
ızf 

~ili~' 
tayyaresi 

HERGüN 12 SAYFA ~ HE YERDE 3 · KURUŞ 
Ol Tien-Çin f!leselasi 

Tokyo, 19 (A.A.) - B. Arit.. 
ve B. Craigie, Tien!:in nıesclesl 
etrafında bu sabah b~ladıkları 
mUzakcrelere, saat 16,50 de de. 
vam eylemişlerdir. Bu konCe. 
rans, saat 18,10 da nihayete er. 
miştir. B. Arita ve B. Craigle 21 
ta mm uzda buluşacaklardır. 

ün Fransa toprakları z . 
er ınde tal im uçuş-

ları yaptı ~ - ~ . . ... : _______ · . .. ,- .... - : _.. -.; " .. ,. ,. .... :~ j :· . 

(1'a:ısı 10 ııncııı/a) 
0
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ngil terenin 
aşk uman danı 

Akdeniz 
Is tan bula 

filosu 
geliyor 

onü, Fransız askeri 1 

eyetini kabul buyurdu 

Bir saffılıarp gemisi de 
lzmir limanına ağrıyacak 

--------~-.,.,...--.....-- -·--

ier harp 
Patlarsa ... 
'~: Ge. Serrigny 

~hnesi aşağı yukarı, ar
bit erruh atı 'ile meydana çık

aldedir 
tr • 

Orta Avrupa diktatörle-
~ haritasını değiştirmek 
. kete geçecek olurlarsa 

,~'mlı ... e~ kendisinin hangi taraf
gı harb cephelerinde mü. 

: edeceğini tayin etmi§ gi· 

~a, İtalya, Japon~-:ı üç 
btı .. ; anlaşma teşkil ediyor. 
lir>~ Macaristan da ken

Nlamıp. benziyor. Ö. 
~mı~-...... :n " . etlerin hayat 
~qroıı~n azgın 'uı 

ecle ~~nda \r.arhkların: 
bir .:6ren milletlerin ekse

.--.. .. ..ıı,. Ya toplanmıştır. 
"ını l\'ya devletleri de yi. 
"lıi harbde olduğu gibi hi. 

r. Yetini muhafaza edecek 

:U~ Yalnız dört devlet 
ları '1nlar fevkali.de muhtaç 

e !bi.lı 8Ulh ve sükünet arzu
g·· Ver devletlerinin kendi· 
~8tetdikleri menfaatler a 

r ereddüd içinde bulunu
." 8 ulgarjstan Dobrucayı 

ile~ Akdenize çıkmak emel· 
· !b lkan Antantının temin 
llıu enfaatıeri elden kaçırmak 
°'1a atasında mütereddiddir. 
ıaıibıo.?:.a Alnıanyanın arzulan 
•~'«§at etmediği takdirde 

Parçalanmak tehdidi ile 

ğerharp 
eatlarsa .. 

>""ıJ 
-it )'arından itibaren 

•ncı sayfamızda 
llelJl'Cdiieccktır. 

l't))ı 
~ .........::;~Cl SAYFADA 

s·ransız yıldızı 
1ınone Simon 
lstanbulda 

C) ".-ZAN : 
Sfllan Cemal 
Co1t 

1 llUkteU ,.c zarif .... 
' nıiznh J'Rzısı 

~.~ .. ~ ...... . 

ı Milli Müdafaa Vekili Marmara 
k~şkünde bir ziyafet verdi 

r.ı ___ ... N n...1.:11r1 7ıt>.Hr.ti .A1ıJcnrıırın7aşlan çı'h·arlarken 

Ankara, 19 (A.A.) - Reisi- Müdafaa V~ ~ Tlds b 
cumhur İsmet 1nönU bugUn sa.at gUn Orgeneral Hutzigner \'e 

16.30 da Çanka~·a'da berabf:rin- maiyeti şerefine Marmara köş
de Fransız BUyük Elçisi B. Mas- künde bir öğle ziyafeti vermiş
sigli ve mai) eti olduğu halde Or- tir. 
general Hutzigner'yi kabul bu- MisafiTlerlmiz bu akşam ye
yurrn ıışlardır. Kabul espasmda meğini Fransız bUyUk elçlliğin
Hrı ri<-iye VckAicti Umumi Kati- de yemişlerdir. 
hl Numan Mencmencioğlu da Ankara, 19 (Hususi) - Fran-
lıazır bulunmuştur. sız askeri heyeti ile mUzakere-

Anknra, 19 (.A.A.) - Milli lere başlanmıştır. 

Ankarada dün gece 
10 dükkan yandı 

(Yazısı 10 uncuda) 

lngilterenin Akdetıiz fi'losuna menaup gemilerden bir kaçı '(Yazısı 10 uncuda) 

Çeşme bir ha~p üssü 
ne .onuyo 

Bir Fransız gazetesinin verdiği habere göre 

Çeşmeden Antalya ya kadar müstahkem 
bir hat tesisine başlandı 

Fransrzca Ekselsyor gazete-} KUcUk, bUyUk Patmos, Ka- Girit adası ile Asya arasındaki 
sinde Jean - Pierre Dalx ltalya- Iymnos, lstanköy, Tllos ve boğazı kesen adalar ttalyanla
nm on iki adalardaki faaliyeti- Rodos glbl Anadolu sablll rın elicdedlr. 
ni anlattıktan sonra Çeşmenin boyunca bir silsile teşkil eden ve Uzun seneler medeniyet beşl
stratejlk ehemmiyetinden bah- Karpatos (Kype) ile Kasos .gibi ğl olan bu topraklar şimdi biri .. 
setmektedir. biri arkasına deniz veya hava 

~-,-,~~~~~-,~~~~ş~~~-,,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- bar~z~~rişekli~~kul~~ 

.ro is e itleri Abidesi" Çocuğunuzu tu~nadolununlşgaıt,Korfu a-

hangi mektebe dasını ilhaka ve bu şekilde Pe-

dün merasimle açıldı vereceksiniz ~:"ğ~~~~~~?~eğe bir başlangıç 
Polis müdürü Sadri Aka po1is mektebinin 
yeni mezunlarına hitaben bir nutuk söyledi 

Bütün mekteplerin 
kayıt ve kabul ıart
larım neırediyoruz 
Her yıl başında anne ve 

~~~ 
(Devam& 10 uncuda.' 

.Qilıı rcsmiki~culı yapılan "Polis şehitleri,, abidesi (Emniyet mUdüril Sadri AT«ı nutkuntt söylilyor) 
i_l'ıı:m ot imcııde) 

babaların en bUyUk dertleri 
başgösterir ye dalma şunu 
dUşUnUrler: 

- Acaba çocuğumuzu han· 
gl mektebe verelim? •• 

Bunun en mUhlm sebebi 
şehrimizin ve diğer yilflyet
lerln elinde bulunan kUltUr 
mUesseseTeri hakkında ana 
ve babaların maHlmat sahi
bi olmamalarıdır. Bu ihti
yacı gözönUndc tutan gaze
temiz, gençlerin gide bile
cekleri bUt!lu kUltUr mües
seseleri hakkında geniş iza. 
hat Yermcğc karar vermiş, 
bugünden itibaren de bu 
kararın tatbikine geçmiştir. 
Okuyucularımız, bugün ilk 
olarak Ankşrada bulunan 
yıt ve kabul şarllarmı dör
cl!lncU sayfamızda bulacak-

.(ra:ısı J ılncııdı J 
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Adliye Vekili dün 
yeniden tetkiklerde 

bulundu 
Evvelki gUn Ankaradan şehri. 

mize gelen Adliye Vekili Fethi 
Okyar dün öğleden sonra adliye. 
ye gelmiş, müddeiumumi Hikmet 
Onatla. muhtelü adli meseleler 
üzerinde görüşmüştür. Vekil, bil. 
hassa adliye sarayının tahmin e. 
dilen bir buçuk seneden daha ev
vel yapılabilmesi ve muhakeme_ 
lerin serian görülebilmesi mev -
.zula.rr üzerinde konuşmuş, tet. 
killerde bulunmuştur. 

Fethi Okyar 1stanbula bir haf. 
talrk bir mezuniyetle gelınigtir. 

Bu müddeti Biiyükadada.ki evin. 
de istirahatla g~irecektir. 

Çırçıplak soyunan 
sarhoş 

56 gün hapse mahkUm 
oldu 

Kumkapıda oturan Necip is
minde birisi, evvelki gece, evin
de rakı içmiş, sonra aklına ese
rek soyunmuş, odalarda. böyle 

I 1 ı , 
Satve tahkikatı 
.......... -. ._· .. ·----·· .. ···-·······-····· .. ·····--····-······· .. ··----

Re j an s .şirketi müdürü 
de tahliye edildi 

Köy mekteplerinde 
vazife alacaklar 

~~~~~~~---

Ağır cezada bi 
karar 

Rençber katil M~:L 
20 seneye mahkii '. T e 

oldu p 
Çatalcada rençperlik Y5 

Murat adında biri, am.casJJl~5• 
Bu hususta bazı teşvik düren ve cezasını bitirerelt 'l'P' 

db. 1 • 1 d ne dönen Lfıtfi adında bl 
te ır erı a ın ı b' ,. tarı ..:ı _ çal ır1·en ~ . . ır gun aUd. ış ~ . _,,1ı ge 

Maarıf Vekt\letl köylerin t il U · h'' nı edeJV" rr. ... ura e zenne ucu --~ 
mektep vaziyetini tesbit eder- dürmü.ştü. ~tldi 
ken bu mekteplerde vazife ala- Ağır ceza mahkemesinde b' 
cak 0ğretmenler hakkında da hakemesi bitirilen Muradlılı teş ~ 

ce dolaşmağa başlamıştır. yeni bazı hükümler tesbit etmi~ kararı bildirilmiştir. kap 
Necibin bu halinden şaşıran Dün Satie yolsuzluğu mevkuf. ise, Denizbank umumi katibi Sa.. bulunmaktadır. Mahkeme, Muradın ıtı~~ 

üç mevkuf ta tanııye talebinde bulundu 
karısı ,.e kaynatası ne yaptığını }arından birisi daha tahliye e . dun Galip Sancı, milli reassürans Köylerin öğretmen ihtiyacı evvela Türk ceza. ka.nuııUJl ca. 
sorunca Necip hiddetlenmiş, U· dilmJş, diğer üç tanesi de para mildtirU Malik Kevkep, Deniz • eğitmenlerle glderl'ltrken bir nci madesinin 4: Unctı belldiııe bana 
zerlerine ıaldırmıştır. Ka.dınlaı kefaletile tahliyelerini istemiş _ bank umtım müşaviri avukat ls. yandan da daha fazla tahsil gö- re ölüm ceza.sına uyar { İtıi \' 
feryada başlamışlar, bunu du- Jerdir. mail Caniş ve milli reassürans ren gençlerin ve öğretmen oku- fakat Liitfinin amcası f\f 
yan mahalle bekçisi eve koşmuş, Dün tahliye edilen maznun re. hukuk müşaviri avukat Atıf Ö- ıu mezunlarının köylerde vazife öldürmesini tahrik sebebi ıct. 
fazla sarhoş olan Necibi kara jans şirketi müdürü Mateos'tur. dUldür. Dördüncü sorgu hikim. alabJlmeelrlni teşvik maksadiy- ederek idam cezasmı 24 sene 
kola davet etmiştir. Necip bu Sorgu ha.kimi Sami bin füa ke. liği bunlar ha.kkmda henüz bir le hükümler konmuştur. hapse tahvil etmiştir. 

1 sefer de bekclye kızmış ve ktif- faleUe tahliyesine karar venniş, karar vermemiştir. Talepler bu. Bu hükümlere göre öğret - Bundan başka yakının 2 dt 
rederek tahkir etmiştir. parayı akşın. üzeri adliye vezne_ gün tetkik edilecek, icap eden menler daha kısa. bir zamanda küçük olmasından da istife. 

DUn UçUncü asliye ceza mah- sine yatırarak çrknuştır. karar verilecektir. kıdem zammı alacaklar, ayrıca den katilin cezası 20 geneye 

Dün müddeiumumi Hikmet O. 
natm odasında kendisi ile görü
şen bir muharririmize Adliye Ve_ 
kili, çocuk mücrimlerin vaziyeti. 
ni, hapisaneler ve bilhassa jUri 
usulünün ihdası hakkında ŞU be. 
yanatta bulunmuştur: 

- Çocuk mücrimlerin tam ma. 
na.sile 1-Slahıhal etmiş olarak 
memlekete '114/-i birer uzuvhcılinde 
yeti§'meleri için devamlı surette 
alaloadar oluyoruz. Bunlar için 
Edirnede tesis edilen 1-Slahhane 
iyi neticeler verm.i§tir. Bu ıslah. 
Tıancyi daha müsait ve müteklt • 
mil bir vaziyette ola:rak Ankara 
civarında nıilden kuractığız. 

kemesinde muhakeme edilen Tahliye talebinde bulunanlar muvaffakıyet gösterenler de dirilmiş, fa.kat başka. bir .. • oıı 
Necip 56 gUn hapis cezasına Jllab ----------- takdirname ile taltif edilecelc. mak suçundan 4 ay beş giiJ11:1 ı:iay 
kO.m edilerek, tevkif olunmuş- Maarif Vekaletinin yeni kararlarından şehir mekteplerine bilft.hare ter- ve edilmiştir. Murat buncJ,allerl'. lıt 

rur. Adliyb:,i:J:tiline Oüf Btmenr e·rıR""Si"hhi""ViiiYetlfiline ;:;;~kl;~;~:;~dl:ley. ~~E~~=~; ~ ~~ 
.• ~~::~::,~::~;.~.'~::;;::~:~ ihtimam gösterilecek 'hine açılan dava 
çen gUn neşrettiğimiz llstede k F kA 

ögre"' tmenlerin srhhi durumla- mun yatak adedi 60 ı bulacaktır. Dün A vu at aru ı yazılı mahkemeler çalışacaktır. 

Raif Karaderıit 
Dün Paşabahçe es; 
fabrikalannı gez 

Şehrimizde bulunan GU~ 
ve İnhisarlar Vekill Raif P 
deniz dun sabah Paşababç 

•j( 

Denizbank mevkuflarınm rue meşgul olmak üzere Maarif Fakat sanatoryom tesis edilirken dinlendi 
Vekaietinin sıhhat teşkilatı etra- buranın 120 yataklı bir müesse- Son zamanda lağvedilen De _ 

muhakemesi asliye ikinci ceza. fmda önümüzdeki yıl bazı değiş. se halinde çalışma planı esas tu. nizban.k, Satie şirketi aleyhine 
mahkemesinde görtılecektlr. 

meler yapılacaktır. Vilayetlerin tulmuş olduğundan prevantoryo. asliye birinci ticaret mahkeme . 
Maarif Şurasına tioktor kadroları da takviye edi. ma bu teşkilatı verebilmek için sinde, Fındıklıdaki Satie binası . 

yeniden çağrılanlar lecek, öğretmenlerin sıhhi vazi • yeniden 130 bin liraya ihtiyaç nm satış akdinin butlanma dair 
Maarif Vekaleti ihtisaslann. yetleri da.imi murakabe altmda vardır. Vekaletin maliye ile yap- bir dava açmıştı. rı~e~~~~~~~i;~sa ispirto ftb 

dan istifade edilmek ve Maarif bulundurulacaktır. tığı temaslar neticesinde bu pa. Muhakemeye dün devam edil. ı 
Ö w b' d ·ı kasında bir saatten fazla 11 

gitmiş, ispirto ve cam fa.orı 

Diğer taraftan lmtulı hapisa • 
nesinin de iyi neticeler verdiği • 
ni öğrendim. Zaten umumiyet_ 
le 'büyük, küçük bütün mahkUm. 
lamı ıslahıhal etmelerini, göz Ö

nünde tutmaktayız. Yapılan im.. 
ralı tecrUbesi bu gayeye müte • 
ueocih olarak çok faydalı neti
celer vermektedir. Tutulan bu 
yol üzerinde yürUyoruz. 

Adliye vekili jüri usulüniin 
memleketimiz mahkemelerinde 
de tatbiki ~etrafmiiaki bir suale 
de şu cevabı vermiştir: 

Şurası kom.isyonlannda çalış. ğretmenler için Valde bağın_ ranm Ya.kını ır zaman a verı • m.iş ve davacı sıfatile limanlar 
11 

mak üzere şehrimizin doçent da tesis edilen Prevantaryoma i.1 mesine imkan hasıl olacaktır. Bu umum müdürlüğü avukatı Faru. rak fabrikanm çalışması t 
ve profesörlerinden bazılarını laveten kurulan sanatoryomun suretle öğretmenlerin sıhhi va • ki Dereli dinlenmiştir. Zira De- rinde aHl.kadarlardan izall& 
daha yeniden Ankaraya davet mevcut teşkilatını genişletmek ziyetlerile daha geniş mikyasta nızbank Iiğvedildikten sonra mıştır. !.! 
etıni§tir. Bunlardan Doçent Ca. maksadile Vekaiet bütçesinde ye. meşgul olacak ve ~&vi edece~ Münakalat Vekaleti binayı li . Şişe fabrikasında da inb \ 

Ank har k n.iden 50 bin lira tahsisat ayrıl- bir müessese bu yıl faaliyete ge. manıa.r mildürlüifüne vermişti. lar idar:~ı~~X~P2~~n R.'!~P! vit dün araya e et et- Bu . t1 t kt1r . .....ıu...ı • • TJ;ti.'ıJ ı..,..tt~(L. - ~ .... ,,. • d 

- Jüri usulü bence çok fayda.. 
lıdır. Memleketiınime tatbike 
gelince bu ıbir tetkik mevzuu ola.. 
bilir. 

mittir. Diğerleri. bug'1n 21d,._ mıştır. tahsisa a-~~l!o- _cece , .. · --n-
1 
~~-, ! . lıı ·~~ilden vesika i.st:ediğiİıden .a.: hat verilmiştir. Faif Kara 

cekJerdir. f 'Jrı·saff a vukat binanın Limaİılar müdur - .. dun öğleden sonra da Tıırl'ıD 

Yeni adliye sa.raymm inşasr ü. 
zerinde müddeiumumi Hikmet O. 
natla bugün de görüştüm. Bin,a. • 
nm mümkün olduğu kadar sü -
ratle ikmali için çalışılmakta • 
dır.,, . , , . 

Parti Vilayet idare e ~- ---- lüğüne aidiyetini isbat eder ev- tün Limited şirketi b.uro~:~-
Heyeti azalığı ----------- rakı dün mahkemeye vermiştir. meşgul olmuş, şirketın ,ıl 

Vali Lfttfl Kırdarm Parti rf· 150 yard ımcı o"gv retmen asl"ı ,,Mahkeme bu evrakı tetkik için tımız üzerindeki çalış~~ 
yasetinden çekilmesi ile viUlyet duruşmayı başka bir güne bı • hakkında. alAkadarlar.dan l rOf 
idare heyetinde bir A.zalık lnhi- rakmıştır. almıştır. Vekil bugUn gU~ıt• 
lAl etmişti. Buraya yedek A.za- k d 1 --<>--- terde tetkiklere başlıyacak ~ 
lardan avukat Faruki geçmiş- a roya a ınıyor iki çöp fırını yapılacak .Catil Nazım hakkınd 
tir. sıhhat Veklleti tarafından karar · ı.ıt 

Orta te r sa v&re me - Belediyeye bir tezkere gönderil- Geçen sene 1 Y d l t s..ıı. t n kad ömer Bedii aynı mektep mu- n·zdrai ede~ 
rolarında bu yıl yapılacak de- dUrlUğüne, Ankara erkek lisesi mtştir. Bunda !stanbulda çöple- sızlık maksadile girdiği J h 
ğişmeler ağustostan itibaren coğrafya. muallimi Ergun Malat- l yakmak için iki fırın inşa e- Basrinin evinde kazara. y~~ t ~ 
tesbı·t edilme.ıı:.e başla.nacaktır. ya lisesi mUdUr ve coğrafya r gürül' .. tUniln duyulması U:zerııı ~ ~"';;. 6 dilmesi bildirilmiştir. Bu fırın· aft -ı" 
Maarif Veka.letl orta tedrisat muallimliğine, Malatya lisesi Iar 800 bin liraya mal olacak- sahibi tarafından . ya.kalall f/ 
öğretmen ihtiyacını kat'ı olarak mUdUr ve edebiyat muallimi tır. Belediye tetkikata başla- kurtulmak ma.ks~!e. H~• · ~b 
karşılamak Uzere birçok tedbir- Vasfi Mahir Eskişehir lisesi mu- t · riyi kolunun yenı ıçmde !O"_",J t. 

. 1.v. mışır. ,..,ı,1 cmo+l ~anyJ>·,,. 
ıer almıştır. Yardımcı öğretmen dtir ve edebiyat muallım ıgıne Diğer taraftan çöplerin deni· dığı bı~ a. ~a ~a~ı.uu ~ ı- 'd~d. 
olarak orta okullarda vazife al- tayin edilmişlerdir. ze döklilmcsi işi de 37.ooo lira- yarak öldtiten kat~ ~ ..r.ı.pP" ·~~ 
ma.k isteyenlerin ağustosun on 1 d'l . t' ğır ceza mahkemesın e Ct~'J' 

ya iha e e ı mış ır. da '"dd ·umUIJJ> .... .ı 
beşine kadar veka.lete müracaat_ ı ı J\.\. /•A ~--""" _ •. ~- __ -t duruşma.sın mu eı ··fVY, 
etmeleri l!zımdır. Bu yıl şimdi H 1-1\ V M ~ -<>-- avini Feridun ta.rafından 1~~ 

h · ·zcı tı TJ\11VfM , Ekmek meselesi istenmiş. fakat mahkeme_ .. ;~ 
' ye kadar yalnız şe rımı e - lf'\I\ , ..,._ -~.,~ · Belediye ekmek meselesi hak· 24 sene hapis cezasına ınsP· 
niversitede okuyan 500 e yakm 

t 

:4.dliye Vekı"li ve 1 stanbul müddeiumumisi 

gene yardımcı öğretmen için DUn memleketimizde sıcaklık kında Avrupadaki bazı mUesse• etmişti. . .., et~ 
b 1 selerin fikir ve mUtalealarını Müddeiumumilik ağıt .. 1~ vek!lete müracaatta u unmuş· Çanakkale, Diyarba.kırda 35, or- ..-t oır 

sormuştur. Buraca da. tetkikle- mahkemesinin bu karar_. tur. Bu gençlerin dilekleri orta ta Anadolu ve lgcde 37, Adana. 

Münakale ve Nafıa 
Vekillerinin tetkikleri 
Şimdi Afyonda. bulunan .Mü-

nakale Vekili Ali Çetinkaya bu
gUnlerdo !zınire gidecek, ora<la 
inşası mukarrer Uman etrafın
da. tetkikler yapacaktır. 

Vekll lzmlrde bir müddet kal
dıktan sonra doğru tstanbula 
gelecektir. Karadenizde inşa e
dilecek Uman yeri hakkında 

tetkikler yapmakta olan Nafıa 

Vekili , General All Fuad Cebe
so)' da yanında bulunan İngiliz 
G ips firması m Uhendislerl ile 
hcrnber tstanbula gelecektir. 
Burada iki vekil yanlarında İn
giliz mühendisleri olduğu hal
de t e tkikler yapacaklar, 1stan
huld a inşa edilecek bUyUk lima
nın kat'i yerini tesbit edecekler-
<lir. 

Tnnzimatm 150 inci yılı 
hazırlıkları 

Hamidiye dün 
Hataya hareket etti 

Hamidiye mektep gemimiz 12 
temmuzda Ha.tayda yapılacak 

şenliklerde bulunmak üzere 
dün öğleden sonra lim~ -ıımızdan 

teken.deruna hareket etmiştir. 

Gemide bu sene mektepten me
zun olan deniz harp talebeler! 
bulunmaktadır. 

Hamidiye Hataydaki şenlik

lerden sonra dönüşte Akdeniz ve 
Ege denizindeki limanlara uğ. 

rayacak, bunların bir kısmın 

dan gedikli erbaş ha.zırlama er 
ltuluna talebe kaydedecektir. 

Diğer taraftan Adalar açığın
da demirli bulunan donanma
mız da başta Yavuz zırhlısı ol
mak Uzeer buglin Silivriye gide
cek, bir müddet orada kalarak 
talimler yapacaktır. 

dU IUğU t re ayrıca devam edllmektedlr. temyiz etmiştir. ...../ tedrisat umum mU r ara- tskenderunda da 3 7 derece ola- -
fmdan tetkik edilerek kadro va- d ' 
ziyetlerine göre tayin muamele- rak kaydedilmiştir. T h p u r u g e 1 ı 
si yapılacak, netice en geç ey- RUzg!r Akdenizde cenuptan, · 1 r an va 
ıuıun ilk haftasına kadar ken- diğer mıntakala.rda ise şimal
dilerlne bildirilmiş olacaktır. den saniyede 7 .. 9 metre hızla 

ne yıldanberi tatbik edilmek- esmiştir. 
te olan yardımcı öğretmen ka· 
nunu Uzerinde yardımcı öğret- Bugün Doğu, Karadeniz ve 
men olarak bu müddet zarfındh orta Anadoluda havanın kısmen 
muvaffakıyetle vazife görmüş bulutlu ve yağışlı, diğer mmta
olanlar esas kadroda vazife a- katarda açık olarak geçmesi 
ıacakla.rdır. Asıl öğretmen kad. 
rosuna. girmek üzere vekA.let< muhtemeldir. 

yapılan müracaatlardan 15f• -------..... ...----. 
yardımcı öğretmenin dileği ka- :1E 
bul edilmiştir. 

Maarif VekA.leti liselerimizin 
ve orta okullarımızın idare iş· 
ıerini üzerine alan direktörlerin 

- Pe11emb. Cuma 

20 Temmuz 21 Temmuz 
S Cemuil'ı. 4 Cemazll"a. 
76 hızır 77 hızır 

bu işe tam elyak olmaları ve lA.- Vakıtler Vasa. IFzaot Vısı. Euııı 

Gemi temizlendikten sonr9 
derhal sefere çıkacak 
--~~-- · ( .... -.. -~- ; -~;~~ ~ 

it 
ytkiyle okulla meşgul olabilme- - -
lerl tein de bazı tedbirler ka~ caon•• U4 9 <•8 UR g ı eler' • f· 

.. _ • .l_ '.] __ !_ ··esse! 1. ~ı 0 6 1• 12 20 4 8 1220 4 44 
rarlaştırmıştır. i k indi 1618 s 41 16 ts 8 42 

Bu arada fen fakültesi do • Ak••"" 19 87 12 oo 1986 12 00 

Almanyanm Rost~k lima- &ll'1!1cac:n QCWZ; mu ~~ b'I 

Tanzimatın ytıznnc11 yıl<Inntı- ŞQrası toplantılarrndan sonra 
şehrimizde rektörün riyaseti al
tında. umumi bir toplantı yapa-

çentlerinden Ratıp Berker 1- Vat•• 21 82 1 156 21 ;Jt 1 55 
IAveten yUksek muallim mekte- 1 m ••le 2 34 6 58 2 86 7 00 

nmda inşa edilen DenızyoJları- erkanı tarafından Ma 
3 

1'tl 
nm 3500 tonluk Tırhan vapu- karşılanmıştır. Bir haft:aY J~t' 
ru dün saat 15 .40 ta limanımı- dar temizlendikten so~I:ffleğc 
za gelmiş. Kabataş açıklarında hal Mersin hattında ış mtı mllnEtaebetlyle vUcuda geti

rilecek eserin ilk çalışma neti
celerini görUşmek lizere Maarif caktır. 

bl mQdUrlUğline, ort& erkek mn- ~---.:...------
allim mektebi mtıdUr muavini demirlemiştir. Vapur limana baılıyacaktır. 
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ort Yüz senelik -bir dershane 
ura1L 

}<Uf11 [.f ·ı 
enı nıez Armadanın direkleri 

Bitaraflık kanunu 
Ruzvelt noktai naza

rını değiştirmiyor 

8 - V.\JUT 

Maarif şurası komisyonları 
hararetle çalışıyor 

20 TEMMUZ 1!:39 

Türk kuşu 

burada teşhir ediliyor 
Yazan : ASIM US 

Va~ington, 19 (AA.) -
Beyaz Sarayda iiç saatten faz. Müsabaka ile okul kitapları hazırlan -

ması umumi heyete teklif edilecek 

Ankara, 19 (Hususi) 
Motorlu tayyarelerle calışanlar 
ve yetişenler her sene biraz da. 
ha fazlalaştiğından T urkkuşu 
faaliyetini tcvsie karar verrnis
tir. Bu ci.imleden olarak Am~
rikaya 25 modern tayyare ıs. 
marlanmıştır. 

Halen İnönündcki kampta 
j90 kişi yetiştirilmektedir. I3u 
sene atelyelerimizde 120 mo. 
tor, .50 tayyare tamir olunacak, 
1 00 planör yapılacak ve 1 00 
pl<lnör de tnmir edilecektir. 

ferin şanlı hatırasını ~eni yetişen 
nesillere ~ılamak için Armada. 
nm bir kısmı direklerini buraya 
getirmişler, mektep dersanesinin 
içerisine dikmişlerdir. Bu suretle 
Eton kollejinin bu en eski kıs • 
mmdaki eski dersaneyi bir nevi 
milli müze haline koymuşlar . 
dır. 

la süren bir konferanstan sonra 
matbuata verilen tebliğde, Se. 

Yalnız bir noktanın iyi anla . 
şılnıış olmasrn.ı arzu ederim: E. 
ton kollejinin bu dersanesindeki 
eskilikten bahsederken kirlilik, 
küflülük manası asla hatıra gel. 
memelidir. Bir binanın eski ol. 
ması onun sağlam ve temiz olma. 
ması demek değildir. Bilakis E. 
ton kollejinin bu dört yüz sene. 
lik eski dersanesinde bir toz bi. 
rikintisi, yahut bir köşede bir ö. 
rünıcek ağı bulunmadığı gibi da. 
ha asırlarca mektep dersanesi o. 
!arak kullanılacak salibettedir. 

(Deuamı var) 

Deniz Klübü içtimaı 
hakkında 

17 Temmuz tarihli Cumhu. 
riyet gazetesinin ikinci sayfa. 
srnda (Deniz Klübü) serlevha. 
sı altındaki yazı hayretle okun
du. Bu yazı pek yanlış ve ası 
ve esastan ari haberleri ihtiva 
etmektedir. 

Deniz klübünün yaptığı ilk 
umumi heyet içtimamda klüp 
nizamnamesinin yeni cemiyet. 
ler kanunu hükümlerine göre 
tadili için bir proje hazırlan
masına karar verilmi§, ikinci iç-

1 1 • --~ ............. ı.;ı, 

ve kabul edilmi§, üçüncü i~ti. 
maınaa da idare heyeti intih~p 
olunmu§tur. Bütün bu içtima
lar sükun içinde ve bir nizam. 
namenin tadili esnasında der
meyanı zaruri olan mütaleala. 
rm teatisi suretile geçmı~ tır 
Hiç birinde gürültü olmamıştır. 

Klüp azalarının ikiye ayrıldı. 
ğı ve klübün idamesi bakımın
dan tamamen zıd kanaatte bu. 
lundukları hakkındaki neşriyat 
ta doğru değildir. 

İdare heyeti intihabına fesat 
karıştırıldığı ve intihabın alaka
dar makamlarca feshedildiği 
hakkındaki yazı tamamiyle asıl 
ve esastan • aridir. Klüp idare 
heyeti kendiliğinden iıtifa et. 
miş ve intihap için 16 Temmuz 
Pazar günü yapılan umumi he. 
yet içtimamda müzakere nisabı 
hasıl olamadığından dolayı ni. 
zamnamenin hükmü mucibin. 
ce içtima gelecek haftaya talik 
edilmiştir. 

Bu mektubumuzun gazete. 
nizin münasip sütununda derci 
rica olunur. 

Deniz Klübü ldar "' Kom itesi 

Beneş Londrada 
Londra, 19 (A.A.) - B . 

Bene~, dün refikası ile birlikte 
':mraya gelmiş tir. Kendisine so
rulan suallere cevaben B. Be
neş gazetecilere sonbahara ka
dar lngilterede kalmak niyetin. 
de bulunduğunu söylemiştir. 

natonun bitaraflık meselesini 
müzakereye muhalefet etmesi 

dolayısiyle bu hususta kongre
de derhal müzakere açılması
nın faydasız olduğu izah edil. 
m-:ktedir. 

B. Ruzvelt ve Hull mevcut 
bitaraflık kanununun süratle 

tadili icabedeceği hakkındaki 
nnktai nazarlarınt muhafaza 
etmektedirler. 

Çeşmedeki yangın 

söndürüldü 
!zmir, l !J ( A.A.) - Çeşmenin 

Uz.unkuyu nahiyesinde Yumru 

dağındaki ormanlarda çıkan 

yangın bir kilometrelik bir sa-

hayı tamamen kapladıktan son
ra sek iz köyden ayrılan 300 k i-

sinin 11 saat suren gayretlerin
~len sonra gece yarısı söndUrtil· 

müştür . Yangın 12 yaşında bir 

çocuğun dikkatsizliği ytizlin :len 
!;ıkm ıştır . 

---oı----

Hariciyede 
Ankara, 19 (Hususi) 

!-lariciyede iki umumi katiplik 

muavinliği ihdas edilecektir. 
Bunlardan biri siyasi, diğeri i
-:iari işlere bakacaktır. 

--0-

Maarif l\1üsteşarlığı 
A-t.. .... ~ 19 (Hususi) -

Maarif Müsteşarlığına İhsan 
Sungurun asaleten tayini Y ük. 
:ıek Tasdike iktirak etmiştir. 

Eski validen 7068 
lira geri istendi 
Mülkiye müfettişleri tara

fından belediye muhasebesin
de tahkika t yapılırken eski vali 
Muhittin Üstündağm meclisiu
mumiye riyasetinden dolayı 

7068 lira gibi bir para aldığı 
anlaşdmıştı. Bu para A nkara 
valisi Nevzat T andoğanın An
kara umumi m eclisine riyase. 
tinden dolayı aldığı paraya kı
yas edilerek Muhittin Üstünda. 
ğa verilmişti . O zaman Anka
radan keyfiyet sorulmuş , ge
len cevap üzerine pa ra tahak. 
kuk ettirilerek eski valiye veril. 
misti. T ahkikat neti~esinde An
ka;anın İstanbul umumi mecli. 
sine kıyas edilemiyeccği anla
şılmıştır. Çünkü Ankarada be
lediye meclisi ile m eclisiumu
mii vilayet ayrıdır. lstanb ulda 
ise bu iki m eclis birdir. 

Maarif Şı7rası 

Ankara, 19 (A.A.) - Maarif 
şurası komisyonları bugün de ça. 
lışmalarına devam etmişlerdir. 

Plan komisyonu: 
Türkiycde tahsilin ana mese. 

leleri üzerindeki görüşmelerine 

devam etmiştir. 

İlk öğretim komisyonu: 
Maarif müdürleri ve ilk tedri. 

sat müfettişleri talimatnamesi i
le ilk okul programı üzerindeki 
tetkiklerine devam etmiş, ilk öğ. 
rctimin masrafları ve gelir kay. 
nakları meselesi üzerin.de çalış • 
mıştrr. 

Orta öğretim komisyonu: 
Yardımcı öğretmenler talimat. 

namesi incelenerek Üzerlerinde 
yapılan bazı tadilatın umumi he. 
yete arzı kararlaştırılmış, orta o. 
kul ve liseler inzibat talimatna -
mesinin müzakeresine başlan • 
m.19lır 

Bu ksımisyonlar müfredat prog 
ramları üzerinde çalışmalarına 

devam etmiş, başka yabancı d il. 
ler okunan iki okulun birinden 
ötekine nakledecek talebenin ya. 
hancı dil dersi yoklaması tali • 
matnamesini gözden geçirmiştir. 

Teknik öğretim komisyonu: 
Ticaret okullarının maLema • 

tik, ve mal bilgisi müfredat prog. 
ramlarmın incelenmesine devam 
olunmuş, resim dersleri müfre . 
dat programında tadilat yapıl -
ması kararlaşmışttr. 

Sanat okulları ve akşam kız 
sanat okullarını alakadar eden 
meseleler hakkında müzakereler. 

İnönü kampı açıldı 
İnönü, 19 (A.A.) - lnönü 

ıTi.irkkuşu kampı bu sabah 
Ti.irk hava kurumu baskam Er. 
zurum mebusu SiikrÜ !(ocak 
tarafından açılmış.tır. · 

Başkan, kısa bir nutukla 
kcımpta toplanmış olan 463 
gc:1cİn büyük gayeye karşı gös
terdikleri bağlılığı tebrik ve 
takdir etmiştir. 

Uçuculuğun temiz bir spor 
olduğunu ve aym zamand:ı ya. 

de bulunulmuştur. rının, hava ordusunda ve dev. 
Yüksek öğretim kiınosyonu: Jet hava yollarında kı:-natlr 
Öğleden so!ıraki toplantısını gençlikten çok seyler l)ekledi

Maarif Vekilinin huzurile yapmış ğini ilave eden Başkun, hu 
ve ana dili ile terimler meselesi mesleğin taşıdığı 1nısu:si kıyme
üzerindeki tetkıklerine devam et. ti tebarüz ettirmiş ve milletin 
miştir. Komisyon, mevcut neşri. makus taliini yenen kahrnmnn
yatm inkişafı hu~usunda alma • lar kahramanı Milli Şef İnüııli. 
cak tedbirlere daır .kararlar al • n\.in büyük adını taşıyan bu 
mış, talebe kesafetı ve yabancı havacılık yu\•asınd (; l . . . .. .. .. t·· a .cı ış ım:ının 
dıl meselelerını goruşmuş ur. derı·n zevk· ·· · d b"l l 

ı uzcrın e ı mssa 
Neşriyat komisyonu: durarak Türkkuşu genc;lerine 
Komisyon öğleden evvelki top. muvaffakiyet temenni ctmic;. 

lantısım Ivfaarif Vekilinin huzu. tir. , 
rile yapmış Ye okul kitaplarının 
Maarif Vekilliği tarafından ba
sılması ve yapılması hakkında. 
ki talimatname üzerindeki müza. 

Yeni Maarif 
Müdürleri 

kerelerine devam e~ere~ bu h_:ı. Ankara, 19 (1 Iususi) _ 
'susta mevcut p:ensı~!erı oldu?11 Kütahya Maarif miidiirlüğüne 
gibi kabul ctmış, musabaka ıle Lise kimya muallimi l\lazhnr 
okul kitapları haZ1rlatma ve bun. Samsun rnaan"f m"d·· 1·· v • • ' • . u ur ugune 
le.rı tetkik ettirme ışlerı hakkın. E k. h' ı · · .. d .. .. l\i 

1 . . ·c· k s ışe ır ısesı mu uru c 1-
dakı bazı tcdbırler teklı ıne a. t f) v ' Ed· . 

. t• me oganay, ırr.c maarıf 
rar vermış ır. "d'' ı··v.. Ed· 

Beden Terbiyesi komisyonu: mu ur u~u~c ... ırne. ciğ:c~men 
Okullardaki spor yurtları ta _ o~ul~t ?'uduru Cemıl layın c-

. . . t tk"l t . .h dılmıştır. lımatnamcsını e ı t c mış ve ı . 
tiyaca uygun görerek aynen ka-
bul etmi!jtir. O!nıllarda h-ullam . 
lacak milli bayrak ve flama tali. 
matnamesi üzerinde tetkiklere 
başlamıştır. 

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

BeledilJe 
Dilekler komisyonu: sara lJl 
Bazı maarif müdürlüklerin • 

den, lise idarelerinden ve komis_ • 

yonlardan gelen raporlar üzerin. 193 882 hraltk fazla 
de tetkiklerde bulunmuş, bu ra . ' 

p.orları alakadarlara göndermiş. varidatla yapılacak 
tır. 

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

Kızı lırmak üç 
metre yü kseldi 
Seller ekin yığınlarını götürdü 

Sultanahmette yeni bir bele. 
diye sarayı yapılacağını yazmış
tık. Dün bu hususta ne düsün. 
düğünü öğrenmek üzere Vali 
ve Belediye Reisi Lı1tfi Kırd·1. 
rı bir muha.rririmiz ziyaret et
miştir. Vali şunları söylemiştir: 

" - İstanbul belediyesinin 
muhtelif sahalardaki calrsmala. 

Samsun, 19 CA.A.) - 16. j memurlar gönderilmiştir. Kızıl- n arasında kaydedilın~ğe ~değe. 
7. 1939 akşamı başlnyan yağ- ırmak 3 metre yükselmiştir. ri olan bir noktayı daha efkarı. 
murlardan Kurtun, Mert, Ye- Toskoyunda yedi ev kısmen umumiyeye arzetmeye bana 
şilırmak, Kızılırmak ve Aptal lnrap olmuş, ekin yığınlarının vesile verdiğinizden dolayı 
ırmakları taşmış sular etrafa Sir kısmını sular götiirmüştiir. memnuniyet duymaktayım. 
rayılmıştır. 200 h'!ktarLk bir sahada tütün Muhasebe teşkilatımız bir 

Tahkikat neticesi Dahiliye 
V ekaletine bildirilmiş, neticede 
7068 l iranın Muhittin Üstün. 
dağa meclis umumii vilayete 
riyasetinden dolayı verilemiye. 
ceği tesb it olunarak para Üs. 
tündağm şahsi zimmetine ge
cirilmiştir. Bu para Muhittin 
Üstündağdan istenmiştir. 

Selier Samsun - Bafra yolu- 'ariaları zarar gc)rmüşti.ir. Şim. sene evvelkine nazaran son beş 
nun dördüncü kilometresinde. i;ye kadar bir kadın, hir erkek ay zarfında kendisine verilen 
ki 20 m etre uzunluğunda kar- ıc bir çocuk cesedi bt~unmuş. y~ni istikamette enerjik hir şe. 
gir köprüyü yıkmıştır. Aptal ır- tur. Seylapzedelere lazım ge- kılde çnlışmasmın ve aldığı di
mağmrn yiikselmesi yüzünden len yardımlarda bulunulmakta rektifi iyi ihata ve mesaiyi ivi 
Dikbıyık köyün ü su basmış, ve vali yardım işleriyle bilhas- idare etmesinin neticesi olar;k 
yardım için mahalline vesait ve sa meşgul olmaktadır. 793.882 liralık bir fazln vari-

.H u s u s -1 H 
Dünkü posta ilen gelen Daily Ex-press gazetesi "hususi" kay. 

dile şu ha vadislerl neşretmekteclir: 
* İspanya, modern bir ticaret filosu vücude getirmek eme. 

lile 18,000,000 Sterlin sarfetmek niyetindedir. 
* Gelecek ay 1talyaya üç yüz Alman bombardıman tayyare. 

si uçacaktır. Bu ziyaret, İngiliz tayyareleinin kafile halinde Fran. 
saya uçuş yapmalarına bir cevap telakki edilmektedir. 

* Danimarka hükfuneti, Lehistana gösteriş uçuşu yapmak 
üzere gidecek İngiliz harp tayyarelerinin Danimarka toprakları 
üzerind~n geçmeyip sahil boyunca deniz tarikini ter cih etmeleri 
lüzumunu İngiliz hükumetine bildirmiştir. Danimarkalılar, ! ngi. 

. . ( 

:ı " • ','r.. • .... 

av adi s ler 
liz t ayyarelerinin kendi toprakları üzerinden uçmasına müsaade 
etmekle, bitaraflık taahhüdünü bozdukları zannını uyandıracak. 
!arından endişe etmektedir. 

... İtalyan propaganda nazırı Alfiyeri ile Alman propaganda 
nazırı Göbels'in Almanyada buluşmaları, mihver propagandasını 
müşterekn yapmak üzere daha yam iş birliği tesisini intaç et. 
miştir. !ki nazır bu hususta anlaşmışlardır. 

• Danzig nazi liderleri ile Hitler arasında yapılan mülakat 
Avrupanm sulhüni.i temin edecek mahiyette bir görüşme olmuş. 
tur. Zira bu arada Hitler, nazi liderlerine Danzig meselesinin sulh. 
pervera.IlıC tesviye edilmesini tavsiye etmiştir. 

dat temin etmiştir. Bu para hiç 
bir yeni vergi tarhedilmeksizin 
ve vatandaş tazyik olunmnksı
zm temin edilmis bulunmakta. 
drr. 939 bütçesiyle yapmayı 
düşiindüğümiiz işlere asla halci 
vermeksizin hu pare. ile İslan. 
bul sehrine giizel bir hediye o. 
larak yeni bir helediyc binası 
yapmayı düşünüyoruz. Bunun 
için Vekalete müracaat ederek 
müsaade istiyeceğiz ve hcmc~1 
harekete geçeceğiz. Bu v c:;ile i" 
le de muhasebe tcskilfıtımızı;:ı 
rnsaisini ·takdirle an~rırn.,, 
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Polis mektebi mezunlan "bideye 
çelenk koydular 

''Şehit polisler,, 
dün merasimle 

abidesi 
açıldı 

Çocuklar yiyecek diye ağlamaya .............. • • • ··•• • • • •·•· · • · • •• • ••• ••• ._ , •••• • •• . 

koyuldular, ve. hiç bir şeyle de a- Yazan 

1 
vunmadılar. 0-lall çocuktan için Çeviren 
yalvararak, Vang Lunga baktı '138 Nobd milkd/alını kazanan 

durdu .. Nihayet, Vang Lung hay- Pearl Buck 1 b r ahim H oy 1 

;::-;:,:ğ~=lft iclıbettiii- * .... o o o o o o o. o. o o. o • us 22 .. o o •• o. o o o o o •• • • wl 
- öküa kcai\ain öyle ile- Ama pi§Vecell v-: PudiDc pW Jiyecek.- dür, ClıltllD, Mili'& biaimki d 1lor 

bea h iti ~,.....,ı. ıcw. terdi. Sonra öküzün 4eriaini yii.z· caJmıttı ..ak. Ye- Ziraı. buc · 

• 
A yfı lı 

3 B )l ık 

6 •ylık 
1 yıllık 

Memleket 
"!rinde 

95 
21i0 
47~ 

ıwo 

Yatbiı odaJa ıWaek. yatalı- dil. ._ koca bar•ı fHSL& parp dea claha 'ıQler cör.eceğ;L., ftdi.. 
m haya ı.,.a-. ...... KeUlir- doiudı. Vaq Lung,. ı,iüiln bu~ Bemı ikeıiaıe Vzı Laq- bi
lren, ı.a,.,..._ biilriıj)uini duy- ler ı..~--e,,. et niai.illp de sof.- ru •umu: ıü>. i caldL lü lokma 

~ r-s-· .:ıı.L. ~LL. t..~ Mırfr,e aJır. 
ımsın diye de örtilyil t.pna sar- raya kOD.uluncaya kadar meydana. - ...-. .,_-L aıçıia Hepı hr-

ıı11. sanmJHa. iıkmadı. Fakat kendi ökibümia ~.bu ~" !~: .~et a,. 
0.Jaa. ...,..... '-1..-a-.a...a.. ~: d i ,.1_, k · ~ kuz yenmıı, bıtmıı ılıklerıni aflı 

---... eun en yeme e Ç,"-slr en, .,..azı .. k . . '----='-'- . 
~ lıir .._.. "salt aldr. &.,- tıhandl ve lokmaamı yut.amacb. ı:nurme JıSlA a--.ııı:r itile lanl-
wmmı ._, • ~ lıir A __ ,_ L-.:ıı-- bi • bild' mJltI. Pakat. U)rla• pek çmbult ....., -.P- ,,.. ·- n..- çorYIN4Ul r parça ıçe ı .• m ... a .. u ..... n.1 .. rdi· o-ıaa· bam,.. 
çarak ~ llMıtA • pmia 0 -laR da kocasına:. -v U{l ~. ' • •.. • 

haıuw ır-ı-. ••lldı Bı111u 1 - Bir akilz nihayet bir öküz- ?>udan.d~_:ııprtlbır ~cı:ıefıa.. waen· 
Polis ınüdüı'iı nutkunu a/SyJiyor ::ı~ ıer . 1•• ae eı~ı ve kurumut 

n 1 t bır denden b:ıı.ka hır ıevi . .ıı_ kal-
.-olia mektebinin 52 inci ben §U güzel nutku söylemit- Ok il k t k b l ti : maDllltı. ~ ,A- "'-

;:-_~::.'delan dt...ı.-:.;:1 ti·=·g.ym .. kadqlar· u ann 8YI ve a u şaı an i . .::.~:1:..ı:ı· ıtıı:~:-
ibideaıne çel~~ ko~~dır. Osma~lı ~arihinin en karan. - -·--;:-·-· •• "" • · gizliyor diye Vaog Lunr."un aley-
Mezu~la .~likt~ suvan, mo- lık dcvırlcrınden Cumbariyet Y U ks ek ogr et l m 0 k U // Q T l hine bir öutmanlı:• bau~rdi. 
tosikletli, b1S!kletli ~bıta me-1 yıllarmm en feyizli günlerine Aç blanJarıu bapnda. &e?enlerin 

demurlanfmTakdaıune a:~lmitler. abi. kadar devlet otoriteai içiade Dit - Tarih FakOttesr', sı·yasal bilgL'ler okulu, amcası buıanaratr kapısına ıcıayan-
etra • ~evki alnqla~. vazif«: alan bütün arbtlaolana mııtı. Herif'ıo, kanaııım. ve Jedi 

Evveli ıtfaıye bandosu istik- maddi Ye manevi huzurlaımda konservatuvar ve tıyatro okuüarı çocuğunun hakikaten de yiyecek 

1Al mar!.~ ~ sonra mek- Lu .~ . açılması gibi en ,e.. AUaıa ·ve f ±rhtl teltirleıinde Maarif Ve.tilliği ve djpr .ek bir ~Jlcıi yakt.u.. Vaa.g Lnna 
tıepten ~uncüliikle mezun o. reffi bır .-ı bana verilrnelin- vekillikler tarafmdu. 'ii:lsi. IÜÜU'mda lll'8ltlınWar ,apmall. mü. iate~c.. k•emip mwNlll.IDt ete· 
lan~ C?wı arkadatlan na. den dolayı b.lıtiyanm. il kWtiriL kımretl~ Ye yiiı.k mı,iyi g~eğe v.e jine bir mı'bar fqqlye., bir avuç r bir hitabede bulunmUfo Ebedt Şefimiz ve aziz tehib. Jqmaia çaJ.,.,.U, devlet ve.· memleket hizmet ve illeri için ergin :la kıymetli balQy dfttü. Sonra 
.. unu geçit reemi takip etmit-~ nıwvl Mızmlannda ve ~ unaurlar yetipMina yardım etmek ma.kaadile Univetai. U.t6 bim IHle:. 

til'. sizleri bW cWrib aükObı dllvet ta ve yUlllek ilim mtwaae'ari açılm11tır. - Sıaaa ayırabjlıecel'm ancK 
Tabimdeki meraainlden aon- cdivorum · Memleketimipje TUı:k. vatandaşlan ve yabancılar tarafın • •u: Jımdlr_ Çaaddaiua abaaa bt-

ıa mezunlar mekteplerine dön. ~. memleketiA en dan Jwaual yüksek okul açılmaama müsaıult edtlmn le, ilk ~ fiF'"ecet Uıt1Jar bir 
nriitJerdir. nıütkül ve en bıaaLk ulum,.. 1-DiL. TARtll .. COCRAJ'Y.A FAIWL'l"ESt •u.m ne.. 

S..t on altıda polis mekte. da elleıindıe emniyet mepl.i Dil ve tarih • aotraf~ fakillt.i. üç bililme a)ll'lhnıftır. .,,..., iltiDci defa alanık ıe). 
~ ~çea~ diki~ ··Polis ve blplerinde &:JDI ~F yıL a) Dil.. b) Tarih. c) Qıinfya. .Jiği zaman: 

Ha: .._ 30. UIJ ffef
cWllllı 16., tllırt ., 
..... laB~r .. Gtt 
UAıı wennJeriı. &»le el• 
Yadır. IJ&'t 1abrı ~ 
~ smrlan bef 
sap edlllr. 
\llaltıt ........ .. 
,. .......... ıaa 
._.adıl ...... Yell* 
alaMMla KSllAl.EIJlll» 
llAA WlrQIQ .ıuı. UAa 
eder. (Bllronan telefoOllJ 

tehitlen., lhidem merasımle a- nwden. yonılmadaa bir pye i.. •) Dil kılDIDMll, yqçaıı dillerden almanca, fruıanca, ingf. - AJrwehalık 'nd&lll biı. mau 
çıhqtır. çin imanla clidinen Ye vazife llzee, arıpça, fança ve klbik dilJerdm Jltfnee, at J'lllWle& eh., dOJUtac:m1ıt dlıiil- deldi, a ...... ıı.-------

Merasimde Vali 6tfi Kadar, uirwıırJa ~ feda eden, tukr. Bv.Dlanlaa bqb. aiMioji. hindoloji, hms-WoJI, s r ı.. ••ela Dılt oı.ü pli ptdıdl. latanbuJ k--==0nr 1"'--- 1 • ..: .. m--LI_ öl' !!1_..!_!_ L--L ,_.. +-....,.1 ... ~i •wolra...t...U 
UllJllQQll_ ~ - ~ mıcnntD ,....,_.._ w.»ı- an ... ..,_..., -.-"V'" dersini vardır. Her~ bu dereler. O IÜllılleD iı:ihMm, MP0 • tıell-

Hali., Harp Akadenıisi komu. tükmnJa •nwajıt 'ftaile olaak deu. birini ewa olarall,. dlier lldainl yarGw:ı olanllt alıır .. Bil"' ec. me ]li,,a bir Wfek pili, Vaq 
tam General Ali Fuat,. Polis ve ~ teıef ~ nebi dil de mecDu.rWir. Lam.,._ ale.,iıiae d6~ ve w., 
mllCftlrit Sadrettin Aka. ___ıu m.,;ta p ti •fitC&h' MgOU.111mh• ,ımıl'. de, .. ......,,. s-'rfl • 
b,mabmıar, polis erkanı ha. mana ifade edilrniyecek kadar Hint tarihi bölilmlenne ayrılır. - u ,e~aımlt mn. parası, 
Zir bulanmutlarclır. vakur ve büyüktür. c} CcıirafYIL böWmünde eoirafJ&, u.tropelajl, Jelli samanlar lem ek yi,eceii var. hı.it kiçfiıl _ _ ____ _ 

Meruime lstı'kW ıııarfiyle Amlardmberi ~ bo,a. tam taMil otmr. •is' · • vcmaell. iltemell. Hatd. -
bqlanm11, buna polis mektehi nan Tmk lllrihiDin ~ 1tur- :hktlltania ıaer zümnablde talaail 'D!WcleU • u. Mkiz. töm• baııli lam. bndi cw alma bana •tm1d1m• Bilhnlrilcri 
müdürü Demirin kısa nutku tanem ve oııun teefti halefi tNir. Doktera J"'P"&k iltlıpaler ~ iki a&neltr daha gül. ıe pıc..U Mle bWatmıJar.. bırlılulu. Deplglqtür. 
takip etmiftir. Demir nutkun- Mili Şefia de her W9ile ile it-- prlar. \9'Wa llmeldılo hqlaa ..._... la w fwllıemU, tık.-
da demittir li: ret ı.,.rcluklan 8ibi yurt e-. Girw ..,...,ı len Wr 193' gelrwe le 7011.. bayır .. Uda 

- Vazife ...... ffGal Ye niyetiıncle çaht-~ Liee ~ vermılt olmalc.. pW tiler tü-~ DiJle ' u & wr. Ziq ~ 
fedakarlıkla bnlannı alcrtan ve beldenen yalnsz feragati nefis \1eya Jl;llaek ~ mM1ID balunmak lisımdJr. Ulm:ık lliJU,. ailıtı. bilet' lıirer dma.. LillRllD'Diaa fasla 
canlan pahasına Türk camiası- ve vazifeaeverliktir. Tirk ço.. Yabb talebe-,. aÜISıMık• U. alımr. Millltlıe'a tutlan tatil •1- tn,m' 'Wı ı " ııııleılilıl bitirip; Tun M IUIM· 1imA 
nm huzar ve aüktmıau koru. cuğunun es hü7ük iti ha il'!llt lan içinde pmtalerie u.n ..ıitir. JGD ••.-~ b•ebm•· taıa. dinla " poWama 
yan polis memuplarmm hah- yelmıda yiiriimektir. Yelli. 2 - SiYASAL Bll..GlLl'.B. CKULIJ ?U8iwla bıaııJ9 Ye "'=' flllt % ~ocataau. Ytt YJl• 
ralarmı ebedilqtinnek ve. necip den aranma 1nmfacak arkadat- Siyaaal MlsilK olnılll. 4evlet idmı · in ltJul ımU ft ldMt ~ıçak kadar kur"' • •• ı, • laa: latda Miacllt= QJ-. 411111111! 
'l1lıl milletiımmn bu "8Zife &.. lann a,nt feragat ve ftZifeee- kısımlarına, CmılmıiJlt ıejıminin arMllı ft8lfJanıa memm J'L ~· Jut. ıiiır&&rlan ~ a- nw ipa 1-. ~ 
dailerine kartı beslediği aevgi verliJde ~lanne eminim. tiatinlıek ylbell. 4lnceda Jalılı bir latiaaı v.e ...... mHeıı-.. ınete ~ badi. •MWip 9'-• •• ataç Wıuli~ 
ft ~ · c:aalanmnMk için Am arkadatJanm: lliılr. baluUe .. te.MİJllll allaya cailL . 
YÜcuda getil'ilea polis şehitleri Bayrağımız kadar terefli Wr T....a mlddeıti 8" ,..... 111 Ud BUı wpnmMll'. Smı nufı ~nk'"ma at '*'"Marı KaıılDı ... .,......._ 
au:I& ile Tüıls poliai Cmnhuri. meslek mensubusunuz. Devle. fdart, malil ve atyut olmak tir.ere ÜQ .. eye ~· ~ ~ V 'Vanı nı 1-britlGI,. .-,--. 
yet clevriadıW hiyük eta1eri.. tin sim 'Yedii kuTTet. ~ KABVL.SARTLAU ~ıaac'• M>CMlıo ""'ldıM* um ilfır• ...... binr 
ne hiris:ai dal. ilaYe etınif ola. belinizd. taıpdığmm .aı, müte- A} Tldiye Cmnl;llırlJeti vataatıaas e1aı&L :ık ..- ailti tiariperelr ııl ....- Zira ba. 
)'W. r.avizlere kartı vatanclqlan B) Yaşı 18 den kilçllk ve 25 dm tııllyQk olme-.k, •iluı ~ la,......... Jamamuı. ı.. ww .......... 

1893 eenmiade 48 yerinclea muı.Eaa Ço velihniftir. itar mak. Jnlekllrifle:. 
)'Ualanarak ıeMt edilen Malat. taraftaa Oam~•tİll ı,'- C') İıltHlil•, l!IYi,tel. dr.da•ı ille ve o1flUlluk ctiplamıları.. - DM& hAI& .,,.,_.Ö calaD, F İflerindea tıirlli; ,... 
ya müntte'batmdea polis Y•- \'elanclqlara ve Türkiyede o- akı adet 4,5 x 6 bQyUkltlltınde fot.ojmf, mlıbat r&pQr1I çilek a. :ulduı. dMa bill ılta•• ... ı. le.r.da b9 ~ 
nf ile batlayan ölüm ile bu- tıwınlaı1a temin ettiği huzur ve 1181 ltlltch, taahhüt ae~ ve dleJsp De dinld6rllit ldracaa.t rili ,...._L 4Iİfe '1~ hir ır ._. tee ıllnni§, 
güne kadar bütün T'ürkiyecle sükuu muhafaza edeıken &.. (.&ul dokbımun Yenaeii muayene raporu euatlr) ederler. Ta. ee erkekler aopalannı ~ baealılnmııt elan "Is._... 
bir merkez memuru, 1 bqko- ğer tarafta ötekinin, berikinin Jebe kaydına eylfilUn birinci gUnU: baolan1r ve. e1Wb 30 \IDCU gt1. Vanı Lunc.'wı ev.W littileı: •e art htmll Çlas sen 
miler, 4 baıkomiaer muavini. huluk ve ıereline tecavüz e- d •kpmr nihayet verilil'. bpıamı pldılar. Vaq Luq, kom:- ach blrJtas nedamet 
72 polia ki ceman 80 zabıta derıfere karşı Cumhuriyet la. ~en Anb.ni& buhmmıpıam, e.ylQI a)'JDdıt. bbr.at. e. ıulannm aeılenmelerin~ kapyı a- melttf. lira Çfnc nuı ... 
memunr te~ edilmiftir. nunlumm imannr hir hasmı kulda 1*1unmak p.ıtiJe 'Y8lilWuml daha nvel ıöadenbilirler. pıca, Uaeıin~ JlicWD cttilu • o- damdı-. Ancalt atı.,.a-

fstanbulda bir merkez me- ~d\.ianu göaterecekeiniz. A- Tatiplerin Midi otulca llaballl mukarrer ola talalMl ad•Undeu •1t lnıpt •l'llkimdau ılb:eıelr, fena ki, ontt ba,.te Mr fenailP, 
muru, 2 ha,komiaer, 2 komi. ci7Je.rin, kimeeaialeıin, çoculda- fada ile -eme imtüwa "I 'ı. Seple imtinaı tilrkçe, ı-... Te taalde .._. il Mı paatlannı m!fti. Fakat c.öğau• • 
... 3 ı.ı- Wel' wıaWD, 32 po.. nn yalan. ve en tefkat5 ,.. 1ıo- içtimaiyat, riyaziye, tüiiJıe, tarih. aafalya ve 8Cl8M IJauMD ıı'11Cien dıpaya ettda.. Her k8te bireyi bulııhklan --' 
lia tehit edilmiftir, lü ye~ ~ ü olacabmız. Her yapılır. lılbavi ter&iti bal& olanlaNaa ec..m "-ma 'ViJaf bu.. •ucap ..ıdlr4du. Vanc Luq'un bir avuç fauJfe vardr. 

40 - '- ---.l- -.::-L.-:.1 lnnnlar tercih edilir. Jivccekk.rini nerede -1ır•- • -•· b -"-- ..._ .. _,.....,.ft'lo.: .a... Wllllll, ner ,7C:H•C• en ~.... ••"L w.· Unan Ull gen 
Demiria ftldiii Mı iabat. vaziyedndt: bile bu.dm ulA Tedriatı& batladürtm itiblnlı iki laafta. mQMetle. okıa da.. lula1a bulmak iQD de b&r yed ralr Yanı. Lunc.'a dllA 

-. soua r.-1yet müdürü ~~. Y&m etlleJenleri& ka,ıtlan lliliDD. !idikledils .. Bir~ Jmnmıua far. 16zleriyle NJa. Sonra 
s.drettia Aka mmmtara ı-. (llu9tı l lıaddd 2 -A.NKAlt.A. KONSllLVA.TUVAR VE. TlrAT&O OKVUJ ıul,e Ue bir ~ briım111 vpa gıktı. 

Ankara k.......tuvarı. • tlJatro oblu., dıtvl& tiyatımum. dan ibuet olan llfi1 badnui Vanı Lung aeneterce 
ve operumı Mlmmlu elemawlan hazırlamak: ve. mımkl a•+em )ulunca da yu Ye hayal inldurl· aı .,_. .. •& .... 

ber l&hw için urbest uvtJgAr ~ .. u..ue attlmıt it. bımwr ~ bomusdlPtbler. dır JnıllMllq.a.._ ., 
JtDek 1* ........ W Mi O. • llalde duran avlu..mda 

Komervatuvar; a) Mtızik, b) Tiptlo şubelelİllıi ihtiva eder, dırdılar. Maaayı,. !Ufaları, ihtiyari llılmtı blmııtı. &vele. 
MUzik IUhMlnJn ~lan: •._n ılittaral Ye kortanuı bir gocdlanm bealiyecek ~ 
a) Piyano, teori ve kompozisyon, bilumum orkestra eıı&trU .. halde içinde yattıtı yatalı kJptı- blmuuıtı. YaJn-. --~ 

manian, orbstra idaresi~ oda müzlfi. llr. Arba-dn 0-laıt D'ededi ve cıudunu cı~ 
b) ,,yatro pıbeslntn kmmlan: koallfla. Bllllt ve •fır aeal orada b, karnında bilyilmekt9 
Tetball, opera. balU:nan a-.ıarm t.dtnlen çıta- k yeni ve cils. ba,_-
4'~ tMl.ac fUbe.riM g'TJM tartlan: ,_..: ~ 111 lift 

Buraya m u orta okula bltirmit olımfat' abmr. - Omr alma1ınn. Onu daha anından çaiaG ,.ı 
Mblt lmmnnn IQ!lelertne girmentn MU prtfarr. .-... iılmJIDD" .. diye !ıalJtdl. E'" tedi karnına da y~ 
Murkt r.tictactı olm,lt Te açılacak kelNI fnıtfhdlDcla mu.. ı Ylmbden "'"'1Dllt, tırdlnmm •enmifti. Bir b ~ 

vaffü olmak. " 1atafr &Mrmcnln ZUDlm ele- bya bpıldr. Soma 
Teman tmmma &frmeDln. ..., p,rtlu!: tlMr ?ımffa.. IMtdbı yiyecekten- 'prap ıibi ııt ~ 
~ IO clım ,ukan olmamak ve 11e-.r bbilintl olmak Ye a. mf aldmm. Pakt kendt evleri- 1ıhh: 

cdaeat eeçme fmtmameı )Uamnak. nlsden cfaha ma• .e matannmf (~ 
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Günün Meseleleri ; 

lıııan Be ~------y gerıleı:de intizar. - Alesta, yetiştim gitti! .. 

Yaş megvagi niçin 
palıalı ..tıigiqoruz? 

lıtbaı bu - Hazrrnn, geliyorum! ... 
hanf ed:ı Yurun, te~fi saz Ayasofya ve Mahmutpa.şa mah. 

Bir kabzımal şöyle diyor~ 
önı er!.. le karşıladı.. kemesi avlularındaki kahvecilerin 

teti!erd deki kapıya götürme. makamlı bağırtıları vari: Fiyatları biz değil manavlar tayin eder 
(!n,._ en dolandırdı - Büyük çınarın altına da üç 
~ın lraıb· • Bir manavda şu mütalaada ~,....,.,._ • 1 asıl §imdi okkalı geliyor!. 

~ere~e 'di Gağırtılara cevaplarla dört ta. 
l'ahıız gı. yoruz? .. Selman rafa koşuyordu. Müntehap ve na. 

b. San nu kalacağız?.. dide me?.Cleri yapıp bitirmi~. pi. 
1 Yanlarına yetişmiş_ şirip kotarmış.geceliğini atıp pan 

~endinıi tolonunu ~ekmiş, başı açrk, saç (Koca zannederek) - .Sev9ilim, bu sabah tıraş olmamı§. 

sın galiba. 

Kabzımallardan aldığımız meyvalar 
~ürük çıkıyor. Bunları atınca fiyatlara 

zam mecburiyetinde kalıyoruz ~~ . . z hazretlerine, sakalı kaışık, hilali gömleğinin 
• lStirahat küned hem _ göğsü çözük, kollan sıvalı ... 

' Yorguodurlar, belki 
~i ~ap veyahut kon • 

lip ~uf buyururlar ... 

- İngiliz karikatürü -

~e llıUn 
~İçki . ~bet; kardeşçiğim 
aı;.._ ıçılır ıni k ' ' d ' 
"ll'I tutt ı.. ıyc ya-
'rau :urduktan sonra 

l ~ ' 
"' b e keskin bir şarabı. 

1la.n ~a getirin! demiş, 
%, 21Ya.Clesini Ortancaya 

~ . 
l!a~ •••• 
~- >'dJ~ kafesinin üst oda. "'. ~da ~~ de gelmişti. Biti. 
~I Untchap incesaz ta. 

>'h anıt§t?. 
Sacit ·· ·· U§uşenlerin hepsini 

ı. 'Yola ~. alı gelecek, kıvama 
erı.nıi:ge koyulacaklan 'i in~ ıı tutt saz Hüseyni maka. 

ı.. UrıtıUŞtu. Yorgaki E. 
~stesi: 

~ .. .. ~, h· .. 
"""ıfln, ruyuna perva. 

~ ea>IQ neıJim. 
~ ~k değil de ya 11c 
~ ecıİ.&i yim. 
·J'~ b~lıoı için divaneyim!. 

11
! Jit-%1ı.kemmel girişmiş. 

ilde lllUıc Cl.i.ı.ıw' ..._ .. ., .......... , 

Iİllı 1't de eıneıen çıkmada; ha. 
~~e. 118.karatıarını teren. 

~an Be 
; eli 1t Y orta.Irkta dolaş • 

~ CSCsinde, para saçma. 

'ı ta l-'tı lnı kun ardından, aynı 
lleYinakarn üzere, bestekar 

si' fSarkısı tutturulmuş. 
r; ı ben· 

; ~ \ ı ~lunUı şaaet, 'k1l ke_ 

. ,& ~ b~gü rem, 
dtfj n, 8at bu saat, dem 
ı;I ~!lef lm dem. 

C7' V<ı1·:tin, cihanda fCk-

1. ~ mc gcım .•• 
e~ r-. it hn ... ~end'l · 1 d ~ 

:ıı.clırı -wu ı enn a m ıgı 

(al'§ı ar~ . meydana, kalaba. 
~bepı degıJdi; geri taraf ta ... 
reıe/ kafeslerin kaldınlıp 

tol'ill~nhı.. açılmasında mah_ 
ı} cıt.ıu;rnış, hatuneler baş 
~! d Ulnıuştu. 
'~ e: 
ld,_ lltaıara k 
-~ 17.. pe geçmesek, dı. 
·c 1:>0reıı ın·· l ı' Ge ~ Selq oren o ur.. _ 

' .. diı 8ek daha muvafık o. 
~!'le Y: Çekingen çekingen 

: : en, Şeyh Saeit demiş. 

1~11 hanfendicig-im hem 
!)"'d~ ' • 
~c-.:, \ ağların, tasların da 
't~ 'ar) -
~ biJe to ·.. Bu cihette ecin • 

il' alfıttı? P oynamıyor .. Neden 
~,i .... Ben çakeriniz gibi 

~·'% hılkati çarpıp yenge. 
:~~ ezıer nı· d ' ? Abd' lı.u ıy ı ... ı ah. 
.A.tlli do~Unuzda böyle turp 
''QrLI. ~Irdım? 
~lp ..• 

il. lı.eıt bu ınaku1e dalkavuk. 
l: lan telerin hemen hepsini 
~8.da:l'd~. Halbuki ona şim. 

~% d hır Yerde rastlama _ 
efa gö .. 

:ı t ruyor. 
~lı hi; §en, r.e tuhaf, ne hoş 

rL., adaın bul 
'<e,e~ .. • .. 
0tıd:ı.. b~genmişti ki gözle. 
· ... , aYır idin b rnaz olmuştu. 

c~ ... li Qşını kaşıyacak vak. 
ltı. he ~rhkların, ortalığı L 

~!'iden Psı boynunda .. 
. ~a<li ' aşağıcan, meydandan 
· lı.rrıa'Ycn seslenmeler: 

Hannnlar odada haıa yalnız _ 
lar ... Andelip, Ortancanın kula _ 
ğma yanaştı: 

- Adamdaki gözleri, kiripiklc. 

1 Raavove Tiyatro 1 
Havaların gayet müsait git - le yüksek tutarlarsa halk bundan 

mesi bu yıl bahçelerde ve bos • istifade edemiyecek ve az mal 
tanlarda bol sebze ve meyva ye. saWarak mühim bir kısmı ma.h.. 
tişmesini temin etti. Fakat ne • vola.caktır. 
dense fiyatlar her zamankinden Bu işin ancak belediye önüne 

ri gördün mü?. 20. 7 - 939 Perşembe 
- Pek dikkat etmedim!.. 12 30 p 12 35 T '" k " .. ~ . . . rogram. . ur muzı-

- Gövela dıdelerm bu kadar ııı ı: ı - Kemence taksi!ni. 2 - Ney. 
füsl l ad· le .. ~-usuna ı-a::t ~ .. ~·. ~e e zen Burhan - Suzinak şarkı • Hayli 
mu3gfı.nlarmm gurlugu, bırıbır - demdir. 3 - Ahmet Rasim - Suzi· 
!erine giriftliği!.. nnk şarkı - Gel seninle. 4 - Arif 

- Farkında değilim!.. bey - Suzinak şarkı - Aşkınla yan. 
- Bu çeşit gözle kirpiği öir maktadır. 5 - Bir nlgahınla kapıl· 

Mehveş biraderlerin bUyUğUnde dım. 6 - Suzinak saz semaisi. 13 
gördüm, bir de bunda ... Daha da Memleket saat ayarı, ajans ve mel<'
söyliyeyim mi?. Bilyük Mehve. otoroloji haberleri. 13.15 - 14 Müzik 
şinkiler bununkinin yanında sol. (Karışık program - Pl.). 19 Prog. 
da sıfır kalrr.. ram. 19.05 Müzik (Millöcker. - Fnkir 

lelebe operetinden potpurı - PJ.). 

ki şarabı tazelendir. 9 - Mustafa ucuz değildir. Senelerdenbcri bir geçebilir. Bizce bunun çaresi de 
r\afiz • Hüzzam şarkı - Gönlüm nice türlU halledilemiyen lstanbulun basittir. Esasen belediye hal 
ir. 10 - Sükrü • Hüzzam şarkı - A- ·· dilrl'' -

danın yeşil camları. 2ı.ıo Konuşma. dertlerinden biri de Ya§ meyva mu ugü gUnlUk piyasa fiyat. 
2ı.25 Neşell p!Aklar • R. 21 .30 Mil- ve sebze fiyatln.rma bir had ta.. larmı bildirmektedir. Bu fiyat • 
zik (Radyo orkestrası _ Şef: Prne- yin edilmemesi ve böylelikle sa- larm üzerine Yemişe olan uzak. 
torius): 1 - Joh. Strauss • Gecekuşu tıcılarm ihtik~rlarma mani olu. lığa göre, nakliye masrafı ko • 
operetinoen uvertür. 2 - P. Lehnr namamasıdır. nur. Ayrıca çürüyecek miktar da. 
_ Altın ve gümüş (Vals). 3 - Loh. !stanbul Balıkpazarmda ve tesbit edilir. Böylelikle de maim 
Strnuss - "Accelerationen" (Vals). Yemişte 10 kuruşa satılan bir satılması lftzmı geldiği fiyat mey. 
4 - R. Heuberger • Opera balosu o- meyva mesela Şişlide 35-40 ku.. dana çıkar. Belediye bu esas ti. 
peretinden uvert. 5 - J. Offenbach ruştur. Aradaki farkı nakliye ve zerine muhtelif semtlerde kon • 
- "Orpheus" uvertürü. 22.SO l\lüzik diğer masraflara karşılık göster. troller yaparak fazla fiyatla mal 
(Opera scleksyoııları - PJ.). 23 Soıı mek im.kansızdır. ÇünkU nihayet satan manavları ihtiklr yaptık. 
ajans haberleri, ziraat, esham, tah- bir kilo elmanın Şişliye nakil !arından bahisle pek aıa malıke. 

Selman Bey hfüii görünilrde 19'15 Türk müziği (Fa~ıl heyeti). 20 vilat, kamgiyo • nukut borsası (fi-
• ~- . . . Memleekl saat ayarı, aJans ve mele- masrafı pek az tutar. Bu hususta meye verebilir. 
uegıl. Saz çalman bıtışık odada .. oroloji haberleri. 20.15 Konuşma (Zi. yal). 23·20 Milzik (Cazband - Pi.). hakiki ihtikarcılar kimlerdir. Bu Size :ınan,a.vlarm ihtikar yaptı. 
.Ku:.tı~~ olduğu m~llem .• mat sanll). 20.30 Türk müziği: 1 - : ·55 - 24 Ynrınki program. meseleyi anlamak U7.ere Yemiş. ğmı isbat eden bir misal göste.. 

Bır duşunduğil, aklınca hUkmet. Rast peşrevi. 2 - Abdi efendi • Hası NASlT ÖZCAN teki halde bulunan ka.bzımallarla reyim. Bugün Ayaspaşada ve Ci. 
tiği var ki teşrifi geciktiriyor ... şarkı - Senin nşkınla çak oldum. 3 - E. SADİ TEK temas ettik. Bunlar pahalılığa hangirde dükk!nı olan bir ma. 
Kim bilir ne kuruyor, neyi bekli. Faik bey - Rast şarkı - Ilir dnme birlikte bu gece 1 ld - 1 Aksa yd sebep olanların manav ar o ugu. nav a, ra a dilkk8.nı olan 
yor?.. düşürdii beni. 4 - Kanun taksimi. Beşiktaş Suadpark d'... b. nu iddia ediyorlar ve diyorlar ki: ıger ır manav bizden gelip mal Sa.zende beylerin arasında bu _ 5 - Ltitfi bey - Hicazkftr ~arkı - Sa· KARMAKAIUŞIK ..,_,_ 
lunan ve (Zülfü Tanburi) deni. nn noldu gönül. 6 - Arif bey _ m- "- Biz buraya gelen meyva- aldılar . .uü::ıinin de aşağr yukarı 
1 T

. t af ti . cazkllr şarkı - Açıl ey soncai sad- lan çok ufak bir karla satıyoruz. nakliye masrafları birdir. Bun • 
en ıcare ve n ıa. nezare sı. ŞEHZADEDASI TURAN SiNEMASI d 

cil kalemi mümeyyizi bey, latan. befrk. 7 - Adc~mdnkürdi8 şarkSı - Ilir (2) J.1LM Çilnkü esasen pahalı satmamıza 
1 

an- başka Aksa.rayda.kinin mal. 
. - . . \'e osız yare uş m. - cmset· s imkan yotur. FiYı\-t meselesi ma.. armm. çürümesi ihtimali belki 

bul ıçin~e ~n??~tlugu'.. kend~ı tin Ziya - Hicnz şarkı - Kim görse 1 - on puse, d 
aşırı bcgenmı.şlıgı ve guvendelı. seni. 9 _ SelAh:ıttin Pınar _ Hica

7 
2 - Parh hayatı. navlarm elindedir. Onlar bize ge. e daha fazladır. Buna rağmen 

gı lle bC.n.am. şarkı • Sızlayan ımmmı sev. ıo _ Oynayan: ?ılaks Dcarley. !erek fiyat teklif ederler. Yoksa aynı mal bakarsmız Aba.rayda 
Tamburdaki mahareti de haza Hıılk türküsü • Akşam olur kervan ÇILGIN CAZ bi.dm ist.ediğin:ı.lz fiyattaıı mal 10, Ayaspaşa ve Cihangirde 30 

meşhur Cem.il.. iner. 21.10 Konuşma {?Jarkoninin alma.Zlar. Hatta biz manavlarm kuruşa satıııi. l§te mesele bu • 
Vezirzade ile bu gibi a.Iemiab. ölymünün senel devriyesi münıısebe. Her gün Ed.imekapıdaki verdiği fiyatları piyasa addeder dur, Diğer taraftan manavlar da 

larda kaç kere bulunmuş· araba.. tiyle): (Fuat Münir tarafından) 21.25 Bayrampaşa Gazinosunda Çıl. milstahsillere bunları bildiririz. pahalılığın kendileri tarafmdan 
sına binip borusunu öttü~Uşler. Xeşeli plliklar. R. 21 ·30 <Son solo - gm Cazla faaliyete geçecektir. Köylü de bu fiyatlar işine geldi. vUcude getirildiğini itiraf etmek. 
d Soprano Şadan Candar tarafından). H tedi B .. 

en. . . 21.45 :'ılüzik (Opr.ra arynlnrı _ Pi.) . er ak§am Çılgın Caz saat 6 ği takdirde mallarını bize gönde. r. Ullı8 ragmen bazı nokta • 
Emsallerı ıle hemayardr .. Ça. 22 :\füzik (Küçük orkestra _ Şer: Ne- dan 11 e kadar devam edecek. rir. Biz gelen malları fazla ka. lar ileri sürerek bu yolda. mazur 

ğrnlmca gelir; gelir gelmez de a. cip Aşkın): t - J. Strauss _ Cenup tir. lıp çürümesin diyer derhal ma - görülmelerini temin etmek isti . 
yak ayak üstüne atmış, sadra • clcekleri. 2 - Hans Slip - Marş. 3 - navlara az karla veririz. ~ :ilı.. I yo;,ıar. ~akmız ne diyorlar: 
zam paşanın sol kolu sanki. Rfmsky - Korsakov - Sadko opera- tikfu-, mal manavlara geçtikten - Bız kabzımallardan mal • 

sından düğün şarkısı. 4 - Niemann - l küf '1 al 
Katibi sani ve kurena Arap !z. Çarliston (Dans). 5 - Maurice - Du- Türkiyenin en çok sonra. başlar. Manavlar dükkln. an ele mz. Bize aldığı -

zet beyin veriştirip durduğu Mih. ıfaklarım operetinden potpuri. 6 _ lannm bulunduğu mevkiin vazi. mız malların kaç gilnlük bile ol. 
yoti rakrsmı beğenmeyip Erde _ ~dunrd J\ünn~ke. Mai elbiseli hem- Satılan mecmuası yetine göre yüksek fiyat ister - duğu söylenmez. Dilkkina gelin. 
ğin kayık düzünü ister, sannısak şıreler ope~elınden m~rş _ Ar. Fino!. R E s 

1
• M L .

1 
lcr. Halk ta mecburen bunlan pa. ce bir de bakarız ki . üzeri güzel 

var diye m tabak! 1 L 7 - ~s~haıkovski - Kanzonella Ckc- halı alır. Bu yolda seyyar mev. ve iyi cins meyvalarla dolu, kü. 
eze . . arma. e a man ıçın konserto). 8 - Pnul Lln· vacılann kaldırılması da çok mil. fenin altından bir hayli de çürük 

maz, domates getırtıp tuza ba • eke - Dorılma (Fantezi). 9 - Offen HAFTA 
k d him rol O"'llamıştır. ve bozuk kısmı çıkar. Tabiatile nar, ar asın an kara zeytinin bach • l\luselte (17 nci asır dans hn- " b 

çekirdeğini yedi kere yalardı. vası). 10 - Paul Lincke - .Miwhi Bu tirajını, ucuzluğu kadar, Eskiden köylerden gelen satr. unları atarız ve mecburen de fi. 
ınnrş. 23 Son ajnn~ haberleri, zira- baskısnm nefisliğine ve en cılar bizden küfe küfe muhtelif yatlara zammederiz. Bu yolda. 

Para verilemediği için hediye. at, esham, tahvilat, kambi,.o _nukut 1 ~h meyva alır ve ibunları mahalle bizde küfe idi olmaması da pek 
lerc konma~- ·. sa a iyetli kalemlerden çık. k .. • 

w.ı. borsası (fiyat). 23.20 Müzik CCaz· aralarında az bir karla ucuza sa_ ÇO muessır olur. Köylüler mey_ 
Ya, 'maakıravat (Strongilos) band - Pi.). 23,r.5 - 2• Yarınkı" nros- mış yazılarının güzelliğine al küf' 1 1. 

v .. ~, bo l d H hafta b · tarlardı. Çünkü vergileri, dille • v an e ere ge ışi güzel dol. 
mamU!!tı ipek frenk gömleği; ya ram. rç u ur. er arız kii.n kiraları ve digwer masrafları dururlar. Halbuki bunlara 0"1ı.,. ... ı bir tekamül gösteren bu aile D-

da elmas krav&.t iğnesi ve yahut 21 - 7 - 939 Cuma mecmuasının son çıkan 45 yoktu. Bunlar kalktıktan sonra istif usulleri öğretilse küfelerin 
bir çift incili kol düğme.. manavlar bulundukları mıntaka. dibinde kalanların çUrümemesi 

12.30 Program. l2.3j Türk müzi- numaralı sayısında görece. 
Davetçi gencin bu defa da müs. ~ı. Pi. 13 Memleket saat nyarı, ajans ğiniz yazılardan bir kaçı: lar<la istedikleri gibi oynamağa temin edilıni§ olur. Böylelikle fi. 

tcsna. bir ev tavuğu yakaladığı. ve meteoroloji haberleri. 13.15 _ ı ı (Va.Nfı) nun ecnebi bir başladılar. Halkın mcyva ihtiya. yatlara zammedilmesi mecburi _ 
nı, bu eğlenti ve şenliklerin onun Müzik (Senfonik plaklar _ R.). 19 memlekette bu kadar §RDla. cını mecburen kendilerinden te. yetinin önüne geçilir.,, 
nam ve hesabına yapıldığını çok. P:ogrnm. 19.05 Müzik (Caruso'nun ta olur mu? Deniz b:ınyola. min edeceğini biliyorlar. Sonra z A y 1 
tan sezmiş, hemen yerini değiş. hır p~fiElı). 19.15 Türk müzi~i (Fasıl rı, doktor Galip Atanın ba.. onlar malların kendilerinde fazla Şemsülmekôtipten on üç sene n-
tirip kapıya karşı tarafa sandal. ~eyetı). 20 l\Jcml.~ket saat nyorı, :ı- yanlara sağlık notları, stat. kalmasına da aldırmazlar. Mal. vel aldı#ım şahadetnamemi kaybet-
yasını çekmişti ıans ve meteoroloıı haberleri. 20.15 lamı Greta Garbosu, Bu le. lar çürüse bile, çürilkleri bir ta. tim. Yenisini almak için mnkamına 

. ' .. .. .. Konuşma, (llartnlık spor servisi). .20. af k ta 1 n· müracaat ettim. Eskisinin hükmu-
Fesı soı ... k. aşının. ustunde, ıkı 30 Türk müziı;i: ı - F"rahfez" peş· keyi kan temizler (hikaye) r a ayırara ucuza. sa r!ar. ı. 

e " .. ... ta aftan wlaml b. ·k yoktur. - Bouabad Fungi Mıicadele 
yandan züluflerı taşkın; par - rcYi. 2 - İsmail Hakkı _ Fcralıfczn Tarih sahüeleri, Romanlar ger r sag ara. ır mı - J{alibi: Halil Berkso. 
makları tamburundan ziyade bı. beste - Çağlayan cuyi sirişkle. 3 - ve diğer meraklı yazı ve o. tar daha. zammederler. Halbuki 
yıklannda; gözleri mUtemadiyen lsmail Hakkı - Ferahfeza şarkı • A- rijinal resimler vardır. biz böyle değiliz; bir mal elimiz. 
dışarıda... leşi aşkın. 4 - Santur taksimi. 5 - de kalıp çürüyecek diye korka. 

Mevcutlardan yalnız o mu ya?. tslıak B?r~n - Ferahf~ şarkı - Sey· 5 KUrUŞ nz. Bu yüzden de pahalı ucuz de • 
. . retmek ıcın. 6 - fsmaıl Hakkı bıy • .. • b' 

Şehremanetı Kantar ıdaresi ka. F "hf k ~ı ht t _ 1 k b·'t" b 1 mez satarız. Çünkil manavlar ız. . . er.. eza şar ı - " e :ıp a suze o- verere u un u yazı arı .. . 

1 Frul ZekA. d o uyac ve ır ço 6 ..._. n· w taraftan b ah 1 

VAIKOTa 
abone 

00Ulfi1UZ tıplerınden, ga?.elhan Cerrahpa • tur. 7 _ Nuri Halil Poyraz • Hüse:r- k ak b" k mı ... ,,.1 den çürük mal almazlar. ı 
şa ı ya aı e hakem.. ni şarkı _ Artık yetişir. 8 - Rab. . 1 1 k 1 ks ıger u sene m su 
Zekı:.. • b. • . rcsım er e arşı a.şaca ınrz. f zl d l\ır 1 f. t1 bö" 

tllllln ır lakabı da Sulu ... mı bey - l\lüstenr şarkı - Gel ey sa- '**••••••••••Y•••o•••••••• a a ır. ,anav ar ıya arı y. ~;itjl .. ~l'illllıllll.,ı-.ıı-•-Wll.: 
Ona böyle ahenk ve işret mec_ 
lislerinde (Flurya) diye hitap e. 
derler, mahallelileri ve semtlileri 
ise Sulu Zek~i derlerdi. 

Koskada, Yeşiltulumbada, Ak. 
saray caddesinde, sonraları ora.
lan tavsadığı için Veznecilere ve 
Direklerarasma geçml§ olan ra _ 
mazan piyasalarında, sırnaşık mı 
snııaşık .. 

Anası, kadinnesi gibilerin bile 

Bir sivri akıllının maceraları: 

( 

' ı-.. rı ı::e"h · ~ · 
1 

ll,,., , " .r cıgıın, yetil!!.. peşlerine düşenlerden; 

ı ı,o((f ~ "-~nk U~ :en;ı0ec'ım ! .• - Başı bez olsun da yaşı yüz 
~airıe tU bır uf;'Ta.. (olsun! .. diyenlerden .. 

ceva l P a ve yetişmede : (Devamı var) · 
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Gardenbar geceleri: 11 ________________ .., ..... 

----
Cazb3nt lstanhula 

ne vakit geldi ? 
Kıravat iğnelerinden yaka düğ
mele~ine kadar pırlanta taşıyan 

bir caz takımı 
Alışılmı§ öyle şeyler vardır 

ki, insan bunların ne zaman i
cadedildiğini, ilk defa nerede 
görüldi.iğünü aramaz. 

Mesela tramvay, mendil, 
kaysı reçeli. 

Cazband da böyledir. Yakın 
bir maziye kadar mevcut olmı
yan bu musikiyi, İstanbula kim 
getirdi? İlk defa nerede ç.alm. 
dı? Bunu her halde bilen var. 
dır. Fakat aramak kimsenin ak. 
lma gelmez, belki bilen de u. 
nutmuştur. 

Garden'in yıkılışı münasebe. 
tiyle har hayatından bahseder. 
kcn, bar denilen eğlence yeri. 
nin muharrik kuvveti olan caz
bandı hatırlamamak imkanı 
var mı? Faknt düşünüyorum. 

lstanbula ilk cazın ne zaman, 
nereye geldiğini bir türlü buln
mıyorum. İlk caz namına, ha. 
tıramda, yayvan ve lagar bir 
vızıltı ahlinde: 

Tiri tiri tam tam .•. Tam.tam. 
Tam. tam ... 

Diye bir yiıve var. 
Bilhassa mütareke seneleri. 

nin geceleri, mahalle aralarına 
kadar sokulmu§ Salaı-bar

0

da 
bir tasallut haline gelen bu 
nağmeler, ok dar umumi. 
leşmiş, daha doğrusu avamfi .. 
rip olmuştu ki, kafamın içinde, 
bundan evveline ait bütün ha
tıraları, bayalığın o dayanıl
maz silindiri ile si.ipürüp attı. 

Jstanbula, cazband, şu veyo 
bu şekilde gelmişti, fakat ben, 
galiba, bu isme layık olabilecek 
musikiyi, ilk defa olarak, o za
manlar, bugün barem kanunu
nun çıkacağını tahmin edemi
yecek kadar küçük olduğum İ 
çin mektepten kaçarak gittiğim 
Sketing' de dinlemiştim. 

Sketing denilen ve bir de 
kuyruğunda "Palas., vasfı ta. 
kılı olan bu yer, şimdiki "Me
lek,, sinemasının bulunduğu 
yerde idi: içinde bir patinaj 
pisti Yardı. Pistin nihayetinde, 
buzlu camla ayrılmış bir kısım
da da "Kabare,, vardı. 

Sketing
0

de, Patenli hokey 
maçları da yapılırdı. Maçları, 
Galatasaray ile İngilizler ya
parlardı. Fakat bar· dan bahse
derken spora geçerek cazbandı 
unutmamak için sadede döni.i
yorum. 

Sketing'den sonra Rus akını, 
mütareke gürülti.ileri ile caz
band lstanbulda aldı, yürüdi.i. 
Fakat biitiin manasiyle "Caz,. 
takımını. lstanbul, ilk defa o
larak "Maksim., de dinledi. Bu 
dinlenilen caz, " 7, Palın Beach,. 
ismini taşıyan ve her biri birer 
virtuoz olan yedi zenciden mi.1-
rekkep orkestra idi. 

"Palm Beach,, orkestrası, bir 
seyahat için teşkil edilmiş bir 
orkestra idi. Y cdi zenci caz
band artistini, seyahate çıkma
ğa karar vermişler, masrafları
m korumak için de bir orkestra 
yapmışlardı. Gecede, bizim pa
ra ile, 150 lira aldıkları halde, 
maksatları para kazanmak de. 
ğildi. 

Zencilerin her birini, msar 
fıöyle üstleri, başlan ile satın 
almağa kalksa, hcş on hin lir.
ederdi. Krravat iğnelerinden, 
yaka düğmelerinden tutunuz 

Vakıt Kitapevi 
Dün ve yarın tercü

me külliyatı 

No. 31-40 4 cü ıeri 

31 nasin külliyatı ıv 
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34 Kadın ve sosyalizm 
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40 Ruhi mucizeler 

Kr. 

GO 
40 
GO 

100 
25 

125 
40 

100 .,. -·· 
75 

Bir Alman casus , şeb 
kesi yakalandı 

Şebekeyi lngilterede 
kadın 

idare eden 
firar etmiş 
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asılzade b1 



i 
Simone Sim on lstanbulda 
l{endisine rehberlik 

film çeviriJor 
eden muharririmiz Osman 
yıldızı ile konuştu Cemal 

. Müessif bir 
Fraı1sız 

hadise: 
!;,. Yai tü~;;;;;;.ızn s;";,,;-;,-/;;,;ııf çırağı 

ll.harririmizi müşkil vezigele düşürdü 

Cüce Simonla Simone Simon 
birbirlerini çok beğendiler: 

çıkardılar 
• 

resım 
VAZAN: -------. 

Osman 

- hı knrış karış ve f stanbuldakı 
sizden biltUn artistleri, çnl~ıcılnrı ga-

biliyorsunuz? 

yet iyi bildiğimi öğrenen kız, 

ertesi gUn benimle birlikte, !s
tanbuluıı bazı yerlerini dolaş

mamızı teklif etti. Tabii, ben, 
bu teklifi kabul ettim! 

Ertesi gün, yani dün tam öğ
Gcnc biraz durduktan sonrn: le 'ak ti köprünün Boğaziçi is
- Sakın siz Zati Sungur ol- kcleslndc buluşuıı yanyana yola 

may,ısınız? dUzüldlik. 

- Vaktilc Yahudi hokkabaZ'
larln çok dllşüp kalktığım için ... 

- ilana .. Şu mesele! 

- liAU'.U'! :V:akıa eklen o da 
biraz bana benzer nma, ben, o 
değilim. Ben hem aynı zamanda 
camhıı.zım da ... 

- At cambazı mı? 
- Hayır, de,·e cambazı! 
- Deve cambazı mı'? Hiç işit-

medim böyle şey be! 

- E\·ct, ben canıbazlıklarımı 
deYenin Uzcrindo yaııarım! 

- N'eredc öğrendiniz lrn deve 
caml.mzlığını? 

- Hnheşistanda ... 
- Siz nerelisiniz? 
- Asıl lstnnlıulluyum nma, 

bütun dünyayı dolnştım. Hatta 
Habcşislaııdan İtalya işgalin

den sonra çıktını! 
- Yahudiccdeıı lıaşkn ne li

sanlar biliyorsunuz? 
- Arapça, Jıahcşçe, ermcnice, 

H\zca, gllrrlicC', Ulahça, arnavut-
ı:a. bulgarca, cince, 
hiut~c. madaga:-garca ... 

- llepsf o kadar mı? 

japoncn, 

- Bir dnlıa \'nı· nınıı, onu siiy· 
lcmeğc llizum yok artık! 

- Anladım beu, nedir o? 
- Anladınsa onu ela kendin 

lıil de hnydi beni şu Amerikalı 
ile görllşl ür ! 

:2\1 usm i ~enci bl rnz d i. Und U k
teıı sonra: 

- Den, dedi, l!=itcrı;en burada 
l1üylc lıö) le bir artist Yar, diye 
gi<lip terciiın·rna anlatayım! 

- Dunlıığun kahnhat. ha) dl 
git, anlat! 

Simon Siruon ... Ne yalan s6y
liycylm, şimdiye kadar ben kcn
dishıi perdede bile hlc görme
miş olduğum Jıalde blltUn İstan
bul sanki kendisini yakından 
tanıyormuş gibi, köprü üzerin
de herkes onu süzllyordu: 

- A .. A .. Ben bu kızı tamya. 
cağım nma .. Acaba nereden? 

- Bu kız, şey değil mi? Hani 
Mısırlı muganniye? 

- O değil canıııı, bu, tlyatro-
1,arda artistlik yapıyor galiba! 

- Sinema yıldızı bu yahu .. 
Hele dur baka:> ını, ndı ne idi? 

Vakıa kadın, erkclt herkes 
kendisini tnnı) or gibi oluyor 
ve bi risinc benzetiyordu ama, 
hiç ı~imse ele onun Simon Simon 
olduğunu tnm kestiremiyordu. 

Eminönü meydanından sağa 
döndük, onun önC'e görmek iste
diği Bahkpazarı ile Yemiş çar
şısına yollandık. Salepçi ham
nın berisindeki peynirci, yoğ-urt
çu dlikJcfınlarmın önüne kadar 
etrafı seyrederek sessiz yUrU
dllk. Ornyn gelince beriki, dük
ktl.nlnrın camları önüne koca
man tenekelerle yığılı Silivri 
yoğurtlarmı görllııC'c glilerck: 

- Bunlar yoğurt değil mi? 
Dedi. 
- E\·ct! 
- Haydi girip biraz yiyelim! 
- Orada yenmez! 
- Niçin? 

B 1<:;ş clakikn sonra baktım, - ÇllnkU orncln çatal, kaşık, 
tercllmnıı beni aldı, he- tabak yok, sonra lokantada ye

men ""i.itllrllp Amerikalı film ser. riz! 
maycdnrına prajnutc etti. Ser- Aynı dUkki\ndaki kaim knlın 

mayc>dar, buna ııel, açılmak is
tenmeli, yalnız film ÇC\ riıneılo 

yapahileccğim şeyleri öğrenıli, 

adresimi nldr, siitdyonuıı nere· 

kaşar 1 nrı göstc rcrek: 

- Bunlar, eledi, ne tekerleği? 
- Bunlar, burada yapıJnn ço-

cuk otomobillerinin tekerlekle-

el M! c, ııe zaman kunılacağıııd ı~ 

Jıiç lıahsctnıe<li \C biraz sonra Biraz flC'ridcki hanın kapısrn
da bana l•'raıısız shi'Cma yıldızı da asılı irili ufaklı eloklcrl gös-
Simon Simonu ><ôrlc tanıttı: terdi: 

- nu ıla lllC!-ıhur hir <'amhaz - Bunlar ne? 
kızıdır. (Adı Jozcfiııa vuıter! ) - Hunlar eski zamanlardan 
Kf'ndisi BoyııosayrcsJi<lir. kalma antika çay sUzgcçlcı1! 

N'edcn sonra benim, lstanl.ıu-
.(Lütfen sayfayı çevirini.-=) 
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(Başlarafı • ıinr.iide) rece ile mezun olmuştur. 
Türkiye Cumhuriyeti polisli- Birinci, Manisa müretteba. 

ği dürüstlüğü, mertliği gös- tından 6 numaralı Ahmet Bal. 
terecek en müsait bir mes- cıoğlu, ikinci 21 numaralı An
lektir. Bütün :.ayatı memu- talya mürettebatından Süley. 
riyetinizde bu fırsatları kaçır- man Savaş, üçüncü 3 numaralı 
mamağa kendinize şiar ediniz. lzmir mürettebatından Sami 
Memleketin emniyet işlerinde Özsudur. 
en geniş manada muvavvaf ol- Mezunlar şunlardır: 
mamzı candan dilerim . ., HaYrullah Göker, Refik Tü. 

ô.bideg~ 
Tahta kurban giden başlar 

Bir sancak Beyinit i~ 
başını uçuranSelirP~ 
Kardeşlerini de çocuklarilel() 

beraber öldürmüştü 
1512 yılı martında !stanbulda Rados fethi için hazırbJdSI' 

yaniçerilerin ma!Um gilrUltUltl pılırken bir gün vezirlerine'. 
bir toplantıları oldu; neticesini beni Radosun fethine ~ 
t>ıt.dişah Bayazıda bildirdiler: mek istiyorsun uz; lakin ııs. 

- Selimi isterük... almak için ne kadar barutJ 
Halbuki Bayazıd tahtı diğer oğ yaç vardır? Ve sizin ne kadJI' 

'una bırakmak istiyordu. Bayazıd rutunuz vardır?" diye sordtl (Sur· 
/cniçcrilerin coşkunluğunu gö. . . ekl nıııt t~ Uzu 
rünce: Vezırler, bu hiç b e ııı. Ht 

Sadrettin Aka, nutkundan keler, Şükrü Beydemir, Reşat 
sonra kurdeleyi keserek anıdı Özsnn, Süreyya Ural, Ahmet 
açmış, davetliler amdı tetkik Balcıoğlu, Reşat Dirik, Meh. 
etmişlerdir. Anıdın üzerinde met Erçolak, Rıza Uçkan, Ziya 
şehit diişenlerin isimleri ve Gürkan, Cemal Arslan, Şera
memleketleri yazılıdır. fettin lroz, Abdullah Akçaka. 

Bundan sonra davetliler zen- ya, Kemal Özçetin, Muzaffer .Mczımüırdan birinci, ilcinci 
gin büfede izaz olunmuşlardır. Horasan, Aziz Özyiğit, Sıtkı 

ve üçüncü çıkanlar bir aracla 
- Peki, dedi. İstediğinizi cevab karşısında şaşırdılsI' ıe 

ya vab veremediler. Fakat, t1,.,Ya 
paeağım. ... 

Mektepten 1 53 talebe me- Dilek, Hamit Gürses, Selami 

1 

~arta!, T urabi Çetin, Salahat: 
zun olmuştur. Bunlardan 45 §İ Dedeoğlu, Süleyman Savaş, tın An, Hasan Saruhan, Samı 
çok iyi, 105 i iyi, üçü orta de- Halit Cebe, Mahmut Beyaz- Özsu, Mustafa Dündar, Salim -==============================:..... Akgün, Hüseyin Oğuz, Ahmet 

Niyazi Değer, Ömer inanç, Ih. Bu haber, derhal Selime bildi gUnU hesab yaptılar ve: ttınıy~ 
san Anibal, lsmail Yılmaz, Av. rilmişti. Selim 1512 yılı nisanı- - Padişahım, dediler taJJl 'te h 
ni Ak, Bahattin Sevin, Reşat nın on dokuzunda tantanalı bir aylık barutumuz vardır. 1 Yıl 
Hamarat, Salih Özsu, Şükrii alayla !stanbula girdi. BiltUn hU· Yavuz: e&iııın 

- Bu kadar bUyUk çay sUzı;e-ı Diye soruyordu. Biraz sonrn Karaca, Zira Toğay, Kemnl 
el olur mu? daha ileri ki mahallenin çocuk- Şen üz, Abdurrahim Okut, Ha-

- Eski zamanlarda, şurada Iarı da berikilere katıldılar; on- lit Uzunoğlu, Niyazi Bulduk, 
Tahtalrnle denilen yerde oturan lar da başladılar: Nevres Bark, Fatih Güneri, N-i 
birtakım Arabistanlı çay tlrya- - Simon Slmon, şaşaşa ... Si- Yazi Ke;eci, Ruhi Aktekin, Nu
kileri, çaylarını kazanda kayna mon Simon şaşaşa... Arabadan ri Kubat, Hadi İçoğlu, Fethi 
tır, kovaya. boşaltır, kepçe ile in aşağı ... Arabadan in aş.ağı... Kirişçi, Abdullah Dönmez, lh-

Aksoy Azmi, Ülker, Ridvan kumet memurları, vezirler ve bi- - Dört aylık barut mU '. ltaı, 
Ôzpir, Yusuf Ak, Salih Özkan, raderi Korkud tarafından selam. tiyle ne yapılabilir. Onun.j)l j. llııhe 
Hüseyin Özku, Hilmi AksoYar, landı. li bile kafi değildir. Benıııı e biz 
Ali Dursun Eren, Halil Aşan, 20 nisan günü yeniçeri ve si- kinci Mehmed gibi rica.tl~.11~ >"eııı 

içer; onu içmeden bunlarla su- Kız usulca sordu: san Çertel, Tevfik Özcan, Be-
zerlermlş! - Ne diyorlar? kiı Sayın, Recep Tuncer, Rem. 

Saffet Aytar, Enver İçel, Ali pahilcr, bütün halkı arkalarına çup olmakhğımı mı ist:eJ'YJ 'kattı 
Arkan, Salahattin Merih, Saim tophyarak saray önüne gelmişler Bu türlU tedarikat ile mub 'ıt)d 
Karaca, Sadi T ezyener, Hıfzı di. Bayazıd, gelenleri tahta otur. ye başlayıp da Radosa gide ~ ş, a 
Seçme, Halit Oğan, Abdullah muş bir halde kabul ederek me Zaten zannıma göre Ahiret 1 

Cöz1 
Vural, Cercis Yaşar, Adil Alp, ramlarını sordu. Hep bir ağız- culuğıından başka seferilll llıı~ bl 

Bu aralık, oradaki Niğdeli, - Sana arabadan in aşağı di- zi Tuğ, Yunus Alpaydın, Hay-
UrkUblU yağcılardan biri, elin· yorlarl dar Kanturalı, ·İhsan Maden, 

Mansur Özdemir, Ali Demir, dan: tur. t hay 
Besim Kiray, Mehmet Öner, - Padişahımız ihtiyar ve has· Selimin bu sözü doğru lll. liu 

deki bakraçla çeşmeye ı;lden çı- - Niçin? Emin Yarkan, İzzettin Fırat, 
rağma seslendi: - Niçin olacak, seni kucakla- Tahsin Akovmak, Sabri Tanm, 

Necmettin Pınarcık, Nuri T o- tadır. Onun yerine Sultan Seli- Payıtahttan çıkıŞlnın üçUııc ton 
nay, Selami T arca, Hikmet Ak, mi isteriz. nü böğürUnde şiddetli ağr11':1 lbıh 

- Simon .. Slmon.. yıp öyle götürecekler! Şükrü Çebi, Alim Dündar, 
Beriki, sesin geldiği tarafa - Aman yapma, rica ederim! Tevfik Yaylalı. Mehmet Kılıç, 

lsmail Önel, Mustafa Kurmal, On iki bin yeniçerinin ağzın. setmeğe başlam.ışt§. Ks.Sl ' ltaı 
Fahri Y ıldmm, Ahmet Süalp, dan çıkan bağınlış İstanbul se- kUçUcük bir hıyarcık pa~ rıı d 
Hicabi Çelikel, Sait Efetürk, masını inletiyordu. mıştı. Tedavi ettirmesini ric' a~ları 
Hasan Ertürk, Faik Ermcal, Bayazıd, bu karşı durulma.zar. tiler. Fakat, o aldırmadı. Jt.tB 'lıJcıa 
Fethi Paydar, Refik Oral, Ni- zu önünde boynunu büktü ve: di. Çorlu ile Uğramı§ köyil.' ı\.\'.ı\. 
yazi Evren, Niyazi Şahin, Bay. - Saltanatı oğlum Selime ter· sında ağrısı o kadar arttı, JıJ Ja.ttın. 

kulak kabartarak: Nihayet bu alayla gele gele Haydar Birgivi, Mustafa Pek-
- Galiba beni tanıdılar! Galagümrüğe gelebildik; orada er, Enim Omay, Mustafa Özal, 
- Kim tanıdı? arabadan inip kahvelerden biri- Şeref Oğras, Mehmet Çin, Et. 
- Baksan a .. Birisi şuradan nln bahçesine kurulduk. Kurul- hem ç;.ökmen, Hüseyin Altın, 

ismimi çağırıyor. duk ama, işin garabetine bakı· Osman Gören, Mehmet Örer, 
- Yok canım, sana. öyle gel- nız ki şimdi de orada daha an- Muttalip Dikici, Sabri Tüfekci 

ram Şengün, Şemsi Ontan, Re- kediyorum. Allah padişahlığını du, atından indi. İ§te burad' ilde 
fik Belsat, Kenan Erturğut, mübarek etsin, dedi. bası ile taht için sil8.hla hal·ıı 

mlş! tıka. bir curcuna kopmasın mı? Mehmet Akın, Hakkı GüngÖr, 
Herif, mankafa çırağına tek-' Bugünlerde lstanbulun bir sine- Hüsnü Sezer, Turan Özal, Sa. 

Ahmet Kurtultay, Hikmet Yal- O anda sarayın duvarlarında mıştı. Kim bilir Selim, o ll(!er~ 
çın, Hasan Erdoğan, Ahmet ve şehrin yedi tepesinde (Allahü- mi dUşünUyord.u. tltr b 

rar bağırdı: ma semti olan KaragUmrUkte- dettin Cankurtar, Cahit Mete, 
- Simon .. Slmon .• Ocağı bata- kl sinemalardan blrind• bu go- İbrahim Karapınar, Hüseyin 

Yazıcı, Sabri Köklü, Sabri Şen- ekber) sedaları yükseldi. y .. 
0 

l';t-e ın 
dal, Halil Çulcu, 'Ali Sünci, · Sultan> Sel.im .. babasının .. n.erı. .ı~!~da bulunan dort ~ L ı. tlb 

31 Simon, andırgalası Sim-0n.. ce sünnet dUğUoU var ı . Bu Gcstlele, Melimet Alnrt, Namz 
Çırak ı;ene duymamış olacak sUnnet düğününde de başta Na- Sa'.pçr, J:\bdullah Yılmaz, M-

ÖZk t1 ~ .-.m;. 1 .. ~- p.. .... aı;1 ıımu mum 0>'" 'ilk 
ı:hmS.71t an:''A, kr:mmk ımM~ !-"h"j··t·~". k tb'.lh.r~A o r li rmetle opilyor, fa ceklerini bilemiyorlardı. "'/ k ~ıu 
çı, u eym:ın _ U§, ~ ı tir\ 4 ı tıyar babanın gözlerihde ya zift I§brmı lardı. 'tor8 

ki: şit olmak uzere bUtUn komik- met Gulsökü, İsmail Turgut, 
- Ulan Slmo·n.. Simon.. Si- ıer birçok numaralar yapacak- Sabri Akan, Mustafa Karahan, 

Orcan, Arıf Ergun, Bekir Ke:. nan ıstırabı görmüyor gibi dav. ya~ § 'llda 
sebir. ramyordu. Gerçi karşısındaki ba- Doktorlar, padişahı afyoıı 'eyeıı. 

mon .. Simon!.. larmış. Bunların arasında meş-

Şlm'<ii öteki dlikka.ncılar dn hur (CUce Simon) da varmış Ye 
ucp birden alay için bağırmaya zavallı Cüce Simon bizim otur
::>aşladılar: duğumuz hahçeli kahvenin bir

- Simon .. Simon .. Slmon .. Si- köşesinde nargile içiyormuş. 
:non... Biz oraya oturduktan pek az 
Kızcağız fena afalladı: sonra önUmüze yığılan yirmi o-
- Aman, dedi, buradan ka- tuz çocuk, el çırparak deminki 

,alım, tanındık! nakaratın bu sefer de başka 
Baktım ki kız tcHl.ş içinde.. bir çeşitini tutturdular: 

Hemen oradan geçen çift atlı, a- - Simon Simon, şaşaşa .. Si
•ık mavon · renkli, Uzer! tente- mon Simon, şaşa .. Başlasana 
ıell bir faytona atlayınca. ara- traşa, başlasana traşa! .. 
Jacıya: Artık, bizim Simon Simon de-

- Çek, dedim, doğru Fatih! mindenberi alışmış olduğu bu 

F ATlHE kadar tatlı tatlı curcunaya gülmeden kat1lırken, 
konuşarak, gUIUşerek gel- bir de ne görelim, kahvenin kö

dik. Fakat arabamız Fatihi ge- şeslndo nargile içmekte olan 
-;ip de KaragUmrUğe doğru u- komik Cüce Simon, elinde bir 
zanınca iş değişti. Maltaçnrşısı kova su ile kapıdan fırlayıp o· 
le eski Alipaşa arasrnda, on, on nu çocukların üzerine boşaıtma-
1ir yaşlarında, ayakları asrı ta· sın mı: 
mnyalı, çıplak bncakları sivri - Alın size Simon Simon, şa-
inek ısırıkları ve tahtakurusu şaşa ... 
:nbarcıkları içinde bir kız bi· ~imdi çocuklar bir yandan 
im arkadaşı tanıyıp da çığJıb'1 kaçışıp bir yandan el çırparak 
lasmnsın mı: aynı nakaratı tekrarlarken bi-

- Çocuklar, koşun, koşun; zim Simon Simon da boynuna a
abuk gelin, bakınız buradan stlı makine ile Cücenin resmini 
im geçiyor? çekiyordu. 
Arka sokağın birinden bir a- 8 ENİM ısrarım üzerine o 

'.ly ses: akşamı ve o geceyi Kara-
- Kim geçiyor, kim geçiyor? gUmrük sinemalarının birinde-
- Simon Slmon abla geçiyor, ki sünnet dtiğUnUnde yapılan 

.imon Simon abla geçiyor. Ça- numaraları seyretmekle geçiren 
>uk gelin, çabuk! bu genç sinema yıldızı kız, er-

Derken bir düzineden fazla tesi gUn gene köprll iskelesinde 
:ız, oğlan caddeye fırladılar: bana veda edip Tarabyaclaki To
·ırlamalariyle birllkte onu ara- kntlıyan otelinde misafir olan 
>ada ,görünce hep birden el çır- Amerikalı sermayedarın yanına 
>arak başladılar: döndü. Galiba, buglln nya ya-

- Simon Simon, şnşnşa .. Si- rın da buradan Amerika:>:a hare· 
mon Simon, şaşaşa ... Sen ölme ket edecek ve eylUl sonlarında 
de çok yaşa ... Sen ölme de çok stüdyoyu kurmak üzere öteki 
yaşa... arkadaklariyle birlikte tekrar 

Bu anda Simon Simonun hali- buraya geleceklermiş. 
nl, yüzünUn aldığı renk ve blçl- Bizim gazeteci ,.e bilhassa rö
al bir görmeliydiniz. o kadar portajcı arkadaşlar, hAIA uyu
faşn:mıştı ki lcft.h elleriyle, kS\h sunlar, yahut Mısırçarşısı ile, 
. apknsile yUzUnU kapıyor; hem bilmem ne pazarının röpartaj 
gUlmedcn kntılıyor, hem de: lnrlylc Ynkıt geçlrslnter! 

- Ne yapacağız şimdi? Osmnn 0<'mnl lia,n?;dı 

D 
bası idi. Fakat, hal'ettiği bir ba.. !anmaktan mennetmek isti) ·ıulbı 

e V 1 et 1 e r ara S 1 n d a ba ... Ve o baba, fstanbuldan ay- dı. Faka, padişah sözlerini a.~ b·• 
nlmak için oğlundan müsaade is miyordu. lay 

1 

temişti. 1520 yılı 22 eyl\il gilnil (Si tıı r:rı~ 
g i z 1 i h arp Bayazıd, lstanbulu terkederek val 926) Selim, gözlerini etr" tor. 

yola çıktığı vakit Selim onu E. yen yummu§tu. llra 

(Baştarafr 6 rncıda) • d 'ldiY' cd l k d dirnekapısına kadar götürdü, ba ııı ;, 
gen erı gı zann ime te ir. basının arabası yanında yürüyor. Gün doğarken, Selimin~ <a.rı. 

caya kadar Almanyaya gitıniş- Bugün lngiltercden aynlmııı sıkı o-rtu··ımu··ıııt" ğnl~~fll ~ ~ onun nasihatlarini dinliyordu. ':i u ve a aı-,,.....~ 44i!rı 
!erdir. olan Nazi ajanlarının birkaı: Şairin: an evvel d.indirmeğe muvs.ff / tıı~ı 

Bu teşkilat, gerek F '"ansa. gün evvel Almanyaya dönmek lamıyan dört d kt bU•ni~ 
1 Rakibin ölmesine rnre "-·o~·tıır,· 0 

ora ' - il ~tın. .. gerek ngilterede muhtelif şe- için emir aldıkları tahmin edili- ~- J 
1
• vaffakiyetlerin birer mUkAf' " 

killerde çalışıyordu. F ransada, yor. V czir ola meğer Sultan Selime lan hilatler giydiirliyordu. \re t~~I 
Nazi noktai nazarını yaymak i. Gobels, Nazi casusluğuna diye tavsif ettiği Yavuz, baba. tarafa: 
çin gazetecilere rüşvet verildiği ~arşı bütün dünyaca tedbir ah- sını Edirnekapısına kadar teşyi. ~ '1ıtı 
iddia edilmektedir. nacağı kanaatine varmaktadır. den sonra, dönmeğe hazırlanır- - Padi§ah iyileşti, bu şif# 

Fakat Nazi şefleri İngiliz Zira başlıca Avrupa memleket- ken birden: min eden tabiblere hilat gi) 
matbuatına para yeriemiyecek .. !erinin Alman casu::;luğu teh- - Ben Yedikuleye gidip baba- mesini emrettiler. Haberini~ 
lerini bildiklerinden Mayfair didiyle mücadele etmek üzere mın hazinelerini alacağım .. diye. yorlardı. 
ve Belgravia gibi kibar sosyete bütün malumatını bi~· araya ge- rek yolunu değiştirdi. Sebebi şu 
muhitlerinin salonlarında tek- tirmeğe karar verdiğinden Ber- idi: Yeniçeriler, kılıçlarını birbi
sifi mesai etmişler ve bugünkü lin haberdar olmuştur. Polis rine çatarak yolunu bckliyecek
Alman noktai nazarını mah. merkezleri hariçteki Alman tC§· ler: 
rem konuşmalar esnasında neş- kilatı hakkında bütün bildikle- - Padişahlığı bizim sayemiz
retmek yolunu tutmuşlardır. rini toplayacak ve alakadar bü- de aldın. Haydi, şimdi cühls hah 

lngilterede keşfedilen Alman tün memleketlerdeki Nazi ajan- şişlerini fazlasiyle ver. diyecekler 
ajanlarının isimlerini neşret- larına imkan verilmiyecektir. di. Yavuz bahşişleri vermekten 
mek büyük bir heyecan uyan- Alman propa~anda nazırı çekinmiyordu, fakat onls.°nn bo-
dırabilir. Gobels, hariçee faaliyette bu- yunduruğu altına girmekten kor. 

Böylece birçok diplomatların lunmak üzere sarfettiği para- kuyordu. 
bilmeksiı:in tehlikeli Alman nm daima mukabilini alamıyor. Yediku1eye gidiyorum, diyerek 
propagandacıalrını kendi evle- Berlinden öğrendiğimize gö- ıehrin surunu takib ederek sara
rine misafir ettikleri meydana re, Fransa zabıtası tarafından ya gelen Selim, ben Uz babası taht 
çıkacaktır. aranmakta olan meşhur bir Al- ta iken yeniçerilere vaad ettiği 

F ransadan çıkarılr.ıasiyle Na. man asilzade kadını, Almanya- bahşişi vermek mecburiyetinde 
zi propagandacılarına karşı ya kaçını~ ve orada Alman giz- olduğunu anlıyordu. Ve verdi. 
Fransız polisini harekete geti- li polisi Gestapo tarafından Bundan cesaret alan bir sancak 
ren Fon Abeltz ismindeki ada- derhal tevkif edilmiştir. beyi, kendi varidatının da arttı· 
mm Londraya da geldiği öğre. Bu kadına Mareşa! Göring nlmasını istedi. Selim, cevab ol_ 
nilmiştir. Bu Alman ajanı, hakkında lehde yazılar neşret- mak Uzere k.ılıçını çekti ve bir vu 
Londraya Paristeki Alman se- meleri için Fransız matbuatına ruşta başını kesti. 
fareti tarafından temin edilmiş yedirilmek üzere 40.000 Ster.. Venedik sefirinin ''bu hüküm· 
sahte bir pasaport ve takma bir lin verilmişti. Fakat bu kadın dar, insanların en zalimidir; yal· 
:simle gelmiştir. bir Yahudi arkadaşiyle parayı nız fütuhat düşünüyor ve yalnız 

Geldiği tarih, İngiltere dahi- kendi kesesine atmak istemi§- harbe müteallik işlerle mqgnl 
'iyesinin İngiltereden on Alma- tir. Bir taraftan da Fransız mat. oluyor." -
~un tardettiği zamana isabet et- buatında Göring hakkında te- Diye anlattığı büyük kuman
~ektedir. sadüfen çıkan yazıları da ken- dan Selim, hayatının sonlarında 

Fon, Abetz0 in, Alman hari. di eseri imiş gibi keserek mer. Radosu fethetmeği düşünüyordu. 
: iye nazırı Fon Fibbentrop ve keze göndermekteymiş. Fakat, o, zaferi temin edecek bü· 
,ropaganda nazırı Dr. Gobclr Şimdi kendisinin nezaret tün \'asıtalann tamam olmasını 
':arafrndan Nazi faaliyetini or- kamplarından birine hapsedile ister. ondan sonra harekete ge. 
ganize etmek üzere ln2ilterevc. J ceRi sanılmaktadır. çerdi. 

Tirol niçin 
tahliye edilmi~. 
Burası harp sanaı1 

mıntakası yapılaG' ~ ~. 
Pariste salahiyettar J'{I~ 

lardan alınan haberlere il 
Cenubi Tiroldaki Ahrıafl, I' 
tahliye edilmesinin hakilc• ~ 
bebi İtalyanın harp sarı8Y'fi 
Piedomont mıntakasında" cıı~u 
rol' e nakletınck kaygısıclıt• ı1' \ ~a 

Zi )cıJ!ıı' t lı 
'ra Piedmont mınta il'ıı' ~ 

Fransız hava kuvvetini~. ~~ Ur 
muna maruz kalabilec~gt ,,,ııı· t ll 
edilmittir. Halbuki . Tırol bit" a'ttt 
takası dost AlmanyanJ11, ~r to 
raf lsviçrenin hudutları ~~t ~ ~ar 
palı bir deniz olacak Adri ıctJI' atı. 
ile muhafaza altında olac:B a 

'11~~ 
Diğer taraftan Alnıafl) c!ı1 • 

Cenubi Tirol'dan tahliYt e .. , et 
cek 250.000 Alman re·~ti'' ' 
ile diğer işçilere şidcletlp~ofte1 

cı vardır. (The 



Afyon mebusu Berç Türker'in hususi muhabirimize beyanatı 

Afyonda Gazlıgöl kap~ 
il ece 

İçenler mest, dinleyenler 
mest. lzmir henterlandmdan 

ruhuma damlayordu. Cidden 
yanık çalıyor. O, evdekine, has. 
gibi, sesini de bUtiln kuvveti ile 
retıiğini duyurmak isteyormuş 

sa.lıYermişti. Etraftan: · 

- Yaşa asker, nur ol, karde
şim. 

Sayın mebus halkın bir çok mühim dertlerini 
ait oldukları makamlara bildirdi 

ayrıldıkça, artık, Ege zevki, ye. 
rini, yavaş yavaş Orta Anadolu 
zeYkine terkediyo rgibi. Biz de 
aynı şarkı bllttin Türkiyedc söy
lenmez. İstanbul besteleri, Af 
yonkarahisar ötesi için makbul 
değil. Hele Konya - Kayseri 
hattrndan şarka doğru, bunlar, 
hiç sevilmez. Oralarda en çok 
söylenenler, Aşık Verselin, Ma
latyalı, Erzincanlı Celd.lin ve 
bunlara yakın şarklı hanendelc 
rin okudukları türkU ve şarkı· 
lardır. 

kanaat ha 1 ine in kılA.p et.Li. 1<.en
disi !zmirde askerliğini yapryor 
muş. 

- Anamı, bacımr, çocuğ-umu 

toprağımı göresim geldi. Sılay~ 
gidiyom. 

Dedi. 

Gizi coşturucu sözler yağıyor. 
Fakat o, kimse ile alAkadar de· 
ğil. Hasret duygusunu dudaltla
rından nağme halinde köytinc 
yolJamağa çalışıyor. Bu seste 
bir pmarbaşı serinliğini sezdim. 

Alaşehri geçtik. Artık, etraf· 
ta nehir ağ-aç, ne bir tutam ye
şillik görebiliyoruz. Hep boz
kır .. Omuz omuza abanmış bu 
çıplak,•susuz ve ıssız tepeler, ba 
na birçok şeyler hatırlattı. On· 
lara baakrken tüylerim diken 
diken oluyor. Koskoca bir kah 

ramanlık tarihinin parlak say
falarr, bu tepelerin Murat dağı 
na kadar tesclsUI ctti~i "Dunıltı 

pınar" da yazılmamış mıydı. .. 

Afyon ka rahiı;:;arına yakrn, ha· 
va, birdenbire serinlc<li. Güne:;;. 
ufkun ardına gizlenmiş bulu

nuyor. Bu akşam, serinliği de
·~ il, A.deta sonbahar so~uğıı gibi. 

Öğrendim ki Afyonun geceleri 
daima böyle imiş. Bir de İstan
bulun ve tzmirin gecelerini clU
şUnUyorum. Yorgandan babset
miyclim, hatttt ince bir çarşaf 

hile örtUnemezdlk. Halbuki bu
rada, elbiselerimiz sırtımızda 

olduğu halde üşüyoruz. 

Yanma oturuverdim: Tllrkiye, muhtelif iklim mın
- Başka göreceğin insanır t~kafarına m:-ılik. Cennet kadar 

yok mu? güzel bir yE>rde sermest iken. bir 
Cevap Yermedi. Ba:;;ını öniinr mliddet sonra o manzara göz

eğerek sustu. Sonra birdenbin df'n kaybolarak çorak bir boz
doğruldu. Sulanan gözlerini kti· krr, alabildiffe;lne uzanma~a baş 
çtilte ktiçl!lte turkU söylemeğr layor Sonra, hanı.. .. 
koyuldu: Yurclumıı7, yerrilzünlin bli-
"TasiretUk" zor imi, tUn hususiyetlerini göstermek 
GüJ kokuşlum canda. iken •• na. .. için halkolunmuş bir lilke san

Afyonkarahisar, (Husus; 
muhabirimizden) - Saylavla
rımızdan Bere Türker dairei in
tihabiyesi ohm Afyonumuza 
gelerek vilayetimiz ve kazala. 
rımızda tetkiklerde bulunmuş
lar; (Vakıt) için intibalarını 
Ilı tfederek demişlerdir ki: 

- Sayın Afyon valisinin 
gayretleriyle daima vilayet da
hilinde imar eserleri berdevam
dır. Afyon şehrinde Yeni mü
:..:.emmel ve yüz yataklı modern 
uir hastahane inşasına başlanıl
mıştır. fakat Sıhhiye Vekaleti
m izin yardımı lazım gelmekte
dir. Onun için muhterem Sıh. 
h.iye Vekilimizin bir raporla na
zarı dikkatini celp ve yardım
larınr rica ettim. Halen ve aslen 
ihtiyaca kafi gelmiyen hüku. 
met binasının zafer anıdı çev. 
resini Cumhuriyetimize layık 
tıir hükumet binasının inşası ı
çin de Sayın Maliye Vekilimiz
den tahsisat tefrikini ricada bu
lundum. Ümit ediyorum ki, bu 
dileklerim muhterem Vekalet
ler tarafından is'af buyrulacak. 
tır. 

Afyon mebusu Berç Tiirker 

iptidai bir durumda bulunmak. 
tadır. Bu paha biçilmez şifa ve 
hayat kaynağının pek kısa bir 
zamanda Sıhhiye, Münakulat, 
ve Nafia Vekfı.letlerimizin işti. 
rakiyle halkın istifadesinin tc. 
min edilmesi çok yerinde bir iş 
'.Jlacaktır. Hrılkın da yegane ar
zu ve dilekleri bu merkezdedir. 
l Ialkm bu arzu ve dileklerini 
Sayın Vekillerimizden ilk frr. 
satta ben de ricada hulunuca
ğrm. 

Memnuniyetle gördiim ki, 
vilayetin mahsulleri geçen se
neye nisbeten daha iyidir. Bil. 
hc:ıssa Sandıklının buğdaYlan 
kı:ılite itibariyle ço~~ yüksek ol. 
duğuna muttali oldum. 

Afyon işleri 

Sazm ak telleri, kUt parmak- ki!.. 
larr eriyerek nağme ha!indr l 

Şehrin çok münasip bir ye. 
rinde inşasına başlanılmış olan 
stadyomun bir kısmı yapılmış, 
Beden Terbiyesi genel direk
törlüğüm üzün bu sene yapaca. 
ğc esaslı yardımla bu işin de ik
mal ve itmam olunacağım kuv. 
vetle ümitvarrm. Yalnız Afyo. 
na tabiatin pek büyük bir llıf. 
fü olan Gazlıgöl kaplıcası dün. 
yanın meşhur suları arasında 
bir Yer almış olmasına rağmen 
maalesef halkın istifadesine hic 

HULCSl GCXAY. bir suretle cevap vermiyecek 

Ancak vilayelin ötedenberi 
mi.ihim bir derdini teşkil eden 
afyon mahsulü meselesi vardir. 
Bizim Cinderede imza ettiğimiz 
mukaveleden dolayı afyon is. 
tihsalinin tahdidi ve gittikçe bu 
mahsul kaynağının kırk liradan 
bugi.in Ü<; dört liraya inmesi 
bütün afyon mi.istahsillcrini 

büyük bir zarara duçar ediyor
Yine bu mukavele icabı ola .. 

~ rak toprak mahsulleri ofisinin 
elinde bulunan mevcut stokun 
satışında müşkiilat çekildiğin. 

L den müstahsillerin elinde bulu. 
nan eski afyonlarını kısmen 
mübayaa edebilmesi ve her se. 
ne müstahsilin elinde eski af
yon kalması gibi müşkülatta 
berdevamdır. 

Afyon vilayetimiz dahilinde 
oldukça mühim lıir miktarda 
eski afyon olduğunu öğrendim. 
Biz her işte olduğu gibi bu af. 
yon mahsuHinün tahdidi işin. 
de de verdiğimiz imza ve mü. 
hi.ire hürmet ve riayet ediyo. 
ruz. 

Beşeriyete hizmet etmek i
::lealiyle memleketimizin en bü. 
yük ticaretini f eş kil eden afyon 
ticaretini felce uğratıyoruz. Be. 
nim teessiif ettiğim nokta şu. 
iL:r ki, bir taraftan af.Yon tica .. 
rctini serbestçe yapan ve Ce. 
nevre mukavelesine girmiyen 
memleketler vardır. Maalesef 
Cenevre mukavelesini imzala. 
y.:ınlar arasında afyon ticareti 
v ~ kaçak ılığı yapan, her sene 
n:ilyonlarca lira kazanan kar. 
teller bulunuyor. 

Beşeriyete hizmet idealini 
v~sile ittihaz edip bu ecnebi 
kartelciler sırf kendi şahsi 
menfaatlerini güdiiyorlar. Bu 
hdin ne vakte kadar devam e
:!C'c eğini bilmiyorum} 

Vilayet dahilinde çalış-
malar çok iyi ilerliyor 
Bu sefer dairei intihuhiyem

-::lc yaptığım tetkikler cok mıı
(Li.it/cıı sayfayı Çcrir~ıı: .) 
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Münakalfıt Vekili A~~.~~9o<~!~~gıa~ ~~s:~ ~:ıi;:rp Eğer harp patlars 
Af d gece saat tam 21,30 da Saman- k (Ba, taraft I inC'iıle) lazımgelir; Yani belki dl 

Y On a Pdeaznabremrı_dago··Aru'~lmkaermad1.şanbu·~ynu .. skenbeı_-r On U yor karşılaştığını görerek hiç olmaz- limanlannda kafi ınik 
sa muvakkat bir zaman için .ana mevcud olmadığından lıll 

V • k · d · ta Y ld Y he ·· ( Ba§larajı 1 incide) nevi siya.setini bir tarafa bıraka- idhalatı bin.at AlmaJl . 
enı garın, ma ıne eposunun ve IS s- n:~;~n °veu~e a;;ı:ı':e ÇJ~~;ı ltalyanm Dodekanes a dala- rak Berline temayül etmiş gibi rafından yapılmaktadır· 

Yon tesısatının açı 1 ma törenini yaptı man"nlu
0
mn ol~u-~:~~~-nberha~1. r ,.,.ylana- t·ındaki hazırlıkları da Sakız ve görünüyor. harb halinde ilk düşınaD 

... c ~ı.u.0<4 ..... .,,. Mi.dilli adaları ile Anadoluyu Rusyaya geliace; bu devlet ger I dıma~l~rın?an muhaf.,a 
Afyon, l!> l \.A.) - .MUnaka- lerimıze TUrk şimend1fercileri- Kaleş A~krel isminde bir istila gayesine mUteveccih değil çekten muammaya benzer bir va mek ıçın yıne Almanla!' 

lat Vekili Ali Çetınkaya, bu sa- nin şükranlarını ifade eden nut- Müsevinin hurdavatc;ı dükka. midir? ziyet almıştır. sablanna aldıkları pet 
balı şehrimize gelmiştir. Şehir kuna, Ali Çetin kaya cevap ve- nmdan çıktığı zannedilmekte- lta.; :ı.•ı. n bu hareketlerine Totaliter devletlerin Sovy::!t veç limanlarında sak 
namına bir heyet Dugerde ken- rerek, yaptığı işlerin bir vekil dir. muk\tlıil Yunanistan lngiltere Rusya ile olan münasebetlerinde yata daha ziyade nı 
disini karşılamış, istasyonda da sıfatiyle uhteslne terettüp eden Yangının başlamasından bir tar:ıfmdan garanti edilmiıı ve gerginlik bulunduğu malumdur: muşlardır. 
kalabalık bir halk kitlesi He ku- vazifeler uğrunda ~alışmaktan müddet sonra Vali ve Belediye Türkiye ile Fransa ve tngUtere Zira bu devletler Avrupa.da Uk - Onun için Almanlar' 
mandan ve subaylar, memurlar ibaret bulunduğunu ve her şe. Reis},~e-~~~t !an~oğan, E.mni-ı arasında mütekabil yardım an- rayna. il_e Baltık denizindeki mah den evvel İsveç S3hiller~ 
ve bir askeri kıta tarafından is- yin millet ve devletin eseri ol- yet muduru Şınaaı Tolgay yan. !aşması imzalanmıştır. reçlennı, Uzakşarkta dahi San de kendi vaziyetini teJll.İO 
tikbal edlimiştir. duğunu söylcmi-ı. ve eski ktiçtik, gın yerine gelmitler, yangının . denize bakan sahillerini tehdid al istivecektir. Acaba bu 

b' } ·· dür"'} • Bu mUna.aebetı.e lngihz ve . _11 Öğleden sonra yeni garın, ma- basit bina He yeni garın muhte- ıran evve son u mesıne ne- jbna alnuşla.rdır. Bu nokt.a&tn sadmı istihsale muvaffaı> 
t t · 1 eli Türk kuvvetleri müştereken ba- s R . 

kine deposunun ve istasyon tesi- şem yapısını göstererek demiş- zare e ~ı§ ~r r. . . . .l"'ovyet usyanın demokratik dev 
sa.tının açılma töreııl yapılmış- tir ki: On hın liraya sıgortalı hır re ket ederek lzmırden, Sakız a l letlere mütemayil olması tabii lir. 

ı __ ta · · k t• L-f · · dasına doğru uzanan yarım a. F k t b d . . tır. Bunlardan biri Osmanlı sal- KBll rı~e. şır e ı, ev1U1.. a aıt s~- .. ,, 
1 

a a • u evlet bır taraftan iun 
Muhtelif demiryolların Utisa- tanatının verdiği iı.µtiyazlardan gortalı ıkı lokanta bınası, hır dadaki .Çeşme yl fevka Qde ya yüzünde çıkacak umumi bir 

kı, yeni hatlar inşası ve mlina
kalA.tın çoğalması dolayısiyle 

ihtiyacı karşılayamaz bir hale 
gelmiş olan eski istasyon binası 
yanında yapılmış bulunan yeni 
gar, cumhuriyetin Anadolu or-
talarmda ylil· e>lcn sayısız eser
leri?ııden güzel, modern ve bilyiik 
bir ye-!11 örnektir. 

Açılma töreninde devlet de-
miryolları yedinci işletme mli
dürU Galip Güran'ın cumhuriye
tinin demiryol siyasetinin feyiz
li neticelerinden ve bu inkişafın 
Afyonkarahisar üzerindeki te
sirlerinden bahseden ve bUyük-

vilcuda gelen bir !Jinadır. Yenisi kahvehane, bir tatlıcı, bir ço. mo~ern bır müstahkem nıev_kij kargaşalık neticesinde Kom tiniz 
de mUstakil hUr bir devletin rapçı, bir fırın, bir billuriye ma. lıalıne sokmağa karar vermış- min her memlekete yayılmasını 

' gaz~ b. " bi t haf' lerdir. Bir mllddet sonra Çeşme 1 • t kt a·~ _c .• ve davasını fedakArlıklarla hal- ası, ır yagcı, r U ıye- . . . ııs eme e, ıger tarc.u.tan harl<'ı 
Jetmiş bir milletin eseridir. Mil- ci dükkanı tamamen yanmq. emsalsiz hır Us, Şarkt Akdenızın bir harbe iştirak halinde Sovyet 

1, d 1 . k d' . tır Singapuru olacaktır. reJ·mu· ·nın· sarsmWa 1 ı ev etin ·en ı azını ile ne ya- · ra mu {ave· 
pabildiğinin misalidir. Bu eser B':1 semtteki "düillnlann Çeşmenin Tarihi Ehcıntyett met edebileceğinden enc!iQe et 
çalışmanın ne gibi mesut hadise_ heı:-sı ahşap oldugundan yan. Sekiz on bln nüfuslu, kUçUk mekte bulunduğundan kalbinde 
ler hazırlayabileceğinin bir de. g~m sira~et etmemesi kin it- blr kas~ba, ve bmirin sayfiye ki hararetli arzulan ortaya ko· 
lili olmak Uzere açabiliriz. faıye cansıparane çaİifmlfbr. yeri olan Çeşme stratejik bakım-1 Yamamaktadır. Siyasetine şu ve

MUnakal!t Vekili, son söz 
0

_ .• y~~~ ~ece yanema ~ dan büyUk bir ehemmiyeti haiz- ya bu şe~de muayy~n bir isti 
sondurulmUf. Semaya yükse. dir kamet henuz vermemı~tir 

larak AtatUrkün aziz hatırasmı l k l ı vl A k.a h · Hi ·· · '>' • 
d kt Milıt Şef ı . ., t:n ızı a e er n ranın er Çe"me Ege denizine seksen ç §uphe yok ~ yukarıya çiz 

:n ı ~n, nönU yü tarafından görüldüğünden bin- kiloX:etre kadar uzanan bir mi§ olduğumuz tabloda mevki a 
Urmet e y!d~derek sadakat ve lerce Ankaralı yangın yerine ya·ndan da Çanaarlı diğ:r ta. lan devletlerin bu tarz hareket. 

merbutiyet hıSlerini beyan et- J • ti ' ı · ·· · d 
tikten sonra kordelayı halkın ge mış r. .. ... raftan tzmir körfezme h!klm erı uzenn e hususi menfaatl<>r 

. Bu. arada duklcinlan yanan. dağlık yarım adanın cenup u- ve karşılıklı sempatiler müh~m 
alkışları iç10de kesmiştir. la hı-•··-klan ·ıe · da b. b" ı rm .,..ua ı cıvar ı. cunda bulunmaktadır. ır ro oynar. Bununla beralx·r 

---------------------------- naları olanların telatlı hareket. totaliter devletlerin malum ihti· 

100 I• n g 'ı l 'ı z tay ya res ı' leri göze çarpıyordu. Körfezin l~inde bUtUn dünya raslanna karşı isyan eden dev 
Yangının verdiği zarar mik- limanında çok büyük bir rol Jetler yeni bir elemanın tesiri at-

tarı elli bin liraya yakın tahmin oynamakta olan lzmir limanı bnda bulunuyorlar: Bu eleman 

D •• F •• - d t ı· eCilmektedir. vardır. yeni hayat sahası (hakka karşı Un ransa UZerın e a f m Yangın esnasında itfaiye ef. çeşmenin diğer bir hususiyeti kuvvet) dövizine aleyhinde insa-

1 
raclmdan Hüseyin oğlu Sellinin de Ege denizine uzanarak, asır- ni vicdanın yükselttiği sestir. 

UÇUŞ arı yaptı başına bir direk düşmüş, ehem- lardanberi, Türkler, Araplar ve Şark c h . . tı· 1 . f . ep esı 
Lo dr 19 (AA) Ha .. . d L!_ nuye ı surette yara anan ıt aı- Avrupalılar arasında paylaşıla- Totaliter d 1 tl k k 

n a, . . - • uzenn e uı.r uçuı yapmış ve · h ha kaldı l ev e er çı aca O· 

m1dır? Almanyanın 

karşı İsveçliler nasıl bir 
lede bulunacaktır? Şi1Jl 
:le bu suale cevab ve~ 
tical etmek olur. Yalnd 
ietmek lazımdır ki sııtlı 
'li teşkil eden devletleriıl 
lısımı Stokholmded.Jr. 

Eğer, Almanlar ve l 
İsveçliler tarafından · _.._...,,.,. 
lazım olan harb malzeJll 
m.in edemezlerse bakır 
bazı kıymetli madenıetf 

üzerinde tesir icra etIJJ 
ması bundandır. Yugo.eı
ricinde Almanya için 
harbi ıdame için elzeın 
deleri sulhen bulmağa ' 
tur. Almanya bu madd 
ni bilhassa petrol ile d 
laka silah kuvveti ile 
ğe mecbur olacaktır. 

(
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) fsveı,:in 1936 istihSS 
Demir madeni 11,229, 
Bakır 5 

va nezaretinin bir tebliği, bu- öğleye doğru Paris üzerinden de yecı asta neye n ~tır. mıyan Sakız adasına hl.kim ol- lan yeni harbin uzun zaman de-
gün 100 kadar İngiliz tayyare. geçmiştir. • • ıt . Ak masıdır. vam edeceğinden· asla şüphe et- zarfında r:ıpıl:ın petrol i 

sinin Fransa üzerinde bit talim M"rsilya, 1.9. (A.A.) - o. ıngı erenın - Bu şekildeki coğraft vaziyeti memelidirler. Hatta, bu .devlet. ıo!'~;,~~~ T;_r,nm}~ı:ıı~ıs:;.~of 
uçuıu yaptıiııµ biJairmekteclir. tuz kadar lmr~ tayyaıeai. bu.. d . l!J mfinasebetiyle, Akdenfzde ebe- !er farıım al ol alt aru. surette~ .,tc.Wıı aısDA :r~~-~ 

Pariı, · 19 (A.A.)' - Müte. gün öğleden sonra Marsilya veenrz rno ıuttarıK. Rlnt yanusun a 1 - arl5e !Ie 'fiU n ll k kiınun 160,200 T. 
addit İngiliz bombardunan tay. civarında uçmu§lqrdır. Londra, ı 9 (A.A.) _ Bu. gapur ne ise, Ege denizinde de Fransayı eze~ek bu memleket i~e Alınanyaya: Temmuz. 
yareai, bu sabah Fransız arazisi ı-- - .. A K da Çeşme odur.. beraber Belçıkayı ve Hollandayı Ağustos 282,100 T., E:rlüJ 

gun .. vam amarasın ışçı işgalleri altına geçirmeğe muvaf· flkteşrin 323,000 T., 

G 1 t O 
• partisı mebuslarından Seymour .;eşme, yarın, denis ve hava fak olsalar dahi bu neti d ok 340,500 T., llkkanun 280, a a asaray • emırspor maç•nı C::ocki, Jngiliz hükumeti~in A. ttesU vaziyetine sokulduktan rasi devletlerin kendil~ee7ea-

I tına, stanbul, .Yama, Kosten. sonra bUttın Ege denizine ve limi neticesini vermiyecektir. 

k
• ld d J ce ve Odesa lımanlarına neza. Şarkt Akdenize hükmedecektir. D krasi . . . 

1 m a re e ecek ket ziyaretlerin~e ~ulunmak ü. tşte Türkler ne Ülgllizler anla- den e::letler ~~=ı ~~~:~ 
ı zere harp gemılerı yollamayı şarak vakıt kaybetmeden bu b' 1 · 1 dir B . 

d;i .. ·· d" ·· div• h kkın ' ır eşmış er . u vazıyet karsı-
Ankara, 19 ( A.A.) - Ana. 

dnlu Ajansmm haber aldığına 
göre, Galatasaray • Demirspor 
maçlamıı idare ebnesine heyet. 
çe karar verilmit olan lzmir 
hakemlerinden Mustafa Balöz 
hususi işlerinin icabettirdiği za
ruretler altında fzmirden ayni. 

masına imkan olmadığını böl e ek şu~~kp... uşunme _gı a • Ussu hazırlamağa karar vermiş- sında Anglo-Sakson memleketİe. 
kanaliyle bil.J!_ . .. . ~ u umetten bir sual sor. lerdir. Esasen iki senedenberi rini harbe sevkeden b b _ 

wnneaı uzenne, ı- muştur. k es a ı mu 
ki klübün murahhaalan davet . bura. ln faaliyet göze çarpma - cibe kuvvetini daha ziyade göste 
edilerek her iki ma-;m idaresi ~ırallık dairesi Parlamen. P'dır. recektir ve Amerikalılar da niha 
için lıtanbuldan veya diğer to musteşarı v B. ~hakeapeare, 1937 deki Niyoıı konferan .. 1Yet bitaraflıktan çıkarak demok
böJaıelerden bir hakem üzerin- b~ ~uale aıagıdaki cevabı ver. sından sonra Tttrktye htık6me- rasiler cephesine geçeceklerdir. 
de müıtereken uyuımalan ve mııtir: ti, lngtllz ticaret gemilerini tah- Bu auretle Almanya ile mütte
~u m~~~ olma~ğı tak~ - Bu ay batında Atina• zi- telbahir tecavttzlerinden koru- f~eri _elde e_decekleri ilk muzaf
ı~ı d~~n.ulme~ uzere keyf~ !aret edilmiftir. yakında diğer mal arı için İngiliz harp gemile- fenyetin tabii bir neticesi olarak 
ye~ bil~eaı ~ ~erbı- Elen limanları da ziyaret edi.. rlnln Çeşme önUnde demirleme- uzun seneler harbi idameye mee-

cibi memnuniyettir. Bilhassa yesı Genel Direktorlugunun a. lecektir. terine mUsaade etmiş idi.. bur kalacaklardır. Bu takdirde 
vil8yet merkezinde prensip ve lakadar dairesi tarafmdan Is- Akdeniz filosu başkuman totaliter devletler harbi devam et 
programlı çalıımalarliyle Afyon tanbul böJaıe bqkarlığma teb- danı, Ağustos bidayetinde A,. Aynı tarihlerde Türkler ge. tirmek için harb maddeleri, harb 
tehrini günden gu""ne güzelle•- !iğ eclilmi•tir . 1 .. ·1 J b • . rek Çeşmede, gerekse eÇşmeden i.letleri yapmak kulla ak L ~ ~ • mıra gexrusı ı e stan ula gı. ve nm 
ti:rip imar eden belediye reisini decek v~ diğer aaffıharp eınisi Antalyaya kadar uzanan mınta- çin icab eden ilk maddeleri, de-
takdirle yadetmeden geçmiye. D • d de b da b" kg kada müstahkem bir hat tesisi·ımir petrol bakır gı'b' d 1 . a , u esna ır neza et ve . , ı ma en en 
ceğirn! n z 1 g e dostluk ziyaretinde bulunmak ne başlamışlardı. Üç yUz yet- aramak mecburiyetinde kalacak· 

Afyon •ehrinin daimi imar- ·· 1 · ... ak miş kilometre uzunluğunda 0·ııardır Bu devletlerin harb plan ~ uzere zmıre ugnyac tır · · 
da hızda ilerlediği görülmekte. A k f h ı ki · lan bu hat aşılmaz olduğu gibi, larını bu ihtiyaca göre tanzim et 
dir. Gerek Afyon vilayeti mer- S er azır 1 ar Ro~anya, Sovyet ve Bul- hava taarruzlarına karşı koya- mek zarureti hasıl olacaktır 
kezinde ve gerekse kazalarında • t ı ·k k"lde gar. l~ma~larmm ziyareti için cak fevkalA.de.tesisata da malik- Alma.clar, İsveç memleketin· 
sayın valinin isabetli direktifle- SiS ema 1 şe 1 v;nlmış hır k~ yoktur. Bu Ur. de bir mikdar bakır ve pek çok 
ri ile her sahada bir imar hare. zıyaretler, yenı programlara it-ı İşte bugün bu hattın Çeşme- mili.dar damir madeni bulabillr-
kcti müşahede olunmaJctadır. devam ediyor h::.l olunacaktır. deki ucunun muazzam bir denizııer(•), eğer bu memleketler ken-
Gncliğim bütün kazalarda bir Var§Ova, 19 (A.A.) - Bir Po. ve hava Usail hallinek kdıonulması_dilerine kal'§l hayırhah bir bita-
orta mektep ihtiyacından hah- ·ı·-····---···-.. ··-···--·-·-··-·I mevzuubahis oma ta r. ıraflık uhaf ed 1 lhti. lonya membaından bildirildiğine : 1 . . m aza er erse. 
eedildi. göre hakiki bir müstahkem or - ıi K't.ramazof kardeşleı Karaburundakl kayalıklar o. malki Almanlar İsveç memleket-

Bugün Türk çocuğu kültüre, dugah halinde gelmiş olan Dan. i Muharririmizin rahataızlı- : yutarak kale halfne getirilecek !erinin liınanlannı kendi hesab· 
ilinı ve irfana susamış bir vazi- zigin bütün mektepleri Alman Iİ ğına binaen bugün glreme- I ve uzun menzilli toplar ne teç· lanna petrol deposu olmak üzere 
y~tteclir. ilk !11ektep tahsilimiz kıtaatı tarafından iıgal edihniş.. il: miştir. ôzur dileriz. I hlz edilecektir. tde kullanmak istemektedir,. 1938 
kifayet etmiyor; behemehal tir. Dün aerbest tehir yakinbıde • senesinin son aylannda tSVeç Ji-
~ me\teplerin de küpdı bir topçu tarım.len yapılmqtır. Dan. _ Küçük Çefm,e llma.nı da P· manlannda petrol depolan .u-
ıhtiyaç ve zaruret haline gel. zigin umumt binalan1e tehir et • nitletilecek, harp gemllerlnl ıs. hfm nlsbette. çq,lalı:rµatır. Hall;m-
miftir. Billıaaa Sanchkh kaza,. varmdakf tepelere tayyare dafii nm B. Cemberlayn. demlftir iti: Uap edebilecek doklar yerleıtt-~ ki -yrıi aylar zarluıda ~
amm her bakımdan ve mezun toplar yerlettiribniftir. Ovalara HftkOmethı elinde buhınaıı ma. rllecektir. jnın daviz mevcudu tükemnft ol
talebe adedine göre bir orta .ağır toplar tat>iye edilmiftir. ffbnat, Daıızl~ Alınan alır top • Aynı zamanda burası b11yilk du&wıdan ~lanııdaki petrol 
mektebe ihtiyacı bulunduğu Bu askeri tedbirlerin hedefi, ?armm ginderildfğt 1&yi&11Dt te.tbomba.rdıman tayyareleri için mevcudu aabit ve durgun bir bal 
imiz ve Stiklr bir habbttir. mtileUab bir ihtilaf halinde .m..ı'yit ey!ememektedir. blr hava ttısU oekllne de aoku- de Jralmıff;ır(••). 
Bu hususta 1aym Maarif Ve- riJı Polonya tarafmdaıı. ~ _ Berliıı, 19 (A.A.) _ Danzig. lacaktır. ! :llıtim•™ fsVeç limanlaruıa de. 
kilimize im r.porla gerek S-. cak bir hücuma muka.vemet et. den bildirildilne e,öre. ~gde Gör1lltt7oı kt ıulh cephesi em- po edilen bu petrotlar harb halin. 
dıHr ft terek ~ k•zalarm mesiııi temin ve earld Pruayada. 1vaktlle aol denah teeekldiller"r.e alyeU temin iç•n ber harekete de ytibek Jia.tlarla 4tm,nlara 
M,www ,.ı•la11. Om.it ediyo- ki Alman lmvvetı.erinin ldmeJe.. men.sup bnhınan 20 kadu k' i, başvu.naaktadır. Yarın da bu .. maln.tmak ~n bir talnqı,çe 
nam ld. VcH lnı pek yerindeltiııi teshil etmektir. vatana. hiyanet auÇll lle tevkife. yttk kttCUk bUtttn dcfTletlerln la· ldllltlirltte al<tdir. Bunmila bera 
ohm halt cllcpi iıe'af buyura- Londm. 19 (A..A.) - Avam dilmiftir. Bunlar, dinamit i!e tul tlkWlıeriu hllnaoti teallf ede- ber ~ bir Bıt1m&ı dalı& var--
C:ak1aıdır ··~ ......... "'cnnda bir suale cevap ve..'kastlar tertibi ile mazn'lindur. f co?;t::-. fıdır ki bunu~ nı:~J ctmc~!t 

- Ankara 19 -7· 

•---ÇEKLER 

1 Sterlın ı lngiliz) 
100 Oolar (Amerika) 
100 Fran~rz fran'.ı 
100 Liret (llu}~a) 

100 l!!vıçre frankı 
100 Filoriıı ı l'elemenk) 
100 Raytınork {Alman J 
100 Bel.sa !Belçika) 
100 Dirahmi (Yunan) 
100 Le~a <Bulgar) 
100 ÇekoslO\·ak kuronu 
100 Pezeta ( ispanya) 
100 Zılotı (Lehistan) 
100 Pengö (Macar) 
100 Ley <Rumen) 
100 Dinar IYuı:ıosln) 
ıoo tsvet" Kuronu 
10(} Ruble ( Sovyet) 

lstikra%lar 

F.rgaıı ı 

Sıva~ · Erzurum lfl 
Türk bor"tt r peı,fn 

icare~ Ye Zah.re 
19 • 7 - gJJ 



• Varj ~tna ~ edilen fiatı 350 lira olan 150: 200 baş 
tın alına ek beygın memleket haricinden kapalı zarf USU

Aııkar~a.ktır. Eksiltme 27-7-939 Perğelllbe günü saat 
. . lık te . M. M. Vekaleti Satmalma Komisyonunda yapı. 

ICotı:ııa nunat 4750 lira. olup şartnamesi 350 kuruşa Anka. 
\'e ~:ıan alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin kanuni 

bu gib' ~ sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı bel.. 
birlikte 1 işl~rle heşgul tüccardan olduklarma dair vesika.. 
kadar ~lif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat ev. 

• (lnA
5 

arada M. M. Vekaleti Satınal.ma Komisyonuna 
U'.t } ( 4072) 

*** 
\teri; Ye ~rgam.a garnizonlan ihtiyacı olan 21,5 ton sa. 
koıııJ: fıat pahalı görül düğünden bir ay müddetle pa. 

tol'rııek . tıştur. Muhammen bedeli 22,575 liradır. Şartna. 
Pazar ısteyenler her gün iş saatinde komisyona müra.. 

ııatınaın!1k 10-8-939 perşembe günü saat 16 da Edre. 
ll'W"'U......•t a komisyonu binasında yapılacaktır. 

a...tDIPl[l·,.,. ılkve ~rga.ma garnizonlan için ayn ayrı pazarlık ya. 
tem.uıat 1693 lira 13 kuruştur. (149) (5321) 

bed *** 
~i .133,576 lira 85 kuruş olan Mamak'da. Gaz Tabu. 

ı 31 li inşa.atı· kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
lira, -7-939 Puartesi günU saat 11,30 dadır. İlk temi. 

~eti : kuruş olup şartnamesi 668 kuruşa Ankara.da M .. 
L .. •-"'~ kan tınalma_ komisyonun.dan alınabilir. Eksiltmeye gi. 

Ulıi temınat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü mad. 
~ belgelerle ve bu gibi işlerle iştigal ettiklerine dair 

beh dan alacaklan vesikalarla birlikta zarflarını ihale 
S.tnıa1~~ehal ~ir saat evveline 118.dar Ankarada M. M. Ve. 
~ koınısyonuna vermeleri. (121) (5141) 

becı *** 
· lrışaeli 57,747 lira 97 kuruş olan Muhafız Alayı kışla. 

28...,7 9 
atı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksilt. 

~ 39 cuma günü saat 11,30 dadır. İlk teminat 4137 
n· tur. Şartnamesi 290 kuruşa Ankarada komisyon. 

~nz:r. Eksiltmeye gireceklerin kanuni tem.inat ve 2490 
itutaı un 2,. 3 cU maddelerinde yazılı belgelerle ve bu gibi 
bi.rı· et~ıklerine dair ticaret odasından alacakları vesi. 
~ •hale saatinden behemehal bir saat evveline ka. 

1\1. M. V. satmalma Ko. na vermeleri. (116} (5116) 
bed . *** 
~ 77,563 lira 35 kuruş olan Ankarada piyade ala. 

i 28- i inşa,atı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
~ 7-939 cuma günü saat 11 dedir. tik teminat 5128 

~. t 0~up şartnamesi 388 kuruşa Ankarada komisyon. 
n.rı•'lı ... , ksUtıneye gireceklerin kanuni teminat ve 2490 sa. 

ftttht 2,. 3 cü maddelerinde yazılı belgeler ve bu gibi İ§
l bi,.\.. ettıklerine dair ticaret odasından alacaklan vesi. 

111e ka~ zarflarını ihale saatinden behemahal bir saat 
a:ı- An.karada M. M. V. satmlm Ko. na vermeleri. 

4 •• ~ (117) (5117) 
~ *** 

a Satrn da cins ve miktarları yazılı benzin ve yağlar kapalı 
~a k~ınacaktır. ihalesi 31-7-939 pazartesi günü saat 
~ \P le~e Mst. Mev. Satmalma Ko. da yapılacaktır. 

lira So ~glarm muha~m~n bedeli 59,750 lira ilk teminat 
~ilde l'Uştur. İs~eklılerm 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü 
en Olan Y~ılı vesaık ve muvakkat teminatlarile birlikte 
'tıtıaı gün ve saatten bir saat evvel Çanakkalede Mst. 

feıuia komisyonuna müracaatları mezkQr benzin ve 
1• evsafı Ankara, İstanbul ve İzmir levazım amirligı~· 
.ıı:oın· 

t\. tol'iil·· ısyonJarında ve Mst. Mov. satın alma Komisyo. 
~i ur. (103) (5069) 

Miktarı 
200,000 kilo 

5,000 .. 
20,000 ,. 

~ ~~.. . 
~:r *** 
~lt~esine tahmin edilen fiatı 30 lira olan iki bin adet 

~,: llatıııçantası 2-8-939 Çarşamba günü saat 11 de kapa. 
e.ı~a a:lınacaktır. tık teminat 4250 lira olup, şartnamesi 
. ~bil· karada M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonun. 
~ltn ı.r. Eksiltmeye gireceklerin kanuni teminat ve 2490 

'lı~&'ul {. 2, 3 cü maddelerinde yazılı belgeler ile bu gibi iş. 
I' llt>lıu- Uccard~ olduklarına dair vesikalarile birlikte tek. 
. ~a ını eksıltme saatinden behemehal bir saat evveline 

(loo~a.da M. M. Vekaleti Satınalma komisyonuna ver. 
k. (5142) 
I~ *** ' 
~~eı~~~ 4?0 bin kilo arpa satın alınacaktır. Tahmin e. 

·da l>l2a, .liradır. Şartnamesi Elazığdaki askeri satın al. 
ttı-. ~ı::.esı, çarşamba ve cuma günleri öğleden sonra görü 

lı~a l{o, ıltıne 26-7-939 .günü saat 10 da Eiazığda askeri 
' tellıi da olacaktır. Eksıltme kapalı zarf usulile olacak. 
I' tllnu :atı 1650 liradır. Teklif mektuplan 26-7-939 çar_ 
'(Si) (:~~ a kadar satın alma Ko. Rs. ne verilmiş ola. 

~~ • * * 
11~i ~a .buıunan kıtaatın ihtiyacı olan 90,000 kilo sığır 
e " erınden h . . . r· "\>Sat d . . angısının ıyatı müsait olursa o cinr e! 
~ 939 p alıılıoo~ s.~t~ alınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 24 

' lil'a .~tesı gunu saat 11 de yapılcktır. Hepsinin tuta. 
llt l{ 

1 teminatı 1552 lira 50 kuruştur. Şartnamesi para. 
le 249~· dan verilir. İsteklilerin teminat makbuz ve mek. 

'her ihaı:a~ıh .. k~nunun 2, 3 maddelerinde yazılı vesikalari. 
lttul>larnu günu. ıhale s~atinden bir saat evveline kadar tek. 

Manısada Tüın. satın alma Ko. na vermeleri. 
Q (83) (4885) 

tıa.~eki · * * * ~si ;1~~lerin ihtiyacı için 1,722,000 kilo odun 31-7-
'1,~\{~lltı nı nu saat 11 de kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş. 
ı..~tu:r. ~ Uharnrne~ ~eli 17,220 lira ilk teminatı 1291 lira 
b 1eriı1 24artnanıesını görmek isteyenler her gön eksiltmeye 

q l{l'likte s 9o sayılı kanunun 2, 3 cU madd~leri~dc'ci bc'ge. 
ol'tlisy aat ona kadar teklif mektuplarını Siirt Tüm s:ıtm 

onuna vermeleri. (102) (5068) 

Malatya için 150,000 kilo sığır eti alınaca.kttr. Talım.in. edi. 
len bedeli 27,000 liradır. Şartnamesi El!zığda.ki askeri satınalma 
komisyonunda pa.za.rtes.i, çarşamba, ve cuma günleri öğleden son • 
ra görülebilecektir. Eksiltme 26-7-939 çarşamba günü saat 9 
da Tüm Binası içerisinde bulunan Askeri Satınalm.a komisyonun. 
da olacaktır. Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. Muvakkat te
minatı 2025 liradır. Teklif mektuplan 26-7-939 ÇaI1Rlllba gü. 
nü saat sek.ize kadar satın alma komisyonu reisliğine verilmiş o. 
lacaktır. (86) (4887) 

*** 
635 ton yu1af kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Tahmini tutarı 25.400 lira ilk teminatı 1905 liradır. İhale 26-7 
-939 çarşamba günü saat 10 dadır. Şartnamesi her gün Tekir
dağ Tüm. S. A. komisyonunda görülebilir. İsteklilerin belli gün 
ve saatte kanunun istediği vesikalarla birlikte komisyona müra. 
caat etmeleri ve zarfların muayyen saatten bir saat evveline ka. 
dar komisyona ve~ bulunmaları. (85) ( 4888) 

• • • 
Aşağıda cins ve miktarlan yazılı sığır etleri ka.palr zarf usu. 

lile eksiltmeye konulmuştur. Her krta.nın ihalesi hizalarmda gös. 
terilen gün ve saatlerde Çanakkale müstahkem mevki satın al. 
ma komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin ihaleden bir saat ev. 
vel teminat akçeleri ve ihale kanununun 2, 3 cü maddelerindeki 
vesaikle birlikte muayyen gün ve saatlerde komisyonumuza mü. 
racaatları. (79) (4890) 
Garnimnu Kilo cinsi Tahmin bedeli İlle tem.inat Tarihi 

kuruş Lira kuruş 
Geyikli 67,200 sığır eti 25 1260 00 22-1-939 11 
Eceabad 95,000 " ,, 25 1933 87 ,, ,, 1.1 
Erenköy 119,000 " ,, 25 2231 25 24 ,, ,, 11 
Geyikli 63,00 H H 21 1181 25 H ,, 11 

Elazığ merkezi için 720,000 kilo un satm alınacaktır. Talı. 
min edilen bedeli 79,200 liradır. Şartnamesi El&zığdaki askeri sa. 
tmalma komisyonunda. görillebilir. Eksiltme 5-8--939 cumarte. 
si günü saat 10 da kapalı zarfla olacaktır. İlk teminat miktarı 
5940 liradır. Teklif mektupları 5--8-939 Cumartesi günü saat 
dokuza kadar EIB.zığda satmalma komisyonu reisliğine verilmlş 
olacaktır. 

Malatya birliği için 600,000 kilo un satın alınacaktır. Tah. 
min edilen bedeli 72,000 liradır. Şartnamesi Elbığdaki askeri sa. 
tınal.ma komisyonunda. görülebilecektir. Eksiltme ~939 Cu. 
martesi günü saat 10,30 da kapalı zarf usulile olacalrtır. Muvak. 
kat teminat 5400 liradır. Teklif mektuplan 5-8-939 Cumartesi 
günü saat 9,30 a. kadar El~ğızdaki askeri satmalma komisyonu. 
na verilmiş olacaktır. 

Hozat birlikleri için 1,350,000 kilo .odun satm alınacaktır. 
Tahmin edilen bedeli 17,550 liradır. Şartnamesi Eli.zığdald as • 
keri satınalma. Komisyonunda görülebilecektir. Eksiltme 5-8-
939 Cumartesi günü saat 9,30 da kapalı zarfla olacaktır. Mu. 
vakkat teminat 1316 lira 25 ku~. Teklif mektupları ~ 
939 c{unartesi günü saat 8,30 fza kadar Elazığda.ki askeri satmal. 
tna. komisyonu reisliğine verilmi3 olacaktır. (136) (5224) 

••• 
Çorluda karakol binasile 5 adet cephaneliğin eksiltmesine 

muayyen günde talip zuhur etmediğinden yeniden kapalı zarf ile 
eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 24,906 iira 17 kuruş olup 
ilk teminat miktan 1868 lira.dır. Kapalı zarfla eksiltmesi 2.8.939 
çarşamba günü saat 15 de Vekalet satın alma komisyonunda ya. 
pılacaktır. Şartname proje ve resimleri 125 kuruşa alınabilir. ilı. 
teklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı ilk tem.inat ve tek. 
lif mektuplarını muayyen saatten bir saat evveline kadar Anka. 
rada komisyona. vermeleri. (141) (5219) 

*** 
Kütahyada. iki pavyon ve iki cephanelik kapalı zarfla ek. 

siltmeye konulmuştur. !Keşif bedeli 60,035 lira 38 kuruş olup ilk 
teminat miktan 4252 liradır. Kapalı zarfla eksiltmesi 4.8.939 cuma 
günü saat 11 de An.karada M.M. Vekaleti satmalma komisyonun.. 
d~ yapılacaktır. Plan, proje ve şartnamesi 320 kuruş mukabilin. 
de her gUn komisyondan alınabilir. Eksiltmeye girebilmek için 
ihale gününden en az bir hafta evvel hava inşaıı.t şubesinden ve
sika almak lAzımdır. İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerinde 
yazılı kanuni vesikalarile birlikte ilk teminat ve teklif mektup. 
lannı ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabi • 
lindc Ankarada M. M. Vekfileti satınalma komisyonuna verme
leri. (131) (5229) 

*** 
3. Kor Merkez Birlikleri ihtiyacı için ''150,000" kilo sığır eti 

komutanlıkça gali görüldüğünden yeniden kapalı zarf usulile ah. 
nacaktır. İhalesi 31-7-939 Perşembe günü saat 11 de Çorluda 
Kor Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. tık pey parası 3037 
lira 50 kuruştur. Şartname ve evsafını görmek isteyenler her gün 
Çorluda Kor Satmalma Komisyonuna müracaatla görebilirler. 
İstekliler kanu.'lun 2,3 cü maddelerindeki belgelel'ile birlikte beL 
li gün ve saatten bir saat evvel teklif mektuplarmı komisyona 
vermiş bulunmaları. (139) (5221) 

*** 
Çanakkale Mst. Mevki birlikleri ihtiyacı için 100,000 kilo 

sığır eti kapalı zarf usulile satın alınacaktır. Sığır etinin beher 
kilosu 28 kuruş 50 santimden 28500 lira biçilmiştir. İhalesi 1-8 
-939 salı günü saat 11 de Çanakkalede Mst. Mevki Satmalma 
Komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin ihale konununda. gösteri. 
len vesaik ve Hk teminat akçeleri olan 2137 lira 50 kuruş ile bir. 
likte ihale saatinden bir saat evvel komisyona müracaat etmeleri. 

(138) (5222) 

* * * 

• 
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Beher çiftine tahmin edilen fiatı 743 kuruş olan 20,000 çitt 
çizme kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 3-8-939 
Perşembe günü sa.at 11 dedir. İlk teminatı 8680 liradır. Ev&af 
ve şartnamesi 7 43 kuruşa An karada M. M. Vekaleti Satınalma 
komisyonundan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanu. 
nun 2, 3 cü maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif 
mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evveline kadar Anka. 
rada M. M. Vekaleti Satınalma Ko. R.s. ne vermeleri. (133) (5227) 

* * * 
Beher çiftine tahmin edilen fiatı 4 70 kuruş olan 200,000 çift 

kundura kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 2-8-939 
Çarşamba günü saat 11 dedir. İlk teminatı 41,350 liradır. Ev. 
saf ve şartnamesi 47 lira mukabilinde Ankarada M. M. V. Satın .. 
alma komisyonundan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayı. 
lı kanunun 2, 3 maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve tek. 
lif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evvel Ankarada 
M. M. Vekaleti Satmalma komisyonuna vermeleri. (132) (5228) 

• * • 
Beherinin fiatı 19 lira 50 kuruş olan 2230 adet karyola "altlı 

üstlü,, kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. İhalesi 7 Ağustos 
939 pazartesi günü saat 11 de yapılacaktır. İlk teminatı 3262 li. 
radır. Şartnamesi her gün öğleden sonra M. M. V. satm alma 
Ko. dan 220 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. Eksiltmeye gL 
recekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü ma.ddelerinde gösterilen 
belgeler ve ilk teminatları ile teklif mektuplarını ihale saatin. 
den behemehal bir sat evvel An.karada. M. M. V. satın alma. Ko. 
na vermeleri. (154) (5345) 

••• 
Beherine tahmin edilen fiatı 200 kuruş olan 10620 adet yün 

fanila kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. İhalesi 10 
Ağustos 939 perşembe günü saat 11 dedir. tık teminatı 1593 li. 
radır. Şartnamesi her gün öğleden sonra M. M. V. satın alma 
Ko. dan bedelsiz olarak alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar 
M. M. V. satm alma Ko. na. vermeleri. (155) (5344) 

*** 
Her taJmnma t:a.hmin edilen fiatı 175 kuruş olan 17950 ta. 

kmı pijama kapalı zarfla eksiltmeye konulm.uotur. lhalesi 12 
Ağustos 939 cumartesi günü saat 11 de yapılacaktır. nk temi. 
natı 2356 liradır. Şartname her gün öğleden sonra M. M. v. sa. 
tm alma Ko. dan 158 .kuruş bedel mukabilinde alınabilir. Eksilt. 
meye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde ya. 
zılı belgelerle ilk teminatlarını ve teklif mektuplarını beheme • 
hal ihale saatinden bir saat evveline kadar Ankarada M. M. v. 
satın alma Ko. na vermeleri. (156) (5343) 

*** 
Cinsi Miktarı Tahmin bedeli İlk teminat İhale gUn ve 

Kilo Lira kuruş Lira kuru§ saati 
Yulaf 881,275 4:2,301 20 3172 59 4.8.939 15,30 
Sade N 43,200 41,040 00 3078 00 4.8.939 16 

lslAhiyedeki kıta.a.tm ihtiyacı için yukanda yazdı iki kalem 
mevadı i&§e kapalı u.rf usulile eksiltmeye koııulmuttur. Talibin 
pazartesf, çarşamba ve cuma gilnJeri komisyona milracaa.tıa 
şartnamelerini görebilirler. 2490 sayılı kanunun hükümlerine 
göre talip taraf m,dan komisyona. ibraz edilmesi mecburi bulunan 
vesaiki beraberinde bulundurmaları lizmıdır. Talibin teklif mek. 
tu?larmı ihale saatindenı .bir saat evveline kadar komisyona ver
mış olmalıdır. İhale lsli.hıyede askeri satın alına komisyonunda 
icra edilecektir. (157) (5392) · 

* * * 
Bursa garniz.onu için 100,000 kilo sığır veya keçi eti 2-8-

939 çarşamba günü saat 11 de Bursa Tümen satınalma konıis. 
yonunda kapalı zarfla satın alınacaktır. tık teminat 2250 lira.. 
dır. Sığır eti veya keçi etinin hangisi ucuz.sa o et ihale edilecek. 
tir. Evsaf ve şerait Ankara, İstanbul levazım bıirliği satınaı. 
ma komisyonlarında ve Bursa Tümen satınalma komisyonunda 
her gün parasız görülebilir. İsteklilerin belli saatten bir saat 
evveline kadar kanuni şekildeki mektuplarını komisyona ver. 
meleri. (100) (5066) 

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

liradır. Şartnamesi El8.zığdaki satın :?lma komisyonunda pazar. 
tesi, çarşamba ve cuma günleri öğleden son!'ıi. görülebilir. Eksilt. 
me 25-7-939 salı günü saat 10 da Elazığda askeri satın alma 
Komisyonunda yapılacaktır. Eksiltme kapalı zar! usulile olacak_ 
trr. Muvakkat teminatı 2900 liradır .Teklif mektupları 25-7-939 
salı günü saat dokuza kadar satm alma komisyonu reisliğine ve. 
rilmiş olacaktır. (87) (4886) 

V~KDT KITABIEVD 

Dün ve yarın tercüme külliyatı 
11 - 30 Kitaplık üçüncü seri 

Numara Kuruı 29 Kapitalizm buhranı ôO 
21 Hükümdar millet 50 30 Slambo 125 
22 Yeni llmt zihniyet 75 
23 Mevcudu kalmadı 615 
24 GbUn iktısaru işleri 60 Bu serinin fiatı 6.15 kurugtur. 
25 Cwnhuriyet 50 Hepsini alanlara % 20 iskonto 
26 Tercilmenm rolü 100 yapılır. Kalan 4.92 kuruşun 1.92 
27 Değişişler 75 kuruşu peşin alınarak mütebaki-
28 Laokon 30 si ayda birer lira ödenmek üzere 

il~ taksite bağlanır. 

Kıtası Cinsi Miktarı Muhammen nk te. İhale tarih ve saati 
ZAYİ Kilo bedeli minatı 

Lira Lira 
Hozat birliği Un 480000 60000 4500 2-S-939 çarşamba 10 

,, ,. kuru ot 360000 25200 1890 ,, ,, 9 
Malatya,, kuru ot 360000 19800 1395,90 4-8--93!) cuma 10 

.. ,, sadeyağı 16800 15960 1197 3-8-939 perşembe 10 
Elazığ merkezi sadeyağı 18000 16740 1255.50 J-8-939 9 

Yukarıda yazılı erzaklar hizalarında yazılı tarihlerde a)''l'I ayrı kapah zarfla eksiltmeleri E. 
ıaz:ğda as~:eri satmalma Ko. da yapılacaktır. Ş:ıı tnameler mezkur satmalma Ko. da görülı•bilır. 

İsteklilerin 2~00 S:!yılı kanunun 2, 3 cü mad1e!crinde yazılı belgelerle birlikte i:rnle saatinden bir 
saat evvel tc!clif mcktup!armı Elazığda As. sJ.tınalma Ko. na vermeleri. (107) (5073) 

İstanbul erkek lisesi tamiratın& 
ait, Mustafa Afşar namına Yilay(" 
muhasebcciliğine yatırılmış olan 
29 - 3 - 938 tarih ve 930890/6690 No 
lu ve 444 liralık teminatı kati:vı 
makbuzu zayi edilmiştir. Hükmi ~l 
ınu<lığuıuı ilfııııuı rica ederi19. 

YF.KIT.t 
lui!f O::kıırşıın 

(2970~ı 1 
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1 
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Komisyonundan ___ _,__ __ 
2000 adet tabağile beraber çay fincanı alınacaktır. Açık ek

siltmesi 21-7-939 Cuma günüsaat 15 de Tophanede İstanbul 
Levazım amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 700 lira ilk teminatı 52 lira 50 kuruştur. Şartnamesi ve 
nümunesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalari. 
le beraber belli saatte komisyona gelmeleri. (52) ( 4891) 

* * * 
5000 çift terlik alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 21-7-

939 cuma günü saat 15,3.0 da Tophanede İstanbul Levazım amir. 
!iği Satınalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 8500 
lira, ilk teminatı 637 lira 50 kuruştur. Şartname ve nümunesi ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber tek. 
lif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona ver. 
meleri. (51) (4892) 

• • * 
1500 ton kadar buğday kırdmlacaktır. Kapalı zarfla eksilt. 

mesi 31-7-939 pazartesi günü saat 14,45 de Tophanede leva. 
zmı amirliği satmalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin be. 
deli 9836 lira 86 kuruş ilk teminatı 737 lira 76 kuruştur. Şartna
mesi komisyonda görülebilir. !stcklilerin kanuni vesikalarile be. 
rabcr teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evvel komis
yona vermeleri. (76) (5216) 

• * • 
204 çift futbol ve 206 çift hentbol fotini müteahhit nam ve 

hesabına 27-7-939 Perşembe günü saat 14,30 da Tophanede 
Lv. amirliği satın alm<!- komisyonunda açık eksiltme ile alına. 
caktır. Tahmin bedeli 2255 lira ilk teminatı 169 lira 12 kuruş. 
tur. Niimuneleri Ko. da görülebilir. İsteklilerin kanuni vesika. 
lari1c beraber belli saatte Ko. na gelmeleri. (68) (5110) 

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

7-939 Cuma günü saat 14,30 da Tophanede !st. Lv. amirliği sa. 
tın alma Ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli 4950 lira kati te. 
minatı 742 lira 50 kuruştur. Şartname ve nümunesi Ko. da gö_ 
rülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte 
Ko. na gelmeleri. (71) (5107) 

• • • 
3523 kilo muhtelif cins köhne eşya satılacaktır. Pazarlıkla 

arttırması 21-7-939 pazartesi günü saat 14 de Tophanede amir
lik satınalma komisyonunda satılacaktır. Tahmin bedeli 252 lira 
00 kuruş kati teminatı 38 liradır. Köhne eşyalar Sirkecide De. 
mirkapıda askeri konakta görülebilir. İsteklilerin mezkur eşya. 
ları mahallinde gördüklerine dair konak müdürlüğünden vesika 
alarak belli saatte komisyonda bulunmaları (78) (5266) 

* * * 
Beş bin liralık kadar yulaf almacaktrr. Pazarlıkla eksilt

mesi 24-7-939 pazartesi günü saat 14,30 da Tophanede amirlik 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. Kati teminat 750 liradır. 
İsteklilerin kanuni vesikalarilc beraber belli saatte komisyona 
gelmeleri. (86) (5398) 

• • • --..---

Ordu sıbhiyesi için 28 kalem sıhhi malzeme alınacaktır. Ka. 
palı zarfla eksiltmesi 4-8--939 cuma günü saat 15 de Topha
nede amirlik satınalma Ko. da yapılacaktır. Hepsinin tahmin be. 
deli 11003 lira ilk teminatı 1050 lira 22 kuruştur. Şartnamesi 

Ko. da görüliir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber her ka. 
lem i"in ayrı ayrı fiat vermek suretile teklif ıııektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel Ko. na verme!cri. (85) (5393) 

"' * * 
Adet 
200 sırlı tencere 
500 ,, su kovası 
500 ,. süt kabı 

1000 ,, çaydanlık 
1000 ,. oturak 

50Q ., ,, sürmell 
500 ,, ördek 
500 ,, cam ördek 

Ordu hastaneleri için yukarıda yazılı sekiz kalem sırlı mal. 
zeıne 1-S-!J39 cuma günü saat 14,30 da Tophanede amirlik sa. 
tınalma Ko. da açık eksiltme ile alınacaktır. Hepsinin tabının 
bedeli ·1325 lira ilk teminatı 339 lira 37 kuruştur. Şartname ve 
nümuneleri Ko. da görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile be
raber beli saatte Ko. na gemceri. (90) (539:1) 

k * * 
100 adet trampet alınacaktır. Açık eksiltmesi 4-8-939 

cuma günü saat 14 de Tophanede İstanbul levazım amirliği satın
alma Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 4960 lira ilk 
teınınntı :372 liradır. Şartname ve nümunesi komisyonda görü_ 
lür. isteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatle komisyo
na gelmeleri. (87) (5395) 

* * * 
Amirliğin iki yüz otuz dokuz bin üç yüz kilo sığır etine tek_ 

!if edilen fiyat pahalı görüldüğünden pazarlıkla eksiltmesi 26 
Temmuz 939 Çarşamba günü saat 14 de Tophanede İstanbul Lv. 
amirliği satın alma Ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli beher 
kilnsu otuz iki kuruş ilk teminatı beş bin yetmiş dokuz lira alt. 
ınış kuruştur. Şartnamesi Ko. da görülür. İsteklilerin kanuni 
\'e~ikalarilc beraber belli saatte Ko. na gelmeleri. (89) (5396) 

*** 
Amirliğin iki yüz yetmiş üç bin beş yüz seksen kilo koyun 

ctln.c teklif edilen fiyat pahalı görüldüğünden pazarlıkla eksilt_ 
mcsi :27-7-939 Perşembe günü saat 14 de Tophanede İstanbul 
Lv. amirliği satın alma Ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli be. 
her kilosu 42 kuruş ilk teminatı altı bin dokuz yüz doksan beş IL 
ra on sekiz kuruştur. Şartnamesi Ko. da görülür. İsteklilerin ka
nuni vesikalarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. 

(88) (5397) 

Z.A Y t Z AY t 

Hr .,,ı;";lıı 5 inci okıılıl:ın nlmıo; ol- Fntih 1S inci ilk okıılıınıl:ın n:l;. 
ftp' ,,,, r•,!ı:ırft>fn:ımryi 111::ri C'llİ:~inı- !'C'nesinılc nlılı~ıııı ş.ılı.ııll'lıı:ııııı·yi z:ı 
.ı.... vr ıı~tnl ıhrıı~ıııı, cskisiniı> yi ettim. Yl'nisiııi nlanığıınıl:ın r .,ki-
lıi~~ ınti yrıklnT. - .41i Rallll. 1 :sinin hiikmtı olmadı~ı iliın oluıınr. 

<?971} 1) • SAiM 

·· inhisarlar u. Müdürlug·u'nden :: -;· 
İşin nevi 

Gerze bakım evi 
inşaatı 

Gümüşhacıköy ba
kım evi inşaatı 

Keşif bedeli 
Lira Kr. 
78.815,49 

81.157,83 

% 7,5 teminatı 
Lira Kr. 
5190.77 

5307.89 

Eksiltme 
Şekli Saati 

pazarlık 15 

" 
16 

I - 27 _ VI _ 939 tarihinde teklif olunan bedeller layık had. 
de görülmediğinden yukarıda yazılı her iki inşaat yeniden şart
name ve keşifnamelcri mucibince pazarlık usu1ile eksiltmeye 
konmuştur. 

II - Keşif bedelleri muvakkat teminatları pazarlık saatleri 
hizalarında gösterilmiştir. 

III - Pazarlık 27 - VTI - 939 perşembe günü Kabataşta le. 
vazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Keşif ve şartname ve planlar her gün levavzım şube. 
si veznesinden ve İzmir, Ankara, Samsun başmüdürlüklerinden 
394 ve 405 kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - İsteklilerin yüksek mühendis veya mimar olmaları oL 
madıkları takdirde aynı evsafı haiz bir mütehassısı in!3natm so. 
nuna kadar daimi olarak iş başında bulunduracaklrını noterlik
ten musddak bir taahhüt kağıdı ile tevsik etmeleri ve (70.000) 
liralık bu gibi inşaatı muvaffakıyetle yapmış olduklarına dair 
vesika vermeleri lazımdır. 

Pazarlığa gireceklerin, yukarıda yazılx vesaiki tstanbulda 
Inhisarlar umum müdürlüğü inşaat şubesine ve d:ğer vi15..yct 
merkezlerinde mahalli nafıa müdürlüklerine ibraz etmeleri ve 
ayrıca pazarlığa iştirak vesikası almaları lazımdır. 

VI - Taliplerin kendilerinden aranılan vesaik ve % 7,5 gü. 
\'enme paralarile birlikte pazarlık için tayin olunan gün ve saat. 
lerde mezkur komisyona gelmeleri ilan olunur. (4782) 

Devlet Demiryoil 
işletme Umum 

an ve LimanlartL 
idaresi ilanları ··~:" 

Muhammen bedeli 5742 lira olan 2500 metre Muzayyıki ha. 
va aletleri için bezli ve dışı helezoni telli lastik hortum, 8 adet 
30 metre boyunda kum püskürme için telzis lastik hortum ile 75 
M2 Vagon marşpiye lastiği 2-S-939 Çarşamba günü saat (11) 
on birde Haydarp~ada Gar binası dahilindeki komisyon tara. 
frndan kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 430 lira 65 kuruşluk muvakkat 
teminat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi 
zarflarını aynı gün saat (10) ona kadar Komisyon reisliğine ver. 
meleri 13.zrrndır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağrtıl
maktadır. ( 4925) 

·---~--~--ı .... · Yatak, yemek ve çalışm;ı 
odalariyle salon takımları 

velhasıl her nevi mobilyalar. 

avizeler ve kristal takım la 
rı BAKER (eski Hnyden) 

mağazalarmda teşhir edil 
mekte ve her yerden ucu. 
fiyat ve miisait şartları· 

satılmaktadır. 

Z AY l 
:\Iersin nüfus rlnircsinden :ıltuış ol

duğum nüfus lc1.keremi znyi eltim. 
Yenisini ul::ıc:ığıııııl:ın eskisinin hük
mü yoktur. - - Riiı1iil;ada Uincıparklcı 

:t.31 do(jumlıı FcrU. (K. 1. 187) 

SAHlnt : ASIM US 

Umum neşriyatı idare c<lPn: 

HARKI TARIK VS 
Basıldığı yer: VAKiT M::ıtb:ı:ısı 

lslanbul Asliye Vrüncii. /!111.-ıık 
.l!ıılıkcmcsi Ri11asclı'ndrıı: 

MustaCa E:"ren.os IAr.a.hfta&- ~ 

)::ışında "i.uksenburg'' otelinde ik::ı

ınc!~fıh illihnz elliği oclnda mukim(• 

Emili aleyhine rnnlıkeıncnin !l3!l/ll(i!i 
Xo. hı uosyn"iylc :ıçılnn hoş:ınnı:ı tl:ı
rnsı ü1crir;e bcrnyi tebliğ gönıkrikıı 
u:n·a arzuhali mezburenin ıııczkür 

iknmetgfıhl:ın çıkıır:ık gittiği ve h:ı

Jcn adresi ınnliım olnı:ıclığı sl•rhik 
lıila tebliğ iade kılınınnsı ü.zcriılC' 
ilanen vaki tC'bliğata rağmen muay
yen müddet zarfında cernp verme
miş olduğundan lıillnlep )·c,·ıııi mu. 

hakeme olarnk 2Ci - 9 - !l3!l salı ı.ıii
nii saat 15 de tayin kılınmış oldu 
ğıındnn bizzat \'<'Ya lıil\'ck:"ılc ııı:ıhkl'

ınede isbalı Yiirııl clınl'rliAi t:ıkıliı·ıll' 

gıyap kar•ffı illihaz cılilcceği \C cln-

veliycnin bir niish:ısı ıla ılirnıılı:rnl'

ye talik cdilıliği lclıliğ ııı:ıkaııı ın:ı 

knim olmak iizcr<' ihiıı olun ur. 
(1 !):l l~l 

Gayri menkul satış ilanı 
İSTAı'\BUL DÖRDÜNCÜ İCRASINDAN: 

Dairemizce mahcuz olup paraya çevrilmesine ka.ra1' 
ve tamamına yeminli ehlivukuflarca (10,000) lira. Jcıytıl~ 
dir edilen Boğaz içinde Neslişahsultan mahallesinde~ 
caddesinde ayazma nam mahalde eski 2 mükerrer nuIXl. 
tarafı kaptan naibi zade Ali Molla sahilhane ve ba.Me~ı 
tarafı mukaddem la§ cıkar arsai haliyeye müntehi volt ,; 
lile mahdut voli mahallinin (324) de ( 44,5) hissesi a~~1' 
maya ~onulmuştur. Mezkur _:--oli mahalli !stinye kÖ:' ~ 
olup koy balıkçıları hemen kamilen bu voliden yaz ;e 
fa etmektedirler. 

1 - İşbu gayrimenkulün arttırma şa.rtna.!Ilesi .. rft 
tarihinden itibaren 935/ 1137 No .ile İstanbul DördiiJlCil .

1 

iresin.in muayyen numarasında herkesin görebilmesi içiJlet 
tır. ilanda yazılı olanlardan fazla mlıumat almak isti~etıı cttl 
şartnameye ve dosya numarasile memuriyetimize ınilJ'8 
melidir. 
_ .2 -=--: Artırmya iştir~k içi? yukarıda yazılı kıynıe~Jıd 
ı ,5 nısbetınde pey veya mılli bır bankanın teminat ıne.1't 
di edilecektir. (Madde 124) 11 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarıarJll 
fak hakkı sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki hakl~ d6' 
sile faiz ve mastafa dair olan iddialarını işbu ilan tarıbiJI 
baren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte 1ll ,ı 
timize bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu 
sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kıl 

4 - ~?sterilen günd~ artırmaya iştirak edenler 1.ıı 
şartnamesını okumuş ve luzumlu malumat almış ve buJP"' 
mamen kabul elmiş ad ve itibar olunurlar. t'! 

5 - Gayrimenkul 24-;-S-1939 tarihinde perşeın~ 1 
at 14 den 16 ya kadar İslanbul dördüncü icra meıntJJ' 
üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale ed~İ:J 
artırma bedeli muhammen kıymetin yüzde 75 ini bUJ.JJI"' 

satış isteyenin alacağına rü~hanx olan diğer alacaklıla.l' 
ta bedel bunların bu gayrimenkul ile temin edilmiş ala. . dil 
mecmu~dan fazlaya çıkm~zsa en çok artıranın taab~ 
kalmak uzere artırma 15 gun daha temdit edilerek 8-- d 
rihinde cuma günü saat 15 den 16 ya kadar İstanbul 
cü icra memurluğu odasında artırma bedeli satış iste)'~ 
cağına rüçhanı olan diğer alacaklıların bu gayrimenıt.ııl -
min edilmiş alackları.mecmuundan fazlaya çıkmak şartıle 
artırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale )i 

Ve satış talebi düşer. , 
6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derli 

ya verilen mühlet içinde parayı vermezse {hale kararı .~, 
narak kendisinden evvel en yük8ek teklifte bulunan }cil"'. 
zetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı oıı:ıı~ıf. 
bulunmazsa hemen on beş gün müddetle artırmaya çıltsl'"'ı 
çok artırma ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçt, 
ı~: için yüzde 5 den hesap olunaca!c faiz ve diğer zararl~r.tl 
hukme hacet kalmaksızın memurıyetimizce alıcıdan ta.W' 
ur.-\mmıcro-rn3J l 

7 - Alcı arlırma bedeli haricinde olarak yalnız taP 
harcını yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karıı.r f 
nı vermeye mecburdur. 

Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve dellilif 
minden ı:nütevellit belediye rüsumu ve müterakim vakıf 1f 
alıcıya aıt olmayıp artırma bedelinden tenzil olunur. 1şbıl 
menkul yukarıda gösterilen tarihte İstanbul dördüncü iı;ıt 
murluğu odasında işbu ilan ve gösterilen artırma şs.rtıl 
dairesinde satılacağı ilan olunur. (K. !. 188) 
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