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HERGü 1 SAYFA lf- HERYE DE 3,,KURUŞ 

ekıller H eyeti toplan
tısına riyaset etti 

1 
.\nkara, l ı (A.A.) - Vekille. 

CYcti bugün saat 11 de Reis 
uınhur lnöııU'nUn riyasetinde 
üJ>laı1arak iki buçuk saat sUrcı 
ılr ınu 

Tayyare Piyankosunda 
kazanan numaralar 

(8) nci sayfamızdadır 
lrr. zakerede bulunmuşlar- , 
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---...,=----------------·-----------------------------------------------------------I tal ya Öl ar on iki adada Hatay Bayramı 
da hazırlık yapıyor Anavafan ve Halayda 

parlak merasim yapı lacak 

Rodosta 
karaya 

toplanan harp gemileri 
cephane çıkarıyorlar 

Program tesbit edildi 

menedildi ~!alyan memurların sivil halkla teması 
Loııdra, 11 (A.A.) - "Daily Alman gemileri, Rodos adası-

oa nzl• gde yenı· bı'r ha" d ı'se Ifcrald'' gazetesinin 12 adalar- na mtiteınadi surette harp mal-
~~~k<liah::ll)lJSlimna1l~thaaboiJr,·ıiı,1 hbauzıaı·ldık~-- ZE:'mesi ihraç etmektedir. ~[an-p J , - draki limaıunüa 16 İtalyan harp 

olonyalı postacı sokakta vuruldu ~:~i~c~t~ı::e~~~·~::.iğini gazetesi- !~~::~d~e:~ı~~~~l'~i:t~ı:e~~~l~~~ 
A Daily Ileralcl'm hususi muha. ıı' denizaltı gemisi de vardır. 

"'rnanlar Danzı·ge cephane biri, bu. tel.grafın·d·a di~.·.or ki: •. 12 adalar umumi valisi Gene- lskenderun limanm dan bir görilıı1i1ş 
_ ral Graziani'nin ·emri ile, Pat- Ankara, 11 (A.A.) - Tem- ll:trti merkezinden tCS\'iye olu• 

Yolla kt d d. 1 Muhıttın ustundag ınos adalarındaki sivil halk talı- muzun 23 uncu pazar günü te- uac~ktır." 
\! ma a evam e ıyor ar liye edilmiş ve Kalimos a<lasmn sit cr.lilecck olan Hatay kurtuluş 2 - C. H. P. umumi idurc he-

Öatı a.r§.ova, 11 (A.A.) - ciler arasında, Ame!ika Curn- ve arkadaşları götuı·UlmUştlir. Fakat sivil halk- bayramına ana-vatanın iştirüki yetinden iki arkadaş. 
tııu._.:•g ~e Polonyalı ?ir posta hur Reisinin Danzig~ ihtilafında tan bir çoğu, motörlerlc Anado- programı tesbit edilmiştir. Du 3 - Tlirklye BUyllk :'lt:illet 
ı~Pl ~ıı, serbest şehrın mek- tavassutta bulunmagı teklif e- 1\1.ahkemenin beraat ıu TUrk sahillerine ilticaya mu- programa göre: Meclisinden Uç kişilik bir heyet, 
4irı h.1.nı tevzi ederken 4 nazi. deceğine dair bir şayia dolaş. temyiz edildi ,·affak olmuşlnrdır. A - 1 - Gaziantep, Maraş, Antakyaya .giderek oradaki me-
•ııt t llcumuna uğrayarak ağu maktadır. Temyiz mahkemesi basmüd. Nihayet General Graziani, son Seyhan, !çel Ye Urfa vilAyetleri- rnsime iştirAk edecektir. 

e te l p l' - . b' ıı\Ut yara anmıştır. o ıa, ispanyada bir baruthane deiumumi muavini Arif Çan. glinlcrde, ltalyan memurlarına, nin lrnhcrinclen, biri parti ve ı- 4 - Yulrnrclaki üç maddede 
Yiltıecavizleri bulamadığım be- be h ld kaya Muhittin Üstündağ ve ar. sh·il halk ile her tUrlti milnase- rl de meclisi umumi azası olmak adı geçen teşekktillerdcn seçlle-

et-. kt d' r ava o u D •11e • e ır. kadaşları hakkında dördüncü bette bulunmayı meneden bir r" ı·c> ikişerden 10 arkadaş, cek on beş arkadaş tonıınuzun 
til an2:İg, 11 (A.A.) - Bu- Salamanka, 11 (A.A.) - ceza mahkemesi tarafından ve. • kararname ııeşreylcmiştir. "bu arkadaşların harcirahları (Devamı 10 ııncıula) 
)~~ ailah ve cephane yüklü SaJamanka civarındaki Pena. rilen Asri mezarlık ve Sürpa. 
ti h1•1~lınan vapurlarının geldi. randa baruthanesi berhav ol- gop yolsuzlukları hakkındaki 

J~ıri lrnektedir. muştur. 100 ki§İnin öldi' gii ve Bettıet karurlm'mı t'!ınyiz etmiş 
\r~L lrnVA.'55011 A 'UKIŞınin de yaralandığı söy. tir. Diğer taraftan Çorum valisi 

l BULUNACAK MI? lenmektedir. Salih Kılıç Dolmabahçe hadise-
~~ıt'?ndra, 11 (A.A.) - Ruı.- Zannedildiğine göre, infilak, si dolayı:siyle Şura ikinci daire. 
~iye:~ .hesabrna Danzigin va- bir patlayıcı mad:leler stoku. sinin hakkında verdiği lüzumu 
Ilıca ır-.~ tetkik etmekte olan Ja. nun güneşin hararetine maruz mahkeme kararma itiraz et. 
t~ı B~cldles'in serbest şehre bir yere konması yüzünden miştir. İddiası umumi heyette 

l"llesı münasebetiyle gazete. vukubulmuştur. tetkik edilecektir. 

Çeinberla v nin nutku 
Paris, Varşovada ve Amerikada iyi karşı landı 
Almanlara göre vaziyette değişiklik yok 

~l\lfnd~~· 11 (A.A.) - Bü- ~ir ş~phe. brra~~ıy~~. başvek~- . "Bu beyanattan sonra Dan. 
~}' •. ngılız matbuatı, Çember. im sozlerındekı olçulu ve katı zıg hakkında lngilterenin aldı-
'· n ın b t · · ' d · b .. · k d' -'~t) eyana mı mernnunı. ıta eyı te aruz ettırme te ır- gı vaziyetten şüphe edilemez. 
~iıı c karşılamakta ve İngiltere. ler~ Tngiltere hükumeti ve daha ba. 
~avvur1arı hakkında hiç. ' Times,, gazetesi, diyor ki: zı hükumetler Danzigin şart-v sız olarak A lmanyaya ilhakının 

e n le p, r t • •• f t Avnıpa bünyesinin şimdiki a 1 01 u e - muvazenesini altüst edeceği 
kanaatindedirler. 

t işi işe ha ş 1 adı !?ç~~f;!;r:!~, şöxl~ ::~:?'~\ 
'h lisanla konuştu. Şimdi. artık ' f •k F •k s • Hitler, Danzig yüzünden bir ev ı z ret zlag Parlz harbe sebebiyet verecek oıur. 

• 
/ 

• f 
1 

d sa, bunu bile bile yapmış ola-
l Ş erı e ra zn a gaze- caktır.,, 

t e b "Daily T eJegraph,, da şu sa-
IJt İze eyanatta bulundu tırlar okunuyor : 

"Naziler, Danzigde bir kuv
vet darbesine teşebbüs ettikle
ri takdirde bunun İngiltereyc, 

Fikret Sıkıy istasyon dfı, vali ile lıarabcr 
(l'a.::m 2 iııc{dc) 

1 
( ransaya ve Polonyaya b:r 
meydan okuma mahiyetinde 
telakki edileceği ve bu memlc-
1<.etlerin tek vücut olarak mu
!rnbelc edecekleri ihtar edilmiş. 
tir.,, 

Nevs Chsonicle gazetesi, İn
giliz milletinin, ne şekilde olur
sa olsun, yapılacak her tecavü. 
ze mukavemet etmeğe azmet. 
-ni~ olduğunu yazmakta ve İn .• 
~ilterenin artık rirat ve tered. 
:.li.i t etmiyeceğini ilfave eyle-

! mektedir. 
(Dcucımı 10 ııııcııcla) 

Köseivanof -Markoviç mülakatı 
Belgrat konuşmalarında bir tebliğ neşred il di 

Tebli ğde "bitaraflık siyaset i Balkan sulhünün menfaatine en iyi 
şeki l de tetabuk etmektedir. ,, deniyor 

' 

Il.öseivanof ve ı'l,fark01ıiç 

Belgrad, 11 (A.A.) - Kö- I menfaatlerine en iyi bir şekiJ. 
seivanof ile Markoviç arasında de tetabuk etmektedir. 
yapılan görüşmelerden sonra 4 - İki hükumetin bütün 
aşağıdaki tebliğ, matbuat mü. komşulariyle iyi ve dostane 
messillerine tevdi edilmiştir: mi.inasebetler idamesi siyaseti-

" İki devlet adamı, aşağıdaki ne devam etmeleri lazımdır . ., 
hususları beyan etmekte m'b.ta. 
bıktırlar: 

1 - Yugoslav - Bulgar teş. 
rikimesai politikasının daimi 
dostluk paktmm ruhuna uygun 
bir şekilde inkişaf ettirilmesine 
ve derinleştirilmesine devam e. 
dilmesi lazımdır. 

Mareşa l Fevzi 
Çakmak 

l\ıluğla.tla büyük tezahü
ratla karşılandı 

2 - Mi..imkün olduğu kadar Muğla, 11 (A.A.) - Genel 
sıkı iktısadi bağlarla birleşmek Kurmay Başkanı Mal'eşal Fevzi 
iki memleketin menfaati ikti. Çakmak, refaka.Oncle General 
zasmdandır. İzzettin Çalışlar, J\fustafa. Muğ-

3 - istiklal ve bitaraflrk si- lıı.lı ve Hüseyin Avni ol.clu~u hal
yaseti, iki memleketin olduğu ele bugün saat 12 de :şehrimize 
kadar Balkan sulhunun da gelmiştir. Şehir kahraman Türk 

ordusunun başkanı şerefine 

Milli Küme şampiyonluğu meselesi lıaştaııbaşa donan nııştır. 
Halk kahraman ordunun şe

refine tE:'zahUrnt yapmalüa ve 
şehir bir bayram manzarası ar
ıctmektedir. Dün Ankarada toplanan teknik 

heyeti kararını verdi 
G.S. D.S. iki dafa daha karşılaşacak 

Ankara, 11 (Hususi) - Be- rte An karada olmak iizere bt 
den terbiyesi genci direktörlü- iki talnm iki maç daha yaııa

ğUndc ve Ziya Ateşin reisliğin- caklar Ye hu müsabakaların n0-
cle bu akşam toplanan fut.bol fe ticesiııc glire ı;;ampiyon tayin e· 
derasyonıı t.eli:nik heyeti Gala- ılilecektir. Eğ·pr bıı ma~larcla d:' 

Bu geceyi Muğlnda geçire<.'ek 
olan btiylik erktmılıarbiye Rei
simiz şerl'finc Parti tarafından 
lıir öi;le ziyafeti ,·erilıniştir. 

Dahiliye Vekili ıniz 
Ankara, ı ı ı H uı;usi l - Dahi· 

Jiyc Yckili Faik Öztrak bu ak
.nmld 7,:.!5 E:'kspresi~·le 1stnn
ı111ıa hareket etti. tstasyoııda 

tasaray - D0nıirsı1or muhtelit ta 
kıııılarınclan hangisinin :;;amııi 

yon olncağı hakkında kararını 

vermiştir. 

mlisavat görülürsr. vaziycL tel\- dahili.Ye VPkfLlc ti il<' ri r;cl nl0ri 

Du karara göre; memlekette
ki gol averaj usuliiniin sureti 
talhikiıw alt Jlll'\Zualta viizıılılu 

lıınrıındığıutlaıı ~=~ - 7 - 9!~!) pa

zar giinii 1stanbulcla Kadıki.ly 

staduıda 3 o - 7 - n !) pazar günü .. 

rar tetkfü edilecektir. tarafından uj'.;urlandı. 

Uzakşark h§.diseleri 
Japonyada içtimai kütleler bi rliği lngi lizler 

aleyhi ne bir nümayiş tertip etti1er 
(l"a.::ısı 10 ımcııtlıı 



~ - \AKI'!' ı2 TE~uırz ı cso 

l_I ş_a_r_e_tl_e_r_ 
italya ve Almanya

dan çıkan acaip 
sesler 

ir adam yatağında Mahkemelerde: Maarif müdürü Maarifçe musiki külturunı 

Ç I verilen ehemmiyet ölü bulundu 
Eroinle zehirlendiği 

Ara sır~ balyadan, Alman- anlaşılıyor 
yadnn acaıp sesler çıkıyor. Bu Kulaksızda Fırın sokağında o. 
sesler bazan bir antenle dün- turan Kenan admda birisi dün 
yaya burun deliklerini rahatsız sabah evinde ölil olarak bulun . 
eden bir ufunet halinde yayılı. muştur. 
yor. Bazan bir gazetenin say. Yapılan tahkikat neticesinde 
falan .ırasında yer tutuyor. Kenanm keyif verici zehirlere 

Kendilerini bize düşman sa. müptela olduğu ve bu hastalık . 
yanlsr Türk halkına hücum tan kurtulmak için hastaneye 
ediyor~ar. yattığı ve fakat evvelki gün has 

Türk halkı niçin böylece taneden çıkar çıkmaz ilk işinin 
ateş alana almıyor. Çünkü o eroin çekmek olduğµ ve fazla içe 
dünyada sulh ve sevginin son rek te öldüğü tesbit edilmiştir. 
kuvvetli kalesidir. Ceset morga kaldırılarak tah. 

Beş::ri bir hisle dünyanın ka. kikata başlanmıştır. 
na boyanmasını, medeniyetle
rin harabe haline ginneıini is
temiyor. Bunun için gah Ber
linde, gih Romada Türk halkı. 
mn beşeri hisleri aleyhine göz. 
lerini kan bürünmüt insanlar 
gayzlarıru anlabyor. 

Okullarda musiki 
tedrisall ıslah 

edilecek 
Bu iş ihtisası olan 
öğretmenler tarafın

okutulacak 

İnsanlar vardır ki, köt.ülük
ten, cinayetten, kandan hoıla
rurlar. l;ier devirde böyle a. 
damlar' mevcut olmuıtur. Düt
manır~ kafa tasını tarap ka
sesi gib1 kullanan insanları ta. Maarif Vekaleti ilk ve orta ted 
rih hiç de hayretle kaydetmez. risat müfredat programlarında. 
Maru; psikolojinin mevzuu 0 • ki musıki tedrisatını tetkik et . 
lan bu adamların zaman za_ meğe başlamıştır. I\lüfredat prog 
man imkan bularak bir millet ramma göre bugün ilk okullarda 
bir camia namına konuşmay~ birinci devre musıki dersleri haf. 
muvaffa!< olduklarını da bilmi- tada iki saat, ikinci devrede bir 
yen yoktur. Bunlar iktidar saat, orta okularda haftada bir 
mevkilerini bir delinin bir ta. saattir. 
bancayı eline geçirmesi gibi bir 1~ kısı~ard.a to~lu te~ris u. 
tesadüf!~ zaP.tebnişlerdir. sulu tatbık edılmesı ve bır sını. 

B
. _1_·ı· .'f ... dd" fm bütün derslerinin bir öğret. 
ır ue uıın yapacagı ma ı 

' tahri l d dol men tarafından okutulması do. 
ve ma.nev. p er en ayı 1 .1 ki d 1 . b" . 
• h4ı.:ı t d ğil" mıak h" • ayısı e musı ers en de ıttabı 
ınsan .r.ıcıe e ac ıssı .. v tm . hd · d"" k 
d 

o ogre erun u esme uşme • 
uyar. ted" F k t k' tedri 
8. d b • -'--'-- h• _. ır. a a , musı ı satı ay. 

ız e ,u nevı ·~ ıu- n bir metot ve tedris işi oldu • 
detle~yeHm, acıy~lun. On. ğunda.n bu dersi verecek öğret _ 
lar cı?~en ac'?1aya larık alal. menin musıki ile yakından me§
dan silahsız kimselerdır. gul olmu§ olın.Mı icap etmekte. 

Aklı başında bir politika or. dir. Fakat toplu tedris usulü ta. 
gam hiç de durup dururken ki pedil.ınesi dolayısilc musıki 

bütün tarihi şeref ve haysiyeti. derslerini okutmak vazifesini 
le dolu bir millete ağız dolusu uhdesine alan öğretmenlerin ço. 
küfür savurur mu? ğu nota. ve musıki aletlerine aşi. 

Bur.'1.1 bir tarafa bıraksak bi. na olmadıkları yapılan teftişler 
le karşunıza çıkan bir başka neticesinde tesbit edilmiştir. Ma. 
hakikati nasıl inkar edebiliriz. arif Vekfileti bilhassa ilk okul. 
Bu vaziyet milletten millete kin larda musıld derslerini ihtisas sa. 
değil, ancak sevgi telkin edebi- hibi öğretmenlere vermeye ka -
lir. rar vermiştir. 

Türk halkı ne ltalyan halla; Bunun tatbik şekilleri etrafın. 
na, ne de Alman halkına karşı da t?tkikler yapılmaktadır. . 
bir kin ve nE'iret hissebniştir. Lı.se ve orta okullarda musıkı 
s~d~ce bu iki milletin seneler. tedrısatmm da çok defa naza . 
denberi sürüklendikleri müthiş ri ?l?uğu, tale~ye musıki ıile:
akıb::tle~i deh•ctle, hayretle ve lerının yardımıle okutulamadıgı 
r.ıhmet!e lcar!l:;lamıştır anla§ılmaktadır. 

Hernn bu :.iki milletin be§er" Vekalet, aym zamanda ders sa. 
saadete kavuşmasını dilemiş~ ati haricinde öğret;m.enlerin ta . 
tir Bur!":n d halkın İ lebcye musiki ii.letını çalmasını . ., e arzusu, • "v 1 • . d" 
talya \ Alnı h-1'-•- h ogren.mc crmı arzu etmekte ır. 

6 an cwwsnnı ar. y . k" t dr" t kl" . be f ... J:•p t ., fal t k d eııı musı ı e ısa ı şe mm , ... ".e e, .,e e e sev e e- k ti . t• .. .• .. d k" d 
cek amilleriR ortadan kallana- a vazıye ı onu~uz e ·ı ~s yı. 

d 
lı başına kadar ılonal edılccek, 

Si ır. d 1 b"d t• d • "b 
Mili ·ı ·f k ka ers yı ı ı aye ın en ıtı aren 

r, t-r arasına nı n so - ta.tb"k k" · k 1 b l k h"' l · k'" .. ki k . . ı mev ııno onu muş u u . 
ra 'ı ;ırp en oru e~e " ıs~- nacaktır. Ders saatlerinin arttı • 
yen er r.ırdır. Faltat bız bu kin 1 d .. ·· ··1 kt d. 

f h . . d h kik" n ması uşunu me c ır . 
ve ne ret ~vası ıçın e a ı 

halk kütlesinin sulhün yegane T'· .. • k • • 
istinat noktası olduğuna hain utun pıyasası ço ıyı 
kaniiz. Tütün piyasa!!ı son günlerde 

Bı'z .. ı .. k b' hararetlenmiştir. Geçen sene mah 
e soven ere sovme ır .. 

feY ifa:.. tm ısulunden çok az stok knlmıştır. 
n·ı~ı' .~ e ez. h lk kü"tl I Egede 3 ve Marmnrada 2,5 mil. 
~! a wır. mru;um a c c- . . 
• ··1·· ~ f l t l tm klvon kılo stok vardır. Bılhassa 

rı::ı • .,,_,,. !ie a e e sev .:e c · ~ . 
· ·· ı- · . . .1 • • k Karadenız ve Marmara mınta. . 
ısn\ -r er~ c naycuenm anca . 
h 

1 h. 
1
, .. .

1 
kalannda hararetlı satıslar ol . 

r.. ~n e <a pooten en sem- .-"' d d b"l' maktadır. Bu yıl Amerıka, Al _ 
paıı. e: ur ura ı :r. p 1 l\1 · t manya, o onya, acarıs an Ye 

SADRI ERTEM,1\Iısır memleketimi den mühim 
miktarda tütün almıştır. Fiyat • 

E!:maf subeleri lar çok iyidir. msa bir zamanda 
İstanbul mınt~ka ticaret mü _ stok tütün k:ı.lmıyacağı anlaşıl _ 

maktadır. 
düriı ~fohmet Ali dün kendisini 
zı~ '"'ret eden ticaret odası esnaf Ticaret Odaları 
~ ·. -i rıı.Udfö.·ü Ktı.ı.ıM il~ muht,... kongresine hazırlık 
1 -n.ıı: ie!cri üzerinde gö~"i:' ~ Ticaıet Vekaleti eyliıl ayında 
Jl • lılr. Ankarada toplanacak olan tica. 
ila~ el.;i.tuN- ~'i: tıu ~ • r.-t cd farı kongresi hazırlıklan. 

P' .., ·e e .. "f':.f 1}1~b !•r~iTJ. ticaret n:ı. b~larım.:ısı iı;:in İstanbul ti -
n U·l~J.Ul:~ bsğla.uraam hu -ıcsl'et o..l~ tC'zkero g8nder _ 
sıı ... l::nda Ce?"efan et'nt;eıtir. mi&ir. O<bıı derhal ~alışmalara 

Zimmetlerine avans para 
geçirmekten suçlu 

1o·memurun muhake
mesine dün başlandı 

Avans olarak aldıkları ::i3,581 I Mahsup muamelesi neticelenip 
lira 60 kuruşu ihtilasen zimmet. 200 lira kapatılıncaya kadar, 
lerine geçirmek, resmi evrak il. bende 1000 liradan fazla görü _ 
zerinde sahtekarlık ve tahrip nürse de evrakı sa.rfiyenin 200 li. 
yapmak suçlarından haklarında rası mahsup masa.sına verilmiş 

takibata girişilerek sorgu hakim. olduğu için, Necminin sarfiyatı 
liğince tevkif edilen adliye leva. muvakkate masasında, bende 
zmı katibi Emin, adliye mute . 1200 lira varmış gibi görünür _ 
medi Asım, asliye beşinci ceza dü.,, 
mahkemesi katibi Tevfik, adliye 1 Maznun Emin bundan sonra 
levazım katibi Fenni, İstanbul l 932 senesinden 937 sonuna kadar 
defterdarlığı muhasebe memuru j aldığı avans miktan ile kalan 
Gani ve gayri mevkuf, adliye le. , borcu ve tevdi ettiği evrakı sar. 
vazım katibi lsmail, tıiıralı ha.' fiye etrafında izahat vermiştir. 
pisanesi hesap memuru Hasan, Bu sırada reis : 
İstanbul ceza evi hastanesi he _ - Sizi 17 bin lira borçlu çıka. 
sap memuru Şerifin dün sabah nyorlar. Buna ne diyeceksiniz? 
ağır ceza mahkemesinde duruş _ diye sordu. 
malarına başlandı. Emin: 

Hazineyi temsilen hazine avu. - Bu 17 bin lira, tamamile 
katı Sami gelmişti. lstidasmı ve. muavinlerin iınzalarile maliye . 
rerek 33,581 küsur liranın suçlu. den avans olarak almış olduğum 
!ardan müştereken ve müteselsi. paradır. Bu arada 1936 senesin. 
len tahsilini istedi ve davacı ola. de 6 aylık bir devre içerisinde bu 
rak kabul edildikten sonra ka . şekilde 10 bin liralık avans ver. 
rarnamenin okun.muma girişil • diler. Müddeiumumi muavinleri, 
di. 47 sahife olarak kararname bunun avans ilmUhaberlerine bir 
öğle paydosuna kadar bitirile • takım ili.veler yapılmak suretile 
medi ve muhakeme öğleden son. ve sahtekarlıkla alındığını söylü. 
ra devam etti. yorlar. Halbuki vaziyet böyle de. 

Suçlulardan evvela Emin sor. ğildir. Ehlivukuf tetkikatı bizim 
guya çekildi. Emin şunları söy. huzurumuzda yapılmadı, birinci 
ledi: müstantik bizim müracaatımıza 

- Mutemetler 1000 lira avans rağmen: 
alırlar ve yedlerlnde 1000 lira - "- Odam vardır, alal göttir\ip 
dan faz1a avans parası bulunma. getirmek güçtür, mahkemede an. 
mak lazım gelir. Ba.zan adliyede lıyabilirsiniz,, diyerek ehliwkuf 
müstacel bir iş olur, meseli bir tetkikatmda hazır bulundurma . 
cürmü meşhuda gitmek icap e . dı.,, dedi. 
der. Yahut diğer herhangi bira. Maznun, bu sırada. ilmühaber 
cele iş için bir paranın sarfı icap imzası salahiyeti bahsinde soru. 
eder. O zaman beni sıkıştırırlar lan bazı suallere de şu cevabı 

ve para isterlerdi. verdi: 
Yanımda para bulunmaz, bu - Maliye mUddeiumumilikten 

sebeple bilfarz ben de yedimde. bu imza bahsinde sal:lhiyetli o. 
iti 200 liralık evrakı saniyeyi, !anlardan kimlerdir, diye sormuş 
defterdarlık 1stanbul muhasebe • tu. Buna karşı da müddeiumumi-
i sarfiyatı muvakkate katibi lik "Bütün muavinler salahiyet • 

'Necmiye gönderirdim. lidir,, cevabını verdi. Gerçi bu 
Mahsup muamelesini o yapa. tahkikatta muavinler ilmühaber. 

cağı cihetle bu 200 liranın evra. !erdeki imzalarını inkar etmi§lcr 
kı sarfiyesini görilnce bana 200 se de, bunlar hakikattte muavin. 
lira verir ve bu suretle mahsup !erin kendi imzalarıdır.,, 
masasına 200 liranın evrakı sar. Mahkeme bütün gün yaptığı 

fiyesi yaptırılmış olduğu halde. duruşmayı vakit hayli geçmiş ol. 
kayden benim ı.immetimde 1200 duğundan başka bir güne hıra k. 
lira görilnürdü. mıştır. 

Muayene cüzdanları çok pahalı 
Esnaf bu yüzden sıhhi 

muayenesini yaptıramıyor 
Belediye bu vaziyet karşısında 

cüzdan paralarını indirmeği, ya_ 
hut bedelinin taksitle tahsil edil. 
mesini düşünmektedir. 

İngiliz teknik 
muhendis1eri geldi 

Ankaradan sonra 

ata caya gitti B ugün maarif muhabirunıJiıı 
Yeni yapılacak köy verdiği haberler arasınd' 

e>kullarının yerleri teabit Maarif Vekaletınin ilk ve :: 
d"I" tedrisat programlarındaki ın 

e 1 ıyor tedrisatını tetkike karar veJ11llt 
Çatalca kazasında yeniden yap olduğu bu husustaki raparJatl 

tırılmakta olan köy okullan bi. özden• . di ~. .. v • 1 ekte · 
nalarının yapılma işleri etrafın. ~· geçır gı ogrenı ın 
da tetkiklerde bulunmak üzere ır. 
Maarif mUdUrii Tevfik Kut dün Anlaşıldığına göre bundan 90: 
Çatalcaya. gitmiştir. ra musıki dersi, kendine mah9 

Maarif mUdUrU aynı zamanda bir ehemmiyetle göı.e alına~· 
yanında yeniden yaptırılmasına ders saatleri artırılacağı gibi• 
karar verilen köy mekteplerinin musıki fil.eti ile de çalışmak Yo' 
de inşaat yerlerini tesbit edecek. lu tutulacaktır. 
tir. Maarif müdürüne mühendis. ~ 
ler de refakat etmektedir. Böylece memleket dahilill 

-o-

Orta okulların 

musıki kültürünü genişletir 1f 

kökleştirirken içtimai hayatıaı1'
da mühim bir değf§iklik elde e-

k k
• 

1 
ceğimiı.e şüphe yoktur. 

0 Uma itap arı iyi bir vakit geçirmek ~ 
• • toplanarak, veya bir yolculul< _. 

Y enı kitaplar hazırlandı nasında, yahut nıUştereken duY· 
Maarif Vekaleti orta okullarda duğumuz bir hissi takiben Uç t>et 

okutulma~ta. olan ok~a kita~. kişi bir araya gelince, ekseri>" 
larmı yenı baştan tanzım etmege bir mahcubiyete kapılarak ne 1"' 
karar vermiş, ve bu hususta Bo. - zd te dd""t ed ri Si' 
lu mebusu Falih Rıfkı Atayın ~cagımı .. a re v u . e s. . 
b kanı ~ lt d b" k . agızdan soylenmege layık kıY 
aş ıgı a ın a ır omısyon ıı 

Ankarada çalışmaya başlamıştır. ~eti~ müzikal parçalan hepidl 
Komisyon mesaisini evvelki gün bılmıyoruz. Hele çalması hakksP
tamamlamış, h:wrladığı üç cildi da çoğumuzun 7.errece fikr.iııı11 
tetkik edilmek üzere talim, ter. yoktur. 
biye heyetine vermiştir. Talim, Bu noksan, manen her biriJı>i· 
terbiye heyeti kitapların tetkik. zin şehsf durgunluğunu, bedbiJI· 
ı~rini bu ayın sonuna kadar bi. liğini, yavan ve yeknesak bir b•: 
tırecek ve baatlmak Uzere Dev • yat geçirmesini mucip olabildiği 
let Matbaasına gönderecektir. "b" t 1 1 k h b" k•t 

Ok k·ta 1 d b"lh gı ı, op u u avatımızm ır uma ı p arın a ı assa · 
yeni terimler dikkat edilmic:tir. daha revnak peyda etmesine ııı•· 

.. ni teşkil edebi!mektedir. 

Yeni. Parıı· mufet Halbukiymusıki kültürü millet. 
• çe yayıldıgı ve çoğumuzun nılif' 

t• • • bftL'lıf.ld tereken bildiğimiz gilzide musıltl 
iŞi iŞ& ~ 1 e8erleri bulunduğu takdirde eJ 

• Cumh · t Halk p rt· · l atıl ve donuk cıakikamızm bflt. 
urıye a ısı s. k"t k"t b" . k fil 

tanbul tak üf. tt• 1. y. va ı va ı ızı en şakra , · 
mm ası m e ı§ ıgıne . Ji 

tayin edilen sabık Adliye Vekili tursuz, ve hayatı daha verıııı 
Konya mebusu Tevfik Fikret sı. bir neşeyle karşılamağa elveriş!' 
tay yeni vazifesine başlamak üze_ bir haleti nıhiyeye çıkaraeag' 
re dün sabah Ankaradan şehri • süphesizdir ... 
mi:z.e gelmiştir. Her şeyin fevkinde olarak ıno· 

lsasyonda vali ve Parti erkaru sıki kültüril, ileri bir cemiyetitl 
tarafından karşılanmıştır. Tev . bütün fertlerince kavr a.sı el· 
fik Fikret Sılay doğruca Partiye zem manevi techizat~:: Mali· 
gitmiştir. Burada eski parti baş. ·r \' k' J t" . ld. v ı '. t d 
k 

. . . . rı e a e ının a ıgı yenı e • 
anı vah Lfıtfı Kırdar ve reıslık b" 1 b h k"k bi k dsJlS 

vazifesini vekaleten ifa eden i. ır e u a 1 at r ere 
dare heyeti azasından İbrahim teslim edilmiş bulunuyor. 
Kemalle görüşmüştür. HiKMET MtJNlll 

Yeni müfelti§ dün kendisi!e 
.,.örüşen bir muharrimire şunla. 

rı söylemiştir: ı it 1 Al<~\. 'r A ~ ... _.. _.. ~. 
"- Kongre nizamnamesi mu. 1 HM V M 

cibince Parti müfettişliği kabul A V M~ -- ' -
edilmiş yeni esastır. Tesbit edi.. .ı._., 
len nizamnamenin 16 tarihli ka. . Devlet meteoroloji istasyonun· 
rarile. valilerin parti reisliklyı dan ·erilen rapora göre diitl 
kaldırılmış bulunmaktadır. U -
mumi başkanlık divanı yirmi mü yurtta hava vaziyeti, gündüz 51

' 

fottiş tayin etti. Bu meyanda be: caklık 1,8 yükselmi§lir. En yült· 
ni de buraya tayin etti. Umumi sek sıcaklık Kocaelıde 30, J\dll
idare heyetinin hazırlayıp vücu. nada 31, Diyarbakırda 32, 4d•· 
de getirdiği teftiş talimalnamesı nada 35, Akhisarda. 35 derece• 
~ükümlerine göre çalışacağız. Orta Anadoluda, Karadenizde 

Buradaki parti arkadaşlarımla hava kapalı, Trakyada az bulut • 
temas ederek işe başladım. Mü - lu. Diğer bölgelerde umumiyctlt 
fettişlik mmtakası bütün mülki açık geçmiştir. Rüzgar TrakyadS. 
teşkilatı ile İstanbul vilayetidir. cenuptan, Akdcnizde garptan, di .. 
Buradaki temaslarımı tamamla . ğer bölgelerde şımalde nesmifitit· 
dıktan sonra vilayet kazalarını Muhtemel hava vaziyeti: Tt81< 
:lolaşacağım. Halkm dileklerini yada bulutlu, Akdenizde me,•.ıil 
dinleyecek parti teıkilatıru göz. yağışlı, Orta Anadoluda bulutlU· 
:ien geçireceğim. Bu seyahat gü. Ankarada da hava açık şinıali 
nil henüz tekarrür etmiş değil - şarkiden 1,60, gilnün sıcaklığı 
dir.,, 29. 

Yapılan tetkiklerde 1stanbul _ 
dn. mevcut 40 bine yakın esnaftan 
29 bininin sıhhi muayenelerini 
yaptırdığı anlaşılmıştır. Böyle . 
Jikle 11 bin kadar muayenesiz es. 
naf k:ı.lmış demektir. Belediye 
gıda maddeleri satan bu esnafın 
neden muayene olmadıklarını a. 
ra~tırmaktadır. Yapılan şikayet. 

lere göre, her sene binlerce es. 
nafm eczayı dnhi gözüne alarak 
muayene olmamasının başlıca se. 
bebi, cüzdanların pahalı olma. 
sıdır. 

iskenderuna gidecekler Yumurta ihracatımız __, 
Limanlarımızı in~a edecek In. ~ Çal'famb.1f:Perıeaı_b· 

Muhtelif cemiyetler, azaların. 

dan 190 ile 390 kuruş arasında 
cUzdan parası alınmakta, bu mile 
tar da mulıtelif pul paraları ve 
diğer ma...orrüla beş lirayı bul • 
maktadır. Halbaki bilhassa kU • 
çük csnnfl:ır beş lirayı birden ve. 
recck vaziyette değildirler. 

girişmiş, bir çok mevzular üze • 
rinde raporlar huırla.mağa haf.. 
lam.ıştır •• 

giliz Gips müessesi mUhcndisle _ durgun > _ 
?·inden Biver ile teknik mti{iavi. Yumurta ihracatımız son gUn. :::ıııı= 12 Temmqz flıs Temnıu• 
ri ve diğer bir mühendis dün sa. !erde bir durgunluk geçirmekte • C ~ Crmazıı·ers Cemaıll ~ 
b 

1-- AA bızır 61f bı&ır 
ah ekspresle şehrimize gelmiş. dir. Almanya yerine son hafta • . -

ler, akşam Ankaraya hareket eL !arda itaya yumurta almaya baş. I Vakıtler vasa. lrunt Vısa ı=-.saııl 
mişlerdir. !amıştır. - _.,,,,,. 

&"'" Mühendisler Münakale Veka • İspanyaya dahill harpten ev - caa"•• 4 "8 

letile temaslarda bulunduktan vel mühim mikarda yumurta ih • 1 0 ••• 12 ı~ 
1 

lllln•I 1ft iP sonra bir kaç gilne kadar gele • raç edildiği halde hazı>ten son • 

11·7 4119 
4 87 

12 '" 
'ıtı4 

~ 87 1819 g•B 
1200 ıuı 12 ()1 

1118 tt 81 ı&t 

6'2 2 211 
..,. . 

cek diğer bir ml1hendis kafilesfle ra dahi eski ihracatı yapmak ka.l ::::.... !~: 
beraber İakendenın& gidecekler, bil ola.ma.mIŞtır. Bu vaziyet dola. ltn ••il 2 t4 
orada inşa edilecek limanın pro. yıslle yumutta piJuuı çok dil • 
jesinlhazırlıyacaldardır. "1kt1Jr. ______ ...:.........;,_...;...__.;-.-~ ~ 
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Ke~-b;iÇ-Rral 
koleji kilis~si 

Cumhurreisimizin 
beyanatı 

S - T'.\KIT 12 TE~DITJZ ! ~3!> 

ı Gö~·a-p···d·üşündui;çaı 
: .................................................. ı 

Bulgar meclis rcism!n 
· sözleri karşısında 

Aklın ve vicda n ın 
sesı 

1~9ilterede hürriyetin tufan devri 
çok eskiden 

Bir lngiliz gazetesine verdiği beyanatta 
M il • ş f • • d d •ı k • Bulgar Meclisi Reisi Muşa. i l e l m lZ e l er l nof, "Yakıt,, m hususi muha. 

gelip geçmişfi J ·ı· ·ı . T•• k .. 11 . d !biri Necmetli!l Dc!iormanı 
Yazaa: ASIM US figl iZ illi Jetı Uf illi etJ Il e en;~!=7y=;j~u~ir·::~fak:: J:~'. 

llll.ıtd&n miş. Bunu gazetemde dün o. 
l\~ÜeJı sonra Kembriç KraJ nevi hayatında. büyük bir ha. d k b • • • tt ~ • k b ı , k t' kudum. 
h11ç l{ ld.u.seslnt gördük. Kem- reket hamlesi yaratmJştır. sa ı ı r mu e ı I u a ca ı r İki gün evvelki "Vakı~d:ı,, 
lı~ .... , l'al KolleJt İngiltere Kra- d · Bul M ı· · ·ı · 

"ltj Anglikan Jdllsesi dini iyin I . . . a yıne gar ec ısı ı mı. 
lııaı llci Ha.nri tarafmdan ik- . . . :ımır, 10 - Yem Asır gazetesıne tihakını görmeyi çok istediğini . R · · . b b . t 
;, Od1) şekillenni muhafaza etmış, fa. .. Lo d d ık D 

1
. T 

1 1 
cı eısının una enzer cıos -

-iflis llliş talihi bir eser imiş. ~ . . . . . gore n ra a ç ·an ey ı e gra ve bunun için Türkiyenin her za- .. ] . k b 
l•. tetı.i:n i"indeki renkli cam- kat latin yenne ingilizceyı ika.. t · C mh · · l t I ·· ·· man çalısmıs oldug• unu ve bu P"a ça Bsoz ~kr! çbı mış ,· k 

0 
•. ~. ,,, 1 . ti lngil kl gaze esı u urreısı sme nonu • ~ .,, u 1 .ı eyana.m en : e-

l etknıA·..:ıı me ey emış r. tere se en ·1 üh. . b' · · ı·k t . h kk k h ı •: 1 k . ltaı. .. '"'e bir san.at eseri o- . . •· . ı e m ım ır mu a ·a yapmı5tır. yenın ta a u u a cKınc a i ümıt h . tl . .. , .1 r . . 
ı. ' teı M...: katolik kalmıs, fakat dını akide Muh . b .. 1. k t üml. •• d' . h. 1• k . b 1 d _ .~n1rr:ıyc en so~1 1c.ııı aı ı:ıcı:ı 
(t "" a.tUÜ ediliyor. o kadar • arrır umu a ·ar eze e şoy- ını a a esmemış u un ug unul .. l · 1 • ti . d v 
ı. uılİlllh blr tekamül safhasına. girmiş, 1 1 t akt d d·ı gun enn .J -;.;;usıyc · en e fü' ,,;. 
•ıııtıı kontera.n.sı sırasında . e anam a ır: söyle ı er. ~ ... k J , 
liıttt thehıikesı başlayınca tngt. İngilliı papasları istedikleri gi- "Cumhurreisi tsmet !nönü, beni Konuşmamızın sonmıcla, mm · gı ~~:~~,~~~:~· bir ::a ;.1~ . 
, u. bi fikir hürriyeti almislardır. k b 1 b ak ti 1 b h · · 1· ·1· ·ıı t' · bı · - · " •ıııı.ı. caınıarı hava taarrn- .. · a u uyurm sure ye, ana urreısı, ngı ız mı c 111e ı ag e t. l .. l ... d . 

''ili Bugun İngiJterede mesela. dar rırn ana or u guH en ıcın eyı z. ~~ ıı. ktıl'tarmak için kaldır· · büyük bir şeref vermiş oldular. Ken dilmek üzere Daily Telegraph 0 .. h i' b b tt · K' 
u.tlüşiinm.üşler. vinist olan papas olduğu gibi or- dileriçe teşekkürlerimi söyledikten gazetesine aşa ğıdaki mesajı verdi- u?yakı~ a 1 ,;r a. ıkr.] ı.md. 
··~- todoks olan pa.pas da. vardır. sonra Atatürk tarafından tesis e _ ler: ~enınb. •rosheye guvcn~ a :mı ı~ 

l~ıııltstebit Sekizinci Banrinln . . gy ır ce cn:~eır. çagı yaşıyo. 
fil~ ~let arasmdakl en büyük Ye Angllkan kilisesinin en dilmiş bulunan rejimin ayni kalmak "İngiliz mil!etine Türk mılletı- ruz. 
~ tı altı ka.dm ile izdivaç et- yüksek makamı bu iki papası la beraber buna daha demokratik nin muhabbetli selamını tebliğ Ben Bulgar Meclisi Reisinin, 
~lllıl Gllttasıdır. Kllisenln içeri- b:iribirlerine karşı 'tesamuha da- bir veçhe vermiye gayret ettiğini etmenizi sizden rica ederim. İn- Bulgar milletinin ruhuna ter-
~t ~iti tesiınleri yapan sanat- \.et eder. Bundan dolayı bugün söylemenin doğru olup olmadığını giliz milletinin Türkiye cumhuri- cüman olarak konuştuğunda 
~ '-l'aJ..nı 1ngilterodo yirmi muhtelif dinj sordum. Bana şu cevabı verdiler: yeti ile ittifak fikrine karşı gös- şüphe etmiyonun. çünkü ,J'csil 
~ ~ karısmm ilk harfle- mezhep husule gelıniştir. '"- Rejimin, hal.km nefine ve t d' - · am· . t' nunı·yetle kah ' . 4e 'lldJ. r mi il"' er ıgı s ımıye 1 mem masa ramanlanmn ve on. t~ • es yanma "ve c. ,.. . halk tarafından murakabe edilme- ! .. . k ı dk B ' tff kı 'Ih eden 
~I ~t\ birdenbire bu kadının . Znmanla. İngiliz devlet kllist"- ğe matuf bulunmak itibarile bida- ı smet lnonü .arşr a 1 

••. u 1
. ~1 · a 1 arn. .. lara kuklalık vazifesi gördüre n 

~beli ta:rafmdan öldürüldüğü ~ın.in. yanında. Nonkontormls~.l~r yettenberi demokratik bir esa.sı ha- . sıyasete gosterdıgı ha.r~retlı mu- birtaknn deli fişeklerin, taşl-.ın. 
ta~t ~ gelnıiş. Bundan sonra l>cyda olmuş, buı-adan da Purı- iz olduğu §Üphesizdir. Geçmişten muhafazası olduğu için karşrlıklı zaheret:en dolayr İn.~ılız m_atbu- hklan, hangi dereceye fırlarsa 
~t~ l'esiınlerin yanına kralın tenler ile Amerika. demokrnsisl tam bir ayrılış teşkil etmesi ve bu- menfaatleri nanuna eski zamanlar- atına bılhassa teşekkur eıderım. fırlasın milletler kendilerinin 
,,,~i lia..nsınm tık harflerini çıkın.ıştır. nun milletin alisi için haya.ti ehem- da olduğu gibi gene yanyana mev· "İngiliz milleti, ittifak hakkın~ haklı bulunnıadıklan dualarda 

\tş, ki almaları zaruridir.,, daki hissi, deruhte etmiş okluğu muharebeden nefret ederler. l{ İngilterede papaslar sınıfına miyeti haiz bulunması dolayısile re- k 
~l~lserı gezerken bu hAdise- en. eski zamanlardıınbcri fikir jimin tatbikatında başlangıçtan itL "!ngilterenin mecburi askerlik vecibeleri yerine· ?e:irmekte i .~r- Durup dururken, köylü, e. 

~~"4lulll. bir tarihi hA.dlse ola- hürriyeti girmiş olduğundan haren az çok sikı davranmak icap hizmetini kabul etmiş olmasından, z~su . kadar samımı . olan .. Tu~~ linden sapanının sapını, öğen. 
ıq11.llakle<1en bc'-"ns sa~lı ihtiyar burada dini tedrisat temeli üze.. etmişti. L8.kin hiçbir zaman cebir Türkiye çok memnun olmuştur. mılletmde en sadık bır muttefı diresini bırakarak silaha sarıl. 

e., J Çünkü, kuvvetli bir İngiliz ordu- ı bulacaktır. İki m. illet aaras·r·n·d· a mak ister, ne şehirli, bumu Kaf 
t 111 sJte rel..'iörü sonn bizi rino kurulmuş olan eski İngiliz ve §iddet kullanılmamıştır, ve rejim 1 k d tl k b t 
lı~ e J;öt.Urclü. Burada çay iç- medreselerinde (Kembriç ve da.ima her şeye, teşkilatı esasiye su sulh cephesinin bakası için el- mevc~t o an es ı os u .~ un dağlarına tırmanan birtakım 

Oks!ord) tecrübeye müstenit o- kaşesini vermiş' olan Bllyilk Millet ıemdir. 0 çetın yılların devamınca kokle- ihtiras hastalannm kurb<mı ol-
.. '~1't.Q lan mü.sbet ilimler ve fetıier Meclisi yoluyla tatbik edilm.i§tir. "Bu yeni münasebetin Türki- r~ni. Tür.k milletinin kalbin~n . de- mağa katlanır. 
r.ıı l' beyaz saçlı, çok ne- V . 'nk." f "k .. . . yenin halihazırdaki ticaret sis- rınhklerınde muhafaza etmıştır. Bulgar Meclisi Reisi Muşa-
!~~' seqınıı ve muhterem bir pek kolaylıkla yer bulmuş, az h azı ıyet ı ~şa ettdı çe reJırnI yenı "baid 1 . h "M 1 k 1 . . . h h 1 
i. all<br. bir zaman içinde bu yeni ilim l'e a ve şeraıte uy urmak zaruret temini serbest mal mu e esı a- eme et erımızın er sa a - nof, bu bakıından pek hak ıdır. 
~~tııı Kendisi bekAr oldu- ve imkruu basıl oldu. Ve mesela !ine getirmeğe yardrm etmek hu- daki karşılıklı menfaatleri namı- Türlilerin, kimseyi incitmekten 
1 all jl.ı hizm . 1 bir fen sistemi eski tarzdaki tedri- d d b.. ilk ·· t"l b ı ' h Ih'" .. h f 1 ct'ıı_. ~ etçıs , gu- . Riyaseticurnhurda vukua gelen de susun a a uy um ı er es en- na ve cı an su unun mu a azası hoş anmayan asil yürekli adam. 
•ı <\ll.<lt r •• t 1 b l satın tamamen yerınl tutmuş- k ed' . . b' . 1 1 k ·1 1 ili! 'ar. ReJ...-tör a e e e.. ğişiklik münasebetile yapılan ser me t ır.,, ıçın ızım e e e verere • 1 er eme- lar olduğiınu bilirler. Komsu. 
'' dnı ..... • tte "- halin tur. · · N.h mh · • B Ik 1 · · .. k" k 1 ' 1 b d t ) boll k L_ ~ ~n0. .. •• sure ı..emas - best ıntihap ve son zamanlarlda ı ayet cu urreısı a an ar- mızı mum un ı aca.c o an u os arımızm u , raruıtlrk ve 
1la~ '~· Ofllarla hakiki: bir arka- Galiba' !İA~lır se:tbest to- mecliste bir müstakil grupun teş- daki vaziyette babi.~ buyurdular. !uğun yeniden canlanmasına iti- bahtiyarlık içinde yaşamaları 
bıı ıa~·atı "'CÇiriyor. 'J.'alebeler re.KKil.r öullasmila csk.1 lngilliı kil' h 11 · d ld "' 'b' h Ik Bu münasebetle Tü.rkiyenin, Bul- matla intizar etmekteyiz.,. bizi gerçekten sevindirir. 

sııt '!> il' ... ~- <Y " ' ··· -· .. -· • ı a erın e o ugu gı ı a , 
~i l~ Ctıe yapılan temaslardan papas arının rehberllklerinJ, hin1 tedricen idarede daha va.si bir garistarun Balkan Antantına il- Ne el 'canında, ne el mahmh 
11a~ lıa,\'atı Te medeni terblye metlerini unutmadıkları için iştirak hiasesi hzaıımıştır. BUtün gözümüz var. Biz, kendi sımr-
tıt; 'lllıııdan da ayrıca. istifa.ele onlarmdJnid.isiplinnamına.koy milletin hürriyetlerin tedricen .,.e Satie tahkikatında e · safhalar ıamnrz içinde kendi yağımızla 

ıo.,, <lukla.l'ı bazı usullere hauı hür- nişlemesine karşı olan mukabcİe Y n I kavrulmak istiyoruz. Ne birkaç 
ı li~tlı.brı .. · t il Ok ınet ediyorlar. İngllterede es. tarzı ibeni bu mesaimde teşvik başıbozuk erkaruharbm plan. 
:ı-d .. ç unn-ersites e s- . . , .. . • D ee t b e ı e 1 k r, U.ttfw i 1 d b' kihk, anane ve gorenek ile ye- etmiştir Gerek halk ve gerek o r j o 1 ra 1 ları umurumuzdadrr; ne de ku. ~~ rs tes arasın a ı r . .. . . . • 
~ ı ':ı.r mı? Yarsa nedir? nu mlik, tccrubeye müs~~t bllgı- matbuat tenkidin, mütalea derme- ru gürültüye, hatta ne de yaş 

1.
0 :\ldı~ım cenp şu oldu: ler yanya.na, elele yuruyor. Bu yanmm caiz olabileceği hudutlar patırdıya pabuç bırakırız ..• 

, ;tnhı·iç, Oksforda nlsbetle mı•mlekette hürriyet ve disiplin hususunda şayanı takdir bir kav- su·· k UA t kak k ı Silahta öğreneceğimiz sır 
\

1
1il{tiir. Kembriçtc 6000 tale- nsJa. biribirlni incitmiyen iki ar- rayış göstermişlerdir.,, kalmadıktan sonra elimize fır. 

\ 
1111'8ıı Oks!ordde. ancak 4000 kadaş gibi bribirleri ile uyuşn- Kendilerine Ha taydan bahs~t - ça, kalem, pergel ve sargı aldık. 

sal' talcb rd n d· n )OT. Denebllr ki İngilterede tim. Bunun, evvelce tesbit edilene M ı · k K k · ı At f a·· d ı · Asırlarca ihmal edilmiş bir va-
\~ıı. l{emb~ç~: d

1
;.;.. :a~e hürriyetin tufan devri çok cııki- mün.afi olar~k yeni bir müstemle- a 1 ev e p 1 e 1 ' e ı n tanı yapıyoruz. Baykuş tüneği 

~bet ilimlere TC fenlcre, Oks- den gelmiş ve geçmiştir. Bu· ke_s:yasetinın başlangıcı olduğuna ı'fadeler·ınde ayrıf ık ar harabeledıkrden şipşirind mamdeure. 
~ la i~e d h . ad cd b. a- ra~Ja hürriyet Kem suywıw1 ye. damşaa edilen ve ortaya atılan ri· · V · ler çıkar • Alnmuz a me ni. 
t1'~ettıllli,_.c~ \~;ilm~stir~ 

1iki şil J-·atab"' içinde sükfınetlc akışı vayetlere dikkatlerini celbettim. . . . . yet teri, avuçlarımızda medeni. 
~tel'fiit" J d ki f~ k kadar rahat ve sessizdir. lngi- Bana Hatayın Türk sınırları içine Satie binası yolsuzluğu tahki- cıhetın ~etk~~ı için muhakeme yet nasırı var. Bu karmakarışık 
·~ıh .. · ..., al'asın a ar işte . . . . katına. devam edilmekte ve her başka bır gune bn:akılmrştır. d"' 0 ulh'' • ti' d 

"11\11 ib tt' li.zler artık c;ok eski tarihe ma1 avdet ettırmesını mucıp olan hu- unya a s un nıme n en 

\~() are ır. olan hürriyet tuğyıınlarmdım avdet etmesini mucip olan hu. gün bir çok deliller ele g~iril · kendimiz gibi bütün insanlar 
tnbrıç ünhersite schrindc , i b ld - .. . . mektedir. Maaş 1 ar kanunu ı . . d f ıı · ş . • .. tecrübelerinden sonra serbest sus se ep ler o ugunu soyledıler. a emınm e aya1' anmasını ıs-

~- ~~ talebeyi fikren yükselt- " H t F s · ·ı.. Avukat Ekrem !ıhami evvelki • ~~!.! _ • • tenkit ve sportmenlik sayesinde - a aY, ransa ve urıye 1 - Bugünden itibaren byoruz. • • . 
~I~:· ~aıu;;maga teşnk eder g1- hürriyet ile disiplini biribir1eri· olan münasebetlerimizi zehirliyen gün müddeiumumileğe gelmiş, 8 • t . d. Bulgarlar ıçm de aynı şeyı 

)a, l'°ndranın dağda~alı ha· .. · b' ı ı t o tane beşer yu··z liralık olmak üı.e merıye e gır ı d · • . f ka "kid b" '\ltıl} ,., ne asla darılmayan c;ok sam1mi muznun ır mese e o muşu. nun • A k 11 (II •) B can an ısterız, a t ı e ır. 
tt an uzak olan bu vcşil hail' b ·· b tl · ·a re bir zarf içinde 4 bin lira para n ara, usu s ı - an- d T aky l d , 

~a..... " ' iki dost haline gctirebilmisler- 1• u munase c en yem en .. . e r a sınır arın a casus 
l~ı-.. 11:1n muhitte gençler, oda- ec1 K b . o" k memnuniyete !;avan bir ı::ekilde sıkı teslim etmiştir. katar ve devl<'t muesseselerı d ) bmı k ti 1 t H 

- ·ııcl dlr. Bu sa'' e em n<,~ '{"e s- w " J ~ 1 ı 1 l" d t k o aş ama şar ye.. usu. 
~ıı-._ •a çalı!"lmakta.n sıkıldıkları f d b 1 "'b bl talebe ve saglam bir mesnede raptetmis Bu para maznun Malik Kev - memur arı ay 1

' arın a a ay- • ı ki " d"l] d"' An 
ı .'llh , or as ı aşma rer " ·· t t d··ı l kk d k ' k sıy e ' resmı ı er, us • 
~,.1 ., hah<;clero, çayırlara. c;:ı- h 

1 1
•d kt b k h b'ri bulunuyor. Ancak bunun veni bir kebin iddiasına göre, Refii Baya. yu ve e n u ıa · m n 1 a- k · f d K" · f 

"• a... se r o u an aş a. er ı .. . J d·-· ··k"t hak l'' h . 1 b 1 ara zıyare ın e oseıvano ' 
~e g '•Yahut Kem suyu üzerin- k dik dil ıinl ida 00 ta. mustemleke sıyasetine delalet etti- rın kendisine ver ıgı su u - nun i:.1.)'ı asıy e su ay ar ve as- Bugün Bulgar Meclisi Reisi 
ı-.. tıQr"' .... b t tik' en en e re en -· . .. l k h 1 K ul kı oldugu-nu iddia etmesine ragw. keri memurlarrıı maaRatına dair T'' ki il h" b" t k d "ı!!.._ .,aparlar. ıa u . ır 1 b kl .. 1 ri t 1 b ll 1 ri gını soy eme · ata o ur. omş arı . · .. .. ur ye e ıç ır opra ava. 
1 -.ııtl~ı e e - up e , a e o mec s e y- ·ı k l kl "t' d d .. men, Ekrem !ıhami, ne maksatla olan kanun H\yıhnsı bugunku 1 1 dıw t k t 't 1~1 · ne deT"anı ederler Şüp- l bi 1 1 t . t" ·· ı.. ı e ·arşı ı · ı ı ıma a ayanan ıyı . . arı oma gmı e rar ve eyı 

~"i · e rer <ev e mınya uru o .. betl T .. k" . . . . . go··nderı·ıdı·g-ın· 1• bı'lmedio'ini söyle resmi ccrıdede neşrcdılerek mc- d' I O hald B I h k ~lıı 
1 

otıı.n noktalan tahkik i. ( A kas ) munase er ur · ıye ı çın arazı sını 0 • • . • e ıyor ar. e u gar a _ 
~ııı >ttra.cıa. her türlü Ynsıtafarı muştur. r ı var genişletmekten daha kıymetli ve da miş. Yalnız avukat Atıfa veril - rıyete gırdı. brmm bir ,"emrivaki,, i ger-

ltı-ıal', ha lüzumludur. Çünkü, bugünkü a· mek üı.ere getirildiğini ilave et. İngili zSefiri de ten çek olsa olsa Türkiye ola. 
ı Moşanofun seyahati · f · b ld \ "~ııe fikir h .. . ti dr razi hudutları içinde kendine uzun mış ır. Istan u a bilir. 

~ \l'ıtlıı\ ~e 
1 

k tlu;;ı~e ge~ t;unamen hususidir seneler yetecek meşgaleleri vardır. Bu noktada Malik !Kevkep ile Anka r a, 11 (Hususi} - Jngil- Ancak bir "müdafi,, kelimesi 
l\~l em e e e n en evve Ge · t ·· t ı k ı ·· ı · avukat Atıfrn ifadeleri biribirini t i A k n·· u ı El · · k d ) • B" "h ,~· ll~Ştır. On beı;inci asır- Sofya, 11 (A.A.) - Bazı ya- çmış e mus eme e er Tun:ıyeye er en n •""n ·ara. uy c çıs ı ma sa a e Yermez: ır a. 
~t ·~llı.ao ki p n manevi 1 hancı gazeteler, mcbusan mec- pahalıya mal olmuştur. Ve bunla r tutmamaktadır. Bu cihet dördün yaz tatilini geçirmek üze re bu kem,, ve bir "müdafi,, demeli. 

1 111~al\nka .apanıed ıtln !isi reisi B Moşanofun yabancı Türkiyenin Yarlı~ı için hayati ehem cü sorgu hakimi taraimdan talı. akşamki 7,25 treniyle l s tanbu- dir. Balkan Antanb ile biı· 
t 1 ... arşı ısyan ere -. · • . . . . . k'k d·ı kted'r " h I 

~fi l\~lli t .. od ı memleketlere yaptığı seyahatta mıyetı haız olan kaynakların ınkışa- 1 e 1 me 1 
• la ~itti. va det,, olan Balkanlı ara do. 

ı... 1); llaı. zcleye ercume en dn- hmmsi bir Yazifc ile tavzif edil~ fı YC vaziyetinin takviyesi hususuna YOLSUZLUÖUN HUSUSI kunacak Bulgar mütaleasını 
-·•!! ~as arı n.ynı zaman a · • . • 1 t İngiliz tayyareleri b " hd f 1 . 1 t 1tı1ı~1. • miş olduğu hakkında haberler cıddı <;urette enge olmu~tur.,, CEPHES u va et,, in men aat erıy c 
~ı.. ~ .. ---ı.ne, milletlerine fı- · . ·1 Fransız topraklarında k ı k T k' ı ..ı ,ı.' Qi;- · • neşretmcktedir. Bulgar ajansı Resıcumhur, n g i 1 i z - · b k k' arşı aştırma ta Ül' ıye rnuar ~il' ~liret.ini do getırmislcr- T .. k b . ·1 .. kb 1 Diğer taraftan Denız an es ı k l' b' l h' 1 
lı · • ltıcıı· • · bu haberleri, en kat'i bir suret- ur eyannamesı ı e musta e idarecileri azledilip, Satie mese- manevra yapaca sa ım ır ö çüye sa ıp r:ıe:•1.c. 
llt·· ın milli dile çe,·ril.mesi, . t•r k bah d k 1 'lt d 11 (AA ) Fransız k ) b" .. f'kl . ıı lı.ıı. tn . te yalanlamağa mezundur. Re- ıt ı a tan se er en ngı ere lesi meydana çıkınca, banka Sa. on ra, · · · - ' et o amaz; ız muttc ı crı-

b~ı:ı ol eınlc~~tte halkın ingı- fikasr ile birlikte seyahat et- kuvvetinin Türkiye için ne kadar tie şirketi aleyhine asliye birinci toıı rakları üzerinde manen ·'1 mizin menfaatini kendi r::cn fo . 
ı' tarı ar~k: ldlıselerde dunl~rı. mekte olan B. Moşanofun buse- ehell}miyeti varsa Türkiye kuv- ticaret mahkemesinde bir dava ya pmak Uzl'rc 12 bombardıman alimiz gibi koruruz. 
~~:ı.ttanıal.ga bn.ı;;laınnsr, diA"~r yahati tamamiyle hususi mahi- vetinin de İngiltere için o derece açmış, binayı iade ederek 250 bin filosu, Fransara h areket <'tmi~ · Bununla beraber ken üis';:..!e 
\ıh, 11 

nglliz krallannın ~·> )•ettedir. mühim olduğu kanaatinde bulun- lirasını istemişti. tir. Ma nevrala ra 150 İn"ili z t ay- ~öyle bir dostluk vazife:;i k:.ıl-
~~I \ergi vermek mecbunye- r:uklarmı söylediler· Bu muhakemeye dün bakılmıŞ, yaresi i ş tira !;: edecekti r . lanmak hevesini harekete ı;;c. 
\~ı l'e(lded.erck din ile devleti MOŞANOF PAR!STE "- İngiltcrenin . Akdenizdeki fakat Denizbank Iagverilmiş ol. !Ik defa olarak sulh zamanın- tirmek isteyen memleketin i;i 
•ı~~'-ları 1ngiltcre<le milli hür- Paris, 11 (A.A.) - Bulgar 

1

vaziyeti zaafa uğrarsa Türkiye duğundan limanlar umum mü . da bir ecnebi kuvı:C' tinin Fran- de, dışı da bir olmamalı m~: 
1~ıı1:" temelini te;k.11 etmiştir. Mebusan Meclisi Reisi B. Moşa- bunun aksülamelinden müteessir dürlüğü namına gelen Denizbank salla mancnn ynpmasma mU-ı Başvekillerinin etekieı\ .• i 
lıı!'~I ~ .. ingilizceye terciime edil- not, bu sabah buraya gelmiş- olur. Her iki memleketin gayret- avukatı, Şirket vekilleri tarafın. SMde e~d,~ 1n\'rdednme~c- mi'hverlere · kaphrma'k üze 'C 

>tıtiin İngiliz milletinin mi\ tir. Ieri biri birinin ayni, yani sulh ün dan itirazla karşılandığından, bu dir. .(l.tiitf en sa.yf ayı çcvirüı i::) 
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t Bugün~ü 
Hailise~lf!.r v.e şahıslar 

hakkında faydah malümat 

Buyuk muhaceretlere sahne olmaga hazırlanan - Yemek pek gtizcl olmuJI .. *-.-..-.. ............ __________________ , 
Der, O-lan da, itiraz ederek: 

Cenubi Tirol na-
sıl bir yerdir? 

Birkaç gUndenberi ortaya çı-j dan hemen on kilometre şlmal
kan şayialar ltalyanm şlmaline daki mıntakalar da tamamen 
tesadUf eden Cenubt Tirol mın- Alman topraklarına giriliyordu. 
takasındaki Almanların, Al- Tirol dağlık bir mıntakadır. 
manyaya muhncerete mecbur Yer yer slvrllen renkli kayalık
edlleceklerlni bildirmekte idi.. lnr çok gUzel bir manzara teş-

DUn aldığımız radyo haberle- kil eder. 
rl ile de 'l'iroldnki bUtUn ecnebi- lşte bu gUzel dağlar Avustur
lerin yirmi d ört saat zarfında ya - ltnlyn hudutluı.dn bulun
memleketl terke mecbur edil- maktadır.. Bn dnğlıınn cenup 
diklerini öğrendik.. yamac,:la.rı Ve say muahedesiyle 

Cenubi Tirol hakkında Al- ltalyanlnrn verilmiştir. denubf 
manya ile ltalya arasında bir Tirol karışık nUCuslu ve halkının 
anlaşma hasıl olmuştur.. ekseriyeti clftçi olan bir mmta-

ltalyanın dahili sıvaseti ba- kadır. 

kımından Cenubi TJrol bugün İtalya bu şeklldc şimal hudut
çok enteresan bir vaziyet arzet- Jarını takviye etmiş oluyordu .. 
mektedlr. ÇUnl~U Avusturya ile hudutları 

- Bu sene tarlamızdan çok 
ı:üzel un aldık, diye cevap verirdi. 

Bu iyi, mübarek senede, Vang 
Lung mahsulden bİr avuç dolusu 
~üş dolar kazanmıJtı. Bu para, 
geçinmek içb lizmı olan miktar
dan çok fazla idi. Vang Lung da 
bunları kuşağında saklam ktan, 
ve krısmdan maada başka birisine 
c;öylemekten korkuyordu. 

Gümilşleri nerede saklayacak
larını düşündüler, ve sonunda ka
dın, yataklarının arkasında en dip 
duvarda maharetle kUçük bir de· 
lik açtı. Vang Lung paraları bu· 
rya yerleştirdi. 

Karısı bir çamur parçasiyle de
liği sıvayarak kapadı. Y~rini kay
bettirdi. Fakat bu delik, Vang 
Lung ile karısında da gizli bir zen 
ginlik ve tasarruf hissi coşturu· 
y~rdu. Vang Lung harcayacağın· 

dan fazla parası olduğunu biliyor, 
ve arkadaşlannın arasında kaygı
sızca dolaşıyordu. 

-5-

Cenubi Tirol eski Avusturya dağların 1 nttı lçtim-ıında kesi
- ltaıyan hududundadır. Avus- liyordu. B u vaziyet stratejik ba
turyanın ilhnkıiıdan sonra ltal- kımdnn ttnlynnın lehine idi.. 
yanlar ile Almanlar Tirolda hem Sencbaşı yakla§tı ve köyün her 
hudut olmuşlardır. Fakat işin mfü kil tarafı hu· evinde hazırlıklar başladı. Vang 

DugUn ltnlyan hudutları dn- dutta tamamen .Almanlar ile Lung kasabaya inerek mumcuya 
meskOn bir ınmtakanın bulun- gitti ve üzerinde altın yazı ile (sa

hilinde bulunan Tirol katlyen 
ltalyan değildir .. Ilililkis orada ması idi.. Bu lıusus emn:yetı ta- adet), (zenginlik), kelimeleri bu-
ltalyanlar ckalllyeti teşkil et- mamen ortadan kaldırıyordu. lunan birtaknn dört köşe kırmızı 
mektcdlrler.. Roma hUkümetl buna karşı kağıtlar satın aldı ve yeni sene 

Tlrol umumi hnrbi mUteakıp ilk tedbir olmak Uzere Tiroll 1- girerken uğur getirsin diye de, 
Versay muahedesi mucibince 1_ talyanlaştırmağa başladı. Evve- bu kağıtları çift aletlerine yapış-

Yazan 
938 Nobel mükdfalınr ka:anan 

Pearl Buck 
~ .................... . 

1 
i 

14 

Çeviren 
lbrahim Hoyı 

, ... ·················"" 

AllOrrn fAJll.FESl -' 
il emleket 11emı,_, 

içinde dıl 

9.. 155 '1· A )0lık ., 
3 aylık 260 425 • 
fi 8) lık 475 820 • 
l yıllık 900 1500 , 

l"ari feden RalkaD Blrltfl 

lçlo •Ydiıl otıu kurut d 1 
Posta blrliı,ıine girmeyen yet 
aydıı yetmiş beşer kuruf 
nıedillr. 

Abone kaydını blldlreD 

ıup ve telgraf Ocretinl, 
parıısının posta veya baıık:ı 
> ollnmıı Oerellnl idare keO 
1.erine alır. 

1 ürkluenln her posta merlct 
r AKIT a abone 110..:ıtır. 
Adres değiştirme Qcrıtl.1 

25 L.uruştur. 

iLAN OCRETLERl 

ficaret ilAnlarının saot1' 
~oıırı sondan itibaren llAO -
fnlarında 40; iç sayraıard• ı 
kuru$: dördüncü sayfada 
ıı.ıncl ve OcOncüde ~; biri Jt 
ı .. bB$1ık yanı kesmece 6 
ılır. 

UüyOk, çok devamlı, ıı 
renkU ılln Terenlere aytl 
ındlrmeler yapılır. Hesrnl il~of 
rın santim - satın 30 ko~t 

flCARl MAHIYETIE OLrtfJl' 
KOCOK lLANt.AR 

Hır defa 30, iki derası 50, 
defası 65, dört defası 75 ., 
tlefnsı 100 kuruştur. Uç 11 
ılun verenlerin bir defası 
,·ndır. Uört satırı geçen UAol• 
fazla satırlara be$ kuruştarı 
'np edilir. 

IA hl k ı · i , r· trrdı. Sapanına, ökürüne taktığı talyanlara terk edilmişti. na ye ve aza arın 16 m •C ı- yine Üzerlerinde saadet vecizeleri' açt:. Çörekler pi§irilmeJC tlzere, 
nl dc~iştirdl Bu şekild B boyunduruğun, gübreleri ve suyu· 1 Ycrsay munhedesi Trentis ve 0 

•• c ozen: çizilmiş uzun kağıtlar astı. Met· uzunlamasına masaya konduğ~ 

\'akıt hem doğrudan rıolf"'. 
ya kendi idare yerinde, beP' 
kııra caddesinde \'akıt l'.:...ıı 
altında KEMALEDDiN fJW, 
lıtın Bürosu t-1 •• !e ııtın ı • Bol a S kt Ul · h O ti nu taşıdığı iki kovanın üzerine bu TriesUn'i İtalyanlara '\·ermekle z no, an - rıc : r · hale de, gayet ince ve ustalıkla zaman, Vang Lung gurur ve se-

se· Kl 8 n c:::· • ld b dört köşe kağıtlardan birer tane ı 
eder. (Büro1111,;'"' ıelt/onu: t 

haklı bir hareket yapmıştı. ÇUn- 1• an e : ...,ıuzı 0 11 ve un- kesilmiş kırmızı kağıttan yapılma vinçten kalbinin çatlayac ... ğını 
ı ıb· bUtU f • ı d d ği yapııtırdı. Ev1nin kapılarına da, 

kU gerek ırk, gerekse kUltUr ba- ar g 1 n sım er e e ş- bir çiçek modelini oturttu. Sonra sandı. pİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİjll') 
kımından bu mıntakalar tama. tl.. Bu şekilde 1914 senesinde nU- ilahlara yeni elbise biçmek için de Biltün kö~e, karısının yapt.ı-
men İtalyan idi. Fakat bunlar- Bundan sonra ltaJyan hükO.- fusu 30 bin kişi olan Bozen, Bol- kınmzı kağıtlar satın aldı. İhtiyar ğını becerebilecek, yalnız zengin

meU Tiroldaki tekmil hususi zano olunca nüfusu yetmiş beş adam titreyen ellerine rağmen lerin bayramlar.da, ziyafetlerde 
mUeseesatı lti.lyan tstmlerl kul- bine tıktt.. bunlan gayet maharetle hazırladı. yedifi çörekleri pişirebitec~k' baıt 
lanmağa mecbur etti. Du şekil- BugUn Tlrolda kahir ekseri- Vang Lung bunları alarak, toprak ka tek bir kadın yoktu. Kanar, pas 
de bUtUn almanca isimler kay- yet gene Almanlardadtr.. Tirol mabedindeki iki küçük ilaha giy· talardan bazılarının üstüne kırını• 
boldu. Fakat Alman ruhu baki gençleri askerliklerini ltalyan dirdi. Ve yeni senenin §Crefinc de zı bögürtlenden çizğiler, ye§il e
kaldı, lisan hiç bir zaman deği~ mUstemlekelerlnde yapmakta - önlerinde küçük bir ödağacı yak- rikten de resimler ve siçekler be· 

bulunduğu bir umanda Bul
gar ricalinden gelen bu dostça 
konupnalan niçin saklayalun; 
bize ihtiyatlı obnamızı da ihtar 
eder görünür. 

medl. dırlar. Bunların bUyUk bir kıs - tı. Kendi evine de orta odanın du- zemi§ti. 
Hatttl. bugUn Cenubi Tirol ka- mı da Habcşlstana sevkedllmfş - vanna yaprştmlmı§ bir ilahın res- Vang Lung: 

sn.balarına giden bir ecnebi mu- tir.. minin altına isabet eden bir masa- - Bunları yemek gilnah. 
hakkak kl kendini A,·usturya Tirol halkı bugUn her ne pa- run üstünde arife gecesi yakılmak Dedi. 

Sinyorita. 
' 

Racanın hazinelıf'' 

Elleri unlu ve yağdan \'Sel~ 
cık olan ,kadın da: Bu, adeta gerideki siperler 

hazırlanıncaya kedar bir oyala. 
ma ıiyueti hisai veriyor. Af
yon tiryakiliğinin Çinde bile 
kalmadığnu Bulgar dottlanmı. 
zm bildiğinde tüphe ebneyiz. 
Vakıa Köseivanof Bulgar miid. 
deiyatmm tabninine kartı Bal. 
kan Birliğine gireriz bile diye. 
mıyor. 

topraklnrında zanneder.. hasına olursa olsun toprakları- tizere iki kırnuzı mum aldı. İhtiyar adam, parlak renklerden 

- Bunları biz yiyecek ae~ 
sade olanlardan bir ikisi de 
firlerin tatması içindir. Biz ~ 
şeker ve yağ yiyecek kadar 
gin değiliz. Bunları büyük ~ 
Kadim hanımıma hazırlıP'~
Scnebaşmın ikinci günü S~ 1 
oraya götürecek, bu çörekle 
hediye edeceğim. 

İsimleri değiştirme hareketin- nı terketmek istememektedir- Sonra Vang Lung tekrar kasa- hoşlanan bir çocuk gibi masanın 
den sonra İtalyan bUkClmctl Ti- ler.. baya indi ve domuz yağı ite beya.:: etrafında kolaçan vurarak söy-
rolda. itulyanca iiğrenmek ve Diğer taraftan ltalyanlnrın şeker tedarik etti. Kansı yağı e· lendi: 
kullanmnk mecburiyetini vazet- Tiroldaki ecnebileri yirmi dört ritti ve bembeyaz yaptı, ihtiyaç- - Amcan olacak kardeıimi, ço-
tl, fakat bu tedbir de tam ran· saatte 1erlerini terke mecbur lan olduju aaman, kendi ökiillo· cuklanru çaiır da ıönünlcrl •• 

Eiw bu, hüldlmetle miİlet 
arumd.ld taadm ifadeli iM, 

dıman vermedi.. tutması buıun tamamen bitaraf rini ıOrerok ös deiirmen taflan a· Fakat refah Vang Lunı'u ted· 
Bundan IOnra İtalyan Ttrolu olan llvtçre, Hollanda gibi mem rMmda öiüttilkleri kendi plrlng birli, ihtiyatlı yapmıftı. Aç adam

mtıstemlekeleştlrmek siyasetine leketlerde muhakkak kl bU)'11k ununu aldt. Bu pirinci, ıeker n 1ann paatalan sadece görmelerin! 
bapurdu.. bir hotnutsuzluk 7&ratacaırtır .. yal ite Jranıtırarak, Hnnı'ın e- iıtemek doiru delildir, diye dü

ltalyanın içinden ve bllhaSBa ÇUnktı Balzano balkının mtthlm vinde yenilen pastalar pbi ve Ay tünerek acele acele cevap verdi: 

Bunun üzerine paıtalat 
büyük bir ehemmiyet •~1111 
Vang Lung o kadar ıelJlll'r.; 

girdiği ve fakir haliyle 1> 

L!- -•-'- Yicda • • .......... venm .-na 
Jine Bulpr Mecü Reİllerinin ..,._tmda balcluimmmı ... 
viıwnk IÖJliyehiliris. 

H. SOHA GEZGiN 
Cenubt ttalyadan birçok muha- bir kıamı tsvfçrell, Marono hal- Paıtalan ismi verilen bol aenebqı - Senebapndan evvel paıtala· 

ğu salona, timdi kansının• 
zılar giydirilmit çocutu Uc 

cır geUrtU, TJrola 7erleftlr4l .• kı ise Hollandalıdır .. - M. A. ~8rekleriıü buırlah. Hamurunu ra bakmak ucursuzluk ıetirir. (De1'Gnt• 

• it•" - ...... 

Karamazof Kar.deşler 
Yazan: Doatoyevski. 

.... ,_ .. 

ben bqkalannm keaeainden ıeçinenler
dtll delilim- llıtiıulanm da yok. 

tnaanlar arumda niçin bilbaua fazi
letlilcre muullatım bilmem. Hatta bu 
uturda buan tekmelenmece bile katla
nıyorum. Çünkü battan çıkarmak için 
bir kılıla bilrünmek, onlara ıörünmek 
•orundaymı. Bunda her halde bir sır 
vardır. Fakat ne pahnma olursa olaun 
bu aırn bana açmry lar. Belki ben de 
hakikati &örüp v • 

- Yarabbi tükilr 1 • 
Diye baiıracağımdan korkuyorlar. 
Benim böyle bir hareketimle pya-

tın Ahengi bozulur. Dünyadaki kema
liyetlizlik kalkar. Ç~ malOm a, 
~Unyada alrhn hllrimiyeti nıutlak de· 
fildir. 0 vaJat dünyanın IODU gelmit 
olur. Hattl ıuete n mecmuaların bi· 
le. Myle bir hal içbıde onlara kim abo-

• J'Ulbr ld-
BiUyorum. Jd IOOunda ben ıcle ıu b 

terll71 1 • ...,.,. kopcağım. lsmn 
bpdmı tıana da açılacak. Fakat o gilne 

kadar vuüemin bqmda kaktım. Bin
lerce adamı IDÜ'ftderek birini kurtar
maktan ibaret olan uğunuz vazife ..• 
Meıell: Beni mailftp eden bir Eyüp 

yctiftirebilmek için kaç bin ruh ve be· 
denin kirlenmesi, ne kadar inqnm ••• 
tan çıkması li.ıım ıeldi ! ... 

önümü örten arar peıdeli kalkaca
iı ıüne kadar, benim için ild hakikat 
kalacaktır. Biri kendime ait, öteki ben· 
den bqkalarma aittir. Şimdi bunlardan 
hanpiniıı claba teınh oldutunu anla· 
mak cerek. Ne, o, uyuyor muıun ! .. 

ban inler ıibi: 
- Diltlinilyor ve cCSrilyorum, 1d ben· 

de ne kadar qatıWr, ne kadar kötU 
tefler vana, bunları aeıı, tutup. bana 
birer ycnilikmif pbl yutturmal• kal· 
Japyortuıı. tlrtndiriyor beni bu hal ..• 

- lu baldo mınafflk o1•mllılım de
mek... Ben, Jd batan dilbu1ılum kul
Jaaarü Mili •lltndlrmek lltiyordum. •• 
11...ıt .. aft1erc!•kl tl"fanlabl ttadlrl.. 
:ıiduına alt olam fena defildi unmm.. 

- Yok... yolc... Ben hiç bir zaman 
bu kadar apiJlık bir upk ruhu tap
madım. .• Benden tenin cibi bir •oytan
nrıı naul sıktılma ppp duruyonun. 

- Doatum, niçin huçmhk ck:Uyor
ıwı T.. Ben edebiyat meraldıu, aevimli 
bit Rus ıeııci tanıyorum. Bu delikanh, 
"Bll7Uk EnciN7oncu" adh bir pir 
yumııtır. Sana bikiyeleriml anlatırken 
hayalimde hep o vudt. BUtUn bu ma
Allar, biru da onun eseri cJbidir. 

tnn, utancından lapkırmm bir hal· 
de: 

- "Büyük Englriıyoncu,, yu atzma 
almanı pddetle yuak ediyorum. 

Diye baizıidı. 
- Ya yaratıbf baklandaki maıuu

meyi batırlJyor musun? 
- Sus 1 Yoksa ıebertirim ıeni 1 
- Beni mi öldüreceksin ... Yok ca-

nım dinlemeden, torup anlamadan mı? 
Ben, böyle bir .zevke ermek için ıeldim 
buraya nten... Bilıen ıenç doıtlanınin 
eanlı, kuvvet utuıı dO§Uncelerini ne 
kadar çok 1everiın. Geçen baharda bu
raya celmele hazırlandığın aralarda: 

- Yeni rphta lıdımlann yapdılr 
yer oraaıdu. Her teyi yrlanak ve bqka 
bir cihan kurmak iltiyen yeni adamlar 1 

Diyor, sonra: 
- Fakat bu aenemler, ban damı· 

•dzle•. Sonalarc!ı, yaprlacü ilk itin, 
Du Wumdül A1lllb flkrlnl yıkmü 
o1dulunu slSyliyecektim. Batlangıç 

noktur budur fıte. Fakat kör bu herif
ler ..• Hiç bir teYi g<Srilp anlamayorlar. 
dince, bUtiln eski manevi mOeaseaeler, 

Dünyada herkes dlnıl.zliii kabul e
eski ahlak ort.tan kalkar. Bütün inaan
lar dünyadan alabilecekleri .zevkin Aza
miıini toplarlar. tnaarı .zeklsı en aon 
haddini bulacall ve dilnya lllhlatmtt 
mahl61darla dolacak. Bunlar nk&lariy
le bUtllıı ıneçhullerl fethedecekler ve 
timdi aemalardan beldediftmiz ebedi 
aaadeti ıı:endi ruhlarının potalarında 

dökeceklerdlr. 
Herkes, kendialnin f ini olduiunu bi

lecek; fakat ölümü bir Tann gururiyle 
endiıeatz bekllyecek. Hayatın tıkence
lerine kartı biç tınmadan &öiilı ıorer. 
In1an kardqlerini nıenfaat kaydını 
dUımeden, ıever ..•. 

tvan, kulaklarını tıkayor. önüne ba• 
lnyor ve sakır ukır titriyordu. Seı de· 
vam etti: 

- Benim genç mütefekkirlm f8yle 
diltUnilyordu: •Acaba böyle bir çat ge
lecek mi?,, netice mUabet çıkana, her 
ıey onun ta1anur ettill &ibl oJacütr. 
Fakat bir de aksini dflttlnmek llmndı. 
Garilnilte söre daha bin ıene böyle ıU
recek, inaanlık, o maut çap pebil· 
mek için 1brm ıeten telclmWU beldiye
cekti. Madem ki, bayledir, o halde ileri 
inun!ann, diledikleri clbi yapmata 
" iıtcldiklerini yapmata da haldan 
vardı. • 

Hayat ebedi olmadıiına ve 
nn finililcten kurtarılma11na i.-
lunamadığına vo nihayet ahret 9' 
dilik gibi ıeylerin de bot ve bayt! 
ıulll 1ayıldıpna göre ıeki sabi 
birer yardım tanrı ömrü ıil 
pekli& mümkündü. 

Bunu bir tek cümle ile ifade 
lAzım ıelirae : 

• 
- Her ıey milbah! 
Denebilirıdi. 

Meçhul misafir, kendi bitd' 
kuvvetiyle &ittikçe kendi copr_. 
ni yükseltiyor ve ev sahibini blral 
h bir giilliaıleyitJe süzüyordu. 
ltiaUnli bitiremedi. Çünkü birci 
parlayan lvan masa Uıtilndeld 
!ardan birini yakalayarfk onun 
atmıf tı. 

Beriki hemen ayata fırladı ve ...lı 
ainı dlSklilen çay damlalanru .Uerw ... 

- A ı ... dedi, bu kadan da fa11-e 
vanca bir p.ka biJ... Galiba, ak1dll 
ter,, in hokkaaı ı.tdi. Beni bit 
gnıp Uıtüme öteberi atmata 
yor, sinirli kadmlara yalapcak bit 
bu.... Kulaklarmr trkanıqtın. A,_ 
liyordun ••• 

Bu 11rada pençere vuruldu. ff 0!11 
rarb ve ıilrekll darbelerle. tvaıı 

Meçhul miufir: 
(Dewmı var) 
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Meşhur Polyakovanın lngiltere milli 
takımı 

Bulgar pehlivanı 
K iro Deliormansk maceraları Afrika turnesinden 

dönüyor 
Sonbahar maçlarına 
Hollanda ve lsveçle 

başlıyacak 

Bir kaplan çevikliği"'le malik olan hu 
kadın çok sehhar tebessüme de malikti 

Dinarh ile Kara Aliye meydan oku 
Her ikisini bir günde yenemezse beş yiJJ 

Fakat bunlar, beyhude iimit
lerdi. Perde kapanır kapanmaz, 
ayaklan ile ol<luj:','lı kadar, hclki 
daha fazla kafaları ile daııscdcn 
artistler, sahnenin nltmdaki lo
calarına c,:ckilir , .e balet hocaln.
nnın tcnkitlcrfoi dinlerler, mü· 
nakaş.'\lar yapıhrtlı ! Sonra her 
artist, üst locnlnrda bckllycn a
naları, teyzeleri ile C\ lerine dö.. 
ncrlerdi. 

Bu, biitiin mana.sile dıms ar
tisti olan balet heyeti arasmclan, 
barda kalanlar <la yok değildi. 

Meseli\ bunlardan Palyakon' 
j mimle bir tanesi \'nr<lı ki, 
nınceralnrmı, belki bugiin de 

hatırlayanlar \anlır. 

Polyako,·a bir kaplan çc,·ik
Iiğfnc sahlpU. Dmlaklannm ta
nuuniyle Hrtemedlği dişleriyle 

tehcs~mii ile de, onun ısırnıa
ğa hazırlandığı zamana ht'n• 
zerdi. 

Polyako,·a, J>Cnçcelrinln de 
kaplan gibi olduğunu ishnt et
mekte gecikmedi. 

Boksör Kirpit ile MazlumJ<lis 
arasında, bir boks maçı olacak. 
t.Y. Bu maç, o zamanlar h<'niiz 
lSI.memlş olan boks iilcmlnin ol. 
dutu kadar 1stanhu1un da hii· 
yük alAka ile bckledi'ri bir hfüli. 
eeydl. 

Maç, Fraruıız tl7atrosunun 
..ımMinde yapılacaktı. Biletler, 
bir gün eVTelinden satılmış, tl

,.at.rocıa yer kalmamıştı. 
Kirplt! Eşref Şefik antrene 

etmiş idi. Ben de bu müsabaka 
ile yakından alAkadar oluyor
dum. Hatt.A, nıaçtan bir ay ka
dar eVTel, .Mazluml<llsin mene
cerl Akşf yotc ile aramızda bir 
hAdlse geçmiş, Akşiyote bu hA
dise neticesinde, l>ir hafta ka· 
dar, H. G. WeUs•in "Göriinmiyen 
adam" ı gibi, başı sargılar için
de dolL5mL5tı. 

Tjyatroya arka kapıdan girer
ken otomobille Mazlumidis de 

tnn gözler ringe ~c\"J'llmlştl. 
Bn maçı giiı·enlı•ı· hntll'larlaı·. 

Mazlumldf", mcnınu dnrbcle.l'iıı, 
bin l>ir boks hilelerinin hep ini 
tatbik ediyordu. Dunlaı·ın, Kir· 
pit üzerinde, nıaclclcteıı, z<'rre 
kadar tesiri olmuyordu. )i'akat 
onu miithiı;: .sinirlen<liriyordıı. 

Halk da .l\fazhmıidi c kızıyor le 
ha~ırıyordu. nmın" a i.in ~ll'll· 

lnrdn, yakı';'ıkh hir <lcliknnlı, 

miitcnıadiyen söyleniyordu. 

Cenubi Afrikada büyük bir 
turneye çıkmış olan İngiltere 
milli takımı Cuma günü Kap. 
dan hareket etmiştir. 21 Tem. 
muzda Sutampton'da olacak. 
tu. 

lngiliz futbolcuları meşhur 
sonbahar beynelmilel müsaba. 
kalan için İsveç milli ekibini 
davet etmişlerdi, son günlerde 
Hollanda milli futbol takımı da 
Londraya çağırılmıştır. 

Hollanda - İngiltere macı 
8 Teşrinisani salı günü Şefild
de oynayacaktır. 

F. 1. F. A. nın yeni 
kararları 

Çekoslovak federasyonu
nun ismi değiştirildi 

lıra vereceğini söylüyor . 
rak yalnız Tekirdağlı ~u:iJ' 
pehlivana Bursada yenıl ~ 
söylüyor ve diyor ki: ~ 

- Şimdiye kadar ya~ tezı 
bütün güreşlerde hakınleriD ~ ~~e 
yük haksızlıkların& uğradılll· 
zim Bulgar pehlivanı Fe~ ' 
nofu burada idmana davete ~ 
Fakat, kabul etmedi. . ~"* ~ 

Fereştanof kendisini BU~· ' l'e 
tanın, Dankoloftan sonra, l 

ci pehlivanı ve Dankolofun '!'. 
nemediği bir pehlivan ol~ 
etti. Halbuki benim cia\lt 
kabul etmedi. Ben, iki senedil' 
man yaptım, kuvvetlendi.JIJ. 1. 
reştanofun Dinarlı Mehmet . .-, 1ıı...~· 

. . • beşinci derecede bir pebl;,.ı.. ~i 
füro Dclıormmıskı yenilmesine ve Kara Ali ile f' ~ it 

. . . bere kalmalarına doğruJU f \ l(: 
üç yıldır memleketımıze gelıp 1 canım sıkıldı. Hele Dinarlı)" ~ 

giden Bulgaristanm meşhur peh. nilmesine hayret ettim. B~ b· 1 
Paris, (A.A.) - 3 ve 4 tem- limanlarından Kiro Deliormanski aleyh Dinarlı ile Kara Ali \it ~rı 

muzda toplanmış olan F. 1. !<'. şi.~diye. kadar Adap~zarh A~ifle layimf önümüzdeki pazar \'eY')J ~~ 
A. icra komitesi birçok ınUra- ~~şmış v~ ~u pehlı~a?ı. Bıle · but, onların münasip gö~' ~ 
caat ve talepleri tetkik etmiş· cıktew yenmı~tır. l_{e_nd~sını~ a~ : gün ve yerde er mey~ "1 ~Uı 
tir. lattıgına gore, ıkıncı gureşını vet ediyorum. Ve şu prtlatl ~ \it 

Vaki olan talep Uzerine, eski Mülayimle yapmış. 56 dakika gü ri sürüyorum. Dinarlı ile f ' 1 

Çekoslovakya federasyonu bun- reşte_? sonra güreş !arıda brra . .' Aliyi, her ikisini bir güııdeı:; ~e 
dan böyle., "Ccsky Swaz Foot- kıldıgı halde hakemın haksız mu. mediğim takdirde beş yUz Iit•,. ~ 
ballovy' 'adınr alarak sadece dahalesi üzerine !\lülayim galip meği taal)hüt ediyorum. SU ~~ 

t ·1 d kt' ilan edilmiş. re<: Tü'rkı'yede son gUreainı~olt ~g·· Çckyayr emsı e ece ır. :.. !ll oe 
• Babaeskili 1brahimi Konyada caktır. Bu güreşten sonra ~ 

Komite Holsinki'de yapılacak on beş ydakika~a. yenı:ı:ıiş, ~ka • yeden ayrılacağım. ~~ 
olan 1940 olimpiyadmdakl fut- rad~ Ka~~ Alı ıle gureşmı~, 45 Hakem olarak, iki Bulpl' )1 S. 

clnr \'lır, bakalım ne yapabile- bol turnuvasının, 20 temmuz • dakıka gureşten 8?nra yenıl~e- kemle, iki TUrk hakemi b~ ~ı.., 
c ks u.'' ınan smn. durtlu, bekle.. 4 nğus os 1 40 tarih nra~n\de di~i ha de, hakemın yardımı ılc nuı.sını lcklif ediy1.1r e D~ ,~ 
di. i\f3Z,lumidi biif iin şiddetiyle icrasına karar vermiştir. yeniJrlfi~ addedılfuış fe prötesto. Kara Aliden ceva pbekliyo~. ~ ~ 
ntıldı. Xirpit knçmadr, bir ka- larmı dinletememiş.. Bulgaristanlı ~bJivY 

·ı · d ı M 1 mir Dilnya. kupası talimatının ta-
ya gı >ı Ul'( u ,.c • az u < ı~, n Kiro §İmdiye kadar haklı ola. Kiro Del' ,,._. / 
1 Jk. 1 ·· 11 .. 1 dili hakkında, B.B. Mauro, n- ~ 'c -ı yan111 raufü suren ' r nıu< ıJit1 

ı t l rd uwens, ehevallier ve Sehrickcr- 1 
< c. \ur< u, ,.u u. . . lzmir Fuarında spor \ Yürüyü4 tampiyon 

H ık .. ,... it' 1 t 1 kah den mlirckkep komısyon tara· 
1 

~:ıoı a -, nırp ın nı np a ca. · · 1 y· 
v fından yapılan tck1ir, komıtcnlıı mu"sabaka arı ı Lausanne (AA) 200 ramanhgını çılgıncasına nlkr!;ih- • · · - pi 

1 ..... 1 11 'ki gelecek toplantısında tetkik c- metrelik dünya yürüyüş şaıll~ 
~·orc n. .ı."'ı la'-<et gong çatı, ı · 1 t 11 (AA) .__Fuar za n'l 
" f k" 1 " k'l l' clilccektir. Komite tasavvur ha- zm r, · · - ı - b af · ~ t.nra oscs ne çc ·ı < ı. yon ugunu u mes eyı - 111 

_ ' . lindc olan uznk şark kupası ı. ·aıımda 1zmirdb yapılacak ınuh- 36 dakika ve 35 saniyede ka~., 
h.lrpite bir şcycık olnınmıştı, maçlarının kuvveden fiile çık- tcliL spor mUsabakaları işini or- Fransız Florimond Cornet 1'V' 

olmanuştı ama, maçı, !'ayı hesn- . 
1 

bl tt h 
1 • 1 k 1 t 1 ti ması ıçin, esas ı r sure e a-
Jıy c -ay JC m s 

· · rokete geçilmesine karar vcr-Ucn, lm heyecanlı anları ya- . 
mlştır. 

şıırkcn, ctrafnndn ne olmuştu? 
geldi. YaRinda Polyakovanin nıahsus kı ma atladı, yanıııın BilıniJ ornm. Yalmz, dı~arı çı- --o-- d 
bulunduğunu harretle gürdüm. solöjul<lu. karken, )lnzlumhlis sokuldu ,.e AD !f'\TB an ya a 

Uzaı..-tan tanı<lığmı, fak.at i -
minin Cemi olduğunu .sonrndılll 
l)ğren<li~mi bu genç hlr nrahk. 
<layanamadr, ringe, gazetecilere 

gıııılzc etmek üzere beden terbi- mıştır. ~ 

y '::.i genel dircktörlüğU futbol Fransız Husson, 10 adJJll 1)11". 
fc•lcrasyonu asbaşkanı Saim Cornet'i takip etmekte idi: ~ 
S"ymener 1zmlre gelmiştir. Ft:· ya yürüyüş şampiyonu ~ 

ilk defa olarak verilmektedit• 
deraşyon asbaşkanı fuar ~omi-

Demek ...... Fakat bundan bana Simdi oradan bağırıyor, hir sordu: Futb .. ı mevs·ımı· kapandı 
lH tcsiyll\ temas ederek spor hafta. ne?.. tarartan Klrpiti teşci ederken, - l"olynkova. nere<lc? ti 

Mac 'ıazırlıklan hlttl. Boksör- üte taraftan )lazlumidisi tahkir - Xc bileyim ben? Alman beden terbiyesi tcşki- Si programını hazırlıyacaktır. Atletizm müıabakal• 
ler alkışlar arasında !'ıtıhncyc e(lh·ordu. - Senin yanmcln. <lııru~·or<Ju .. IA.tı, 1 temmuzdan 15 ağustosa "'u:ı.r komitesi Türk hava kuru- T_,_,,; 

,, Beden Terbiyesi 16 ~· .,,, çıktılar. Ki)şekrinc oturdular. M~, :'.\lazhımidlsln hilcl<'ı·iııc Hlr ele uzun hoylu biri 'ardı'! kadar tekmil Almaııyaya şamil nıuna tla nıUracnat ederek tnar .4.tletizm mü.!abakalan terliP,,. 
Tam ilk ra\ .. ın<lıın l>nslan"'I" · · olmak Uzcre hi" bir futbol kar-

1 
bl '• • ,., " ra6rnıcn Kirpitin Jıllklıııiyctl <le- - Gonnc<lıın. " zamanında zmirde geniş r yetinden: 

işareti l'erileceği cımada, Mazıu. \'aın 00.erkPn, :'.\lazluıniclis o kn l>cnıck :\lazlnmidis maçı kn- şılaşmasr yapılmaması kararını hanıcılık tczahUrU yapılmasını 16 T .. Ü lac-1' O' 
mldis!.n ,yiizüniin gayri tabii hir dur bariz bir hile ynııtı ki, 1\:iı•- zanıııı, tr ama, l1ol~nko\'ayı kay- \•ermiştir. . emmuz gun yapı 

111
0.. 

•ekilde parla.dı:J.mı gürdüm, Es... · · istemiştir. Fuar atraksıyon ko- lan Enternasyonal atletiZll1 ~, " ,., pit <lnynna.mntlı, kollnı·ını ha uı- lıct mıştı. ,~ 

ret Şcflğe gösterdim ,.c ondan ya kal<lırarak ,.e .. 1 te<lii:rin ka- (Devamı var) Almanya yUzmn birinciliği mitcsi de dun akşamki ictımaın- sabakalan programına ınrık ol-
aldığim ~asvip işaretiyle rin~e da fuar esnasmda tzmirc getiri· lama ve cirit atma alının~f bil 
athyaralc Mazlumldisin yanınıı Hamburgda yapılmakta olan !ecele olan rovU, operet ve tem- duğundan aşağıdaki atletleri.IS dil" 

ki t Almanya yüzme §ampiyonaları - tarihte saat 15 de Fener st• ya aş nn. Baktım. sil Myetlcrl hakkında kararlar 
Ma';lıımidis, çenesine 3 ıyece- nm ilk günü alınan neticeler şun. 

ğl yumrukların şiddetini tahrir lardır: 

itin, yüzüne, bol miktar<la \'a· 
zelln 8\irmfiştü. nu, dÜ\'ÜŞ kai
delerine muhalifti. mr havin 
a-ctirtcrt'k, };iziinii, boksüriin 
bu harckcti!'li bf'ğcnmiycn, 

halkın bağırışmaları arasında 
sildim. 

Mazlumldis ve taraftarları 

fena halde sinlrlcnmişlertll. İşi
mi bitirip rinjtten çıkmc>a, tesa
düf beni Polyako,·anın yanma 
getirdJ. J>udakları titriyordu. 
nana sordu: 

- Xe için böyle yaptınız? 
- Maç yaparken insanın yü-

züne ,·azelin sürnıesl yasaktır. 

Her halde Kirpltten kork.uJ·or 
ld f-.zla n gayri nizami t-0dbir
ler alıyor. 

Pol1akovanın yüzü buruştu. 

A~ID hareketini beğenme -• ....._ • ._ .. de olsa. nk.ibi 

l lllllhtladendi. Onun yü· 
Jllll(le, Mttln bft hlHterl olnaror-
4a.m. Fakiıt maç başl~, bft-

Erkekler arasında : 

100 Metre serbest yüzme: 

ı - Fischer, 60,5 saniye. 

100 Metre sırtüstü: 

ı - Schlauch, 1 dakika 
saniye. 

400 Metre serbest yüzme: 

10,2 

1 - Köningcr 4 dakika 56,3 
saniye. 

Artistik atlama: 
ı - Wciss, 161,28 puvanla, 
2 - Hoster, 160,82 puvanla, 
:.l - Walter 153,82 puvanla. 
4 X 1000 Metre kurbağalama: 

1 - "Hallas" Magdeburg 11 da 
kika. 

4 X 200 serbest yüzme: 
1 - Sport Forayn 9 dakika, 

35,8 saniyede. 
Kadınlar arasında 400 metre 

serbest yüzme: 
1 - Sclımitg, 5 dakika 41,9 

S&niye. 
!Kuleden atJam: 
1 - Eclcstein, 62,32 puvanla. 

almıştır. 

-0-

Üçok Ankaraya gidiyor 
lzm:r 10 (}_.A.) - Üçok spor 

' ' 
takımı bu ay içinde Ankaraya gi. 

decek ve orada final müsabaka • 

larma gire~ektir. 

Holanda federasyonunun 
50 nci yıldönUmU 

Arnstcrdam, (A.A.) - Holan

•la futbol f~dcrasyonu bu son-

da bulunmaları rica olunur: 
sudi• 

Sırık atlama: Muhittin, 
Şerif, Viçaropulos. . >11' 

Cirit atma: Melih, Şerif, 
Varak, Kemal, İhsan, RasiIJl· 

Beden tcrbiyeai lstanütıl 1J61-
ge.tt fufbo1 ajanlığından: . ~ 

15 • 7 • 939 cumartesi günU Y 
pılacak maç. 

Taksim stadı: 

Hilal, Kurtuluş - Kasım~ 
Galataspor saat 14,30, hake~~ 
nan Akın, yan hakemlel1 
Tezcan ve Necdet Gezen. 

baharda 50 inci yıldönUmUnU Bu haftaki futbol 111•9', 
'rntlayacaktır. Bu münasebetle ... n .. ii ı" 

12. 7. 939 çarşamba. 5~ 
Holaııcla milli takımının, Delçi- 21 de klilbUmü.z merkez b~ 
ka ve Alman milli takımlarlyle da fevkallde toplantı otdui'I ol"' 
karşılaşmaları mUtasavverdir. t- saym azalarm tetrlfleri rica 
talynn milli 

0

takımiyle lif' blr nur. Ruzname: 

maç yaı>ılması cok muhtemel- 1 -Tadil edilen cemiyetler: ••• 
dir, nununa. nizamnameyi uydurıt' 



Şapka giymi
Yen bir artist 

Madlen Solon 
! Bir terzi çırağı iken 

yut r <lrınzn en büyük yıldızı 
USCY addediliyor 
ıdıP ~ 

:.t4 ~ en Solon ismi bize ilk du. , Dedi .. 
ptıi~ 'bi; ~ansanın sakin ve küçük Fakat Madlen bu sözleri çok 
iıı ,. • ,~llu~ vilayetini hatırlatır. duymuştu. Her zaman angajman 
rıı. ~etsız kırları, melankolik vaadolunur, fakat hiç bir zaman 
eŞtJ \; rası ile kayolmu§ hissini sonu çıkmazdı. 
et~ t kUçük bir ı;;ehir .. 

~t aynı isim bir sene son. 
\ çukurlardan bakan balık 
~gindeki iri manalı gözle

' k bir alnı, hafifçe çıkık 
~ ~ gemiklerile düz yanak -
~ tırlatacak.. Bu çehrede 

~İnleyen bir hal var, fakat 
. ~ ~~tlerinde daima tezat şim. 

t 11 t-1'~. Çakmaktadır. Ii"' 'elltjınde bu kadar güzel ve mü 
btrt 'ıı \'vi manaları toplayan bu 

u f ç:ız yeni parlayan yıldızlar. 
y• ~ t adlen Solon'dur. 

aeO a.~ıen Solon zeka ile güzelli. 
•e 1'(&. ~rle§tiği bir varlıktır. I\Iad. 
\'t)~ lon on sekiz yaşına kadar 
ği , tının baharını, kaygısız ço. 

dl \ ilk devrini doldurduktan son. 
~~~ 'ihayet bir meslek intihap 
lV' ~ ~ lUzumunu kuvvetle hisseL 

e, f ~~e I?arisin meşhur terzile -
ra 1" ~il I\arolin Röbu'nun yanma 

f "-ill iti. Bir senelik çıraklık dev. 
ol• •-t ~e çok büyük muvaffakıyet. 

',l'Ut'~ ~oSteren müstakbel yıldız bir 
~ a:y-ııı yerde çalışmaktan sı. 

Jı• • )t le işini ter ketmiş v~ Cle. 
u)\lll)ll ~~ l.ıarot caddesindeki kil. 

ıı ~ tnoda mağazasına işçi o. 
Jll· il( le girmiştir.- Fakat bir bu -

ti~ ~ilene zarfında Madlen bütün 
~~ b~YI eline almış, bütlin Pa. 

alkı bu küçük dükkanda kr. 
(·fevkalade zekasından, ince 
~ilden bahsetmeğe başlamış. 

il'· 

U şekilde şöhret ve servete 
~tnuş olan l\Iadlen bu talihi. 
~\'gi bahsinde de tecrübe et. 

istedi ve evlendi.. Talih ona 
~ b~r sürpriz hazırlamıştı. Ko. 

hır sinema operatörü idi.. 

1 
~!adlen sinema hayatına bu 

~·de intisap etmiş oldu. 
~kat bu vakadan sonra tam 
Sene Madlen Solon yine es. 

( gibi şapkalar yapmak, kü
güzcl garnitürler icat et . 

<le meşgul oldu. :-.ıaamaiih 
~ere beyaz perdede görüne . 
erin tuvaletleri ile meşgul o. 
llı'du. Bütün ahbapları onun 
ltıada bilfiil çalışmamasına 

het ediyor, muttasıl onu teş. 
eQiyorlardı. 

ilk tecrübe 
~dlen bu ısrarların sonunda 

Yet bir gün meş'um bir §e • 
lı~ sinemaya sürüklendi. Bir 
·~lı Jean Renoir kendisini tec. 
' etti. Sinemaya başlamış. 
~akat eski tabiatları baki idi. 
e Yerinde duramıyor, bir tür. 
~e bağlanamıyordu. Ekseriya 
'<l~lerle karşılaşırdı: 
'}duhakkak matmazel size ih. 

'ııı 'cırnız var, fakat biraz daha 
l'a •• 

' Ah matmazel çok geç geli. 
'nuz, ne fena .. 

Ama bu sefer vaziyet aksine 
çıktı. Ertesi gtin Jülien Lüşer 

"Boccare Conte 19,, isimli film 
ıçin kendisini angaje etti. Bu şe. 
kilde beyaz perdede ilk rolünü al. 
mış olan Madlen Solon bilahar.a 
"Ron Kızlar" ·• Adriyen ve Seya. 
hat adamları., isimli filmlerde 
küçük roller aldı. 

Artık meydana atılmıştı. Ve 
yahut meydana atıldığı vehmine 
kapılmıştı. Çünkü bunu mütea . 
kip bir sene bütün uğraşmaları. 
na rağmen bir k0nturat yapama. 
mıştı. 

Kendisine bir çok konturatlar 
teklif olunur. Fakat o bunlardan 
hiç birisini beğenmiyordu. Onun 
istediği kendisine yıldız payesi 
verilen bir konturattı. Nihayet 
kendisinin film amili olduğunu 

bildiren bir zat hazırlamakta ol. 
duğu "Renegati,, isimli filmde 
kendisine baş rol vermeği teklif 
etti. 

l.!adlen Solon sarhoş olmuştu .. 
Tesadüf o sıralarda şansı . açıl . 
mış, kendisine daha başka an . 
gajmanlar da teklif edilmişti. Fa 
kat Madlen bunların hiç birini 
kabul etmedi ve yıldızlık hulya. 
sile yaşadı.. Hulyasile diyoruz, 
çünkü sekiz gün sonra kendisine 

şansı açıldı ve üstüste filmler çe. 
virmeğe başladı .. 

I\Iadlen Solon geçen kanunuev. 
ve! ayında Romaya gitmiştir. O. 
rada ''Löbonar baba,, isimli bir 
film çev~e.ktedir .. Güzel Mad. 
!en bu filmde "ş rolü oynamak. 
tadır .. Filmi meşhur rejisör Jan 
Limur idare etmektedir:. 

Madlen Solon 1 talyadan dön . 

laamafih Madlen bir türlü za. 
~ Ölçüsüne kendini uydura . 
"fll§tı. O zamanı kendisine uy. 
"ıııağa çalışıyordu .. ŞapT:xı yiymcmcldc taııııımı yıldız l\fa<llcıı Solon 

oııı-

~sanma tabiatı yeniden baş. baş rol teklif eden rejisör orta. 
\ termişti. Aylar günler o ka. dan kaybolmuştu. 
~Uzun geliyordu ki.. 
ır gün bir arkadaşı ne birlik- Tekrar işsizi ik 

d J~lien Lüşer'in hazırlamakta Bunun üzerine işe polis mü _ 
Ugu ''Boccasc Conte 19" isimli dahale etti. Fakat l\tadlen de bu 
~in provasına gitti. Film ami. şekilde 1938 eylülüne kadar 

adleni görünce: işsiz knldı .. Bundan sonra Fer . 
::- bündenberi sizin gibi biri - nnndcl ile birlikte ''füıfacl .. fil . 
·•ı a B d . .. 
~ rıyorum.. ana n resınızı minde rol aldı .. Ya Fernandel ve. 
akın sizi angaje etmek istiyo. ya Refael kendisine uğur getir. 

"n.. 1 miş olacak ki o tarihten sonra 

dükten sonra Rişar Potiye'nin 
idaresinde "Dünya titreyecek,, 
isimli bir film c;evirccektir. Bu 
filmde Madlen ile birlikte Klod 
Dofcn oynayacaktır. 

Nihayet Madlen Solon "~1avi 

Tuna,, filmini de tamamlamak 
üzeredir. 1\f:ıllım olduğu ii7..erc bu 
film ~aint _ Claud yangınında 

yanmıştı. Madlcn bu emsalsiz 
filmde Konşito Montenegro ro _ 
lündedir. Mad!en Solon bugün 

Bin>r yıldız olmalarrnı bckliycn figüranlar 

Uç yıldız, 
ÜÇ tip 

Sonya Heni, Mirna 
Loy, K~ri Grand 

Sonya Hen,i nrasıra Parise uğ. 
rar. Her gelişinde mensup olduğu 
film kumpanyası onun şerefine 
bir kokteyl parti verir. Geçen se. 
ne Sonyayı bu cğlentide görenler, 
onu, kırmızı yanaklı, geniş kal. 
cnlı, merasimden h()şlanmıyan 

Amerikan tipinde sıhhatli bir kız 
olarak tanımışlardır. 

Bu sene Sonyayı çok değişmiş 
buluyoruz. Zayıflamış, incelmiş, 

~ıklaşmış, Amerikalıdan ziyade 
Parisliyi andırıyor. Geçen sene 
hiç fransızca bilmiyen yıldız bu 
yıl zararsız fransızca konuşuyor. 

Sonya bu sene Pariste Fan -
Kbuleyi ziyaret etti. Bu klüp yıl. 
dızı sevenlerin klübüdi.ir. Klübe 
aza olabilmek için iki şart var. 
dır. Sonyanm çevirdiği bütün film 
!erin mevzularını ezbere anlata -
bilmek ve patinaj yapmak. 

Klübün seksen azası vardır. 

Soııyanm klübü ziyareti sırasın . 
dn bu seksen aza pek sevdikleri 
yıldızı bir saat doya doya seyret. 
mişlerdir. 

Mirna Loy hakiki manasile bir 
kuyruklu yıldızdır. Hiç bir yerde 
iki günden fazla durmaz. Parise 
bu ikinci gelişidir. !Ik defa 1935 
le gelmiş ve iki gün sonra kaç. 
mıştı. Bu sefer Havr'dan Parise 
kadar şimendifer yerine otomo. 
bille geldi. Kocasile beraber se. 
yahat ediyor. Ve iki gün sonra 
yine Paristen ayrıldı. Yıldı7.m 

bu vaziyetten hatıra olarak {;C • 

kilmiş bir ka~ fotoğraftan başka 
bir şeyi kalmadı. 

Hava yoluyla seyahate bayılan 

için güzel sevimli bir artisttir. 
Pakat yarın muhakkak ki büyük 
bir yıldız olacaktır. 

I\ladlen Solon'un en büyük hu. 
susiyeti şapka giymemesidir. 

Keri Gran, Havr limanına iner 
inmez kendisinden daha evvel 
gelen otomobiline atladı. Doğru 
tayyare meydanına gitti. Bir tay 
~·areyle Parise geldi. Pariste an -
cak üç, dört gün kaldı. Yine biz. 
zat idare ettiği hususi tayyare. 
sile Londraya doğru havalandı. 

Bristollü bir İngiliz olan Gran, 
Holivutun en çok roman okuyan 
yıldızıdır. 

Gran merasim ve teşrifattan 

hoşlanmaz. Gittiğ~ yerlerde ken. 
disini tanıtmaz. Bu sefer Par ise 
gelince de yine kendisini tanıtma. 
dan dolaştı. Bir bara girdi. Bir 
genç kızı, dansa davet etti. 

Beraber dansederlerken genç 
kız yıldıza baktr ve: 

- Kcri Gran'a ne kadar çok 
bcnziyorsanuz. dedi. 

- Ben Keri Gran'ım. 
Kız yıldıza şaşkın şaşkın bak. 

tı ve sonra haykırdı: 
- Hadi oradan yalancı! 

---·--·········· .. ······--.. ·····l 
Kısa Sinema Haberleri i 

. .. ·------··-·····--.. -· .. ···---····. 
* Norma Şerer 'l'adyo temsn. 

lcri için aldığı parayı hayır iş • 
!erine tahsis etmiştir. 

* Holivutta, Plll".istc çevrilen 
Miyoş filminin ingilizcesin.i çevir 
mek için hazırlıklara başlanmı§
tır. Fransızcasında Madlen Ro • 
bensonun oynadığı rolü inc~i7... 
cesindc Ginger Rogers aynıya ._ 
caktır. 

* Erick Von Stroheim ile 
] ohn Loder yeni bir filmin rol 
tevziatı ile meşguldür. And.re 
Legrand'm çok orijinal bir se· 
naryosundan alınacak olan bu 
filmin adı: Ben öldürdümdür. 

• Femandel .. Bu bir amlır,, 
isminde yeni bir film çevirmek 
tedir. Bu yeni filmde Elvir 
Popesko, Gaby Andrö, Jüi 
Berry ve diğer tanınmış artist
ler rol alacaklardır. 

TÜRK REYO 
.-~.ıu.._...__.,, OPERETi 

~ Gcclikpnşa Azal 
ı;incma bahşcsir. 

rlc bu akşam 
EFE~IN AŞKI 
S. A TlLAl\IN 

idarcsin"dc 

ŞEllZADEBAŞI TURAX Sl:-.."EMASJ 
llugün; Bugecc (2)' Fllm 

1 - Aşl:tan daha krıuvetl. 
2 - Masl:cli lıaydutlara ka111. 
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•r---- Heyecanh Zabıta Romam --~,-!,"': •'"m••'c:?••;as---..-·- ' • 1 ...... ' O\: •• ,, • ... • . ' ., ·' - • • =.•"' ~ ..... ,. • '""'-" * Pi\ 

s. • 
lngilizceden Çeviren : H. MUNIR 

----- == ~~ -= 
Arnold' un eıvnın, otobüs i lar iri yarı idiler ve işlerinin 1 

istasycmuna yakın olmadığl ehli olduklan görülüyordu. 1 
anlaşılıyordu. Çünkü birçok Arnold ise, ufak tefek bir 
tenha sokaklardan geçtiler. mahluktu. Onlara karşı hiç 

Amold, koltuk değnekleri. mukavemet edemedi. 1 
ne dayanarak kendisini sürü- Hem kendisine karşı yapılan 
yor; Lessinger uzaktan onu hücum o kadar ani olmuştu ki, 
takip ediyordu. müdafaaya asla imkan bula. 

Ara sıra onu gözden kay- mamıştı. \ 
betse bile, koltuk değnekler!- Hiç bir şeyden haberi olmak
nin tıkırtısından hangi istika- sızın yakalanmışt1. Bağıracak 
mette bulunduğunu tayin ede- olduysa da ağzına klorüform 

1

1 

biliyordu. tıkanmıştı. 1 

Bu itibarla kendisini takip Sonra onu bir ceset halinde 
etmek pek kolay oluyordu. otomobile attılar. Ve otomo.I 

Lessinger, münasip bir za. bil, canlı imiş gibi derhal ye- ! 
man beklediği için hiç heyeca- rinden fırladı ve sokağın alt 
na kapılmıyor, herhangi bir ka başına doğru keskin bir gürül. 
rar vermiyordu. Bununla hem- tü ile gidip gözden kayboldu. \ 
ber, bu akşamki muvaffakiye- Lessinger, hayret içinde kal. 
tinden duyduğu memnuniyeti rr.ıştı. O kadar ki birdenbire 
de kendinden saklayamıyordu. geçen otomobilin az daha al. 

Bu işe, büyük bir muvaffa. tında kalıyordu. 
kiyet elde edeceği ümidiyle gi. Lessinger, Londranm bu sa-ı 
rişmiş değildi. Esas itibariyle bıkalı haydudu, böylece kozu
Ara bella ile alaka-.Jardr. O kıza nu kaybetmiş oluyordu. Geçip ı 
karşı şimdi de içerisinde hissi giden otomobili takip etmesi ı 
bir alaka duyuyordu. Zira Ara- kabil değildi. Zira ortalrkta ne 
bella gibi bir kızla bir kere sıkı taksi, ne de bir şey vardı. 
fıkı ahbap olup onu unutmak Fakat Lessinger sebebini an. 
imkansızdı. !ayamadığı bir arzu ile otomo-

Derken dar ve loş bir sokağa bilin gittiği istikamete doğru 
daha girdiler. Lessinger buraya koşmağa başladı. 
nmründe gelmemişti. Luk Ar- Otomobilin ıçıne gelince, 
norld'un oturduğu sokak bura- Luk Arnold'u kaldıran adam 
sı olsa gerek... Evet.. Tama- T oni F errari idi. Beraberinde 

1 
men öyle... Zira Luk Arnold Amerikadan kaçan bir diğer 
bir eve doğru yaklaşıyor .. Kol- haydut bulunuyordu. 
t~k değneklerini sürüyerek, Lur Arnold, ağzına tıkanan 
hakiki bir sakatmış gibi ahla- kloruformlu bezin tesiri altm
yıp uflayarak yaklaşıyor, bu e- da yavaş yavaş kendinden ge
övin birkaç metre kadar tesin- çiyor; gittikçe kuvvetini kay. 
de yaya kaldırımına yanaşmış beden hareketlerle kollarını 
olarak yalnrz bir otomobil gö. oynatıyor, ayaklariyle tepini
rünmektedir. Başka hiç bir kim yordu. 
se jyOk. Bir aralık F errari, Arnoldun 

Derken hiç olmıyan bir ha- yanı başındaki koltuk değnek. 
dise oldu. Luk Amold evinin !erine bakarak: 
hizasına geldiği zaman otomo- - Bunlar da nedir? dedi. 
bilin içinden iki kişi fırlayarak Herifi bu değneklerle beraber 
IJuk Arnold'u yakaladılar. l içeri almışız. 

Otomobilden fırlayan adam- (Devam1 var) 
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BUGUNKü BULMACAMIZ 
SOLDAN SACA: 
1 - lstanbulda bir semt, 2 - Tatmin edildiğine işaret.. 

Bir harf. 3 - Bir sayfiye yeri. 4 - Kısmak faslından emir. 
5 - En yakm dost. 6 - .• ". . . 7 - Şarktan bir kasaba 
8- Zaman ... Bir böcek. 9 - işaret edatı ... Bir ağaç. 

YUKARDAN AŞAGI: 
1 - içtimai... Yemek. 2 - Güzele teşbih, 3 - Bir ağaç, 

'4 - Bir vilayetimiz .. Anne. 5 - Barındırmak. 6 - Şeffaf 
bir madde. 7 - Sonuna (k) ilavesiyle bir memleket meyda
~a çıka. 8 - Çift .. Bir manzum nevi, 9 - Dudak. 

DüNKU BULMACAMIZIN HALLEDILMIŞŞEKLI 
Banka müdürü gece bekçisinin gördüğü rüya neticesin

de ölümden kurtulmuş olmasına memnun kalarak kendisine 
para verir .. Fakat bu vaziyet bekçinin geceleyin vazife sıra
sında uyumuş olduğunu da meydana çıkarmış olduğund.ın 
müdür kendisini işten çıkarır .. 

BUGUNKU MESELE. 
Bir prens ile prenses ormana gezmeğe giderler .. Bir ağa. 

cm gölgesinde prens, prensesin dizine yatarak uyumağa baş
lar .. Hava çok sıcaktır, prenses yelpaze ile prensin yüzüne 
konmağa çalışan sinekleri kovmaktadır. Prens tatlı uykusu 
arasında çok feci bir rüya görmektedir. Memlekette isy::ln 
çıkını§, halk ayaklanmış, prensi öldürmek istiyorlar .. lhtilrıl
cilerden biri prense yaklaşmağa muvaffak oluyor ve elindeki 
kalın sopayı prensin başına vurmak üzere havaya kaldırıyor .. 
Tam bu sırada prenses elindeki yelpazeyi prensin başına dü
şürüyor .. Bu darbenin husule getirdiği ruhi ahval prensi;,1 
derhal ölümünü mucip oluyor .. 

Bu küçük hikayede bir yanlışlık görüyor musunuz? 
Hikayenin bir kısmı imkansızdır. Bunu yarınki nüsh:ı. 

mızda },ildireceksin'iz .. 

Tayyare Piyangosunun dünkü 
keşidesinde kazanan numaralar 

No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira 1 No. Lira No. Lira No. Lira 
l - l 1 200 209 30 686 30 

60 30 276 30 707 30 
84 30 326 :iO 718 30 . 

151 500 394 30 772 50 
179 30 415 30 817 30 
195 50 689 50 850 100 
258 50 698 50 897 50 
268 30 745 30 892 50 
360 50 755 50 983 100 
476 100 982 50 11008 50 
520 30 989 100 40 30 
626 50 6051 50 380 100 
711 ::iO 70 50 527 30 
728 100 141 30 599 50 
737 30 244 50 636 100 
765 50 312 50 654 50 
812 50 324 30 790 50 
897 30 463 30 818 50 
915 50 597 30 902 30 
957 30 646 30 990 50 

1067 30 661 30 12046 50 
125 30 693 200 59 100 
147 50 856 50 302 • 50 
165 200 878 30 363 100 
171 100 981 100 486 30 
199 30 7029 30 694 50 
357 30 88 30 756 30 
365 50 146 50 900 30 
461 30 149 200 930 50 
661 3000 169 30 996 5ü 
708 50 203 30 13179 50 
710 30 294 30 188 30 
729 501 361 100 208 30 
864 50 517 30 235 100 
940 50 696 50 262 30 
948 30 736 30 264 30 

2073 30 739 100 300 30 
106 30 893 30 352 50 
174 50 926 30 414 30 
356 1~1 970 30 471 50 
541 998 30 620 50 
538 50 8126 30 727 30 
658 200 208 50 774 50 
703 50 248 30 777 50 
850 30 267 30 884 30 

3108 200 298 30 986 50 
174 50 301 50 990 30 
203 30 329 30 14.061 50 
190 30 392 30 89 50 
294 30 494 50 98 50 
416 50 554 30 154 100 
475 50 673 "M 163 
635 50 739 50 190 50 
690 50 857 30 276 30 
712 30 9070 30 269 50 
768 30 73 50 284 500 
763 30 95 100 308 50 
848 200 149 50 436 30 
878 200 172 50 531 30 

4004 30 194 30 551 100 
51 50 422 200 568 100 

105 30 701 50 594 30 
160 50 710 30 725 50 
247 30 772 30 923 30 
251 1000 826 30 15010 00 
301 30 871 30 162 30 
341 50 10041 30 251 30 
449 50 42 50 291 50 
587 30 124 50 406 30 
653 50 140 50 778 3\) 

906 30 316 50 856 30 
907 30 456 30 934 500 
917 30 492 30 16090 50 

5007 50 474 30 142 50 
20 50 527 500 458 30 
79 50 573 200 459 30 
92 50 578 50 580 50 
97 50 583 30 17009 50 

180 30 640 30 17 200 
181 GO 930 30 180 30 

274 
327 
341 
387 
419 
435 
488 
494 
636 
803 

18113 
144 
304 
352 
342 
400 
632 
637 
716 
798 
841 
873 
9ô7 

19036 
107 
185 
186 
415 
454 
483 
4~8 
518 
611 
631 
662 
719 
756 
778 
809 
891 
912 
961 

20079 
161 
182 
265 
291 
374 
397 
486 
~, 

~ 
686 ' 
827 
829 
885 

21013 
93 

113 
190 
206 
244 
318 
414 
531 
585 
695 
737 
771 
801 
881 
830 
900 
946 
951 

22098 
111 
126 
346 
353 

50 
100 

30 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
~o 
50 
50 
50 
50 

100 
50 

200 
100 

50 
100 

30 
30 
50 

500 
50 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 

100 
30 

100 
50 

500 
30 
50 
30 
50 
30 
30 

100 
50 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
50 
50 
30 

200 
30 
30 

100 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
30 

422 
552 
603 
610 
704 
736 
831 
846 
848 
862 
868 
915 
948 

23012 
77 

120 
133 
139 
244 
274 
367 
453 
462 
512 
619 
717 
730 
758 
759 
827 
958 

24053 
331 
537 
555 
646 
709 
712 
754 
759 
788 
905 

25221 
415 
737 
786 
863 
873 

26002 
72 
82 

123 
328 
315 
527 
570 
627 
663 
625 
782 
829 
854 
894 
842 
929 
955 
966 

27007 
121 
363 
362 
387 
412 
486 
526 
546 
604 
619 
859 
880 

50 2~039 
30 63 
30 76 
30 116 
30 188 
30 335 
ao 444 
30 446 
50 450 
50 508 
30 541 
oO 591 
30 613 
30 
50 

3000 
50 
60 

100 
100 
;ıo 

30 
500 
50 
30 

500 
30 
30 

200 
500 
100 

50 
1Ci0 
30 

200 
30 
30 
50 
30 
30 
30 

200 
50 
50 
50 
50 
50 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
30 

200 
30 
30 
50 
30 
50 

200 
30 
50 

100 
100 

30 
30 

100 
500 

30 
30 

100 
!50 
50 
30 
30 

622 
768 
874 
952 

29229 
235 
299 
361 
392 
397 
434 
481 
857 
953 

1 982 
30138 

164 
348 
479 
487 
508 
559 
583 
617 
688 
718 
807 

31006 
63 
85 

216 
271 
376 
519 
666 
695 
648 
742 
758 
81}7 
856 
887 
911 

32160 
387 
478 
591 
631 
863 
867 
960 

33036 
109 
130 
223 
423 
575 
585 
611 
701 
813 
818 
877 
937 

34020 
32 
36 

50 134 50 
30 181 30 

100 254 50 
100 441 100 
1001 560 30 
100 565 30 

30 577 30 
i>IJ 652 30 te 
33. 715 30 
501 757 50 
50 897 30 
50 35082 100 
;)\) 97 30 
30 161 50 
50 169 50 
30 221 50 
30 279 f>O 
30 298 30 
30 310 30 
33 330 bO 
31) 335 30 
50 412 50 
30 461 30 

200 507 30 
50 766 30 
30 776 30 
30 811 100 
30 847 50 
30 849 30 

100 912 30 
30 958 50 
30 36115 50 
50 190 10() 
30 232 30 

100 260 JO 
30 304 30 
ao 408 50 
50 462 30 
GO 592 100 
30 614 30 
50 733 30 
30 818 30 
50 944 r,o 
30 37013 50 
30 92 50 
30 177 30 

200 202 100 
30 238 50 
50 311 30 
30 324 30 
50 377 30 
30 594 100 
50 638 :iO 
30 806 30 
30 38008 30 
50 229 30 
50 247 30 

200 248 30 
50 275 31) 

50 350 50 
30 364 200 
50 565 50 
50 566 30 
50 847 50 
30 861 30 
30 866 50 
30 925 30 
30 962 30 
30 969 200 
30 975 100 
50 39032 r;o 
30 200 50 

500 218 50 
50 219 30 
50 246 30 
30 317 50 

100 349 50 
51) 398 50 
50 440 :;o 
30 455 50 • r1 

T hetis faciası 
Lon<lradan yazılıyor: ederek evden cılcmrş Ye doğruca di.. Fakat ne yazık, şimdi de 
Tetls denizaltı gemisinin feci mahkemeye gelmiş idi. Bu ka- Thetis dulları için aynı ıstırabı 

akıbeti hakkındaki tahkikata dını acaba hangi kuvyet bura· hissediyoruz.. Hiç bir zaman i
Londra mahkemelerinde devam ya sUrUklemiş idl? çln tamamen sevinç duyamıya. 
olunmaktadır.. Muhakemeden sonra zavallı ~ağım .. demiştir. 

tsticvaplarda amirallik UçUn- zevce bu hususta sorulan suale Madam Arnold davayı taktı 
cu lordu Fraser de hazır bulun- Asabi bir sUkOnet tcinde şu ce- için Llverpoldan gelmiş idi. Bel 
muştur.. Kontramlral, Frasei-1 vabı vermiştir: ki bin kere dinlediği teci va kay 

1 
nin sandalyasından Uç sandalyıı ı - Kardifde duramadım .. Fe· bir kere daha hAkimler huzu 
ötede siyahlar giymiş, zayıf, yU- el hakikati kendi kulaklarımla runda başka bir hava içinde din· 
zUnün hatları c;ekik, gözleri kı- işitmek için çırpınıyordum. Hat- ledl. Kocası suların tazyikiyle. 
zarmış, bir kadın elindeki men· tA. şimdi bile zavallı "B11l" in kurtulma odasındaki dört klşi
dlli di<llk didik ederek denizaltı ı t:ıı.ıı~mcm ar"nH"rı ~ ... · iıllş C'I· nin maskelerinin nasıl çıkmış 

gemisin.den kurtulmağa muva!- duğuna inanamıyorum.. olduğunu \'e bunlardan Uçünün 
fak olan Başçavuş Arnolcl'uu tKt KADIN ne şeklide öldüklerini anlattı .. 

kendisinden evvel kurtulma ~ Muhakeme bittiği srralarcla I(lr .. AZ1M VODS'UN İZAHAT 
dasına kapanarak boğulan Uç salonda telsiz memuru Allen'lo Denizaltı gemisinden kurtul
zavallmın ne şekilde ölmüş ol- karısından maada bir kadın da- mağa muvaffak olanlardan MU-

1 duklarını anlatmasını dinleyor-, ha naznrt dikl~ate çarptı .. Gene !Azim Vods evvelce tstıcvap edil 
Jierlccsin nazarı dikkatini cel- si~·ahlar giymiş bir kadın Ma-

1 miş olduğundan bu kere yalnız-
hcden bu kadm kurtulma oda- dnm Allene yaklaştı: ca avukatların suallerine, hat-

sında can veren zavallılardan 

telsiz memuru Allen'in karısı 

idi.. 
Madam Ailen, on altı aylık ço· 

euğuna oyuncak almağı bahane 

- Ben Başçavuş Arnold'un t! hücumlarına maruz kalmış, 

karısıyım .. Ben de sizin gibi ay- birçok noktalar hakkında iza
nı feci daltikaları ya~adım .. Fa. hat veren MUl~zim Vods bir a
kat Allah günahlarımı affetti, vukatın hücumuna da. yalnız 
benim kocam sağ sa.Um çıkabil- başını çevirmekle mukabele et-

dl· 
miş, fakat nihayette reis J(ell 

1 
sinin vazifesini ihma.ı etmek şı>. 

il' 
le dursun, blUı.kis bir lcabrs.ıtl ·e 
na ye.kışır şekilde hareket ctıtl' 
olduğunu bildirmiktir. 

1K1NC1 CELSE el 
Ertesi gtin aktedllen ik.111 

)J' 
~else.de Tetis'ln tınallnde çıt 

b\I' 
-:;an ve tecrübelerinde hazır 

1 . Jl 
ınnan işçi Shov batan denııs 
g-emisindeki vazifesini anuıttı1'' 

(• 
tan sonra, dört kişiyi nasıl ıtıı r 
tarmış olduğunu hikA.ye etll\

5 
ve kendisine uzatılan bir pıı" 

1 
cihaziyle hayatını kurtarmış 0 ,,., 
duğunu söyledikten sonra ' 1, 
o eırıılarda geminin mflldne d 
resinde bir kont11k oM,..r,,rıtı ' .. " duman ~ılctı~ını ~ödiF, LinU. 

cak alev far:rntmcCi.:;ini i" 
~tmlştir. 

t 
' " ,, ~ 

Lon.dra mnhkerrıPR t., • ., 
ileriletmektedlr. Diğer tarr.ft<', .. 
Thetıs denizaltı gemisin! n rı · .• l 
rılması tein faaliyete ge~iıc.»
de öğrenilmektedir. 
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Cüzamlılar şehrinde haya t 
insanların cemiyetten 
tecrit ettikleri zavalılar 

1 Sovyetlerirı Çin 
1 • 

sen r ı 

FAKAT 
Kendi aralarında birçok 
eğlenceler tertip ediyorlar 

Balolar veriliyor 

Bir otamobil kazasmda 
k .. rısıy . e beraber öldü 
~.fo::kovn, 11 lA. A.) - 89vyct

ler Birliği ('in efıri LuganctZ _ O
relı1ki ile re fık sı \ c şoförü, Kut.esi 
ile st>firin tt'dn,·i görmekt e olduğu 
Tskaltulo kür istasyonu arasında 

7 -S temmuz gl'ccsl vukubulan bir 
otomobil kazası neticesinde ölmUş -
lcrdir. 

Kutnsi Sovyctlcr tnrafından tl'ş
k 1 edilen komisyonun ynptığı taıı._ 

kikatta kazanın direksiyonda ha
sıl olan bir bozukluktan ileri g cl-
li:ğı tesbit edilmiştir. • 

V/.AKUiia 
aıooıne 

OOUIFillUIZ 
bonede eski bir manastıra ka-ı 
pntılme:.ktadır. Müthi§ hastalık 
bu zavall:ları insan §eklinden 
çıkarttığı için daima vücutlarını 

~----------------------------------;___;;..::;_;;;~_..:..::...:..::...::.::=:.::=:.::=::::::;:::::=..::::=.~.,;._----..=;::::::;;.;._ __________________ ....,.-__ __ 

t,..~e~ly • d ... , ve yüzlerini mavi bir örtü ile 
~ Pa a a Saa Polonun ya. örtmektedirler. Resimde hah
.,, drc Bento §ehri vardır. çeye salata diken bir cüzamlı 
~ d~·dah~ tabii bir şey ola. görüyorsunuz.. Gayetle güzel 
~ gı) mı~ .. Fakat bu §ehir · il . f k l B h' 
\ı,"'.:1 hild"·· . h' l 'b' ınce e erı ar o unuyor.. u ır 
L1lld' ıgıınız şc ır er gı ı k d d f k t • ·· .. .. 
~ ır.. iç.inde bizim gibi in- lat ı~ ırk;. ah.al' mavıl b~rtufm.~n 

r Yaşa k d B a rm .. a ım ı ır nası ır acıa 
tü~ mama ta ır.. u şc. saklıdır 
~İt k ı,ıJılar şehridir. Bu şeh- F · d k" ·· hl V lb ere · l b' d h d ransa a ı cuzam ar a 0 • 
t 1 gırcn er ır a a ı- · dak" ela h 

tl_ •1 •atna k d B ela ne cıvarın ı orman ava 
~';'aları i~a. t~l ır.. l ~;~ n almak hakkına maliktirler .. Ba

ıı.i l u .1:ın ıy~. eş~e ~rı az~ zan ıstıraplannr bir piyanonun 
dır h "<l henuz ımkansız gı- bey '-la · d .. d" .. J · ou h" . . 'b" az K vyesın e son urur er. 
~~l'atı in~e ırde ~e .. b~~ı~ g; 1 Fakat onların en mesut saatleri 
t t 'lluh anlar go~u~un~z, n- uyku zamanlarıdır .. 
~ akkak hepsının bır ma- G l . h l . • d 

l ·t~ · 1 Vard c·· b ece, ey~n aya ı çın e uyku. 
\.it ır. uzam u §t'· daldıld .. h' f~ 

crı,/~~aYan zavallıların bazr ~k tfeH . ah! ~~dd t~r 1
' if:9 

lı'lı: b~' harab('tmİ!} olanları kor ,,~. e nlı ır mu e 0 sun u-
~. ır v . k ~ uraemez er ... 
:rıaJurn a}~y~te ~o muş.~ur. Bizdeki cüzamlılara gelince, 
tı bir h 0 lukgu uzeFrekcuzam, bu zavallılar bir zamanlar kara-
i\d asta 1 tır: a at ne h l v d b c l'İr • w• 1... d caa met me7.ar ıgın a ser est 

~
'r ayet ettıgı ma um e- k 'd') Bu . . d b'k yaşama ta ı ı er .. 

nun ıçın e tat ı o- D . .. b ' hl'k h 1. d b" .._""' Yeg& 1 h t k t" aımı ır te ı e a ın e ın 
l~te tecr~~· us~ a~ .ayı ba / türlü işe parmağını sokan bu 
\... 'dre B 1 tır. hu. ~k~nase el. insanlıktan çıkmış mahluklar, 
"'~ en o şe rı ı ıye ayrı • b .. B k k "' d k" k 1 h ·· Bir' .. 11 k ugun a tr oy e ı a ı asta-. ı cuzam ı ar ısmı, h . . b" d h 

ı de doktorlara ayrılan kı- .?"l~sının ır pavyoknun 1 a b~r 
~ tur u te.ı:n~stan uza ya nız ır 

~-·~?ilya b .. h' .. f tl ,_ hayat suruyorlar. . 
t..~' u mut ış a e e COK • 

~~~ir şekilde mücadele .et
q ır. Bu felakete duçar o
~llva~lılar derhal cüzamlılar 

esıne naklolunmaktadır. 
~~hallede gayetle modern 

Servetini fakir
lere daQıtan Lord t, sinemalar, spor bahçe. 

~~inolar, villalar vardır .. 
~ rın ailelerine de arzu et
L' ~ k takdirde bir daha dıfarı- Viliam Moris yahut yeni 
~ ~r'arnak şartiyle cüzamlı- ismiyle Lord Muffild belki de 
~~llesinde ya'8mak mü- zamanın en büyük insaniyet. 
r~ ~ Verilmektedir. Maama- perver adamıdır. Şimdiye ka
l~u.ı ~lar mahallesindeki sıh- dar iki buçuk milyar frank gi
~titı~tın miktarı yüzde bCş nis- bi muazzam bir serveti büyük 
~·~ lleçmemektedir. bir görüf ve isabet ile tevzi et-
t \ıq 1 l mi§lİr. . 

i~lltil\ ; 1 ar pek ender olarak Şimdi de askerlerin· rahatı, 
~ ger tarafında oturanlar istirahat ve eğlenceleri için iki 

~illt as etmektedirler. Ancak 
b!tııı I\ Clsgari birkaç adım aralık yiiz eli! milyon frank vermi~ 
ıl. ıte, k bulunuyor. 
~lqf 111 hudutta konufmakta. Lord ;\foffield'in bu yeni te-
~ . 

ıl &.t berrüi..:.nün "milletin sesine,gö-
~ L· .re Bentodaki cüzamlılar l llltib" n üliül(.rin venni§ olduğu ce-
.;·~ ırleriyle sevi§ir, fakat ev- v:ılp~a:ı., mülhem olduğunu 
tı~t ~l.ler. istikbalin kendile. bizz:tt söylemİftİr. Lord Muffi. 
tJıı1 ~~rnesini, sıhhat bulmala- eld'in çok şayanı dikkat bir ha-

" ·· lerler . d '- lı ·• yatı var ır. 

' laınldar mahallesinde za. Bundan bir zaman evvel 
~lıtv~ınan balolar tertip olu- Villian Moris'in Okaford'cla 
~lttce ~v~.llı hastalar bu eğlen- küçük bir bisikletçi dükkanı 
~ f "Uyuk bir hevesle ko§Cl- vardı.. Ya va§ ya va§ ve adım 
' :laketlerini biran için ol- adım otomobil sanayiine girdi 

B nutmak isterler.. lngilterede ilk defa olarak kü-
\~reı.iJyC\ hükumeti bunların cük halk otomobili çıkaran "i b· U?uttunnak için çok in- \'illiam Moris'dir. 
' da ır 1§ ba§Clrmağa çalışıyor- Orta tabakadaki lngiliz tlile-

ll ' en büyük felakete, cın a. lerinin birer otomobil sahibi 
.. '~ Mete yakalanmı§ olan olmalarını mümkün kılan Lord 

'tıı~~::\.\'allı]ann içten gülmelerine l Muffih:i bugün lngilterenin en 
f.';n Yoktur. zengin Ye en alicenap ,.hai-

an!!ada da cüzamlılar Val- YP.tleri .arasmcladır. 

1 Resinili ci~avet hik ayesi 1 
Bu kadın boğuldıı_mu, öldiirüldü mü? 

(1) 
Harkort, polis müfettişi Holt'a izahat veriyordu: "Dok

tor, Şeyla'mn boğulduğunu söylüyor. Fakat bana kalırsa onu 
öldürdüler. Ovey babası Payk'ı, Epington·a bir iş için gön
dermi§. Yolda giderken Pay'k, yeni yüzme havuzunun yanın
dan geçmiş ve o sırada Şeyla, Payk'a dönüşte yeni bir kitap 
getirmesini söylemiş. 

0

'Şeyla'nın su içinde birkaç kulaçtan 
fazla atamadığı, yüzme bilmediği malumdu. 
Zira ciğerlerinden biri sakattı. Çabucak ne
fesi tıkanıyordu. Fakat bu kauçuk şilte üze
rinde yatmak, elleriyle suyu iterek dolaşma~a 
pek düşkündü. 

"'Derhal elbiselerimi çıkararak suya Clal. 
dım. Çok sürmeden Şeyia'}1 havuzun dibin. 
de buldum. Biraz bocaladıktan eonra onu su. 
·ymı yüzüne çıkardım. Derhal ev• kO!tum. 
Duktola ~dım. 

( 2) 
"Şeyla'ya sant 11 , l 5 te uğradım. Bana yeni havuzda 

yüzmemi teklif etmişti : o münasebetle gelmişti m. Uvey ba. 
bası, onun havuza gi tti~ini söyledi. Halinden biraz düşünceli 
olduğu nnbşılıyordu . Fokat bu, onun aleyhine bir delil ola. 
maz. Havuz kenarınn geldiğim znm..ın, kauçuk şilteyi &U üze
rinde görünce endişeye diiştü_?l· 

Fakat maalesef geçikmişiz . Şey la ölmüştii. Bvey bt.lia.. 
ıı hakikaten §Clşkın görünüyordu. Fakat havuza gitmek. üze. 

• re evden Ryrıldıktanheri Şcyla'yı görmediğini eöylüyordu . 
Suya son defa olarak bir clefa daha baktnn__ 

··.scnr,1 enişte iken Şeyla "mn mühin~ bir ,,ekUa tu. 
tan paraııı iivey babasına devrolunmut. Bu eenecl. Pqıl" • 
bir sual wrc:lum ... c~vabmı biliyonunm: .. _ 

Mesele neden ibarettir 
Müfetfü Ht•1t not Mfterini bpadıı _,. • ......._ r.a 1 r 

Haı-kort, deJi, bu i• hakikaten hir cina,.. ~.lyow._ 
Müfeltl, Holt"ı ilma eden ddl, mi dtı .._ ed-alrtir 

ş;mct 1 O an-:u ....,.P l-lmn 
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U k k h Ad · I · Romanya ayanın- 1 Nafia memurları 
za şar a ıse en dan çıkarılan lşlerindençekildikteniki 

Tunceli kanununun iki sene dah• 
uzatılması münasebetile 

Japonyada içtimai kitleler birlig~i ingiliz- a I sene sonra müteahhitlik za ar edebilecekler 

ler aleyhine bir nümayiş tertip ettiler Bü~~re§, (Hususi) - 1918 
To~o. 11 (A.A.) - Do. m uharebeleri esnasında 52 senesı Şubat ayında Kral Ka-

m~~ ~.-ısı h~.~r'vor. . . S?v~e~ ta!Y:ıresi dü§ürdükleri- rolu? .ilan ettiği yeni kan~n~-
lçtima1 ku 1 ler , partıf':ı nı bıldirmıştır. Bu mümeasile esası ıle Romanyada yem hır 

Ankara, 11 (Hususi) - Ev-
velce bilumum nafıa memur-
larının istifa veya her • 
hangi bir sebeple hiz -

Dersi miıı soll 
çıbanları 

memlekflt ~indeki bu uıı ~ ...ıbe. l göre Japonlar yalnız 4 tayyare idare rejimi ba§Jadığı malum. metten ayrılmaları halinde bil· 
., !erine İngiltere aleyhinde teza-' kaybetrniılerdir. dur. 

h~rl~r tdrtip edilmesini bildir. . yeni kanunuesasi bütün si-

vasıta ve bilA.vasıta bilumum 
taahhUt işlerine girmekte veya 
bu işleri taahhUt etmiş olanlar-

Mağarada yaşayan aga 
mııt~r. Haılaf, 11 (A.A.) - Havas yasi partileri lağvetmiıti. Par-

Dığer taraftan, Tokyo, in. Ajansının hususi muhabiri bil. .1 . ( M·ıı· .. 
·ı· ı h la · · d ı eli • tı er yenne ı ı uyanı§ cum-

gı ız a ey tar n cemıyetı e rıyor: 1 ') • 1 da · · 
14 Temmuzda Tokyonun mer. .. esı • namıy e mey na getırı-
k · d b'' "k b" h" Dun saat 14,30 da 8 Sovyet len milli t,.•kilita eski partile-

kelimesinin man dan devralmaktan veyahut bun- Hu" ku" t 
tarın yanında çalrşmaktan me- << me >> 

czın e uyu ır teza ur ter- ba ha dı · J ~ 
tip edecektir. km .. ~. ~~n ta

5
YYk.8I resı aponk rin birçoll liderleri dahil olmuş 

Bu .. Ozaka Se da" d'. as erı usstune ı ometre ya ve bu t kiliı.tm kabul etti w i 
.., gun : n 1 ve 1 !aşarak ateş açmı§tır. Japon .... ~ · .. ·· g 
ger yerlerde lngıltere aleyhinde ta l . S t t resmı unıversıteye butun me-. • avcı yyare erı ovye ayya. 
mıtıngler yapılmıştır. • relerini takibe kalkışmıısa da bus v~ ayan ~alannn:ı muay-

Japonlar 59 Rus Tayyuesı bombardıman tayyarelerinin ri. Y_en gunlerde gırmclerı ~ecbu: 
Düıürcliler catini himaye eden Sovyet avcı r.ı tutu~muştu. Fakat. eskı pa:tı 

Tokyo, 11 ( A.A.) - .. Do. tayyareleriy!e karşılaşmışlardır. lıderl~rınd ... en ba~ı . kimsel~r. a
mei., - Ordunun salahiyettar Bir Sovyet tayyaresinin düıtü. ya~ azalı~~ ıntiha~ edıldik
mümessili, Japon kuvvetleri- ğü görülmÜ§tÜr. Japonlar ise lerı. ha~de ';1~ı~o"!1a gıymek.t:n 
nin 71 gündenbcri Nomonham 59 tayyare düşürdüklerini iddia ~kındıkler~ ıçı~ ayan .mec~ısı
bölgesinde cereyan eden hava etmektedirler. run umumı bır karanyle aza-

lıktan çıkarılmışlardır. Çıkarı-

ç b 1 • k Lmlar arasında eski liberal par-em er ayn 1 n n Ut U tisi şefi Kostantin Bratyant, es-
ki maliye ve endüstri nazırı 

(B~tarafı 1 incide). nu tekrar etmekle verdiği ka .. ~led~u, Tatarca~ ~~binesi~
Bu ınahfeJler, sadece Danzig rarda bir yenilik olmadığı da ek~ !~e. n(s:ı . a)sı eso~~ İ·e. 

ve Pomeranyadan geçecek oto. meydana çıkmış oluyor es 1 çı çı ranıst partısı 1
• 

mobil yolu hakkındaki Alman .. V"lk' eh B b ·ht •· desi Yüliyü Maniyü ile arka. o ıs er eo ac er ın d l y M'h l k L.. .. 
talebine karşı Polonyanm 26. bu sabahki nüshasındaki man. aş an on 1k.a ad?k· l up~, 
3.939 da verdiği menfi ceva- şet ıudur· Dobreku, ve es ı ra ı a partı-
bm ve lngjlterenin Polonyanm .. Çmeb~elyan, Polonyaya des si lideri Yüliyan vardır. 
tamamiyetini garanti ettiğine tek oluyor, halkın keçdi mu. Bunlardan başka eski demir 
dair 30 • 3 .. 93ü da neşrettiği kadderatma kendisinin karar muhafızlar tcıkilitına sempa. 
beyannamenin tarihlerini kar. vermesi hakkı uzcrinde bir ke- tisi olan papaa Bartolomey d~ 

neden 2428 numaralı kanunun 
tadiline dair Nafıa VckA.letlnce Dahiliye Vekili Faik Ôztrak, 
yeniden hazırlanmış olan lcanun Tunceli kanununun iki sene 
layihası meclise gönderilmiştir. daha temdit edilmesi hakkın-

. daki beyanatında 1933 yılın. 
Bu ıa.yıhaya nazaran mem· da b · T l' d 1 n en unce ın e yapı an ıs-

u uiyet müddeti 2 seneye indiril- 1 h t t d' 1 k"' t d a a ve em ın lare a mı a 
mekte, fakat taahhüt işleri yaJ . anlattılar. Bu çok veciz ve çok 
nızca Nafıa Vekflletinde bulun- beliğ cümle ve rakamların ih. 
madığı için işbu kanun Jtıyihası tiva ettiği öz, cidden muaz
umuml ve mUlhak gUmrUk lda- zamdır. 

relerle belediyeler ve muha- Bu satırlarımı okuyanlar a
sebel hususiyclore ait bUttln ta· rasında, benim 1937 yılında 
ahhUdattan dolayı resmi tcşek- Dersimden döndükten sonra 
kUllerdeki fen adnmlnrrna teş- bu havali hakkında yazdıklan
mil edilmektedir. mı hatırlayanlar var mı bil-

Ru kadar ki herhangi bir te- mem. Bütün harekat esnasın
şekkUJUn bir şubesinde çalışmış da ve tam iki ay Dersimde tel. 
olan fen adamlarım 0 tcşekkü- kik etmediğim tarafı kalma
liln bütün taahhUt i~lcri için de· mı§tI. Fakat Sayın Dahiliye 

. Vekilinin son beyanatından 
ğil yalnızca bılfill vazife ifn et- k.t d.., k sonra, o va ı yazma ıgım ı. 
tlğl şubenin iştigal sahasına gi- l b l d w h t l . srm arın u un ugunu a ıra. 
ren hususat hakkında mcmnuı- dım ve onlan bugün Vakıt o. 
yet koymaktadır. kuyuculanna tekrarlamayı fay. 

dalı buldum. 

§Ilqtmnak suretiyle Polonya lime bile söylemiyor.,, azalıktan çıkanlmıttır. Şeker fabrikalarını Resmi rakamla öğreniliyor 
siyasetinin J\lmanyaya karıı ··oeutsche Allhemeine Zei. ki, Dersimde tam 14,593 adet 
istiklalini tasdik etmekle lngi. tung·un bqlıdığ da ıudur: teftiı son sistem silah toplanmı§tır. 
liz bafvekilinin Leh noktai na- .. Polonyaya yardım, yanlış ltalyadan çıkanlacak Ankara, ıı (A.A.) - Son B k 1937 1 d k' 

· I b --'- b hanl bil u ra amın yı ın a ı zanna tamamiy e uygun ir fC· ve sante ür ar,,. ecne er gUnlerde gazetelerde TUrklye d 1 . . b'l . F k t 
kiıd h k ..... · B .. 1__ Al . a et erını ı mıyorum. ·a a 

e are et ettigıne ı§8let ey. u man§Cucr, man mat- Parlı!ı ıı (A.A.) - İtalyan şeker fabnkaları şirketi mua- h h ld k d Ç" k" 
1 k edi 1 b B Çemı: la • ' er a e pe az ı. un u o 
eme t r er. . uatmm • uer yn in nut makamlarının yukarı Adl.ge'de melA.tı hakkında lktısat Vekft.- k t k 1 · t' 'l"'hl 

P l da ·~~!' ükA"- k 1.-- daki va ı a an aşıre ı sı u. arını 
o pnya gonüen s" uııe- u ~1ı m • memnuniyet. oturan ecnebller hakkmda itti- iP.ti mUfettJşlerl tarafından tef- t 1. t · 1 d' O l 

· Çe be la •· b • izli'"'" • 11 es un e memış er ı. n ar, tın m r yn ın ütün te. s gını ve siniri iğini göster. haz ettla.ı tedbirlerden 15 kadar tış ve tetkikler yapılmakta ol- D . · k tl' 
1 

_L_'L' .r:. lr ersımın en uvve ı ve en 
menni erine tev~ ettiği si- meie kafidir. F- , a ~'""'ltm!l_.. ........ .., • .,..una de.lr .Mı. tı_•• Ptidı!- k k · ı · 'dil M 
ilJ- _.:.ı_.c:ıı d 1 k F -'- __ , ..... __ ,.,. . or unç aııret erı ı er. u-
pet uwwıiı er e söy enme te.. ram~r nutwww aitayİfle k d kl b'l k ta tesadUi' edılme"lrtedlr. h lef t • t ' "k tm 1 · · dir.. > Bahsediyorlar Bu mmta a a ecne ı er ı- a e e ış ıra e eme erının 
NUTKUN ~IKADAKI Bütün Fransız gazeteleri, B. sa bir müddet zarfında burayı Öğrendiğimize g6re şeker şir· sebebi de, vaktiyle kendileri 

J\K.ISLERI Çembcrla •· dünk" tk terketmek emrini almışlardır. ketinde yapıldığı kaydedilen tet- hükumete karşı durdukları va. 
, yn ın u nu un. klkler, pancar fiyatının 30 pa. kıt, Seyit Rızanın onlara yar-

YBfÜıgton. J 1 '(fi..'A)" - dan medih ve aitayi§le ba.hset. SalA.hlyettar Roma mahfille- radan bir kuruşa çıkarılmasın- dım etmemiş olmRsı idi. Yoksa 
Çcmberlayn.in nutku. cliplo- mektedir. rinden şimdiye kadar bu husus- dan doğan masrafın karşılan- yüze yakın ve birbirlerine müt-
matilc mahfillerde pek müsait Pöti Pariziyen ve Figaro ga. ta malOmat almak mUmkün o- ması lçln alınacak tedbirlere ait hiş surette düşman olan aşi-
bir tekilde ve eurcti umumiye- zeteleri bugünkü nüshalarında lamamıştır. bulunmakta ve teftişler de lktı- retler, harici bir tazyike mütte-
de demokrasilere kartı sempati uzun uzun Çemberlayn.in nut- sat Veklletlne bağlı olan bilCl- hiden karşı durmak suretiyle 
gösteren siyasi mahfillerde de kundan bahsederek; Danzig Hatay bayramı mum teşekküller ve muesscsc- asırlarca vahşi hakimiyetlerini 
pek ihtiyatlı bir tekilde kaııı- h8disesinde Fransız - İngiliz !erde vekA.Ietln zaman zaman devam ettirmişlerdir. 
lımmı§trr. yakınlığım tebarüz ediyorlar. (Btl§tarafı 1 incidı) 

Siyasi mahfiller, <lahill va.zl- Populaire diyor ki: 
1 1 1 

d Adanada birleştik- yaptırdığı mutat teftişlerden i- Harekat esnasında, bugün 
yet pek nazik olduğu için Av- B. Çembcrlayn'in dehası, da. Yt rm s n et k bir heyet halinde baret bulunmaktadır. hükumete karşı gelmenin ce-

. l · hakkında f · 1 d · ki k 1 k dır B en sonra e ha 1 · 1 "d "' rupa ıı en te sır er e ıma aa n ama ta . u se. BU Uk Mlllet Meclisini tem- Bunun haricinde şirkette her- zasmı ş any e o eyen aga. 
bulunmaktan içtinap etmekte. hepten dolayı dünkü beyanatı. vlel dy h tl b şında b lu- hangi bir tahkikat işi mevzuu- larla görüştüm. O ağalar, 1937 
d. l kil · 'ba · 1 fk" · s e en eye n a u h l f · · · 4 k tm · ır er. şe ıti ny e, e anumumıye bahis değlldir. mu a e etine ıştıra e emış .. 

ALMANLAR NE üzerinde belki de o derece kuv nacak olan zatın başkanlığında ler, hükumete sadık oldukları-
DÜŞÜNOYOR 1. • 'b la dı k olarak Antakyaya hareket ede- R 1 f .1,. . 1 d' 

1 Vet 1 tnti a r uyan rmıyaca • ki di esim i cinaye nI 1 an etmış er ı. 
Berlin, 11 (A.A.) - Çem. trr. Fakat laznn olan §ey, B. ce er r. Ağalardan biri bana aynen 

oerlayn tarafından söylenen Çemberlayn·in, kendine has li- B - 1 - 23 temmuz gUnU, ; h"ıka" yelerı" ıöyle demiıti: 
nutl-un ~imdiki vaziyette bir sanı ile, lngilterenin niyetleri partinin vlllyet başkanları ta· 
değiıiklik husule getirmediği hakkında ortada hiç bir şüphe rafından Hatay parti başkanlı· Meselenin halli - Biz hiikumetimize sadık 

· sel8.hiyettar '.Alman mahfille. I bırakmamasıdır. Dünkü nutuk ğma tebrik telgrafları çekile· kaldık. Artık hiç isyan etmiye. 
rinde söylenmektedir. ise, bu hedefe tamamiyle var- cektlr. Şeyla göğüs hastalığından ceğiz. Çünkü hükumet bize 

lngHtere başvek'!i, icabetti- mış bir vesikadır. lng~liz baş. 2 _ Anavatan dahlllndeki bU- muztariptir. Ciğerlerinden biri bir şey yapmıyor, silahlanmIZI 
ği zaman fngilterenin Polonya- vekilini bu kati sözlerinden tun halkevlcrlnde mcvzua uy- sakattır. Bu sebeple nefes dar- da almıyor. 
ya yardım edeceğini söylemiş. sonra, 8. Hitlerin artık hiçbir gun hitabeler irat ve şenlikler lığı vardır. (3) rakamlı resme Aw b .. ·· k -
• B . d' k d h k l k b ka k 1 k k ·1 ganın u sozu ço mu-tır. unu, tım ıye a ar yüz şüp esi a mıyaca tır. tertip olunacağı gibi 23 - 2f ge- a ca 0 ursanız, auçu § 1 

• h' eli .. S.lahl 1 
kere tekrar etmiştir. Fakat, bu. cest balkevleriyle parti ve bele· te suyun üzerindedir. ( 1) nu- dı~k r. 

1 ~ıml ızı ka ?1t1!'01
" 

1 d b k 
.., er en, şunu soy eme ıs ıyor-

p P 1 M dl binaları avdınlatılacaktır rama ı resme e a tıgınız za. d "B' . d ·ı~Lla l 
ren S O 

ısır Hariciye Nazın ye • · k k .1 · u: ızım e sı wı nmızı a • man aynı auçu §1 tenın, . b" d d 
lyunam•ıtanda • • • Şc l • 1 k ı mak ısterlerse ız e unmya. 

Londraya bir seyahat 
yapacak 

y a nın §CZ ongunun aya 1 • w 
Hatay, 11 (A.A.) - Kurtuluş da · · ·ı · b' h lde cagıı: . ., 

Atına 11 (AA) Mısır ha bcunl d !ışırı m~~~t .. ~~ a O vakıt, henüz silahlaruu • · · - · bayramını kutlama programını u un ugunu gorursunuz. 
1
. . t 

1
. • 

riciye nazırı Yahya Paşa saat hazırlamaya memur komisyon tes ım etmıyen ve es ım e .... 
Blelgrat, 11 (A.A.) - Dönen 10.30 da Belgrattan buraya gel- devamlı olarak toplanmakta ve Kuvvetli iki ciğerle böyle mek istemiyen binlerce Der. 

şay alara. g6re, Prens Pol yakın- bir kauçuk şilteyi ağızla şişir- simli vardı. 
d Lo d bi mlşUr. Nazır Başvekll Metaksa- yapılacak tezahürat ve şenllkle-

a n raya r seyahat yapa- i t bit 1 kt dl mek mümkündür. Fakat Şey. D- L •1. V k'l' . . "Y 
kt sı ziyaret etmiş ve mUteakıben r n esasını es ey eme e r. l b . . dı anı ıye e ı ımızın u. 

ca B~r~UnasebetJe Belgratta u- Başvekllln ziyaretini kabul ey. Şenlikler Uç gUn, Uç gece de- a u ışı yapamaz · suf Han, Denman, Haydaran, 
d k tl Havuzun yanında da pompa Körabhas, Keçel ve yukarı 

mumlyctle zannedlldiğlno göre, lemlştlr. lkl nazır uzun mUd- Ynm e ece r. nevinden bir şey yoktur. Har. Abbas aşiretleri artık hükume-
niyabet tardından tanzim edil- det görUşmUşlcrdir. * * * kort Payk'tan ıunu sormuştu: tin tazyikine mukavemetten ü-
mlş bir anlaşma şeklinde bir Antakya, ıı (A.A.) - Sabık 1 ld di 

--o- Şe 1 • t d "r mit erini kesmi~ bir ha e r-Srrp .. Hırvat kouıpromisi neş- başlrnnsolos Fethi Denli tara- - y ayı saa on a go • ••p . 1 
dil ktl Bohemya mahaulu.. d"'w·· 'lt · · ·1 ·ş ler. eyderpey teslım o uyor,, 

re ece r. frndan So"'ukoluk'da Ayvazo"'lu ugun zaman §1 e !llJşırı mı " " · di"\ ,, cümlesi ile anlatıkları son mu. 
Yarı resmt mahfiller bu şayi- kontrol ediliyor otelinde bir aparetif daveti ve. mıy ' 

P k
• diw• f' halif a§iretler, Dersimin temız. 

aları teyit edecek vaziyette ol- Londrn, 11 (A.A.) _ Times rilınlştlr. Bu davette Hatayda ay ın ver gı cevap men ı 1 ıba 1 d 1937 
d i ld H · · ·1 · · ı enen son ç n arı ır. 

ma ıklarını bild rmcktedirler. gazetesine Prağ'dan b1ldtrlll- bulunan Korgeneral Muzaffer o u. ayır, fışırı memıştı harekatı devam ederken silah-
.. --o-;-- . yor: ErgUder, fevkalA.de murahhas Şu halde bu kauçuk şilteyi lan ile serbest kalan aşiretler, 

Nurenburg da Nazı B h Cevat Açıkalın, Albay ŞUkrU .si!lliren yegane adam havuzun Seyit Rızanın magwlup olması • o emyanın mUteaddit cenup . ~ ~ • 
kongreıı 1'.anatlı, birçok askeri ve mUlkl civarında bulunmadığını söyli .. ile kendileri hükümran olacak. 

B li ( k bfügelerinde mahalli Alman k! . ti ı • .. · · er n, 11 A.A.) - Nazı on- er n le par mensup arı, ec- yen, Şeyla nın uvey •babası o. lannı umdukları ıçın memnun. 
~ Nlren'berg•cte geçen sene- makamları harman maklnele- nebi konsoloslar, gazeteciler ha· labilirdi. Bu bakımdan müfet- dular. Korkunç birer yılan sin. 
ki kongre mUd.detlnden bir gUu rini mUhUrlemlşlerdlr. Gazeteye zır bulunmuşlarıdır. Toplantı, tiş Holt, Şeyla·run öHimünde . siliği ve dessashğı ile kar§ıla. 
fazla ola?'$k a den 11 eYlUle ka· ıgOre, bu tedbir mahınılU kont- çok neşeli bir hava içinde gece bir cinayet kokusu sezmekte' rmdakini aldatmak istiyen bu 
dllrtıoplaıracs'ttır. rol için almmrştTr. yarısına kaaar devam etmiştir. haklı idi. mağaTa ağalan bu hislerini giz. 

liyorlardı. Kendisiyle k00 

gum ağa, aynen şöyle 
ti: 

- Günahlarımı bili 
Bize rahat vcrmiyen. tiıO: 
; mdarma başını kcsmtf . 
kat hükumet beni affettJ. 
de hükumete sadık kaldsd" 
daha uygunsuzluk yap 
ğrm . ., 

Sonradan öğrendim· 
ga, kendi hakimiyeti ~.t 
köylere gelen hükÖ1J151" 
murlannı sopa ile kovııtııl 

- Bizi hükumet affetti
kim oluyorsunuz .. 

Gelenler, kendilerini!' 
hükumeti temsil ettı 
söyleyince: . 

- Biz hükumete, b~ 
kunmaması şartiyle sa 
lmz, Yoksa bize karı§J,.. 
ralara bir tek adam so·tl'flJll"ft ... 

Demiş. 

Sadakatini, yüzlerce ~~ 
yü bir köpek sürüsii gibi 
yetinde kullanma rnii 
m.ıkabilinde anlayan . 
Cumhuriyet Hükume~ 
sızlık karşısında bir 
gibi çarpan kanuniyle 
dmldı. 

Onun gibi baş knld~ 
kanun hüküml::rine ay}'~ 
baş olarak dağların ha.ltl;I. 
şamak istiyen diğer b 
seyyitler de cezalarını 
lar. Fakat bütün bunlat• 
yakın ayların vukubutaıı 
ridir. 

Ve hala karlı Muıızo~ 
larmın eteklerinde vah§1 C 
hayvan gibi dolaşma)'I• 
huriyet kanunlarının 
tabi olmaktan daha üstiİ11 
renler vardır. Onlar, gene 
olarak kalmak sevdasıtl 

lar. el' 
Onun icindir ki Tunc 

1 

nununun iki sene daha t 
edilmesi, ülkemizin s~~Ji 
nal hediyesinin de ~ 
tarihe gömülmesi için r . 
lneanları, asırlardır vah~et 
de ağa ve seyyitlcrin .

1 
Sabbaha taş çıkartacak bı 
birle inlettikleri bu diyar., 
kiyemizin muhakkak 1<11 

güzel yerlerinden biridir· 

T abiatin haşmet "e la 
güzelliğini, Dersimde 0 • 

gibi dünyanın hiç bir ye 
göremezsiniz. . 

Bir günde dört mevsirtl
1 

şatan yaylaları tabiat 
Dersimde yaratmıştır. \f e 
ranm öz Türk evlatlal'l•.

1 !esef cebbar ağa ve cahı 
yitlerin elinde insanlıktBJ'I 
sip alamadan asırlarca 
mışlardır. 

Taşı yastık 
döşek yamayı, bir ]okr:J18 

ınek icin kan akıtma"'• • J" ti 
manın yegane şartı sana 
san da, düne kadar yalnıı 
simde vardı. 

Cumhuriyet hükumeti, 
fesini, ağa ve seyyit saltarı'. 
y1kmakla değil, vahşetin 

1
Y 

medeniyeti ikame etmek e 
mıştır. Dersimde, yara~~at'bİ 
deni eserler, yol, köpr\l• • 
hükumetimizin en büyU1' 
deleridir. Ve Türk erinin ° 
göserdiği cesare, oradıt 1' 
zandığı muvaffakiyet de. 
ordusunun ~rlak ve eŞ51ı 
ferlerinden biridir. 

NiYAZi J. 



~~--~~~~~~~~~~~-
ı.ı; n~uı Levazım Amirliğinden ver ilen : ı [ 

Harici Askeri Kıtaatı ilanlan 
miktarı tutan M. teminatı lhale tarihi 

Kilo Lira Lira ve sa.ati 
80,000 4000 300 3.8.939 15 
S?l,000 4550 342 .. ,, 15,30 
91,000 4550 342 .. .. 16 

LEYLi ve NEHARi 
Sen enua Fransız Erkek Lisesi 

İstanbul, Galata, Posta kutusu 1330 

ihzari Fransızca kursları vardır. 
OLGUNLUK lMTlHANLARINA HAZIRLAR. 

Kayıt muamelesi pazar gününden maada her gUn sa.at 
9 dan 12 ye kadar yapılır. 

11 - VAKiT 12 TEl\IMVZ 1030 

- Ankara 11-7-939 -

--ÇEKLER--

Uia 
1 lstanbul ı'riıncü icra llemurluo11n.. 

1 
dan: 39/2315 

, ?tlahcu% olup paraya çcvrilmesıne 
.\arar verilen iki adet iki yuz lır.ı 

~da tealim mahalli, ml ktan, tutan, ilk teminatı ihale 
lt eaau yazılı TUın birliklerine açık eksiltme usulile yulaf 
llıııacaktır. Evsaf ve oart nameyi görmek isteyenlerin me. 

ıil••• okul 18 eylfıl pazartesi günU açılacaktır. ••••il 
l.uollra 
Ne' )orlt 
Pariı 
Mılano 

Cenevre 
Amsterllam 
Berlın 

HrukseJ 

5.93 
126.67 

3.355 
6.66 

28.5625 
67.2525 
50.83 
21.5225 

kı) metinde kuzu derisi si) ah kürk 
manto 13 - 7 - 939 perşembe ~unu 
saat 9 dan 11 e kadar n muham
men kıymetinin % 75 ini bulmadığı 
takdirde 15 - 7 - 39 cumartesi günu 
aynı saatıen itibaren Mohınutp:ış.ı 

1'ürkçü hanında 35 numaralı dukk·ııı 

ônundc açık arttırma suretiyle s:ııı 

lacağı ilan olunur. (K. 1. 1 i2) 
de Vizede komisyona mUracaatlan ilan olunur. (115) 

(5118) 

* * * 
lbaballi ıa.man tutan tık teminatı İhale tarih 

miktarı ve saati 
Kilo Lira Lira 

70000 630 48 8.8.939 10 
53000 504 38 8.8.939 11 

490000 4410 331 " 
11.30 

!56000 644 49 
" 

15 30 
86000 2494 188 " 

16 

Tumen birliklerinin ihtiyaçları olan samanlar açık ek. 
'8uıne aatm alınacaktır. Teslim mahalli miktarı ihale ta. 
laati yukarıda gösterilmiştir. Taliplerin bildirilen gün 

Tümen Ko. na mllracaatlan şartname ve evsafı görmek 
rin Ko. dan istemeleri. (114) (5119) 

* lj: * 
bedeli 57,747 lira 97 kuruş olan .Muhafız Alayı kışla. 

~ inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksilt. 
;-7-939 cuma. günü saat 11,30 dadır. tık teminat 4137 

kuruştur. Şartnamesi 29,P kurU§a Ankarada komisyoll
~bilir. Eksiltmeye girece:deıin kanuni teminat ve 2490 
kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı belgelerle ve bu gibi 
lttigal ettiklerine dair ticaret odasında:-ı alacakları vesi. 

A ... birlikte ihale saatinden behemehal bir t1aat evveline ka. 
~rada M. M. V. satmalma Ko. na vermeleri. (116) (5116) 

••• 
bedeli 77,563 lira 35 kuruş olan Ankarada piyade ala. 

ı ikmali iD§8.8tl kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

i 28-7-939 cuma gUnU aaat 11 dedir. İlk teminat 5128 
kurue olup §&ri.nameai 388 kuruşa Ankarada komisyon. 

. Eksiltmeye gireceklerin kanuni teminat ve 2490 aa. 
ıılıun 2, 3 cil maddelerinde yazılı belgeler ve bu gibi iş.. 

lttıga1 ettiklerine dair ticaret oduından alacakları vesi. 
birlikte u.rflarmı ihale saatinden behemahal bir saat 
kadar Ankarada. M. M. v. satınlm Ko. na vermeleri. 

(117) (5117) 

••• 1i0.ooo kilo sığır eti veya keçi eti kapalı :r.arfla eksiltmeye 
1-r-·•\Jttur. Evsaf ve prtnamesini görmek isteyenler Eskişe. 

• İstanbul Lv. i.mirliği satın alma Ko. da her gün gö. 
• Ekailtme 14 Temınuz 939 cuma gUnU saat 16 da Eski. ' 

~. amirliği satın alma Ko. da yapılacaktır. Tahm\n 'bedeli 
lira ilk teminatı 2887 lira 50 kuruştur. istekliler ticaret o. 
kayıtlı olduklarına dair vesikalarile teklif mektuplannı 
gUııde saat 15 e kadar Eskişehir Lv. Amirliği satın alma 

-. \'ermiş bulunacaklardır. ( 48) ( 4588) 

* * :'~ 
~ ton krlple kömilrU kapalı ı.arfla ekslltmeye konulmuş. 

llhammen bedeli beher tonu 20 lira, tutarı 20.000 lira, ilk 
lı 1500 liradır. Kapalı zarfla eksiltmesi 14-7-939 cuma 

'&at US de Vekllet Satınalma Ko. da yapılacaktır. Şartna. 
ber gUn komisyonda görUlebilir. lateklilerin kanunun 2, 3 

__ ,...... .... _lerinde yazılı vesaikle birlikte ilk teminat ve teklif mek. 
ı ihale saatinden bir aaat evveline kadar makbuz muka. 
Ankarada M. M. Vek~leti Satınalma komisyonuna ver. 

(51) (~27) 

* * * 
'-i1ehir garnizonundaki kara ve hava birlikleri ihtiyacı 
~ kilo sade yağı, kapalı zarI uaulile eksiltmeye konul. 

· Ekailtme 25 Temmuz 939 salı günü aaat 16 da Eskişe. 
\tazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. Ev. 
lartnamesini görmek isteyenler Eskifehir, Ankara, lstan. 
azım amirliği aatmalma Ko. da görebilirler. Tahmin be. 
~ lira ilk teminatı 1875 liradır. istekliler ticaret odası 

rile teklif mektuplarını mezkur günde saat 15 e kadar 
1tı amirliği satmalma Ko. başkanlığına vermiş bulunacak. 

. (88) (4924) 

* * * 
Miktan M. Fiatı İlk teminatı Tarihi gUnil saati 
kilo Ku. san. Lira Ku. 

\te arpa 783000 3 75 2202 19 ı:s. 7..939 salı 15 
>lf 16800 97 50 1228 50 25_ 7 .939 .. 16 
~rt yol garnizonundaki birliklerin ihtiyacı olan yulaf (ve 

ile sade yağı kapalı, zarfla satın alınacaktır. İsteklilerin 
inat makbuzu ve mektuplan ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 
ınaddelerinde yazılı vesikalarile beraber ihale günU ve aa-

.-........ bir bir saat evveline kadar Dörtyol askeri ıatmalma Ko. 
eleri prtnameleri görmek isteyenlerin her gün garniz.on 
mUdUrlUğüne müracaat etmeleri. (76) (4853) 

*** \rlııda tnp. ettirilecek yüz yataklı hasta.ne binası Diyarba. 
azım lmirlllt satınalına komisyonunca kaplı zarfla eksilt. 

ltonuımu.ttur. Yapılacak tııeaatın birinci keıit bedeli tuta. 
•i2T Ura 44 lnmıı olup muvakkat teminatı 13,887 lira 10 ku. 
· bıaleat 20-7-939 pereembe günU saat 11 de Diyarbatur 

lmirllği eatmalma komisyonunda yapılacaktır. Bu inp_ 
'it plan, hulbal keşif. fennt ve hususi şartname Diyarbakır 

lmirliği aatmalma komisyonunda, Vanda hudut komu. 
da. Ankarada M. M. V. inşaat şubesinde görülebilir. ta. 

t 12 Ura 87 kuruş bedel mukabilinde Ankarada M. M. V. 
t ŞUbe!inden ve Dıyarbakırda Kor lnıaat şubesinden alabi. 
· latekltlerin ihale saatinden bir saat evveline kadar temi. 

e teklif mektuplarını ve kanunen icabeden bütiln veaaiki 
, Jrda Levum lmirlllt Satmaıma komiayonuna verme. 
'82) (4M2) 

••• '-r adet Daral tnmp fmm Jrapalı arf UIUDie eksiltmeye ko. 

,. :Pevlett·Oemiryoiları ve · Limanları 
',··1 · ıe .. -~;,, mum ~· idaresi . ilanları .. 

. . • . :.t.,,,. . • 

•-ü ara ı~~ • . • ...ıvarında kalorifer, elektrik ve sıhhl te
sısatı dıf d:ıhıl olm ıl< Uzere bir hastane binası in§ası kapalı zarf 
usuli!P ve vahidi fiat üzerinden eksiltmeye konmuştur. 

'1 - Bu inşaatın muhammen bedeli 285,000 "iki yüz seksen 
beş bın., liradır .. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname vesair evrakı Devlet De. 
miryollannın Ankara ve Sirkeci veznelerinden 14,25 lira bedel 
mu!~abilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme, 31-7-939 tarihinde Pazartesi günU saat 
16 rJa Ankarada Devlet demiryolları yol dairesinde toplanacak 
merkez birinci komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektupla. 
rı ile birlikte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı gUn sa.at 15 e 
kadar komisyona tevdi etmiş olmalan llzmıdır . 

a - 2490 sayılı kanun ahkamına uygun olarak 15150 lira.. 
lık muvakkat teminat, 

b - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar, 
c - isteklinin en az yüz bin lira kıymetinde emsali bir in. 

şaat işini başarmış olduğuna dair vesika. 
d - Münakalcit Vekaletinden bu işe mahsus alınmış ehliyet 

\'Csikası, ''Ehliyet vesikası için ihale tarihinden en az sekiz gün 
evvel bir istida ile müracaat edilmesi ve vesikanın verilmesine 
esas olacak belgelerin istidaya raptı 18.zımdır. (2891) (5045) 

Ankara Belediyesinden: 
ı - Belediye benzin ihtiyacı için alınacak olan ''270,000,, U

ra kıymeti muhammeneli ''1000 - 1200,, ton benzin kapalı zarf 
usulile 45 gUn müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 18-8-939 cuma gUnU saat 11 de belediye encU. 
meninde yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı "22,250,, liradır. 
4 - Şartnamesini görmek isteyenlerin her gUn endlmen ka

lemine müracaat etmeleri ve isteklilerin de teklif mektuplarını 
18-8-939 cuma gilnil saat ona kadar encilmene vermeleri illn 
olunur. (263:S) (4680) 

Halkalı Ziraat Mektebini Topkapı - KUçilk Çekmece yolu. 
na bağlayan iltisak yolunun esaslı tamiratı kapalı zarf eksilt. 
mesine konulmuştur. İhalesi 19-7-939 çarpmba gilnil saat 
15 de daimt encümende yapılacaktır. Muhammen bedeli 22421 
lira 69 kuruş ve ilk teminatı 1681 lira 63 kuruştur. Proje, tart
name ve buna müteferri evrak 120 kuruş mukabilinde Nafıa MU. 
dilrlüğUnden alınabilir. Taliplerin ihaleden 8 gün evvel Nafıa 
MüdilrlUğilne müracaatla buna benzer en az 10000 liralık iş yap. 
tıklarına dair alacakları ehliyet vesikası ve 939 malt yılına ait 
ticaret odası vesikalan ile beraber 2490 numaralı kanuna göre 
hazırlıyacaklan zarflannı ihale gUnU olan 19-7-939 Çarpın. 
ba gilnU saat 14 de kadar Daimi EııcUmene vermeleri. (4701) 

GECELi - GÜNDÜZLÜ 

üskudar Amerikan Kız Lisesi 
l\1ektep eylfılün 19 uncu SALI günü açılacaktır. Kayıt 

için PAZARTESİ ve PERŞEMBE günleri saat 9 • 12 ye ka. 
dar, ayrıca da mektupla müracaat kabul edilir. Eski talebe
l~r yerlerini muhafaza edebilmeleri için erken müracaat 
etmelidirler. 

__ fJ •_ •_ı_ •_•_•_&~'!_ti~.~~~~~. ~-ağl_a_rb_a.ş_ı._T_el_ef_o_n_: ~~-~7:4~~~~~ 

V ~KIT IKITASEVI 

Dun ve yarın tercüme külliyatı 
11 - JO Kitaplık ilçüncn seri 

Numara 

21 HUıtUmdar millet 
22 Yeni llmf slluılyet 
23 Mevcudu kalmadı 

24 ObUn iktıaacll itleri 
20 Cwnhuriyet 
26 TercUmenı. roHl 
27 Değişişler 

28 f .aokon 

Konq 29 Kapitalizm buhranı l50 
125 00 30 Slambo 

75 

60 
00 

100 
75 
30 

815 
Bu aerlntn fiatı 8.tıs kul'Uftur. 

Hepalnl alanlara % 20 takonto 
yapılU'. Kalan 4.92 kurueun 1.92 
kuruşu peşin almarak mütebaki. 
al ayda birer Ura ödenmek Uzere 
Uc taksite bağlanır. 

nulmuştur. Tahmin bedeli 15,000 lira ilk teminatı 1125 liradır. 
Kapalı Zarfla elaıfltmesi 16-8-939 çarşamba gU.nU aaat 15 de 
vek~let satın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi her 
gUn komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanunun 2, 3 cü mad
delerinde yazılı vesaiklc birlikte ilk teminat ve teklif mektuplan. 
nı ihale saatinden en ge; bir saat cvveHne kadar makbuz muka. 
bilinde komisyona vermeleri. (53) (4625) 

• * • 
Bir adet pulanya tez~ahı kapah :z:arila satm alınacaktır. Tah. 

min bedeli 30,000 lira, ilk teminatı 2250 liradır. Kapalı zarfla ek. 
siltmesi 15-8-939 salı gilnil saat 11 de Vekllet Satmalma Ko. 
misyonunda. yapılacaktır. Şartnamesi her gUn komisyondan 150 
kurut mukabilinde alınabilir. İsteklilerin kanunun 2,3 cU mad. 
delerinde yazılı vesaikle birlikte ilk teminat ve teklif mektupla. 
rmı ihale saatinden bir saat evveline kadar kom.fQ..ona. maıkbm 
mukabili vermeleri. CM)_ (4624) 

Ali na 
Sof ya 
Pral 

Madrid 
Varoova 
Budopeşte 

flükre$ 
Belıracf 
Vokohama 
Slokholın 

Moıkovı 

lstikratlar 

1.0825 
1.56 
4.3.t 

14.035 
23.8725 
24.8425 

0.905 
2.8925 

34.62 
30.555 
23.9025 

Ersanı 19.90 
Sivas • Erzurum 111 9.-

TUrk borcu 1 peşln 

Ticaret ve Zahire Borsası 
10 - 1 • 939 

FiYATLAR 
lluAday Polatlı 6.02,5 - 6.11; Mı

sır sarı çuvallı 5.05 - 5.10; Kuşyeruı 
yeni çunllı 5.25 - 5.26; Keten tohu
mu yeni 10; fç fındık yeni 46; Tif
lık mal 100 - 115; Yapak Anndol 
52.20; Yapak Trakya 63.10; Peyniı 

beyaz 24.05 - 28.06; Peynir kaşar 

45 - 55; Zeytin yatı 1 inci 46 - 4 7; 
Pamuk 42.20 • 43 kuru,. 

GELEN 
Bulday 95; Mısır 22; Un 90; Ya

pak 32; Tiftik 28; Z. yağı 71; Kuş
yemi 35; Fasulye i; B. peynir 23; 
Kepek 25 ton. 

GİDEN 

Tiftik 35 ton. 

llin 
Beyoğlu Sulh llukuk Hdkimliğln-

den: 939/850 
Emniyet mahrukat deposunun Nı· 

nnta,ıncfa Hacımansur sokalınd. 

8, 10 ve n No. da Celil'a ait açtılı
ınız davada mfiddeialeybin iknmet

lıtanbul Asliut Biritıci Ticarcı 
Mahkcmcsiııden: 938/ 5J:. 

Ahmet B:ılc ı oğlu tıırafındnn Bu. 
.;ükadad:ı Balıktı caddesinde 4G nu-
1nrada kasap Şükrü aleylıiıw 

038/ a32 numnrnlı dosya ile açılım el· 

lacak davasmıo gıyalıeo cereyan e
den muhakemesinde: Müddei \'ekılı 

tarafından 28 - 8 - 937 tarihinden 
1G • 10 • 93i tarihine kadar müddcı. 
aleyhe tes.im edilen et bedelinden 
341 lira 74 kuruı borcu olmadıAınP 
dair müddeiale)'ht: teklif edilen ~ e
minni icrası için 25 - 9 - 939 Pb
zıırtesi Sl\Rl 14 de mahkemeye gel
mesi lilzumunu mübeyyin davetiye 
mahkeme dl\'ıınhanesine talik edil
miştir. 

tkametstıh meı;hul olan müddeia
leyhe key.lyet bu illin ile teblil olıı
nur. (K. f. 173) 

ihtira ilanı 
"Nakil kalıpları içinde kullanmak 

(lzere amudi bir inbiklen geçen m:ıd
deelrin reaksiyonlarının temin eden 
usul ' "e cihaz" hakkındaki ic:ıt iı;in 
Sanayi Mildüriycti Umumiyeslndeıı 

istihsal edilmfı olan 22 - 9 - 1936 
l•rih ve 2274 numaralı ihtira beratı 
bu kere feral nyabut icara verllece
linden mezkör ihtiraı satın almak 

veya isticar etmek arzusunda bulu
nan zevatın Gnlatada Taptas hanın
da mukim Bay Teodor K. Sinanldis'e 
müracaat etmeleri. (13481) 

Zayi 
834 senesinde Vefa Sultani mek· 

tebinden aldılım tasdikname ıayi oı. 
mu,ıur. Yenisini rıkarac:ığıındıın e~ 
kisi hükümsüzdür. - Adrea: Kadl· 
köy llacıahmet ıokak No. 1t Haydar 
Alan~. (13482) 

siıhının meçhuliyetine mebni mahke- •••••••••11111!!111••••• 
mece ilAnen OD bq •iln milddeUe Dr. Necaettin Atasagun 
tebligat icrasına karar verilmiş ol- Sabahlan 8.30 a kadar; akşanr.-
dulundan muhakeme ıünl olan lan 17 den sonra Lllell Tayyare 
24 - 7 - 939 saat onda bizzat nya Ap. Daire 2; No. 17 de hastalannı 
bilvekAle gelmeniz tcblil makamına kabul eder. (Ttlefon: 23953) 
kaim olmak ilr:ere Jli\n olunur. 

(K. L 170 

" . OSMANLI BANKASI 
-- 'TDRK ANONiM ŞiRKETi[' 

"' • ,TESiS TARIHl._1B83· 

- - ~ St•tüti;""' To~ Cl1mlıurlytri ;ı. mDnaltiJ awlt•11rl~n•mm 
2191 NunıUalı I0/6//g31 ttln'lrli ..,,,. l~sdi" ftlilmistir 

~' 2416119" tmMi m' N1111Ur.ı. R#WGI o • .,.,,_· 
ı l. -....,...,... ı to.000.000 inama Ura9t 

• thtffat ·~ ı • t.250.000 lnglfta Urau - :'( .. 
• 

TGrkiyenin baelu:a 6et.irlerln .. 

" PARIS. MARSIL\1A ve NIS'de 
LONDRA "' MANÇESTER'de 1 

.. 
MISIR, KIBRIS. VUNANISTArt IRAN. IRAK, flUSTIN 

.,. MAVERA'/! ERDON"de 

Merlcn n Şahini 

VUOOSLAVVA RUMANVA. YUNANiSTAN. SURiYE. l0BNAN 
ve HATAV'da 

Pilya"ert "Mtln -ODnyada Acenta "Maha•bflrl 9'frf• 

Her nevi Banka Maamelelerl ~ fa1'U 

Hesabi car. ve mevtfuaı hesaptan Sre,adt ~ 
Tıcari krediler ~ vnaıkh l<Tedıler tnşa&:\ 
Türkıye ve Ecnebı meınlefcetler llzcnne ~de-sened.t ~-GJll:J 
Borsa emırlen. . - ' 
Esham ve rahvilit, alna ve enıra. llıenne avam~ 
Sftıedat t.hsı1ih t~ sake. 

==~=================- ...... 
En vGlıiek enfn~ tırtlanm halı lriraLll 

Kasalar Servısi v.ırdır. 

Piyaunın en mllsait prtlırife ( kumbarah "98 
kumbarasıı) taurruf heı~ları •çıhr. 

1939 RESiMLi HAFTA 
Her nüsha yenı bir gilzellik ve olgunlukla çı~an bu 
baftah~ mcc:nua Tllrkiyenin yeglne rakipıiz gaz~te!İ "ir 

Müvezzilerden ısrarla isteyiniz J 

SAHlBt : ASIM US 

Ba.ıdılt JW: v AKIT. ....... 



TE~DIUZ J2 193t. _.., r 

! Levazım Am i rli~ i Satın a tma ı ~~~~=~=~:::~.~, ~~~~~UM~UM~M~U~ .. O~U .. ~R~LU~ .. ~~U .. ~N~O~ENI I 
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---...ı rilmiş, en sıhhi nrabayı alınız. 
Fiyatı Tutarı 
Kuruş J{uruş 

Kaynak 2 kutu 65 130 
Aksı diiransiyeı 1 adet 2200 2200 
n. Çokiç 1 

" 150 150 
Koymı.k makinesi 1 " 50 50 
Kompfo anahtar 1 

" 250 250 
Sünger 2 .. 50 100 
Güderi 20 ,, 800 800 
Hortum 20 

" 2000 2000 

5680 
Süvari binicilik okulunun otobüs tamiratında kullanılmak ü. 

Zı're yukarıda yazılı malzeme 17temmuz 1939 Pazartesi günü sa. 
tınalma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tah. 
min bedeli 56 lira 80 kuruş, kati teminatı 855 kuruştur. lsteklilc. 
rin belli saatte komisyona gelmeleri. (66) (5112) 

•• • 
Çanakkalcye gönderilecek 150 ton . benzin ve yağ nakliye. 

sinin pazarlıkla eksiltmesi 13 Temmuz 939 Per§cmbc günü sa: 
:ı.~ 15,·15 de Tophanede amirlik satın alma Ko. da yapılacaktır. 
tsteklilerin kati teminatlarile beraber nakledilecek vasıtanın 
bu işe elverişli olduğuna dair resmi makamattan alacakları ve. 
. .;ika ile belli saatte Ko. na gelmeleri. (69) (1109) 

*** 
~04 çüt futbol ve 206 çüt hentbol fotini müteahhit nam ve 

hcsabuıa 27-7-939 Perşembe günü saat 14,30 da Tophanede 
Lv. amirliği satın alma komisyonunda açık eksiltme ile alına. 
ı;aktır. Tahmin bedeli 2255 lira ilk teminatı 169 lira 12 kuruş. 
Lur. Nümuneleri · Ko. da görülebilir. İsteklilerin kanuni vesika. 
larile beraber belli saatte Ko. na gelmeleri. {68) (5110) 

• * * 
ı)rdu sıhhiyesi için 12 çeşit lastik malzeme 27-7-939 Per-

~be günü saat 15 de Tophanede amirlik satınalma Ko. da 
açık eksiltme ile alınacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 4320 lira 
ilk teminatı 324 liradır. Şartnamesi Ko. da görülür. İsteklilc. 

rin kanuni vesikalarilc beraber belli satte Ko. na gelmeleri. 
{64) (5114) 

••• 
Ordu sıhhi ihtiyacı için 13 çeşit cam mal?.eme alınacaktır. 

Açık eksiltmesi 27 Temmuz 939 perşembe günü saat 15,30 da 
Tophanede amirlik satmalma. Ko. da yapılacaktır. Hepsinin tah. 
min bedeli 991 lira ilk teminatı 74 lira. 32 kuruştur. Şartnamesi 
Ko. da görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli sa. 
attc Ko. na. gelmeleri. (63) (5115) 

* * * 
188 Metre 70 santim nefti ve lacivert çuha alınacaktır. Pa. 

zarlıkla eksiltmesi 13-7-939 perşembe günü saat 11 de amir. 
lik satınalma. Ko da yapılacaktır. Nümunesi Ko. da görülebilir. 
İsteklilerin kanunt vesikalarile beraber Ko. na ~elmeleri. 

(70) (5108) 
• * * 

180 ton kuru ot alınacaktır. Pazarlıkla. eksiltmesi 19 Tem. 
muz 939 Çarşamba. günü saat 15 de Tophanede amirlik satın. 
alma Ko. da yapılacaktır. İsteklilerin kati teminatlarile bera. 
her belli saatte Ko. na gelmeleri. (65) (5113) 

* * * 
2500 adet tüylü deri alınacaktır. Pazarlıkla. eksiltmesi 21-

7-D3D Cuma günü saat 14,30 da Tophanede !st. Lv. flmirliği sa. 
tm alma Ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli 4950 lira kati te. 
mimıtı 742 lira 50 kuruştur. Şartname ve nümunesi Ko. da gö. 
rülehilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte 
I\o. na gelmeleri. (71) (5107) 

* * * 
Üc;er adet çamaşır yıka~a ve ütüleme makineleri müteah. 

hit nam ve hesabına alınacaktır. Açık eksiltmesi 28 Ağustos 
fl ,9 Pazartesi günü saat 15 de Tophanede amirlik satın alma Ko. 
da yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 13300 lira. ilk teminatı 
997 bucuk liradır. Bursa için ayrı ve İstanbul için ayrı olmak 
üzere her makineye ayrı ayrı fiat teklif edilecektir. İsteklilerin 
kanuni vcsikalarile ve Ko. daki şartnamesinde yazılı katalog. 
larile beraber belli saatte Ko. da bulunmaları. (67) (5111) 

••• 
Beş yüz bin adet orta perçin pulu alınacaktır. Pazahkla ek. 

siltmesi 12-7-939 çarşamba günü saat 15,30 da Tophanede a
mirlik satınalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 1500 
lira kati teminatı 225 liradır. Nümune ve şartnamesi komisyon. 
da görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte 
komisyona gelmeleri. (60) (5000) 

*** 
87476 Kilo patlıcan 
21869 ,, Bamya 
29158 .. Kırmızı domates 
7290 ., Dolmalık biber 
9900 demet maydanos 

Yukarda cins ve mıktarı yazılı beş kalem sebze 18/Temmuz/ 
939 sah günü saat 16 da Tophanede tst. Lv. Amirliği Satınalma 
Ko. da kapalı zarfla alınacaktır. 

Hepsinin tahmin bedeli 8160 lira 82 kuruştur. Anadolu cihe
tinin ilk teminatı 209 lira 87 kuruş. Rumeli cihetinin ilk teminatı 
402 lira 19 kuruştur. Şartnamesi Ko. da görülebilir. İsteklilerin 
kanuni vcsikalarilc beraber teklif mt?ktuplarını füale saatinden 
bir saat evvel Ko. na vermeleri. (45) (4801) 

* * * 
Harp Akademisi için 171 bin kilo odun alınacaktır. Açık ek. 

~iltmcsi 24 temmuz 939 pazartesi günü saat :L5 de Tophanede a. 
mirlik satınalma. Ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli 15:m lira ilk 
teminatı 115 lira 42 kuruştur. Şartnamesi Ko. da görülür. İstek. 
li!crin kanuni vesikalarilc beraber belli saatte Ko. na gelmeleri. 

Çif~ 

485 Hulcl fotin 
~ ... '8ttm 

O> Er totini 

(57) (4965) 
••• 

\"ıılruıda ınirtarı yazılı esk! fot!nte!' 19 Temmuz !):Jg ~1'. 

I 
1 

\'eni gelen 1939 modelinin 50 den 
f:ızla çeşidi \'ardır. Her yerden 
ucuz rıat \'e miis:ılt ş:ırtl:ırl:ı y:ılnız 

Baker mağazalarında 
lııılalıilırsinız. 

Cinsi Miktarı 

Kazan sakızı 2000 Kgr. 
Terebantin esansı 490 ,, 
:\'işasta kola 14000 ,, 
Litapon 1220 .. 
&rgamut esansı 1333 ,, sif 

Muhammen B. 
,Lira Krş. 
2200 -
186 20 

2331 -
274 50 

12130 :30 

~o 7,5 temi. Eksiltme 
s.-ı Lira Krş. Şekli Günü 

165 - Açık ek. 28. VIL39 ı• 
13 96 Pazarlık ı5 

" ı5.f 174 82 Açık ek. ,, 
20 58 Pua.rlık " 

16 
909 77 Ka.zarf 1.VIlI.39 1' 

/ı;tarıbııl /Jur<lııııcıı Jcru .llcnııırlıı- l\1etil alkol 1750 .. .. 1513 75 113 68 A. eksiltme ,, ı5 
ı5ı36 ijuııdarı: 93UJ10 Reçine 5490 ,, ,, 453 47 34 01 

" 
,, 

Şefika borçlu Jlatıçc Uelıireııin 

lıacıı olun.ııı ve tnm:ıınma üc ) emiıı
lı ehin ukuf lıır:ıfrndan dört lıin !ıra 

kı) .m:l takdir olunan U:ıkırkö) undl' 
Ce izlıkıc kJ) da ıı:ız:ır:.ın şarkan Ali
bev larlusı, şiıııalen Derııır) olu, sar. 
ben taş iskelesıne giden tank, cenu· 
ben Cc\'izlik t:ırl:ısı ile ııı:ıhduıtur. 

Va:iyeti lıa:ırası: J~Lıu sıı) rı men
kul halen Bakırkö) um.le Bele<lı) e 
h:ılıçcsi k:ır51sıııdn Bostan Korkuluk 
sof,:ığ111d.1 lıil.i ııııııı:ır:ılı olup :ırs.ı

tlır. 

Cephesi kıs:ı kürgir du,·:ırlı, s:ı8 

lar:ıfı Karl:ıltcı>c caddesi, ıırkn lnrarı 
şimendifer hallı, sol t:ırnfı Tnşküı>riı 
lıutlutL:ırı ile ıııalıclut icındc ıırnı.. .su
suz lıir ha Hız ile lıc adet al,:ı.s) a 'c 
heş aclel selvi :ıH:ıcı mevcuttur. l\lez
kür arsa halen metri'ık bir h:ılcleclir. 

Salıası: T:ırıı:ıını (2000) metre mu
rabbaıdır. 

1 - lşbu gayri mcnkuliin nrllırm:ı 
1 s:ırln:ımesi 12 • 7 - rn:rn l:ırıhiııdeıı 

itilıarcn 934/110 No. ile lst:ınlıul dör
dlincü icra dairesinın nıua) yen mı
maarsıncla herkesin görebilmesi icin 
:ıçıl.tır. tı:ında ) azılı olnnlnrdnn faz
la runlüıuat nlın:ık isle) enler, işbu 

şnrlııame.re ve 934/110 dosya ııuııı:ı
rasi) le meıııurı) etimize ınuracrı:ıl et-
melidir. • 

;ı - Arıtırm:ıy:ı lşliriık icin yuk:ı
rıda y:ııılı kıymetin yuzde 7,5 ııis. 

lıet!ndc pey Yeya milll bir lı:ınk:ının 
temi

0

n:ıt mektubu le\ di edilecektiı. 
(~lııdde 124). 

3 - İpotek sahihi alaenklılarla dı
ğer nlfıkad;ırl:ırın Ye lrtifok h:ıkkı 

sahiplerinin gayri menkul uzerinde
ki haklarını hususiyle faiz Ye masra. 
f:ı dair olan iddialarını işbu iliın ta
rihinden itibaren yirmi gun içinde 
eYr:ıkı ınüslıitelcriylc lıirliktc nıcruıı

rhelimizc bildirmeleri ic:ıp eder. 
Aksi halde hakları tapu sicili ile sn. 
Lit olr.ıadıkça satış bedelinin paylaş
nı:ısından hariç kalırlar. 

4 - Güsterflen günde nrttırmııyn 
· ılir."ık edenler orllırnı:ı şartıınnıesi. 

ııi okıımuş Ye lüzumlu nınlünıat al. 
11115 'e bunları tamamen k:ıhul etmiş 
aJ ve itilıar olunurlar. 

5 - Gayri menkul 7 • 8 • 1939 tn
rihiııde perşembe günü snnl 14 dcıı 

16 y:ı knd:ır lstnııbul dördüncü icra 
ıııemurluğuncl:ı ü~· def.ı b:ıilırıldıktan 
sonra en çok artıırana ihale edilir. 
\nc:ık nrııırma bedeli ınııhaııımen 

kı~ melin yüzde i;; ini bulmaz 'eyıı 
satış isle) enin alncnğın:ı ruelı:ıııı o
lan diğer nl:ıcnklılar bulunuı, dn be. 
del lmnlnrın hu gayri menkul ile le
min edilmiş nlacnklnrının ıııecıııuun
dnn fıızl:ıyn cıkmnzsa en çok nrllır:ı. 
nııı tn:ıhlıiidii b:ıki kulııınk fızere nrt-
tırnı:ı 15 gun ıl:ıhn temdit cılill'rek 

1 - 9 • l!l3!l tnrihjnde cıııııa giiııii sa. 
ol 14 den lG ya k:ıdnr lsııınlıııl dijr. 
diiııcrı icra nıeınurhığu odnsıııd:ı :ırt
lınnn lıedeli salış iste~ enin al:ıc:ığı. 

n:ı rııçlı:ını ol:ın di~er nl:ıc,ıklıl:ırııı 

hu ga) ri menkul ile teıııııı edilmiş 
al:ıcakları ınccınuundıın f:ızl:ıyn ~·ık
nıak ve muhanımcn kı)ıııelin ~üze.le 
75 ini tutmak şnrli)le en cok urttı-

r:ınn ihale edilir. lföylc lıir bedel 
elde cdilınezce ih:ıle l·ıııılın:ız \e sa
lış :!280 nıınınrnlı kanuna teYriknn 
geri Jıırnkılır. 

li - li:ı) ri menkul kendisine ihale 
olıııınn kimse ılcrlınl nyu 'erilen 
ıııiilılet iı:Iııılc pnr:ı) ı \·erınl'Zse ihnle 
k:ır:ırı feslıolıın:ır:ık kcııdisiııdcıı e\'
\•el en ) üko;ek teklifle lıııluıı:ııı kimse 

nrzetıııi5 oldıığıı bedelle :ılıııağ:ı rnzı 

olursu on:ı, razı olrıınz Yel n bulun
maz n hemen on beş gün ıniiddcllc 

nrttırnıay.ı çıkarılıp en ~·ol, orıııraırn 
ilı:ılc etlilır. iki ih:ılc :ır:mııd.ıki 
fark \'e geçen ı.ıiiıılcr i~·iıı ~ iizde 5 
den lıes:ıp oluıı.ıc:ık faiz 'c diiicr z:ı
rarlnr :ı~ rıro lıukıııe lı:ıcel kalııınk
sızı n rııemııri~ eti ın izcc nlıcıdnn tah
sil olunur. (:\!adde 133). 

7 - Alıcı orllırnı:ı heıll'li h:ırkiıı
de ol:ıl-.ık yalnız tnpıı fer:ıj:: lıarcıııı 

yirmi Sl'nelik \:ıkır ln\'İz lıcdc·liııi ,·ı· 

ih:ıh• kornr pullnrıııı \Crınilc rııcc
lııırdıır. 

l\liıtcrakim vcrıtiler, il'"' irnt \'l' 
t:ınıif".l ve ılrll:iliye rcsınııidcn mü. 
lc-H~ll. ı hc·lcılb t' rusunııı 'e nniler.ı. 
kim \'tıkıf k:ıresi olıeıyn :ıil olııı:ı~ ııı 

:ırltırı.ırı hcdclınıkıı tenzil olunur. 
1~hu IWFİ menkul ~ uknrıdn HÖsle. 
rilcn t:ırılıtc lı;l:ıııhııl ıliırduncu icr:ı 
nıcıııurıur.u oıl.ı<;ıncla işlJU il in Yl' 

gösterilen :ırttırnın s:ırlnanıcsi dai
re-;indc ~alılııcağı iliın olunur. 

(296H} 

I - Şartnameleri mucibince yukarıda cins ve mııüarları yazılı 7 kalem malzeme hizalarıD1 
gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

II - Muhammen becielleri, mavakkat teminatları, eksiltme günleri ve saatleri hiu.lafll" 
gösterilmiştir. . . ~dl 

ili - Eksiltme hizalarında yaz.ılı günlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubeliJıCll""" 
alım komisyonunqa yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alı na bilir. 
V - Kapalı zarf münakasasına iştirak edecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni °'""' 

ikle 'o 7,5 gü\·enmc parası makbuz veya bank'! teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı r.arfl" 
rm ihale saatinden bir saat evvel mczkfır komisyon başkanlığına makbuz ml!kabilinde V~ 
leri diğer eksiltmelere girecekler ~i: 7,5 güvenme paralarile yukarıda adı geçen komisyona ı-
mcleri. (5090) 

------~---------------------------------------------~~------------~~--__..,.;' 
. ;s:t\~ .Vakıflar, ;·Direktörlüğü ilanları 

Semti ve mahallesi 
Dıraman, Ter.cüman Yunus 

,, ,, 

Şehremini, Kürkçübaşı 

Haseki, Nevbahar 

Eyüp, Babahaydar 
Yavuzersinan 
Kumkapı, Kazgani Sadi 
Koca Mustafa Paşa 
Beyceğiz 

Çarşıda 

Balıkpazarı, Ahiçelebi 

" .. 

" 

" 

Cadde veya sokağı 
Cami 

.. 
Bostan 
Tevfik Fikret 

Arpa emini 
Araba meydanı 
Cami 
Vidin 
Cebeci başı 

No. su 
28 
50 

12/1 
45/l 

7/9 

Ali paşa hanı orta katta 
Soğancılar 

63 
68 

5 
11 
71 " 

Cinsi 
FAt .. 
Cuma tekkesinin 
selamlık kısmı 

Ev 

M uhaaıJJl'1' 
aylıiS 

Lira JCt 
8 oO 
5 oO 

8 oO 
5 oO 

Mustafa Ef. tekke 
odaları 5 oO 
Papas zade camii 5 oO 
Kazgani Sadi camii 4 ~ 
ÖksUzce Hatip camii 4 "" 
Esadullah Ef. mektebi 2 ı50 
Oda. 2 -
Dükki.n 18 oO 

.. 15.~ 
Yukarıda yazılı mahaller 940 senesi Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek uzere arttJll""'" J 

ları uzatılmıştır. İstekliler 14 Temmuz 939 cuma günü saat on beşe kadar Çemberlitaft& t1' 
.bul Vakıflar Başmüdürlüğünde Vakıf Akarlar kalemine gelmeleri. (5087) 

lstanbul Levazım Amirliğinden verilen : Harici Askeri Kıtaatı ilAnlal'I 
Teslim mahalli 1\.fiktarı Cifısi 

Babaeski 1040 ton Odun 
Demirköy 1520 " " Viz.e 1200 " .. 
Pınarhisar 1040 .. .. 
Pınarhisar 770 ,, ,. 
Pınarhisar 870000 kilo Yulaf 
Demirköy 168000 

" " 

tutarı teminatı 
=-==vc"""'---Mr 

9000 
7800 
2435 
43500 
9914 

710 
570 
680 
560 
320 
3263 
744 

İhale tarih ve saati 

9.8.939 16 
,, 16,30 ,, 

10.8.939 11 ,. 
,, 16 

" 16,30 
7.8.939 16 

" 16,30 .. 
Yukarda teslim mahalli, miktarı, tutarı ilk teminatı ihale tarih ve saatleri yazılı yulaf ve oduıı ~ 
a~ı ihaleleri yapılacaktır. Şartnameleri Ko. da görülür. İstekli !erin bildirilen ihale sa~tirı~ 
bır saat evveline kadar teklif mektuplarını Vizede Tümen satınalma Ko. na vermeleri açık 
siltme için bildirilen saatte hazır bulunmaları. (1139) (5120) 

BUGÜN·KUl18ARANIZA·ATACAGINIZ·5·kURUj 

--_____ ..... _____ ,_. 

-

YARtN·KURACAGINIZ ·EVİN· TEMELİDİR 
= 
T. C. 

ZiRAAT BANKASI 

şamba giinil sa~t .15 de ~ophanc~e ami~lik satınalma Ko. dıı. sa. ı natı 66 lira 33 kuruştur. Fotinler Maltepe Al.. lieesinde gör~l~ .. 
tılacaktır. Hepsının tahmın bedelı 442 lıra 20 kuruş kati temi. bilir. İsteklilerin belli saatte Ko. na gelmeler i. (59) ( 4999) 

k 


