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n g iliz hava kuvvetleri Ortalık yine mi 
Çemberlayn bir nutkunda dediki : 

Kuvvetlerimiz bir çok noktalardan 
~anın e.ız mükemmelleridir 

karışıyor? 
A~rupaya tahsile I ~ı:·'i.~ 
gıdecek gençler 

Bir İngiliz gazetesine beyanatta bulunan 
Fransız Hariciye Nazırı Bone diyor ki: 

4'<'-za.n: ASIM US 
tP fae 1::a rnemleketlerine tale
)~ 11 

rrnek mevsimine giri • 
-tıay ·tırnanyada, Fransada, 1 S' Amerikada devlet {a.' 
~ I K~nderilmiş talehde -ı' 
leıc;tl 0 

dugu gibi bu gibi mcm-

Vaziyet, hiç bir vakit bu kadar tehlikeli olmamıştı 

~il e~cJe kendi hesaplarına 
~ en gençlerimiz de var. 
~en bu tekilde ecnebi mem. 
te.: ek:ee . tahsil için giden genç. 
ltt \' hYetle edebiyat, siya • 

'clerl:rdi uk~ i_l~lerine in~isa~ . 
a.a~ ~ Şıırıdı ıse ekserıyetı /ngilteredc yapıl-Gn bir hava nıa nctırasmda lngiliz crkamharbıye 
lciJ edi 

11 
lik tahsil edenler teı • reisi ve Almanya11m Londra ataşesi 

lı· Yor. 
it 'llç !iiı>he k ki dah b. k Birnıingham, 9 (A.A.) - Dün kuvvetlerimiz bir çok noktalar -

ileler A--. yo Ama rikırço öğleden sonra de Kent ile hava dan dlinyarun en mükemmel kuv. 
. · • "P• ve e aya l 'd' 

·· l'lni ilan l · · l bel nazırı hazır bulundukları halde vet erı ır. 
~~~derıneıc a ıçu:ı t~ e .er Birmingham civarında kain Lon. Şunu da haber vereyim ki Sir 

Ulcaek ta .rne~un>:etınde~. don hava meydanmın küşat res- Kingsley Wood size bütün sırla. 
ola.11 ..... haı} sevıyesme 11elmıt mini yapan Çehberlayn bir nu. rını söylemiyor. Size bir şey söy ı UrJc J • • '--- • ' 
~~lle lıliiJıe ge?ç. ennın e.~rı - tuk irat ederek demiştir ki: lediği zaman, sözlerinin arkasın. 
tih etı.aeı...._~~ıslık mes.Iekmı t~r- ''Öyle zannediyorum ki hava (Devamı 10 utıcuda) 
~ ~ıdetakdrr edenz. -.--~~~----~~ ........ ~~..---...,-~.,.......----.,.......--~ 

tuh~i .~nevi ilim ve fen ili 1 y goslav dostlugvu :,:.:~~~~ 8".::t!:~: uU gar • U 
Prens Pol Köseivanofu kabul edecek 

Londra, 9 (A.A.) - "Sunday 
Times,, gazetesine beyanatta bu· 
lunan Fransız hariciye nazırı 

ı e on net dem.iştir ki: 
1 

"Fransa ile tngiltercnin vazi
fcs; yalnız imparatorluklarının ta· 
n nmiyet ve istiklalini korumak 
dcgı1, aynı zamanda dünya emni
yetini muayyen bir hadde idame 
etmektir. Fransa ile İngiltere ara· 
s1ridaki münasebetlerin şimdikin· 
den daha iyi olması mümkün de
ğildir. Birçok senelerdenberi iki 
memleket arasındaki münasebet
ler pek dostane idi. Fakat bilhas
sa bir aencldenberi aramızdaki 

aostluk siyasi, askeri, iktısadi ve 
diğer sahalarda sıkı bir it birliği· 
ne ıstinat ettirilıniıtir. 

İki milletin birbirini tamamla
c!ığt söylenebilir. Bir milletin her 

Prens Pol Mısır hariciye 
nazınnı kabul etti 

Belgrat, 9 (A. A.) - Naip 
Prens Pol, dün Mısır hariciye 
nazırı Yahya Paşayı kabul ede. 
rek mumaileyhi yemeğe alıkoy. 
muştur. 

r.:.in memleketinin hudutlarına te- milletlerin emniyetini idame ve 
;avüz edilmesinden korkması ta- 'sulhu temin etmeği istihdaf et
hammül edilmez bir şeydir. Bir mektedir.,, 
milletin her sabah kalbinde bir ta- Almanyanın Sovyetler birliğine 
rafta bir cebir hareketi veya bir yaklaşmak hususunda giriştiği te
harp ilanı görmek endişesile yata· şebbüse telmih eden nazır demiş
ğınldan kalkması tecviz edilemez. tir ki: 
Diplomasimizin gayretleri sadece (Devamı 10 uncuda) 

Yahudi düşmanlı
ğına başlanmalı 

Alman radyoları, 
bunu tavsiye 

Polonyalılara 
ediyorlar 

Varşova, 9 (A.A.) - Breslav. 
daki A:lman radyo istasyonu mun 
tazaman saat 10,15 ve 20,15 de 
Leh lisam ile propaganda. neşri. 
yatı yapmaktadır. Bir Leh halk 
şarkımm müteakip bqlıyan. ilk 
neşriyatında bu radyo IUJl}an 
söylemiştir: 

"Komşular arasında sık sık an. 
laşamamazlıklar olur. Fakat bun 

larm halli her zaman mümkün. 
dUr. Alman - Leh iş birliği nıa... 
zide Polonyaya büyük menfaat • 
ler teınln etmijtl. UçühcU bır 
şahıs işe karışmayıp ta çarpış _ 

mayı tavsiye etmediği takdirde 
anlaşma imkanı daima mevcut· 
tur.,, 

·(Devamı 10 uncuda) 

~ İçindaı bu,ünkü ahval ve tera
tdiiecek' ~e esasından tetkik 
~lira ~il' ·•?evzu olduğu ka • 
~ I deYız. Yakında toplana • 
~>t: an Maarif Şurasında bu 1 
it el..~~ üzerinde ehemmiyet -
't~mı arzu ederiz. 

Bulgar Başvekili, Markoviçle 
muhtelif mülakatlarda bulunacak Milli Küme maçları sona erdi 

~ Ye. aanayilepne progra- Belgrad, 9 (A.A.) - (Havas) 
~ he lathikına girittiği günden Almanyadan avdet eden Köseiva· 
~ r tarafta hissedilen bir nof, bugün öğleden sonra Sloven
~~ Yardı_r. Bu ihti.yaç garp yada kain Bled şehrine gelerek iki 
~ ketlennde teknıkum de - gün kalacaktır. 
~ 0 rta derecede fen mektep- Mumaileyh, Yugoslavya harici· 
' • ~st~afı, yahut amele ye nazırı Markoviç tarafından ka· 
)~~\'ıyeaınde İf elemanl-:rı l bul edilecek ve iki devlet adamı 
~ en böyle bir mektebın arasında birkaç mülakat yapıla
~ eketiınizde açılması bun - caktır. 
~.~tı, Yedi yıl evvel düşünül. (Devamı 10 unertda) 
~alde tatbikata gecmek 
tt....;:'" bulunamamı1tır. Diğer Bugünkü gazetemizde: 
~~Yeni açılan fabrikalar. • ........... - .......... - .... - ... -
~lte \l ih~iyacı kartdayacak s~. tK1NC! SAHİFEDE: 
di'"· tertibat alınmuı arzu edıl. 
t ti halde · eli kad b d Kemalist diplomaside tezat 
~rtıin oı. .... !~ yetır ar u a yoktur a· -......amı, . AHI 
ilin~ ~alıraa garp milletleri: üçONCü S FEDE: 

Yugoslavya 1ıariciye nazırı 
Markoviç 

Beşiktaş - Demirspor 
Dünkü müsabakada berabere kaldllar 

Taksim stadında profesyonel serbest 
güreşlere devam edildi 

Kara Ali ve Dinarlı rakip
lerini yendiler 

Dünkü yüzmelerde Mahmut G.S. 
yeni bir rekor tesis etti 

)'41e ~~· tecrübelerinden en zı. Mazinin verdiği ders. 
l\\\lı ~lifadeye muhtaç olduğu. İngiltere sabık Harici. Kısaca : 
l~~t bu husustaki noksan- ye Nazırı Eden ~ 
lettetiJıı· telafisidir. Kendi mem. BEŞİNCİ SAHiFEDE: 
kif ızde birtakım zayıf ve · 
~-•)et.iz ı 1 ·ı tekni _ Hal meselesi esnafı telaşa 
:'"Ilı ,_ e eınan ar ı e d.. .. d .. 
ı....:-. '-"l'Zrnda mektepler açarak uşur u 
j;:'l'lla...J- T" k 1 · · ı ALTINCI SAHİFEDE: ...,tirın·"- ur genç erını ye • 
' eğe çalışmaktan ise A"'! - Gardenbarda Beyaz Ruslar 

)il talebe gönderirken bıl • Ayrıca: Spor, llkok"ul ve Ma. 
':'---_,(Devamı 10 uncuda) gazin 8ahif clcri ... 

'E:cnebi ve ekalliyet 
okulu öğretmenle

• • 
rının maaşları 

Maktu ders ücreti vermek usulü 
e!rafında hazırlıklara başlandı 

( Y a;ı:ııı 2 incide) 

-
lnönünün lstanbula 
iltifatı karşısında 

M ... H 1 LHEll Reisicumhurumuz 
lııönii, \'ııli Ye Belediye Hei

si Dr. Kırd.1r'a günılcrdıf;ı lıir tel· 
.ımı rıa şehrimize iltif:ılla lıuhındu; 

unır:ın ,.e refah diledi. 
lsl:ıııbulıın :ıcı YC t:ıth gfinkrini 

çok İli hilen ''e ht'r memleket p:ırçu. 
~ın:ı olıhıltu lrnd:ır, lıu giizcl lıcl ı• ~,. 

ıle lfı} ık olıluğıı Jı:ıss:ısiyet Hl dıt..k .. t. 
6'Öslercn l\lilli Şcriınize lıir kere d h.ı 

n:ısıl muk:ıbcle edeceğimizi şaşırsak 

yeridir. 
Bıı miln:ı~t')Jclle cn-clcc y:ıplıiıı- l 

mız bir lckliri - klı\·iik lıir ilı"ıve J 
ılc - ıckr:ır etmekten olsun geri kııl-

11113 :ılım: lst:ııılııılun lııısıııı en hfi3 uı. 

'c ha' :ıtt ınc~ cl:ıııı ol:ıc:ığı göriinen 
Enıi ıi•:Hi ıne) tl:ınının, bııliin inş:ı v~ 

tertibi t:ını:ıml:rnılıktıın sonra "l 11inü 
\lı•\ıbııı" ol u:ık 1t ılııı ı mı, orl.ı ını 

la Mılli Sefın mıılıteseın lıir he\ krll 
ılıkılıııiş hıılunııı:ıo;ını cnn \C gı;nul· , 
ılcn arzu etli;> oruz. 

IIIK!ılET MCNIR 

Milli·küme m148aba1Ca1annın Uünkü son maçınaan bir görütıüş 
~~ 6 ncı ve 1 ncifımlrifelerimizdedir. 
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işaretler 

l(emalist diploma
side tezat yoktur 

).~~........-

Maarif Vekili Ecnebi ve ekalliyet Kolonya imal eden Evl:~~l~kç~f.~':na 
şehrimizde k .. "' l müesseseler Matbuatta tekrar dili 

Zaman zaman Alınan ve ltal. 
yan matbuabnda §Öyle bir id -
dia yer almaktadır: 

lstanbulunkültüriıleri 0 ulu ogretmen e- Haklannın korunması mühim.bir içtim~ . . h .. 1_~- .. t lemis, bugünkü ve yamı 
etrafında tetkikler ıçın UKwnete muracaa ıer için faydalı bir şekil 

yapacak • • aşları ettiler IArkadqımız Suat Derrifl' 
Türkler K.emaliat politika e • Maarif Vekili Hasan Ali Yü • r ın ın m a İnhisarlar idarcıinin kolonya !Posta gazetesinde evle~ 

saalarından aynbyorlar. Türki- cel dUn sabah Ankar:adan tehri- imalini gcnişlctmeğc karar verişi 
1 
z_uuna da~r açtığı bir ~k:~ 

ye için Kemalist dıt politikanın mize gelmiştir. Vekil bir kaç gün knlonya imal edenleri yeniden tc· T.dr erkc"k'ler, kadınlan Jsr-"' 

ifadesi "yurtta sulh, cihanda kalacak ve hafta içerisinde tek. Maktu ders ücreti vermek usulü ta~ dütilrmUıtür. ı,merakı, ev işlerine kar§latll 
sulh,. dur. Cumhuriyet Türki - rar An~araya. dönecektir. ls~n. Bunlar -:larenin bu ıekilde sü·, sızlı~ .. şu .. veya bu !rıza! 
vesinin dıs politikasını bu pren. bulun Universıte ve mektep ih. etrafında hazırlıklara baclandt ,un birinde her çetit imalata baş·lbahatlı gostcrerek bu se·N!Pla. 
J • ti trafmd aı• kadarlardan V _ . . . . . den evlenmedikleri cevabıısl • J"' tm J'dir 8 yacı c a 11 lay2cagını ve bınlcrcc aılemn ışsız, . . 
aipe f!Ö~e m~ta aa e • ~ 1 

• u izahat alacak olan Bay Hasan Bugün üzerinde durulan ve hal. Ur.ere yaptığı tetkikler netice - kıılmaaına ıcbebiyet vereceğini! mıştıler. . 
Prensıpın mudafaası ıçın tutu • Alı' YUcel, ort mektep ve ıı·se • ·r 1 l k ·· d' llk olarak o··;; B U l k ledilmek istenen maan mese e. enme uzere ır. • · sövlemektedirler. unun 7.erıne ıua a 
lan yollar her zaman, hayat fUl- lerde bu yıldan itibaren tatbik ıerinden biri de ecnebi ekalliyet rtrnenlere maktu ders Ucreti u. tevcih edildi: 
lanna, dünya politikumm al • edilecek yeni mesleki tedrisat sis okullarında çal:ıan öğretmenle • EmlU tatbik edilecektir. Maktu Bu vuiyet.ten tiklyct eden y~l· ı - Ey kadınlar! Siz.e 
dığı is,ikametlere göre değİte • temi etrafında da konuşacaktır. rin maaş, kıdem ve tekaütltik ij. denı ücretine röre ~tmen o. nız kolonya ımal edenler değlldır. 1 dıyorlar. Şu veya bu ithaıııcl' 
bilir. Prensipleri bırakıp ela va • Bu yıl orta okul ve liselerde ta. leridir. kuttuğu aaate göre muayyen bir Kolonya itçileri ve kolonya tite lunuyorlar. Cevabınız nedir• 

t l todlara bakanlar i • lebeye umumi kültür verilirken Vekalet, bu hususta tetkikler para alacaktır. öfretmenln den ve levazımı imal edenler de var- Şimdi cevaplar "'••ıanııt 
sı a ara, me d b' d t öğr' U 1 ı · UetJ 
· di' da .ahit bir politika aynı zaman a ır e sana e. yaparak bazı eıaslar toplamıı, saati azalsa bile cret nmıye • dır. bir Baya.n diyor ki: 

cın :11.yba .__1_ =~-L" ola tilecektir. Orta okullara ve lise. bu ela.8ları toplanacak olan ma. cektir. Her öğretmenin dera aa. Bunlar hep birlikte yeniden _ Bu...tı .. ku beklr 
prenaıpı Ullllil& muu~un • lere lhmı olan atelye ihtiyacı ·r A- d ·· •• ııa k ü•• .. e tl ,:-e rö- alaca~ maktu Uc .~ 

arı §uı asın a go. 0&9me ~ a eruı ·~ •• • ~·Uksck makamlara vı allkadar korkaktır; mütereddittir. 
maz. esaslı su""'tte tetkik edilmekte • akl t rete Qç yılda bir ··- da eklene J .... s &mlf ır. - · Veklletl:re batvurmatı dllfUn· ilenin yükUnU Ur.erine al 

Her devletin kendine göre bir dir. Bugün Türkiye hudutları da. cektir. Bu zam maktu denı Uc. mekteıdir. Bu it için kolonya Amil· ğı, almaktan çekindiği içil 
ana siyaseti vardrr. Bu prensip hilinde ilk, orta ve lise dereceli retine röre olacaktır. Öğretmen. J

1

e:ri namı.na. Ha.san Şevki Köedağ.

1 
dmlara iftil1l ediyor . 

• :ya•atı' realı'ze edilirken ı.: ... bir Karısını bıçakla Ermeni, Musevi ve Rum olmak !erden aynca bir de tekaüdiye M h t 
- ...... U"'!s k B k Ud' ıcc.lcmya ıtçılen namına . e .me . Böylece esas meselenin zaman idealizme, ve faraziyeci. Uzcre 132 okul mevcuttur. Bun. ücreti eıilecektir. u te a ıye 1 

1 d Jarın 35 i Ermeni, 11 i Yahudi, ücreti öğretmenin istikbal ıa . Şuhubl Akın, k_oıonya tııccı er~ ı ki için iyi bir yol açılmıt 
liğe dügülmez. Aklıselim, tec • yara a 1 51 i Rum, 97 si ekalliyet, 3 U Al- rantisi olacaktır. ve malzemedlen ?a~n~ Sabn 1 İki taraf ta açıktan açığa 
rübe ve hakikat onun muhtaç Canıu v~ kolonya .ıtçılert namına 1 birinin ayıp ve meziyeitni 
olduğu metodu meydana çıka • Hadisenin aebebi henüz man. 6 sı Amerikan, 2 si Bulgar, Ekalllyet okullarında vazife da bmııl Yılmaz ımzalarını taıı· ya koyarak muayyen bir 
m. meçhul ikisi İngiliz, 7 si İtalyan, 12 si gören öğretmenlere bilAhara. rea. yan bir iıtida haıırlanmıı. bunlar uğrunda yapıcı bir yola 

Ç d G bah ğ Fransız, 1 i lran olmak üzere 34 mi okullarda vazife alabilmeleri Rciıicumhur makamına, Baıvckl·ı bulunuyor. 
M tocDa • • b' •b'rine ırçır a ül çe ıoka ında 16 yabancı okul ve 4 dersaııe var • imklnlan da temin edilecektir. 

e P~_!.1_,__mMıaa. numarada. oturan Salih km Mcr· 'ete Mecliı Reiılitine ve allkadar F k t b 
1 

t 
kanıtmnamak ~wr dır ö i vekillere ve Parti Baıkan vekilli- ta kala unun.

1
yaknaz ma 

• yt>ın. polise muracaat ederek ko· :Bu okullarda vazife gören tretınen1er -~aa~ı _mek~p • •. .. d .
1 

. . a mayıp. aı e urma v 
mafih, bugünkü dünyada me • c:ası kasap Rıza tarafından bıçak- t·· k kilit" d 1 • öğret. darelerindcn degıl hükumetın ta. bınc gon erı mıttir. tine dücu>n genç kadın ve 
tod • · e koyan mec- ur çe ve ur ers erı . _. b. .. d al ,,... 

u prenaıp yenn la yaralandığını iddia etmittir. 1 . . 700 k d" .. dır yın edecegı ır mueasese en a. ler arasında da aynı a .. r 
Faka de men cnnın sayısı a - . ._ 

n~ar y~k. de~ildir. t v- . M~rycmin ifa~eıine g<Sre Rıza Yalda aldıktan Ucret umumi ola. ' caktır. • • münakaşası lazımdır. Ma 
let ıdareaı ile timarhaneler ara. ılc birlikte Yerukapıda gezerler- rak 207 bin lira tutmaktadır. Veklletin t.eıbit ettiği bu ge. Tayyare cemıyatı tan yükselen ses, bekar k'&Ul'WW"lnl 
amdald mesafeler elbette bir ken aralarmda bir meıele yilz:ün- Maarif Veklletlnin öğretmen. kil ecnebi ve ekalliyet öğretmen. 1 namına erkeklere karıı: • 
gün bu bedbaht memleketlerde den kavga çıkını§. Rıza bıçağını 1 ıerin vaktinde maao almalarını lerinin aylarda.nberi devam eden Tur:{~'t:::J İ~J :ııe G'Ü\'cnc!:iliracn al beni!,, 
de idrak edilir. Aklı bqmda hiç çıkararak Mcrycmin üzerine sal· temin, aynı zamanda kendilerine kanşık vaziyetine nihayet ver. • cesaretli bir nidndır. Hııyattl 
bir rejim, aklı bqmda hiçbir dırnuı, baldırından ya~alamııtır. muayyen bir ucret tayin etmek mi§ olacaktır. çahŞ8C8k namzetıe karşılaşan genç kıl 
devlet adamı, aklı bqmda ~~çbir ~:ı::alanara.k tahkikata ba§· ~t;ı mUsbet tesiri yapab' 

münevver. akil batında mute • B ki l d Şehir planı mÜnasebefile lıtanb\11 denizcileri bir Bu'""' .... kadar evlenmek b 
· .ı •• b- d J tin ıça a yara a 1 deniz tayyaresi alıyor ........ va:zı bır vatan...., U' ev e Boğazkesende oturan Kadri ile sunda teşebbüse geçen ve mu 

İyueti hakkında metodlara 1!-- Beyoğlu Hatay Paatahanesindc P. t J ı • • l t Piyango mUdürlUfU tetkilitı - fak otmak için terleyen, yo 
ft"rak hüküm vermez. Aklın 1 • çalıpn Mcıu.dun araıında eıki ~r ros ıa ıman lŞ e • ıun Maliye Vekaletine devri do. alelumum erkekti. Diğer 
cabı budur. alacak yüzünden kavga çılmuı, layısile, Hava Kurumu teşkilatı I aynı gaye etrafmda biraz 

Türkiyenin harp. yani Lo- Meaut Kadriyi •ol böfründen ya- mesı· arasın da TlirkkUJU teşkilltı ile birlikte veıg~yretle yar~ı. ev~enm~ 
zandan evvelki devri kaatediyo- ralamııtır. Yaralı haatahaneyc kal daha geniş bir mikyasta çalıt • mınde bllyU.k hır defişikhk 
ruz • ve sulh devri yurtta ve ci. dmlmıt. Meıut yakalanmııtır. maya karar vermiftir. Bu karar sule ptlrilebilir. Kim bilir, bll 
handa sulh prenaipini inkir e • DEMiRLE YARALANMA -

1 
. d .h .1 f tıt bUtlin ıubelere yakında bildirile. cepheli meaal ile b.lkl erk•• 

d b' h göetermemiıtir Abanozda 41 numarada çalııan Antrepo ar Uzerın e 1 il a ÇIJ\ 1 1 cektir. Tayyare Cemiyetinin yar. lıyor. Neticede ufradıfl mu 

ı etnil. 1A ılrhcerbp'-: yurtta ıulh v~ 1ermaye Nedime poli1e müracaat dım membalannı genişletmek ü. fakıyetalzllkler yllzUnden k• 
ı ca a mı d k M 'd' k'· .. d d k Eminönü meydanından Saray· uvvurlarına göre yapmııtır. zere b .... mühim tedbirlerin alın. atıp tutuyor. 'h d u1h • · yaptık çünkü c ere cet ıyc oyun c o uma- _. 
cı ~nh 3 1 

t ~ pa&ab oldu • cı Aldil Acar adında biri tarafın· bumuna kadar olan kısmın tehir Liman itletmui ayrıca aahil::l.: rr.aııı hususunda cemiyet tetkik. Biraz da kadmlar, erke 
~u arp e~ b' :ercih tabii 

0 
• dan bıçakla yaralandığım iddia et· pllnınına glSre imarı huıuıunda cadde açılına yalnız antrepolann !erde bulunmaktadır. meaelelerile uğraşmalı. Erk ru zaman r ı mittir. Acar, yakalanarak tahki· ş~hircilik mütchass111 Prost ile defil rıhtımlann da mahvolacafr İstanbul Hava Kurumu mer. rin kusurlan - vanıa -

ur. kata batianmııtır. devlet limanları iılctmeıi umum nı ve üzerlcri cadde olduktan ıon· 1 • d · ·ı · d bir d i 1 etmeli. btedildert gibi d =:.d 
bu .cezı, enızcı erın e en z 1 istedik! 1 gibi a.P"' 

Sulh devrini hep esasa DEMİRLE YARALAMA - müı:iürlü&ü arasında ihtilaf çık· ra buradan Hıtifadc cdilemiyeceği- tayyaresi almak için merkeı.e yap 1 on :n are1 rin e~ ya~ 
göre idare ettik. Bu aiyueti tan. Haydarpaıa itlctmcai Per kısnun· mııtır. için rıhtımaızlık derdi bateiSıtere· . ıklan mUracaaBtı gUnmemdnu_nlyüetle 

1 

:. çma:+ ... _ elc b8! vuga~ıbs 
zim eden ruhlar cihan ıulhünü da çalruıın ameleden Mustafa oğlu ı t """~" " ,J__, 

r- Prost evvelce buradaki sahada ceğini ileri ıUrmektedir. <arşı amış ır. u enız u. hakkuk i · k ı kb WHl!Pllı.~ 
b3terf bir teıekkül olan Millet • Mehmet, demir yüktü vagonun liman işletmesi tarafından antre- rinde ~alışan 1500 nakil vasıta. 1 d u çın &fil ı ç 
ler Cemiyetinden bekledi. Ni • kap:uru açarken, vagonun içinde- Limanlar itlctmesi vaziyeti Mli· •n mevcut olduğu tesbit edllmif. 1 ır. 
h•yet bın' 'bı'n'le --" fikirle. ki demı'rler yere yıkılmıı ve Mch· polar, balık fabrikası, ıoğuk hava · Suat Denitln anketi bu .. y-r,-· ı.akale Veklletinc bildirilmittir. tır 
rin ortumda bitaraf kalmayı za- mcdi yüzilndcn ve ldiılerindcn ya· depolan vesaire gibi teaiıat yapıl· · revaç verebilecek kuvve 
manm icaplarına en uyıun te- ralamııtır. masmı kabul ctml9, hatta Eminö· 12 S l k • l Ne mutlu bizlere .. 

n n nünden Sarayburnuna kadar da ' u aıgara ar ,.. .. -ocu'.' E11°rgeme Kurumu HİKMET .. ""~Hl kil tellkki etti. Çünkü bu tam ALACAK YuZuNDEN KAV· - -. ıvıuı,w 
hareketle cihan ıulhüne en iyi GA - Samatyada oturan Alcku- antrepolar üzerinJdcn taraça tek. piyasada yok mu? 
tekilde hizmet ediliyordu. Fa • nrn oğlu Pepen alacak yü.zlinden linde bir cadde açılmasını l:arar- Son rünlerde 12,5 kuruıluk bl. 
kat hidiaeler durmadan ilerledi. Garbislc aralarında kavga çıkmı§, la§tırmıttr. 
Artık bitaraf kalmaya imkin Garbis Pcpeni dövmU§tür. Suçlu
yoktu. Sulbü korumak için ıulh lar yakalanarak haklannda tahki· 
cephesinde lbım olan yeri al • kata b&§lanmı§tır. 
mak lbmım. Bu ıuretle cihan • TAŞ UZERtNE DUŞEREK 
ela ıulh, yurtta ıulh prenaipini YARALANDI - Galatada Ko· 
muhafaza için ıulh cephesine iL den ıokağrnda oturan Eteni adın· 
tihaJc ettik. da biri, kilin evinin önünde dola-

• • • tırken birdenbire ayafı kayımı. 
Sulh cephesine ikih.k, bil • kapınm önündeki taı üzerine yu-

haua müt~~~ .uluorta varlanmııtır. Eteni, yuvarlanma 
beteri teWdôlen çıjnemıye bq. neticesinde, vUcudUniln muhtelif 
ladddan ründen itibaren kati yerlerinden yaralanmııtır. 
bir zaruret, bir hakikat olmut • BtStKLETTEN DUŞTU - Be· 
tur. fiktaıta Jl'mn sokağında 22 numa· 

Türkiye Cumhuriyetinin tut- rada oturan 13 yaılannda Abdili· 
tuju bu yollarm bundan evvel kadir Yıldız c•ddeıinde biıikletlc 
de ömekleri vardır. dolatırken birdenbire muvazene

sini kaybederek yere dütmilı. vil-
Türkiye Cmnhuriyeti zaman cudllnUn muhtelif yerlerinden a· 

zaman mütekabil an1ıpnılera ğır yıralanmııtır. 
diplomasi tarihinde aempatik bir BAŞINA MAŞRABA DUŞ· 
yer vennİfm. Kemaliat rejimin TU - Aynalıçeımede oturan Ya· 
prcmiDini muhafaza için tuttu • pr adında birinin Uç yıpndaki 
in y~Ilar arumda fark vardır. otlu Metin, bahçcıirılde oyun oy
F ak~t dava prensipi muhafaza narken komıuıu Mehmedin evinin 
etmektir. Bu prensipl ihmal e • penceresinde bulunan bir kilo a
a.refr mata t.lmrak mütalla ğırlılmdaki maırapa çocuğun ba· 
1'!"Pma!t isteyenler udece gü • şma dli§tDilttOr. Çok ağır surette 
lünçtürl-. yaralanrmı. tedavi edilmek tısere 

Şimdi ise mUtehaaııı bu fikrin· 
=!en vazgeçmiı ve bu sahadaki 
mevcut antrepolann dahi yıkılma· 
aıru, sahilden Saraybumuna kadar 
bir cadde açılmuını kararlaıtır. 

nuıtır. Liman itletmeai de bUtiln 
hazırlıklannı Proıtun evvelki ta-

l-IAVA 
TA~VfMi 
Devlet meteoroloji umum mu. 

dUrlUğUnden verilen malfunata 
göre, hararet Malatya, Balıke • 
sirde 29, hmirde 30, F.dirnedc 
29, Antalyada 33, Dfyarbalcırda 

35 derece idi. Hava dUn Trakya, 
Ege ve Kocaclin.de k1Bmen bu • 
lutlu ve diğer yerlerde bulutlu 

geçmlitfr. Bugün hava Egede 
kısmen bulutlu, diğer bölgelerde 
yafıl1ı ve buluUu geçecektir. 

rinci nevi kaim sigaralar piya. 
sada bulunmamnğa baglaır.ııtır. 

Bilhassa Boğaz köylerinde bu ne. 
vi sigaraları bulmak mUmkUn 
değildir. 

inhisarlar umum müdürlüğü 

vaziyete elkoymuştur. 
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Çocuk Esirgeme kurumunun 
Ankaradaki Çocuk Bakıcı okulu· 
na 7 Temmuz 1939 dan itibaren 
talebe kaydına baılanmııtır. Ka
yıt muamelesine Ağuıtoe ayı so
nunda nihayet verilecektir. 

lnegölde 
kargalar Okul yatılı ve parasızdır. Ders·ı 

ler nazari ve ameli olmak ilz:ere 
iki sene devam eleler. Okuldan dip· 
loma alanlar Kurumun CÖlterece· 
ği yerde iki sene maaıta çalııma- ıikiyetçi ~,.. 
ğı deruhte edeceklerdir. İnegöl, (HUIUBl) _ Bu ~ ite 

Çocuk Babcı okulu yalnız ba- kazamız karga iatilbma ' 1 

yanlara mahıuıtur. Kayıt ve ka-,bulunmaktadır. Bu kara maJsJ' ~ ~ 
bul ıartlan tunludır: kun bahce ve tarlalarda yar;., ' 

ı - 18 yatından apğı olma- 1ğı arar heaaba girecek mah ~ 
nıak, 

1 
tedlr. Bahçe sahipleri kargall". ~e~ 

2 - İlk mektepten diplomalı, dan bık~ış uaanmıe~ır. Bir -1'. lc'ıi 
olmak, orta mektep ve lise talcbe·ı vacınm. ifadesine göre, ilk ~ &t§z 
si tercih edilirler. zın yegane turfanda ve çok Crı, 

. i metli bir meyvası olan ak~ t 
3 - Sıhhati yerınde ahWa iy 1 muUara musallat olan bu 'bd 

olrr.ak, . 1 vanlar ağaçtaki mey\'alarm bl 
1 ~:· 

4 - Okula yazılmak iıtıyenler, men yarıamı delik dqik ecJe,,J 
An karada Çocuk Eairıeme Kuru-

1 
harap etmltlerdir, zarar btJ .., l> Q 

mu Umumi Merkezi Ba~kanlıtı- darla kalmayıp kargalar tıtll ... 
na, istida ile müracaat ederler. ı larile ağaçlarm taze dallnDI f/JI 

5 - Kayıt için qağıki evrakm deliyerek façlarm üst ırmımJ.ı'- ~ 
ganderilmesi gereklidir: nm tunmıuma aebebiyet vet 1 

Mektep cliplomuı, nUfus hUvi· m.ektedirler. Bir kaç ...,ıır t' ~ 
yet cüzdanı, lllıhat •e aıı raporu, haJ'ftlllarta mücadele ,..,.-

1 

Sadri ER1EM hastahaneye kaldırılnuıtır. ..._ __ .__ _____ . iyUW k&pcb. Us fotolrtf. dJlm,dan pek ~· 
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Roman 
1G .. .. l unun mese eleri: 
~_, ,_,, -

ARMAN SONU Hal m_eseıeSi isnafı telişa düşDrda 
Bılhassa pamukçular diyorlarki 

~ ltağı, Şirketin. idare • 
k 11111' vapurlan önleri 

l'iJıi etten kaynıyordu. 
)er t açıp erken davranmış 
U.te Utınu§lardı.. En seçkin 
~lıi ~ gibiler de orada. 
f çlılerden en yüksek ze • 
11taıarı k ·kl · ~e-h • ı erı ... Galata . 

in ~inıet Ali Paşa hanı iske
' Q rk · ıtını ecınin, Yemişin, Un-

'lrıctaıt1Yade kayıkları, ten. 
. arı. .. 
lııfn .. 

Ceııçı ıçınde beyler. hanım· 
g"" e~, ~rta yaşlılar; horoz 

"rtııe~ çopıUkt.e kalmışlar ... 
. "i a enı hünerini ibraz et-

1aı111'Wtlrıı...0. bta::dan yana, karşıdan 
'"llar; göz ırilzUııter ... 

ı.~ bqlan düzeltiliyor; 
tiıı lçtbp kavuşturuluyor; 

l>'t.r toııan allklliyor. 
tle ~ mukabelede... Fesle
lller· 11. Ufleye üfleye sil • 

~~terinden kozmatik 
taı~'~a · bulayanlar; 

lerflir1t döltUnenler; minderle 
l beıııt eJı kayıkçılarla bile 
~ Ustlerine başla • 
)le biri ... 

~birtn birine yakın dligmilş 
h)an l bulmUJların keyfi • 

,,., kYok. Sandalın UıtUnde 
to~ en, gfıya yine güneş • 
· i illıak bahanesile, şemıi· 

bllıur~ per ederek daha rahat 
le a aŞna fişnedeler ... 

' U.tlerine yelken bezleri 
, ~ tardak haline sokul -
~ balık kayıklarında 

ilerini görmeyin. Ara -
~ d!!tanbuUulardan kimler 
t~ -1511? 

elenı· lt1t ırde Çareıyıkebirin es 
~1 : Kavaflar içinin ka · 

·· ~klerindeki terlikçi • 
llııdlkt . gerek sağ, gerek 
, ol'lciaıcBıtpazan kapısından 

b" l yorgancılar, mobil . 
, ' ıraz aşağıdaki yağlık • 

~ Obı tıeıı.neciler ... Sonra bir a • 
n ıc., llı.dat gilruhu. Nurosma · 

C:OJc Pllı taraf mda.n gelmişler 
t~ Qubukçıyan, Şahbazyan, 

... dan gibi pek kalantorlar 
. a biraz hallileri ve aynı 
1le~11 tUın.üşçUlerden, lehim -

Çok kimseler de vardı. 

~~ hepsi, geç kalmışlık· 
~~ ~ Yarıo yerine boşu bo -
~i -t-·~ler, maamafih de şi. 
ltthı.~~llerdi. 
~ bi~· aalapuryalarda 
~'tQQan türkü: 

~ blllaıı lıaaim merhumun (Ça· 
ı~tıldı 0lmadı bu yareye) ma • 
~r~I: tutturulan Jemtinin na-

e1ı:· 

/(~,: diUckci,. fi§e'leri parlıyor 
~§' ~ YanbGfuıda ağlıyor 

Q,.e bıcı. aı.ııa.,a da hakkı oor, 
"\ (jltki k"" olmadı bu yareye. 

1 .clq>ıı a"Ylklar ayaklı maniler : 
•e 0bıan 1oa ete g·· • .•• nanJ<ı •• 

1• ~ı 6tüyor, ka/ute fil 
.cı:~· 

•it Oku ~. kaMnJa 
degınce, yfJ.relctır bu, 

~ôte •·~ _ kanar ... ycı. •. 
~ 1.~takiler de harekette· 
k ......_""'"al ' t ._'""'lll,ta, lnnda. '11e. .. ~~an çiftetelli tut. 
~ ne rela, cama. 

Sermet Muhtar 
daımu, gümtl§ saat kösteğini, o -
muzundan dolanan saldırmaaını 

da atınıı. 

Çarşıga lıal gap-
mak doğru değil 

El çırpıılara uyarak, (yallah, 
yallah!) diye göbek atmada ... 

Kuyumcu çarşısmın Ermen~ 
takımı da ahenkteler ... (menıur) 
büyük Legfuan, icadiyell kan • 
tan bulup ptirmiıler ... Alaturka 
musiki Uzreler; söyletip duruyor· 
lar; (Carmakeur) çekiyorlar. 

Bu suretle yüzlerce esnafın işsiz 
kalacağını söylüyorlar 

Ar. ötesi de baıka bir alem. 
Galatalılar, Tatavlahlar, Papas
köprWUler ... 

Latamal&n dönüyor, mando • 
linleri, kitaraları da araya karış
mada... Sıtma görmemiş sesli. 
yaya yaya 1.zmir manilerinde. 

Biterbitmez rumca türkü: 

- Di.şçi burada mı? 

Belediyenin Mısır çarşısını 

Hal yapmak hususundaki taaav. 
vuru bütün çarşı esnafını telAşa 
dil§ürdU. Belediye reisinin srrası 
geldikçe sık sık bu tasavvurdan 

- İn3'iliz karikatUrU - bahsetmesine rağmen oradaki 
,_ _____ dükkıi.ncılar hUl bütün kuvvet. 

1 1 
!erile bu fikre itiraz ediyorlar. 

R a a v o ve T 1 yat r o Bu arada Ç&r§I, hal şekline 80. 
kulduktan sonra yerlerinde bı • 

• rakılmaları kararla.ştınlan baha. 

10 • 7 · 939 Pazarteai program). Ankara Radyosu küme ratçılar bile vaziyetten memnun 

12,30: Program. 12,35: Türk 
müziği · Pl. 13: Memleket saat 

llanam aanaro.stiso, kepeaM ta • i.yarı, ajans ve meteoroloji ha • 
varya! berleri. 13.15 - 14: Müzik (Karı-

Pali mctizmencz ise paci tapri . 
goa pa.s 

'<cto 1..-uçakavcıki kam'3, tok8ilo 
puta/cıs •.. 

sea ve saz heyeti. 21.1 o : Konut· görünmüyorlar. Çilnkil çarşı hal 
n.2. 21.25: Neıeli plaklar. R. 21. olduktan sonra balıkçılarla ya-
30: Orkeatra programının takdi· hut tavuk kllmeslerile yanyana 
mi • Gluck, Beethoven, Vaıner bulunmak onlara fena geliyor. 
H. Halil Bedi Yönetken. 21.45: Bugün çareıda umumiyetle üç 
Müzik (Radyo Orkeıtraıı · Şef: çeıit esnaf vardır. Bunlar baha. 
Hasan Ferit Alnar.) ı - Gluck: ratçı, pamukçu ve mobilyacıdır. 
tlijenya Auliı'de uvertUrU. 2 _ Pamukçularm bir kısmı aynı za. 
Becthoven · ı tnci senfoni Do. ma manda yorgancılık ta yapmakta 
iör. 3 - Varııer: Rienri uvertU· dı~. _Bütün bu esnaflar belediye 
rü. 22.30: Müzik (Sinema aeıi • reısinin bu yoldaki karannı sık 
Pl.) 23: Son ajanı haberleri, zi· sık_ teyidine rağmen Ç&rflllm be. 
raat eıham tahvillt kambiyo - ledıye tarafmdan istiml!k edile. 
nut~k bor~ıı (fiat.)' 23.30: Mü· ~k .bir ~al ~kline sokulmuma 

Panda. murmurizer panda kleyş.e. 
Çoğunda bunlar çoğunda da 

~asap havalan, boralar .. 
Daha ötede gaydalarmı bera • 

ber getirmiş Bulgarlar da yok 
değil ..• 

şık program · Pl.) 19: Program. 
19,05: MUzik (2 inci rapsodi -
Liszt · Pi.) 19,15: Tilrk mUziği 
(Fasıl heyeti.) 20: Memleket sa
at Ayarı. ajans ve meteoroloji ha
berleri. 20.HS: Konu~ma (Dokto
run saati.) 20.30: Tllrk müziği 

(Halk şarkıları.) 20.50: Tllrk 
Diyoruz a. kayık yanşı değil , müziği: l - Sala.hattin Pınar • 

panayır ..• Yarıştan kimin haberl Kürdilihicazkar şarkı: Ne gelen zik (Cazband • Pl.) 23.55 - 24: ımkan goremıyorlar · 

var? 
Hakem dubasmdan tabanca 

patladı. Fazla ses çıkarmasın, or
talığı velveleye vermesin diye 
yarım buçuk bant patlıyor, pat -
la.mıyor ... 

Mahalle çocuklarının aktarlar 
dan aldığı kağıttan kapsüllerin 
biraz farklıcası. 

Tekler, çiftler, dört çifteler ya
rıta k&lkmJt. Ağustoe gtlne§i 
beyinlerde kaynamada... Biçare 
yanşçılar (ha babam ha) kürek 
de... Birinci gelenler mUklfat 
bayrağını kayığına dikmlt; fi ya 
kagerlerden aldırış eden kim? 

Kıç küpeştesine soluk, ağar • 
mış; bayrak asmıo bir iki polis 
sandalı, sözüm ona intizamı ve 
ısaylşi teminde. 

Tersanenin beylik sandalları 

da dolaşmada. Küreklerde Kara· 
deniz uşakları; dilmende de bah
riyeli bir kanun çavuşu .. Afi mi 
:ıfi.. Bozcaadalı Kaptan Paşanın 

'3Utnine damadı. 
O geçip gitti: bir ikincisi daha 

o da aynı çarta curta da. Bahri
ye mühimmatı nariye kumanda • 
nı !alanca paşanın ahretlığinin 

kocaın .. 
O seneler Tophane, Demirhane, 

Zeytinburnu fabrikalarındaki 
:,acak kadar silbyanlara kadar 
verilmiş olan Yunan muharebe 
madalyası göğüslerinde ... 

Boğaziçi misali satıcılar da do 
!aşıp duruyordu: 

- Hararet bastırıyor, hani ya 
Kayı§dağı suyum! .. 

- Halis Alemdağı, Taşdeleni .. 
Sebil, sebilullah! .. Bardağı be • 
dava, iki meteliğe ... 

Koca koca pul şlgelerde limo · 
natalar, şerbetler doldurmuş o • 
lanlar da yanrbaşmda: 

- 32 di§e mızıka çaldırıyor. 

Terli de içseniz dokunmaz. ağus
tos gUnqimiz tepemiz.de... Dok· 
tordur o mübarek! 

Karaköyde, Mehmet Ali Pqa 
hanmm içindeki mqhur mahal -
lebici ~bile çıraklarmı gön· 
dermit. Emlrglnda., Mmır Hidi • 
vi İsmail Pqaya ser dondurma· 
cılık eden, ıtmdilerde Emirgln 
iskelesinin yanmd& dtlkkln aç • 
mış olan Arnavut methur Salih 
Ağa bile (Cirel desti maha -
reti) ni buralara kadar yollamıı. 

Arayıcı figeği gibi ortalığa do
lanan satıcı sandalcılar daha çok 
kayıklarmı karpuz kavunla tepe· 
lemi3, kesip kesip moeturaya koy 
mutlar: 

var. 2 - Şemşettin Ziya - Kürdi
lihicazkar şarkı: Güvenme hUa . 
nüne. 3 - Artakl - Kürdilihicaz 
'{ar şarkı: Ay dalgalanırken. 4 -
Bogoıs • Kürdilihicazkar şarkı: 

GUller açmıı. 5 - Lemi • KUrdU
lihicazkir §arkı: Nazlandı bUlbW 
21,10: Milli musikilere dair U • 
çlincU konuşma (Leh musikisi.) 
Halil Bedi Yönetken. 21,25: Ne -
§eli plaklar · R. 21,30: Müzik (Pi
yano soloları • Ulvi Cemal Er • 
kin.) 22: Müzik (Küçük Orkest
ra • Şef: Necip Atkın.) 1 -
Erruıt Sorge - Köy evinde çen kız 
3 - Arnold Meister • Bohemya 
rapsodisi. 4 - Heinz Link - İn
termezzo. 5 - Cari Frick • Ren 
kıyılarında ben evimdeyim. 6 -
Vittorio Guiliani • Yalnız sana 
(serenad.) 7 - Viktor Hruby • 
Viyana operetinden (potpuri.) 
S - Alois Pachernegg • Viyana 
o;üiti. a) Küçük geçld resmi. b) 
Operada balet müziği. c) Graben 
:le gezinti. d) Paraterde atlı ka . 
rmca. 23: Son ajana haberleri, zi 
raat, esham, tahvilAt, kambiyo • 
nukut borsası (fiat). 23.20: Mil· 
;:k (C.:.;;:;~J • Pi.) 23.55 • 24: 
Yarınki program. 

11 • 7. 939 Salı 

. Baharat .... 18mail Iı_.,_,_ x,..n:z 
Yarınkı program. . ~· ~~ v.aıu 

diyor ki: 

K d ''-İlk olarak 3\UlU eöyliyeyim ozan a ~ M~ır çareısı belediyenin tet. 
• kıklerıne rağmen katiyen hal ol. 

Bır ge ıç kız yum- mağa elverişli bir yer değildir. 
• Bir kere havasızdır. Bir çiçeği 

rukla öldUrUldU bir iki gün içeride _bıraksanız ku 
nı bir ot haline gelır. Bugün çar. 

Katil ve maktul karde§ §ıda çalı§all esnafm da emin o. 
Kozan, (Hususi) - DUn ka. lun sıhhi vaziyetleri bozuktur. 

zamımı bir uat yakmm4ald F.. ~kiden dedelerim.iz de burada 
kibakkal köytlnde bir genç kız 11 yaparlarmıı. Fakat on1arm 
kardeşinin vurduğu yumrukla eaeriai Bofa.zlçi gibi havadar 
öldü. HAdiseyi bildiriyorum: yerlerde oturdukları gibi sabah 

Sala.hattin Öztilrk adındaki bu dokuma dUkklnlarmı açar öğle. 
genç bir ihtiyacı için annesinden den sonra Uç dört oldu mu ka. 
para istiyor. Annesi "yok,, de. payarak evlerine giderlermiş. lş. 
yince ağız kavgası baelıyor. Bu te bu havasrzlık yUzUnden bilhas. 
sırada kavgaya kızkardeşi Fer. sa b~ı.kç~ların, tavukçuların ve 
dane: "Annenle kavga etmek a. ı bu gıbı bütün yiyecek maddeleri 
yıp değil midir,, deyince Sala. sat~la:ın burada iş yapmaları. 
hattin, "sen kan§ma diye .. Fer.1 na ımkan _yoktur. Belediye soğuk 
danenin karnına b1r yumruk vu. ı hava tertib~tı Y!:pacağını söylü. 
ruyor. yor. Bu katı degıldir. Mısır çar. 
Kızcağız az sonra bayılıyor ve şısmm Uç metre altından su çık. 
yarım saat sonra da · ·ı·· y maktadır. Rutubet çok fazladır. 

o uyor. a. So b ·-
pılan otopsi neticesi. maktul Fer nra . a~ı~, tavuk ve dıger gıda 
danede çoktanberi büyük bir da. ?1~de~ennın ko~usu bu çar§ının 
lak mevcut olduğu, yumruğun ı~ını gı~lemez bır hale geti~e~ 
tam dalağın UstUne isabet ettiği tir. Bugün Balıkpazarınm ıu.erı 
tesbit edilmi§tir. Suçlu yakalan. a~k olduğu halde kokudan ge . 
mı§, adliyeye teslim edilmiştir. çılmez! 
Cinayetin fecl noktası; Salihat. Bir de ~u kokulann kapalıw ve 

.~~·3.0: Program. 12,35: Türk tin bir aylık evlidir. Ferdanenin 1 hav8;8ız bır yerde toplanacagını 
m.ızığı: 1 .- ... • Hicaz peırevi, de altı aylık meme emen bir yav "~ ~ır yere dağıl~ıyaca~mı dü. 
2 - Bednye Houör • Hicaz pr· ructığu vardır. şuniln... Bunlar ışın sıhhı mah. 
kı: MUmteziç aıkınla. 3 _ No· Sıcakla t h .. 1 zurlandır. Diğer ve en mühim 
bar • Hicaz ,tarla: Ağlamıı gül· d •1 b. a aki~lmuld mahzur da çarşmm tarihi bir e. 
mu,.. 4. - Ahmet Rasim . Raıt ~ 1 m_ez . ır şe a ı ser oluşudur. Biz para toplama . 
tarkı: Bir gönlilme bir hali peri· . d ozan ılçemızde Uç ~den be. l mıza rağmen çarşıya tamir için 
şanıma. 5 _ Mustafa Nafiz • Hi· r~. evamlı. bir ıncakhk hüküm bile alakadarlardan izin alamıyo. 
caz prkı. Göğsünde açılmıt 6 _s b~rmekdtedır. En serin ve gölge ruz.Hepsi bu tarihi eserin mima. 

. • · ır ev e hararet 37 dir Bugüne • t b' l w · d 
· ... - Hı caz saz ıemaiıi. 13 : Mem kadar .. · n arzına ır zarar ge ecegın en 
lcket saat ayarı, ajanı ve meteo· ısı 5 yaylaya ~oç edenle~n. sa. korkuyorlar. 
l'Oloji haberleri. 13.15 _ l4: MU· ~O u ' 6 i~en. bır _kaç gUn ıçınde Bu vaziyette belediye burasını 
zik (Beethoven _ s inci aenfo- k,!ıeçmıştır. Bı~ hatta sonra. nasıl olup ta balıkhane veya ta. 
ni - Pi.) 19: Program. 19.05: ~~ b ar da 300 .u b~lur:_Sıc~. vuk pazan haline sokup soğuk 
Müzik (Vitali - Şakon ralan ı:ı ~ kadar hUkü~ sürdüğü bır hava depolan yapacaktır. Bize 

• :s • mevsımde susuzlugun da inzi b" • · ,, .. ı.... k ·· d · Japucs Thibaud • Pl) 19 15 • . - ır çıvı ~a musaa eıı ver. 
Tü k .. . . · . · : ~am etmNn tahanunUlUn fev. miyen müzeler idaresi ve diğer 

r muzığı (Fasıl heyetı.) 20. kınde bir hal almıQtır Hilkiun k' ı bak u sel Memleket .. . . . "' · e. es ı eser ere an m esse er 
. aaat illyarı, a1anı ve me· tım_ız su projelerine Konn'm da belediyeye nuıl bu işler için mil. 

teoroloJi haberleri. 20.15: Konut· su ıhtiyacmı alsa Kozanlıları se. ı sa.ad ed kti So beled" 
ma. 20.30: Türk müziği (Klizik vinrlirmi§ olacaktır 1 i e ~-ri· rd. bnrkaad ıye. · n n çarşı ~ n e u ar ısra-

Rir sivri akıllımn macera lan: 

nna da şaşıyoruz. Yukarıdaki 

ıı:ıaıuurları dlişilnmeden ve tela. 
fı etmeden sanki her şeyi olup bit 
mi§ ~Mediyor. Belediye eğer bir 
h~l bınası yapmak istiyorsa yer 
mı yok? İstediği gibi asri ve mu. 
kemmel bir bina yaptıramaz mı? 
Bugün içinde yüzlerce esnaf ai 
lesinin geçindiği eski bir tarihİ 
çarşıya göz dikmek nedendir? 
Maksat buradaki esnafı sokak 
o~ında işsiz bırakmaksa buna 
dıyeceğimiz yoktur. Eğer çarşı. 
run tamiri mevzuu bahis ise biz 
onu kendi paramızla yapmağa 
hazırırz. Esasen t.u yolda da ra 
l - ...... 
ışmaga başlamış bulunuyoruz. 

Çarvmm tarzı mimarisine halel 
gelmeden tamir edilmesi için mu 
tehas~ıslara. bir proje hazırlatıp 
Maarıf Vekaletine ve diğer alA. 
k~darlara göndereceğiz. Sonra d 
bıriktirdiğimiz elli btn lira ila 
derhal işe başlıyacağız. Dah e 
fazla 19.zım olursa onu da t · a 

d 
_ emın 

e ecegiz. 
:Esasen biz belediyenin ilk ta. 

sa vvurlarıru duyar duymaz An. 
karada alakadar yüksek makam. 
ıa:~ müracaat ederek vaziyeti • 
mızı anlattık. Hepsi bizim hakkı 
~ızı _teslim ettiler. Şunu da söy. 
lıyeyım ki belediye kendi kendi. 
ne gelin güvey oluyor. Burasın: 
ne istimlak edebilecek ve ne de 
sıhhi ve tarihi mahzurlar yüzü" • 
d 

n. 
en Hal yapabilecektir.,, 
Pamukçu esnafından Mehme' 

Nuri Gedik te şöy'le diyor: 
"- Benim ailem yüzlerce se. 

nedir Ç&l'§ıda it yapmaktadır 
Carlı dedemden ve babamdan 
i§ittiğime göre, kurulduğundan. 
beri baharatçılar ve pamukçular. 
dan m~rekkep esnafa yer olmuş. 
tur. Bır kere belediye :reisinin 
pamukçuları çarşmm hususiyeti. 
le alakasız görmesi yanlıştır. Son 
ra bir kaç pastmnacı, ciğerci ve 
balıkçı için çarşıda yüzlerce se. 
nedenberi babadan öğula geçen 
esnaflığın öldürülmesi doğru mu. 
dur? Bu yüzden binlerce kişi bel. 
ki de sefil bir vaziyete düeecek
tir. Çünkü ne pamukçular, ne de 
çarşıda iş yapan ve hemen ora. 
nm bir yerlisi olan mobi?ya.cılar 
hariçte başka bir yerde iş yapa. 
mıyacaklardır. Burada bir arada 
toplanarak bir pazar husule getir 
mişlerdir. Şehrin muhtelif kö • 
şelerine dğıldıktan sonra hepsi 
işsiz kalacaklardır. Bugün pa _ 
muk, yorgan ve mobilya alacak. 
lar hemen 1\lısır çarşısına koşar. 
lar. Fakat burası kalktıktan son. 
ra pamukçuları ve yorgancıları 
bir yerde toplamak mümkün ola
maz. Bu suretle de hem halk, hem 
de yüzlerce esnaf zarar görmüş 
olur. 

Sonra pastırmacılar, balıkçı • 
lar ve diğer esnaf bugün yersiz 
değildirler .Bunlar için belediye 
bir Hal yapabilir. Fakat bunlan 
diğer bir yere nakletmek için yUz 
lerce esnafı sokak ortasında bı. 
rakmağa hakkı yoktur. Belediye 
Mısır çarşısının etrafını güzel _ 
!eştirmek istiyorsa ciwrdaki kil. 
çUk barakaları istimlak etsin. 

(Devamı 11 incide) 
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Gardenbar geceleri: 3 
...., ~ ...... ıwı ,... ~ ... ,_.,, --------

GARD ENDE 
Beyaz Ruslar 
Temsilleri seyredenlerin maksatları 

gördükleri Rus dilberleri ile dans 
sahnede 
etmekti 

lar var mıdır? O zamanlar, ba
ra gidenlerin ekserisi, hayatla -
nnda bir daha görmelerine im -
kan olınıyan b u fevkalade tem-
sillerin bir an evvel bitmesini 

şam, Gardende bazılan bir sa - can sıkıntısı içinde beklerlerdi. 
atten fazla süren temsiller ve - Maksatlan, geceyansı olduktan 
rirlerdi. "Serge Diagileff,, in sonra, sahnede gördükleri R us 

Serbest güreş müsabaka/ar 
Dün Taksimde yapılan karşılaşmalarda 
Dinarlı ve Kara Ali rakiplerini yendiler 

~ .. ,~ .... ~· 1 ft'a uaaa .. 

Dünkü. güreşlerde i7d heyecanlı an 

Turizm iddialan olan bir şe -
bir için eğlence yeri, tarihi eser, 
güzel manzara ve akıllı belediye 
kadar lazundır. Hoş bunların ilk 
üçü olmasa da, sonuncusu olsa 
kafidir. Çünkü akılsız bir bele -
diye, eğlence yerlerini yıkar, 
tarihieserleri baknnsız bırakır 
ve güzel manzaraların, taş bi -
nalarla kapanmasına mani ola -

Avrupada vücude getirdiği dilberleri ile dansetmekti ... Eh.. Dün Taksim stadyomunda nüne geçeceklerini kuvvetle ü. 
nit ederiz. 

beden bir vaziyet bu işi }-ı 
serbest maçı anlayanların .. g"~ 
!erinden kacmıyordu. Çı.ıll 
rnüsabakada bir danışıklı da' 

uRus balet,. leri ayarında tem- Kimbilir? .. Belki de sonra ... Ö y. serbest güreş müsabakalarına 
maz. 

Bizde olduğu gibi. 
siller gördük. Bilmem, bugün, 1e ya!.. Her gönülde bir aslan sekiz bini mütecaviz bir seyirci 
bunları, bu şekilde hatırlayan - yatar. ~ "Sonu var,, kütlesi önünde devam ediJmiş, 

Belediye, bizde, halkın şuuru 
ve göreneği ile yapbğı işleri, ni. 
zı:nna koymak iddiasile, bozu - ı' 

İkinci mi.isabak::\ f:.:mirli Hü -
seyinle İdris arasm<la idi. "1 O,, 

yor. 
Eskiden seyrisefer memuru 

yoktu, ş~hir nüfusu ve nakil va. 
sılası daha çoktu, fakat yollarda 
daha rahat ve cabuk gidilirdi. . 
Şimdi seyrisefer~ memurları var. 1 

Lakin, seyrİ~eferi tanzim iddi -
asile, köprü başından Karaköye 
gitmek için adeta Tophaneyi 
boylamak lazrrn. 

Buralarda sokaklar daracıkhr, 
Knraköy caddesi geniş. Dar so. 
kaklara otomobiller doluyor. 
Geniş cadde boş kalıyor. Ama 
PC zarar. Bir usul konulmuş, 
tatbik ediliyor. 1 

Eskiden belediye eğlence yer- 1 

leri ile pek meşgul olmazdı. Bu
raları, halkın zevkiselimi, man-

1 

tığı, rağbeti ile kendiliklerinden 
sınıflara ayrılırdı, bir şikayetçi 
yoktu. ! 

Şimdi belediye, eğlence yer • 
lerini tanzime karar verdi. Ne J 

yapıyor, biliyor musunuz? Kah. CJ.ardenbarııı eski yıldız1arınllan 
veyi şu kadar kuruşa, suyun şi. '_ .... ...;;-~---------------_...... ______ _ _:_ 
şesini 6 kuruşa satacaksın diye 
tarife yapıyor. 
Yapmasın mı? diyeceksiniz. 

Hayır 1 diyeceğim. Belediyeye 
düşen iş, büsbütün başkadır. 

Mesela?... Mesela, Florya 
plajlan belediyenin malıdır. Ken 
disine ait daha birçok eğlence 
yerleri vardır. Belediye, burala. 
rıru, o da mevsim geldiği zaman. 
bir sene gibi bir zaman için ki. 
raya verir. Tutanlar, oraya has
redecekleri sermayeyi, bu kısa 
zaman içinde verimli bir şekil • 
de işletmek isterler. Bundan ta. 
bii bir hak da olamaz. işte bu 
sebepten, fiyatlar pahalıdır, tut. 
tukları yerlere kurdukları bina -
lar temelsiz olur, manzarası bi
çimsiz olur, olur ... Olur. Vesa -
ıre. 

Halbuki, eğlence yeri için, 
ciddi sermayeye ihtiyaç vardır. 
Ciddi sermaye, tabii şartlar i -
çinde işletilebilir. Belediye, eğer, 
bir eğlence yerini beş, on sene 
için kiralayacak olursa, o za -
man, vaziyet kendinden düze • 
lir. 

Nitekim, Gardenbar, beledi • 
yemizin bugünkü faaliyet sis • 
temi kurulmadığı zamanlara a. 
it bir müessese olduğu için, de. 
vamlı bir vaziyete gelebilmiştir. 

* * * 
Garden bar, evvela bir bar o-

larak açıldığr halde, sonraları 
varyete şekline girdi. Her ak -
şam 1 O ile 12 arası, b ir prog • 
ram tatbik edilir, muhtelif nu -
maralar yapılırdı. A rtfotler, ge -
ce yansından sonra "bar,, a ge
lirler, ve dans başlardı. 

Gnrdeni bu şekle koyanlar, 
BevC\r= Ruslar oldu. 

lstanbula gelen Rus muha • 
cirleri arasmda, bütün dünyaca 
lmlfhm 8- ....._ • listleri de 
wrıfr. Wugü11, A vrupadaki ha -
let yıldızlarmm hemen ekserisi 
burada idiler. B unlar, her ak -

Biri sarışın biri esmer . .................................................................................. . 

Fransada iki casus 
gaka/andı 

Sarış ı n kadın orduyÇ1 ait vesika~ 
lan çalmakla suçlu 

Grenoble'de bir casus teşkL 
latı meydana çıkarılmıştır. Bu 
hadisenin bir film.mevzuu olabil
mesi için hiç bir noksanı yoktur. 
Sarışın bir kadın vardır .. Uzun 
boyludur. Çok güzeldir. Gençtir, 
(22 yaşında) gözleri de siyah. 
trr .. Bu genç ve güzel kadın bir 
aydanberi umumiyetle talcbclc. 
rin ve zabitlerin devam ettikleri 
birahaneleri sık sık ziyaret et-
mektedir. 

Sarışın güzel kadm yanında da. 
ima bir arkadaşla gezmektedir. 
Bu da 19 yaşında bir esmer gü. 
zelidir. 

Grcnoble'de son zamanlarda 
bir tüccar bu güzel sarışın ka . 
drnla münasebet tesisine muvaf. 
fak olabilmiş, bir kaç gün evvel 
kadın sevgilisine: 

- Sizden büyük bir ricada bu
lunacağım .. Annem İtalyada öl _ 
mek Ü7..eredir. Hemen yaruna dön 
mck istiyorum. 

Demişti. 

Bunun üzerin tüccar güzel sev. 
gilisini otomobiline alarak budu. 
da doğru yollanmış, fakat oto • 
mobilleri Modane'a geldiği za _ 
man da sarışın kadın trene bin. 
meği reddederek otomobille hu • 
duda kadar gitmek istemiş. hu
duda geldikleri zaman da kadın 
derhal diğe>r tarafa geçerek yüz 
metre kadar ileride kendiı:ıini bek 
Hyen ikinci bir otomobille yolu. 
na devam etmiştir, 

Bu vaziyeti gören tüccar işin 
iç yüzünü anlamış, Grenoble'e 
dönerek vaziyeti zabıtaya haber 
vermiştir. Derhal faaliyete geçen 
casuslarla mücadele teşkilatı me. 
murları esmer kızı tevkif etmiş
lerdir. 

Bundan maada bir zabitin de 
sarışın kadınla meşgul olduğu an. 
laşılmışmrştır. Zabit te isticvap 
edilecek ve kadının faaliyeti hak. 
kında daha kati malG.mat elde e. 
dilecektir. Bu sarışın güzel ka. 
dmın orduya ait vesikaları çal -
mak üzere Fransaya geçmiş olan 
bir İtalyan casusu olduğu anla. 
şılmıştır. 

Vakıt l<itapevi 
Dün ve yarın tercü

me külliyatı 

No. 31-40 4 cü seri 
31 Rasin külliyatı ıv 

32 Metafizik 
33 lskender 
34 Kadrn ve sosyalizm 
35 Demokrit 
36 Dinler tarihi 
37 Filozofi ve sanat 
38 Et ika 
39 Heraklit 
4.0 Ruhi mucizeler 

Kr. 
60 

40 
100 
25 
75 

müsabakalara saat 16 da baş -
lanmıştır. Ringin etrafına top • 
lanan müsabıklar halka Cema1 

pehlivan tarafından takdim e • . 
dilmiş ve evvela Bursalı küçük. 
lerin güreşi başlamıştır. Her i . 

'1L!uğu seziliyordu. 

Nihavet ikinci devrenİfl 
:nci dakikasında gayet iyi bir. 
kilde ayak burgusu yapan oı 
1arh Mehmede Bulgar dayaıı 
nadı ve abandone etmeğe f11~ 

kisi de dokuz yaşında olan b11 

pehlivanlar oldukça maharetleı ' 
. ':lur kaldı. Maçtan sonra Dill, 

' ı Mehmet halkın sürekli ~J~ıl' 
1 arı arasmda sahayı terketti. ,.. gösterdikten sonra küçük Seli~ 

arkadaşı Hasanı altıncı dakika • 
da tuşla mağlup etmiştir. 

Küçükler güreşlerini bitirdik. 
ten sonra ellerine aldıkları birer 
mendille seyirciler arasına ka -
tılmışlar ve parsa toplamağa baş 
Iamışlardır. 

Oldukça iyi hasılat yapan bu 
müsabakalarda bu küçüklere el 
açtırmak bilmem ne dereceye 
kadar doğrudur. Organizatör -
lerin böyle çirkin hadiselerin ö -

Sinema: 

ROBERT 
Montgomeri 

Kara Ali Habcşin s1rt:nı yere 
getiriyor 

olarak Habeşli Kasem 1Bf~ 
ile Kara Ali arasındaki nıac 
co!~ seri oldu ve ücüncü da~İ 
kada Kara Ali Habeşlinin sır' 
m yere geti.'c!ek maçı kaıall 

ar dakikadan iki devre üzerinf 
olacak b'U müsabakada Hüseyiıı r J,f 
altıncı dakikada hasmını tuşl< :.l
mağlup etti. 

Bundan sonra Dinarlı Meh • 
medin kardeşi 1smaille Fethi a
rasındaki müsabaka oldukc<:: 
zevkli oldu ve İsmail 12 inci d~
kikada hasmını tuşla mağlup 
etti. 

Dinar1ı - Bulgar maçındaıı .. 
~u müsabakalardan sonra gü 

nün en heyecanlı müsabakası 
olan Dinarlı Mehmetle Bulgar 
F eriştof arasındaki müsabaka • 
ya başlandı. Hakem Cemal peh. 
livandı. 

1:,41-LAAA ~· &.AaAAA.:ı.A~--

Bulgar pehlivanın arzusu Ü • 
zerine müsabaka yenişinceye 

kadar devam edecek ve yalnız 
her yirmi dakikada iki dakika is 
tirahat verilecekti. Aym zaman. 
da boğmak ta her iki tarafın mu 
vafakati ile olmryacaktr. 

Müsabakaya oldukça sert biı 
şekilde başlandı. Dördüncü da-
1 .. ikada Bulgar pehlivan Dinar -
lının sol kolunu fena vaziyette 
kaptı ve Dinarlryr oldukça krv . .. 
randırdr. Dinarlı bu vaziyetten 
güzel bir oyunla kurtulduktan 
sonra derhal hasmına aynı oyu. 
nu tatbik etti ve kıvranma sı • 
·ası Bulgara geldi. 

T ürk iyen in en çok 
satılan mecmuası 

RESiMLi f 

HAFTA 
Bu tirajını, ucuzluğu kadar, 
baskısnın nefisliğine ve eıı 

salahiyetli kalemlerden çık· 
mış yazılarının güzelliğioe 

borçludur. Her hafta bariı 
bir tekamül gösteren bu aj\e 
mecmuasınm son çıkan 43 
üncü sayısında göreccğiniı 

yazılardan işte bir kac.~: 

Müsabaka bu şekilde heye -
canlı hir şekilde devam ediyor 

ve seyirciler de mütemadiyen l 
Yeni çeftrd~t·i filmde l)inarlmm oyunlarını alkışlıyor- ! 

-.···'"e· ~"'"'d'""'u, Y ~~~ _::;: dikhti cal • , 

VcLNQ'nun Hafta konll.§· 
ması: (Dede yad igarlarr) : 1 
İngiltere kraliçesinin çocuk. 
luğu ve gençliği; Doktor G. , 
Ata'nm bir yazısı: (Güneş ' 
banyosunda kararmalısımz~) f 
1568 maç yapmış ve 4 70 gol ' 
atmış çok meşhur bir fut. 
bolcünün hayatı; gönül iş. 

leri; Reşat Ekrem 'in tarihi 
bir yazısı: (Geçen asrın erı 
büyük maceraperest kadı. 
nı); Vasfi Rıza Zobu'nun 1 

notlarından: (Muammer J{a. 
raca kimdir?); Va.Nlı'nıın 

büyük bir lezzetle takip edı- ı 

Dinarlı Mehmet Bul gar !Ji1rcşçlyi yencrketı 

' len aşk ve macera romanı: 
Cemal Nadir'in nefis bir ka
rikatürü. Bütün kadınları ıı . 

lakalandıracr.k ev işi, elbise 
ve el işi örnekleri. Sinema 

, bahisleri. 

1 ::~:~~:~~~·~~~:~ 1 
1 resimlerle karsıla~acah"ı r~ 
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1kÜ0rr·k; ;ş, ı·;;~ b;tı·ı~ sona erdi 

B~~ölkt©l~ o ~ liifil n ır ~ iP> © rr 
Oldukça heyecanlı geçen oqunda Sigahbegazlılar 
kaçırdıklarıfırsatlar qüzündan 1-1 berabere kaldılar 

llaşınct 
caııı 1 an sonuna kadar heye . 
llıiis geçen bu seneki milli küme 
erd· abakaları nihayet dün sona 

bite
1

~ ~~ ~.gariptir ki berabere 
srıor Unku Beşiktaş - Demir
tİliğj h:ınaç~ndan sonra da birin. 
la ~11.angı takımın kazandığı ha. 

i<. 1 0Iınadı vy} . 
\?aııa e 

1 
urnuyoruz ki puvan pu _ 

'ı>or k~·~n ~alatasarayla Demir. 
Ny0 Uplerınden hangisinin şam 
let f~ olduğu tayin işi, beynelmL 
~q bu erasy?na dü!)ecektir. Çün. 
~al'rıe .Senekı milli küme talimat. 
derı sınin sarih olmayışı yüzün. 
1 averaı . . . . 
~ıı" ışının ne sekıldc hal. "ee"· . lıııını ı.gı tamamen meç:hul bu . 

c. adadır. 
~erıe1'1° 

taraf tn dedikodu tarafını bir 
he"" a bırakarak şimdi dünkü 
""canıı 
t>· ınaçı anlatalım· 
Qır G . 

bit' :Be . alatasaray - Beşiktaş. 
ta tıX:.1 k~aş - Fenerbahçe, haL 
tasar ır}ı klüıllerimiz bir Gala. 
dan day - Fener mUsabakasın . 
tını a~~ ziyade spor meraklıla • 
~erer 15~ adar eden dünkü maç, 
kaıabahk d~_n.ı .. kaplayan büyük bir 

F'erid 0nunde yapıldı. 
o~'nan un l<ıltcın hakemliği ile 
R.b an bu ·ıı· k.. .. "" ak son mı ı uıne mu. 
!le eıkasına takımlar şu şekiller-

1: .:ınışlardı: 
I E§ıkt 
ı,.uJı· a.~: Mclımct Ali - Taci, 

ıın - ll . . B ı·· F 1( ıtscyw, c~ ıı, ey. 

ş· ~!ışık takımlar liki 
~~ 1 liilaJi 4 • ı yendi 

tıı~rıı.ın Şeref stadında milli küme 
t 11.dan '%·· evvel karışık takımlar 

A ıl:l ın·· 
11 d' usabakalarına devam ı.:-

ı, Si li 
ttlıti . · § - Süleymaniye muh· 

ıle fI"l " a 1 al - Kurtulus karısı· 
lt~~sında yapılan bu m~ç Şişİi 
t, ~et: ve hakimiyeti altında geç-

İki ı!Jı: devre 3 - ı bitti. 
lhııh:~ti kısımda üstünlüklerini 
d~h;ı aza eden Şişlililer bir gel 
~a11.1 Çıkararak macı 4 - 1 ka-
......_ " 1lar ~ 

~i müsabakalar 
~atıh~ Balta limanı sahasında 
ilrilsı a ve Rumelihisarı klüpleri 
PıJll'ı tıda hususi müsabakalar ya-

ıştır B 
Sırv · takımları karsılaşma· 

a ra1ı:· ~ 
llıclih· ıplerini 5 - O yenen Ru-
d ısarı 1 a ela 1 ar A takımları maçın· 

3 
- O galip gelmişlerdir. 

zi - Hayati, Hakkı, Sabti, Şe. 
ref, Eşref. 

Demirspor: Necdet - Gazi, 
Şeııket - Kamil, lbrahim, Şem. 
si - Salih, Arif, Orhan, Orhan, 
Zelci. 

llk hücumu yapan Beşiktaşlı . 
lar bu akınları tevali ettirmeğc 
muvaffak oldular, müsabakanın 

başladığı henüz iki dakika oL 
muştu ki Ankara kalecisi bir hay 
li müşkül pozisyonlarda kurla . 
rışlar yapmak mecburiyetinde 
\'.almıştır. Deroirsporlular m? 

lfım enerjilerile Beşiktaş bas. 
kısma mukabele etmekte idiler. 

8 inci dakikada Demirspor a -
Ieyhine olan kornerden kurtu1an 
top sağdan Beşiktaş kalesini bul. 
du. Orhanın talisini Mehmet A. 
li ancak ayakla karşılıyabildi. 
Hafif rüzgarla beraber oynıyan 

siyah beyazlılar saha hakimiye. 
tini idame ettirmekte fakat mü. 
temadiyen soldan akın yapmak 
hevesleri yüzünden rakip müda. 
faanın işini kolaylaştırmakta idi. 
15 inci dakikada sağdan Hayati. 
nin dllzgün bir ortasını Sabri ka. 
fa ile Hakkıya geçirdi, Hakkı 

topu ayağından açtığı için yüz -
de yüz gollük ilk fırsat kaçmış 
oldu. Akabında Beşiktaşlılar i • 
kinci bir fırsat daha yakaladılar 
sa da karışan Demirspor müdafa. 
asından bir gedik bulamadılar. 

Demirsporun golü 
20 inci dakikada Feyzinin ha

tasından topu yakahyan sağaçık 
biraz sürdükten sonra ortaya ge. 
çirdi. Topu yakalıyan Arifin sı. 
kı bir şütü Mehmet Alinin par. 
makları arasından Beşiktaş ka. 
lesine girdi. Bu golden sonra Be. 
şiktaşlılar tekrar rakip kaleyi 
sardılar ve sıkışan Demirspor 
müdafaası 23 üncü dakikada on 
sekiz çizgisi üstünde topu elle 
durdurdu. 

Hakkının çektiği frikik kale. 
nin üstünden avut oldu. Oyun 
karşılıklı hücumlarla fakat Be . 
şiktaşın baskısı altında oynanır

ken siyah beyazlılar yakaladık . 
tarı fırsatlardan bir türlü gol çı. 
karamıyorlardı. 

35 inci dakikalarda Demirspor 
aleyhine üst üste üç frikik oldu, 
fakat bunlar da netice vermedi. 

·l i 

bir kıırtarışı 

Bu andan sonra da iki taraf çok 
süratıi bir oyun tutturdular, top 
iki kale arasında mekik dokuyor 
fakat müdafaa hatlarını bir tür. 

lü aşamıyordu. Beşiktaş lehine devre 1-0 Ankara lehine bitti. şa terkettiler. 
atmlan 40 ıncı dakikadaki frikik İkinci devre 10 uncu dakikada Hakkının 

kale önüne havalandırdığı topu 
Şeref güzel bir vole ile bunu ta. 
mamladı, fakat Necdet fevkala -
de bir plonjonla bunu defetti. 

te evvelkilerin akıbetine uğradı. !kinci kısmı başlıyan Demir -
Oyun gittikçe yavaşlarken ilk sporlular topu ortada kaptırdı. 

Hakemler ııe takını kaptanları 

Bu hafta da bu 
··············-················ 
Dananın kuyru
ğu koparken 

Muvakkar Ekrem Talü 
Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. 
Milli küme maçları bitiyor. Biten sade maç mı ya?. O . 

yuncusu, hakemi, seyircisi nihayet bir "ohhh !., çekecekler. 
Oh'un da bir gönülden olanı vardır. Bakalım bu nev'i sarı kır. 
mızıya mı, mavi laciverde mi kısmet olacak? 

Etrafa bakıyorum da Floryadan kalabalık. Şu "hastalık,, 
geçmek şöyle dursun nüksetişe benzer. 

Bir tarafta "deniz topu., oynanıyor da mürüvveten yan 
gözle bakan yok. Halbuki beri yanda alakalı maçın çerezi, 
·'cebel topu,, oynanıyor, bütün gözler Doroti Lamur'un ma • 
yolu resmine bakar gibi kendinden, geçmiş bir halde .. . 

Bilvesile Beşiktaşlı olan birçok Galatasaraylı gruplar da 
hararetli münaka§alara geçmede: "Şu futbol ün baremi demek 
olan averajın cilveleri bakalım ne suret gösterecek~ .. ,, 

Maçtan enstantaneler ... 
Mevsim sonu icabı oyun seviyesi düşük. Lakin küçük 

dilleri gıcıklayan kolpolar olmuyor değil. Beşiktaş toplu ola • 
rak baskısında "Demir., ler tek kişilik tehlike atakları deniyor
lar. Hakkı, kendi markasına yakışmayan bir falso yaptı, ilk 
say1 gecikmiş oldu. 

Aman Hakkıcığım ne yaptın? Galatasaraylı hemşerileri. 
ni bu kadar üzmek olur mu? .. Mahsus mu yapıyorsun? Üç 
oldu yüreğimizi ağzımıza getirdin. 

Demirsporda şimdilik en beğendiğim iki şey var: Forma. 
br bir, kalecisi Necdet iki. 

Fenerli • pardon • Demirsporlu Orhanm, adaşına verdiği 
?asla güzel bir gol oldu. M. Ali kucaklıyabileceği pozisyonda 
buyur içeri ediyor. İstanbul için "vuslat yine kaldı güzel baş
ka bahara,, mı? 

Hakkının frikikleri Necdetin beyiyle yarış etmese birşey. 
!er olacak ama .. 

Şerefin yarım saatte ilk acarlaşmasını leülhamd görebil
dik. Yerden olduğu halde Necdet bunu yemedi. Mucize!.. 

Devre bitti. Şimdilik Beşiktaş ve Galatasaray mağluplar!. 
Devre haşladr. Penaltı. Hakkının direkt bir şütü; berabe

reler. Ümitler gibi ... Şayanı hayret: Oyun hızlandı. Azıcık 
3 ~rtlendi de. 

Şerefin Bekiri hatırlatan şütünü, Necdet Ulviyi hatırlatan 
:Jir güzellikle tuttu. Aşkolsun ikisine de. 

(Devamı 10 ımcıu:la) 

Milli küm e puvan cetveli 
Maç Galip Bera. ılfa[j. Attığı Yediği Pımrm 

Galatasaray 14 11 3 43 19 35 
Demirspor 14 9 3 2 35 16 35 
Ankaragücü 11 9 1 4 :H 21 33 
Beşiktaş 14 8 2 4 37 17 32 
Fenerbnhc:e H 6 2 6 31 26 28 
Vefa 1 1 f') 

" 2 fJ 2S :m 22 
Doğanspor H 3 1 10 12 19 21 
Ateş 14 1 1 12 9 43 17 

lar. Hakkının seri hücumunu fa_ 
vülle kestiler. Firikik bermutat 
netice vermedi. 

Beşiktaşın beraberlik 
golü 

3 üncü dakikada yine Hakkı. 
nın şahsi bir akınını Demi.rspor 
müdafaası sert hareketlerile dur 

· Jurmağa çalışıyorlardı ki hakem 
bu hareketi penaltı ile cezalan . 
dırdı. Hakkının çektiği penaltı 

ile Beşiktaş beraberlik golünü çı. 
kardı. 

Oyun bundan sonra daha seri 
ve daha canlı oynanmağa başla. 
dı. Avantajı kaybeden Demi~por 
lular beraberlikten kurtulmak 
tekrar galip vaziyete geçmek için 
bir hayli uğraştılarsa da muvaf. 
fak olamadan üstünlüğü ve hü . 
cum fazlalığını tekrar Beşikta • 

Üç dakika sonra yine Hakkı
nın volesi kalenin yanından a _ 
vut oldu. Beşikta.ş hücumları te. 
vali ederken Hakkının ileri pasile 
fırlayan Şeref, kalecile karşı kar 
şıya kaldığı halde topu kaptirdı. 
Bir an sonra da Hakkının tutul. 
maz bir \'Uruşunn Necdet şayanı 
hayret bir maharetle yakaladı ve 
uzun uzun alkışlandı. 

Demirspor takımı gitikc;e bo _ 
zulmağa başlamıştı ve beraberlik 
ten mağlubiyete düşeceklerini an 
!ayınca vakit kazanmak için uğ. 
raşıyordu. Bu emellerinde muvaf 
fak olan Ankaralılar doksan da. 
kika tamamlandığı zaman Beşik. 
taşlılarla berabere kalmış bulun. 
makta idiler. 

O.M.K 

Yüzme teşvik müsabakaları 
Galatasaraylı Mahmut yeni bir rekor tesis etti 

İstanbul Susporlan Ajanlığı ta · ı 100 metre klüp]er: 
rafından tertip edilen mevsimin 1 - Saffan (Beykoz) ı 8,2 
dördüncü yüzme teşvik müsaba- 100 metre klüp harici: 
kalan dün Şeref stadının yüzme 1 - Mahmut 1 2,4. Yeni Tür· 
havuzurıJda büyük bir kalabalık kiye rekoru, 2 - Vedat, 3 - Rrd-
önünde yapıldı. van. 

Mektepli ve askerlerin klüpler I - Kemal 1.37.2, 2 - Necati, 
den uzaklaşması üzerine sporcusu- 3 - Oktay. 
nun miktarı çok azalan bu şube 100 metre sırtüstü klüpler: 
susporları federasyonunun verdiği 1 - Şamil (Galatasaray) 1.24.3 
son bir karar üzerine tekrar can· 100 metre sırtüstü klüp harici: 
lanmış ve dünkü müsabakalara 1 - Turgut, 1.40, 2 - Adnan, 
70 yüzücü iştirak etmiştir. 3 - Gültekin. 

Dünkü müsabakalar 17 yaşına 200 metre kurbağalama küçük-
kadar olan küçükler ve mektepli· ler: 
ler ve askerlerin girdikleri büyük- 1 - Musa 3.25.4, 2 - Hikmet, 
ler olmak üzere tiç sınıf üzerinde 3 - istavro. 
yapıldı. 200 metre kurbağalama klüpler 

Büyük bir intizam altında cere· 1 - İsmail (Beykoz) 3.14.1, 
yan e3en bu müsabakalarda 100 2 - Saffan, 3 - Hartiyan. 
metre serbest yüzmede Galatasa- 1 200 metre kurbağalama klüp 
raylı Mahmut yeni bir Türkiye harici: 
rekoru yapmıştır. Neticeleri sıra· 1 - Şerif 3. 25.1, 2 - Ömer, 
siyle yazıyoruz: 3 - Necdet. 

100 metre küçükler: 400 metre küçükler: 
1 - Be.dri 1.18, 2 - Kemal, 1 - İbrahim 6.8.9, 2 - İstav-

3 - Ziya. (Devamı 10 uncuda) 

- .... 
Hakkt, Demir~ mil dafi7erini ~ çcJı.r;yor 
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t\yhan Istanhulu 
• gez yo 

Ayhan 
cıikili taşlar hakkında arkadaşları

na verdiği bilgi, onları pek fayda· 
landırmı}tı. Ayhan sözlerine de
vam etti. 

- Arkaı::laşlar, dedi. Şimdi İs

tanbulun diğer dikili taşlan hak
l:mda size bilgiler vereceğim. 

Çemberlitaş 

Divanyolundan yukarıya .doğru 
gidiniz, Çar§Ikapı yoluna koyul
duğunuz zaman, gözünüze sağ ta· 
rafta, camiin mezarlığına biti§ik 
büyükçe uzun bir taş yığını göre
ceksiniz. Bu taaşın adına Çenberli 
Ta~ derler. 

bir 
okul bahçesinde bulunmakta idi. 
Boyu 11 metre kadardır. tl'ç dört 
l;asamaktan ibaret olan alt kısmı 
toprak içinde kalmıştır. Bizanslı· 
!ar zamanında bunun boyu 21 
metre imiş ve üzerinl::le İmparator 
Marsiyonun heykeli bulunuyor
muş. Taşın üzerinde İlah Afrodi
tin heykeli bulunan bir sütun da· 
ha var.dır ki esas itibariyle Kıztaşr 
buna deniyormuş. Sonra bu hey
kel kırılmış, Marsiyanın bugünkü 
h:ykeli kalmıştır. 

Gotlar sütunu 
Gülhane Parkı içerisine girdik· 

ten sonra yukarıya doğru çıkınız. 
1'opkapı · sarayının yanında bulu
nan ve Marmaraya, Boğaziçine 

bakan yüksek yerin ortasında, bü
yücek bir sütun göreceksiniz. Bu
nun adına da Gotlar siitunu der
ler. 

Biraz da gülelim 

Tarih dersinde 
öğretmen talebeye sordu: 
- Diktatörden bana bir misal 

bulabilir misiniz? 
Çocuk biraz düşündükten son-

a: 
- Bakkal, kasap, sütçü. 

--o-

Antikacı dükkanında 
Antikacı elindeki tabancayı gös 

. ererek müşteriye diller döküyor
c!u: 

- Şu gördüğünüz tabancanın 

.:ieğeri pek çoktur. Eski Romalı· 
ardan kalmadır. 

Mü§teri sordu: 
- Fakat Romalılarda tabanca 

Sağlık 
Canlılılk, neşe yüzünde, 
Vücudü kuvvetli, çevik; 
Zeka parlar şen gözünde, 
Her halinde sıhhatlilik ..• 
Bu sağlığı ona veren 
Temizliği ve idmanı; 
Fışkıracak her yerden 
Çocukluğun taze kanı . 
Sağlığı yok, rengi uçuk 
Bir yavru nasıl sevilir? 
Zeki, sağlam, ~en bir çocuk 
Ne sevimli, ne güzeldir? 

Çek ve hastalık 
Doktor hastaya sordu: 

ı o~<1u ki?... - Hayret dedi. Sizin hana ev 
- İyi yal O halde değeri daha velki gün verdiğiniz çeki bankaya 

ula artryor demektir. kc:ı.ç defa götürdümse hiç bir neti-

--<>- cc çıkmadı. Hep geri geldi. 
Köpeği okşamak İşi Müşteri hiç istifini bozmadı: 

- Şu köpeği okşar mmmz? - öyle.. Galiba geri gelmei 
- Isırmaz mı. modasr var. Sizin de tedavi etti-
- Bilmem daha yeni aldım. ğiniz hastalık geri geldi. 

Je:ı de onu anlamak istiyorum. Daha yiyecekmiş! 
-o-- Annesi çocuğunu paylıyor 

Şarkı söylemek du: 
Küçük Cemil anlatıyordu: - Senigidi yamaz seni, her 
- Geçen gün bir toplantıda ı- sana dolabı karıştırma derne

lim. Bir şarkı söyledim. Herkeıı: dim mi. Oradaki çikolatalarır. 
"Bir şarkı !daha .. Bir şarkı daha,. sekizini yemişsin. 
diye bağırdılar.. Doğan güldü: 

- Yanlış anlamış olacaksın. - Yanlış hesap etmişsin an 
1 Başka bir şarkımı diye bağırmış- 1 ıe, on tane olacak. İki tane:ı: 
hr'1ır. ni sonra yiyeceğim. 

' 

Koca taşrn biçimi üstüvane 
§eklinde bir taştan yapılmıştır. 

Şimdi bu taşlardan ancak yddi ta
ne kalmıştır. Diğer ikisi temelini 
kuvvetlendirmek üzere Osmanlı 
İmparatorlarından Mustafa zama· 
nında yapılan kalın taş .duvarın al
tında kalmıştır. 

(Devam edecek) Bir cylan .•• 

Bu taşa Çenberlitaş •denmesinin 
türlü sebepleri vardır. Ya taşm 
birbirine bağlanması dolayısiylc 

konan taş çenberler.den, yahut da 
taşla yığınlardan koronmasr için 
etrafına demir çenbcr geçirilmc
sindendir. Bazı bilginler buna 
(Yatık taş) da derler. 
Taş Kostantin zamanında Ro

madan getirilmiştir. O zaman 
Kostantln taş üzerine ken.di hey· 
kelini koymuştu. Evvelce boyu 
elli metre idi. Daha sonra yine 
bunun üzerine (Jülyen) de hey· 
kelini koymuştu. Fakat 1081 yı

lında İstanbul.da şiddetli bir zel
zele olmuş ve taşlar düşmüştür. 
Düşen taşlan Aleksi Kominaş 

tekrar toplattırarak tamir ettir
miştir. 

Bugün taş üzerinde o zaman· 
dan kalma bir haç resmiyle Rum· 
ca yazılar vardır. 

Kıztaşı 

İstanbulun Fatih semtinde, Bi
zanslılardan kalma bir 11ütun var
ı!m> lıtı. "-9 ..._ ~ "Kızta· 
""'' diyorlar. Tarihte bu sütunu 
imparator Marslyon yaptırdığr i· 
çin buna Marsiyon sütunu a.dı da 

-~~~~~~~~~~~~~~- -~~~~~~~~~~~~-

Yazısız hikAye 
l . 

Anne masallarından ............................ 

Büyükannenio 
bahees·nde _, 

Büyükannemin bahçesi dünya
da tanıclığrm en güzel yerdir, bazı 
büyilk dükkan camekanlarına hin 
;-enkli güzel şeyler korlar, insan 
gözlerini kolayca ayıramaz, işte 

b1yükanncmin bahçesinde de bun 
lardan daha çok gözü çeken ıey
ler vardır: 

Yc~il çimenlerin üstünde h~r 

renkten kırmızı, turuncu, mavi, 
sarı, penbe çiçekler açar, b~yaz 
zanbaklar uzun boyları, güzel en
damlariyle öyle hoş dururlar ki, 
insan bunları her gün aydınlık bir 
yerde beyaz köpüklerle yakaruyor 
zanneder, mor sünbüller, penbe 
güller, sarı zerrinler. turuncu ner
kisler, kırmızı arslanağızları, da
ha ne güzel şeyler vardcr. 
Yumuşak başlı hercai menek§e

lerin her rengi var, mavi minele
rin süslediği çayırla~da durup 
dinlenmek, küçük sarı güllerin 

b9' parmaklığı saran kollarına 
mak insana öyle zevk verir 
gelenler bu bahçeye daima getıfl' 
ister, işte bunun için büyükafl11; 

min bahcesi hiç misafirsiz ~;alırı3 t 
Akşam Üzerleri, gtineş çekilirlce~ .li h 
bahçedeki misafirler de yavaş >'

1 1ı11 a 
vaş evlerine giderler. 

Büyük annem çok ihtiyar. ~ tl.fltıatiste 
be!J yaşında bir çocuğum ama 1 t 11\da b· 

. d 1 . . i~ ~ ır 
mız e aynt şey erı sevıyoruz. m tı b· 
miz de güzel çiçeklerin açac~~~ ~ltiği "~: .. 

B"tU ~il oOru 
baharı, yazı bekliyoruz. il if l'nı•tır 
yaz bu küçük doııtlarla bahçeı11 t ·lrıtj ı..i' 
de vakıt geçiriyoru:ı:. 

1 1:ı.11da.~ıa a 
,ı a.trı. ' tı 

Ba:ı:ı günler asma dallarınııı il' l "<t kc; 
!izlerini bağlanıağa çalışırken b .... 'attı han 

.. d d" rıJI'" • C\t zı yukanneme var ım e ıyo r• • \ra 
. ırıl'"~I\ ra bahçede çalman bahar şarkı a b· büt" 

d" 1 k . .. .. ır g un 
ın eyere ış goruyoruz. _ ,.ılı llı:ıl\t llı:ur 
Sabahleyin daha uyumaga ~ ~ t il., le 

şan çocukları uyandırmak 1~. Qa.~\di ,, § 
··.rlil b .ıa 

kuşlar öyle güzel şarkılar 80; ( ~ OJal\d 
yarlar ki, arılar, onlar da telli 8111 ~ 0•1rl~t'di ~. 

al 1 ? v •il. "•- gı !arını daha fena mı ç ıyor ar ~ ~ "'arıt 
nümüzdc, arkamızda, başnnıt'" a atll'lış: 
üstünden vızlayarak geçiyor1',. ~~ liathuı ~ 
• • x. k k h ti ·,u:vı tı, 
çıçekten çıçe6e onara ep o " • e dur 
kıyı söylüyorlar: ~~?atıer ~ 

Vızzz vızn vızzz! bi.rıa bı..ı. b 
Bütün gün çalıııru:, l:la b~'elke 

110· 
Evimizde petekler, t~l'\\i 1tnı 
Bo! duramaz, bel iıter. 1a.ıı1tıqde a 

B. .. b"" .. k 1 yiıı' l\~ a ~· 
ır gun uyu annem e . ııll bir "'[)tatıı 

bahçede otururken kahverengı ~Ok ıı 

arı vızlayarak penbe gille kond~ l:i:laktia 
küçük hortumiyle istd::liği kad~,1 L· <ılı..ı.na 

tr" 1 llıi.i bal aldıktan sonra tekrar uçtu. lı- rllliş 

defa sarı lalelere konmu' k~. ti~~\J.nı..ı.11 
man bir altın kelebekle karşılafdİ al gijliil 

Bilyilk annem ''Bak Cem de.fi hu~iltıta11 
birbirleriyle konu:uyorlar. fi<' k kabil 
.de birbirinin akrabası, bir aited~: '.l'~attrn1ş 
tıpkı baban, aman, halan. b• i· ~i n~ı>ta11 
zadelerin gibi.. Galiba balın 17'J '· lı;r::ı def 
çeklerde çok tatlı olduğunu ı'ö'/ ; 
lUyorlar. tkisi de balı severler·" liı rahkik-

~ ... 9e-t' <ltı ~ 
Ben bu altın kelebcgi ÇOI" U' t'ti • tlok

1 
dim, keşki bu kelebekle konuflb i' l'!a~ar ve 
seydim, ldiyordum, bUyükanne' 6 Stetlin 

1 
ğim hemen imdadıma yetitti : de l.'l. l'al>ı:tı 1 

"Ben kelebek olayım, se1 "1• İQj·~h.a 1 

l 
benimle konuı, haydi oynayıılt 1\'aç ı 

(Devamı ,;ar) 



N"evyork seriisinde 
Türk lokantası 

Almanyada ıgençlik teşkilatı -
Hitlerin k ı zları 

Almangqgı ziyaret edecek misaf ir
lere rehberlik 

Bir oi~mandaki 

a~ık hava 
kampında 

Genç kızlar nasıl yetiştiriliyor · 
Alman kızlarının hayalperest 

oldukları hakkında eski bir düşü 
nüş vardı. Hitler mevkii iktidara 
geldikten sonra Alman kızları . 
nm maddileştiği ve onların da Ü

niformalar içinde birer asker tav 
rı aldıkları ileri sürüldü. Bir çok 
kimseler güzel Alman kızlarının 

N artık inceliklerini kaybetmiş ol • 

1
'1ıı-t"lo.r~';:tork ~c~gisiııdc Tiıtk lokmıta.st serginin en beğenilen kı. malarmdan endişeye düşlüler. 

1 
an bıridir, Rt!siıml1 Tiirk Iokmıtasrnm içi güriilüyor... Pakat Bitlerin Alman kadıni. 

~ le yakından alakadar olarak bu 

ı~~rtyA~ayı dyolaışaAcak g~em nÖ ~i:1iı:~~~1kı:::!v~~li;0:~kette 
Almanyaya gelen ziyaretçilere 

Alman genç kızları hakkında iyi 
ı bir rfkir verebilmek Uzcre Gru • 

O ~~' A~ N ;::;1ıızı~:~a~::n~~;1~;~~:; 
1 1 tesis olunmuştur:. Genç kıilar bu 

mektepte kuvvet rejiminin ken_ 
ıı dilerine unutturulabileceği neza • 

~( ır ket, gii7.ellik, incelik ve saire öğ. 

~ ~'~ayet bir saneye mahküm oldu =~~:;:~:-,~·:~.~~ı~~:r ;~ 
iıt! ~list: oturan Jorj Makriadis ı dolandırdıkları meydana çıkmış· man kızlan arasından scçilmek
jı:: t~ a ~ır Yunanlının gayet cnte tır. tedir. Burada devamlı ~alışma • 
"' ltığj b:r Usül ile dolandırıcılık Kaptan Makriadis, suç ortağı 1 la_rla k~~~.Herine cazip bir §C • 

·ıU 1 ~5°1illnıüş vekendisi yak~· Bastcnin evinde bir yazıhane aç· kılde yurumck, nezaketle hare. 
# J11.. ~ır.. 1 mı~ nisar da kaptana '-'aşlı dul ket etmek, aynı zamanda Alman_ 

t ~rJ 2ıt ~ ' ~ .; 1 d 1·1 · · d ~~ akıiadis, Paristeki va. kadınlar tanıtmıştır. yaya ge en avct ı erı ıcap e en 
! 1 t..ıa.aı !arına gönderdiği mektub- l{aptan Makridis ve Rişar bun şekilde karşılryabilmek için, bir 

ıı6' lat~ kendisinin büyük bir seya· !ardan madam Tesse seyahatten kaç. ecnebi lisanı 9a öğretilmek
~ r, .,.ha.~ırtandığmdan bahsedi· değil fakat, izdivaçtan bahsetmi§ tedır. 
~ b ~ blı~acağı muvaffakiyetleı • ve 8760 franğını dolandırmıştır. Bu genç kızlar acemilik dev • 

ır g "'~n vatandaşlarının haklı üç suçlu da cürmü meşhud ha. relerini geçirdikten sonra Hitle. 
,.ı ı:ııı • llt du kl ·ı· d ı· d k ı k hk rin merasimlerine biraz tazelik, ~ ta, •· yaca arını ı ave en ın e ya a anara ma emeye 
'~. ~ \.\!§Cbbüsü başarmak i~in sevkolunmuşlardır. canlılık vermek üzere kullanıl -
lil boıa;ardını rica ediyordu. Burada hayatın bir çok deniz- maktadır. Bu kızlar için elbise 

s1; r. .. d td~~ıcı, vatandaşlarına !erini aşmış olan kaptan Makria· n:ecburiyeti yok:urı Bila~is r~ • 
lla ··~ lgi bu mektubların ,altı· dis reisin suallerine büyük bir 3Ü zıp, parlak elbıseler gıymekte 

ti~ ~a a~~tan Makriadis'' diye im. kunelle cevao vermiş, Bastel böy sc:~e~t:irler, bu şekilde ~r:ıan 
rıa< ij ştır 1 b. d 1 d 1 kt 1• reJımının yalnız asker yetıştır . 

aıb . " e ır o an ırıcı ı an ·ma uma· . _. .. . . . . 
&Ar o ... 1 tıkı ., 11 k 1 • 1 d - .. 1 • n. d medıgı goslerılmek ıstenıyor. 
r ,, J :! du • .. ava ının aptan ıg1 tı oma ıgını soy emış, .ışar a . . . . •. 

:ı a~atıer l'S~n, denizde yaptığı s~- dolandırılan madam Tessc tara-1 . Hıtle~ı~ te~~ıl :.ttıgı bu mek~~
tba b bııe mahdud idi. Makri- fıı1dan ku\'vetlc müdafaa edilmiı:- ı bın, yet.ıştırdıgı guzel kızlar M~-
1l' ~· u büYük seyahatn küriik t' nih tckı sanat bayramına da ış. 1 

ela bıı~lkenu gemi ile çıkaca;ıııı ır . ONU SEV iYORUM !.. tirak etmişlerdir. Seçme kızların 
r ltıi dirtnişti. Fakat bu yelk~nlı Madam Tcssc h!zmetçidir. Fa- kabul edildiği bu mektepte bir 
~ı.. e anc k ' . . '. tek çirkine rastlamak mümkün , "'d.a a dolandırıcının ka· kat, hır hızmetçı kadının da bu 

1 ~ b· l{arıta ~·aŞıyordu... kadargiizel giyinmesi görülmüş 1 =o=m==a=m=ış=!=. =================-
it ç0~ llın gemisi yoktu, fakat. şey değildir. Madam Te~sc altmış . . . . 

dıl '-· tıa,ı .. sarcıuıeri vardı. lık olmasına rag·men gu··çlü kuv· şınde de yıne şahıd olarak gelmış· 
f "tf "tıad· ' f . 

'~ bı Q)uııct 1~· on yedinci defa tev \'elli görülmektedir. ınız. _ 
b J %ı-..... Ugu zaman gemisine Şahid sıfatiyle dinlen<li"'i za· Mcgcrsc madam Tesse, başka 
() (~ • '(ili) 1 ~ 1 

o b' .. t kb 1 d b" 
tı·tııı.ııu11 ° dugu safdillerin ye· man, füşarı çok iyi tanıdığını ve ır mus a e zevce e on ı~ 
~1 g ·· da sekseni tecavüz et· kendisine kan;ı duydu<7u sevgi frank kaptırmış ... Bu sefer de a~ 

b ~ll~~ldü. den dolayı para vermiş ~lduğunu ni şekilde <lolnndırılmış,. fakat 

1,
11 ~abiJ n Makriadis, Fransads. yoksa Rişarın izdivaç vaat ct. ,dolandırılmayı kabul etmıyor: 

'l'~nııı1 doiandıncılıklarla şöhrc.t mc<liğini söylemiştir. - !ştc, hakir . bey, ben mösyö 

'VJ J:; K Dir Kölr'A~~~D 

Dün ve. yarın tercüme külliyatl 
1 J - 30 Kitaplık üçüncü seri 

1 Öbür dünyadan gelen 
çiftçi 

"Ben sıramı savdım 
artlk ölnıiyece
ğim l ,, diyor 

Yalnız pa ralar elden 
gitti 

J!'ransa.nm küçük bir nahiyesinde 
çok garip bir vaka olmuş, bütiin 
nahiye halkı ha)TCt ve dehşet f. 
çinde kalmıştır. 

Gray, Saon ırmağı üzerinde 
küçük bir nahiyedir. Bundan bir 
haf ta evvel ırmağın üzerinde bir 
cesedin yüzmekte olduğu göriil
müş ve polise haber verilerek ızc_ 
set derhal belediye dairesine nak. 
!edilmişti. Bundan sonra her yer. 
de olduğu gibi cesedin hüviyeti. 
ni tesbit etmek işine ba.şvurul _ 
muş, fakat bütün gayrtlere rağ. 
men hüviyetini müsbit hiç bir 
vesika bulunamamıştı. 

Polis komiseri cesedin karşı • 
sına geşmiş düşünüyor, belki bir 
ilham vaki olur diye saçlarını 
çekiyordu. 

Bu sırada Gray'ye tabi bir 
k0yden Karnetti isminde, elli iki 
yaşında ihtiyar bir ltalyan çüt. 
cin.in kaybolduğunu bildirmiş ol. 
dukları hatırına geldi. Bu ceset 
pek fi.Hl ona ait olabilirdi. Bunwı 
üzerine derhal Kanıettinin komşu 
lan çağırıldı. Hepsi de cesedin 
Karnetti'ye ait olduğunda ittüak 
ettiler. 

Bilhassa ölünün en iyi arka • 
dnşı duvarcı Martini bu şişmiş 
ve yeşilleşmiş cesedin zavallı Kar 
netti'ye ait olduğunu söyledikten 
sonra: 

- Zavallı, çok mert bir nda.m. 
dı, onun böyle ölmesi ne kadar 
acı .. diye hayıflanmıştı. 
Boğulan adamın da üzerinde 

mavi renkte bir işçi elbisesi var. 
dı. Bilhassa bıyıkları ve kundu -
raları onun Rarnetti olduğunda 
şüphe bırakmıyordu. Polis komi. 
seri meçhul bir cesedin hüviye . 
tini meydana, koymuş olduğun -
dan tamamen memnun olarak, ö. 
Iünün evinde arama yapmağa ka. 
rar verdi. Karnetti'nin evinde iki 
tane biner franklık kağıt para ~ lltııı.ııta §tır. Bir kaç gün ev\'cl Bunun üzerine hakim: ıRişan seviyorum. }.!Psele bun~an 

lı~tıci <le; g'elen Makriadis, oo ye - Peki, sizin hangi cevabım- ibarettir. 
~ a olarak lc\'kif edilmi~- za inanmalı .. İstintak hakiminde ı Diyor. 

~umara Kuruş 20 Kapitalizm buhranı . 
21 Hükümdar millet 50 30 Slambo 

50 ile bir de zengin gardroptan baş
ka bir şey bulunamadı. 125 

illa ab~ik başka ifade vermişsiniz... Fakat, bu ifade maznunlan 
flı il, <lok at derinlcştirildiŞi za Madam Tessenin ceYab verme kurtaramıyor. Baslc bcraet celi· 
b ar \'e ~ı Sabıkasın olan Albcr sine mahal kalmadan hakim şa_ 1yor, Rişar sekiz ay habse mah
fa tellin d ç sabıkası olan Jo1j hidi şöyle bir süzdükten sonra kum oluyor. Meşhur kaptan Ma?r 

~t ı :ı. ~~tş e kaptana suçç ortaklı sözüne denım eder: ria<lise gelince onun da bir sene 
,.... i~ ~a b~lduktan, bundan baş- - Sonra madam, ben sizi ta· hapsine ve mahkumiyet müddPti 

l\aç ,, ır Çok safdil kadınlara nıyorum. Siz bu şekilde başka hir ni ikmalden sonra hudud harici 
aad ederek paralarıı.ı izdivaç vaadiyle dolandırılmak i· ' edilmesine karar veriliyor. 

22 Yeni ilmi zihniyet 75 
23 Mevcudu kalmadı 
24 OtiaUn iktisadi işleri 
25 Cuaıhuriyct 

26 TercUmcnia rolit 
27 Değişişler 

28 Laokon 

60 
50 

100 
75 
30 

615 
Bu ecrinin fintJ 6.15 kuruetur. 

Hepsini alanlara % 20 iııkonto 

ynpılır. Kalnn 4.92 kuruşun 1.92 
kuruşu peşin alınarak mUtcbakf. 
si ayda birer lira ödenmek üzere 
Uı; taksite bağlanır, 

Ailesine ait malumatı havi ne 
mektup ne de başka bir evrak bu. 
lunamadı .. Yapılacak bir şey kal. 
mamıştı. Polis komiseri: 

- Artık bu ölüyü gömmek-ten 
başka bir iş kalmadı .. 

Dedi. Fakat iki bin frangı o • 
(Devamı 11 incide) 
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lnoiliz - Sovvet aörüşmeleri Stoyadinoviç Vakıt'ın meraklı spor yazıları 
Radikal birliğinden 

ihraç edildi Naggiar, Seeds dün 
Molotof la görüş t Ü 1 er Yerin=e~i~'ililitkoviç Sakat dev 

nasıl yetişti l Belgrat, 9 (A.A.) - Yugoslav 
Moskova, 9 (A.A.) - Se . ' Iotof, Se--ds, ve Naggiar, bu ak. radikal birliği merkez idare ko. 

eds Naggiar ve Strang, dün Mo.1 şam iki saat 45 dakia görüşmüş. ı mitesi ve icra komitesi, bugün 
lotof ile görüşmiişlerdir. Saat lerdir. B. Strang ve Potemkin'in Belgrattn birlikte toplanarak par 
18 den 20, t 5 e kadar devam e- de iştirAk ettiği bu görüşme, B. ti reisliğine Başvekil Z\•etkoviçi 
den bu görüşmelerde Potemkin Strang'm Moskovaya geldiğin . seçmiştir. ' Bacakları demir çember 

içerisindeki Valli Mey 
de hazır bulunmuştur. denbcri yapılan görüşmelerin en Partinin sabık reisi sabık Baş. 

lngiliz ve Fransız mümessil - uzunudur. vekil Stoyadinoviç ile diğer se. 
leri, hükumet!;rinin son Sov - Görüşmelerin çabuk surette bi. kiz mebus, radikal birliğinden 
yet mukab il te1 l~flerine verdiği birini t akip etmesi, müzakerele - ihraç edilmiştir. 
cevabı tevdi etm· lerdir. rin hararetle devama. başladığı. 

nn deHllet eylemektedir. Maama. 
Görüşmelerden sonra soru -

---o---
Köseivanof 

Yugoslavyada 

. . . . . 
ınsan enerıısının 

fih görüşmelerin ne kadar za -
lan bir suale cevap veren Strang 
b ·· ·· 1 h. b. k man süreceğini kati surette kes. 

u goruşme ere ıç ır ren ver tirilm · h ·· dah u k'" . dah .. . l ... esı enuz a m m un 
neler yapabilece
ğine en iyi misal- J 

lerden biridir ~ 

memenın a munasıp o acagı 1 değildir 

m söylemiştir. · • ııı * Belgrad, 9 (A.A.) - B. Kösci-
Gelecek mültıkatın tarihi he- Moskova, 9 (A.A.) - B. Mo. vanof Bled'e gelmiş ve B. Marko-

nüz tesbit edilmemiştir. lotof, bu akşam 18 de B. Strang, viç tarafından karşılanmıştır. B. 
• • • ı Seeds ve Naggiar'ı kabul ede • Markoviç Bulgar başvekili şc;refi-

Moskovn, 9 (A.A.) - B. Mo. I cektir. ne bir öğle ziyafeti vermiştir. 
Otuz beş sene kadar evvel, kı

vırcık saçlı, dinç yUzlü bir genç 
Londra sokaklarından birinde 
dimdik duruyor, sonra eğilerek 
yerden bir takım gülleler alıp l•al 
dınyor ve halkı hayretler için
de bırakarak hayatını kazanıycr 

Bulgar-Yugoslav 
dostluğu 

( Bll§tarafı 1 incide) 

.outgaristan başvekili §imdi 
Bled civarında kain Brdo'lda yaz
lık aarayında bulunan Prens Pol 
tarafından da kabul edilecektir. 

Gazeteler bu mUnaıebetle Ki· 
nunusani 1937 paktı ile tevsik e· 
dllmiı olan Bulgar - Yugoslav 
dostluğuna hararetli mak<Jleler 
tahsis ~ylemektedirler. Gazeteler 
Dört gün evvel Köseivanof Yu
goslavyadan geçerken iki devlet 
aldarru arasında başlamı§ olan ko· 
nuşmalara bugün ve yarm devam 
edileceğini kaydcylemektedirlcr . . 

Resmt mahfellerde söylendiğine 
göre bu görüşmeler samimi kom
şuluk münasebetlerinin teyidin· 
den ibaret kalacaktır. Aynı mah· 
!eller Yugoslavyanm Balkan An
tantı menfaatlerine ka111 tam sa· 
dakati hakkn:J~a şüphe uyandıra
cak mahiyette yapılacak tefsir ve 
§erbleri daha §imdiden reddet-
mektedirler. ,.. 

Ortalık yine mi 
karışıyor? 

İngiliz askeri 
heyeti izmirde 

--0-

Kağıtsızlık yüzünden 
Madridde gazete 

çıkmıyor 
İzmir, 9 (A.A.) - General 

Landun riyasetindeki İngiliz as· Madrit, 9 (A.A.) - Kağıt yok 
keri heyeti dün Kocatepe distro- lu~ndan dolayı A. B. C. gazc -
yeri ile Çanakkaleden İzmir sahil- tesı bugUn çılmıamıştır. 
lerine gelmiştir. Heyet müstah
kem mevki komutanı, vali ve be· 
lcdiye reisinin ide hazır bulundu· 
ğu hususi bir öğle yemeğine .da
vet edilmiştir. Heyet erkanı öğle
den sonra da bir otomobil gezin-

Avrupaya tahsile 
gidecek gençler 

( Ba§tarafı 1 incide) 

du. 
Bu gencin, kollan ,göğsü ve 

gövdesi f evkalade gcli§mişti. Bir 
dev gibi idi. Fakat, bacaklan de
mir çemberler içinde idi. Hafif sa 
kattı. 

Bu adam, sonradan bütün diln 

yaya şöhret salmış, bir çok dev bile fatirakine engel oluyordu. 1 Derken, yumru. klarmı b~ .:.,. 
cüsseli şampiyonlar yet.ifltircn " _:.., ''1.1.ı> 

Profesyonel boksörler onu, ld- laştırarak nefenn çene~ ~ 0 

Valli Mey idi. ·-·--·~ ,. man yapmak için bazan yanlan- "sol" indirdi. Bu .:tlillUuıs:.i 
tisi yapmıştır ve Barnova Ziraat bassa bu cihetteki noksanımızı Bugün hala dövüşmekte olan ~ lar V b . dm masiyle neferin yere yu~ 

111
,.

1 mektebini gezmişlerdir. Misafirler t 1 .. f. h . t rilm . boksör Len Harvey, muvaf!aki- na çagırır • e u 1 an esna- il'. ~ 
~ . e a ıye e eınmıye ve eaı . . k d sında. Vallinin bir yumrukta on· sı bir oldu. Valli yerinden .J b .. akşama dogru Kocatepe ile lıman· daha k do"' I yetlennı tamamen bu sa at eve ,,, __ .. 1f,. -q 

c!an ayrılmışlardır. ço ~.o ur.. . . medyun olduğunu ütiharla. söy. lan yere devirdiği olurdu. yarak onu tutup kalcıırw-df tt d. 
_ So~ he~mıız b~ıyoruz .ki lemektedir. Bununla. beraber, ring üzerin. di. Bu sırada, neferin al~ \' 

1 

S • d h d l Karabuk demır ve çelik fabn - B h hoc mı h" de ona karşı rıkmak isteyen yok. sıl olmug delikten kan 1 ·11 unye e u ut ta§ an kas ...... deki nbaharda u meş ur spor as n ..... "' .. d .. 
d ... · f ·r · 1 ~numuz so yatındaki muvaffakiyetlerden en tu. gor u. · ~1 ,,. 
egı§ ırı ıyor j l§lemege açılacaktır. Acaba bu b:·yUğU k t . ti al b Hayatında ilk maçı hususi 0 . Meğer siper içinde boks .J. ~le 

Antakya, 9 (A.A.) - Ekbaz mühim müessesede İ!lerin arzu ula k, sa a ~~ıy~n.::nı~~~ larak bir kasab dükkinında. ya- de boks antremanı yapa.r18,I 
Meydanmm bir kilometre ıimali edilen randıman ile tanzim olu- ça ra en ~ag am bilm . di abilmi tir kal'§l cepheden aWan bir lt · ,J ~r 
garbiaindeki 312 1:Jo. hudut taır b:'--·" i · T .. kJ rden kifi. daha cerbezeli çalışa esı r. p § •• A • neferin alnını delmiş ve dilf' tn .. uıı 

. na u,u..,-.ı ~ "° e Ayaklarının demir çemberlerin Buna da ımkan veren bır kasa-
~.gn? Ekbez m~ydanına gıden derecede amel! ve fennt bilgili d ,·urtul ~- 1ngı.lterenin en bın, bahse tutu~up en kıivvetli Y.ere sermıntı. . ~ttı 
Turkiye - Surıye huldutlarmı 01:..>~ n J bul••nabı"Jec k mı" en 4 up U<:ı. _ r d: }lif I'• 

'J.1111 ge Çer w.ıı- e - k u· daınl dan b'n· hali· boksoriı onuıila karŞiT."-..ıuHna~n. Valli harbin sonunda ter U 
t '""•t u k • ta dir.. G .. 1 giliz" 1 • uvve ı a arın ı ~ 6 b:.. "' esuı c mem r omısyonumuz - ~ eçen gun n enn . . . . karar vermi olmasi ·di Boksör dildiği zaman vücudunda ,,. r:k 
rafından kaldınlmı§tır. Hatay -ırürki ed b .... k b. ne geli§ı didden hayretler verıcı . . ~ ':! • J1lSI 
Suriye hudut taır yerine Tlirki- f brikay ekunnuyuak .ır dikl~yy~ bir hadisedir. geldi, Vallı ıle karşılaşttlar. kuI'§un ve bir süngü ya . ~ Şi 

a 11 ıate ennı V lli h U d .. rt beş Valli, onu henUz birinci ravn- §lyordu. Doktorlar, kendisJ 
ye - Suriye hudut taıı konacak- f _ _:1:_ t J • h be • a ' en z on ° • on "artık vilcudca bir iı:ı" yars 
tır. Eski hudut t211ları heyetimiz ~ıgBöuu. lgazebi efenb .ka r vkunılennış.. yaşlarında iken, bir ma..,:ı.ada. ça_ da yere serdi. Kasab Valliye on 'J" 

-:ıı ti. y e r a n anm - ı...... . h .. k dı w b. lt d. kararını vermişlerdi. _.,, 
tarafından Ankaraya götürülecek- bb.. edildi". us-u., ve er gun azan gı ır san a~ın ver ı. J", 
tir mas~a .~ete uı .. gt zam~ kaç metelikle geçinip giderdi Valli bundan sonra bir jimnas Fakat, daha geçenlerde;/, ~ 

• en buyuk ııkmb. Turk ~e~çlen Pek mUşkil bir hayat yaşamakta tikhane açtı. Bazı boksörler ge- boksör Len ~arveyin fl._~8: b{ıtf 

Haya kuvyetlerl• ~mda arzu edilen bilgilerle idi. Bir çok manialan yıkmak za- !ip antremanl:ınnı burada yapı- le bakarak şoyle dedıgını b 
( Baştarafı 1 incide) mucehhez gençler bulamamak ruretindeydi. Gerçi yumruklan yorlardı. gazeteler yazdılrır: 

·''Müsbet bir neticeye varmak i- {Baştarafı 1 incide) olmıyacak mıdır? kuvvetli idi. İyi bir boksör olabi Bir akşam yine böyle bir bok· - Ah Valli .. Senin gibi ~111 
~in Sovyetler Birliği ile giriştiği· da. bir ç.ok şeyle~. ~zli kaldığın. Türkiye ile ~ltere. ve Fr~- lirdi. Fakat, boyunun kısalığı, sör çıkageldi. Kendisiyle antren. ruk atabilseydim... . V 
miz müzakerelerde hiç lbir gayreti dan emm olabilırsınız.,. . sa .. arasında aktedilen aon samı- kendisinin alelade müsabakalnra man yapabilecek birini aradığını . Har?den çıktıktan son~a.' tJ 
ihmal etmedik. Bund:ın sonra ya- Çembcrlayn, daha evvel lngL mı anlatmalar bu noktadan ~öyledi. Boksör iri yan idi. Ken. lı, cskı sıhhat ve kuvvetın~ l' 
pılacak müzakereler esnasında bir liz hükümdarları tarafından A- mevcut ihtiyaçla~ kolaylıkla te- Yu"" zmeler disine karşı koyabilecek ancak di kendine kazandı. KüçiılC 
itilafa varılacağını ıümit ediyo- merikaya yapılan ziyaretin mu. mine himıet edecek bir zemin Valli idi. jimnastikhane daha açmı;tl~ 
ruz . ., ' vaffakıyetindcn bahsederek §Ull- hazırlanuıbr. Gerek İngiltere, (Ba§ tarafa 7 ncidc) Ve binaenaleyh karşısına Val· tc, bugilnUn meşhur bokslS 

Nazır Polonya hakkmlda da ıun· ları söylemiştir: gerek Fransada kısa bir zaman. ro, 3 - Mehmet. li çıktı. Fakat, o ejderha gibi bok Len Harveyi on beş yaşındJll 
lan söylemiştir: ''!3u ziyaretin ve:ece~ bütün da binlerce Türk gencini İlteni- 400 metre aerbctt klüpler: sör, bir kaç saniye sonra hızlı bir tıöaren burada yetiştirrniştleJ 

.. Sarih ve vazih olan vaziyeti- ne.ticeler baklanda. şımdid~ talı.. len fenni sahada yetİftİrecek a. ı - İsmail (Deykoz). 6.6.3, kroşe yiyerek sırt üstü yuvarlan- Len Harvey, arkasında t 
mizi anlamak i~ Başvekil Dalad- n:ın1~rd: b~~~ak bclkı .mcv_ meli meülepl.!'!, fabrikalar var. 2 - Ziya, (Beşikt~). maz mı? beli idmancı Valli McY'el 
yenin 13 nisanda söylediği nutku sımsızdır.v Bilk~~rlann ıın • dır. Türk gençlerinin bu sahada 400 metre serbest klüp harici: Ertesi gün, boksör yine çıka duğu halde, spor havadis! 
ve benim 9 hazirandaki beyanatr P:ır8t.orlugun, bırlı?111e ve ~e · yetİ§tirilmeıi dolayısile bu mem- ı - Esatullah, 5.42.1, 2 - Rıd· geldi. Yumruğa acıkmış gibi tek- en ehemmiyetlisi derecesi.ne; 
mı hatırlamak kafidir. Fransa ile ~ıka il~· ~ızd~ln :o~~ga d~k lekellerin de menfaatinedir. van, 3 - Selçuk, rar kabul etti. Fakat az sonra kacak kadar muzafferiyetler f 
Polonya hayati menfaatlerine do- rymc 1 ır .Y~ un a. wı • Sonra bu memleketlerde yük • Türk bayrak yanıı: indirdiği şiddetli bir' yumrukla. zandı. Sonra ikisi birbirleriJI~ 
kunabilecek olan her türlü tehdi· la:.:vank~ı~ll( inl.k sek derecede bir mühendis ye. 1 - (İbrahim, Musa, Bedri), meşhur boksör yeniden yere yu- beş sene kadar ayrıldılar. gd/ 
de karp, ~u tehdit gerek doğru- .1 ld~ı ' §ım 

1
. ~c;rf ı ~· tiıtimıek için sarf edilecek para Kınnrzı takrm. 6. ı 7. 7. varlanıp kendinden geçmez mi yin Marsel Tile mağlup ol 

dan doğruya, gerekse bilvasıta ya-
1

1.ğ~ . 1~ s~_nrrlial sıvı. ab~a;nkec~. ile Türkiye fabrikalannda liya • z - (Kemal, tstavro, Kemal). Boks"r kendın' g ıa·-· · güne kadar bu ayrılık deva.ı!; 
• • • • ld _ ı ın mı.s ı go memı§ ır ı ı. k il •• ı.. ... lık 'f . .. o e e ıgı zaman t• 0 d h k H "'111 

pılsm, birbırlerını erhal ve dog· af z1ı 1 ~ d . at e uı~ı vazı esı go • Beyaz takım 6.49.3. V ll" b" teess.. d k ı. sıra a er es arve,, • 'f 
rudan .doğruya garanti etmekte- bş la md av ar il~ acagıtmin.~ emın rebilecek bq, on genç yeti§tiri- 50 metre küçükler: a 1 ır kl tıur uyara onun tık bitmiş olduğuna kanaa~ . ..H 

. u un Uglmu ave c ~~ır. . . . yanına ya aş : f · ti H k .. 1 d . r0P· 
dırler. s· K l W d 'C! ....... k.1. lebilir. 1 - Neıat 37 .3. 2 - Faruk, p rd d d. s· .. k. . d ırmış . er es §OY e ıy ~ 

• • A • • ır ongs ey oo , ~ye ı m • • . . - a on, e ı. ızı ı ıncı e· ''F d -·ı 
Polonya ıstıklalınc ve haklanna h 1. f "l 1 d b. . . Onun ırın önümüzdeki yenı 3 - Oktay. f dı . H lb k' b ena şey egı .. Oldukça . ava ımanı ı o arın an ınnm • 3'. • • .. • • a r yere senyorum. a u 1 u . 1 ..; karşı hır tecavüz vukuunda darbı· f hıi k odorluguw na t . ed·ı tedria seneııne cnrerken vazıfe • Musabakalar netıcesınde yapı· d b. t d K d. yaptı amma, artık eldıven e ti . . a om ayın ı . o· . . " sa ece ır an renman ır. en ı· d .. U 

mesel halıne gelmış olan kahra- di w · i bildimıi~ir dar makamlarca bu mevzuun lan puvan tasnıfıne gore 4 7 pu- . k b tıni i uvara asmalıdır. Çünk ttl 
mantığına olduğu kadar İngiltere gın · dikkat ile işlenmesi lizmıgelir vanla Beykoz birinci, Galatasaray m~ :Y .. e b ş m. Ü • h.dd Harveydcn boksörlük geÇ · y h d · d •• ı ""' · · de • · ı B 'k .. . 1 • o sor, unun zenne ı et- tir ,. ile Fransarun kayıtsız ve şartsız , a u 1 uşman ıgı fikrin yız. ı e eşı taş 13 musavı puvan a ı· l k· . _ w 
yardımlanna da güvenebileceğini ASIM US kinci olmuşlardır. enere ' . Herkes böyle diyordu. ~ 
biliyor. ( Baştarafı 1 incide) . -: Y~nılıyorsun, dedı, Sen be Valli aksi fikirde idi. ;J 

"Sunday Tirnes,, gazetesi, Radyo Danzig'in Almanyaya Dananın kuyrug~ u koporken ~~ı ~ç bDUı~ zaman yere~~ de. Nitekim, onunla karşılar 
B ·1 ~ .. .. • d'. · ı·· t lmih ttlk gı sın. n gece yere serdigın de zaman· onnct ı e yaptıgı goruşmeyı ta· onmesı uzumuna e e _ . . . . . .Jt 

mamiyle ifşa etmek mümkün ol- ten sonra Polonyaya da Yahudi ( Baştarafı 7 incide) ~knn~ı ~enı~ 1~1~ kard~ş~mdi. - Len, dedi. Ben seni ağır~ 
madığını, fakat nazınn vaziyeti düşmanlığı hareketine başlama. M. Ali, gol diye beklediğimiz bir tehlikeyi ustalıkla değil en u~~ aı emızın şerefın.ı kur letlerlc çarpıBtıracak dcrfC~ 
vahim a:d.detmekle beraber Fran- smı tavsiye etmektedir. rıma isabetle kurtardı. tarnıak ıçın buraya gelmlştım. çıkarabilirim. Seni §ampi)'OI"' 

sanın istiklıfi.line tam bir sükilnetle Bu neşriyat Polonyanm Kato. Beşiktaş hakimiyeti gevşiyor. Ümitler gibi... Valli, harbi umumi esnasında nn ı::ınmpiyonu yapabilirim. 
baktığını ilave etmektedir. viç radyo istasyonunda yapılan Maç bitiyor. Ümitler gibi.. dört sene cephede kaldı. Ve ora. Nitekim Valli, 0 harikuJide 

--o- ı:ı.lmanca ne§riyata bir cevap ad. Galatasaraym tecellisine bakın! Beşiktaş maçı yüzünden da ba§ından şayanı dikkat vaka· mi sayesinde sözünü yerine ~ 

K C
• dedilmektedir. 1 kaybettiği ümidini yine Beşiktaş maçına bağlamıştı. Kısmet lar geçmi§tir. 

1 
tirmiş T...en Harvey, ortadan ont ıano Diğer cihetten Viyana ve Ber. değilmiş . Sağlık olsun. Zaten bu iş başka tiirlü olsaydı Yaşann Kendisi idmana düşkün oldu- siklete geçmiş, nihayet BrJU _ _. 

!in radyoların.5n Ukrayna lisanın. §ampiyonluğuna benziyecekti. ğundan, cephenin slikt1net anla- imparatorluğu ağır siklet şa.tP" 
ispanyaya gitti 

a,ma, 9 (A.A.) - Kont Ciano, 
lllllaka~ İtalyan diplomatla -
"'ıtfaa "' 111:.apcr?eri?tdeın bir he. 
yet i9 tılt!Mıe, ispanyayı ziya. 
ret eu..k beııe, bugün saat 13,30 
da Romadan hareket etmiştir. 

Un rad~olarınm Ukrayna lisanın- , Demirspor Beşiktaş, iki idarecileri de Galatasarayı boş nnda askerleri geriye çeker ve yonluğuna kadar çıkmı§tır. 
ladıklan bildirilmektedir. çevirdiler. onlara boks öğretirdi. Ve bu mevkii, hiç şUpbe 
Yugoslav Maarif Nazırı Hakeme gelince; kendi hesabıma "tereffüü hayale,, uğ. Hatta, siperler içinde bile boş ki, sakat gövdesine rağmen 

Sofya, 9 (A.A.) - Yunak top. radım. vakit buldukça antrenman yapar di gövdesini andıran Her ~ıJI 
lantlSl dolayısile Yugoslavya mn. Bu da teknikcesi: Demirspor sağ hl\fınm Necdeti ve geri lardı. Bir sabah yine siperde bir yetiştirmeğe muktedir bu b' 
arif naZirI B. Çelvlç, tayyare ile ınüdafaasmın klasile kazandı. Mübarek olsun: !neferle antrenman yapıyor, ona kuladc mcnccer Vallinin dzll~ 
bugün buraya gelmiştir Muvakkar Ekrem TALU muhtelif vuruşlar öğretiyordu. le elde etmiştir. 
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T 
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öbür dün,adan 
gelen çiftçi 

S.-1- 8ltı IBGfltna/ı 9 llllClldoJ 1 kayduu taahlh ettlrmeel mum _ 
'ıtı...._'.'1 aleltde bir meru1m , Jdlndtır. Ancak iki bin frank ile 
Jıaı ~. delildller ya.. Der. elblııelerini ödettirmesi biraz 
41 ,_-~ bir yer 1&tm alın. mllfkW olaeaktır. 
~p •ttlfl tekilde merulm Maamaflh belediye reiıl bu pa. 
~re adamlar tutuldu. rayı Ö<lemeğe mecbur edilecek • 
~ tıkı da bu cenaze ala. tir. 
~ ~~ler. 1 Bin mU,kUlitla biriktirmif ol. 
~~ nın artan paraeile, duğu be§ on kuruşunu ve elbise. 
~ f elblae\eri de Gray'm lerini bu eekllde kaptıran ihtiyar 
ltıa ~a tevzi olundu. çiftçi bir cihetten de memnun • 
' zavallı ölüye dua top. dur: 
~an temin edildi. "İnsan bir kere ölür.. Ben de 
~ • köytın sakin mezar. SJramı aavdım, artık ölmiyece • 
~ 'lıiıı .. ~ uykusuna yattık • ğlm ... ,. demektedir. S .._. IUt eonra daha U. 
S toprafm suyu kunı . 
t-. Orarcta bir faciactll' kop. 

111 ~ belediye reisinin kapı. 
~~Belediye reisi kapıyı 
~ blr adam içeri daldı. 
~ l'eiai bir mucize olarak 
~ VUrulmut gibi yere yu. 

li ll'1znkUn müydü? Nuıl o. 
IC&rvısmda Karnetti duru. 
Biraz evvel gömUlen ve 

. ifa de hortıamq olan Kamet. 
~\'i elbisesi ve Amcrikanva. 
~~an ile işte ta kendisi. .. 
\1lıi raz zayıflamıştı. 

1,~e: haki~aten mUthieti. 
, At zalı ettı: 
~l erak etme, mezarlıktan 
~oru?1·· 

Hal meselesi esna: ı 
telaşa duşurdu 

(B~ tarafı 5 incide) 

Biz Ç&rtmm dahilini tamir ede. 
rla. .. 

Salih Şener de ruhları söylü .. 
yor: 

~ııf Civar §ehirlerden birine 
~fakat hiç kimeeye haber 

ln'O!la111'!• ~i.. Ancak vazif eaini 
~lkltlt keıı4talnlıı ölm~ ve gö 

"- Belediye bizi buradan çı. 
kanrsa mahvolduk demektir. Bu 
iş bl1.e dedelerimizden yüzlerce 
senedenberi intikal edip duru . 
yor. Bura.da tanmmıt ve adımız 
~ıkmııtr. Bqka yerde tanmma. 
mıza imkln olmadığı gibi tanı. 
dıklanmız ve bize alı§Dlll olan 
müşterilerimiz de kaybolacaktır. 
Belediye reisinin 7-8 bin vatan. 
dqm ekmek yediği çar§ı hakkın.. 
daki bu yanlış fikrinden vazgeç. 
nıeelnl beklyioruz. 

Sonra asıl mühim bir nokta. 
dan size bahsetmek isterim. la . 
tanbula gelen bütun seyyahlar 
Mı!ır çarşısmı gezerler ve baha. 
ratçı, mobilyacı ve pamukçu ve 
yorgancılarla alAkadar olurlar. 
Hele yllzlerce semdir babadan 
.)ğula intikal eden bir tarzda ay. 
nı sanata devam ettiğimizi öğre. 
nen bir çok ecnebilerin bu alaka. 
lan daha çok artar. Bu aewah
lu tablatile tarihi bir bina ol. 
ması dolayısile çarşıyı bundan 
sonra yine gezmekte devam ede. 
cekler ve bu defa içinde balıkçı. 
lar, pastırmacılar ve tavukçular. 
la ka.rşıla3acaklardır. Artık böy. 
le tariht binayı bir balıkhane ve 
tavuk puan yaptığımız için ec
nebilerin hakkıml2':da ne dllşUne. 
ceklerinl tahmin etmek 7.0r de • 
ğildir.,, 

'k Oldutuzıu gazetelerde o. 
., "''DU"W ltldif:: eonra derhal kalkıp 

\'e ~anlattı. 
il de etti bu sözlerini isbat 

-. \ıe Çıuıtumdan nüfmklğıdı. 
..,~ı:ır VC!ikalan çıkararak 

,.,... . ....,.,. beı l'eisine gösterdi. 
~?' ~ reisi derhal polise ha. 
llılleaad Kametti'nin ölümüne 
tttt \te e eden komiser hayret 
«ııu~ . 8btır dünyadan gelen bu 
'tk elti öJ.nıeınig olduğu için teb. 

•• ~inıdi' 
~ . Orada iki mesele vardır. 

l:ııtxıtı ntıtusa ''öldü,, diye kay 
~dtt 1UJtur. Bunun tashihi la. 
~ :

1 
SOnra. Kametli iki bin 

' 
1 

e elbiaelerini de istemek. .. 
'4tJ \"e idari bir ~ok merasim. 
~ Karnetti'Jtin nUfus . ~~~~~--~~--~----

ıstanbul Telefon Abonelerine : 
ı._e!!e39 telP.fon rehberi tab'ı ettirilmek U7.ere olduğundan ha. 

illJı.ı bulunan rehberde büyük harflerle Mulek aırumda, kU. 
~ bulunan abonelerimiz 2:l-7--939 tarihine kadar yeni 
-- 'it devv edip etmiyeceklerini bildirmedikleri takdirde bu. 
l\tı."""' kararname mucibince ilAnlan yeni rehbehde de aynen neş. 
' '"'k tarifesi mucibince Ucretleri tah!il edilecektir. 
~ kabil vasiyette olanlarla yeni rehberde iamini bUyUk 
~ Yudmnak ve rekllm yapmak arzusunda bulunan abo. 
~ n 20-7-939 tarihine kadar MUdllriyet abonman lmir. 
'-... lllU:acaatıarı rica olunur. (4446) 
~ D!RE"{TOP..LOK 

-------~--------------~ 

11 - VAKiT 10 TEMMUZ 1939 

lstanbul Levazım Amirliğinden verilen: 1 ' 
Harici Askeri Kıtaatı ilanlar1 Levazım Amir 1 iğ ı S,a tın alma 

Komısyonundan 

Malatya için 400 bin kilo arpa sa.tm alınacaktır. Tahmin e. -------------------·----
dilen bedeli 22000 liradır. Şartnamesi Ellzığdaki askeri satın al. Piyade ve Atış Okulu için 42,200 kilo koyun eti ve 77bv 
ma Ko.da puarteai, çarpmba ve cuma günleri öfleden IOnra görü kilo sığır eti veya keçi eti almacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 17 
lebilecektir. Eksiltme 26-7--939 gUnU saat lO da Elbığda askeri Temmuz 939 Par.art.esi günü aaatt 15 de Tophanede Jstanbul Le. 
eatm alına Ko. da olacaktır. Eksiltme kapalı zarf usulUe olacak. vazım Amirliği satmalma komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin 
tır. ilk teminatı 1650 liradır. Teklif mektupları 26-7-939 çar. tahmin bedeli 34145 lira, ilk teminatı 2560 lira 87 kuruştur. Şart. 
ıamba gUnU .u.t 9 a kadar sa.tın alma Ko. Ha. ne verilmiı ola. name ve evsafı komisyonda görülebilir. Sığır, keçi ve koyun eti 
caktır. (84) ( 4884) için ayrı ayrı fiyat verilecektir. İsteklilerin kanuni vesikalarilc 

• •• 
Maniaada bulunan kıtaatm ihtiyacı olan 90,000 kilo sığır 

veya keçi e ' · · ~~ hnngislnln fiyatı müsait olursa o cins eL H~

ra·t ve cvs:ıf ıl:ıh ili-, :e satill alınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 24 
Tc •. r.ıuz 9Ji> r-~.ı.. •..:~i giinil sa.at 11 de yapılcktır. Hepeinin tuta. 
n ~v7ll0 lira ilk tcnıinatr 1552 lira 50 kuruştur. Şartııameai para. 
sız olarak Ko. dan verilir. İsteklilerin teminat makbuz ve mek. 
tuplarile ~400 sayılı kanunun 2, 3 maddelerinde yazılı veeikalari. 
le beraber ihale gUnU ihale saatinden bir saat evveline kadar tek. 
lif mektuplarını Manisa.da Tüm. satın alma Ko. na vermeleri. 

(83) (4885) 

••• 
600,000 kilo kuru ot alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 36 000 

liradır. Şartnamesi El&.zığdaki satm alma komisyonunda p~r
tesi, çarşamba ve cuma günleri öğleden sonra görülebilir. Eksilt. 
me 25-7-939 salı gilnü saat 10 da Elazığda aakert satm alma 
Komisyonunda yapılacaktır. Eksiltme kapalı zarf usulile olacak. 
tır. Muvakkat teminatı 2900 liradır .Teklif mektupları 25'-7-939 
salı günü saat dokuza kadar satm alma komiayonu reisliğine ve. 
rilmiş olacaktır. (87) (4886) 

• •• 
Malatya için 150,000 kilo sığır eti alınacaktır. Tahmin edi. 

len bedeli 27,000 lira.du-. Şartnamesi ElbJğdaki nskerl satmalma 
komisyonunda pazartesi, ça.rşaqıba, ve cuma günleri öğleden son. 
ra görülebilecektir. Ekııiltme 2~7--939 çarpmba gUnU saat 9 
da Tüm Binası içerisinde bulunan Askeri Satmalma komisyonun. 
da olacaktır. Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. Muvakkat te. 
minatı 2025 liradır. Teklif mektuplan 26-7-039 çarşamba gU. 
nU saat sekize kadar satm alma komisyonu reisliğine verilmiş o. 
lacaktır. (86) (-4887) 

• • • 
635 ton yulaf kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Tahmini tutan ~.400 lira ilk teminatı 1905 liradır. İhale 26-7 
-939 çarşamba gUnU aa.a.t 10 dadır. Şartnamesi her gUn Tekir. 
dağ TUtn. S. A. komisyonunda görülebilir. İsteklilerin belli gUn 
ve saatte kanunmı istediği vesikalarla birlikte komisyona müra. 
caat etmeleri ve zarfların muayyen saatten bir saat evveline ka. 
dar komisyon& vermif bulumnalan. (85) (4888) 

••• 
I:ski§chir tayyare alayında yapılacak bir çltt birinci amıf 

hangarla iki cephaneliğe kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 169,754 lira 88 kuruştur. nk teminatı 9738 li. 
radır. Kapalı zarfla eksiltmesi 25-7-939 salı günü saat 15 de 
Aııkarada veldlet aatm alma komisyonunda ,_pılaca.ktır. Pro. 
je, plln ve p.rtnamesi 850 kuruşa An.karada komtayondan alma. 
bilir. İsteklilerin kanunun 2. 3 cU maddelerinde yazılı veea.ik ve 
ilk teminat ve teklif mektuplannı ihale saatinden en geç bir saat 
evveline kadar makbuz mukabilinde komisyona vermeleri. Ek. 
siltmeye girecekler bir hafta evvel inpa.t şubesine mtlracaat ede. 
rek ehliyet vesikası almaları. (82) ( 4889) 

*** 
Aşağıda cins ve miktarlan yazılı sığır etleri kapalı zarf usu . 

lile eksiltmeye konulmuştur. Her kıtanm ihalesi hizalarında gös. 
terilen gUn ve saatlerde Çanakkale müstahkem mevki satın al. 
ma komisyonunda yapılacaktır. Uteklilerin ihaleden bir saat ev. 
vel teminat akçeleri ve ihale kanununun 2, 3 cU maddelerindeki 
veaaikle birlikte muayyen gUn ve saatlerde komisyonumuza mü. 
ra.caatları. (79) ( 4890) 

Gamlı.onu Kilo cinai Tahmin bedeİi İlk teminat Tarihi 

Geyikli 
Ecea.l:ad 
Erenl;öy 
Geyikli 

67,200 sığır eti 
95,000 " .. 

119,000 .. .. 
63,00 ,. u 

kurut Lira kW'UI 
~ 1260 00 22-7-939 11 
25 1933 87 .. " 11 
25 2231 25 24 .. " 11 
27 1181 25 " " 11 

••• 
llep~i:ıe tahmin edilen fiyatı 81000 lira olan 180 ton koyun 

eti beher kolisuna teklif edilen fiyat Vekiletçe pahalı görüldü. 
ğünden yeniden pazarlıkla e!tsiltmeye konulmuştur. Şartn-.me. 

sini görmek isteyenler her gün öğleden sonra Ankarada Levazım 
amirliği satmalma Ko. na gelmeleri pazarlığa gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 cU maddelerinde yazılı vesaik ve 5300 lira 
teminatlarile birlikte ihale günü olan 14-7-939 cuma gilnU sa. 
at 11 de mezkQr Ko. na gelmeleri. (98) (5008) 

••• 
Hepsine tahmin edilen 112000 lira fiatlı 320 ton ıığır etinin 

beher kilosuna teklif edilen fiat vek!letçe pahalı görüldüğünden 
yeniden pazarlrkla eksiltmeye konulı:vuttur. Şartnamesini gör. 
mek isteyenlerin hergUn öğleden sonra AnkaraLv. Amirliği S. alma 
Ko. na gelmeleri pazarlığa gireceklerin 2490 aayılı kanunun 2 ve 
3 Uncu maddelerinde ya.zıh vesikalarla 6850 liralık temlnatlarile 
ihale günU olan 14-7-939 cuma günU saat 10 da mezkar Ko. na 
müracataları. (99) (5009) 

• • • 
Beher ba§ma tahmin edilen fiatı 350 lira olan 150: 200 bq 

ağır süvari binek beygiri memleket haricinden kapalı zarf wru. 
lile satm alınacaktır. Eksiltme 27-7--939 Pereembe gilnU saat 
15 de Ankarsda M. M. Veklleti Satmalma Komisyon.unda yapı. 
lacaktı·. ilk teminat 4 750 lira olup şart.namesi 350 kuruşa Anka. 
rada l{omisyondan alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin kanuni 
t~minat ve 2490 sayılı kanunun 2. 3 ctl maddelerinde yazılı bel. 
gelerle bu gibi iflerle hetgul tüccardan olduklarına dair vesika. 
larile birlikte tekli! mektuplarmı eksiltme saatinden bir aaat ev. 
velice kadar Ankarada M. M. Ve!tlleti Satmalma Komisyonuna 

beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komis 
yona vermeleri. (39) (4686) 

• •• 
1,205,820 kilo kuru ot alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesı 

17-7-939 Pazartesi gUnll saat 15,30 da İstanbul Tophanede Le. 
vazını Amirliği satmalma komisyonmıda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 33,160 lira, ilk teminatı 2487 liradır. Şartnamesi komis. 
yonda görülebilir. lsteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif 
ınektuplarmı ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri . 

(40) (4687) . ... 
Müteahhit nam ve hesabma iki bin adet yün battaniye alı . 

nacaktır. Açık eksiltmesi 17 Temmuz 939 Pazartesi gUnU saat 
14,30 da Tophanede İstanbul Levazmı Amirliği rıatınalma komis. 
yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli yirmi bir bin lira, ilk temi. 
natı bin bet yt1.I yetmiş bet liradır. Şartname ve numunesi ko. 
misyonda görülebilir. isteklilerin kanun! vesikalarile beraber bel. 
li saatte komisyona gelmeleri. (41) (4688) . ... 

2000 adet tabağile beraber çay fincanı almaca.ktır. Açık ek. 
slltmesi 21-7--939 Cuma. gilnUaaat 15 de Tophanede İstanbul 
Levazım lmlrlifi ısatmalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 700 lira ilk teminatı 52 lira 50 kuruştur. Şartnamesi ve 
numunesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarL 
le beraber belli saatte komisyona gelmeleri. (52) ( 4891) 

• •• 
SOOO çift terlik almacaktır. Kapalı zarfla. eksiltmesi 21-7-

939 cuma gUnU saat 15,30 da Tophanede İstanbul Levazım lmir. 
liği Satmalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 8500 
lira. ilk teminatı 637 lira 50 kuruştur. Şartname ve nUmunesi ko. 
misyonda görülebilir. İsteklilerin kanunt vesikalarile beraber tek. 
lif mektuplarmı ihale saatinden bir saat evvel komisyona ver. 
meleri. (51) (4892) 

• •• 
Bir adet elektrikle müteharrik pedolu hava kompresörü alı. 

nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 11-7-939 salı gilnU saat 15,30 
da Tophanede İstanbul Levazım amirliği aatmalma Komisyonun. 
da yapılacaktır. Evsafı komisyondadır. GörUlebmr: hteklılerin 
kanun! vesikalarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. 

(47) (48S2) 
• •• 

1581 çift eski kundura satılacaktır. Pazarlıkla arttırması 11 
Temmuz 939 aab gtbltl 1&&t 15,15 de Tophanede Levumı lmir . 
lifi aatmatma Ko. da yapılacaktır. Fotlnler deniz kumandanlığı. 
nm Baaköydekl ambarında görülebilir. Ve istekliler işbu fotin. 
leri gördüklerine dair vesika alıp komisyona göstermeleri llztm. 
dır. Tahmin bedeli 253 lira kati teminatı 88 liradır. hteklilerin 
belli saatte Tophanede Amirlik aatmalma Ko. na gelmeleri. (4895) 

• •• 
1000 kilo kadar güvercin gübresi satılacaktır. Pazarlıkla 

arttırması 11-7-939 salı gUnU saat 15 de Tophanede lst. Lv. 
lmirliği aatm alma komisyonunda yapılacaktır. Güvercin gUbre. 
.si Sirkecide Demirkapıda Amirlik ambarında gör.llebilir. istek. 
lilerin mezldir mahalde bulunan gübreyi gördilklerine dair am. 
bar müdürlüğünden veeika almalan lbmıdır. Kati teminatlarile 
ihale saatinde komisyonda bulunmalan. (48) (4851) 

••• 
lki otoblls kiralanacaktir. Puarbkla elaıUtmeal H Temmuz 

939 cuma gUnil saat 14 de yapılacaktır. Tahmin beclell 780 lira 
kati teminatı 117 liradır. İsteklilerin kanuni vesikalarile bera. 
her belli saatte Tophanede Levazım amirliği satmalma komis. 
yonuna gelmeleri. (54) (4923) 

velce bedeli mukbilinde şartname almış olanlar komisyona mü. 
racaatla prtnamede tadil edilen kısımları öğrenebilirler. Ek. 
siltme 3-8-939 perşembe gUnU saat 11 de Ankarada M. M. V. 
satm alma komisyonunda yapılacaktır. Eksiltmeye girecekler 
kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 maddelerinde yazılı 
belgelerle bu gibi itlerle meggul tüccardan olduklarma dair olan 
vesikalarını teklif mektuplan ile birlikte eksiltme saatinden bir 
saat evveline kadar Ankara.da M. M. V. satm alma komiıyonuna 
vermeleri. (19) (4290) 

••• 
Hepsine tahmin edilen fiatı 30,000 lira olan 17 kalem ale. 

minyum ilAç kutusu kapalı zarfla 31-7-939 pazartesi gUıı.il aa. 
at 11 de Ankarada M. M. V. satmalnıa Ko. da satın alınacaktır. 
bk teminatı 2250 lira olup şartnamesi 150 kuruşa Ankarada Ko. 
dan alınır. Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayı. 
h kanunun 2,3 cü maddelerinde yaz.ılı belgelerle birlikte bu gi. 
bi işlerle meşgul tüccardan olduklarma dair vesaikle birlikte 
teklif mektuplarını eksiltme saatinden behemehal bir saat evve. 
line kadar Ankarada M. M . V. satınalma komisyonuna vermele. 
ri. (7) (4156) 

• • • 
1280 metre arka çantalık bez müteahhit nam ve hesabına 

alınacakt:r. Pazarlıkla eksiltmesi 19 Temmuz 939 çal'§amba 
giinU aa.a.t 14,30 da Tophanede i.mirlik satmalma komisyonun. 
da yapılacaktır. Tahmin bedeli beher metresi 190 kurue ilk t e. 
minatı 182 lira .O kuruttur. Şartname ve nUmuneti Ko. C:a gö. 
rülür. isteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte U:o. na 
gclr:~elcri. (62) (5027) 

••• 
vermeleri. (1045) (4072) Beş yüz bin adet orta perc;in pulu alınacaktır . Pa1alıkla <'1' 

••• ailtmeai 12-7--939 çarpmba günü aaat 15,30 da Tophanede f1. 
Hepıine taıunin edilen flatı 195,000 lira olan yüz elli t.ne mirlik satmalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 1500 

1'!'tıl ~ ,aln-••••'P.1 '·n ~ ~ 111,,.r,....W ~ Un kati teminatı 225 llradır. Nllmune ve şartnamesi komisyon. 
h1Mlll& •• r~ı: Fi•. ta ;1 t Heli lira ...-., ıllılj\5 a.. • .,.ıtr. fate1r1llerhı kanunl veslkalarile beraber belll saatte 
ktall _A...... M.k , ~ • 1 "$ J§MCll' pe1ert, (60) .~5000), 


