
r Amerika tayyareleri") 
nin bir rekoru 

Nevyork, 30 (A.A.) - 15 A
merıkan bortıbardıman ta~ı.:e. 
si, ceman 105 kişiyi hamil oldu. 
ğu hald San Diego ile Ho~hilu 
arasındaki mesafeyi 17 sa~e 
katctıni§lerdir. Bu müıjdct, bir 
rekor müddetidir. 

--- ....... 

: Kudüste patı.yan 
bomba 

Kudüs, 30 (A.A.) - Kudüsün 
merke?. piyasa mahallesinde bir 
tethiş hadisesi vukua g~lmiş ve 
bir Yahudi taksisinden bir kah. 
veye atılan bombanın patlaması 

1 

üzerine 4 kişi ölmüş ve 11 kişi 
yaralanmıştır. 

1 

1 

r11ecliste HataY anlaşr11aıarı 
ittifakla tasvip olundu 
Reisicoınhurumuz 1 Hatipler duyulan he
eniz bayramı münase~e.tile yecanı ifade ettiler 
ıgün ıstanbulu ş~reflendır1y9~ Hariciye Vekili anlaşma 

ıaıJ;ıı;rın nillsıü-1 esaslarını izah etti 
man hamiliği t "istiyoruz ki, Hatay Türkün hudut üzerinde dikilmit 

aşılmaz ve erişilmez bir kalesi olsun o·a:ııı' ıncıdaJ. ,Yazan: ASIM US 

Hıristiyanlık aleminin mer
ezini le!kil etmekle iftihar e. 
~n İtalyanların birkaç seneden

ri Müslüman hamiliğine de 
.!,"\Şladıklannı biliyoruz. Hami 
askesi altında Müslüman mem 

eketleri ve milletleri daha ko
ay esir edebileceğini düt ünen 
<'§ist Jtalya matbuatı Müslü
.. an Araplar için bir tehli!'e 
<~ıfetmif. Türkiye ~t~re ile 
· l k b"' .. A-- ınilJetle-rr C§Cre utun .rw--:- de • • 
.•• t'IA etınek niyetin ım•t· 

ı ıs ı • ·ı 'h la bu tayın Türkiycye ı b a 
el\likeyo doit'I giden jlk adım 
efkil eclyormuı ! 
- Bilmiyoruz, bu satır lan. ok~
anlar bu haberin ciddiy~tıne ı
anacaklar mı? Bunu bı.z ken
. karihamızdan icat etın~y.oruz. 
. 1 wn valısı Ge
arab usgarp um k 
eral Balbo'nun organı oldara 

C · Pa ano anmmıt olan omere . 
· · · t 1 nakledı-azetesının neınya ın 

yoruz. 

Müslüman hamiliği davasın· 
da olan İtalya bir Müslüın~n 

emleketi olu Arnavutlugu 
kanlı bir istila hareketi ile itgal 
etti; bir Müslüman kralı olan 
Zogo yerine hıristiyan kral A
nıanoeli geçirdi· İtalyan gazete
leri bunda Mü;lüman milletler 
namına hiç bir teessür duyma~· 
~ilakis bu istilayı Arnavutlar •· 
çin bir halas gibi göstereli. itte 
şimdi böyle sahte bir Müslüman 
hamiliği rolü takman f atist i-

Ali Çetinkaya 
Ankaraya döndü 
Vapur bacalarındaki fors

t al yanlar beynelmilel muahede
ler ile Türk ve Müslüman ka· 
rakterli bir hususi idareye ta.bi f 
tutulması ötedenberi kabul edil-

lar değiştirildi 

mit ve bu esas Milletler Cemi-
yeti tarafından bile aynca tas-
dik olurunuı !bulunan Hatayın 
milli medis karan ile Türkiyeye 
illihalmu Türk ve Müslüınall 
milletleri hukukuna bir tecavüz 
sayıyor! 
Doğrusu buna hayret etme-

mek kabil değil. 
Fakat Co~ere Padano'nun 

ıdüılüman hamiliği ile gösterdi- . 
ği hiddet ve asabiyet yalnız Ha-

T .. ki ·ıt.hak hadise- .. • "' tayın ur yeye ı ı 1 .. . .. enberi şehrimizde 
zine münhasır kalmayor. Turkı- Bir Jiaç gund l Vekili Ali Çe. 

· b"r ı.ı .. naka e 
y ·ıe Mısır arumda yenı. ~ bulunan .. u kşa.rnki trenle An. 
a ma hazırlandığını. da u.;; tinkaya. ~.un ~tUr. Vekil dün de 
y erek bunun maksadı ka.I'8Ya ~onındevarn etmiş, sabah 
g üılüman Arap me~ tetkiklerın; liman reisliğnie ge. 

aleyhinde olduğunu 1 saat 9,30 al 0ınıu~tur. Ali Çe. 
or: ıerek rneşgu un faa,liycte başla. • 

'it • hım" ayesi al- tinkaYa bug limanlar i§letmesi 
gı erenın t olan · 
ılac.Jtlla Türk • Mıllt nıak a. 0uarı ifletınesı umum 

fJ> l t&tl. devletlere ve delll?. yanına çağtrmış, ken. 

1
• .ıhraıı lo r herle.- ınue1Ulerdll~ektiflerde bulunmuş -

• , azır anan çem .ı- diJertııe 
• • • ni b' halkatlUP -ye 

zıncırının ye ır. dan tur· . k vapurların, ba.Oa. • 
Arap memleketlen tarafın J)illl 'bil" ço 
~ · ;{Devamı 2 incide). 

... 

larmdaki Denb.ıbank forsları sö: 
külmilş, eski forslar takılmaya 

başlanmıştır. 

Ticaret vekaletinde 
Ankara, 30 (Hususi) - Tica. 

ret Vekaleti dış ticaret dairesi 

reis muavini Celll Yarmanm Lon 
dra ticaret ataşelifine tayini do. 
layısile d11 ticaret reis muavin • 
liğine Londra ticaret at.atesi Sup. 
hi Ziya taY,in edilmigtir. 

" r·················~ ı 

ı Milli Şef 
ı diyor ki: 
i Milletimiz Hataylı 
evlatları ile iftihar 

edecektir 
1 İttltıbul ~o (A.A'..) - Ha-
~ tax Medilinhı kl.Plltl'"'nı an 
! flasebetile B. Tayfur. Sökmen 

j
' tarafından Reisicumhur İsmet 

tnönline pJdlen telırafa Milll 
4 Şefimı. f'I •uretle mukabelede 
J bulunmU§tu.r: 

B. Tayfur Sökmen 

-Antalya Mebuıu -
·ANTAKYA 

Hatay Meclisinin karan, Ha
taylılann yirmi sene süren kah
rı•manca n1ücadeleainin ıerefli 
neticesidir. Büyük Türk içinde, 
Hataylılar kendi itibarlı mevki. 
Ierini istihkak ile almışlardır. 
Milletimiz Hataylı evlattan He 
iftihar edecektir. Milletin bu 
bu sevinçli gününde sizin va· 
tanpervcr adınızı ve milli mü
cadeledeki değerli hizmetlerini
zi takdirle yidederim. 

1SMET INöNO 
Büyük Reisicumhur Sayın 

lsmet lnönü, Yükıek katına 

YALOVA 

Coşkun tezahürat içerisinde 
Bugün Hatay Meclisinin kapan· 
masiyle yirmi senelik milli mü
cadele tarihi şerefle, saadetle, 
sevinçle hitama ermiş bulunu. 
yor. Büyük bir lUtuf ve buyu
rulan muvakkat memuriyetim 
de so11a ermi§ olmakla mübarek 
elerinizden öper tazimlerimi 
arzederim Büyük 1nönü. Yirmi 
senelik milli ideali tahakkuk 
t.ttirmek surctile Tmk dünya
sına bir vatan parças1 kazandı. 
ran büyük varlığınız her Tür
kün kalbinde bir iman gibi ya
ıiıyacaktır. Var ol, yaşa sayın 
büyüğüm. 

TAYFUR SöKMEN 

• ••••••• 

Mecliste 
Askeri barem 
kabul edildi 

.(l"azııı 6 ıncıdaJ, 

Hariciye 'Vekilimiz Şil.Tmı &ıraç ğoıu, anıa,mays 1nt.a e(feft .tnıflıi. 
aı= sefiri ile ~örllii11'• 

izmirde fırtına büyük 
tahribat yaptı 

1zıxıir, 30 (Hususi) - Bugün mek şöyle dursun ieCUtı 
çıkan fırtına ile yağmur ve dolu rın kızgın ateef:D.l de şehre ....... -
dii~· Fırtına şehirde fazla tah. makta. ve bir cehennem~ 

· 1ptr. Zarar büyüktür. y maktadır. 
r;ONLERDEKl SI. 

CARLAR 
lzmi (A.A.) - lzmirde 

bir kaç ğı... beri hayli zaman. 
dır görülmemiş bir sıcak hüküm 
sürmektedir. Esen şiddetli şimal 
üzgirlan bu sıcaklığı tadil et. 

Londra seyahati intibaları 
.......... r. ıcwwwı- ıswss ~ -

Balıı ;ye erkô.nı 
harp Inek·tebinde 

lngilterede donanmanın yükse 
mevkiine bir misal 

Y •z•• : ASIM US 
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İşaretler: - - ~ -
Uzakşark ta bir 

skandal 
Uzak Şarkta bir skanc:laldan bahsediliyor. Vakıa zama. 

nmuzda (Jjnyanm ıkandal telakkisi o kadar genifledi, akan. 
dal addedilen teyleri hesaplamak o kadar güçleıti ki, böyle 
bir bal kaıt11mda skandal sayılmayan ıeyleri saymak en doğ. 
nı yoldur, aaruyorum. 

Rezaletin beynelmilel sahada diz boylara çıktığı bir za,. 

manda inaanlann da mezhepleri geniıleyor. Rezaleti, rez&ıet. 
le mukayeae ederek birini, diğerinin lehine olarak seçiyor. 

Uzak Şarkta bahia mevzuu olan ıkandal da skandallar. 
dan biridir. Ve hatti diyebilirim ki masumlarından ... 

Vaka f\ldur: 
Almanya bir taraftan •nyayı askeri ittifaka sokmak 

istiyor. Buna ıüphe yoktur. Bunun inkira mani olacak bin 
tane delili var •• 

Bir yandan da Almanya Japonyanm dü§lllanı olan Çine 
harp levaZmıı sevkediyonnUf ! 

Almanya ile Japonya münaaebeti arasında bir skandal 
mamaruı arzeden mesele budur. 

Eier yüzüne haJalcLiı zaman mahçup tazeler gibi laza. 
ran bir dünya mevzuubahis olsaydı, Çine ıilih satma itini 
bir pnah, bir kabahat, bir ayıp telakki ebnekte tereddüt P.t
madik. Fakat buna benzer hidiaeler bir tane değil, bin tane 
dqildir •• 

Fakat cinayetin teadclüdü onu mazur göstennez. Yalnız 
inunlarm bnrkMma hialerini arbrır. 

A1manJa Çine kaçak aililı gönderiyormUf, aynı zamıuı. 
da Japonya ile Iİllh arbdap olmaya çalıııyormuı ! 

Ben hunu itittiiim :uman, ihtiyaraızca büyük harbi ha. 

Almenle• itiW devletlerine, itilif devletleri menauplan 
A ...... ve miltlefilderine Felemenkte ıilih aabyorlardb. 

eanaJiinin imam, merhameti JQktw. Kendi çocuğunu 
&ll~ak için Felemenk topraimda aililı Mtan inunoğlunun 
~- b61'e bir oyuna airmeaine nuıl hayret edilir? 

Mil9b bina clalia a-itJetmek mümkündXir. MUletler 
"--~:!--· eti ulaalarmcla uzun .-ı tahdidi tea~t k~e....,_ 

K~ top~ aalonlarm bitfııl~ Ye&. 
da harp unayünin yem ketifleri için yeni pazarlar 

İaftlftllNlr_ 

Ba hal, baca11; bir medeiıiyetin tereddisine misal değil 
,. ..... ? .. 

SADRI ERTEM 

ral Zogo ve maiyeti 
giltereye git ı han~ 
gi yolu t '< 

Oniversite talebe 
yurdu 

.J:1ümüzdeki aene yeni
den inta edilecek 

Maarif Veki.leti üniversitenin 
talebe yurdu ihtiyacı etrafmda 
gerek rektörlilğUn, gerekse mu . 
fettişlerin verdikleri raporları 

gözden geçirmektedir. ÖnUmUz -
deki eylfıl ayında şimdilik mu • 
vakkat olmak üzere bir yurt bi. 
nası kiralanacak, bili.hara yeni 
bir yurt binuı inşa edilecektir. 
Yeni yurt binasmm projeleri ha. 
zırlanmak iberedir. Yurt, bugün. 
kü talebe ihtiyacına karşılık ve. 
rebelicek bir vaziyette olacaktır. 
Bütçeye bunun için tahsisat ko. 
nacaktır. , 

ilk tedrisat müfet
tişleri arasında 
Bu yıl esaslı nakil ve 
tayinler yapılacak 

M:ıarif Vekaleti ilk tedrisat 
müfettişleri arasında bu yıl e. 
sa.şh değişmeler yapmaya karar 
vermiş, hazırlıklara başlamııtır. 

Bilhassa tstanbul, Ankara, 1z. 
mir gibi büyük vilayetlerde ça. 
lışan ilk tedrisat mUf etti§leri a. 
rasında bazı nikiller yapılacak • 
tır. 

Nakil kadrosu önllmll.r.deki ay 
içinde tamamlanarak al!kadar • 
lara bildirilecektir. 

Maarif memurlannm 
toplantısı 

Kaza maarif memurları dün 
kWtür direktörltiğtlnde bir top. 
lantı ya~ışlardır. Toplantıda 

leqrin bd ~~ bıl *11 talebe 
, .. eti etd~~Uşler. 
dir. 

Her kaza maarif memuru ken. 
dl mmtakuı dahilindeki çocuk. 
1ardan bu yıl ilk okula girecek • 
!erini tesbit edecektir. 

Ankara Belediyesi Zat 
işleri mUdUrlUğU 

Belediyenin eski muhaaebecisi 
Kemal devlet ıOrasmdan cevazı 
istihdam karan alml§. Ankara 
belediyesi zat itleri' mUdUrlUğli. 
ne tayin edilmi§tir. Kemal aynı 
zamanda teftit heyeti reisliği va. 

• aifesini de ifa edecektir. 

an Tramvay, elektrik, tünel 
deki 

rinde, 
..&arı taşı. 

memleket. 

pasa postlar. 
rı muhtemel. 

Tramvay, Elektrik Tünel ida. 
releri bugünden ltlba.ren belediye 
nam ve hesabına çalışacaktır. 

Devir muameleleri daha bir müd 
det devam edecektir. 

Satie tahkikatı 
Satie binumm yolsuzluğunun 

l tabanca şahitlerinden bir kısmı daha. dün 
• dördüncü sorgu hlkimllğinde i. 

lk kral ve aile9i bu vapur. 
bfrile gidecek oluna, ta. 

edeceği yol gayet uzun ol • 
beraber, bir baJmnı ken. 
tatmin eder bir tekilde o. 

Öldü fade vermişlerdir. 
.ts ren Ehlivukuf ta Satie bina.al ev. 

Muhak k • . rakı üurindeki tetkikatını bitir. 
eme arar ıçm mek Uzeredir. 

baıka bir güne bırakıldı 
Kadıköy iskelesinde kansı Be. 

hiceyi tabanca ile öldüren ve Ay. 

ten isminde kUçlik bir kızı da 
kazara yaralıyan Rifat Enginin 

l-IAV~ 
T~VI~ ağır ce:zada görWen muhakeme. 

sinin dünkü oelsesinde müddeiu. 
mumt Feridun Bagana mUtalea. 
smı söylemiş, suçlunun tecziyesi. 
ni iatemittir. Devlet meteoroloji umum mü. 

Mftddeiu.mumf katilin mUda _ dilrlilğünden verilen malQmata 
faasıada ileriye silrdUğtı ''Kan. göre, dUn hava Anadoluda ekse. 

mı iskelede Orhan adında bir za. 
bitle beraber görünce dayanamL 
dnn, kendlml kaybederek wr • 
dum,. pklindeki mUdataaamı ye. 

ri yerlerde açık geçmiı, hararet 

EdirnP.de 30, BurMda ve Antal. 
yada 33, Akhisar ve Adanada 3S, 

Diyarbakırda 38, Nazillide 39, la. 
tanbulda 29 dereceyi bulmu.ftur. rinde bulmamış ve kayınpederi • 

yoludur. nin emllkini idare için kanamm Bugün hava Kadarenizin prk 
Ulu• devlet reialeri, paaa • muvafakat etmediğinden kendi • köşesi ile Doğu A:nadoluda bulut. 

tapadıklan için kral 1.o. sin! öldUrdUfUnU aöylemiftir. lu ve kmmen lağışlı, diler bölge. 
1.111 - memleketi iatillya uğ. Muhakeme karar için bafka lerde açık pçec:ektir. 

ıaınL - puaportsuz o. bir güne b~ 

Olgunluk imtihanları 
teftiş ediliyor 

Teftiş heyeti reisi imtihan ne
ticeleri hakkında umum mü· 
fettişlerle bir görüşme yaptı 

Maarif Vekaleti teftiş heye • , nıflnrm randıman vaziyetleri et. 
ti reisi Bay Cevat dün sabah An. rafında rakamlar almı~tır. 
karadan şehrimi?.e gelmiştir. B. Öğleden sonra da kültür di . 
Cevat öğleden önce eehrimizin rektörlüğünde Vekalet umum mU 
muhtelif liselerini gezmiş. bu • fettişlerile bir toplantı yapılmış, 

gün yapılmakta olan son olgun • imtihan ve talebe durumu etra. 
luk imtihanlarında hazır bulun • fında görüşül.:nüştür. Bay Cevat. 
muştur. Talebenin. imtihan.lar . bugUn Laşka vilaytlerin .okulları 
daki muvaffakiyet derecesi etra. etrafında tetkikat yapmak ü?.e. 
fında da ayrıca tetkikler yap - re şehrımizden hareket. edecek • 
mış, okul direktörlerile de yapı. tir. 
lan görüşmelerde muhtelif sı • 

Reisicumhuru"ıuz 
Bugün deniz yarışlarını şeref iendırecek 

Bugün öğle.den sonra saat 14 yarıı sahasına gelerek hazırlanan 
te Denizciler Bayramı münasebe. } erlere demirlenecektir: 
tiyle Ortaköydeki Deniz Ticaret A • Yatın önünde kılavuz mo
Mektebi önünde yapılacak yanı· t"ru içinde inzibat amiri mebus 
ları yüksek huzurlariyle ıcreflen- '.captan bulunacaktır. 
dfrecek olan Reisicumhurumuz 

1 
B • Yatın iskele ve sancak ta-

hmet İnönünün karıılanması için ıaflarında Slrasiyle: 
bliyük bir program huırlanmıttır. Sıhhiyenin Muıu, Sus vapuru, 
Denizciler bu büyilık günlerinde Çrıdraya motoru, Haliç vapuru, 
hlızurlariyle kendilerine büyük Sıhhiyenin Muıu, Kadıköy vapu. 
bir iltifat bahtedecek olan Reisi- ru, Denizyollan Motoru, Şirketi 
cumhurlannı daha Marmaradan Hayriye, Kılavuz motoru, Deniz 
karıılamağa karar vermiıleroir. k;Ubil vesaiti. 

Hazırlanan programa göre kar. c: - Bu suretle teşekkül eden 

Rüşvet maznunu 
polisler 

Dün muhakemelerine 
baılandı 

Ankara caddesinde matbaacı 

Mehmet Aliden. işini çabuk bi
tirmek bahanesıle 3 lira ril§vet 
.alarak cürmü meşhut halinde ya. 
kalanan polis G.?vdet ile evrakı 

oyalayıp geciktirerek Cevdetin 
rilşvet almasını temin eden po • 
is Bedrinin dördüncü asliye ce. 
-,ııda muhakemelerine başlan -
mıştır. 

Tahkikata göre rüşvet badi . 
sesi §öyle olmuştur: 

Matbaacı Mehmet Ali gece aa. 
ıt 8 den sonra da çalı15mnk is. 
temiş ve mUaa.ade almak içın is. 
tida ile müracaat etmiştir. 

Bu sırada pofüı Cevdet işi ça. 
buk bitireceğinı söyliyerek 3 li. 
ra istemiş, ~lehmet Ali de ka. 
bul eder görilnerek haber vermiş 
ve 3 gUmUş liranm yıldız taraf. 
!arına birer siyah nokta işaret 

edilmiştir. Polis Cevdet gelmiş 
ve paraları alıp çantasına yer • 
lcııtirdikten sonra cürmü meşhut 
yapılarak yakalanmıııtır. 

Suçlular ifadelerinde inkAr et 
mişler, Cevdet alaca.fi olan be 
liradan geri kalan 3 lirayı ald 
ğını ileri aUrmUt Bedri ise hi 
haberi olmadığını aöylemietir. 

Muhakeme karar verilmesi i 
.. in ba~ka bir güne bırakılmış 
tır. 

şılama merasimi ıöyle olacaktır. alay ağır yolla ve intizamla Betik- B:r mahkUm denizde 
boğuldu Sakarya motörü, Sus vapuru, taı hizalarına kadar gelince UskU. 

kıla1n1•lı.ığun iki rQA)Oıkör Y.eJ.• 'd~~ Şemsf pqa ve 'Be§ikt'ciy önle. • 
motoru, Kadıköy vapuru, Deniz.. rinde toplanacak diğer vcıalt ol
yollanrun Çankaya ve DefliıyoUııt· 'l.lı'fü-"'yer8~ .. ffievRlbi.~iifl'kt>al' ed~ 
rı motorları, Sıhhiyenin btanbul cek ve Yat lclemirledikten sonra 
Muıu, Liman iıletmesinin iki mo. yanı sahasına girebileceklerdir. 
toru, Liman reisliğinin iki moto- 7 - Yanı sahasında Yatın de.. 
ru, Şirketi Hayriyenin 71 numara- mirliycceği mahal bir kılavuz Ma

EvVclki gün İstanbul hapisa • 
nf!Sia&a. Çanakkale hapisanesine 
nakledilecek mahkGmlan himil 

lt vapuru, Halicin bir vapuru, De. rmbotu tarafından filama ile i9a
niz klUbUnUn vereceği merakip. ret edilecek ve Yat hazırlanan 

1 - Saat 12 de Galata Liman şamandıraya bağlanacaktır. 
Udsliği önündeki rıhtıma, Ka.dı- s - Diğer vesait yanı aahıaı 
köy vapuru Sirkeci vapur iskele<Ji· amirinin göstereceği mahalde de. 
ne aborda olmuı olacaklaıidır. mirliyecek ve duracaktır. 

2 - Kadıköy vapuru Universi. YARIŞLARIN PROGRAMI 
teye tahsis edilmittir. Sirkeci rıh· 
tnnında bulunacak Şirketi Hayri
ye vapuru ile diğer merakipte de 
Halk Partisi ve vilayet, belediye 
erkinı bulunacaktır. 

3 - Hareket emri verildiği 1.a. 
man, alay, baıta inzibat imiri, kı-

Yapılacak yantların proıra:uı 

şu.dur: 

Saat Yarışların nevi 
14.00 Tek çifte klasik 
14,15 Tek çifte klasik 

(Bayanlar) 

lavuz mebus kaptanın bulunacağı 14,30 Dört tek klasik 

kılavuz motoru olduğu haLde ve l 4,50 Beş çifte mektep flika· 
lan liman seyriıeferine engel ver:miye

ct·k surette nhtımlardan kalkacak ıs.ıs iki çifte klasik 
1ki ç.ifte klbik ve Moda - Ahırkapı hattı hiza. 15,40 
(Bayanlar lannda Yatı istikbal edecektir. 

4 - Yat alaya takarrüp edince 
bütün merakip bir dakika imtidat 
ve yarım dakika fwla ile 3 selim 
düdüğü çalacaktır. 

5 - Yat bu suretle karıılandık· 
tı;ı sonra alaya ittirik eden mera
kip, berveçhizir ııraya dizilerek 
Yatı takip edecek ve bu suretle 
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Pazar 

1 Temmuz 2 Temmuz 
IS Cemazll'e t• Cemazll' 
57 bızır ~s hızır 

Vakıtler vasa. jEzanı Vuı. E zın1 
•an .. 
ue•• 
ikindi 
Aqam 
Vataı 

- -
'82 

1217 
1618 
194:• 
!148 

847 '81 
·'82 121R 
883 1618 

848 
488 
s.s 

16.00 6 çifte kancabaşlar 
16,35 7 çifte mektep flikaları 
ı 7 .00 Deniz skisi 
17,30 Mübareze teknesi 

yarışları 

17 ,50 Tahlisiye filikası yarıt

ları ve gösterileri 
(Anadolu Rumeli) 

18,10 Su üzeriride kayak 
18,30 Elbise ile yüzmek 

(Dz. Tc. Mektebi tale. 
beleri). 

18,45 Yağlıdirek 
(Mektep önünde saha 
ortasında). 

HAKEM HEYETİ 

Yanı umumi heyeti fahri reisi, 
Amiral Şükür Okan, Yarış hey1.:ti 
umumi katibi: Refik Ayantur, 
Yarııı tanzim eden: Hayri Baran, 
jüri : Remzi Boran, Raufi Man
yas, Hamit Saraçoğlu, İbrahim 

Kemal Baybora, Yusuf Ziya Ka
lafatoğlu, Fethi Tahsin Bapran. 

Hakem heyeti: Behin Cem, De· 
niz komutanı Mehmet Ulper, Sah 
Salihattin Cihanoflu, Şazi Tez. 
can, Rıza Sneri, Sıtkı Eryar, Re-

olarak limanımıtdan hareket e. 
den Bartın vapurunda ölümle ne. 
ticelenen bir kaza olmuştur. Va. 
pur Çanakkaleye yakm Karaku. 
va fener hizalarmdan geçerken 

katilden mahkflm HUaeyin oflu 
Hasan ieminde biri güverteden 
birdenbire muvu.enesinl kaybe • 
derek denize diŞnilf, vapur dur. 
durularak yapılan bUtlin arama • 
lara ralmen dalgalar araamda 
kybolup gitmiştir. Hadiee hak • 
kında tahkikata başlanmJttır. 

ltalyanların mUslU
man hamiliği 

( Baııaatı l ınddı) 

emnuniyebizlikle görülmekte. 
:lir. Zira bu İngiliz • Türk ma. 
1evrasi Ankaracb Arap memle. 
:<etlerind"!n arazi almak pyeai
'e viicud' getirilme!de bulun
luğuna kanaat edilmektedir." 

Diyor. 

ltalyan p.zetelinin ba .aale
ri bizim için bir noktadan mü. 
himdir. Bu da timc&Je kadar 
Türkiye ve Türkler aleybiacle 
Jİzli gizli yapılmakta o• felat 
ve tahrikit ocaldanıun ne bdu 
:nanuız nlan, dolanlar ile bir. 
talmn aaf ve balia Miialüman 
milletlerini zehirlemekte oldu
ğunu göstennesic:lir. 

Bu fesat1ann ve tahrikltlann 
ıçıia vurmasma bugün «Crçek. 
~en memnv.n oluyoruz. Zira bu 
kadar manasız yalan ve Mfaata 
azerine kundan tahriklt gi7J\ 
~aldığı müddetçe bımlara belld 
lldanımlar bulun~bilir; fakat 
bütün srülün; mar.tıhı ile meY
iana çı'cın taMklerin Midlü. 
.,...ft milleieri ve ~'eke•leri 
,lclatma.'dan ziyade - nereler. 
den ve ·ne makatlarla p1c11ine 
büank - onları ... siJMle 
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Türk denizciliğinin şerefli bir gUnü 

Deniz Bayramı 
Bugün parlak bir pro

kutlanıgor gramla 
1 Temmuz Denizciler Bayra

mı bugün ve gece büyük mera. 
simle kutlulanacaktır. 

Gündüz denizde bulunan bü. 
tün \'esait ile karadaki daire ve 
n üesseseler bayraklarla dona
nacak, gece de eelktrik tenvira
tt yapılacaktır. 

Saat 11 de Taksim Cumhuri. 
yet abidesine denizciler tarafın. 
dan çelenkler konulacaktır. Sa. 
""' 10.30 da yüksek deniz tica. 
ret mektebi talebeleri, deniz yol. 
Ja .. ı ve limanlar i~letmesi umurr 

ı~\l caddesi, • c...,:>eb3'}1 ve Şişhnm. 
yoluyla Galataya inecek, rıh. 
ımda daZılacaktır. 

~::ı.at 15 de Yüksek Deniz Ti. 
:aret mektebi bahçesinde biı 
zarden parti tertip edilecek, mek 
tep önünde kayık yarışları ve 
:nuhtelif deniz müs-'-ıakalan ya. 
pılacaktır. Bu yarışlar saat 1 ~ 
:la bitecektir. 

Ge--..e Y :ıpılacak Meruinı 

Gece saat 19.30 da Ankarı 
·adyosunda denizciler marşı c-a. 
'macak ve bunu müteakıp Mü 

miidiirlükleri, Şirketi Hayriye nakale Vekaleti müstqarı taıa. 
ve armatörlerin denizcileri rcs- 1 b k c ı k .:ın ir onrerans veri e<;.,e 
mi elbiselerini giymif oldukları · tır. 
halde Galatasaray lisesinin bah-

Beyoğlu, Eminönü, KadtkÖ.} 
çcsinde toplanacaklardır. Alay H lk 1 · d d 20 d . a ev erın e e saat e 
saat 10.40 da Galatasaray lıse- Yüksek Deniz Ticaret mektebı 
si bhçesinden hareket edecek, talebeleri tarafından t T emmu7 
bu sırada verilecek işaretle li. 1-ıakkmda konferanslar verile 
manclaki bütün gemiler düdük. ~ektir. 
ferini çalarak selam resmini ifa 
edeceklerdir. Alayın sonu Gala. Denizde biiyük şenlikler yfa. 

1. . bah . d k .,.ıc ~"'lktır. Donanmış seyyar e-
tasaray ısesı çesın en çı m. l k'" f" k" l 

k d d"'d""k l ner er, ren ıı ıs ıye er ve su 
caya a ar u u ça ma mera. d b l f" k d b r _ · · d d kt" u a an, ışe u ası, ~e va-
sımı evam e ece ır. 1 · · "k d k d' puru ve a aya ıştıra e ece ı-

Alay saat 10.65 de Taksim ğer vapurlar Ortaköy hizalarm
meyclanmcla yeralmış olacaktır. da Yüksek Deniz Ticaret mek
Sıutt tam 11 de bayrak çekme tebi önünde demirleyeceklerdir. 
ve çelenk koyma töreniyle me- Deniz Ticaret mektebinden ve 
rasime başlanacaktır. Bayrak denizdeki fişek dubasmdan ha. 
çekilirken limandaki gemiler bi. vai fişekleri atılacaktır. Saray
rer buçuk dakika süren ve ya- bumu ve Şemsipaşadaki renkli 
mn dakika fasıla veren üç se- '1avuz1ar akacaktır. 
lam düdüğü çalacaklardır. Bun- Şirket Hayriyenin 65 ve 71 
dan sonra Cumhuriyet abidesi- numaralı vapurları saat 21 de 
ne Vilayet, Cumhuriyet Halk köprünün Boğaziçi ve Üsküdar 

Partisi, İstanbul Belediyesi, De- iskelelerinden halkı alarak ha
niz Komutanlığı, Liman Reisli. reket edeceklerdir. Denizyolları
~ Den~ollan, Liman işletme- nın Ülev vapuru Kadıköyün
si Umum Müdürlüğü, Kaptan den, Suvat vapuru da köprüden 
ve Makinistler Cemiyeti, Şirke- gene saat 21 de halkı alarak kal 
ti Hayriye, diğer resmi ve husu. lcaacklardır. . 
si kurumlar çelenk koyacaklar. Bu dört vapur Üsküdar sa-
dır. hillerini takiben Kuzguncuk ön-

. • lerine kadar gidecekler ve bir 
Çelenk koym~ n:erasımınden tur yapıp Ortaköy açıklannda 

sonra genç denızcıler namına demirliyeceklerdir. 
Deniz Ticaret okulundan bir ta. . .. 
lebe ile Deniz Ticaret filosu na. Vapurlardan ıkısı deniz mu-
~ma k~ptan ve makinistler ce. esseseleri erkanı ve ailelerine, 
miyetinden bir zat tarafından diğer ikisi de Halk Partisi emri. 

b. k .. l k . N ne tahsis cdilmi§lerdir. 
ırer nutu soy enece tir. u. G 21 d d O 

tuklardan sonra da Cumhuriyet . ece &aat e e ~ene r-

H ık P t. · ba k t f da taköy açıklanncla demırleyecek a ar ısı § anı ara m n . · . 
b.. ""ki • · k"l k t l Ege vapurunda bır suvare verı-uyu erımıze çe ı ece e ya. . . ·· d 
zıları okunacaktır lecektır. Davetlıler Ortakoy e-

• ki Deniz Ticaret mektebi rıhtı. 
Merasimin bu suretle nihayet mından motörlerle gemiye taşı. 

bulmasını müteakıp alay istik. nacaktır. 
!A == 

SARI 
dedi. Ve usturayı Vang Lung'un *~-..--.......... ~-..---...... ~ ..... --._..-....,.~ .... --.... ...,.~ıııı. 
tepesindeki saç halkasının o ka.. 
dar yakınında dolaştırmaya başla
dı ki, Vang Lung: 

- Babama sormadan kestire
mem, .diye haykırdı. Berber r]e 
güldü ve yuvrlak saç kahkül!.! 
el sürmedi. 

Tıraş bitip de, paralar berbem 
bumburuşuk ıslak eline sayılınca 
Vang Lung bir mü:idet korku L 
çinde kaldı. Bu kadar para verilir 
miydi? Fakat, tıraşlı kafasına rüz. 
~ar değer dc!e sokaktan aşağıya 
giderken kendi kendisine söylen
tli: 

- Canım, bu bir kereciktir .. 
Vang Lung oradan paraza gitti. 

Yarım kilo domuz aldı; ve kasa· 
bın eti, kuru bir lotüs yaprağına 
sanıını seyretti, sonra tereddüt 
ede ede yüz gram sığır eti kestir
di. Hatta, yaprağında pelte gibi 
titreyen taze fasulye ezmeleri ka. 
lıplarına varıncaya kadar her ,c. 
yi satın aldıktan sonra, Vang 
Lung bir mumcunun diı"lı:kanına 

giderek iki tane ödağacı satın al
tlı. Sonra, Hvng'ın evine doğru 

büyük bir mahcubiyetle adımları_ 
lanm çevirdi. 

Evin kapısına varınca bir kor. 
kuya tutuldu. Yalnız nasıl gele
bilmişti buraya? .. 

Birlikte gelmeleri için babasını, 
amcasını, hatta en yakın komşusu 
Çing'i çağırabilir, çağırmalıydı. 

Bu ane kadar büyük bir eve asla 
gitmiş değildi. Kolunda düğün 

hediyeleri olduğu halde nasıl içe
riye girecek ve "bir kadın için bu. 
raya geldim! .. ,, diyecekti. 

Uzun mUddet bakınarak kapıda 
bekledi. Kapı sımsıkı kapalıydı. 

Demirle beslenmiş ve berkitilmiş 
iki büyük tahta kanat, birıbirinin 
üstüne bağdaşmı§tı. Her iki tara
fında ta§tan yapılmış Jki arslan 
nöbet bekliyordu. Görünür.de ba§
ka kimsecikler yoktu. Vang Lung 
geri döndü. İmkSnsızdı. Yapamı
yacaktı. 

Birden acıktığını, içinin ezildi. 
ğini hissetti. İlk önce gidecek, yi
yecek bir ıeyler alacaktı. Hiç bir 
ıey yememiıti. Yemeği ide unut· 
muıtu. Küçük bir aşçı dükkanına 
giderek ilci pena koyarak masaya 
oturdu. Garsonluk eden siyah ön
lüğü pırıl pml parlayan kirli, pis 
bir çocuk yaklqtı. 

Vang Lunı ona: 
- tki kbe aş,, diye seslendi. 
Ismarladığı yemek gelince de 

bambu çöpleriyle ağzına tıkarak 

oburca yedi. Bu 6ırada çocuk :dur
muş, kapkara başparmağı ile işa
ret parmağı arasında mangırları 

çeviriyordu. 

Yazan 
9.!8 Xnbtl miiJ.-d/almı ka:anarı 

Pearl Buck 
'7 
~·········,.,. 

i 
i 

1 
3 

Çev nren 
lbrah i m Hoy i 
,..,.... ............. ~" 

Çocuk kayıtsızcasına sordu: 1 Daha başım çevirmeden, çayı 
- Daha ister misiniz?. <JCldi ve küçük çocuk acar bir ıes-
Vang Lung başını salladı. Doğ. le: 

ruldu ve etrafına bakındı. Bu ma· - Mangırı t~la 1.. diye çıkıştı. 
salarla dolu kalabaltk loş ve küçük Ve Vang Lung, ku§ağından bir 
odada kimseyi tanımıyordu. Yal- peni daha çıkarmaktan başka ya. 
nız birkaç adam oturmuş yiyor ve pılacak bir şey olmadtğını hagyet· 
ya çay içiyorlardı. Bı~rası fakirle. le anladı. 
re mahsus bir yerdi. Ve bunların tstemiyerek: . 
arasınl:la kendisi temiz ve şık, hat- - Bu soygunculuk yahu! .. diye 
ta adeta zengin gibi görünüyordu. mırıldandı. Derken, ziyafete da· 
Öyle ki, bir dilenci yanrndan ge· vet ettiği misafirlerden birinin 
çerken sızlandı: dükkandan içeriye girdiğini gör· 

- İyi kalpli olan hocam .. ve dü. Derhal mangırı masaya bırak. 
buna biraz para ver .. açım .. dedi. tr ve bir yudumda çaymı içerek 

Vang Lung ömründe bir dilen- yan kapıdan hızla dı§arıya sokağa 
cinin kendisinden dilerl:liğini gör- 'flktı. Kendi keridisine:: 
memiş. Ona "Hoca,, diyen birisini - Artık her şey olup bitmeli! .. 
duymamıştı. Dilencinin bu sözle- Diye perişan perişan söylendi, 
rinden hoşlandı ve keşkülüne bir ıe ağır ağır büyük kapıların yo· 
peninin beşte bir .değerinde olan lunu tuttu. 
iki mangır fırlattı ve dilenci bir Bu sefer, vakıt öğleyi epeyce 
siyah peçeyi andıran elini süratlc geçtiği için kapılar ıralanmı§tl ve 
geri çekti, mangırları kaptığı gibi kapıcı yemeğini yemi9 bit gllmlit 
yırtık pırtık paçavlarının içine bambo ile dişlerini ı<arııtrrarak 

soktu. eşikte oyalanıyordu. Sol yanağın· 
Vang Lung oturuyordu. Güne§ da bUyücek bir nob (ben) olan 

tie yukarrya, se:r.~ya doğru süzü- uzun boylu bir adamdı bu kapıcı .. 
lüyor, Çlkryordu. Çocuk garson O büyük beninden de üç tane ve 
sabırsızlıkla oraya buraya seğirti- makas yüzü görmemiş kıl sarkı

yordu. Nihayet aşırı derecede bir yordu. Vang Lung görününce, e. 
küstahlıkla: !indeki sepetten onun bir ıey sat-

- Eğer başka bir şey yemiye- maya gelmiş olduğunu tahminli
ceksen, iskemle kirası vereceksin. yerek bağıı:idı: 

Dedi. - Ne istiyorsun? 
Vang Lung bu küstahlığa karlı Vang Lung büyük bir güçlükle 

fena halde kızdı. İçerledi. (incen- cevap verdi: 
secl) kalkacaktı. Fakat Hvang'ın - B:n 5iftçi Vang Lung'um. 
evine gitmeği, ve oradan bir kadı- Hanımı ile beğinin zengin dost-
m sormayı, aklına getirince, sanki tarından maada hiç kimseye nazik 
tarlada çalışıyormuş gibi bütün davranmıyan kapıcı terselndi: 
vüculdünü ter kapladı. - Anladık.. Vang Lung'sun .. 
Çocuğa az çıkan bir sesle: çiftçisin .. ne olacak? 
- Çay getir!.. dedi. Vang Lung kekeledi: 

- İyi... iyi, devam et 1 

• VAK iT '1 
.\HOJ';I~ l'AIUFESI 

il emfrlo eı Memltku 

trt11de dışınrlo 

Aylık 9!> 15~ Kr. 
3 ıylık 21i0 425 • 
6 ııylık 475 820 .. 
1 )'ili ık 900 l!iOO • 

1 or ı lerlrn Balkan Blrllaı 

ıçın ıı)tlıı uıuı kuru:s du~Olür 

Po.,ıa lıırlıA'ın~ gırnıe)en yerler<' 

ayıla )t•lıııı~ heşer kuruş zam 

l nıeılrlır. 1 
Ahoııe lrnyJını bıldıren mek· 

ıup \'e lelıırııt Ocrellui, abonl' 

parasının ı•osıa \'eya banka tir 

yollıırııa ur relin 1 idare kendı ü 1 
ıerırıe alır. 

7 ürklutnin lıtr posta nıtrke:lndt 

VAK/1" o abone 110:1/ır. 

Adre~ değıştırme ücreti 1 
25 Luruştur. 

il.AN C.:CRETl.F.RI 

rıcareı lllınlarının santım 

utırı sonden ilıbaren 11:\n MI)" 

falarınıtı 40; iç SB) falarda 50 
1.:uru,; dörduncü &a)'fada J. 

ikinci Te ücünrude 2; bırıncıdr 
4; başlık )'anı ke~ınece 5 tıra 

ıJı r. 

Huyük, çok de'l"amlı, klışeh 

renklı ılıln \"erenlere a)rı &)rı 

lnıJ ı rrııeler )'Dpılır. Resmi ılllnl:ı

rın sanlını • salırı 30 kuruşlur 

rtcAnl .\IAlm ET1 E 01.MIYAI' 
K('ÇC'I\ 11.A~I.AR 

Uır dele 30. ıkı delac;ı '50, O~ 
defası 115, ılörl dd•~ı 7!> ve on 
defası 100 kuruştuı. l'ç a)lık 
illin nrenlerln bir delası hed:ı
vaılır_ Oört satırı geçen llAnl:ırın 
fazla salırları heş kuru$1an he· 
sap eıHllr. 

lll:meı kuponu 11elirtnlert 
kl1rDk lldn tarifesi uD:de :».S 
indirilir. 

Yakıl hem doQrudan rfoAru· 
)'a kendi ıdare yerinde, hem An-
kara caddesinde \'akıt Yurdu 
ıllında KEMAl.F.l>l>l!"J tnı:l\ 

ltln BOrosu elıyle il~n knbul 
eder. (Büronun lt/e/onn : ?0335 ı ... 

• ,_ • - ... ".., ....... " -C:• ":.. • .,,,.... ~ ...... '··. 

lemdar s nemas 
1 -Kasırga 
2 - F..ı .......... ı, •• llC,~1,..,., 

- Ben .. ben .. buraya gel.dim ... 
Kapıcı, edalı bir sabırla ve be

nindeki kılları bun bura: 
- Onu da çaktık! .. ıdedi. 
Vang Lung bütün arzusuna rağ 

men sesi fısıldarmış gibi çıkarak 
- Bir kadın varmışt. dedi 

Güneşte yüzü ıpıslak 'olmuıtu. 
Kapıcı bol bir kahkaha attı: 
- Demek sensin ha! .. diye bö· 

ğürdü. Bana bir damadı bekleme 
mi söylemişlerdi. Ama kolunda 
bir sepetle seni tanıyamadım, doğ· 

rusu... ( Dcvımı var) 
T JSSJ 

·-- - r 

dan karşı sıranın üstüne attı. 
- Söyle, rica ederim söyle 1 - Beklediğim, tahmin ettiğim gibi 

vesveseli, kuşkulu bir adam, habersiz 
kalınca mutlaka gelecekti. Işte böyle 
düşündüğüm için bekliyordum. Karamazof Kardeşleı· 

Yazan: Dostoyevski 

~rm: l:laklu Süha Geqia - ı22 

Uıak: 

- Saymağa lüzum yok; üç bin rub. 
lenin hepsi buradadır. tıte alınız! 

Dedi. 
ivan sandalyesine yığılmıştı. Yüzü 

bembeyazdı. Acaip bir gülümseyiııle 
kekeledi: 

- Bu çorabın beni hayli korkuttu! 
- Sahiden mi bilmiyordunuz? 
- Hayır, bilmiyor, Dimitri yaptı ııa· 

nıyordum. Ah zavallı kardeşim 1 Biçare 
kardeıim! ... 

Başını ellerinin arasına aldı ve: 
- Dinle. dedi; bir tek baıına mı yap

tın bu işi? Yoksa Dimitri ile mi birlik
tin. 

- Dimitri Fiyctdoroviç masumdur. 
Bu cinayeti, biz ikimiz i§ledik. Sen ve 
ben. 

- Pekala... Pekala t.. Benden daha 
sonra bahsedeceğiz ... Yalnız ne diye e~. 
l.:rim t"triyor? Fikrimi anlatacak ı5z 

llı!~&."?Uyorum: 

Smerdiyakov, yine: 
- "Her şey mübahtır,. d:diğiniz za

manlarıda ne kadar cesurdunuz... Şim· 
di kan tutmuş gibi titriyorsunuz. Bu ne 
hal? .. Limonata ister misiniz? Gidip ge. 
tireyim .. Ama, ilk önce ~unları örtmek 
lazım. 

Diye fısıldadı ve nıble paketlerini i
şaret etti. Evvela mendilini çıkararak 
örtmek istedi; fakat bunun pek kirli ol
duğunu görünce vazgeçti ve geçenler
de lvarun ne olduğunu sorduğu büyijk, 
sarı ciltli kitabı kaymelerin üstüne koy
du. Bu kalın cilt, "Suriye velilerinden 
(İzale) ın mezamiri,. ~tli. 

1van: 
- Ben lim:>nata falan istemiyorum, 

dedi. Otur da nasıl yaptığını, bütün te
ferruatiyle anlat! 

- Par.desünüzü çıkanmz ama, çün
kU çıkarmazsanız ter içinde kalacaksı
nız. 

tvan pardesllsltnU çıkardı Te kalkma· 

Diye yalvardı. Kendini toplamıştr. U
şağın artık her şeyi olduğl' gibi anlata
cağml:lan emindi. 

- Nasıl yaptığımı mı öğrenmek isti. 
yorsunuz? .. Pek basit bir surette ... Tıp· 

kı sizin dediğiniz gibi... 

tvan bu defa kızmadan, bütün sinir
lerine hakim olduğunu gösteren bir ta
vırla: 

- Benim dediklerimden sonra bah. 
sedeceğiz .. dedi; sen, şimdi yalnız ken· 
!dine ait olan" kısmı söyle. iş nasıl oldu? 
söyle. İş nasıl oldu ? Nasıl yaptın. Sıra 
ile ve bütün teferrüatile anlat. Bilhassa 
tcferrüatı sakın athyayım deme. 

- Siz gidince, ben de mahzene düş
tüm ... 

- Sar'an gerçek mi idi, yoksa uy
durmamı ? 

- Tabii uydurma... Son basamağa 

kadar tıpış tıpış indim. Oraya varınca 

güya nöbet tutmuş gibi yere uzarJdım. 

Ulumağa, dedelenmeğe başladım. Beni 
iıte bu hal.de kaldmp götürdüler. 

- Bir dakika ... Ya sonra? .. Hastaha. 
nede de taklit mi yapıyordun? 

- Yok canım ... Ertesi gün daha ev· 
de iken F.l::liye kadar hiç geçirm:diğim 
şiddetli bir nöbete tutuldum. İki gün 
iki gece kendime gelemeden yatmı§nn. 

beni Grigorinin odasına bitişik bölme
ye koydular. Böyle hastalandığım za
manlarda b:ni hep oraya ahrlaıidı. Mar. 
ta, doğduğum gündenberi bu IUtufkar
lığını benden esiq~ememişti. Gece, -.ra
kıt vakıt inledim. Fakat usul usul... 
Hep .Dimitri Fiyodoroviçin gelmesini 
bekliyordum. 

- Buluşmak için mi bekliyordun? 
Böyle mi sözleşmiştiniz? 

- Yok canım ... Geleceğini biliyor
dum. Çünkü bil.tün gün ve bütün gece 
benden bir haber alamayınca, etekleri 
tutuşacak, olup bitenleri kendisi öğren. 
mek üure mutlaka parmaklıklardan a· 
şarak geleceğine yüzde yüz emindim. 
Zaten beklediğim de bu J.li. 

- Ya gelmeseydi? 
- O vakıt, hiç bir şey olmryacaktı. 

Çünkü onsuz bu i§i başaarmazdtm. 

- Peki peki... Acele etmeden anlat ... 
Hele hiç bir şeyi atlamamağa gayret et. 

- Onun gelip Fiyodor Pavloviçi öl
düreceğini umuyordum ... Evet muhak
kak öldürecekti. Onu bu işe adamakıllı 
hazırlamıştım. 

Hele son günlerde bunu iyice kafa. 
sına koymuştu. İşaretleri, kapı çahı•nı 

ait parolaları da hep bu gayeye ulaş· 
mak için ona vermittim. Onun ıibi 

- Dur, anlayamadığım bir nokta 
var. Eğer Dimitri öldürse idi, paraları 

da o alacak, sana bir şey kalmıyacaktı. 
Tabii bu noktayı sen de düşUnmUşstin
ıdür. O vakıt eline ne geçecekti? 

- O, parayı asli bulamıyacaktı. Ben, 
rarfın yastıklar altında olduğunu söy
lemiştim; ama, yalandı. Rubleler ilk ön
ce bir çekmecede idi. Fiyodorun, dün· 
yada benden başka hiç kimseye itimat 
etmediğini bilirsiniz. Ona, anlattım, lci 
parayı, eğer mukaddes heykelin arlca
sırJ:laki oyuğa saklaraa daha iyi olur. 
Çilnkü kimsenin aklına orası gelemez. 
Hele <!ar ve tellşlı zamanlarda... Fik· 
rim, babanızın hoşuna gitmişti. Parala. 
rı, döşek, yastık altlarında, çekmeceler
de saklamanın manasızlığını kabul etti. 
Fakat vakadan sonra, herk6 paranın o
rada saklı olduğuna inandı. Baz:an ne 
sersemce inanı§lara saplanır giderir.!. .. 

Eğer cinayeti Dimitri işlemi§ olsay
dı, en küçük bir tıkırtıdan huylanarak 
kaçacak, yahut yakakı ele verecekti 
Ben l:ie ertesi yahut daha ertesi gün gi. 
.derek rahatça parayı alacaktım. Yüzde 
yüz it böyle olacaktı. 

- Peki, ya &adece yaralamı§ olsay 
dı? ya babam ölmese idi? 

(Devamı var) 

I 
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~;;;;;;;.;-.--.....-~-~---, Belçikada yapılmakta olan Günün eseleleri : 
~@yük M llf Roman ·--····· .. --............. _......................... A be kana 1 ı lstanbulda bir fuar 

, _ 44 _~MAN ~~~! nasıl yıkıldı niçin ıazım 
.o Usul usul, her basanıagm .. da ka.d t~ıyıp gece yarılarına Belçikada Büyük Alber ka.,~yırlarda hayvanlar otlayordu. M"llI sa y"ı"mı"zı" ancak "stanbulda 

~ad :r k gibi uğraşıyor!. HUk. nalında feci bir kaza olmuş, ka. Göz açıp kapayıncaya kadar su. 1 na 1 
-..a:r:~::-~ ~~~~:~~:t~a.~ :u:: v!:dıktan 80Ilra. keneli ya.. nalın mühim bir kısmı çökmüş. lar derhal ?er tarafı ka?.~~· ~ı- kolaylıkla teşhı"r edebı"lı"rı"z 
~&a vardı. tak odasına doğru yürüdü. tür.. kılan baraıdan s~lar buy'!k §ıd-

.•. ıl'·z::nm odasının kap'"'' ara • Kapı kaplı.. K t · .. ·· detle dııarıya hucum edıyorlar lstanbulda bir fuar açılması sa bilhassa şimdilik her sene bey 

... ~ uu aza geçen pazar ~.sı gunu ll .. h d' · d" · 
; içeride ışık var. Gece kandi. Kulağını dayadı. Bir mUddet 16 20 d k b l b' ve zava ı mu en ısın cese ını hakkındaki tasavvurlar İzmirli • nelmilel sanayi sergisi açmamı. 

k k y saat . e vu u u muş, ır .. "k] l rd 
a•·dınlığı değil, büyük l.Amba dinıledJ· lçeride hare et yo · a. ha 'da 1 tek .b 40 t:. suru eyor a ı.. lerln faz.la telaş& düşmelerine se. za her cihetçe imkan yoktur. Çiln 
ır.yor.. vaşça.cık tokmağı çevirdi: rkaJd abç~ and l'ktrı en l ~~- Sular bütün tarlaları kapla- bep oldu. İzmirliler İstanbul fu. kü bu muazzam bir iştir. BUyUk 

. • re a ar ır e ı · en su ar ~-
1 

. . · b · 
ine kulak kesildi.. Konuşma, Kansının sesı • h" tm' G d h 'd'. mı• ekinleri harap etrni•, hay. arının zmıre bır rakıp olarak Avrupa merkezleri ile buna mı. 

Kim ? rıya ucum e 1§, o s eı :s• ıs' k ul k o t d'W• o dah' ·1 ' kA bul zl 11.A' ı• V' t>nU§lna değil, çıt yok. - o·· d K l k vanlan öldünnüeı idi... ur ma ıs en ıgını ı ı en an ama ar. J.•J.ese cı. ıyana. 
,,..... d Ben' , en atermo en mınta asımı lS' "rd"l ""-=-ı·ı . b . U d p ted Pariste dah bl k ..... uvar uvar yaklaştı. Aralık. - ım. k d b" .. b' h r . b . 

8
. 'T hl'k su u er . .ı.z.nur ı erın u ış ze. a, eş e, a rço 

n iÇeriye göz atb. Ka.ryolndakl hemen ağznu aç. a ar uti.in ır ava ıyı su as. Y enı ır 1 'e 1 e rinde bu kadar hassasiyet gös. şehirlerdeki sergiler nncak ~ 
Pencere aç k. önünde damat tı: mt§tır. Kanaldan çıkan sular biraz terıneleri acaba ne dereceye ka. veya on senede bir beynelmilel 
IY; yanında küçUk bir masa; - Bu saatlere kadar nerede.. Kaza çok ehemmiyetlidir .. ileride akan Demer ırmağına dar yerindedir? İleri surdUklcrl mahiyette kurulur ve ekseri ee. 
ltiinde kfı.ğrt.Jar, hokka kalem .. sin? .. Her geoe yUreğimi ağzıma Kadsheid barajı ile Langerloc doğru yürümekte olduklarından mahzurlar hakikaten varit mi • neler millf bir şekilde açılıp ka. 
Halbuki onlarla m~gul olan getirmcğc, uykumu altilıit etmeğe barajı arasındaki üç kilometre. yeni bir tehlike başgöatermiş. dir? Yoksa lüzumsuz bir telfişm panır. Sonra bizim sana.yiimiz 
ık. Uyuntu, arkası dönük, pen. :;ü memursun? .. Dalarken uyan. lik r csafede Alber kanalr dok. tir.. neticesi midir? nncak bir mUddet sonra ecnebi 
eye dirseklerini dayamış, başı don mı sa.baka kadar kirpik ka. san ııekiz metre genisliğinde ve D .. H lt'den bi Bu hususta salahiyettar ve bu sannyii yanmda yer alabilecek 
avucunun "'''"'mda, kımılda. V\.!Şlura.madığımı, hafakanlar i. 1 . t d · l'kt d:ı:. ]ıı::t b emer ırmagı es~e • rribi işlerle alakalı zevatla gö ve kendini gösterebilecek bir se. et.: ..... ....., . aı dö d"ı;.n u atı me re erın ı e ır. :ı: e u raz ötede kanal yatagının altın. o· . _ . • 

-.ıa.J'.\ duruyor. Dışarıya. bak • çınde mumh aya n U5 .. m iki baraj arasında bulunan bü. . .
1 

rllştUk. Evvela. §UilU soylıyelim viyeye varacaktır. 
r!da.. hala. öğrenemedin gitti. "'k hak l d l'kt dan geçmektedır. Bu §ekı de ır- ki görUştüklerimizin hepsi 1stan lşte yukarıdaki izahattan, 1s .. 
Kapı reulerinin aralığından Sinlrli, evbamlı, yanm bir lnsa yu su ~-· ası ~çı.an h.ı b;ı mağın çoğalacak olan sularına bulda kunılmnsı düşünUien ser • tanbulda kurulacak serginin mil. 

ı · · d nım i"'te •. Bir kere kalbim hop ~:oırıya ucumb eh~ı§ ve ıçk ır sı'fon'-rm -hammül edip ede. gı'nin esaslarını o··gr~ enmeden yilk: fi b' · _,_. tind 1 .ı;.. µ-yo a görünüyor. Kızı ıçın c . :ı: O Kuvvet suyun u ucumuna ar lll ... •• ır sergı muuıye e o aca6. 
)ıleri kapalı, uykuda.. etti mı saatlerce durmuyor.. • k S 1 1 miyecegı merak olunmakta ve selen bu endişeli ve tela~lı itir~ anlaşılmaktadır. nerlde beş sene. 

nu da bırakalım, bir gün Cemil !.1 ~yama~ıştır. h u anny h~~a up yeni bir felaket doğurması en. ve hücwnları tamamen yersiz de bir kurulacak beynelmilel fu. 
Çoktandır adını ağza almadL oğlanın da ödünU koparaca.k~m. uferın: ras ayan er şe dişesini tevlit etmektedir. bulmaktadır. arlar da mahiyet ve liiCkil itiba • 
lmız, esasen evde varlığile yok. dağlara, taşlara boynunu §ışıre. 0 muş ur. . .. . SaW.hiyettar bir zat diyor ki: rile 1zmire hi~ bir zarar ve..""tnez. 
ğu belli olmıyan damat bey. ceksin; havale, sara illetlcrine Kenclinizi Kurtarın Maamafıh .. felaketın_ hu .. k~- "- Bir beynelmilel fuarın ler. Mesela; :lsta.nbul sergisi llk. 

§imdi biraz balısetmekliği • uğratacaksın.. Söztim yabana . . . . .. darla kalacagı tcmennı ve umıt muhtelif maksat ve hedefleri baharda, 1zınir sergisi de SOnba.. 
!iz icap ediyor.. gözünün içine bakarsın, üstUne K~za ~at~~rınde bınncı m~- edilmektedir. Aksi halde sular vardır. lzmirde kurulan fuar harda olabilir. 
Kimselere görünmeden, saba • tJtrersin.. Yalan, vallahi hepsi ~e~~ıs rv:o~yo Save~y ~~~ uç Diest şehrini tehdit edecekler. mahsurnt ve mesnuatnnızı harice Sonra İstanbul Türkiyede ku.. 

ikinci vapuruna yetieip kale. martaval! Torun muhabbeti böy ışçı ıle hırlıkte bara1ır: onunde dir. tanıtmak ve yine bu maddeleri • rulabilecek beynelmilel bir fuar 
!ine giden, on vapurile dönen, ~e mi. olur? Seninkisi sevgi de • suy~n sızıntısını tetkık etmek. Alber kanalı, Belçikalrlarm mizi ecnebi memleketlerden ge • için en müsait şehirdir. Bu ara. 
uneğini bile odasında yiyen, ğil, .düşmanlık.. teydı.. en büyük eserleri olacaktı .. Bu. lecekler arasında teşhir ederek da tariht kıymeti de öne sUr • 
lahm hiç bir cuması, hiç bir Zıve~ ~~hap yutmuş •. Agobun Mösyö Savely Cogan birden- gün vukubulan bu meşum kaza mukayeselerine imkan vermek • mek icap eder. 

ıt7.nrı gezme, piyasa hatırına ge kazı gıbı dınlemOOl! ... Bır taraf. ;.,· l .., d t gı" f 1 . d h" b. d ... tir İstanbul Türkfuenfn gerek ken 
ı- . . rih uıre su arın aşagı an opra inşa8t aa iyetin e ıç ır egı. · J 

ırmeyen, ne bir a.krnbası, ne bir tan da bını.z mUste ; maama • "k ltfW' · .. d" y ndaki . 1. k Halbuki !stanbulda açılması di içinden gerek hariçten gelen 
hbabı gelip gitmeyen o koyun fi~~ıke §a§kd;ı .. ~~~ m~~dit.. r~~il::e:ıgını gor u.. anı şıkBeıkl~akplmlıyabca ·katır.. • • tasavvur edilen serginin bam • masnuat, 

1mamulfıt ve mabeulAt 
ede, o tınmaz melaike de son "'""'S' ~ ...... ı, vıl.ö.üca mese. •• H k •• çı a ı ar u za ıçın: ba~ka bir mahiyeti haiz olması için yegane prı.za.r ve merkezdir. 
!inlerde büsbütün değişmişti. le.sini mevzuu. bahsetmiyor. . erkes canını urtarsı~: . _ Yazık, resmi kü§adı geri düşünUlmektedir. İstanbul ser • Anadolunun herhangi bir yerin • 
Zaten kelamasız, sükuti balga. Hırçın, dehdolu ve lakin ana, Dıye bağırml§, bunun uzen .. kalacak demektedirler. gisi tanı bir sanayi sergisi ola. deki bir fabrikanın mamulatmı 0 
. (Evet!.. Hayır!.) demek için baba öz karde§i. Merak edilecek, ne üç i~çi betondan bir saha ü. · . ' . T cak ve içinde yalnız mal ve.te. fabrikanın bulunduğu şehir hal • 
e lilı zait bulup kafa eğip kal. calibi ehemmiyet bir şey olur. zerir. atlryarak hayatlarım kur. Fılhak~~ kanal~ 3o cm- sisat teşhir edilerek satı~ yapıl. kı bile lstanbuldan tedarik eder. 

ıranlardan. (Gcll •. git! .. ) i bile 5~ her mınanki bu kUllü çörekle. ta?ll rşlar, fakat zavallı rnühen- muzda ku~t reamı .:a.~ılaC:Sktı .. mıyacaktır. İstanbul bu kadar mUhim bil 
ile işaret edenlerdC14. n çoktan unutur; yaygaraya, va. dis, gemisiyle batan kaptan gi. Çalışmalara daha buyuk bır hız Aynı zamanda İstanbul sergisi merkez haline gelmietir. Bu ee. 
Şimdilerde hiç du<lak kıp1r • veylaya. başlar elbette.. ca ıkılan baraj ile birlikte sula- verilerek kaza netİcC8inde yıkı. !zmir gibi her sene açılan bey: • beplerden dolayı İzmirliler hi' 
tm:ız, dil oynatmaz olınu§t~ Hanf~i gittikQe hiddeti ar~ 111' .. gömülmü§tÜr. lan yerlerin iki ay zarfmda ye. nelmilel bir mahiyet taşnnıya • telaş etmesinler! İstanbul sergisi 
Karısı u_ykudayken, kalkıp pı;. tırarak soylcnmedc: n· d • pılmt" nileneceği ümit olunmaktadır. caktır. Sergjnin bilhassa. ilk se. onlnra zarardan ziyade fayda. C't'e. . . . An adlk ı:.ıraz sonra a yem ya .,, o 

:r~ı c~?den :gıymıyor: çıı;ekl>O - . 1 • fJU zıkkımdan vıız.. olan iki ev sulardan ilk darbeyi Zarar on milyon frank, yani neler milli bir sanayi sergisi hn.. tlrecck ve ~~ evvel kurulacak 
lgu, egrı bnca.k ahreUığin kapı. geçemıyorsun. Hepimize, kızma., . d E l . b' . d h l 350 b' 1' k da dı K lfnde kurulması ve 'belki de ileri. !stanbul sergısıne i~Urlık edecek. 
o.n uzattığı kahvesini içer içmez olup olacak lbir tanecik yavru ykıyldor luk.: .v. erın lı;ıb ersaavleytıe. 'hı~ ıbraepl~rd rn rh.u.sualezagneml de 950 senesinden sonra, o da. be!l Jer buradan daha hazırlanm.ıa 

. k U t•• ter "h ed' S ı ı. ıncısı evve a u ne gı ı se ._ c - . . ıı. l • 
lkeleyı boyluyor, a şanı s :u ge yavruna cı ıyorsun... ay- k d b"ld' Et ftak' . Jd w çh ld" senede bır beynelmilel mahiyet. bır ualde zmır sergisine gidecek. 

1p geceliğini sırtına geçirirken, gı, insaf, fu- ve hay& olmadıktan mu avcmet e e 1 ı. ra 1 nıı§ 0 ugu me u ur... tc açılması kabil olacaktır. Yok. lerdir. 
nüne pul zarflarını, defterleri. sonra ne denir?. Senin baş mu. 
U getiren kansına yalnız §U ka. habbetin rakıya, sonra da o is. 
k.rcık laf söylüyordu: kenıl-0 kuklasr, altı karış Bebenı. lrlandalı tedhişçi· Tagmise göre 

- Bunların lüzumu yok; da. hi, Corci denilen yezide.. Ka. 
renin beyaz edilecek ~iistn.cel rışan, göril§Cll yok, ikisi de mil. 1 ./ ı ·yette Türk· Fransız anlaşması vraklnrı birikti. Beni yalnız bı. barekolsun; hayırları gör ... Ama ıer J aa l 
ak; Cemil gelip zihnimi kart8- §unu da. bil ki ben artık kararı. . . . . . Dünkü posta ilen gelen Tay. cek umumi, "Şarki Akdeni2:" 
ırmasın. Kapıyı sUrmeleyece . nu verdim ... Fikrimden dönen • Fransızca Pans.Soır gazetesı·jde yemden hır bomb& patlamış, . t . T" k F l . . b' kı h-ı~- . 
~ · · · · . · b'ldi · . bir k ki 1 ğı tt mıs gaze esı ur - ransız an. mese esının ır smı cınıe gır .. ı;im!. lerden değılım. Nuh derun, pey. nın Londra muhabln ı nyor. ço mse er & r sure e ya· . d . b. ba alml d'W• 'k"rd " 

Ynlnız kalır kalmaz doğru gamber demem; kan kusarım, kr. İrlanda. cumhuriyeti gizli or- ralanmıetır. Londra.nın en me{}· :ı.tma.s~atir. aıBr ır kalşmde d e ıgıfaşı n ırT··· .. k. I 
1 k be · · · .. k L h t · · b k kta b l k DC§rebnıf • u ma e e. ransız • ur an aşmasmm pencereye... zı er şer ti 1çtim dedun.. dusu mensupları dun n §8.m on ur erzısı u so a u unma • ki . .. k .. • . ..h. 

Oda mllr.evva. olduğu için, kö§e Hafakanları ayakla.n;ı.n, her dra caddelerine bombalar yerle~ tn.dır. nı~?r.. =. . da 51!8s8ı ve as erı ne1ta~C: mu ~~-
pe . Ortan dasını ta. tarafı bırakıp killçc kesildiğin ti . 1 eli B b balardnn da. Halk müthig heyecana kapıl· Turkıye ıle Fransa arasın clir. u anlaşma, ngılız • Turk 
ı.....~~?5ı.. edecanm o den tutturan Cemilin uyku ar;_ k rmi!ı er .r: f~B.ko~mi§ ve yirmi mış ve bomba attığı zannolunan J.ktedilcn mütekabil müdafaa tedafüi misakının neticei zaru. 
F ı:ı~ı::-mdn ,..;İeden ,..1k:mrat.r. sında korkup' boynunun ı:ı.Jcoce • beuz b"nesık' ~ 1 gırv c: yaralanmıı:ı. bir adam linç edilmek istenmiş. anlaşması Akdenizde sulhun ve riyesi idi ve böylece: iki Carp 

1# '$" 1S 'V ';; ~ § ın ışı a 'I/ ' A ' 'k h f • ' d 1 • ' So h''k... • 'l 
Onwı da ha.Sbanm ,....1 .,0Uigv~. ğinden, havale sara flletlerine tı Tedh' il b kerre Londra. tir. Ancak polis vaka mahaline ye sıyası ısti rarm mu 8 azası ıçın ev etının vyet u umcti J e 

6........ , r. ı§ç er u ·1 . d w l b' d'.. d fü•A b. 1 
en ve şuhluğuna çenesi titreme. uğrayacağından korkan anne an.. gin a.hallesini tercih et· tişerek bu harekete mani olmu!i ı enye ogru atı mış ır ıger a. te a ı ır an n§mıı yapmasmı 
ğe ba.şla.ınıştı. ne hanımefendi, böyle yüksek :~1:nve c:artcsi akşamı, cad. adamı da karakola sevketmi§tir. dnndır. Bu 8:nl_aş~a ln_giliz:Tü~k h~r.~manki~den daha mantıki 
hll.~ki etraftan gören olur, ka. sesle, Ust perdeden atıp tutarken, delerin kalnbalık olduğu bir su. Dördüncü bomba saat tam 23 anlaşı_nası g~?ı'. hıç bır ~ıllctm gorunmektedır:. . 
Ulij:Jir alaycılık, boşboğazlık e. da.ha c05tu. atte bombalar patlamıştır. de tiyatro caddesinde patlamı§, aleyhıne degıldır. Cayesı aynı. Fransız • Turk anlaşmasıyle 
er de du~ur diye pancuru sı. Geyire geyire karyoladan at . 1Lk infilak Piccadilly Circuc'de bu saatte herkes tiyatrodan Çlk· dır: Her i~i ~~lletin müşterek Fra~sa, iki cumhuri~et hüku. 

kısıkıyn çekıp, bir parmak ara. l&dı. vuku bulmuştur. Caddeler dolu i· makta olduğu için c&dde kalaba. menfa~tierı mudafan etmek v: met! aras_ma:ı muall~ta du~n 
Irk bıraktı~ ~talar arasmda.n Yapmacık~arda ~: . ken birdenbire ye§il bir alev yük- lık olduğundan bombanın tesiri Akd;nız mmtakas~n?a harbı yega~e. cıddı m:selerun hallin. 
arşıya göz dikiyordu. Gfıya solugu kesılıyormuş gıbi selmiş, bunu müteakiben de bir daha geniş olmuş, on dört kişi mucıp olan herhangı hır taarruz. den ıstıfade etmış oluyor. 
O~ca. farkında, yahut hl.ç boJ~ı .ıs~~ayarak, kalbi dU:. infilak duyulmuştur. Evlerin cam hastahaneye kaldınlacak §ekilde da biribirlerine yardımı temin Harpte kaybedilmiş ve kısmı 

~'b€>:.ı yok, bermutat penceresı. muş gıbı ~st~ne bastırarak,. la. lan kamilen kırılmıştır. tik he. yaralanmı§tır. Tam o sırada ora· eylemek.. •. azamı Türk olan bir mıntaka. 
n ~~nd';:·_ ~ırt~~:X.ı kısacıcık vabonun ilstundeki s~hıden yecan geçtikten sonra bir yandan dan geçen bir otobüs de bomha- Her iki hükum.et; ~a.lka~- nın tekrar iadesinden duydukla. 

gecel!gı, gogsU, ko bacakla. ?a~&ğn su koydu .. İkı yudum yaralılann tedavilerine koşulur· run tesirine maruz kalmış ve dört larda da emniyetın temmı la. n manevi hazla beraber, Türk-
n meyd~nda. . ıçti: . ken, bir yandan da zabıta suikas· kişi ağır surette yaralanml§tır. zım olduğu" kanaatine varmış. ler, İskenderun gibi mühim bir 

Andelıp hanım da &)."Dl §ekıl. :- GUnaha. gırmeylm ama Az. tin vuku bulduğu mıntaka. civa· Tam gece yansı tedhişçiler, lardır. Bunun için müzakere et. limana det sahip bulunuyorlar. 
de... rkaıl dediklerı melek, boyn~u~ nnda tedbir a1mağa başlamıştır. Mayfanda faaliyetlerine devam mektedirler. Türk - Fransız mÜ§terek be-

ulaklı olmu a ruh ka.br.e<iıcı B h t · 1 p k Laned b' b b A d A k d Ha · T" k. ede ld ... • 
Dilberler dilberlerinin o gece 

evde bulunmadığını, o saaUere 
kadar gelmediğini damat bey de 
hissetmişti. Mumaileyh te me • 
rakta. 

Nerelerde kaldı?.. Neye gel · 
ıncdi?. Bir kı:.zayn mı uğradı? ... 

U..rsa havasına mı uydu?. 
Bul..mndını bu yola sapmışlar· 
gnğkafayı bu vadilere çevirmiş. 

6 ho n olduğunu batırma getir • 
• ',fle n, masasının üstündeki ka . 

-::.,'l1 <Ya.rr, ho!d~a kalemi görmüş o. 
lan Zıver Bey, 

- Adam değil ki.. lKaracah • 
...... +te':i miskinler dergi.hının mü 
· · -·'" ' :ı... Dairede mütemayiz 

· .. mümeyyiz.. Biriken ev. 
:.:_. ı toparlryam;~or, burala. 

benim diye davul zurna çalmaz u. sıralarda, iki meçhul §a - e mt1ış er, f akr t b efe ır. om a ynTı ~mk~n aC n hara. a t' • yab. n~an:ı1csı edur ıy ho ugu gıfta. 
Se d ~'"' A, .1 . 1 ? sın bır otomobil ile süratle ca.i· pa amış a a u ı er hıç kim- tayın ur ıye um urıy" ıne ı, mgı ter e ve er tara 

a... n en wii zraı mı o ur ... , ~ 1 'lh k • · b' 1 d h' · k · · k la d 
0 . . 1 deıeraen geçmekte oldukları ve se yara anmam11tır. ı a ı ıÇın ır an aşmn a ı ım- ço ıyı arşı n ı. 

ZsiensınBeı§te .. ~ f . 1. d bunlardan birinin otomobilin ca. İnfilakı müteakip derhal birisi zalandı. Uzun zamandanberi Mihver devletleri ise - Al .. 
ver ycagrmn eaı e ın e.. .. .. .. f d d'l l 

(Bunla. kill!h 1 t) d . mını açarak bir mağazanın onu· yakalanmış ve bundan maada Turk,ler tara ın an arzu e ı en man ve talyan matbuatının reh-
bi vaz.i~tte. ıma an a er gı. ne doğru bir şeyler döktüğü ve tıcş !rI~~ah polis karakoluna sev ve niifusunun en büyük kısmı. berliğine güvenmek lfızımgelir. 

Çaçaron, vermiş olduğu kararı bir müddet sonra da bir bomba. kcdıl~ı§~ır. nı Türkler teşkil eden bu mm- se - bu hadiseden memnun 
na geldi: nın infilak ettiği görülmüş fakat Bu. ınfılaklar vuku bulmakta i· takanın teslimi, bir müddettir değildirler... Hele bir gazete, 

_ Yarından tezi yok, kalfa • otomobildeki meçhul şahıslan lte~ bir yolcu Oksford Sirkü~ met Milletler C:emiyet.i daimi man. Arnavutluğun vaziyetini unu. 
!ardan birinin karyolasını söktü. tanımak ve tevkif etmek nıüm· ro ıst:ı.syonunda alev almak üzere dalar komısyonu ıle, Cenevre- tarak, böylece Akdeniz statüko. 
rüp selamlıktaki oda.na taşıtaca. kün olamamıştır. olan bir bomba bulmuştur. Niha deki Fransız mümessili arasında sunun bozulduğundan bahsedi. 
ğım. Sen de cüce Vasilikininkini Bu hadiseden biraz sonra da y\!t son bomba madam Tussaud· yapılmaktn olan teatii efkarın yor. Nükte ve mizah hiSBinden 
getirtirsin .. İstediğiniz gibi ra. I..ondranın şimalinde Marlebon nun balmumu miizesinde patin· mevzuu idi. mahrum bu müte1ea1ar araam. 
kıları ziftlenin; yiyin, kusun, sı. mahallesinde bir posta. kutusu· mış bir ynnğın başlanğıcına sebe Her ne kadar Milletler Cemi. <la, İtalyan gazetelerinin de bir 
zm; sonra da karşılıklı zıbarın; na a;ılan infilak edici bil~ala~an biyet vermİ§~r. . . . yeti. taraftarları. h~yıflansalar da vakitler elden çıkml§ bir Türk 
daha iste~seniz koyul\ koyuna yangın çık~13, Londra ıtfaıyesi r.ondra po~sl. tedhışç.ılerı :ıe 1 S~rıye mese~esının, artık onun vilayetinin sulhpervarane tade. 
yatın .. meşrep, mide olmadıktan yarıiıma çagmlmıştır. S"ÇJrmek n ınfıl!k hidıselenne 1 elınden çıktıgı ve ancak alaka. si keyfiyetini ··çemberleme" ma 
sonra!.. ı Saat ~m 22.45 de Piccade~ly bir son vermek için tedbirler al· dar hüku~etler tarafından doğ. hiyetinde gönnelerine hayrete. 

(Devamı var) nıahallesınin Sackville caddesın· mıştır. Jrudan dogruya müzakere edile- dilmez." 
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Hatay anlaşmaları · rneclist 
ittifakla tasv ip olundu ! 

Ankara, 30 (A.A.) - B. M. 
Meclisinin bugünkü toplantısın. 

da ikinci celse açıldığı zaman 
Hariciye Vekili sö zalarak Ha. 
taym Anavatana iltihakını teJ.,11in 
eden mukavele ve merbutatının 

mUstacelen milzakeresini iste • 
miı ve bu münasebetle verdiği i. 
zahatta iki taraf arasında bu 
mesele üzerinde geçen müzake -
relerin çetin safhalar arzetmesi. 
ne rağmen her iki ta.rafın da kaı·. 
fllıklı hüsnüniyet göstermiş ol • 
duğunu bilha.ssa. tebarüz ettir • 
mi§ ve bunun neticesi olarak Tür 
kiye - Fransa arasında vanlan 
anlaşmanın ehemmiyeti üzerinde 
durmuştur. Bu izahatı bir çok 
ha.tiplerin Hataym Anavatana 
kavuşmasından dolayı duyulan 
heyecan üadeleri takip eylemiş. 
tir. 

Muahedelerin tasdikine ait ka. 
nun reye 'konularak 334 rey ve 
mevcudun ittüakile tasvip olun. 
tnllfhır. • 

Hariciye Vekilimizin 
izahatı 

Ankara, 30 (A.A.) - Mecli • 
Bin bugünkü toplantısında Tür. 
kiye - Fransa arumda imzala. 
nan ve Türkiye ile Suriye arasın. 
;iaki arazi meselelerinin katı su.. 
rette halline mütedair kanun mil. 
r.akeresi münasebetile Hariciye 
:Vekili Şilkrli Saraçoğl u §U iza.. 
batı vermiştir: 

Hariciye Vekili Şükrü Saraç • 
oğlu (İzmir), a.rkada§lar, Hatayı 
trorkiyeye iade eden ve bu ka. 
nuııla huzurunuza çıkan vesika. 
lar 1 tanedir. Bunlardan birinci. 
al, anlaşmadır. İkincisi zabıtna. 
medir. Üçüncüsü protokoldur. 
Dördüncü ve beşincisi iki li.hi. 
kadrr, altıncı ve yedincisi ce. 
:Vaplarile beraber iki mektuptur. 

Hatay anla§masının bu yedi 
veaikuı eğer yakından tetkik e. 
ailecek olursa görülür ki Hatayı 
rrtltkiyeye iade keyfiyeti, Türki. 
ye ile Suriye arasındaki hudut. 
lan tashih etmek yolu ile olmuş. 
tur. Türkiye ile Suriye arasında. 

ki hudutlar bundan sonra. Suri. 
ye ve Hatay arasındaki hudut • 
lar olmuştur. Hudut yolu ile Ha. 
tayı 'rurldyeye almak ciheti biz _ 
zat bizim tercih ettiğimiz bir ci. 
bet olmuştur. 

ÇUnkü 921 mukavelesini Fran 
aızlarl& yapmı§tık, bu mukave
leyi de Fransrzlarla yapıyoruz. 
Ve böylece hukukan Fransrzlar. 
la y&pmlf olduğumuz mukavele. 
leri tashih etmekten ibaret bir 
hukuki vaziyet hasıl oluyor ki, 
böylece Hatay hukukan a.rayer. 
de geçmi§ Cemiyeti Akvam mu. 
lllhedeleri ve sairleri tamamen ber 
taraf edilmiş oluyor. 

ikinci hüküm: Hatayın 
hududu 

Hatay için yapmış olduğumuz 
anlaşmaların ikinci hükmü Ha. 
tayın hududunun tesbiti olmuş. 
tur. Daha. Cemiyeti Akvamda 
mesele mevzuu balu9olduğu za. • 
m~ eski lskenderun Sancağı . 
nm hudutları esas olarak alın • 
m11 ve böylece Hatay devletinin 
hudutları harita üzerinde ve ya. 
zı ile tesbit edilmişti. Bili.hara i. 
ki tarafın askeri heyetleri ma.ri. 
f etile bir buçuk sene kadar sü -
ren sıkı bir mesai neticesinde bu 
hudut ki.ğıtlar Ü7.erinden alma . 
rak topraklar üzerine ~kledil • 
mittir. 

Elyevm toprak Üzerine nakle . 
dilmiş olan hududun yalnız üç 
naktasında ufak tadilat yapıldık. 
tan sonradır ki, bu hudut Türki. 
ye ile Suriyenin yeni hududunu 
tefkil edecektir. 

Hatay devleüıün hudutlan ü • 
urinde yapılmış olan tadilat ce. 
nup hududunda deniı.e yakın 

yerde Hatay devletinin hududu 
Jçinde bulunan üç Ermeni köyiL 
nU, tarla.lan ve topraklarile be. 
raber Surtyeye bırakır. Bilmu. 
kabele şarkta Kömind köyü de. 
nilen bir köy vardır. Bu köy hu. 

dud~ tesbiti esnasşnda hakika. mukavele 22 temmuzdan çok da. ve halkı bu borçtan ibra etmiş. de Fransa ve Türkiyenin nüfuz tatürkün yirmi sen~ önce ~0 
ten akıllara sığmıyacak kadar ha ewel mevkii meriyete girmiş tir. Hataym taksit taksit öde. ve kudretlerinin arttığını da ta. ilk .direktif "Kırk asırlık 
fedakarlık göstermiş, bütün köy bulunacaktır. (Bravo sesleri). mekte olduğu bu parayı da, bu nımamak kabil olamaz. (Bravo yurdu esir kalamaz,, dir §an 

halkr gündüzleri eksperlerin, as. T\lukavelede diğer bir htiküm. münasebetle hesaba koymak ve sesleri, alkışlar). tahakkukuna ait safbal 
kerlerin koymuş olduğu hudut Fransızlarla ecnebi tebaalarına k k k · d"k U A k d 1 b" k d h eyliyerek "ho~ geldin se ar asını esme ıste ı • zun I r a a§ ar, ır ere a a sa. 

11 
d 

taşlarını ve işaretlerini gece kal. ait olup ta Türkiyenin, bura hak. bir silsile takip eden bu rakam. bit olmuştur ki Fransa hasmane ıel Hatay uzun Y1 ar1 an 
dırarak kendi köylerini Hataya kmdaki mevzuatı Hatayda tat . ların yekunu onların müvazi o. vaki olan talepleri reddetmek kucaklamak öz sınırlannı!ja ço 
ilhak edecek bir surette mUte. bike başlamlmazdan evvel, yed. larak iddia ettikleri rakama göre 1lUSusunda ne kadar kuvvetli ise ~ekip almak açık ~~tü~u~ yam 
madiyen tadilat yapmışlardır. lerinde ecnebi dövizler mevcut o. 52 milyon franktrı. Biz bunu dostlarından vaki olan haklı duran kollarımızın ı'ltniyle 
(Bravo sesleri, alkışlar). lanlar tedbirlere riayet şartile 36 milyon franka bağladık. Fa. müracaatları tetkik hususunda le seni ta bağrıı:nı~a ba~ıyovılmif, 

İşte ve kağıt üstünden topra. holaarcaiceklag~uı·rrm. ek hakkına malik kat bilahare Lübmında bulunan o kadar hak taraftandır. yerck sözlerine nihaye sıııesire 
ğa. nakilleri arasında 'lürklilğe, .,.. · z hatıra 
Türkiyeye ve Hataya rabıtasını H t 1 S · 1. iki binayı konsoloshane ittihaz Hatay meselesinde davamız Büyük Atanın azı. ve :MiıJr çok 

a ay 1 ve urıye 1 etmek için Fransa hükumeti ı·a. tamamiyle hakir idi. Müracaa. defa daha yadetrnış aPyana fiilen isbat etmiş olan bu Tilrk ••t k • 1 · · . b ya var 
mu e aıt erın vazıyetı desini istedi. Onun için 36 mı'l. tımız tamamiyle dostane vaki mizc ve bu aşan . ·'net v köyünü tamamen Tilrk toprak. · sevgı sar 

larına bırakacak bir şekilde tas • Anlaşmanın diğer bir hükmü yon frank olarak tesbit edilmiş oldu ve böylece mesele her iki dam hükumetinde. . ti~ edile 
d H 1 S . 1· k 1 t d" k,.. b" ·ı f f" . b' h 1 u·:ı:oetlerini bil ırmış . J cı·va hih edilmiştir. (Alkışlar) Diğer e, atayı ve urıye ı müte a. o an e ıye ye unumuz ır mı. tara ın şere ınt artıran ır a 

bir tashih Hatay dahilinde uzun itler hakkındadır. Elyevm bazı yon frank noksanla 35 milyon şekli buldu. Bu meselenin mu- ŞEREFLİ BİR GUN V .ana g 
mesafeler Ustünde güzel bir yol Hataylı mütekaitler Suriye ka. frank olarak tesbit edilmiştir. allakta bulunduğu anlarda bu iş YAŞIYORUZ tl'de 
\"ardır ki, bu yol hududun tes. salarından tekaüt maaşlarını al. Yani Hatay devletinin toprakla. iki devletin münasebetini zaman Muhittin Baha Pars ~ 
biti esnasında kısmen Suriye maktadırlar. Keza bazı Suriye): rının üstünde bulunan Fransız zaman, \çin için yıpratmak ve Türk milletinin şerefli bir~~ e 
topraklarında kalmıcı bulunuvor. mütekaitler de Hatay kasalıırın. hukuki ve şahsi biitün menafii kemirmekle kalmıyor ve men. b".tu··n oı:- 'Ve 

':ıl J ha ya~dığını ve u - -1i .... ır 
du. Fransızlar bu yolun tama - dan maaşlarını almaktadırlaı. emval ve hukukunu cem'an 35 'aatlerini iki taraf münasebatı- daima şerefli günler yaş~erı 1• 

men Türkiyeye ve Türk toprak • Çünkü üç hükumet arc.sında bir milyon franka satın almı:ı:s bulu- nın bozulmasında görenler bu . · bu son r en 
Türk milletının /ebiı~ 

lan dahilinde kalıcı bir surette nnlacıma yapılmıştır. Bu anlaş. nuyoruz. yara üstüne zaman zaman ze. k _.s· "nden Lllle 
~ ile esasen eıJJısı ..ı. Yata 

hududun tashihine muvafakat et_ manın icabı her biri tekaütlere Bunun büyük bir kısmını pe. 'lirlerini döküyor ve propagan. ı da ,. mevcut anlaşma arın ..dır. B· 
ınişlerdir. maaş veriyor. Sene nihayetinde şinen ve döviz olarak ve digv er ~alanna geni• bir mecra veriyor k e 'il: 

A "' yirmi sene önce Tür v.~· lii3·a1 r.zettiğim gibi hudut üç nok. bunlar hakkında muhasebe ya. bir kısmını da klering hesabiyle lardı. Şimdi onlar bilsinler ki. -ı 
· · ait olduğunu kabul ettıg ~ Sof ta. üzerınde tadilat yapıldıktan pılıyor. Mukaveleye koydoğu. tedricen ödenecektir. Bundan 'nı yara tamamen tedavi edilmi.. da 

· Tü" k" h d d b tan parçasının anayur fakla sonra ycnı r ıye u u u u muz madde, yarın Tiirk olacak başka, arkadaşlar, diğer bir hü. ve heı rr.<şit propagandalara kar. tan 
tadilatı ihtiva eden Hatay hudu. olan ve çoktanberi Türk bulu. kümle Payasla İskenderun ara. 1ı kapılar sımsıkı kapanmıştır. mr:sı karşısında d~yu ~üzeı ' 
du olacaktır H d k f sevince işa. ret e . .rı.emış ve.'~'lO v · nan atay mütekaitlerinin Su. sın a i şimendi er hattının mu. (Alkı~lar). f ı1" 

:ı sele üzennde ıkı tara ıJsı. • Türk olmak iıtemiyenle- riyedeki alacaklarını ibra etmek. kavelenin meriyete girmesinden '1undan sonra !!ulhun samim: ~- cıv 
re verilen mühlet tir. Kezalik onlar da Suriyeli o- evvel kumpanyalar tarafından yolcuları olan Türkiye ve F ran. Fransa ile Türki)'.e araıın .-ıa1ara 

lup da Hatay tekaüt sandığın. bizim devlet demir yollan ida. sa köklii tarihin ve asırların çen müzakereler sonund~ 'f1 ve 
dan para alacnk miitekaitlerin remize teslim edileceğine dair- derinliklerinde olan Türk.F ran- dan bu Hatay işinin ~allın ~Ü ve 

Diğer bir hüküm, Türk olmak 
istemiyen gayri Türk anasırdan 
klm varsa altı ay içinde mahalli 
htlkfunetc mUracaat ederek bu 

b b d ğer yandan Türkiye ıle f ;.uoın 
hakkı için izi i ra etmiş bulu. ir. 61Z dostlugwunun sulh içinde ve. k 

rasında dünya sulhunu .... voıarı 
nuyorlar. Hafriyat ŞirketJerinin Vaziyeti receği yeni meyvalan toplamak 1 netı..., 

bakımından varı an .1 ve k 
Bu takdirde herkes kendi te. N"h t H ta d b" k için hazırlanıyor. · ·· · de " 

k .. l . l b b k l b ı ayc a y a ır aç se. b:iyük değen uzerın -'·e.., bu 
aut erıy e nş aşa a mtş u. nedenber· l h f . t . Türk • Fransız dostluğundan rnJa- v-

1 A k b . . H l ı ça ışan a rıya şır. sonuçlarının bazı me •er b 

a.rzusnu, bu hiyar hakkını isti • 
mal edecektir. Böyle hiyar hak. 
kını istimal edenler de nihayet 
18 ay içinde Hatay topraklarını 
terketmeye mecbur olacaklardır. 
Binaenaleyh ancak 18 ay sonra. 
dır ki, bunlar artık altı aydan itL 
baren hiç bir kimse o hakkı isti. 
mal edemiJ·ecektir. Vq,U3 ııy$J.an 
sonra da hiç kimse Hatayı ter
kedeıniyecektir. Fakat ben1m ka. 
naatim öyledir ki, Hntaym hal. 
knı,m Türkiycye göstermi§ oldu. ' 
ğu alaka odur ki, adeta ırk, cins 
farkı olmaksızın bu hiyar hakkı. 
nm hiç kimse tarafından istimal 
edilmiyeceğine ve Hatayı tcrket. 
miyeceğine kaniim. Eğer terke . 
deeeklr olursa zaten vatan sine. 
sinde bulunmaya layık olmıyan 

kimselerdir ki, bu suretle biz de 
bir safra atmı~ olacağız. Bunu 
takip eden bir hüküm de yazıl • 
mış olan hudutların kati ve nihai 
hudutlar olduğunu ifade eden 
hükümlerdir. Kati ve nihai oldu. 
ğu bir kere daha tesbit edilen hü. 
kümden sonra her iki taraf ken. 

unuyor. nca ızım atayı ketlerin'n k l b t şüphe edenlere tek tavsiyem 1 nı ebeınıft .. k . l . . k l d h ı mu ave eye mer u ki telakki tarz an ,.;. ki 
mute. ab~t er ıç~n mu ·ave e e er haklan tanzim edilmiştir. Birisi var: tebarüz ettirerek bu b. el· Ba 
hda!1g~ . ır ahkam bmeh~cut1 olmda. lngiliz, diğeri lngillz ve Fransız, Kendi şüphelerini bizim do8t- Türk milletine tevcih edil odern 
ıgı ıçın mevzuu a ıs oma ı. .. .. . ... d A .k I l ı. tuğumuzu mihenk ta§ına vur. hamları r'"'.sdeylemic ve bugr . w• . ucuncusu e merı a 1 o maı.: IC'w .,. 
Yakında tetkık edecegınız Ha •.. • .. . maya kalkt§masınlar. Çünkü bu tan itilafna 

.1... . k"IA h kk d uzere uc şırket mevcuttur. Bun. kd d k d I b kl zakere mevzuu o . . ourad 
tay vı ayetı te§ ı atı a ın a 1 d • k l .. dd . ta ir e en i erini e eyen tahakkuku irin ilk 1~a.re_u...:1e 
k b h kk h f ar an mu ave e mu etı en u. c•, kli I .,. 11 ""' 

anuna u a ı mu a aza e. 1 .. dd . 1941 . yalnız hezimet.W. ...... ~..ÜE4 • a. A-t-urk olmak üzere Mı ı.,. 
d" . h .. k.. 1 k d k zun o anın mu etı sene~u 1 ) ... s;:a g 
ıcı u um er oy u . n\n nihayetinden evv~l }titanı oşlar . oni.ınün idaresinde Refi~d ~ viy 

H a tayda ki Fransız bulmaktadır. Ve gene hi.iküm- :Arkadaşlar, tasvil:iinize arzo. hükumetinin sarfetmiş o u c dah 
emval ve emlaki ler arasında gördük ki, bunlar lunan eser Şefimiz lnönü'nün sılmaz enerjilerini hürmet ve ede 

Bundan sonra mukavelenin buldukları asari atikadan sade. ~ı~ı e~iVr vektali~atlari~le işlen. nel ile anmıştır. -!an 
"ft 1 ı 1 ··t·· ı. mıştrı. e anatıme gore cum. 

mühim maddelerinden birisi de ce çı o an arını a ıp go urmeK . . . b" M ı · te iilUn· 
h kk 1 . d" 1 B l hurıyetımıze yara§Bn ır eser eC 15 l latny dahilinde bulunan F ran. a · mı \aız ır er. un ar mu. . ' ıni 
k l 1 . . h"t k d olmu§tur. (Varolsunlar seslen). be 

Slz eshası hususi.yeye ve huku. ave e crının ı amma a ar B 'h" . . 1 d . ka iler 
• b" . t f d t b d unun tasvı ını sız er en rı- AskerAı barem ks b kiyesinin emval menafi ve hu. ız.ım ara ımız an mu e er a • h l .1A • 1. 

1 f d d·ı w· . k d"l . 'f d ca ederken der a ı ave etmı ı. ·ıd· kukunun satına ınması key iye. e ı ecegını en ı erme ı a e . k" h""k" . . . · edı 1 it.ti 
tiuır. Uzun ve mücadeleli olan edilmiş bulunuyor. Y:l~nl 1

' u umdaetınız ykırmı sene- B 
d h f G k 1 d b 1 ır anavatan n uza ya§ayan A k 30 (A A ) - jetec· 

bu mevzu a ni ayet iki tara ene mu ·ave e e yer u • H l I l unuttur. n ara, · · delin "'lnad 
ki b b b .. atay ı arın acı arını M ı· · b u··n Şemse _, 

ta:namen büti.in vaziyeti temiz. mama a era er u munase • k k d d ec ısı ug v ela y1RcUzi 
kb ld h b 1 . . l A b" ma 3rarın a ır. ita ın baııkanlıgın I !emek olan ve isti a e er- et e gecısmış o an resmı ır l . . k l . l a Y Y bat '\at 

.,.ı., l 'k d ~ ·d b d .k. k 1. stıyoruz kı. me tep erı, yo • t 1 t d ·· akereYe YL-hangi bir ihtilafa m°ı .. a verme- vesı a an a ura a ı ·ı e ıme 1 k ll 1. l . op an 1 a muz T fY 
k . H d b 1 b.. ·ı b h t . f d l .. .. arı, ana arı, ıman arı, tıca. ken söz alan Dahı ıyek ta! 

me içın atay a u unan u- ı e aFse meyhı .. ka~ a ı. gSoru.yo. reti ve ziraati ile Hatay Türkün Faik Öztrak gelen evr~t ka . .rin 
tün Fransız emval ve hukuku. ı:um. ransa u umetı urıye. h d .. . d d"k"l . l aJL 

b . r· . h h . b. .. .. .. d 1 ! u ut uzenn e ı ı mıı a§ı maz da bulunan Hataya aı b.~b nu Türk devleti muayyen ır ı . yı er angı ır uçunc:u ev et .. 1 b" k l · l ı 
yatla satın almıştır. Bu muay. lehine terketmeyeceğini beyan v(eB erışı mezl .1r l~al esı) 0 sun. ların ehemmiyetlerine t çe 

di topraklarmda. diğer tarafın 

emniyet ve rejimini tehlikeye so. 
kacak bir surette hasıl olan faa. 
liyetleri tamamen bertaraf et . 
mek vaadinde bulunmuşlardır. 

Bunu takip eden hükümler, müd. 
deti bitmek üzere olan Suriye -
Türkiye dostluk muahedesinin 
yenisi yapılıncaya kadar yani 
940 martının J 5 ine kadar tem. 
dit edilmiş bulunuyor. 

Mukavelenin meriyete 
gireceği zaman? 

Nihayet muJrnvelenamenin ih. 
tiva ettiği kU\•vetli hükümlerden 
birisi de, mukavelenin mcriyete 
gireceği tarihi tesbit eden mad. 
dedir. :Mukavele, meriyetin iki 
tarafça tasdik muamelesinin vu. 
kuundan sonra hazırlanacak tas. 
diknamelerin teatisi tarihidir. 
Ancak bu tarihte mukavele muk 
bul ve muteber olacaktır. Fakat 
hiç bir vakit teati keyfiyeti 22 
temmuzdan ileriye gidemiyecek. 
tir. Şayet giderse 23 temmuzdan 
sonra yapmış olduğumuz muka. 
veleler kati olarak meriyete gir. 
miş olacaktır. (Bravo sesleri). 

Esasen daha. çok sUratle mu -
kaveleyi meriyete koymak için 
Hariciye Vekaleti tertibat almış, 
Fransa bunu hüsnütelakki etmiş. 
tir. Büyük Millet Meclisinde mu. 
kavele tasdik edilince hususi 
kurye ile Parisc göndereceğiz. Ve 
hariciyemizce mümkün olan !Ü. 

ratle teati edilecektir. Böylece 

f. ·ık b"t" d 36 · · b" d b b b" ravo ses erı, a ış ar · nlakadar encümenlerden ıi b yen ıyatın ı · tes ı ın e etmıştır. ız e u eyanatı ıı Ö l b" k l k" k 1 ·n her ·· .... en tr 
l b . d"l . .h . y e ı r a e ı o a enı d"l k ht ı·t encu... · .azı milyon frank o arak tes ıt e ı • senet ıttı az ettık. da T·· k.. k ti Tür e ı ece mu e ~ . i \fi_ .. ; 

· F k k 1 t 1 k d 1 b" k k ı· taşın ur un uvve ' • fından tetkik1erı ıstenrtl § !lud mıştir. a at mu ave eye o uz şte ar a aş ar, ır aç e ı • k"" k··ıt·· ·· r· kün mede-
b ·ı 1 k k t · · d h .. IA · h l un u uru, ve ur istek tasvip edilmiştir. 
eş mı yon 0 ara onmuş ur. me ıçın e u asa ve ıza aça ış. niyeti okunsun. Ce 

Bunun sebebini ayrıca arzede. tığım vesikalar Hataym kat'i ve dah d. Nafıa Vekili fuat 
Arkadaşlar, a un vatanı- ha 

ceğim. Fransızlar tarafından bi. mutlak olarak anavatana ka • mızın harici emniyetini takviye da Ankara elektrik ve it 
ze vaki olan ve hakikati ifade vuştuğunu tesbit eden senetler, l B ·· zı "'irketleriyle .Adana el. 

~den kararlar a mıştınız. ugun :ı Ba 
ettiklerini söylediklerine göre, bu seentlere ve hu neticelere va. ·se Hatayı Türk topraklarına şirketinin, Edırne, . 
bize geçen emval, hukuk ve me- sıl olmak için iki taraf uzun ve bağlıyan bir karan almak iize- Bursa, Gaziantep, ~ersıJl bir 
nafiinin belli başlısını teşkil e. çetin bir miizakere devresi ge. resiniz. Sizler bu kararı alır. trik şirketlerinin. mu'baY~~ltf.Fi 
den listeye göz atacak olursak, çirdi. Eve~. arkadaşlar, mii. ken ben de cumhuriyetimizin ait mukavelelenn tas d İa ~ 
görürüz ki, Antakyada bir has. zakere filvaki uzun ve çetin ol- altıncı ve cok uğurlu meclisinin ait kanun ljyihalannın :!.t~I a. ~ 
tahane vardır, sekiz milyon du. Fakat hiç bir vakıt bir taraf • I k b kadar encümenlerce tef ı r,1. i )niinde hürmetle eği ere ve u .oı. 
frank takdir edilmişti. Soğuk. diğer tarafın işini bozmaya ça. vesile ile Büyük Atatürkün bü. lecek muhtelit encümen İf , çat 
lukta rahiplere ait bir müessese lışmadı. Bilakis iki taraf işin ıük namını sevgiler ve saygılar. :lan müzakereelrini istem ft"Ce1i 
vardır. 500 bin frank tahmin e- en iyi hal şeklini ve en iyi hal !d anarak sözlerime nihayet ve. '.lu talep de kabul olunm" 1Jfğı fj 

dilmiştir. zamanını bulmak iftin yekdiğeri. ı-iyorum. (Bravo! sesleri, §iddet. Fuat Cebesov bunlardıal'" .. j.,eri~ 
Antakya Jskenderun elekt ne yardım etti. Ve meselenin l ııf. 'trl 

' • ii ve sürekli alkışlar). ka ri.iznamede bu unan .1 ~ ~ e 
rik şirketlerinin bilumum tesi • meçhul noktalnnnı karşılıklı ay. ·ı tabı eı"4-U 

1 H • 1 • h Menderes nehri ı e • ...u- r 
sat ve menafii vardır. 13 milyon dınlattı. şte bu aydın ve kar. atıp erın eye d kı .... 
frank tahmin edilmiştir. Tütün şılıklı yardım iki taraf için cr:k- - ıslahına ait kanunun a ~ki ~nt 

b f ] H 1 • detin uzatılması hakkın r'jfıttf3t 
rejisininki bizim bıraktığımız re. tanberİ İr zaa yatağı O an a. canlı so•• z erı nun da miistacelen "l/C te LJ~e 1j 

J.i orada hala yaşamaktadır. ld. tay meselesini o şekilde ve öy- · ve "' TU 
ı 11 · · k" -nüzakeresini istemı§ rı 

dı·a ettigwi menafi 3.700.000 le bir zamanda ıa etmıştır ı. ı~ · · v k"l" · t k.b b" 1 ').arıcıye e ı ını a ı en ır. olunmuştur. ca 
franktır. fskenderun limanının bu hal şekli ve zamanı gene iki çok hatipler söz almışlardır. Uk k"beJl r\J"' Bul 
bilcümle tesisatı emval, hukuk taraf için yeni bir kuvvet, yeni söz alan İbrahim Dıblan, (Koca· Meclis, bunu ta 1 • r~ 
ve menafii icin 6.800.000 frank bir kudret ve yeni bir nüfuz kay eli) sabır ve tahammülün çok fev· menin diğer maddeletı a 2 ho 
istenmiştir .• Kezalik bizde öm. nağı olmuştur. (Alkışlar). kinde uzun süren müzakerelerden '::>ulunan iskan kanun~; k~'yle 
rü hitam bulmuş olan fenerler Umumi Politika Y ekdiğerine sonra beklcl:iiğimiz büyük müjde. ·naddesinin tadiline 81 1 lgt 

b f d ·1 d 1 1 rJ ey 1 
Şirketinin orada ir iki eneri ve Müvazi ir yi ııihayet hükumetimiz tasvibini· ı e ev et memura :ı • ra! 

d .. } .. ne oaı 
tesisatı vardır. Bunun için de Zaten umumi politikaları ze arzedilen kanun layihasile ver· nm tevhit ve tea ~ u.. kerelııan 
bir milyon frank takdir edilmiş- yekdiğeri ne tamamen müvazi :-ıiş bulunuyor: diyerek baıladığı l~n kanunun ikincı muVl Jal' 
tir. Cezayir ve Tun us bankası: olan Türkiye ve Fransa Hatay sözlerine Hatayın Anavatana itti. nı yapmıttır. biri* : 
nm ahalide 1.800.000 frank ala. meselesinin halli üstünde yek- hakına ait bu neticeye varıncaya A skeri barem kanunun 

5011 
mi 

cağı vardır. Fakat bu alacağı diğerinin elini o kadar samimi kadar geçen tarihten ve mücade· ci müzakeresi yapıldıktBn ve1'k ı 
Hatay hükumeti zamanında ve candan sıkmışlardır ki, bu el. kll!rinden bahseylemiı ve bu ıo· birinci celseye nihayet ~u 
Hatay hükumeti i.izerine alını§ !erde ve bu ellere bakan gözler- nunca varılmak için Ebedt Şef A- miıtir. 
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mekt0>!;.!1 : ır 
J f gada bir gezintı 

1 

1 SHey.ecanıQı Zabıta.RomSanı --.. ,.

1 
_______________ _. Levazım Amirliği Satınalma 

Komisyonundan 

Harp Akademisi için 4500 kilo koyun eti ve 25,000 kilo ııfır 
eti 7-7-939 Cuma günü saat 15,30 da Tophanede lst&nbul Le. lngilizceden Çeviren: H. MUNIR 

------ 25 - -------
(hususi muhabirimiz· ki ve kilittir inki§a.fına mani : 1 

Ü~ Yilz elli bin nüfuslü muyor: ~~ma, ~~c~~: ::i'an 
l'lnl (Büyük Sofya) yap na getirdigt ve bı y Odasında oturmuş, hiddet ve görmeliydi. Kıyafetini değiştir-

y slavya Romanya ve una- . . · . d v 
§an Bulgar hilkftmeti ugo ' . d d _ heyecandan tır tır tıtrıyor u. e miş olduğu için tanır.mıyacağına 

Yakın bir çok köyleri de nistan Tü~klen arası:ın~. ~l: bu korku havası içinde Arabella emin bulunuyordu. Hatta zabıta 
hududlan içine alarak hir saçmaga çalı~ ') tıGnı da' Minteri her gün biraz daha düşü· tarafından bile farkedilmiyeceği 

.. ak Milda.fileri Cemıyetı ospo m ort yüz ı.ine çıkarm · nüyordu. kanaatindeydi. Geçen gün de ka· 
.,. K" ivanofun arzusuna engel ol . . 

arıruıı ose B 
1 

• t ın Hapishaneden çıktıktanberı an- rakol önüne yapıştırılmış olan hır 
-~ · Vitoa mağa çalı§J.yor. u gans an k 'k. ki · ·ı .. .. ·· J" ·· ·· ·· B ·ı~ k ·~ · · mülltia çok benzıyen " . . h d kt ca on, on ı ı şı ı e goruşmuş- ı dn gormuştu. u ı an en\..lısı 

tün ki yamaçla.nnda (Milli ı Ankara s~fın muhterem .
0
tl ~r tü. Hayatının yalnızlığı ve süku- 1 hakkındaydı. Yakalayıp getirene 

. bah yda· Todor Hnstofun u parazı enn .. . .. . . . 1 ~ lSlyo~iyle bır çe me .. . tu, onu mahvetmek derecelerı:le yuz Sterlıng vaadedılıyordu. la. 
et vilıniı, bu balkanın etek. men.fi ç~lı~malaneduz~nneç·~azk~- gelmiştir. insanlarla konuşmak nın üzerinde kendisinin fotoğrafı 

· ı · h rne gc n dıkkatını celb enz. un u, . . . . _ . 
ltırasıııeaıre yer en a 1 • .. k .. 1 • 1 arzusıyle yanıyordu . Kendısını yapıştırılmıştı. O fotograf kendı-
e :MiıJr çok köyler var. Bil Bulgar ve Tu.~ . munekvvel r_ e~ .e mahkum olmadan evvel tanıyan sinden o kadar farklı idi ki... Şim-

K · köv ele vererek kultilr ya ın ıgı ıçın varaPyana ve ınyaJeVU • 
1 

. t d • insanlarla konuşmak... di bu haliyle asla tanınmıyacağına 
ri saprtet ve konfor içinde is- çalışırlark~n Bu ga: a~ at şap Ve bunun için, Arabella Min- zahipti. Netekim o ilam okuduğu 
't·r' edilecek yerlerdir. Bu kaya, yenı harfe, .. m en yle e b~e terden alasını bulamıyordu. Gerçi müddetçe hiç kimse tarafından 
ı · h ·· l şeye duşman o an ır ~ civarında çam ormanla- er gu~e. . . kı 

1 1
_ Arabellayı bir vakıtlar, fena vazi- farkedilmemişti. 

rN D .ana getirilmiş, büyük bi· şebeke ıki mılle~ın. ya ~::::as. yete düşürmüştü. Hırsızlık etm;!k Bundan sonra caddeyi bir taraf
rz tl'de musiki heyetleri zi- na mani ol~a~ ıstiyor. kl C:1~ suretiyle onu bir serseri nişanlısı tan öbür tarafa geçerken, seyrise
rs ~ti eğlendiriyor. Vitoş yet) gazetesının yazılan a 1 ~ derikesine iDdirmiş bulunuyordu. fer memuru otobüsleri durdurma· 
. bir ıfı111 en güzel yerlerinde şında hiç bir in~n~n hoşuna gı_ Lakin şimdi öyle düşünüyordu ki ğa mecbur olmuş ve sonra ona: 
n ~ verilen konaklar inşa decek şeyler degıldır. B~. gaz:~e Arabella kendisini affedecektir. - Hayldi bakalım ihtiyar, §imdi 
aş~ır. Bir nevi otel olan bu arabca gazetelerden tercum~ : Arabella affeden bir kızdı. geçebilirsin, demi§ti. 
on ~Elrlerinde arzu edenler tiği bazı hezeyanlarla Sunyeyı Arabella ile buluşmak için muh- Luk Arnold bu tecrübelerin 
~n /ebilınektedir. Bir gece bu. müdafaa ederk.en, 1sk~n.d~r~nun telif pJ.anlar düşünmüştü. Fakat verdiği cesaretle tekrar aynı kıya
la Yatak için ödenen Ucret Türkiyeye verıl~emesını _ıs.tıy?r. bu planları tatbikten daima ürk- fete girdi. Ve "istem,, hastahane· 

~ır. Bizim paramızla yirmi Türk dilinin temız_lenmesını dın· müştü. Oturduğu yeri ide bilmi· sine gitti. Hastahane biraz uzak. 
~~i _liijaların pencerelerinden le alakadar göstenyor. Fransaya yordu. ilan vermeği düşündü, bu- ça olduğundan yolda otobüsa bin· 
·': :'l So!yaya bak 1 ırıl. çatıyor. İngiltereye çatıyor .. ve .do nunla kızın dikkatini celbedebile· mişti. 
rl afaklarda ve $!., 

1~ ml crda p par Layısiyle Bulgaristan ve Turkıyc ceğine kani değildi. Bilakis poli-
ı a~tu 1 ~agı a a i b ' mlekct ,- ze şehir görür ye çatıyor. Meden ır me sin dikkatini celbetmekten korku· 
ve.;!Yo ve lL\M ur. te böyle bir paçavranın çıkışı yordu. Bu bakımdan çok mütkül 

ın'f& civa ~ . . münaferet tohur:':u . saçmaktan bir vaziyetteydi. 

(Devamı var) 

BORSA 
1 ,.U.la ~da ve şehnn ıçm başka bir şey degıldir; . Bir akşam yine r:ıdyo başında 
1~ il ve~ §ifa veren bir kaç Bulgar-Türk dostluguna. m~nı Arabella ile buluşmağı kolayla§tı- - Ankara 30-6-939 -
lın ,u anyo var. Bunların olmağa çalışanlann faahyetıne racak bir plan düşünürken, mahut Ç E K L E R __ _ 
F ,kilo"r:.e modern olanı Sof ya· hükômet sed çekmelidir. Böyle s. o. s. ilanını işitti. •---

1 ~ Yoları tre UZaklıktaki Ban· bir hareket yarım milyondan faz· Arabella Minter mi?.. İstem Londra 5.93 
126.675 

3.355 
6.6625 

28.5325 
67.2.t25 
50.825 
21.5225 

ı etı dır. U k'" · direcek ve komı:1u . - 1ıy .. 1 ... Nev')orlr N ve k dı la T r u sevın ~ hastahanesıne çagırı or oy e mı~ 
~ b : n hastalıklanna i· Türkiyeyi de bittabil memnun e· Luk Arnold olduğu yerde çivi· ~~~~~o 

~keııfer ~ ~Yonun ılık suyu i. decektir. lenmi§ gibi bir müddet bakakaldı. 
~rn.i k' a an devletlerinden M. Necmeddin DELiORMAN Bununla beraber kafası işliyordu. 
bar 1mseler b b 1 nef· Bank .. u anyo ara d 

1 
Bunun zabıta tarafından hazırla-

1 <rle ı koyü balkanların Ceza 1 an 1 rı an nan bir tuzak oımasmı kla dü<tünü· 
ıugııu rn bir mesire yeridir. :ı 
fnaf nıesleki teRekk"Uerinin 

1 
yordu. Ve bilhassa böyle olduğu-

. ourad ~ u SpQrCU a.. 
1 

na kanidi. Başka biç bir surctk 
etı a (istirahat yurcllan) •1 • 1 ~:;r ·•• t 
1• -ie oı: izah edemiyordu. 1 :r, t><ıZel otel ve binalar · ,.._ bul bö'l S f'la Beden terbiyesı .ı..ı:ıtan • • IJMr Amokl, ArabC'lla'run ne 

1 
~avi;etirnıiş. Mesela hasta ,,.esi futbol a)anlığından: annesi, ne de babası olmadığmı 

u da e muhtaç bir maliye, 
0 

Beykoz klübünden: 277 Kema. biliyordu. Ve kendisi de ailenin 
vte cd biliye memuru doktor ]ettin Günüşen 1 ay, yegine çocuğuyldu. Y~n akraba-

Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Drüksrl 
Ati na 
Sof ya 
Prait 

' Madrid 

1.0825 
1.56 
•.3275 

1'.035 
23.8725 
24.8425 

--!an ers_: buraya geliyor ve Galatasaray klübünden: 203 lan olduğundan bahsetmiş değil-
111 .. ~.ogruya kendi mesleki ~ubar Hamamcı 1 ay, di. Fakat radyonun "S. O. S.,, in· Moskova 

~ l ~:~.meydana getirdiği Kasımpaşa klübünden: 1063 de arkabadan değil, "kıymetli bir r---

Varşova 

Buda peşte 
Bükreş 

Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 

0.905 
2.8925 

34.62 
30.535 
23.9025 

&.;,.·ı ır ediliyor. Bulgar Rüştü Kasnak ı ay, arkadaş., tan bahsediyordu. 
au-kı er tc§kilatı da bu köy de · 1 Luk ArnoJd daha fazla tahmin s b' Beyoğluspor: Çiçavıç ay, 

. ır (gazeteciler yurdu) Kasunp"'<>~ klübünden : 587 c.demedi. Arabellayı muhakkak 
ıttırnıiş. Banyo mevsimin- ~ 

B-setecu kl n Mümtaz Dizrnanoğlu 1 ay, Yeni Ne•riyat /. erin aile ve çocu a , 'I' 
1.tn d d Fenerbalıçe kIUbünden: 885 Ya 

ı a a hiç mesabesin e ve T d l l" Al" p 
y-1cüzi bı·r u··cretle 25 er gu··u şar Alpaslan 1 ihtar, epe e en ı ı &fa 
J;a de 1387 "Erzint'an'' tarihi muharriri eski 'v t edı'yor. Galatasaray klübün n: 1 k ,·alilerlmizden Ali Kemali >u ·ere 

~ V~ ADA TÜRKLER . Cemil Gürgen l ihtar. de "Tepedelenli Ali paşa" namiyle 
~rJ. ~ Yukarıda adlan, soyadları, büyük bir eser neşreylemiştir. Sim. 
.~n ortasındaki güzel camı. kli.ipleri ve bölge sicil sayıları diye kadar hü,·iyeti layikiyle tesbit 
b" oba.şı) mevkiinde ve güzel yazılı bulunan idmancılara işti. ı,·e tarif edilememiş olan bu meş.h~r 
t Çenin yanındadır. .k ettikleri rnüsabakala.rda.kijTürk veziri hakkında Ali Kemalının 
Ji başnıüftü Hasan Hüsnü :ihareketlerinden dolayı hiza. kitabında pek çok ve pek faydalı ma-

11\'f.ZJedilıniş. Fakat, (dini is- 1 da yazılı mUddetler için mü. lümnt vardır. Bahusus Ali paşanın 
lUdafileri cemiyeti) namiy· a:ka boykotu cezaları veril - nesebi, aslı ve nesli hakkında şim-

d k sa. . di,·e kadar hilinmeıniş nollar çok 
ana getirdiği ve Türklü " 

· e çalışan menfur bir te· mıştir'. ~ t 'hi olan 1_ 7_939 mühimdir. füer, biiyük bir ı·r:ınsız 
1.. Teblıg an .. . . muharririnin lstanbulda Fran'la se-

lstikraı lar 

Ergani 
Sivas ·Erzurum lll al 

ITUrk borcu I peşin 1 

İstanbul 

19.20 

19.86 

Ticaret ve Zahire Borsası 
30 - 6 - 939 

.PİYATLAU 
Buğday yumuşak 5.3~; Buğday 

sert 5.03 • 5.20; Buğday kızılca 5.22 
- 5.33; Arpa yemlik dökme 4.05; Çav
dar 4.25; Yular dökme 3.27; Kuş ye. 
mi çuvallı 5.35; Keten tohumu 9.35; 
Keçi kılı kırkım 54 ; Be:. az peynir 
25 - 26.22; Kaşar 46 • 53; Ze yağı 
1 inci yemeklik 45 - 47 kuruş. 

GELEN un ba§Uıa geçmiş, zavallı tarihinden itibaren kluplerının fnrethanesi arşivinde yaptıAı tetkikat 
tan Türklerinı' zehirle· ve hakemlerin bt. futbolcuları üzerine yazılmış ve Ali Kemali tara. Buğday 45 ; Arpa lS; Kaşar O; 

bak Beyaz peynir 18; Mısır 24; ~ohut 

vazım amirliği satınalma komisyonunda kapalı zarfla ekllltme. 
si yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 10,185 lira. ilk bmıinatı 

763 lira 87 kuruştur. Şartnamesi komisyonda göriUebilir. latek. 
lilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplannı ihale aa. 
atinden bir saat evvel komisyona vermeleri. (25) (4494) 

*** 
273580 kilo koyun eti alınacaktır. Kapalı za.;.'fla eksiltmesi 

,13 Temmuz 939 pet'§embe günü saat 15,30 da Tophanede İstanbul 
Levazım amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktir. Hepsi. 
nin tahmin bedeli 117 ,639 lira 40 kuruştur. İlk teminatı 7131 lira 
97 kuruştur. Şartnamesi 588 kuruşa komisyondan alınır. İstekli. 
lerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplarını ihale saatin. 
den bir saat evvel komisyona vermeleri. (27) (4591) 

• • • 
239350 kilo sığır eti alınacaktır. Kapalı zarfla ekailtmeBi 13 

Temmuz 939 perşembe günü saat 15 de Tophanede latanbul Le. 
vazım amirliği satma.ima komisyonunda yapılaca.ktır. Hepsinin 
tahmin bedeli 78985 lira 50 kuruş ilk teminatı 5199 lira 27 ku. 
ruştur. Şartnamesi 395 kuruşa komisyondan alınır. lateklilerin 
kanuni vesikala.rile beraber teklif mektuplannı ihale saatinden 
bir saat evvel komisyona vermeleri. (26) (4592) 

* * * 
500 adet etajer alınacaktır. Kapalı r.arfla ekailtmeel 13-7-

939 perşembe günü saat 16 da Tophanede tat. Lv. lmirliği aa.tm 
alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 52:50 lira ilk te. 
minatı 393 lira 75 kuruştur. Şartname ve nUmuneai Komlayoııd& 
görülebilir. İsteklilerin kanunt vesikalarile beraber teklif mek. 
tuplannı ihale saatinden bir saat evvel komisyoııa. vermeleri. 

(30) (4630) 

• •• 
170 ton la.va.m.arin kömUrll almaca.ktJ:r. Pazarlıkla. ekailtmeal 

~7-939 çarşamba gUntl saat 14,30 da Tophanede tlt&nbal Le. 
vaznn Amirliği satJDAlma komisyonunda yapilacaktir. Tahmin bede 
li 2210 lira, katl Wninatı 331lira50 kuruftur.E>naf veprt:name91 
komisyonda görWebilir. hteklilerin katt t.eminatlş.rile ve kanun! 
vesikala.rile beraber belli aaatte Komisyona. gelmeleri. (32)('851) 

••• 
30 beygir kuvvetinde Bolinder marka bir deniz motoril atı. 

lacaktır. Pazarlıkla arttırması 3 Temmuz 939 pazartesi gUn4 1&1.t 
14 de Tophanede Levazım !mirliği satma.ima Ko. da yapılacak
tır. Tahmin bedeli 350 lira katt teminatı 52 lira 50 kuruftur. fa
teklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte Ko. na gelme. 
!eri. (33) (4658) 

*** 
Piyade ve. Atış Okulu f çi.nı 42,200 kilo koyun eti ve 77500 

kilo sığır eti veya keçi eti almacaktır. IKapalı zarfla eksiltmesi 17 
Temmuz 939 Pazartesi günü saatt 15 de Tophanede tatanbul Le • 
vazını. amirliği satmalma komisyonunda yapılacaktır. Hepeinin 
tahmin bedeli 34lf~ lira, ilk teminatı 2:560 lira 87 kuruftur. Sarf
name ve evsafı komisyonda görillebillr. Sığır, keçi ve koyun etl 
için ayrı ayrı fiyat verilecektir. lsteklilerin kanuni veldkalarile 
beraber teklif mektuplarmı ihale saatbıden bir lla&t evvel komlll. 
yona vermeleri. (39) (4686) 

••• 
1,205,820 kilo kuru ot almaca.ktır. Kapalı zartla eblltmeei 

17-7-939 Pazartesi günü saat 15.30 da lstanbul Tophanede Le. 
vazrm 8.mirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. Talım1ıı 

bedeli 33,160 lira, ilk teminatı 2487 liradır. Şartuameel komie. 
yonda görülebilir. İsteklilerin kanun! vesikalarile beraber teklif 
mektuplannı ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

(40) (4687) 
••• 

Müteahhit nam ve hesabına iki bin adet yUn batta.niye alı. 
nacaktır. Açık eksiltmesi 17 Temmuz 939 Pazarteei gi1ıd1 l&&t 
14,30 da Tophanede İstanbul Levazmı Amirliği aatmalma kcmfa. 
yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli yirmi bir bin lira, ilk temi.. 
natı bin beş yüz yetmi§ be§ liradır. Şartname ve ntlmunesi ko. 
misyonda görülebilir. isteklilerin kanunt veaikalarile ben.bir bel. 
li saatte komisyona gelmeleri. (41) (4688) 

••• 
50 adet su fıçısı alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 3-7--939 

pazartesi günü saat 14,30 d& Tophanede tst. Lv. lmirlifi 11.tm al. 
ma komisyonunda yapılacaktır. Nümuneai komisyonda görillebl. 
lir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte kamil. 
yona gelmeleri. (37) ( 4689) 

*** meşgul. ceza müddeti içiinde müs~ .. a. fından tercüme edilmiş ise de pek 3; z. yağı 3; Yapak 2; Tiftik 24 
~eşekkülün (Medeniyet) lara iştirak ettirmemelerı luzu. çok haşiyeler, fıkralar ila,·esi sureti- ton. 19,500 kilo yataklık kuru ot alınacaktır. Pazarlıkla eksilt. 

bır gazete . k 1 h tebliğ olunur. le bu tercüme genişletilmiş ve hazi. GiDEN mesi 4-7-939 salı günü saat 14,30 d& Tophane lat&nbul Leva.. 
ı~ ... _, sı ÇJ ıyor. 1\ e · mu nei evrakta bulunan mühim vesikala- • 'ğ •-
~ 1AQ ve Hafız y uf m Kıl 8; Kuş yemi 2•; Susam 9·, zım amirli i satınalma Komiayonunda yapılacaktır . .usteklilerfn 
ıiı_ Us na · h rın suretleri dahi ze:rl edilerek eser, 
?& caJıiı bir iki hoca bu pa. Yeni bir ıpor ıa nıı aslından daha büyük ve milkemmel Yapak 35; Tiftik 110 ton. katr teminatlarile belli saatte Komisyona gelmeleri. (44) (4Tn5) 

ba~(~~)yu~ ~ ~~r &*~M~birhale~~m~~ -----------------------------------

~~;.:~~":; :.ı:..~~ ~~~ ·ııo..:ı s:a::~~n!'raç :.::::,~ ,;~~ii~~:!::~~::~.~:.~;.7;:'.ıı .... 1 'NH'SARLAR UMUM MODORLO,.ONDEN 1 Celiıofun yeni harflerle çı· ~as~ şimdi Eyüp halkevi. tara.. Z A Y 1 1 1 a 
llfğı (Doğru Yol) gazetesi ce- t dan yeniden tanzim edılerek fsl:ınbul ithalat gümrüğünün 63102 _ 

eriyor. Bu suretle radikal· m 1 d ımıştır. lki haftadır ü. No. lu ve 29 • 6 - 39 günlü bir adet 
Kl....:k ll ca.n. an ırı telif °'""'s-.rsizler ve gümrük makbuzunu zayi ettim. Ye-

"'&l a er arasında üziln· nnde muh "'b-ft>.ün ze b sahada bugiln nisini al:ıcıığıından eskisinin hükmü 
111-. ak8.§alar oluyor. maçlar yapılan u fut yoktur. - Komisyoncu Saim. 
~nudaki Nüttap medresesin ~yilp halkevine bağlı genç • (K. t. 158) 
~1tt<ııt · ·ı bolcw·,.rı.a Eyilp idman yurdu B ------------~ ~ ın en ve her sene düzine .. İlan" 
,.e b ta'·--ı ... 0 nra da Davutpaşalılar. ıfll' eyaz sanklılan Bulgaris- 1\.•w ., 

Türkünün başına musallat la (A) takımı karşıiaşacaklard.ır. ~·alih Sulh 3 üncü llııkuk lld.kim. 
cahiı ~ .. h lkevinin yeniden tanzını liğınden: 939/ 046 

hocalar birer çekirge Eyu.p ~ saha tsta.nbulun en Fatma Gülbabanın kocası Cafer oğ. 
Bulgaristan Türkünün bey· etınış 0 uğu da b'ri olduğu i. lu Veis aleyhine açtığı sulh teşebbü. 
gngalanıakla meşgul. genış sahaların n ı d b' k sü davasında daya olunanın ikametgft 
ho .. ı_ • ·mctiden sonra ora a. ır ço 

• Cco.qı_r Türklüğe olduğu gi çın fl •• • k 1 hının mechuliycti hasebiyle ilanen 
yle ve Arab harfleriyle haf· !'Duntaz:ım ve buyil maç ar ya., tebligal icrasına karar ' 'erildiAinden 
lgarlığa da düşman. tki mil. pıJ:ı.bilerektir. 2• • 7 • • 930 saat 10 da da Ya olunan 
raınndakt samimi dostluğu z A y ı 1 mahkemeye selm~diAi !akdlrde gıya-

"1 .. M-hü il il zayi ettim. Bu mühilrle ı hında karar vcrıleceğı tebllA maka. 
"l amaga çalışıyorlar. Halbuki u r m k · 1 k - ·1· 1 

h . 1 h' bir senet \'e hiç bir mu- mına nım o m:ı · uzcre ı an o ıınur. r ilkuıneti yeni harfleri )&Pi mı~ ıç · .. (29a46) 
· kt amelell evrakım yoktur. llerıde boy-

~e .eblerinde okutturu· ıe bir şey zuhur ederse hükmü olmı. ___ S_A_H_f_B_l_·_A_S_/M_U_S __ _ 

t
ı mu:88 iŞierini mUftilerden yacağın ıilan ederim. - Kocamusta. Ne ri at Müdürü:. R. Ahmet Sevenull 

nını-mi mahkemelere ver. faJHll<J Bezlrgdn odalan 21. numarada O Y 
ulgarİstan TUrJdlntlıı terak. Bmelcli /JD.r~tmuı Rqlp_• Ilatıldılı J.eı:: :\!Am Jlatb,auı 

Cinsi 

Kanaviçe 
Çul 
Çuval 
Marka bezi 
tp 
Kınnap 

Miktarı 

19898 Kg. 
12791 " 

1 9500 " 
250 " 

8760 " 
7319 " 

Beher kilo 
Muha. B. 
Kurut 

12 
7 

10 
15 
17 
15 

Tutarı 
1 

Lira Kr. 

2387 76 
895 37 
950 
37 

1487 20 
1067 85 

% 7,5 teminatı Ekalltme 
Lira Kr. Şekli Saat 

358 16 Acık art. 14: 
134 30 Pazarlık 14: 
142 50 

" 15 
5 55 

" 15 
223 08 Açık art. 16 
160 17 

" " 16 

I - Şartname ve nümuneleri mucibince yukanda cina ve miktan yazılı ıskarta aargıtar hl. 
za.larmda gösterilen usullerle ayn ayrı satılacaktır. 

II - Muhammen bedelleri % 15 muvak~at teminatları eksiltme ıaatıeri hizalarında yuı. 
hdır. 

m - Arttırma 13-VII- 939 perşembe gllnU Kabatatta Levu.ım ve mübayaat 111belindeki 
alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her giln sözü geçen oubedeıı parasm alma bilecefi sH>l ntımuneler de ı&'l
lebilir. 

V - lsteJdiler arttırma için tayin olunan. gUıı Yg -.tı• ~- !G -~ ~ »lb.. 
nd& adı pgeq ~ gelmeleri. ,(46'1'0). -
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, 
• FLiT 

Ulftulftl depoıu 1 Kreıplo, 
lıtaıılluı, Galata, Vo1wocla Ha• 1 

-

f s.ta ırıbt4~ -Se•erl~ vesi ••a,,Jarı 

Tmizlik işleri amelesi için yaptırılacak 1400 çift postal ka. 
palı zarf usulilc eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 6580 li
radır. İhale 5-7-l'39 Çarşamba günU saat 15 de daimi encü. 
mende yapılacaktır. Şarbı,amesi Zabıt ve ?\Tuamclat Müdürlüğün. 
de görülebilir. Taliplerin 493 lira 50 kuruşluk ilk teminat mak. 
buz veya mektubu ile 2490 numaralı kanun çevresinde hazırlıya_ 
cakları kapalı zarflarını ihale günü saat 14 de kadar daimi eneli. 
mene vermeleri. ( 4425) 

Tatil kampları 
lstanbul Maarif Müdürlüğü 
1 - Bu yaz tatilinde 
llk okullar talebesi için Pendik, Erenköy, Kızıltoprak, Ye. 

şilköy, Florya ve Büyükçekmecede; 
Lise, öğretmen, sanat ve orta okullar kız talebesi için Kan. 

dillide; erkek talebe için Maltepe ve Zincirli kuyuda. 
Öğretmenler için Heybeliadada. 
Tatil kampları açılacaktır. 
2 - llk dereceli okul kamplarının aylık ücreti, 16, orta de. 

reccli okul kamplarının aylık ücreti 18, öğretmenler kampının 
40 günlük ü creti 30 liradır. 

3 - Bu kamplara sıhhi durumları elverişli talebe ve öğret. 
menlerin yazılmasına başlanmı§tır. 

4 - llk okul talebe kampları 10 temmuzda ve orta dereceli 
okulların talebe kampları 27 temmuzda açılacaktır. 

5 - Kamplara yazılmak veya fazla malO.mat almak isteyen. 
lerin okullara veya Maarif Müdürlüğünde Beden Terbiyesi bü. 
rosun 'başvurmaları laznndır. 

r ) 

DA'1AYU KSE: K .. 
rAiZ, DA~A EYi 
ŞARTLAR. TE:MiN ro~R 
UOLANTS[ BANK-UNI NY. 

1939 RESiMLi HAFTA 
Her nüsha yeni bir güzellik ve olgunlukla çıkan bu 
baftahk mecmua Türkiyenin yegane rakip!JİZ gazetesidir 

Müvezzilerden ısrarla isteyiniz 1 

Harici Askeri Kıtaatı Satınalma ı 
Komisyonu ilanları ------Çanakkale müstahkem mevkiinde inşa ettirilecek bir has. 

tahane binası pakah zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 
3-7-939 pazartesi günü saat 11 de Çanakkalede müstahkem 
mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. Hastahane binası. 
nm keşif bedeli 70,931 lira 52 kuruş muvakkat teminatı 4796 li. 
ra 60 kuru§tur. Hastahane binasına ait hususi ve fenni şartname. 
!erle projeler Ankarada M. M. V. emakin şubesinde ve İstanbul, 
İzmir Lv. amirlikleri sabn alma komisyonlarında görülebilir. 
:\lezkur şartname ve projeler 350 kuruşa Çanakkalede adı geçen 
komisyondan alınabilir. Münakasaya gireceklerin ihale konunu. 
nun 2, 3 maddelerinde yazılı vesaik ve muvakkat teminatlarile 
birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel ko. 
misyona vermeleri. (17) ( 4254) 

• * * 
Cins Miktarı Muhammen İlk teminatı İhale gün ve saat 

bedeli 
Kilo Lira kuruş Lira kuruş 

Kuru ot 700,200 22,756 50 1706 73 16.7.939 11 
Saman 560,160 9,862 80 735 21 ,, ,, 16 
Yulaf 1,185,840 59,292 4446 90 17 ,, 11 

Tümen Birliklerinin hayvanatmın ihtiyacı olan yukarıda cins 
ve miktarları yazılı olan maddeleri kapalı zarf usulile mukavele. 
ye bağlanacaktır. Evsaf ve şartnameleri görmek isteyenler her 
gün Edirnede tüm satın alma komisyonuna müracaat edebilirler. 

İhale günleri aynen yukarıya yazılı olan gün ve saatlerde
dir. isteklilerin belli saatlerden bir saat evvel icap eden vesaik ve 
ilk teminatlarile birlikte teklif mektuplarını komisyona verme. 
!eri. (57) ( 4621) 

*** 
Kıtası Miktarı Muhammen 1Jk teminatı eksiltme tarihi ve 

bedeli 
kilo Lira Lira kuruş saati 

Lüleburgaz 180,000 9,450 708 75 13.7.939 11 
" 545,000 28,612,50 2145 97 ,, ,, 11 

Babaeski 740,000 38,850 2913 75 14 ,, ., 11 
" 94:0,000 49,350 3701 25 .. ,, " 11 

Hayrabolu 490,000 25,725 1929 38 13 ,, ,, 15 
Kaynarca 545,000 29,975 2248 50 ,. ,. ,. 15 

Tümen birliklerinin 11 taksitte ve birlikler ambarlarına tes. 
lim şartile yulafı kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılıp mukave. 
leye bağlanacaktır. E,·saf ve şartları komisyondadır. İsteklilerin 
yukarıdaki cetvelde gösterildiği veçhile belli gün ve saatten bir 
saat evvel kanuni vesikalerile teminat ve teklif mektuplarını Lü. 
leburgazda komisyon başkan.lığına vermiş bulunacaklardır. 

(56) (4622) 
*** 

Çorluda kapalı zarfla cephanelik ve karakol binası yaptmla. 
caktır. Keşif bedeli 24906 lira 17 kuruş ilk teminatı 1868 liradır. 
Kapalı zarfla eksiltmesi 12-7-939 çarşamba günü saat 15 de 
Vekalet satınalma Ko. da yapılacaktır. Şartname, proje, planları 
125 kuruş mukabilinde her gün komisyondan alınabilir. İstekli. 
ler kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı vesaikle birlikte ilk temi. 
natı ve teklif mektuplarım en geç ihale saatinden bir saat evve. 
line kadar Ankarada M. M. V. satınalma Ko. na makbuz muka. 
bilinde vermeleri. (55) (4623) 

• • • 
Kırklareli için alınacak 60 ton sade yağına talip çıkmadı. 

ğmdan yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Kilosu. 
nun muhammen bedeli 100 kuruş olup ilk teminatı 4250 liradır. 
İhalesi 10-7-939 pazartesi günü saat 16 dadır. Şartnamesi her 
gün Kırklarelinde tUm satmalma komisyonunda görülebilir. Ta
liplerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesaiklc teminat mek. 
tuplarını havi zarflarını belli gün ve saatten en 
az bir saat evveline kadar Kırklarelinde tüm satınalma komis. 
yonuna vermeleri. (26) ( 4352) .. . . 

Tümenin Çatalcadaki ihtiyacı için 70,000 kilo ve Çerkeskö. 
yündeki ihtyicı için 62,000 kilo sığır eti kapalı zarfla eksiltme
ye konulmu§tur. Eksiltme Çatalcada Tümen Karargfilımda ko. 
misyonda yapılacaktır. İhale Çatalca için 13 Temmuz 939 per. 
şembc günü saat 11 de, Çerkesköy için aynı gün saat 15 tedir. 
Çatalca için tahmin edilen tutarı 18900 ve ilk teminatı 1418 lira, 
Çcrkesköy için tahmin edilen tutarı 16740 ve ilk teminatı 1256 
liradır. İsteklilerin teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evveline kadar komisyona vermiş olmaları. Her iki ete ait şarL 
name ve evsafları her gün komisyonda görülebilir. (50) (4628) 

+:** 
140,000 kilo sığır eti veya keçi eti kapalı zarfla eksiltmeye 

konulmuştur. Evsaf ve şartnamesini görmek isteyenler Eskişe. 
hir, Ankara, İstanbul Lv. amirliği satın alma Ko. da her gün gö. 
rebilirler. Eksiltme 14 Temmuz 939 cuma günü saat 16 da Eski. 
şehir Lv. amirliği satın alma Ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli 
38500 lira ilk teminatı 288i lira 50 kuruştur. İstekliler ticaret o. 
dasına kayıtlı olduklarına dair vesikalarile teklif mektuplarım 
mezkur günde saat 15 e kadar Eskişehir Lv. amirliği satın alma 
Ko. na Yerm1ş bulunacaklardır. (48) (4588) 
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GÜZELL 
MÜTEHAS 
Bu kıymetli ta 
lerde bulunu 

- Ş:ıpk:ı ve roplardıı olduğu gibi - Puclrıı renklerinin r~od 
cl:ıima <le~işir. Dunun için Toka ton milesscsestnln güzeli ık. 

11 hassısı, yeni ve cazip renkleri hemen ba)anların enzıırı ış v 
sine arzc~ lcr 

• Pc.chc. - ilkbahar tm·:ılellcrile ren ,.c bilh:ı~s:ı su:ıre tu,·a 
olıenktar olan ve hllh:ıssa sarışın· ahrnklıır bir puılrııdır. 
l:ırln saçları kestane renginde olan • Rosc Ocrc - Sıc:ık terı 
lara yakışan "$cflali ~ unıuşaklığı., nıcrlcr için son moda µu 
tesirini y:ıpnn pudradır. • Buliin bu renklerle sal. 

• Ocrc - Esmer tenler için ga· çok renkler "Krcın:ı " 
yet se\'imli ve "~tat,, bir tl'~tr ıııeshur 1'0KAI.ON PVIJ/l ~ 
)ap:ıı: .-c bugün P:ıriste pek f:ızlıı bütün seri'sini teşkil ederle 
rağbet bulan pudradır. Biıliin hu rc~.kl~r. • tene"' 

• llaclıcl [)or6 - zıı,_·ıf tiplere \'C nazik bir Fınım:ıt., 
~ d"lıt\ h:ıfi! ve mahrem bir p:ırl:ıklık ve- ' l~·ln hassaten teıetıbu c 1 

Pudranızı nasıl intihap etmeli ? 
kopüi'lü bulunmalıdır. nu. 

"' " · ı dal li cc,·lıcr husust bır usu 
t 1c\'CI 1'ol.:alon pudr:ısım :ı n 

. . · · kurul 

Bu meşhur miilchassıs diyor kı: 
Adi pııılrnlr.r, didin tabii yağlarını 
rn:ı~sedcrck kurutur ve sertleşti· 

rir. Ye huruşukl:ırın serian hu· 
sulünu teshil eder. Bu halin önüne 
ge<:nıck için pudr:ınızda "1\reıııa 

Caıip renklerin bütün 

pudr:ı ise cıldınııı d1 
scrtleştirmez. Diliikis r.ıı 
yumu~:ıtır ye tattılııştırı.r.. n~ 

. . . t ru··be edınıt- et 
serısım cc . 

.. be edinız. 
nirı;ok k:ırlınlar, ına:ılc· ıccru 1 

' 

"[Z• ı•ı·ı'Sl"'I ~ Adrcsl111izc ~·:ız ı... ser tenlerine uygun o· '"' ,,.,, ' ~ · .~ .-. 

lan pudrayı kullıınnıı· PARASIZ ze parasız 111 
ti 

yorlar. Bunun için yüı· ~ ' rrnklcrdc G aTdOc' n 
Jik yeni " terine makyaj olmuş H .O:-.:ırnnı· CE(; tz. ne öndcrr nı 

sert bir mnnz:ırn veri· pudrıısı g 
yor.Teninize uygun pudra~ ı bul· \ 'e bu tecrubcyi kola'.}Jıkla 
ın:ının ycg1'ıne ç:ırcsi, yiiziınüzi. nız. p ta~ Js 
bir t:ır:ıfınıı bir renk ve diğer t:ırn· Adres: Istanbul 6Z2 °5 

• 1 le 
fına bnşkn bir renk bir pudra ?\o. TokaJoıı Pudrası se~ u 

Sarıyer kazası müdürlüğünden: 
n·· 

Mahallesi: Sarıyer 
Sokağı: Yenimahalle caddesi 
No: 152 - 154 - 156 -158 ha 

Kayıkhane ev . . tar k;\ 
Hududu: Bir tarafı Hüsnü Reisin sahilhanesı, bır du 

biderya, bir tarafı Yenimahalle caddesini kateden dere. 

rafı rabii Yenimahalle caddesi. h. sesi 
Çelebi i\lehmet vakfından 480 hisse itibarile 450 ~s ın ra 

tasarrıf olan Sabih ve Ayşe Fevziyenin tahtı tasarr~ .a~ . hr 
· · tahsıh ıçı lup veraset vergisinden olan borçlarının temını . . 

karıda cins ve hududu gösterilen emlakatı hisselerının sot 
. ·· ·· saa zayedesi 1{)-7-939 tarihine rasthyan pazartesı gunu 

7 • d ('(. 
icra kılınacağından talip olanların yevmi mezkur a 0 h ' 
akçelerile anyer kaymakamlığında müteşekkil idare e 
müracaatları. (4i57) 

Büyükada • Heybeli • Yürükali seferleri 
6 Temmuzda tatbıkine başlanacak olan yaz tarifesinegSf 

düm eden yalnızı Temmuz 939 Cumartesi ve 2 Temmuz .,, 
zar günlerine mahsus olmak üzer~ Büyükada - Hcy~li fi' 
rükali arasında ilave seierler yapılacaktlr. Bu seferlerırı 
hareketlerini gösterir ilanlar iskelelere asılmıştır. (47~· 

Z AY l 
Keşan :ıskcı lik şııbe~if1C 

Muğla, Marmaris, Milas, KUIJük ve Bodrum garnızonları Hmniuc.t Saııclı{jı MiidıırliiiJüıulc.n . dilekçe 'c şubenin CiinıüŞS~~ 
ihtiyacı olan 350,000 kilo arpa ile 350,000 kilo yulaf kapalı zarf . Üsküdar Paş:ılinıa~ ='~rak sok:ık rl Iıııstah.ınesine 990 saP 

1 

usulile eksiltmeye konulmuştur. İhaleleri 10-7-939 Pazartesi :'\o. 14 <hı. Ba) an Arıfc 28 llaılrıın eıtiiH cHak ''c h:ıs:ahaneıleıt 
.. .. . . . 934 tar1hındc sanılığımızn bıraktıllı tarıhinde :ıldığıın r:ıporıı111:il 

*** ilan 

gunu saat 15 de yapılacaktır. Arpanın tutarı 19,250 lıra ılk temı. . . ·ı 8.,7- 4 nl 1 · \' ·ı · · ı .,:ıı,111 . . . . . p:ıra ıçın \erı en " .ı ıınarn ı cuz- tını. enı rrını nar •. "" :t~tl 
nat 1444 lıra, yulafın tutarı 20125 !ıra ılk temınatı 1509 lıradır. d.ıııı ka)hcıtiğiııi sii,rll•ıııişlir. Yenisi ·'·oktur. - 3H ıloriıımtıı I\ , 1,. 
Teklif mektupları ihale saatinden bir saat evvel verilmelidir. verilerdUııden eskisinin lıükınii ol· tafa oğlu lbrolıim Kt1rll0";f\. J 
Şartnameler komisyondadır. Kanuni vesaiki haiz olan isteklilerin 1111~ ac:ığı il:'ın olunur. (29551) ~ 

Muğlada komutanlık satınalma Komisyonuna müracaatları. -=======================::.-:::.·~· 
(36) (4526) lerin belli gün ve saatte Ağrıda .As. satınalma Komisyon 

*** 
Kimyevi evsaf dahilinde 4000 kilo zeytinyağı ile 2500 liralık 

sade yağı alınacaktır. Taliplerin 7-7-939 cuma günü saat 16 da 
Kırklarclinde tümen satmalma komisyonuna müracaatları. 

(72) (4773) 
• * • 

Kağızman birliklerinin ihtiyacı ıçın eksiltmeye çıkarılan 
700.000 kilo unun 27-6-939 tarihinde icra kılman münakasa. 
sında istekli c;ıl:madığmdan aynı evsaf ve şartlar dahilinde ol. 
mak ve bir ay içinde intaç edilmek üzere pazarlığa konulmuştur. ı 
Pazarlık günü 1{)-7-939 pazartesi günü sa.at 10 dadır. İstekli. 

racaatları. (70) (4774) 
*** ,, 

Jzmir uçuş pisti yeniden kapalı zarfla eksiıtıneYe.k~~ 
tur. :Keşif bedeli 131096 lira 36 kuruş olup ilk teınına ınb' 
7805 liradır. Kapalı zarfla eksiltmesi 19-7-939 ça~ıf.Jl• 
nü saat 11 de Vekalet satın.alma Ko. da ·yapılacaktırdan ~ 
je ve şartnamesi 660 kuruş mukabilinde her gün KD· 11 .,.1 
lir. İsteklilerin kanunun 2 ve :l Uncu maddelerin~e ya~inde 
le birlikte ilk teminat ve tekhf mektl'plarını ihaıc s~ n• 
saat evveline kadar Ankarada M. M. V. satınalma o. 
meleri. (71) <4776) 


