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1 Yarı_n_' 
~AZIETEMIZ 
ılivemizle beraber 

2 
S AYF A 

1Iatay uali,,ini kar.Jtlamaya çıkan Hatay lt yavrular 

lf atag valisi Sökmensüerin 
ziya/ ette söylediği nutuk 

''Hataya k~vvetli bir imanla geldim. Bana yard ım 
ederseniz Hatayı pek yakında örnek bir vilayet 

haline getirmiş olacağız 1,, 
Y------~~~~~~-

e n i sistem bir ·Hataya gidecek kamu-
J,abro11.ı( 

c!.·~•n: AsıM us tay heyeti Adanada 
.l(~ lllel'(],e Bulgar Bafvek.iU 

,;:-not ncrline gitml~ti. Bu Dig\J er bölgelerden gelecek heyetlerle 
~tle en bahseden Bulgar ga. 

~~11ııu~-~~~: ~~:~.~~:·.:~:~ yarın Hataya hareket edilecek 
'tıtrue lllenııeket ctkarıumumi. Adana, 20 (A.A.) - Ha. 

ltl'lııı .il dikkatini da,·et ediyor- tay bayramında Büyük Millet 
~ bi~ lfitler şimdiye kadar Meclisini temsil edecek Kamu. 
~. tı. nıenııekctin de,·lct ada- tay ikinci Reisi Şemsettin Gün. 
''~~kında yapmadığı hlr fe , ·. altay riyasetindeki HalitBayrak 
~it~ i.lc göstermiş: Jrnselrn- ve Bekir Kaleliden müteşekkil 
•~e h n \'erilen resmi bir ziya- heyetle partiyi temsil eden dok-

lı~t riyaset etnıi" ! tor Zihni ve Hamitten mürek. 
'~htıan <Jc,·Jet reisi ~ym za.. kep heyet, bugünkü T oros eks. 
'tl.. a .ı\lnıanva ba!'weklliclir · presiyle Adanaya geldi, garda 

particiler, halkevliler ve halk 
tarafından hararetle kar§ılandı. 

Heyetler şerefine parti tara. 
fından Seyhan Parkta bu ak. 
şam bir ziyafet verilmiştir. 

Diğer bölgelerden ayrılan 
heyetler de şehrimizde toplan. 
dılar. Cumartesi günü topluca 
Hataya hareket edilecektir. 

\ 
• 

Hatay Vali Muavinliği l 
Ankara, 20 (Hususi) -

Hatay vali muavinliğine nü. 

fus umum müdürlüğü şube mü. 

dLirlerinden Akif tayin edilmiş. 
t:r. 

Macaristandaki 
Almanlar muh
tariyet istiyor 

13 noktada bir takım mütalebat 
dermeyan edildi 

Budapeşte, 20 (A.A.) 
Macaristan Almanlarının vazi. 
yetlerinin Alman teşkilatlarına 
Dahiliye nazın tarafından veri
len müsaadeler üzerine kati su. 
rete halledileceği zannolunmak. 
ta idi, fakat bugün bu müsaa
dekarlıkların Almanları tatmi. 
ne kafi olmadığı anlaşılmakta. 
dır. 

Magyarorszag gazetesine 
göre, Balatouszoutod'da yapı. 

İnönü ile Lebrun 
arasında 

Çok samimi telgraflar 
teati edildi 

ff a.zm 3 '11nc1Jde) 

Yarınki 
ilavemiz 
'sfanbulda . .. 
pazar gunu 

İstanbul halkının eğlence uğ
runa Pazar günü çektikleri 
ıztırabı Osman Cemalin kale-

lan bir toplantı esnasında Al. 
manlar, 13 noktada yeniden 
birtakım mütalebat dermeyan 
etmişlerdir. 

Bu mütalebat, idari muhtari. 
yete, Alman muailim mektep. 
lerinin açılmasına. ve parlamen. 
toda kendilerinin daha geniş 
mikyasta temsil edilmelerine 
yani parlamentoya 15 mebus· 
göndermelerine müteallik bu. 
lunmaktadır. 

Satye işindeki mevkuf lar 

Dokuz maznundar 
altısı tahliye edildi 

Diğer üçünün tahliyeleri 
mümkün görülmüyor 

.. tı l ·ı ., . ' --------------------------
- .--~ !.: n nuıgar baş,·eki ll hl\k- o b 1 

~t~ \erilen resmi bir Zi)·afcte n irinci yer im allar sergisi 
~ t etmiş olnıa.'iında gayri ......... ••••••••••••- ••••• ......................... - . ..... ........ _ .. _ 

minden okuyacaksınız. 

Tiyatrodan kaçırılan ~ . 
da nsöz 1 

t,ı4 •> ll&<:ak bir hal yoktur· J 7 ı • • h l k 
~t' l~ ha~ikatcn Hitlcrln Bul~ V a l seraı azır l 7' 
lt"11ikt ILŞ\ ekill hakkmda gös- e 
~ hır hüsnü kabul başka l d •• t ift • t t 
~~::1c::::~e;:~:ri~:~;.:~ a;ı.~ arını un e ış e l 
~ıı.. " bir şeklide olmus ise bu· 
·•~Ik ' 

"tl'(tıtt ini cihan hAdisel<'rinln 
' ' <lerstc \ "e tecrübede ara. 

)fı:llJıa doğru olur. 

(l'a.:m !? incide) 

Maarif Şiirası 

1853 senesinde vukua gelmiş 
hakiki ve meraklı bir vaka : 

< 

Florya tlkokul 
Kampında 

Ayrıca sinema, karikatür, ve 
haftanın diğer yazı 

ve resimleri .. ............................ .. 
\ '3~" dc,·Jctlcri Balkanlar
'-'t1t ı kleri gibi hareket et
~ltıı C:ln Yugosıa,·yn ile Bul~a
~ 1-tıın kendilerine lltihakları-

Bursa ınekt pları 
Komisyonlar bazı meseleleri \ Bir müd~et i~tirah;.t için .. 

' Bursaya gıden bır arkadaşı. 
'tli>ltj torıar; coğrafi nzlyeti 
~il ,:e, ll-Onıanya, Ynnani s

neticeye bag"' lad ı lar ~~z ~eleketimizin bu güzel 
koşesınden (V AKIT) a mek. 

"-ttaıı ~•nda olan, yani üç ta- Ankara, 20 (A.A.) - Maarif 
~ hu~lh ceflhe lyle Jrnşatıl - şQrası komisyonlarının bugün . 
~l'tı ttnan nuıgaristan ise - kil çalışmaları şu suretle hulasa 

ve şehir öğretmen okullarının 

teşkilat ve çalışma metotları me. 
selesini müzakereye başlamış -
tır. "'-ıc t~:Y• alnıak, Akdt>nfze r;ık- edilebilir: 

~ 1 eıncllerin tah rikin<" 1 - Plan komisyonu: 3 - Orta öğretim komisyonu: 
~ı._ t'~ - bu HUhakı kendl!llf Türkiyede tahsilin ana mesele. A - Liseler ve orta okullar in. 
ti'"• ~ ilkeli hu luyor, re,·lzyon !eri hakkındaki tetkiklerine de . zibat talimatnamesinin incelen -
lııtıı~'hd• ntihver<'il<'r ile süz- vam etmiştir. 
ıt etnıekı 1 2 - llk ögrv etim komisyonu: 
~lh- (' >crah«"r harp 'n.-

tı . .._ nı ·· A - Maarif müdürleri ve ilk 
ll(Jt uracant etmek niye. 

h Olntft() Y. lot..u •..t ı nı, hundan cloln- tedrisat müfettişleri talimatna _ 
mcsi üzerindeki iricelemclerini 
tamamlamış ve raporlarını ha. 
zırlamıştır. 

B - İlk okul tabiat bilgisi 

"ll ıı!I' tA>r dr, lctle!r ile cleınok
~tette ~rasında bitaraf bir u
~teı h aı"<'ağını s(iyliiyor . .Sl
,1 

11 bitaraflık cl.ft\·asında 
"lh "ıt Oldu~ müfredatı hakkında tt-tkiklcrinc 
• ·• .,..unu ·· t • k l hlll b go~ cı mc - ı.levam etmiştir. 

lr hftrcket ) "I\ ... ı PlllftJ.:ft < a C - Orta öğr~tim komisyonun. 
(/Jevamı C 111cııl11> dan ayrılan aza ile birlikte köy 

mesi tamamlanmıştır. 
B - Öğretmen okulları meslek 

der.&leri su komisyonu ve ecnebi 
dil müfredat programı su komis. 
yonu çalışmalarına ba.~lamıştır. 

C - ~ka başka yapancı dil 
okuyan talebenin okullarmı de. 

ğistirmC'leri halinde tabi olacak. 
tarı muameleye nlt talimatname. 
nin tetkiki bitirilmiştir. 

(Dcııamı 6 ırı cııla). • 

tuplar göndermek vaadinde 
bulunmuştur. Okuyuculan. 
mızın zevkle takip edecekle. 
rinc emin bulunduğumuz bu 
mektupların birincisini bu. 
gün dördüncü sahifemime. 
dir. . ............................. .. 

Pazar günü 

Adana ziraat 
amelesi 

Yazan 

Hilmi Uran 

Hamdi Emin Sadım fJ.a1!'!? 
(l'a:!s ı 2 inci<le) 

Islan bulun sıhht 
vaziyeti normal 

. 
Sıhhat işleri direktörünün gazetemize beyanall 

Sular tahlil ediliyor; Heybeli sana
toryomuna 160 yatak ilave olunacak 

l'u:ısı 2 incide) 

Danzigdeki Polonya ataşemi
literi tevkif edildi 

Bir Alman gümrük memuru 

Polonyalıyı öldürdü 
bir 

(l7a:ısı 2 frıci<lc) 

-
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. ' ıkla kalan denız 
memurları 



intibalara : 19 

14 
b... el'e .. 
.• ""Qı gore Yeni bir bina
~ llzdnn te 1~ evvel geçirile-

rJ' le ll altnıda emniyetle 
t aC J.... • lltu 

tt' ~'llllllıd nacak bir çatıyı 
~r .,rf ~ %1<1

1 
4rınak ihtiyat kai

U1 uıe· ~l\ l'. :O:atta. yeni yapı
~iJ?le~ ~lı(l :: rahat, çok giizel 

Le'"" oı bina hiç olmazsa 
ll~4 atn.k: kuUaumnk için 

lle~u... Eski şeyler 
~ın11u sıııenn tecrübeleri 
hıt l'. ~!ilki itiyatlnrm u 

v ·) Yat • • -eJi' ~... ıçın zararlı olduk-
e l 'l4t """ti . u, """' nlıncdikçe il-

~ ~'l' Sıth görmezler. Onun 
~ 'ıı, a.da kn..dın erkek 

Jı ~lt t ' ıı!i l. ş ığı halde Eton 
~\Jı. ~ll<lın 
~ <ıtn ın girmcmcsin-

ıı,~~tl ı:~~liyc kadar zarar 
"'4111 gj.lizıer bu mckte-
11'~ llstıı .. 

l', Q une nıiidnhale ct-
~\l!it elle hltnun gibi umu-
ı 1- btek:ı . "fiil\ eptcrındo dayak 
11te .., en ilga ediJmi" oldn-

~·:to . 
l<tthı~ n kollejinde bu u-

tlı 'ttıo.;:e dc,·am cılilmesi· 
41,1 a ediyorlar. 
l ll)'ll 

i ltı/,tll~tjZlhnJyeUn neticesi 
lıgıı er Vakth·le irsi a. 

tl!l't., etını'.:'lcı'dir; fakat o
"0 ı;;ah • 

1 1stıllo.. "1 kıyınct \ ' C m<.'-
"'%,11 t C..'<len karakter n!'ln

ııf~c ~ 111ıııl ~ etınişlcrdir. Sivil-
p ·~ le;,.1 ~lllınc,.,. k" .. lJI• ı. " >t '"' c~ ı uııHoı·-

ı:ıa "ili Ofn" :\l 
}{te • ıııı 

1 
• • ·~ ;eı;l 1•~s~iinı-

pıe eı iHnce eski iinifor-

H u s u -1 H s 
Dünk?ı. posta ile gelen, ingilizce "The People'' gazetesi "ht"

sı~~t" kayt!ile a§aifth,"'i, havadisleri vermektedir: 
* .A iman hariciye naZII'l Fon Ribbentrop dişlerini tedavi et. 

tirmek fo:.c.re bir kaç hafta için Berlinden ayrıl~tır . .AJma.n baş. 
kumandanı da bir kaç haftalık mezuniyet almıştır. Hitler de vak
tini hususi meşguliyetlerle geçirmektedir. 

Almanlar böylece "her şeyi11 sulh ve sükfın üzere olduğu, bir 
hawse vticude gelmiyeceği,. intibamı bır8'kmak istiyorlar. Fakat 
İngiliz diplomatik şefleri bunun aldatıcı bir vaziyet olduğunu se. 
ziyorlar. Zira Çekoslovakyayı işgal planı hazırlandığı zaman da 
mareşal Göring tatil yapryordu ... Bu itibarla daima, ihtiya.rkar bu. 
lunuyorlar. 

• • * 
*Alman himayesine karşı Çek mukavemeti artmaktadır. Bir 

mühimmat fabrikasında altı bin Çek amelesi grev yapmıştır. Di. 
ğer taraftan Alman aleyhtarı broşürlerin gizlice tevzii devam et. 
mektedir. 

Son zamanlarda Almanlar, eski Çekoslovakya reisicumhu. 
ru Mazarikin bütün heykelelrinin yıkılmasını emretmiştir. Zira, 
ÇE>kler, bu heykeller etrafında toplanmaktadır. 
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d -1 a a v s 1 e r 
* Mussolininin siyasi vasiyetna.mesini hazırladığı tahmin 

olunuyor. Bu vasiyetname mühürlü bir zarfta muhafaza edilmek. 
tPdir. Ölümünden sonra açılacaktır. İçerisinde kenwsinden son. 
ra kimin İtalya milleti başına geçeceği yazılıdır. 

Son zamanlara kadar Mussoliniden sonra, sabık Londra se. 
firi Kont Grandinin geçeceği tahmin olunuyordu. Şimdi ise, Mus.. 
solinin damadr !Kont Ciano'nun geleceği bir katiyet halinde gö. 
rüJmektcdir. 

İnönü ile Lebrun 
arasında 

Sovyetlerin Sofya 
elçisi 

Kanun harici addedildi 
Moskova, 20 (A.A.) 

Tas Ajansı bildiriyor: 
Vazifesini terkederek dÜ§ .. 

man safına geçmiş ve Sovyet.. 
*** ler Birliğine dönmekten imtina: 

* Alsasta Alman taraftarları arasmda kuvvetli nazi propa- etmiş c:ıian So':Yetler B~r~iğinin 
gandasr başlamıştır. Fakat Fransız gizli servisi gayet uyan!k ha. Bulg.arıstandakı ?rta. elçısı Ras .. 
reket ediyor. Fransız servisi, Strazburg'daki otellerin birinde AI. kolnıkofun vazıyeti 17 Tem .. 
man gizli polisine mensup 14 kişi meydana çıkarmıştır. muzda temyiz mahkemesi ta .. 

rafmdan tetkik ve Raskolnikof. 
un ceza kanununun 319 ve *** 

* Eski Alman iktısat nazın Dr. Şaht, Alma~a tarafından 320 inci maddeleriyle 21 Teş. 
lngiltereye harp tamiratı adıyla .. şimd.'.y~ ka~~l' öden~iş parala. r;nisani 1929 tarihli kanun 
rın te.s'lbmı çıkarmakla mcşguldur. Gunun bırınde Hıtler, bu fa. hükmiint. tevfil.rn.n '"\ h"'-
ttır:ıyı Ing iltercyc sı.ınm:ık niyct ind.:dir. Yc!<un 500 milyona ka. 11·ir. i added"ılme" · h~knun 1·1' , " ... ıne u m r ,..,t -
füır çıkıyor. miştir. 
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Bursa mektuplan : l • 
-~ 
VAKi 

ABONE l'Alllfl)SI 
il enıleJ.·et ~ 

trindt 

Ze 

Sabahleyin Mal
tepe vapurunda 

- Toprağı elimden alamazlar. 
Bedenimin çalışması ve tarlala-

Aylık 

3 aylık 
6 O) Jık 

ı yıllık 

95 
:wo 
475 
900 

ı keını 

Küçük bir gaflet ve 
hğın cezası 

1 
nn meyvası ile temin ettiğim bu yan iŞ- topraklar gaspolunamaz. Gümüş 
param olsaydı, alacaklartlı. Top-
rağı, toprak yerine gümüşleri sak
lasaydım, onların da hepsini ala
bilirler.eli. Halbuki toprak daha e
limdedir ve bu da benimdir. 

938 Nobel miik<i/alım ka::annn 

Pearl Buck lbrahim Hoyı 
farıfedeo ~aıkaO 

için ayda oıuz kuru~ 
~eD 

Po~ıa bırlıgıne gırrııe, 
ı.ıırııı 

<1} d.ı yetmiş be~er 

tı.lha ı 
dı~rı 
fırıa 
tek .. , 

Bana; tstaııu · :a :'11udanya a· 
rasmda işleyen (Trak) sınıfı 

:vapurların her sabah saat seki
zi kırk beş geçe Gakta rıhtrmın
crn:1 Iı <.. reket ettiğini söylemiş

lciJC 
Ertesi günü biraz erkence 

kalkmak niyetiyle pazar günü 
er~:cnden yatmış, hafif dalgalı 
bir ~euizde adeta sekerek lrnşan 
temiz ~ir vapurun, doyum olmı
yan yolculuğu htilyalariyle u
yur uyanık bir halde sabahı bu
larak daha saat beşte heme:n 
yataktan fırlamıştım. 

Buun biraz da sinir meselesi ol
duğu muhaklrnlr ve benim ner 
yolculuğum aşağı, yukarı böyle 
dir ve az, çok o yolculuğa ta
kaddüm eden bir uykuma mal 
olur. Fakat bu halimden, etra
fımdakiler şikayetçi ola.bilse de, 
benim şikilyctim yok. ÇUnkü ha
yatımda hiç hir rnpur, hiç bir 
tr"n kaçumayışımı; hiç bir ran· 
dcyuya gecikmiş olarn 1\: varma
yı-;ınu bu tabiatime medyunum· 
dur. 

şimdi ne yapmalı? 
Böyle müşlcül anlarda, çok 

defa, insanın etrafında fahri :;. v ang Lung kapısmm eşıgınc 
laralt iş görüyor, zannedikn oturarak, kendi kendisine, "Artık 
müsteşarlar ve rehberler· belı- bir şey yapılmalı! .. ,, deldi. Bu boş 
riverir. Dunlar, lı akikat haıct, evde kalıp ölecek değillerdi. Gev
tavsiye ettik.leri. har~lrnt tarzla- şek kemerini gün geçtikçe sıktığı ~ 
rmdan kendılerınc bır çıkar t.rık cılız vücudun.da yaşama karan 
leyen kimseler~ir. Fakat hiç çağlıyordu. Tam erkek gibi yaşa
bekleıııneyen bır akıbetle karşı manm kemaline ereceği sırada, 
karşıya kalınmış olmanın mu- böyle ahmak, abdal bir tali yü
hakemeyi durdur an ilk şaşkın- zünden soyulmuş olmaya dayana
lığı içinde bunlar insana kırk mazdı. !çini ekseriya izhar, ifa!Je 
yıllık bir dost ~"mimi yetiyle öy- edemediği öyle bir kızğrnlık bü
le sokulurlar ve o kadar cazip rümüştü ki, hazan bu hiddet, bir 
hitap ederler ki adnnırn fikrini çılgınlık derecesinde kaplayınca. 
istedil>.leri tarafa hemen çelive- çıplak, boş, harman yerinden dı
rirlcr. Bana da öyle yaptılar: şarıya fırlıyor, başının üzerinde 
Bir saat sonra yani dokuzu çey- bulutsuz, soğuk, berrak ve daima 
rek geçe Yalovaya vapur var- mavi bir halde parlayan göğe kol
uıış, oraya da yeni ve lliks ka- larmı uzatarak yumruklarım sal
maralı Akay vapurları işleyor- lıyoridu. 

bir kuşa veyahut herhangi pir 
hayvana rastlamazdı. 

muş, Yalova iskelesinde gü- - Gökte bulunan ihtiyar adam, 
zel bir öğle yemeği yenir, sen .. sen.. çok zalimsin, diye fil. 
sonra. kaymak gibi bir asfalt yol turla bağıracak olur. Sonra lah
üzerindc (ver elini Dursa) de- zada korkmuş gibi, keder içinde 
nirmiş, tenezzüh otom o billeı i haykırırdı: 
Yalonıdan Uludağa kadar altı - Başıma bun.dan daha fenası 

pı_ştrnr, ve dümdüz, kuru tarlala
ra bakarak kıziyle birlikte evinin 
eşiğinde otururdu. 

·ıı~ılıl ı r. 
'-IJoııe kayJını pild rt 

- ıınl. ı up ve telgr:ıl ucre 
11
, 

parasının posla çeya ~ 
yollama ücrelı n i ıJ:ırt 
letırıe alır. 

ırıtf 
1'iirki11uıin her posta 

a·r VAl\.ITa abone il·~ 
Adres değıştırıııc 

:.!5 Luru~ııır· 

tLAN ocnı:.1·ıP 
!l 

ficareı ililnların 1 " 1 
~aıırı sondan ilibııre0 1 lal:ırınd:ı 40; iç :ııııY 1' 1 
kuru~; dön.lüneü ;s'b 
ıkıncı ve ücüncude 2. 
4; başlık yanı kesnıec' 
ılır. 

Uuyük, çok dcvarııll•,1 
ren klı ılan verenlere ı 

indırnıcler yapılır. ııcı:u 
rın sanlını • satırı 30 

TfCAlll MAHIYETT~.~p 
KGÇt'I{ lLA!'V ,,. 

Hır defa 30, ıkı de •l 
defası ü5, dört def•'' ( 
defası ı 00 kuruşı uı · f 
ıltin verenlerin bir oe ı 
vadır. Uörl satırı geçeP 
Cazla s:ılırları be~ kurıı 

gelecek değil ki.. Bu defa da işte huzursuz bir liraya yolcu götürüyormuş. Or-
hangazi, Gemlik de görülecek Bir keresinde, açlıktan doğan 

Çocukların karnı gazlardan da
vul gibi şişmişti; böyle günlerde, 
köy sokaklarında öir çocuğun oy· 
nadığmı gören asla olmadı. Fazla 
fazla, Vang Lung'un evinıdeki iki 
erkek çocuk kapıya sürünerek 
vardrlar, ve güneşte sonsuz parla
masını asla terketmiyen zalim gü
neşin altında oturdular. 

İhtiyar adama gelince, o her
kesten daha iyi geçiniyor.du. Zira 
yiyecek bir şey olsa, çocuklar ıdi.i
şünülmeden ona veriliyordu. Vang 
Lung kendi kendisine, ölüm saa
tinde hiç kimse bana, babasını u
nuttu dememelidir. Diye öğüne
rek söyleniyordu. 

sap edilir. 

Vakıl hem doıtrud:ıll 
ya b:endı ıdare yerı ndt 
lrnra e:ıdclesinde \'il~ 
ııltınrla l\E:'>IAI.ImVI~ 
IJıln Uı..irosu elı vıe ıtAP 
eder. (llüronuıı tctdorı~ 

uylrnclun, yarım yamalak bir sa
bah tuvaletinden, ayak üstünd~ 
bir kalı valtıdan sonra yedi bu
<;ulc. vapuruyla karşıya, köprüye 
geçmek için vaktinden hayli ev
vel Kadıköy iskelesine gelmiş, 
orada da bir yere ilişemiyerek 

nyal(ta .dolaşmış, durmuş, va
pur zamanını beklemiştim. 

Sabahın bu erken saatlerinde 
Kadıküyden köprUyo giden va
pÜr yolcuları muayyen meslek 
ve iş adamlarI olarak he~en da
ima aynı şahıslar oluyor. Bun
lar her gün, daima görmekte 
.olmanın verdiği bir bıkkrnlıkla 
artık ne denize, no de !stanbu
)un sabah manzarasına hiç ilti
fat etrnelr istemiyerck yolculuk
larının devamı müddetince ga
zo:ekrine kapanıyorlar, onları 

ancak vapurun pervane sesleri 
hafiflediği zaman bükerek cep
lerine yerleştiriyorlar. 

tşte yedi buçuk seferini ya
pan bu vapurda da - benim gi~ 
bi şu veya bu maksatla bu sa
atte o gün için yolculuk yapan 
mahdJt bir zümre hariç olmak 
üzere - yolcular saat sekizde 
!stan!ıul \::ı.rafrndaki işleri ba
şmd:ı bulunmak mecburiyetin
de olan kimselerdi. 

Vapurumuz köprüye yakla
şırken yolcular arasında beliren 
mutat kaynaşma hareketi üze
rine ben de hemen, beni Mudan
ya~ !'4 götüreceği söylenen vapu
ru yerimle bir an evvel görebil
mek için Galata rıhtımına bak· 
tın:.. Filtıakfka, baş tarafında 

işte artut adı da gUzelce seçile
bilmekte olan (Trak) vapuru 
beyaz bir güvercin sevimliliğiy
le rıhtıma yanaşmış, yatıyordu. 
Müsterih oldum. Fakat bu fi· 
kir ve sinir huzuru mantteesstim 
pek az clovam edebildi. Çünkü 
daha hemen köprliden l\1udan-

yerlerdenmiş. bir zafiyetle, ayaklarını sürüyerek 

Derhal kararımı verdim: Ya- Toprak mabedine gitti. Ve ilahe
lovaya gidecektim. Bu kararın siyle birlikte oturan kü~ük, hissiz 
verilmesinde Akayın lüks ka· ilahın yüzüne, kuvvetle tükürldü. 
maralı yeni vapurlarından bi- Bu çiftin önünde artık ödağaç
rinde güzel bir deniz yolculuğu- lan yoktu. Aylardanberi de ko
nun ve Yalova ile Bursa arasm- nulmuş değildi. Kağıt elbiseleri 
daki kaymak gibi asfalt şose ü- parçalanmış, aralıklarından bal
zerinde rahat bir otomobil sefe· çıktan vücutları görünüyordu. 
rlnin bana (gel, gel) diyen ca• Fakat ilahlar .on.da hts lX .. !•Y 

zilıesl kadar; sabahleYiıı erken den müteessir oimıyarak otı.ıru· 
gideceğim zanniyle bir gecenin yorlardı. Vang Lung bunlara diş· 
uykusuz ve onu takip eden sa- lerini gıcırldattı. İnleye inleye evi
bah saatlerimin de dirliksiz ne döndü ve yatağına yığıldı. 
geçmesini büsblitUn manasız- Artık hepsi pek nadir olarak 
laştırmamak gayreti ve biraz yataktan kalkıyorlardr. Kalkmaya 
da gafletimdon bir nevi öç al· lüzum kalmamıştı, bir müddet i
mak hıncı vardı. çin de ihtilaçlı uykular malik ol

Fakat Adalara köprUden sa- madıkları gıdanın yerini tuttu. 
bah seferi yapan Akayın haki- Koz~lak~an kurutmuş ve yemiş
katen lUks kamaralı yeni va- lerdı. Agaçlardan kabukları yol-
12urları geldi, gitti; ben iskele- muş, onları lda yemişlerdi; ve bü
de ayakta dolaşırken erkekli, tün ahali, kışa bürünmüş tepeler-

d . ·ı·. · ··ı· fakl 0 lspanyol de bulabildikleri Qtlan yemekte 
ısı l, Hl 11 U I V . . 

diİli birçok yurttaşlar teHtşlı ı~ıler. Ortalıkta ha!"anın nam ve 
h 11 . le v her ::-e'-·in ta içini nışanr kalmamıştı. Insan günlerce 

a erıy c ;;ı ,, .... d" d b' .. k.. b' w 

görmek isteyen ve orada ken- yurur u e, ır 0 uze, ır eşege 

ılidişerek buray::ı. gelmiş; köprü
ye geçmek için yedi buçuk va
purunu beklemiştim? İşte ,gene 
aynı yere gelmiştim. Hemen ga· 
zetemc kapanrrrm ve Kadıkö-

dileri i!;in bir tehlike olup olma
dığına k:ınat getirmek isteyen 
korkak, vehimli bakışlariyle bu 
vapurlara atladılar, gittiler. An
cak bundan sonra, saat dokuz 
sularında idi ki Maltepe vapuru 
ağır bir eda ile geldi, iskeleye yünde olduğumu unutmağa ça-

yanaştı; kaptan köprüsünün al· lışırım. . , .. .. 
tına tabelasını astı. Bu tabela- Heybelıye ve Buyukadaya bı
da Kadıköy, Heybeli, Büyüka- raktığımız yolcular mahdut ol
da, Yalova yazılıydı. Demcl\: bi- du. Çlinkü oralara gidecek olan
zi Yalovaya götürecek vapıfl'; lar daha evvel bizim Maltepenin 

d daha konforlu arkadaşlariyle bu, Maltepe vapur~y u. 
hareket etmişlerdi. 

Hiç şüphesiz bu; benim için 
Yalovaya kadar yolculuğu· 

yeni bir in ki sardı; fak at nihayet 
muz da iyi geçti ve içtiğim, da

gelip, çatmış bir akıbetti de. Za-
ha doğrusu içemediğim için pa

ten sabahtanberl geçirdiğim li-
rasını vererek bıraktığım bir 

zUntülli saatler içinde ayakları· 
fincan kahveden başka bir şildi· 
yetim olmadr. 

Bir zamanlar tombul tombul o
lan vücutları şimdi incelmiş, kes
kin küçük kemikleri, ince kuş ke
mikleri gibi meydana çıkmıştı. 

Meydanda yalnız şiş karınları kal
mıştı. 

Zamanı çoktan gelip geçmiş ol
masına rağmen, kız çocuk tek ba
şına asla oturamıyor. Eski bir 
vore:ana sarılı bir hal.el~ J22tlM"" 
şikayet etmeden µzan~ş y.a.tıyor-
du. ilk önce, hiddetli ve ısrarlı vı-
yaklamalan evi !doldurmuştu. 

Sonraları, ağzına konan her şe

yi halsiz halsiz emerek susmuş, 
ve asla !\esini çıkarmamıştı. Dişsiz 
bir ihtiyar kadınrn dudaklarını an
dıran küçücük yumuk dudakları, 

ve bunlara .denk düşen batık kara 
gözleriyle ufak pörsümüş yuzu 
hepsini süzüyordu. 

Bu küçük yaratılışın yaşamak
taki ısrarı, ona her nasılsa baba-

Eğer kendi canını, etini bile 
vermek lazım gelse, ihtiyar ada
ma yiyecek temin edilme1iydi. İh
tiyar aı:Iam gece gündüz uyuyor, 

ne verilirse yiyor, ve öğle vakti ,;.•••••---~ 
güneşin sıcak olduğı· zamanlar, ________ _ 

kapı önüne sürünerek çıkacak ka- ••••••••ıa .. .,.. 
dar kendisinde kuvvet buluyordu. Al d 
Evdekilerin hepsinden daha neşe- em ar sıne 
l'i idi. Bir "ı?'tilı n tlfr,.lz- ""d,,1 .. • 
, - Ben ~atla~ !J.amb1;1larm ara- , 
smda titreyen küçük bir rüzgara 

Damgalı kacl~ 
T arzanın inti1" 

benziyorum.. Bun.dan daha fena '•••mmmıa-.ı•.,.. 
günler gördük. Daha fena günler 
yaşadık. Bir keresinde erkek ve • • d ' 1 e~ 
kadınların çocuklarını yediklerini 1 z m 1 r e e 
gördük, dedi. • ( • 

Vang Lung engin bir dehşet ve iŞ en 
haşyetle: Mevcut fabrİ~• 

- Benim evimde böyle şeyler bÜyültülece~ 
l:>Ia clmıyacak, diye cevap verdi. , 

Bir gün, artık yaşadığına bin İzmir, (Hususi) - ~ 
~ ahit istiyen bir insan gölgesi ha- kaletinin müsaade ve 111 
linUe komşusu Çing, Vang Lung- lzmir elektrik ve tr9 ~ 

sının sevgisini kazandırdı. Yoksa, ketı·, sehı'rdeki eleJttfl un kapısına geldi, ve toprak ka- ·~ 
o da !diğer yaşıtları gibi neşeli ne- :lar siyahlasmış kavruk dudakla· ile santral ve fabriJ.18.) 
şeli etrafta dolaşmış olsaydı, riyle fısıldadı: ' başlamıştır. Beyçikadıı.ıı 
Vang Lung, bu yavrusu kızdır, 'karda malzeme - Kasabada köpekler, ve ,her mı· .. .. cS~ 
diye ehemmiyet vermiyecekti. Ba- yerde de atlar ve her türlü kuslar montorler ve muteha-.. 
zan ona bakarak, hafifçe fısıldar- yeniyor. Biz de burada tarlal;rı- trik santriyonlarmın ı1' 
dı: :nızı süren hayvanları otları ve liyesine başlamışlardı.:· e 

- Zavallı bu.dala.. Zavallı kü ağac kabuklarını ycl:lik.' Eaşka ne 2500 kliovatlık l:>ir ~il~ı 
çük budala... kaiıiı?.. pu ve on tonluk tesısıı. 

' ı elektrik fabrikasıcıl Bir keresinde de, kızı !dişsiz 

damaklarrnı göstererek belirsiz 
bir gülümsemeye yeltendiği vakit, 
Vang Lung'un gözleri doldu, kü
çücük elini, cılız, sert avucunun 
içine aldı, ve onun ufacık parmak
larının, kendi işaret parmağına 

çengellenmesirıi seyretti. 

Vang Lung ümitsizce başmr tez ı:; 

11 d G .. - .. d k . için hazırlıklara başl3~ sa a ı. ogsun e, ızın1n ınce, . . k > 
· k 1 :b. .. d" nı tesısat, tam olara · .~ 
ıs e et gı ı vucu u uzanmış yatr . . .

1 
. 01şC". 

d E -·la· . k 'k sınde ıkmal etli mış . yor u. gı ı, onun narın emı . t . . 
1 

k .k iJıtl 
.. .. 

1 
d _ .. _ .. d kıt zmırın e e trı d 

yı.:zune ve yas an ıgı gogsun en .
1 

. 
1 

ktır .; 
d d k · · . d k vap verı mış o aca · .5 urma an endısını seyre en es- . tr 1 .. tl teSI 
1 • k d 1. .. 1 . b k G.. n ı san a ı sura e tU! .un, e. er ı goz erıne a tr. oz- f ·. . . . J{UI 

· k .. . uar mevsımı ıçın _, 
lerı ızmın gozlerıne takılınca, 'kt d 1 1 t 'k cere' .. .. . . . mı ar a e e c rı · 

Bu hadiseden sonra da, onu çı- yavrusunun yuzunı:le, kalbır.ı ın- b'l kt· 
rıl çıplak bir halde yattığı yerl:len citen, yaralayan bir gülümseme ı ece ır. 
kaldırarak, ceketinin cılız harare- ürpertisi devamlıca dalgalandı. Bu seneki fuara. .,, 

h • ·ı } ktflP tinde saklar, vücuduna adeta ya- (Devamı var) şe rıne verı en e e ·efl 
------------- -----derecesinde cereyan' tel 

Eyüp Dog~ u Biçki yurdunda ~~i~~:iie:::~. bu sut~ t 
1940 ser.esinde yeI11 b9 

bol elektrik istihsaliile d 

........ 

~Uıu 
Da~ 
geç. 
baııa 
gl.J.z 
ıeş 

!Pb 
~1.J.lıı 
koıa 
daıı. 

v 

• :_...-.ı. gidecek vapurun 
B~~birde kalka.ca~mı 

·dım. 

ancak 
öğren-

ma - maruf tabiri ile - karasu 
!nmişti. O itibarla hevesimi 
kaymak gibi asfalt yola saklıya
rak hamal önde, ben arkada; Sa· 
kin ve mütevekkil Maltepcyc 
girdim, bir yere büzüldüm. 

Garson kahve~i içmeksizin 
bıraktığıma bayağı içlenmiş . 

kahvenin kusurunu soruyor, şe
kerli clcclinizdi, şekerli yaptım, 

iyi pişmemiş mi, başka yapa-

~ ca, kilovat ücretleriildC 
ı- luk olacaktır. ı/ 

' TRAMVAY SEF'jj;fı 
PPkl, işte (Trak), karşıda: Vapurumuz tam saatinde, do- yım mr, dlye bana musallllt olu-

diyecck oldum. O, dediler, Dan- kuzu çeyrek geçe iskeleden pa- ıcr,ıu. lyi pişmiş ama, dedim, 
drrmaya hazırlanıyor. lamarr almış, pürüzsüz serili Jrnhveniz t'ı.di ve galiba nohutlu, 

:Meğer, gerçi Mudanya. vapu- mavi bir denizi uskuru ile karış- başka. kahveniz varsa, bana on
ru haftanın her gUnUnde sabah- tırarak ve köplirterek yol1a 1 · dan pişir, içeyim. 
leyin sekizi kırk beş g-P.çc hare- mıştı. llııyli yolcu vardı. Kabahatin kendisinde ve 
ket edermiş ama, pazartesi gün- !Ik iskclcniıı Kadıköy oluşu kah,·cnin pişirilişindc olmadığı 
leri müstesna olarak daima saat benim sinirlerimi gene ayaklan. nı anlamaktan mütevellit mem
birde kalkarmış! Bu da pazar dırır, gibi oldu. Öyle ya! Ben nuniyetle garson, mtitebcssiın. 
... ıert iti •let' ,.1nlmakta. nl- tt'krar hirka<; ~aat rnnra buraya hf'm uzakl:ışıyor, hem clC! mırıl
Jnasrntlnn dolayı imi ş . Bnnu, gulccck olduktan sonra nC! diye ı!anır ı:;ibi keudi kendine ''<lalı:ı 1 ;_,·:./ ip Doyu biçki yurdıı 
lıiraz geclkmf~ olarak, ben de sah:ılırn çok erken ı:ı:ı.atin ık e,·_ iyi 1.:abvcmiz yoti" diyordu. 1 mışlardaır. Rcs:m(lc scr!IİYi 
ü~~cnmiş oluyordum. lyi, ama, dekilere t-crslenerek, aralrncı ile J ESKİ ÇEŞ~H~ IJl göriilrncktcdir. 

u11 
Vaki şikayet ve rıı. ~o 

üzerine Nafıa Vekaıet~e! 
liği 5ehir tramvay :ıerl 
artırılması, gece sefe_ G 
sı i~ini tetki ketmiştır~1ıs 
leri seferler fazlala§tı 1 l·q 

, . de soJl Her gece saat ;.ıır a~tı 
hareket edecek. bUfl tı1~ıt 
ic;lemiyecektir. Fuar Z3J·ı! t 

k'1 • 
,la gt"<'e saat ikİYl' <1I· 

falc veleri yıırlla gii~el 7>it sergi cı ~.

1 
va.y seferleri yu pıı~;1:1il!l1 

Jw::ıı·laur.n ve mczıuı ol·m talebeler kolaylıkla gidip g 
temin edilecektir. 
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21 - 7 - 939 Cuma u.ıa 

12.30 Progr:ıııı. l:!.:{5 Tiirk miiıi- !J.15 
- 64 - Sermet Muhtar ği - Pi. 13 Memleket saat ayarı, njaııs !J.:ıo 

Zek•·. ---------- I \'e meteoroloji haberleri. 13.1a _ 14 9.50 
ke12ııA~ı .. ~şiebtıs.· bütün azıtmış, is. muş ol l k ı ld d'l 1 Müzik (Senfonık plfıkl:ır - H.). l!I ı 10 

.....,.._ ç k an arı, _O ay e e e 1 .e~1 Program. 19.05 .Müzik (Caruso'nu ıı ıo::rn 
ltıııa kad ıp ~ek~p kapının ya. kadınlardan sogurlar .. Öylelerını bir plfığı). 19.15 Türk müziği (Fası ıı.::io 
dı§aııya ar getırınışti. Zırt zırt pespaye, orta malı yerme korlar; heyeti). 20 Memleket saat ayarı, a 

fıl"JaYtp b'U~yordu. Handise zorluklara uğramak, müşküllerle jaııs ve meteoroloji haberleri. 20.ı; 
C~k... ıtışik odaya dalıvere • karşılaşmak cihetini tercih eder. Konuşma, (Haftalık spor servisi). :w 12. 

Fr:111kfurl; :\!acur Ye "ı. unaıı 

beslekfırlurıı.ın eserlerinden. 
Stullı<ar!: lI:ıfiC par\alar. 
Pr:ığ: C.:ek musikisi. 
Sol lens: Orkestr:ı. 
Torino ı.ırupu: ll:ıfif musiki . 
.Napoli grupu: Hafif orkeslr:ı. 
Hir~·ok Alınan hl:ısyonları. 

1!afıf ıııu~il.:i ye halk ıı~n a-
hırı. 

Pr:ığ: Çek musikisi. 
ler.. 30 Türk miiıiği: 1 - Ferahfeza peş YAH\"ETE YE K.\B.\HELER 

•·uf11l h " .ou sa 
y ks Sel B k d' · . revi. 2 - lsmail Hakkı - Frrahfez: 

o _ a man .. ey ~n. ısını beste - Çağlayan cuyi sirişkle. 3 - 9·5 Soltcn~: Yaryele. 
Yin te~-gısııl1klara Selman Be. 

i!d rt ıx . 1 atınağa başlamıştı. 
ı t e dıye b . 

un' ırdi b u terbıyesizleri ge. 
l' lı' d ' aşına bel. tt· . art s avetıi h a e ı ? .. O gecekı 

d~ deği~nır.nıarı her zamankiler. 
alıy6 r· ~ı... Ortanca devleti 
ltıerh~calınden yüksek bir zatı 
ltlarıır b't11 ha~e~i ve ekabirden 
~; ll'ıuht r recuıu zişarun baldı _ 
~1iııf end. ereın ve mübeccel bir 

ı .. 
Şeyh Sa . 

dö""- cıde dayandı· başını 
''Qede: ' 
- G r· bıı İki ha :~ bulundum, bile bile 

iirıı.a a~ a ve ırz düşmanını ba. 
ceı. getırdirn ı · · 11.ler ··· çıyorlar, ıçe _ 
~arac~k~ıvıyacaklar. Rezalet çı. 

Sa . arına da eminim .. 
Cıt c b ...... }";' eva ı yapıştırdı: 

ı.. ~ılın b"l 
'lJç kor 1 e kıpırdamasın ... 
l'adaYtrnkrnı.a, evvel Allah ben bu. 

lık te~~-
'<l;y0tdu: ır olarak şunu tavsiye 

~··- İkisin· d uıunun.. 1 e zil zurna edelim .. 
!}ak "'" un livan dobiraki, kal . 
1> ~·Osteı · 
1:1e1;. ~e k n carta curlasına yan 
haııa So 0 flardan olduğunu sen 
su~ J:ı:rr ... Ona üstüste, susuz mu. 
1~ Ribi kaç rakı yuvarlatayrm; 
1P hağl sızıp yatar; ayaklarına 
~Ulu z:~=~ çeksen yine duymaz. 
koıay k aıye gelince, o hergele 
Uatı. de<>~lay sarhoş olur takımın. 

Ve h~ lae de or.a. da çare var .. 

. - ~l'den, amirane sordu: 
kıııiı:ı. ll bu gece keyfinin, zev. 
<i~l ,._~ZUlnı.amasmı istiyorsun 

"I\? 

...... ŞuPh · , 
\u ....... Cık :tz ... 

~tıına, eş adet sarıyı, koy a. 

~l'c·k· 
değjı; ~ • para esirgeyenlerden 
la l\e y akat neye istiyor, onun. 

~! haPacak diye merakta .. 
a a 

...... 1' za liraları saydı. 
•naıı1 !?amanı! .. Sulunun dini, i. 
lllı bir aradır.. Daha dara geldik 
lu ite.~- iki~er sıkıştırırım itoğ. 
llı.aJ'lll aŞa huzt:.rundan talimli 

A.rd Unlara döner gider .. 
~ · ın.-Jan k·1· d. -· ·b· Stııe • ı ıse ıregı gı ı en. 
ltabart §a:p Şap vuruyor, göğsünü 
b~ı~oz ıp .. ~oca pazılarını şişirip, 
tıYarc1u ~ıhı yumruklarını göste. 

1h.tiy~~ıra~ı gelince de bunlar 
~tille b' ·· Reratanm burun kö. 
\'a!tıt kıt Yapıştırayım, ikinciye 
~~kte aıı.:sa sırt üstü devrilip 
~at) (Dubbückber) (Dübbüas 

Ytld ' • 
llıı e Izlarını saymazsa kafa 

ala tın ı · -agıınlarına sok! .. 

~iı~ırnan Bey· .. -· 
lt\i~ . ın yuregın.e su ser. 
ll "1LJ. 

Ilı. una t _ 
~t'di agmen yine de sofada 

t.1 V"en b ı ' t ~ın . aş arında; hanımların 
~ııı.r.ıe a gırıniyor da girmiyor ... 

n kendı'n ·· ·· d ...... n e sovup sayma a: 
lirll'\i~· en ne budala, ahmak he-
t~ ıın. Ji11"""4 . . • ' az ·· L<Q ...... ı ınce saz, mın. 
~l'!ritı a~e olacaktı sanki ? .. Erzel 
~~ıl\ g-·~~ı~a ne işi vardı?. Et. 
abn.z ~nu boyamak için hok. 

l~:ı.1~1 dkari ve vakiydi. Mutlaka 
ıı. a r !(ta h. azımsa piyasacılar kıt 

Q" "il) -

1 1ıı, had: Remani Loncalı Talı . 
;tn., k 1 ona da aynagöz diye . 
~akıttı~Inaı~t Kirkor'un, Tatyozun 
"I:' arı ne 4 

ı:ı 6'eıı.erne . gıına? .. Üç lirayı, 
lal:'ak b' dın beş lirayı, bahşiş 
~ttirı rnı·r kaç mecidiyeyi de hah. 
~tı. de t ı, edepli edepli çalsınlar. 

abat rahat dinle .. 

'Çifte ku 
j aıtıız b' ?1rular, odada yapa _ 
:ı.l'. ' 11 tbiı !trine bakmmada. 

Seırn 
l'ok.. an Beyden nam ve nişan 

f.! Ortan 
eğıı. c.a.da kuruntu da eksik 

~. llu <laV" l" 
• 11le f.,. e 1 ku bul ettii::"ine geldi 
k "na " • · 
··ıt~1 b· nu etti yoksa? .. Erkek 

' ılhassa çok gezmiş toz.. 

E) fel kıılcsi: Raılyo fantezisi. 
Haılio Eircanıı: Yarycte. 

D.\:\'S :\IUSIKlSl 

umdugu kadar guzel, tesırlı, ca. tsmail IIakkı - Ferahfeza şarkı - A. 9.3o 
z.ip mi bulmadı?.. Beyoğlunda, leşi aşkın. 4 - Santur taksimi. 5 - ıu.:rn 
mesirelerde ıızaktan görüyor; lshak Baran - Ferahfeza şarkı - St'y 
ekseriya da çarşaflı ve peçesi retmek i\in. 6 - İsmail Hakkı lııy . G Brüksel 1; 11 Bu<.lapcşte; 11.1~. 

inik olarak.. Ferahfeza şarkı - l\fchlapta giizel o Xapoli grupıı; 11.30 llre'>lnv; 12.Eı 

Honıa Ye Torino grupları; 1.30 H:ıdiu 
~ornıanclie. lnce peçede tılsım var, derler. 

Çehreyi olduğundan kaç kat üs. 
tün gösterir ... Şimdi yüzünü lük
sün ışıklan içinde, tabak gibi ve 
yakından gördü... M~lah, vücu
du şişman gösterir; beli, endamı 
kaybettirir .. (Yaşlı, kart kadının 
biriymiş) mi dedi acaba?. 

Tazecik hep bunları düşünü -
yor, yanındaki kafadarile hiç ko. 
nuşrnuyor, fena halde üzülüyor, 
eza çekiyordu. 

İçki sofrasının en mükemmeli 
onlar için hazırlanmıştı; beriki -
lere taşınanlar çok geride .. 
S&ylemeğe ve saymağa hacet 

yok, mezelerin en enf esleri, kuş 
sütünden maadası.. 

Buzlu hasırhlarda Karakulak 
suları; Sisam, Kıbrıs şarapları; 

yine buzlu kaselerin içinde düz, 
ma.stika şişeleri.. .• 

Ne olur ne olmaz, ortaya ma. 
sa getirilmemiş, bunların hepsi 
tepsiler içinde, çekmeli ve iki 
kapaklı konsolun üstüne kon . 
muştu. İcap ed~ceği tutarsa he . 
men konsolun çekmeleri çekilip, 
mevcutlar tıkılıp kilitleri kilit -
lenecek; içki miçki ortadan yok 
edilecek .. 

Andelip hararetten yanıyor. De 
min bir }taç Y,Udumla siftah et. 
tiği bal gibi şarabın tadı dama. 
ğında ... Kalkıp hasırbdan bir bar 
dak su mu içse? .. Odada kimse. 
cikler yok, bir bardak şarap mı 
çekse?. 

Ortancayı kurt kemirmede; 
baygınlıklar geçirmede. Sustu 
sustu, artık susamadı. Kuruntu .. 
sunu akıl hocasına açtı. 

Ka.şariko, k:ı.hkahayı attı: 

- Düşündüğün şeye bak ... Ka. 
bil mi, mümkün mü?.. Göz var, 
izan var a elmascığım.. . Görme. 
din mi, Selman Bey bizleri ne 
mell)nuniyetle, minnettarlıkla 

karşıladı? .. Sadrazamlara men -
şur müjdesi götürenler bile an -
cak bu kadar olur .. Sen oralı ol. 
madınsa ben buradayım, şahi • 
dim... Delikanlının halecandan, 
yani ya sevincinden ve hoşnut • 
luğundan beti benzi atmıştı. Biz. 
tere laf söylerken nefesi tutulu. 
yor, şahkalaniyordu; gövdesi, e. 
li ayağı, her bir azası hezar yap. 
rakları gibi titriyordu .. 

Bir kaç kere geyirip (eslağ _ 
furullah ! ) dedikten sonra: 

- Aharı ömrümde güllabici 
başı da oldum, buna ne denir? .. 
Baksana iki gözüm, içeriki oda 
mahşer; bir alay çanak yalayıcı 
toplanmış .. İçlerinde ne makule • 
leri mevcut.. Onları yatıştırma . 
dan, taşkınlık edemiyecek hale 
getirmeden, senin anlayacağın, 
körkütük sergi etmeden Selman 
Bey gelir mi buraya? .. Gelmek. 
!iğe kalkışacak olsa alnını karış. 
!ayacak, (Tu ! ) ·diyecek benim! .. 

Yine geyirtiler savururken: 
- Bunca saltaruıtlı günlere e. 

rişmiş, tecrübeler geçirmiş, kuzu 
pirzolaları kadar pişmiş genç, a. 
cemi çaylaklığa kalkışır mı? 

Yerinde fazla duramadı. Fırla

masile konsolun önünü bulması , 

buzlu hasırlıdaki şarabı bardağa 
doldurup dikmesi bir oldu. 
Karşıdan bardağım gösterme. 

de: 
- Gel, bir de sen iç! .. deme. 

de .. Ortanca yerinde mıhlı .. 
!)t•yh Sa<:it yine odaya dal . 

mıştı: 

(Devamı var) 

ıur. 7 - Nuri Halil Poyraz • Hiis·~~ 
ni şarkı - Artık yetişir. 8 - nah 
mi bey - J\Hislear şarkı - Gel ey ~.ı. 
ki şar:ıtn tazelendir. 9 - ~fustaf: 

PlYl:..S, h.O:\FER.\NS \'E 
KO:\lr),L\LAH 

:'\ariz - Hüzzam şarkı - Gönlüm niı·ı S. 
ıir. 10 - Şiikril - Hiizzam şarkı _ ı\ 

Puris (PTT): Fransa bisiklcl 
turu. 

danın yeşil çamları. 21.10 Konuşma 8.15 
21.25 Neşeli pliıkl:ı.r - R. 21.30 Mu 
zik (Radyo orkestrası - Şef: Prae. 

10
· 

torius): 1 - Joh. Str:ıuss • Geceku'iu 
operetinden U\'erlür. 2 - F. Lelıaı 

Sollens: "!\[ikromag:ızin". 
Napoli gruıı.u: "Kocasına na
sıl yalan söyletli" ( B. Slı:ıw). 

- Altın ve gümüş (Vals). 3 - Lolı . 

Strauss • "Accelerationen" (Yalı,) 

ol - R. Heubeıı.ger - Opera balosu O· 

perelinclen uvert. 5 - J. orrenbaclı 
• "Orplıcus" uvertürü. 22.30 Müzik 
(Opera seleksyonları - Pl.). 23 Soıı 
ajans haberleri, ziraat, esham, lalı. 
ril:it, kamgiyo - nukut borsası (fi. 
yal). 23.20 Müzik (Cazb:ınd • Pi.) 
23.55 - U Yarınki program. 

22 - 7 - 939 Cumartesi 
13.30 Progr:ıın. 13.35 Türk nıüzi · 

ği: 1 - Nihavent peşrevi. 2 - ls
m:ıil Hakkı - Nihavent sem:ı.i - Fer
yat ile yadeyleriken. 3 - Nihavenl 
şarkı • Söyle nedir baisi zarın ııö
nül. 4 - Rahmi bey - Nihavent şnr
kı - Saçlarına bağlanalı. 5 - Arta
ki - Nih:ı.vent ş:ı.rkı - Koklasam sa~'
lannı. G - Ari! bey - Nihavenl Ş'.lr

kı - Şarap ic gillfeminde giillcr. 7 -
Saz semaisi. 14 Memleket saat aya. 
rı, ajans ve meteoroloji Jıaberh•rı. 
14.10 - 15.30 Müzik (Kabare, miilik. 
bol, dans - Pl.) . 18.30 Program. 18. 
35 Müzik ("Offenbaeh" - Orfeus t'e· 
hennemde operetinden potpuri • Pi.) 
18.45 Miiıik (Küçük orkestra - Şef: 
!'.\erip Aşkın): 1 - Dclibes - Kopclya 
balesinden bebek dansı. 2 - Hcinz 
\':ıllher - Dans eden kuklalar (Foks
trot). 3 - Ileuberger - Şarkıla 4 -
Zichrer - Eşkiya operetinden polııu
ri. l!l.15 Türk ıniiıiği (lnce saz fas . 
lı). 20 :.Icmlcket sıı:ıt ayarı, aj:11ıs 
\'e meteoroloji haberleri. 20.10 !\e
şeli plilklar - H. 20.15 Tiirk mlizi. 
ği (Seçilmiş eski eserler). 20.50 Ko
nuşma. 21.05 Temsil. 22 Ilaflalık pos
ta kutusu (Ecnebi dillerue). 2'.l.:U 
~lüzik (füchanl Slrauss - \'iolonsr . 
sonatı). Çalanlar: :\lcsut Cemil vı 
Cemal Reşid. 23 Son ajans haberk 
ri, ziraat, cshnın, tahvilat, kambi
yo - nukut borsası (fiyat). 23.'.H 
~füzik (Cazband - Pi.). 23.55 - 24 Y:ı 
nnki program. 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmiş Parçalar 

Program Türkiye saati ii:uine 
ue ötiletlen soııraki saat olarak ııeril
mislı'r: 

. OPER\LAR \'E SE:-\FO~l 
KO:\SERLERİ 

8.5~, 

!l.15 
Hı.ikre~: "Karmen" (Biıct). 
Müııih: 4 cü senfoni (Driick-
ner). 

9.30 Paris (PTT) Uadı, Sdıuın:ııııı 
!l.1 j Leipzig: Baclı, Jkellıoveu. 

10.30 Roma grupu: ÇaykoYski. 
OD\ MLJS1K1Sl YE KO~SFHLER 

5.20 Yarşoya; Yirolonçello, ııi-

1:-l'GlLtZCE II.\\'ADtS 
G.30 Hcnnes; 8.18, 1G Home 1; 

10.30 Lille, Had io Ci le, Radio - ?\or
manclic, flaclio - 37; 11 Kulclign, !\fos
kova; 11.15 Kolonya, Hamhnrg; 11. 
50 l3odapeşıe . 

ünümüzdeki Sah akşamı 

PCJ istasyonunun 

Türk gecesi 
neşriyah 

Önümüzdeki 25 Temmuz 939 
Salı akşamı saat 21.30 da HoL 
landada Hilversum şehrindeki 
Philips'in PCJ istasyonunda mem 
leketimizin kıymetli sanatkarı 
konservatuvar profesörlerinden 
Scyf etlin Asal tarafından Armo. 
nize edilmiş Türk Ha~k musıki ve 
dans ha valarmdan mürekkep bir 
konser verecektir. Bu kıymetli 
musıkişinasımızm bir dost ecnebi 
istasyonundan vereceği konseri 
dinlemeği tekmil radyo ve musıki 
meraklılarına tavsiye ederiz. 

EGE TİYATROSU 

a 
TE:\lS1LLERl 

Nurcllin Gen\dtır ve ar
~rnd:ısl:ırı 21 Temmuz 
rumn akş:ımı Şehremıııı 

J nşir:ıh bah\esinde: 
AŞK KUHBANLAJU 

.H11rut Sami! uaryelesi ... 

IST.\XBUL IIALJ\ 
TlYATnosu 

rıu akşam Beykoz 
. \ile bahçesinde 
KUM TIANYOSU 

3 perde 

TÜRK REYÜ 
OPERET! 

Uu ::ıkş:ım Üskü
clar Bağlarba~ı 

Aile bahçesinde 
GCL FAT:\l.\ 

Operet 3 P. 1 T. 

~.\ŞlT OZC\~ 
E. S.\Dl TEK 

lıi rliktc hu gel"<' 

Cedikpaşa .\zak 
Bah~·csinıle: 

KAll:\L\K.\nI!')l K 

!)EllZ.\DJ::Il.\Şl TUH \N SiNEMASI 

(2) FII.:\1 
t - Soıı pııse, 

yuııo. 2 - J>ııris Jıcıyalı. 
Pnris (PTT): Yiyolonı;l•llo . Oyna) an: )fal,s Dearlıy. 6.35 
keman. J>aı:ırlc~i, Salı, Çarşamba Bayanlar;ı 
Bedin (Uzun D.): Şıırkı, kc- (j) Kuruş. 9.15 
man, piyano. 

10.10 Uudapcşte: Org. 
11.30 Herliıı (Uzun D.): B:ıdı. 
11.30 \'iy:ına: Kuarlet (Schubert). 
12. Stnttsart: Şarkı. 

H \FlF )ICS lKl \'E OPEHETLEH 
7.IO Köııigsber~ (!Icilslıcrıd: Ha

fif orkestra. 
!l. Jslokholm: Halkça 

Fr:ı ııs1ı pnrçrıları. 

llll'Şhlll 

ÇILGIN CAZ 
Her gün Edirnekapıdaki 

BaYrnmpasa Gazinosunda Çıl. 
5m Cazla ı 1aliyete geçecektir. 
Her akşam Çılgın Caz saat 6 
dan 1 1 e kadar devam edecek
tir. 

Bir sivri akıllının maceraları: 

G - \'.\K!T 21 TEl\'",'\1UZ 1939 

Gardenbar geceleri : 12 
=-= - -

BOB ile 10M 
Bunlardan biris inin bir takl it yü

zünden kafasında bir şişe kırdmışh 
Yazan: Fi kret Ad il . 

"7, Palm Beach,, zencilerin. 
den evvel, İstanbulda, arList a
leminde tanınmış iki zenci var
dr. Tom ve Bob ismini taşıyan 
bu iki artist elan İstanbuldadır
lar. Birisi, Maksim' de caz ile 
beraber çalışıyor, öteki, sevim
li asık yüzünü, Beyoğlu eadde. 
!erinde dolaştırıp duruyor. 

T om ile Bob, bir aralık, be. 
raber numaralar da yapmışlar
dı. Hatta boks ile yapmışlardı. 
Onun Kirpit ile bir maçını ha
tırlarım. llk iki ravundda T om 
bize gayet klasik bir boks gös
termiş, sonra nefesi tükendiği 

ıçın ringi terketmişti. Bunda 
haksız da değildi. Çünki.i ol
dukça yaşlı idi. 

Bob'un numaraları kezzap 
cinsinden numaralardı. Çünkü 
Bob, numaralarının mevzuları. 
nı, ekseriya, günün en gözde 
artistlerinin gülünç taraflarını 

taklit etmekle meydana getirir
di. Bu yüzden, onun, bir defa, 
güzelliğine fazla mağrur bir 
artistten, kafasına bir şişe yedi. 
ğini bilirim. 

Numaralardan bahsedişimin 
sebebi, "7, Palm Beach,, caz 

orkestrasının numaralarım da 
zikredebilmek içindir. Bu nu. 
malardan biri şöyle yapılırdı. 

Yedi zenciden dördü, boy 
suası dizilirler, mırıltı halinde 
bir şarkıya başlarlardı. Her bi
rinin ayrı sesle söylediği bu şar
kı hızlanır, çabuklaşır, zenciler 

de harekete gelir, dizlerinin ü. 
zerinde eğilip kalkmağa başlar
lar, şarkr ve hareketleriyle ha
kiki bir kuyu çıkrıgına benzer
lerdi. Çıkrrğın su çekilirken çı
kardığı ses. 

Yani "ahengi taklidi,, yapar
lardı. 

Bir başka numaraları da, in .. 
sanı Amerikaya "Plantation,, 
lara götürür ve meraret ve. 
rirdi . 

• * * 
"7, Palın Beach,, cazbandı, 

buraya gelip de çalmağa başla. 
dığı ilk üç, dört gün, kimse 

piste çıkrp dansetmeğe cesaret 
edememişti. Çünkü bu caz 
temposu o zamana kadar du. 
yulana benzemiyordu. 

O güne gelene kadar, kulak
lar, gıygıylı, yayvan nağmeli, 
kötü hafız edalı bir nevi Kağıt
hane havası bozmasına alışmış
tı, ve dans salonlarında, "dam,, 

lan bellerinden İspanyol aşıkla
rı gibi tutarak arada bir, yerle
re yatıran kavalyeler bulunur. 
du. 

Bu cazın temposu, tamamen 
lıa~ka idi. Bu tempo, rni.ithiş 
ıir canavarın uyurken, veya 

::ıekscn beş silindirli bir moto
;un dururken nefes alışı gibi 
idi, insana adeta bir nevi heras 
vcriyo;du. 

Çiinkü zenciler, artık caz. 
bandın klasiği olmuş fokstrot
lardan .. Ti for tu,, yu çalmağa 
başlamışlardı. 

O zamanlar, barlarda dans 
profesörleri vardı. Maksim' de 
başlayıp, sonra Gardenbara gi. 
den Jorj, bu tempoya kulağını 
alıştırmakta gecikmedi, ve, ya. 
vaş yavaş, Maksimin pistinde 

dan~edenler çoğaldı. Aradan 
on gün geçmemişti ki, sanki 
Ôütiin hayatlarında yalnız bu 
muzik ile dansetmişler gibi, 
h~lk, 7, Palm Beachlardan gay. 
n orkestrayı beğenmez oldu. 

Bunda hakları da vardı. 
"7, Palm Beach,, orkestrası 

Maksime gelmeden evvel, ora. 
da, kısmen Rus, kısmen Türk'. 
bir orkestra vardı. Bu orkestra. 
yı teşkil edenlerden mühim bir 
kısmı, şimdi dağılmış bulunu. 
yor . 

T omas, zenci orkestrasına: 
dünya kadar para verdiği hal. 
de, bu orkestrayı dağıtmadı. 
Bilakis, onlara mühim bir vazi. 
fe verdi. Vazife şu: Her gece~ 
Palm Beach orkestrası çalmağa 
başladığı vakit, ders dinler aibi 
dinliyecekler. Kuşçu kahv:ıe .. 
rinde, acemi kuşlar ustalardan 
nasıl ders geçelerse, tıpkı öyle. 

Fakat dinlemek kafi değildi. 
Dinlenilen parçaları zaptetmek: 
yani notaya almak lazxmdı. 

Nota getirtilemez mi? diye. 
ceksiniz. Getirtilemez diyece
~im: Çünkü, notayı getirtince, 
telıf hakkı,, ödemek lazımdır. 

Memleketimizde bu hak tanın. 
madığı için, buraya nota gön. 
derınezlerdi. Gelenler de kaça. 
mak suretiyle gelebilirdi. 

Bunun da çaresi bulundu. 
Zenci orkestrasının şefi, işleri 
bitince, notalarını alıp, en emin 
yer. olarak götürür müdüriyete 
teslım ederdi. 

Müdüriyet de, onlar gittikten 
sonra, bu emanete musiki na
mına hıyanet ederek, yerli o r. 
kestrayı çağırır, notaları kopya 
ettirirdi. 

Böylece, Maksim müdüriye. 
ti aayesinde, memlekete, ba. 
şında "Yanko,, olan mükem-

mel bir yerli cazband kazandı. 
rılmış oldu. Bu cazbandın ne 
kadar mükemmel olduğunu si
ze şu hadise ile anlatayım. 

Palın Beach orkestrasının 
mukavelesi bitmek üzere idi. 

Bu sebepten Yanko ile arka. 
daşlarr, mevcut notaları kopya 
etmek işine hız vermişlerdi. 

Bundan başka, her gün, prova .. 
lar da yapıyorlar, noksan taraf .. 
larını, akşam üzeri zencileri 
dinliyerek tamamlıyorlardı. 

Nihayet, zencilerin veda ak. 
şamı gelip çattı. Bir muazzam 
müsamere yapıldı. O gece, zen
ciler sabahlara kadar caldılar. 
Kendilerini alkışlayan ~ halka, 
teşekkür ettiler. I laik, onlara 

ve musikilerine alısmıstı. "Ar
tık bizim eski musiki ~ile nasıl 
lansedeceğiz?,, diye söyleniyor 

ve zencilere gitmemeleri için 
·ica bile ediyordu. 

(Dcmmı var) 
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Altı çocuk kütüpha- An karadaki yangında. 

EGER HARP P~.~~,~~S_A. ___ . ~ nesi daha açılıyOr kastolduğu anlaşılıy~~ll 
' f 
D 
m 
m 

Her millet hangi tarafta dövü
şeceğ·n · ayin etti 

B h t t Ak d Ankara, 20 (Hususi) -, Gece yansından çok sonra ıtf "' 
U USU S Q ffl e r U ffl e re- Koyun pazan caddesinde çıkan iye işini tamamladığı za~~~ ~' 

l d . f •1 d d .1 k yangının tahkikatı bugün geç rili küçüklü on yedi du ~ s e er en l s l a e e l ece vakte kadar devam etmiştir. yanmış, beş dükkan yık •ki (l 
İki yıldanberl şehrimizde te-

1 
dan cami odaları, Şehzadebaşın- Müddeiumumi muavinlerinden mıştı. . dele~ l 

·sis edilen çocuk klitüphane- da Damat lbrahlmpaşa medre- Ke~al Borali Dumlupınar m~r- D~nlenen ş~itlerin ıfaorlar1'~ eı a 
lerinin "alışmasından iyi neti· : ·o kUd d Ah d. d kezınde ve aynı yangın yerın. tahkıkat ve ehlıvukuf rap ..,, ltıeıı 

~Yeni harbin uzun bir zaman devam 
~1 edeceğinden asla şüphe etmeyiniz 

.... sos., us ar a me ıye me - d b . 1 1 d·~· . 1 ansı•· ı 01 ..... 
celer alındığı memnuniyetle gö- res~sidir. e u ışte meşgu o muştur. nm ver ıgı netıce er y f11ll "Ua 

. Ehlivukufun mütaleasma mü- bir kast eseri olduğu nokta ~apy 
rUldUğU için önümüzdeki ders . Medreselerin evkaf ıdaresine racaat olunmuş, birçok dükkan da ittifak etmektedir. 
yılı başından itibaren tekrar al- aıt olm~.rı scboblyle evkaf ida· sahipleri dinlenmi§tİr. Tahki. Kalefin dükkanındaki h1 

tı çocuk kUtUphanesini~ daha
1 

resiyle temasa geçilmiştir. katın seyrinden anlaşıldığına vat ve boya malzemesi be§ b de 
Si 

k, 
m 

v 
tr 

vı 

] 

kurulmasına karar verılmiştir. VilAyet bütçesinde ayrılan göre yangını ilk defa bir bekçi liraya sigortalıdır. Dükkan~ tıka\! 
Çocuk klltuphanelerinin açı- tahsisatla kısa bir zamanda bu görmüş, polise ve itfaiyeye ha. :nallar ise bundan çok az t IU, 

1.ıcağı semtler tesblt edilerek kUtUphaneler tesis edilmiş bu- ber vermiştir. min edilmektedir. barı 
buralarda evkafa ait altı med- lunacaktır. Koyunpazarı bekçilerinden Kalef bu sabah Hayfll\ il'. 

rcse bulunmuştur. Medreseler Diğer taraftnn her kütUpha- Cemil saat 21 su1annda dük. 3an gelmiş, çırakları ile bir~ !'ilııe 
kısa bir tamirden sonra klitllp- neden ancak o civarın okulla- kan kepenklerinin k~~lı ol~p mrg~uya çekilmiştir. Ka~e~ lto 
hane olarak açılabilecektir. KU- rında okuyan talebeler istifade olmadıgrm anlamak ıçın tetkık çıragı Muse nezaret altm . ~ı 
tUphanf>lerln yerleri şunlardır: edebilecektir. Muayyen saatler- ed~rke~ hı~davatçı Musevi Ka. ~ılar. ~a':11 tevkifleri iht~ 1 
Nuruoaınaniyerle Nuruosmaniye de talebeye civar okul öğret- lefın dukkanmdan duman ko4 kuvvetlıdır. Yanan ve ~ 
me:lrcı:ıcsi, EyUpte Sokullu med- menleri tarafından izahat veri- kusu a_lmıştır.•v· Zabıta ha~se ~i?al~rı~ sigorta -~edelle~t~ 
rcsesl, Beşikta.şta, KadıköyUnde lecek çalışma tarzları gösteri- mahallmegeldigı zaman duk- ıki hın lıraya ba1ıg olma 
ücuncu Mustafa mUştemiUltın- l lecek~lr. kandan tarrakalar duyulmakta Bu binaların büyük bir k!S te 01 

alev ve duman yükselmekte idi. -: vkafa aitti. ,_./ t ~: 

Yeni sistem 
bitaraflık 

bir Maarif Şurası Hatay vilayeti 
(B<ı§ tarafı 1 inciıte) Nafıa ve Tapu tayinleri 

D - Türkçe - edebiyat müfre. Nafıa Vekaleti ile tapu ve 
(Başlarafı 1 incideJ dat programı komisyonu çalış - kadastro umum müdürlüğü de 

lüzum görüyor. Bir müddet ev- malanıu tamamlamıştır. Hatay vilayeti teşki1atlarma ait 

Hava çok sıcak · 
lzmirde bayılanlar f~ 

Herkangf bfr harpte mühim rol oyrııyaoa.k modern cihazlarda~t 
bir majino hattının içi 

vel Başvekil Köseivanofun Ber- 4 - Teknik öğretim komisyo_ olan tayinleri ya!)mışlardır. 
Iine giderek Hitleıi ziya.ret et- nu: Hatay vilayeti nafıa teşkila. 
mesine karşı Sobranya reisi A - Ticaret liseleri fizik ve tı mühendisliğine Gaziantep 

İstanbulda hava üç günde 
beri çok sıcak gitmektedir. b 
raret derecesi dün 3 5 şi 
muştur. Halk plajlara, d~ 
kenarlarına akın etmektedıf 

Alnıanlann kendi kuvvetleri L 
C: le elde edebilecekleri petrol an-.. 

cak Romanyada bulunmaktadır. 
tc Romanyanm Almanya tarafından 

zabt ve istila edilmesi tabü ola· 
rak haı b hareketlerinin ileri in

u ki§aflan üzerine vahim bir suret 
a te tesir eder. Romanya petrolla
~ n Alınanlann birinci derecede hE: 
l deflcrini teşkil ettiği §Üphesiz-

dir. Fransızlar milli hürriyetle.. 
"ini muhafaza eden Majino hattı 

n !llll Romanya hududlanndan geç 
iğini iyi bilmelidirler. Onun lç!n 
ngilizler ile elele vererek Roman 
·a cephesinin takviyesi için ne 
nümkün ise onu yapmak icap e
ler. 

LQfrlstan ile Romanyanm kuv-
ıetli, cesaretli, vatanperver as· 
cerleri vardır. Fakat, oblann 
ıarb techizatlan k8.fi derecede 
mvvetli olmasa gerektir. Oralar 

( Ia. harb esnasında bir çok harb 
ıasıtalarının, malzemelerinin ye
ıilenmesine ihtiyaç hasıl olacak
.;ır. Fakat, bu iş o kadar kolay ol 
:niyacaktır. Çanakkale ve Kara

( leniz boğazlanndan bu türlU nak 
iyat scrbestisi temin edilmiş ol 
;a dahi yine Romanya cebpcsine 
;ardım etmek işinde bir çok ih. 
timaller ile karşılaşılacağı hesa
ba alınmak laznngelir. 

İngiltere ve Fransa, Lehistan 

1 
ve Romanya cephesini kuvvetlen 
dirmek için Sovyet Rusya ile de 
Jir ittifak akdetmeği düşündüler. 
~akat, Sovyet Rusyanın bu mem 
eketlere yardım edebilmesi için 

l >nların tapraklannı askeri işgal
eri altına almaları zaruri bir ne 
icedir. İhtimalki Romanya iste· 
niyerck hayat tehlikesi karşısın 
a Sovyet askerlerinin kendi top 
aklarına girmesini kabul edecek 

-i ir, Fakat, Lehistan böyle değil
ir. 
Bu devlet, hiç bir sebeb ile Bol

ovik askerlerinin kendi hudud
ırından içeriye girmesine razi 
lmuyor. Lehistanda bir kerre 
olşevik askerlerinin Lehistan 
opraklarına girmesi takdirinde 
ıalk arasına yayacağı fikirler ve 
ahud orada yapacağı tahribat 
•ndişesi vardır. Diğer taraftan i~ 
salden sonra, bolşevik askerleri
!le bir daha Lehistan topraklarını 
tahliye ettirememek korkusu var 
dır. 

Eğer Rusya hakikaten dünya
ya ilan ettiği sulh niyetlerinde sa 
mimi ise, fiilen harb hareketleri
ne iştirak etmeksizin Romanvn 
ft Lehistana büyük yardıml::ı.r ~a 
pabilir. Onlara tayyare, hnrb mal 
zemeleri, otomobflter, petrol te_ 
darik edebilir, Sovyet 'nusyanın 

demokrasile~ _cephesine _Yardımı, llo!;ianof da kalkıyor, Londra kimya programları üzerindeki in. nafıası mühendislerinden Ke
yalnız bu gıb~ madd~!enn ve eş~ yolunu tutuyor; İngiliz hiikfı4 celemelerine devam etmiştir. mal Bengü, başfen memurl:.ı
yanın tedankine munhasır kal- JllCt adamları ile temas etmeğe B - In.şaat usta okulu ve böl. ğuna Kayseri nafıa başfen me
~ş ?ısa~?~. yine ~arbin neticesi IluJgnristamn bitaraflık hissi: ge sanat okullarına alınacak ta.. murlarmdan Murat Üst, fen 
uzenne buyuk tesırler yapar. yo.tı bnkkın<la İngiliz hükume- lebe hakkındaki talimatnameyi memurluğuna da Afyon nafıa 

Romanya ile Lehistanm Alman tine teminat vermeğo gi<llyor. tetkik işini tamamlamıştır. fen memurlarından Avni Soy. 

İzmir, 20 (A.A.) -
;ündenberi lzmir yine bo~ 
'>ir sıcak dalgası altmdıı 
)ün saat 14 te termometre 
r;ede 3 7 gösteriyordu. 11 
1;:ır1ara ve plajlara koşmıJ 
1ır. Saat 17,30 da bir a 
'1ükumet konağı önünde s1 

esiriyle bayılmış ve hastahtı 
ıe kaldmlarak tedavi altıntı 

ya tarafından işgali halinde harb Ancak 8uylenen sözlere bakı- 5 - Yüksek öğretim komisyo_ lu tayin edilmişlerdir. 
nihayet bulm~ş olmıyacaktır. Ve lırsa Londraya giden Sobranya. nu: Antalya tapu sicil müdür. 
bu memleket ilk maddeler fıkda- Reisi Mosanof ora.da bazı mali A - Yabancı dil ve beden ter. li.iğü vekaletine Seyhan grupu 
nından dolayı içine düşmüş oldu te~ebbiis~tta. da bulunuyormus· biyesi meseleleri üzerinde konu. tapu müdürü Fevzi Öğün, mü. 
ğu sılantıdan kurtulmiyacaktır. B~lgarista.nm bitara:f kalmas~~ şulmuştur. meyyizliğine Adana tapu sicil 

lınmıştır. 

Romanyada demir yoktur. Le- nk bil ~-• k ti i 1 k B - Ticaret liseleri mezunla. muhafız muavini Sadık Bayır, . . . na nı a m'IUlllc e ç n rc-
histan da ıse ancak cüzı mikdar- rının hangi yüksek okullara ve i \."ltakya tapu sicil muhafızlıgı"' • 

Yeni Mısır Elçisi t lt()ı 
itimatnamesini verdi 1 :lı'd 
Ankara, 20 (A.A~- ~ tıJaıı 

ni Mısır elçisi B. ·Abduff'. 
1 

d 
dl almak tstlyorm.Uf. 

da istihsal edillt: Bu mikdar fakü. ıte. ıe_re girebilecekleri tetkik na Çankırı tapu sicil muhafızı Bu Jtaber doğru ise Bulgari~ 
1936 senesinde 469.000 ton idi!. edilmıştir. Lutfi Ang"', İskenderun tapu si. 
Petrole gelince; Lehistanın istih 
sali pek chemmiyetsizdir ( •). Ro
man yanın petrol istihsalati ise, 
(1938 senesinde 6.715.000 ton) 
harb zamanıncla Almanya ile L 
talyamn bir senede muhtaç olduk 
lan mikdann ancak iki, nihayet 
Uç aylığına kifayet edebilir. Zira, 
Almanya ile İtalyanın harb esna 
sındaki senelik petrol ihtiyaçları 
asgari olarak 30.000.000 ton tah 
min olunuyor. Fazla olarak Ro

tanın beynelmilel bitaraflık si-
yasr.tlnde şimdiye kadar bilin- C - İstanbul üniversitesi tali. cil muhafızlığına Bursa tapu 

matnamesi, talebe kayıt ve ka - sicil muhafız muavini Mehmet nıiycn bir yeni usul keşfetmiş 

man Azzam bugün saat 1 O. 111 
-::la merasimle Reisicumhur ,alaı 
met lnönüne itimatname= 'ıl, 1 
takdim etmiştir. Takdim 111t ~in olduğuna hükmetmek lAzımdrr. bulü ve talebe talimatnamesi, do. Torun, Kmkhan tapu sicil mu .. 

Zira biz.im bildiğimiz bitaraflık çentlik smav talimatnamesi, An. hafızlığına Konya tapu sicil mu. 
muhasım olan iki taraftan Jıi~ kara dil ve tarih - coğrafya fa. hafız muavini Osman Zeki A .. 
birine zarar vermiyecek bir va
ziyet almaktır; Bulgaristan ise 

alac~ bltaranıJ;."l her iki t.araf
tan birer suretle menfaat ko
parmak şartına ba.ğlayor! Mu
vaffak olursa hakikaten dAhiyA-

manyayı işgal edecek olan Alman ne bir siyaset değil mi? 
ASIM US 

ya 1917 senesinde olduğu gibi bu ------------
memleketteki petrol istihsal kay-
naklarını ve vasıtalannı iyi ve 
işler bir halde bulmıyacaktır. 

Cepten para çalan 
mahkUm oldu 

Kuyular yakılacak, petrol Eminönünde Lutfiye adında 
istihsali imkansız hale gelecek- bir kadmm cebitlden beş lirası. 
tir. Petrol istihsal edebilmek için m calan sabıkalı Muammer 
hiç olmazsa yirmi ay kadar uğ- Bulgurcu, üçüncü sulh ceza 
raşmak ve yeni tesisatlar yapmak mahkemesi tarafından 9 ay 
lazımgelecektir ki, bu kadar u- hapse mahkum edilerek, hemen 
zun zaman harbin kazanılması, tevkif olunmuştur. 
yahud kaybolması için kati hare ======================== 
ketleriz: neticeleneceği bir devir ğii gibi bu memleketlere sulh yo· 
demektır!.. lu ile girmek, dahilden isyanlar 

Almanya ile İtalyanın hudud. ile maksadına ermek, hülasa si.. 
suz bir harbe devam edebilmele- lah kuvvetini istimal etmeksizin 
rini temin için elzem olan mad· bu memleketlerde muhtaç oldu
deleri verebilecek yegane mem- ğu harb maddelerini bulmak im
leket Ukranyadır. Bu takdirde kanını elde etseydi o zaman işi 
har?in ikinci ~afhasında şark cep hakikaten çok kolaylaşmış olur
hesınde totaliter devletlerin ya.- du!.. Fakat, ne Lehistan, ne de. 
paca~ ~ey Rus~a ile anlaşarak Romanya bu türlü oyunlara gel· 
kendılerıne demır ve petrol mad- medi. Nihayet bugün lngiliz·Fr~r.. 
delerini oradan tedarik edebil- sız garantisi bütün hesabları ka. 
mek, yahud harb sahasını bu mem ti surette bozmuş oldu ... 
leketi! dahi teşmil ederek bu mad 
deleri oradan silah kuvvetiyle al- Garp Cephesi 
mağa çahsmak olacaktır. H" k' · ·· h · kt , · ıç ımsenın şup esı yo ur 

FaKat, bu defa Sovyet Rusya k" t t lit d ı tl · b"" ·· k •• • 
1 

ı, o a er ev e erın en uyu. 
llZerffiP yapılacak harb hareketi d" 1 kt d vil b 

. 1 uşman arı şar a cg , gar 
1014 senesınde olduğu gı"bi cere h · ded. G bd t "lt t . . • 1 cep esın ır. ar e ngı ere 
van e mıyecektır. Sovyet Rusya ve Fransa ayakta kaldıkça Alman 
h1ı~udlanna gel.inceye kadar to-j ya ile İtalyanın ·yapacakları her 
talıter devletlerın kuvvetleri Ro· t·· ıu f"t h t k t · d" 1: 

1 
ur u u a ıyme sız ır, new-

manya ve Lehistan orduları ile cesizdir. Bu fütuhat ister Çekos· 
çarpı~mak neti !':. d "h' · 

:c1 • ce~ın c mu ım nıq lovakya. ve A vusturyaöa Arna-
bette zaafa uğrıyacaktır. Roman vutlukta. ister H:ıbeşist~nda ol· 
~·a ve Lchistnnın orduları en ye- sun, şu halde harbin en büyiik 
ni silahlarla mücehhez. ;ısk< .. ıi " D ,. .. . . 1 enı1•1 t·~,n·or 
kuvuet kayn.:ıklan zengınrlır. (•) t.clı ' ır:ıın rn.:rı sc~c,inılck• 

Eğer, Almany~nın düşündü. petrol istıhs:ıli 510.000 tonduı·. 

kültesi esas talimatnamesi ince- nç, Reyhaniye tapu sicil muha. 
lenmiştir. fızlığma Malatya tapu sicil mu-

siminde Hariciye Vekaleti 
mumi katibi Numan Menef11e 
cioğ1u da hazır bulunmuştu!· 

Tırblsız kuruşlar 
Ankara, 20 (Hususi) A 

6 - Neşriyat komisyonu: hafız muavini Sadık Aksoy, 
Okul kitaplarının Maarif Ve • Yayladağ tapu sicil muhafızlı

killiği tarafından basılmasına ğma Yozgat tapu sicil muhafız 
dair olan kanunla talimatname • muavini Nevzat Yıldır tayin e-

Tırtılsrz yeni kuruşlııv 
tedavülden kaldırılmasına ~ 
rar verilmiştir. 

nin tetkikine devam etmiştir. dilmişlerdir . Cevat Açıkalın 
Halaydan ayrıldı / 
Antakya, 19 (A.A.) fi 

Fevkalade murahhas Cevat c 
çıkalm Ankaraya hareket J. 

f miş, İskenderun istasyonu~ 
vali, eski konsoloslanmıı: •. 

7 - Beden terbiyesi komisyo. 
nu: 

Orta okul beden terbiyesi prog. 
ramları üzerinde çalışarak bu O

kullarda beden terbiyesi imtihan. 
lan talimatnamesi ıçın esas 
prensip~erini tesbit etmiştir. 

8 - Dilekler komisyonu: 
Riyaset makamından kendisine 

havale olunan evrak fu.crinde tet 
kikler yaparak bunları, ait ol _ 
duklarr komisyonlara. sevket -
miştir. 

Zayi 

Danzigdeki Polonya 
ataşemiliteri tev

kif edildi 
Varşova, 20 ( A.A.) - Po. bay Kanatlı, askeri ve fil~ 

lonyanm Danzigdeki umumi erkan, parti, halkevi, bele<f' 
komiseri, Polonya ataşemiliteri başkanları tarafından uğtı1 ~ 
Albay Solosinscki'ye karşı ya4 mıştrr. , 
pılan muameleyi serbest şehir Fransız askeri heyet! 
se~a~osu nez~nde .p~otesto et. Ankara, 20 ( A.A.) - ~ 
mıştır. Solocınscki ıle kansı ·m· d b 1 O getl~ 

.. 1.. b" d ll h.l bo rı ız e u unan r -~' 
motoru ır san a a sa ı • H t · b ·· ··vı ..... ~~· . . u zıger, ugun og e ye..-
yunca gezerlerken hır polıs mo- n· A k l t h A 0 1B 

.. .. f d k"f d"l k l n arapa as a ususı 
3917 numaralı plaka ve 7262 toru tara m an tev ı e ı ere . l d" 

yedi saat mevkuf tutulmuşlar- yemBış eakr ır. t 
20 

d frD-~· 
sicil ehliyetnamemi, muayene d S b b k l T u şam saa e t'' 
cüzdanımı, kamyonun muayene ır. erkest 1

0
ra 1 ~n adt~~e~ı 1" sız büyük elçisi B. MassigliA~' 

cüzdanı, kazanç tezkeresı· ve kar_ ter ve arısı anzıge onunce f d G I f"ne r r f d . f ra m an enera şere 1 [ ti 
nemi kaybettim. Yenilerini çıkar- P0 . ıs tara ın an tek.rar. tevk~ karapalasta bir ak m ziJB e. 
tacağımdan eskilerinin hükmü edılerek sorguya çekılmışlerdir. .1 . f şa 

Berlin, 20 (A.A.) - Yarı ven mış ır.. "'ı 
olmadığım ilan ederim. A k tt g 

k · v resmi bı·r menbadan bı"ldı·n·ıdi. merı anın sa l Sir ecı ezir iskelesi Mustafa 
şoförü tsmail Dökünıbilek. ğine göre Polonyalı bir memur, harp levazımı / 

• * Pestelan istasyonunda bir güm- Vaşington, 20 (A.A.) .. 11e 

Ş . 1. .., *1 ~ d rük memuruna taarruz etmiş4 Mühimmat kontrolü o1fis~I· ış ı nu us memur uı.ıun an aldı- . c·· .. k H . d ıızı-
ğım nüfu5 tezkeremi zayi eltim. Ye- tır. un:~u me~~r~, a~~ .:· nazaran c:zıran ayın a r 1'ô' 
nisini al:ıcağımclnn eskisinin hükmü derek mutearrızı oldurmuştur. tereye l 3.t)89.013 dola ııt 
yoktur. - Br.yofjlu To::koparan Orta Tahkikata ba§lamlmıştrr. metinde esliha ve mühifll~f' 
sokak Xo. 2L 331 doğumlu ı1bdiil- Y,arşova, 20 (A.A.) - De. Fransaya 2.548.962 dolat ~ı rŞ 
hamid. CK. t. l90) niz aşırı İngiliz kuvvetleri umu. metinde tayyare, RomanYB~, 

• * * ~! müfettişi Ge~eral fronei~e, 835.000 dolar kıymetinde bJil• 
Samatya Kızılay Kurumuna ait dun Mareşal Smıgly Rydz ıle ba ve el kumbarası sevk 

mühür z:ıi olduğun<lıın hükmü yok- uzun bir görüşme yapmıştır. miştir. J'e 
tur. General lronside, bugün Çemherlayn Prens po 

* • * muhtelif askeri talimlerde ha- • f t di 
'J/fıt36 ,. ı '· . . b 1 k zıya e ver Çtıfl' ~ ı .,o, ıı ... onşınıentoyıı :ut zır u unaca tır. I d 20 (AA) -

~on ra, . . . .,cJc Devlet Dcmiı·yollnrı <·mtcn :in- C l d l f da. eSl•· .eza an ırı an esna berlayn, başvekalet ı.~ :;...,etı 
':nr ıniidiil'liPliiııılcn :ılııı:ın orıli· 8 b·ı h ft f ..ı B y h k .. "· . . . . . • . on r a a zar rnua e- ugoslavya N"'ı"bı" u f"l noyu rnn eltını. \cııı~ı alııııır:ıızııı- '"' "'ft>" 
d:ı;ı r.o;!d··,iıı ııi lıii!;nıii )ol.tur. - Ga-ı yo~lu ınıntaknınnda 4~8 esn:ıf Prens Paul şerefine bir zı 
tutu .Udro Jıcın llcısn11. cezalandırılmıştır. vermiştir. 



;•,, . M~ . ~ .. ~~s~-~~,:___ 
j,1 ll/ô.ndigada atle-1 
~zrn müsabakaları 

•lti (li • 
lef.~ ~ - Finlandiya bir erkek çocuğu dünyaya gel. 

e at"heı akı erken her şey. miş ve kendisinin gıyabında üç 
rl ~ ,... a gelen N11 ...... "eli kil" 

-~t. ~eınıek t· -=1 r. çille ad takılmış, fakat o bun. 
gıwı oJ,.._, ~· e ıni cihana. ta - 1 h 
~ arın iç birini beğenmiyerek, 

Galatasaray 
Demirspor 
Bu haftaki maçı 

Tarık idare edecek 
Beden Terbiyesi İstanbul böl. 

gesi futbol ajanlığından: 
23-7-939 pazar günü yapıla. 

cak Galatasaray - Demirspor as ''a a vata.nn:ı.a bü'yu''k v ~ ım..._ ogluna bir dördüncü ad daha tak 
·-~ olan bir spo maçı: 

rcu - mrş, o. "Olimpiyat oyunlarında ı - Fenerbahçe sahasında sa. 
itı ~andiyada mill" b' babasmm kazandığı galibiyetin at 17,30 da başlıyacaktır. 

e &'İtnıi ı ır bir hatırası olmak üzere oğlumun 2 _ Tarafeyn klüp murahhas. 
lllta"e § olan uzun me. adı Aşil olmasıru istiyorum,, de_ b · · hak T k ö ~et koşunun eşsiz mişti. ları u maç ıçın em arı • 

' .c-aav-0 N . 
1 

zerengini seçmişlerdir. 
ten te _ı:u-mı, 919 Verner Jarvinen'in oğlu Aşil 3 - Yan hakemlik vazifeleri. n ~il'. maYüz etmeğe 1928 de Amsterdamda 1932 de ni Necdet Gezen ve Feridun Kı. 

r f l'ihıe-rde F'i . Los.Anjelosta olmak üzere Fin. lıç yapacaklardır. 
e 1~ Itoşucu 

3 
nlandiyada en Iandiya milli ekibinde iki defa 

ili 
0l'ıınu t~ . OOO metre dün yer aldı. Her iki defasında da 

rtı !(Olehn:ı ~ıs. ~tmiş olan dekatlomuı gümüş madalyasını 
1 ~~rya,.. ~1:1 ıdı. Abo şeb. kazandı. 

.. ~'unn· K Y s ettiği d.. ı, olem - Verner Jarvincn'in dört oğlu 
tadı! ~en k unya r ekorunu vardır. Bunlardan Aşil, dünyanın 
kı l'ekolLırıuntrrnıştır. en mükemmel allround atletlerin. 

le11a~ . . kınldığı tarihe den biri oldu. Matti, uzun yıllar 
e lCtnda fak t . . 

ı, , ll.etji Ve ... , a son - cırıt atmada dünya rekorunu e. 
f' (111 adı b' :ıncto.tla çalışan !inde muhafaza etti ve Los.Anje. 

Ate Ve ırclenbıre bütün losta da altın madalya kazandı. 
al'llınıı:ıtondan sonra da ci. Nihayet üçüncü oğlu Finlandiya 
dtı.ıı.Yan ır. Bu tarihten iti. gülle şampiyonu idi. üç evlat. 

ııPorın .~u en büyük ko-1 Üç te şampiyon bu aile, Fin.lan. 
aÇıitıırştırşo retinin kapıla. diya milletinde yaşıyan olimpi. 

ı ile b · yat azminin bir sembolüdür. 
da eraber Finlandiya Nrmiye gelince, bu sporcuyu, 

ba·ıa~ Uzun, parlak bir sporla alakadar olanlardan baş. 
kacJ.a~§ . ve bu 1920 den ka hiç kimse tanımıyordu. Start 

· ~irll 1nkıtasız devam tabancası patlayıncaya kadar o 
'lld ~diyaJılarm bu yıl. da bir çoklarından biri idi. !şti • 

Yüzücü Mahmudun yeni 
Rekoru tasdik edildi 

Beden Terbiyesi İstanbul böl • 
gesi su sporları ajanlığından : 

1 - Ajanhğıınız tarafından 
tertip ve 9-7-939 tarihinde Şe. 
ref stadı yüzme havuzunda yapı. 
lan teşvik müsabakalarında 100 
metre serbest yüzmede Türkiye 
rekoru olan (1. 2. ~) lık derece. 
yi ı. 2. 4 yapmak suretile yeni bir 
Türkiye rekoru ihdas eden Mah. 
mudun yeni derecesi su sporlan 
federasyonu tarafından tasdik e. 
dilmiş olduğundan 100 metre ser. 
best Türkiye rekoru 1. 2. 4 ola
rak ilan edilir. 

Atletizm müsabakaları 
tehir edildi Uçu~ Ia:ı muvaffakıyet ril.k ettiği ilk olimpiyatta koşu bL 

. o lllıllete nasip ol _ terken Fransız Guillemat bu ne. 
Yıl! Beden Terbiyesi !stanbul böl. 

Cl!Iarı b·arda., bu.' tün dün. tice.. haya~ta h. iç b.ir ş. eyin .. bir 
ı... u - _ gcsi atletizm ajanlığından : 
"'llz:tff . tnılletin atlet • mucıze telakkı edılemıyecegine 
~ _,..,,, erıyetten muzaffe. güzel bir delih.Ur. Galibiyet, an - Demirspor - Galatasaray ma. 
!{ "!'44<1.rı çı dolayısile İstanbul atletizm bi. 

ıı&n 
'1-VAKIT 21 TEM.\IUZ 193S 

ilin 
lıtanbul Üçüncü icra Memurluğun. 

dan: 931/4031 
Mahcuz Te paraya çevrilmesine ka-

lıtanbul 3 üncü icra Jfemurluğun. Askerlik ilim 
dan: 939/ 248 Beyoğlu A$ktrUk Şube$inden: 

Mukad,.dema Beyoğlunda Tepeba- Şubemizde kayıtlı ikramiyeye ıuuı.. 
rar verilen ve tamamına yeminli şında Asmalımcsçit mahallesi Mezar, t~bak .h~rp malulü, erat ve şehit le. 
ehli vukuf tarafından 1650 lira kıy- lık sokağında eski Şeyh yeni Jül a- ıımlerının 939 tütün ikramiyeleri u
met takdir olunan Haliç Fenerinde partımanının altında (6) numaralı şağıdaki günlerde ve yalnız o- r.leden 
Tevkiicafer mahallesinin Kazancı dük.kAnda iken halen ikametgtıhı d - ıl t> 

k meçhul bulunan Halil o"lu K!izıma: sonra agıt acağından bu gihilerin 
so aifında eski 30 yeni 32 No. ile mu· es kendilerine tahsis edilmiş olan guıı. 
rakkam bir tarafı Şevket hanesi, bir Nısıf hissesine mutasarrıf olup lerde şubeye gelmeleri ilan ohınıır. 
tarafı 28 No. lu arsa ve tarafeyni (2500) iki bin beş yüz liraya muka-
larikiam iJe mahdut bir evin sekizde bil Hasan namına ipotek eylediğiniz ~3 Temmuz 939 Pazartesi: Sehı ı 
iki hissesi açık arbrmaya konmuş o- Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesin- ;~t;ıeri .U - 25>. numaraya kadar. 
lup 25 - 8 - 939 tarihine müsadiC cu- de Abonoz SQ.kağında eski 3-1 yeni .. emmuz 939 çarşamba: l\Ialül erat 
ma günü saat 14 den 16 ya kadar dai. 36 numara ile mürakkam evin para. (l-25), numaraya kadar. 28 Tcm
remizde birinci açık artırması icra ya çevrilme muamelesine esas olmalı muz cuma: Maliil subay .(l-25) ııu. 
ve artırma bedeli mukadder kıymet• üzere alacaklı varislerinin· talep n ma~aya k~dar. 31 Temmuz pazarteı;i: 
ten satışa vazolunan hisseye musip bu hususta ittihaz olunan karara tev. Şehıt yclımleri ,(26- 50) numaraya 
kıymetin yüzde yetmiş beşini buldu- fıkan 20 • 6 - 939 tarihinde erbabı kadar. 2 Ağustos çarşamba: l\IaJLıl e
ğu surette alıcı uhdesine ihalesi ya- vukuf marifetiyle mahallen ve ic- :at .<26-5o>. numaraya kadar. 4 A
pılacıığı, aksi halde son artıranın ta- raen yapılan vaz'ıyet ve takdiri kıy- guslos cuma Mallı.l subay ,(26-50) 
ahhüdü baki kalmak üzere artırma met muamelesi neticesinde: Mezkur ".umara.ya kadar. 7 Ağustos pazarıe~ 
on beş gün müddetle temdit oluna- gayri menkulün tamamına ,(2620) sı: Şehıt yetimler (51-75) numara
rak 13 - 9 • 939 tarihine tesadüI e- iki bin altı yüz yirmi lira kıymet tak- ya kadar. 9 Ağustos çarşamba l\lalül 
den cumartesi günü yine aynı saat- dir olunduğu ve bu hususta tarafını~ er_at .<5l-79>, numaraya kadar. ıı 
le yapılacak olan ikinci açık artır- za tebliği muktezi takdiri kıymet ra- Agustos cuma: l\fali'ıl subay ,(51-62) 
masında dahi yukarıda yazılı bedel porunun ikametgılhı hazıranızın meç- nııı_naray~ kadar. 14 Ağu.stos pazar-
ld dil d'ğ' d 2280 huliyetı· ı'tı'barı'yle 20 gu- n mu-ddellc ıesı: Şehıt yetimleri .<76-100) nu-e e e eme ı ı takdir e satış k d 

sayılı kanun ahkamına ıe,•fikan geri ilanen tebliğine merci hakimliğince mar.a~a .a ar, l6 Ağustos çarşa~ba: 
bırakılacaktır. karar verilmiş olduğundan mezkur Şehıt yelımleri ,(lOl-125). numaraya 

Satış peşin para iledir. Artırmaya kıymete karşı bir itirazınız varsa ta. !'a~a~i~8 Ağustos cuma: Şehit Hlim. 
iştirak etmek isteyenler takdir olan rihi ilandan itibaren mezkilr müd- e_:ı · 0-150), numaraya kadar. 21 
kıymete nazaran mezkfır hisseye isa- det zarfında 39/284 dosya numarası Agustos pazartesi; Şehit yetimleri 
bet eyleyen kıymetin yüzde yedi bu- ile dairemize bildirmeniz ilanen teb- Cl5t).-lOO). numaraya kadar. 

• * * cuğu nisbetinde pey akçesi veya u- liğ olunur. (K. t. 191) 
lusal bir bankanın teminat mektubu- -------------- Kadıköy Asktrlik Şubesinden· 
nu vermeleri lazımdır. Hakları tapu Fatilı Sullı Birinci IIukuk Mahkt- Lise veya muadili ve daha ynksek 
sicilleriyle sabit olmıyan ipotekli a- mesı'nden: 939/538 °k?11~rdan mezun olanlar; askerlik~ 
lacakhlarla diğer al5.kadarlarm ve Arif Hikmetin İhsan zimmetindt· Jerını yapmadan memuriyet alamı. 
irtifak hakkı sahiplerinin bu hakla- elbise bedelinden alacag-ı olan (28) yacaklarından 938/939 ders ,.ılın !· 

b "b' k ~ ( :ı 
rını ve hususiyle faiz ve masarife liranın tahsili hakkında açtığı dnvo u ~1 . 1 0 ~Hardan mezun olup da 
dair vukubulacak iddialarını ilan ta- için gönderilen zabtıdavaya müba- lahsılıne nıhayet verecek okurların 
rihinden itibaren yirmi gün zarfın- şiri tarafından verilen meşrubatla son yoklamaları Beşiktaş a.skerlik 
da dairemize biJdirıneleri iktiza e- mumaileyhin ikametgahı meclıul olw ş~ıbesince kurulacak askerlik mccli. 
der. Aksi takdirde hakları tapu sicil. duğu anlaşıldığından Hanen yapılan sınde 1 • 15 ağustos 939 da yapıl:ı. 
!eriyle sabit olmayanlar satış bedeli- tebligata rağmen muhakemenin mu. caktır. 
niıı paylaşmasından hariç kalırlar. ayyen bulunduğu günde gelmemiş Bu 15 günlük müddet icinde kanu
Mezkür gayri menkulün nefsinden olduğundan gıyaben muhakemenin nl bir mazerete dayanmaksızın hu 
doğan müterakim bilcümle vergi mü- icrasına karar verilmiş ve müddei ııcdise müracaat elmiycnler lıak
kellefiyeti ile dellaliye resmi satış vekil~ tarafında": ~enet ibr~z ~dilıni~l kmda ka~uni muamele yapılac~klır. 
bedelindeıı istifa olunur, Yirmi se- olmasla senellekı ımz:ının ınk:ırı ha- Şııbemızde kayıtlı olan bu gıbi o
nelik vakıf taviz bedeli ise alıcıya linde isliktap ve tatbikat yapılacak. kurların vesikaJarını almak üzere 
ait lir. 

EVSAFI UMUMİYESİ 
l\Iezkı'.ir hanenin methalini teşkil 

cdt!n avludan dokuz basamaklı mer
mer bir nıerdh'enle çıkılarak mez
kt..r haneye girilir. Zemini karosi
man bir taşlık üzerinde bir oda, bir 

tır. lnk:lr ve itirazda lıulunmadıgı ı asustostan evvel şuueye gelmeleri. 
takdirde vakıaları kabul etmiş addi- lstanb l A il Alt 
le hüküm verilecektir. Muhakeme . u s ye mcı llukuk Malı. 

. kenıesındeıı: 938/16r. • 11 - 8 • 939 sanı on otuıa talık kı- "~ 
. Davacı Fenerde Topçubaşı sokot 

!ınmış olduğundan yevm ,.e s:ıat ı - d ll · • -
ınczklırdn mahkemede hazır bulun- gl·.ın la a fı ndumakrada oturan Kostan-

. k 'l .. ın ara ın an arısı Gal:ıta Lüleci 
matlığı ve tarafından bır ve ı gon- ha cadd . <.J .. 1 . _ 
c.lcrmc<Ii"i ve müddeti kanuniyesi d n~k ' tesıt uken sokak 6 nunı:ıra-

onıe ~a hayran kal - cak yolumadan brkmadan çalış. rincilikleri bir hafta tehir ediL 
t, Yil},. lllb aın'in başladığı mak ve mütemadiyen mücadele 

l?tıı.~ " u miştir. 
• t ~tur Yıllar içinde an. etmekle temin edilebilir. Hasılı, -------------
1 dİ tıalt~lls~\l~ı :-nane, .muk~ • Nurmi hay~tr.nm ilk m_ü:ıim k~. z A y ı 

mutfak, bir kömilrlük mevcuttur. 1-
çinde bir hela, ve bir tulumba var
dır. Avluda bir kuyu ve mezkur oda
nın altında hariçten kapısı olan bir 
odunluk vardır. 

0 a ı ·aıue e me ·te ik · ıı·k· zarfında gıyap kararına itiraz etme- _ . . en şııu ı ı o. 
·- - l al ıı· l "k" . turdugu yerı belli olınıyan Evyeniva 

<lıgı tnk<lırı e ey ınc rn um vcrı- al h . . k 
1 

~ 

r' ~l'da 5alıb: Hedef_ ı~ ohm şus~nu galıbıyet~~ .. b~tıre~edı. Beyoğlu orta okulunun yedinci 
J. lıJt ~~tir. 1Jet serılerı te _ Delık~nl.t~ en .. hu.Y1:1~. ~deali o : 1

1 <u~ıt.mda.n ııekizin.ci sınıfa ge~tiğime 

lece"i tebliğ makamına kaim olmak e ıııe 1 ame ey ediği ihtar davası-
.. cı ·1· l (297'>5) nın icra kılınan muhakemesi neticc-uzere ı an o unur. w • d M"' 

sın e: uddnleyha Evyeniyanın ev-

i .lldıy<l.ı l lan olımpıyat şohreti oylc kolay. d:ur verılen tasdıknameyi kaybet-
f 0 Jtı ç0k

1 
ar hedeflerine var ~a .t~h~kkuk ~t~edi. Onu, spor ti~1. ~en.is~ni al:ı.cağ,ımdan ~skisi.nin 

i kinci kat: Bir sofa üzerinde karşı~ 
lıkh iki oda ve Jıir cumba vardır. ihtira ilim lenmenin kendisine tahmil elliği va. 

zifclcri ifa etmemek maksacliyle mu
hik bir sebep olmaksızın kocasıııı, 
evini terk ve şimdiye kadar evine 
dönmediği usulen sabit olduğundan 
T. K • .l\I, 132 nci maddesi mucibince 
müddaleyhin bir ay zarfında kocası
nın evine avdeti lüzumunun ihtarı
na dair 11 - 7 - 939 tarihinde veri. 
len gıyabi hükmün ınüdualcl hin i. 
k:ımetgiihının meclıuliyetine binaen 

t ,a.ıatdır eı:ıasir ve devamlı tarıhının unuttugu Fransız GuiL hu~mu )oktur. - l.'lo. 30 Zıya ı~rn. 
~ ~ıl, bir · Sporu, bir göste _ lemot mağlup etti ama, ondaki ra_k_r_'·-----------

Üçüncü kat: llir sofa üzerintlc kar
şılıklı iki oda ve hela olup etrafı 
korkuluklu bir balkon Ye lıeliinııı 

yanında diğer sokağa bir küçük kapı 
vardır. Binanın heden duvarları 

kargir dahili ıılış:ıp Ye muhtacı ta
mirdir. Heyeti umumiyesi 98 metre 
murabbaı sahasın dadır. 

"Nakil kalıpları içinde kullanmak 
iizcre amudi bir inbikten ı;ıc<;en mnd
delerin reaksiyonlarını temin eden 

iıııse;1elllleket davası ola azmi yenip ezemedi. detin insan kabiliyetinin son had 
saıı.ıar1en §iınalin bu sü. Anvers kendisini vaktile 5CCO di olabileceğini ilan ettiler. Nur. 
~le A.t l906 da 4 kişilik metrede mağlup etmiş olan aynı mi, rekor üstüne rekor kmnağa 
1
rak e~na.daki müsabalrn. Guillemot'yu 10.000 metrelik ko. başladı. 1922 de, Kohlemaininin 
hu.gli.n l'llışti. Bunların a. şuda mağlup ederek altın ma • 5000 metre rekorunu 14 dakika 
~ Ja 

1
?k0 rnotif maki - dalyayı kazandı . 35,3 saniyeye indirdi. Aynı yıl 

\·ardı. ~ınen adında bir Birdenbire bütün dünya yeni Zanderc ait olan 300 metre dün. 
lııt Us 1 .~ Verner Jarvi. bir isim öğrendi: ya rekorunu 8 de.kika 31 saniye. 
~YaYI u u disk a~ışta aL Paavo Nurmi, 7 nci olimpoya. den, 8 dakika 28 saniyeye indir
~ tııacı~Odern disk atış. dm yeni bir keşfi dünya Ve alem di. 

Gayri menkul kendisine ihale o
lunan kimse derhal veya verilen 
ıııuhlet içinde parayı vermezse ihale 
kararı fesholunarak kendisinden ev
vel yüksek teklifle bulunan kimseye 

usul ve cihaz" hakkın<laki icat için 
Sanayi Müdüriyeti Umuıniyesioden 

istihsal edilmiş olan 22 - 9 - 1930 
tarih ve 2274 numaralı ihtira beratı 
bu kere ferağ Yeyahul icara verile
ceGinden mezkur ihtirayı salın al· 
nıak veya isticnr etmek arzusunda 
bulunan zenıtın Golntada Taptas ha
muda mukim Bay Tcodor K. Sinanı
<lis'e miiracaal etmeleri. (13481) 

mahkeme divan hanesine asılı tutul· 
mak suretiyle on beş ınin müddetle 
lı.:bliğ yerine geı;nıck üzere keyfiye
tin gazete He iltınıııa karar verildiği 
ve bcrmucibi karar gıyabi hüküm 
fıkrasının da mahkeme divanhane. 
sine nsıl<lığı ilii.n olunur. (29721) b~~ncilr"'· Yayı, güllede de onun hayranı Anvers olimpiyat. Bu sürekli muvaffakıyetler kar 

~cııs~d ka~nmış, fa~~: !arından bir sene so~a, Nurmi, şısında sporla alakadar olan da 
~ll."ar akı .. ~tış t~~~ıgı 10.000 me:rede yem bir dün,ya olmıyan da, bütün dünya gaze_ 

~lıfiye ık .gorulmedıgın • rekoru tesıs etti. Bu rekorun telerinde, ajansların telgrafla _ 
~ sır ~dilrnişti. Atinada müddeti 30 dakika 40,2 saniye rmda Nurmi ile Finlandiyayı o. 

arzelıniş olduğu bedelle almağa razı 
olursa ona. Olmazsa veya buluna. 
nıazsa 15 gün miiddetle tekrar artır
maya çıkarılarak en çok artıranrn 

uhdesine ihale olunur. Ve iki artır
n:a arasındaki fark, geçen gün için 
yiizdc beşten hesap olunacak faiz ve 
diğer masarif ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın roemuriyetimizce eski 

alıcıdan tahsil edilir. Daha fazla nıa
lı'.imnt almak iste) enler 21 • 7 - 039 
ıarihinden ilib:ıreıı dairemizde açık 
ve asılı bulundurulacak :ırlınna şart
namesine ve 931/4031 No. lu dosya
sına müracnalla icap eden rnallımnt 
ve izahatı alınış ve öğrenmiş olacak
hırı Hün olunur. (29721) 

Z AY 1 

"-a _at-da idi. Spor mütehassısları bu müd. kudu. 

Q,.amazof Kardeşler , 
eti 

~ 
~

Yazan: Dostoyevski~ ... 
~ Jıı ~'tiı. v Çet'ireo: Hakkı Süha Ceqiu -241 ----
Aıı' \> ınc a 

TP' 'i Ctcc le Ynz kuşkulu haliyle: - Görüyorum, ki hala hastasınız ve 
)İ ti' t t? c hususi bir malUmatmzz hislerinizi de pek iyi anlıyorum ... 
Ati' )c 
r l)~. &otd Diye başladı. Müdl:ieiumumi avu-
fell "l b u. k şahi 

8 tc b· aşını ~ . ata tten bir istedikleri olup ol-
l) 1t ~ egdı ve cevap vermeden madığıru sormağa hazırlanıyordu. 

~~<:11 • ç saniye öyle durdu. Sonra Tam bu sırada İvan sönük bir sesle: li . 
o ahr 
t~ • husu. • b" . ~ ıı ha sı ır dıyeceğim yok. 
l;i(ıı_ ~layuıca · · · · ·sifi' ı~ ~uk f • ıstemıye ıstemıye 

0~1· ç0~ attan akat şuurlu ve gittikçe 
J<ıi' ı lloktaıllluhtasar cevaplar verdi. 

1118
t, ~\>~ baba ~tda hiç bir şey bilmedi-

1'Jf' tQ 1§lcrin;ıyle Dimitri arasındaki 
8~ }'4,t:!, en de haberdar olmadığı· 

lııı t ' fil' ~d ılrı ·· 
eJil' be~·lltrı. u şeylerle asla meşgul ol

ı. \r 
t aınız ~ 

Oı'e ~ cttiı;ı· . agabeyisinin ba·basım 
"l)ı "'nı b·1· Crc:ııy- ,_ 1 ıyordu ve zarf hakkın· 
llt «ıt"<>vdan a Yor malumat almıştı. 
Cartı gun bir tavırla. 

le Yor6 • ·· lt unuz ya, dedi, hep aynı 
lt cyetc .. . 

a11ı1" soylıyecek yeni bir 
~: .1<>rurn. 

- Reis hazretleri, müsaade edin ıde 
çekileyim ben... Kendimde bir fenalık 
hissediyorum. 

Dedi ve cevap beklemeden dönüp 
kapıya doğru yürüdü. Fakat birkaç a· 
dım attıktan sonra durtdu. Düşünür gi· 
bi bir tavır takındı. Gülümsedi ve tek-
rar yerine geldi. 

..&..- Muhterem reis, ben "Hem ağlar, 
hem giderimi., diyen köy kızma benzi· 
yorum. Hani giydirip kuşatıp da yol
lanılan kız gibi ... Halk masalları içinde 
böyle bir şey vardır. 

Reis sert sert: 
- Bununla ne demek istiyorsunuz? 
Diye sortdu. 
lvan, cebinden bir demet ruble çıka-

rıp uzattı: 

- İşte paralar ... O zarfın içindelci 

paralar bunlardır; işte. Babamı sırf 

bunları elde etmek için öldürmüşlerdi. 
Diye bağırdı. Paraları kaldımıış, her

kese gösteriyordu. Sonra: 
- Nereye koymak lazım bunları? ... 

Siz, mübaşir efendi alın da kimin hakkı 
ise ona verin. 

Diye sesler.idi. 
Mübaşir demeti alıp reise verdi. 
Reis şaşa.kalmıştı. ivana sordu: 
- Eğer bu rubleler, gerçekten çalı

nan para ise nasıl oluyor da sizin eli· 
nizde bulunuyor? 

- Bunları dün akşam Smerdiyakov
dan, katilin bizzat kendisinden aldım. 
İntiharından evvel ben, onun evine gi~ 
miştim. Babamı öldüren kardeşim de
ğil, odur. Ben teşvik ettim, o öJ.dürdü ... 
Hangi oğul babasmm ölümünü istemez 
ki? .. 

Reis, öyle afallamıştı ki: 
- Aklınız başrnızda mt sizin? •• 
Demekten kendini alamadı. 
- Tabii.. tabii.. Aşağılık bir akıl ... 

Tıpkı sizinki ve - dinleyicilere doğru 
dönerek -, şu mahlUklarmki gibi be
nim de bir aklım var. Onlar da babala
rını öldütfdükleri halde, şim.di gelip bu
rada burun kıvırıyorlar, fazilet taslı· 

yarlar. Diş gıcırdatıyorlar. Yalancılar!.. 
KatiJJer ! .. Bun1arın hepsi de babaları
nın ölümünü isterler.. Yılanlar böyle
dir, birbirlerini yerler. Eğer J:;.aba ka· 
tilleri olmasaydı, onlar kızacaklardı. 

Onlara göre bu cinayetler birer facia 

sahnesidir. Seyredip keyiflenei:ekleri 
bir tiyatro! .. Ben de ... ben de onlardan 
biriyim ... Su var mı? Su! .. Verin bana 
bir yuı:lum su Allah aşkına!.. 

ivan, başını elleri arasına almıştı. 

Mübaşir ona yaklaştı. Aliyoşa, olduğu 
yerden ayağa kalkarak: 

- Dinlemeyin zavallıyı, hastadır, a
teşler içinde yanıyor. inanmayın söy
lediklerine l 

Diye haylardı. Katerin Ivanovna da 
kalkmzştı. Heyecan ve teessürden sap
sarı ne yapacağını bilmiyor, şaşkın ve 
korku dolu gözlerle İvana bakıyordu. 

Mitya, soğuk bir gülümseme ile kar
.d~ini dinliyorldu. 

ivan: 
- Telaşa kapılmaymrz, diye atıldı; 

hayır, ben deli değilim, sadece katilim. 
Sonra gülerek ilave etti: 
- Bir katilden de mutlaka hatip ol· 

ması istenemez sanırım. 
Müddeiumumi saklayamadrğı bir he

yecanla reise ldoğru eğildi. Mahkeme 
heyeti fısıldaşıyorlardı. Fetiyekoviç ku· 
lak kabartıyor, kalabalık derin bir he
yecan içinde susuyordu. 

Nihayet reis, kendine gelir gibi ol
du: 

- Şahit, dedi; kanun huzurunda hı:ış 
görülmiyecek kadar tuhaf ve an-laşılm~z 
bir dil kullanıyorsunuz. Eğer gerçekten 
söyliyecek bir şeyiniz var"a. sakin olu· 
nuz ve kenı:linizi toplz.yaral: konncu
nuz. İtiraflannrz c:C:.di rr:i? Ycl:s:ı lıir 

2044 numaralı bisiklel plfıkasını 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. - llupeıı Bcd
ro.~yan. ( K. 1. 192 J 

nöbet sayıklaması mıdır? 
- İşin fenası şu ki, ben, sözlerime 

şahit bulamıyacağnn. Çünkü şu Smer 
.diyakov köpeği, öteki dünyadan gelip 
huzurunuzda beni tasdik edemez. Evet, 
bu para, o zarfın içindeki paradır. Si
ze hep zarfı mı lazım? .. Bir tanesi yet
mez mi ? .. Birinden başka şahiı:lim yok 
işte ... 

Ivan, dalgın dalgın gülümsedi. 
- öbürü dediğiniz şahit kiml:lir? 
- Onun mükemmel bir kuyruğu var 

reis hazretleri ..• Kılığı nizamlara uy
maz. - Sonra, gülmeği bırakarak, sır 
veren bir ehemmiyetli tavırla: - Ş~y· 
tan yoktur, gerçi, zaten bu benim b::ıh

settiğim de küçük bir iblis ... Hem belki 
şimdi de buradadır, masalardan birinin 
altına veya başka bir yere sığınmış o
lacak ... Nereye gidebilir ki? ... 

Ben ona, susmıyacağımı, bildiklerimi 
söyliyeceğimi haber verdim. O, ban::ı 

tutup tufan.dan ve daha bilmem hangi 
münasebetsizliklerden bahsetti durdu. 
Bu canavara hürriyetini veriniz. Çünkü 
o ıda imana gelmiş, ruhu hafiflemiştir ... 
Bir sarhoş da tıpkı onun gibi: 

"Vanka Petersburga gitti,, 
Türküsünü söylüyordu. Ben, iki sa

niyelik bir ahret saadeti için ketrilyon 
kere ketrilyonlar feda ederim... Beni 

tanımıyorsunuz ha? .. Aman y:::rabbi n· 
abdal seylersirıiz... Eğer onu görer:ıi 
yorsamz, şeytan yerine b~;1i belleyini..ı 

(Devamı ı·ar) 
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1 
istanbul Levazrm Amirliğinden verilen: ı -

Harici Askeri Kıtaatı ilanları ' 
Balıkesirde Çayırhisar mevkiinde yapılacak 2 adet 4 No. 1u 

garaj inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Tahmin bedeli 
57.920 lira 52 kuruştur. İlk teminatı ·1147 liradır. İhalesi 7-8-939 
pazartesi günü saat 17 de Balıkesirde Kor. satınalma komisyo. 
nunda yapılacaktır. Plan ke;;ıf fenni ve hususi şartnameler İstan
bul Ankara levHım amirlikleri ve Balıkesir kolordu satınalma ko -
misyonlarında l1 cr gün görülebilir. Eksiltmeye girebilmek içm bu 
gibi kıymette inşaat işleri yaptıklarına dair ihale gününden en az 
8 gün C\'\'el Yilayet nafıa müdürlüğünden ehliyet vesikası teklif 
zarflarına konulmuş bulunması lazımdır. Taliplerin belli belgeler 
ve yukarda yazılı ehliyet \'esikalarını ve muvakkat teminatlarını 
havi teklif mektuplarını ihale saatinden en geç bir saat evveline 
kadar komisyona makbuz mukabili teslim etmeleri. (142) (5213) 

*** 
Cinsi Miktar Muhammen Ilk Te. 1lıale 

Kilo Bedeli minatı günü saati 
Lira ~ira 

Sa.de yağı 14400 14400 1080 28.7.939 cuma 15 
Yulaf 460000 18400 1380 ,. ,, 16 

l\lersin garnizonundaki krtaatm ihtiyacı olan sade yağı ve 
yulaf kapalı zarf usulile eksiltmeye konuldu. Eksiltme Mersin 
askeri satmalma Ko. nu tarafından yapılacaktır. Zarflar aynı 
günde açılış saatinden bir saat evveline kadar kabul edilir. Faz. 
la: bilgi isteyen istekliler askeri satmalma Ko. da şartnameleri 
görebilirler. (104) (5070) 

Erzurumda yeniden yaptırılacak olan iki adet hangar kapa. 
lı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 62220 lira 86 ku. 
ruş ilk teminatı 4361 lira 4 kuruştur. Eksiltmesi 28 Temmuz 
939 cuma günü saat on beşte Erzurumda askeri satınalma Ko. 
da yapılacaktır. Şartname ve keşif ve planları her gün Ko. da 
görülebilir. Teklif mektupları belli gün ve saatten bir saat evvel 
Ko. başkanlığına verilmiş bulunacaktır. (109) (5075) 

*** 
Kapalı zarfl:ı eksiltmeye konulan yirmi bin kilo, sade yağma 

eksiltme gününde istekli çıkmadığından bir ay zarfında intaç e. 
di'lmeh üzere pazarlığa çıkarılmıştır. Tahmin bedeli on yedi bin 
lira ılk t.c-minatı 1275 liradır. İlk pazarlığı 28-7-939 cumartesi 
günü saat 15 de Erzurumda askeri satınalma Ko. da yapılacaktır. 
Şartnamesi kolordunun tekmil garnizonların.da görülebilir . 

*** 
Kapalı zarfla eksiltmeye konulan Erzurum. garnizonunun 

120,000 kilo sığır etine eksiltme gününde istekli çıkmadığından 
bir ay i~inde neticelendirmek U7.ere 17 Temmuz 939 da yapılan 
etin pazarlığına talip çıkmadığından son pazarlığı 7 Ağustos 939 
pazarlesi günü saat 15 de Erzurum asker! satmalma Ko. da pa. 
zarlıkla yapılacaktır. Tahmin bedeli 22500 lira ilk teminatı 1687 
lira 50 l=uruştur. Şartname ve evsaf kolordunun bütün garnizon. 
larmda görülebilir. (160) (5427) 

*** 
Beherine tahmin edilen fiyatı 210 kuruş olan 14500 adet 

F'renk gömleği kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. hk teminatı 
2284. liradır. Şartnamesi her gün öğleden sonra M. M. V. satın 
a-lma J\o. dan 155 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. İhalesi 9 
.Aığustos 039 Çarşamba günü saat 11 de yapılacaktır. Eksiltmeye 
girecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı bel. 
<5elerlc ilk teminatlarını Ye teklif mektuplarını;. ihale saatinden 
behemehal bir saat evveline kadar Ankarada M. M. V. satınalma 
I<o. na ''ermeleri. (159) (5426) 

>!< * * 
Cinsi ~Iiktarı llk teminatı tahmin İhale tarih ve saati 

kilo Lira ku. bedeli 
Ku. 

lhrpa 425000 1275 00 4 7-8-939 pa~rtesi saat 15 
:Yulaf 425000 1593 75 5 ,. ., ,. ,, 15,30 
Kuru ot 318000 1192 50 5 8~8-939 salı ,, 10,30 

Te.fc!mi garnizonunun ihtiyacı olan arpa ve yulaf ile kuru 
otu eksiltmeye konulmuş olup eksiltmesi İspartada satmalma 
Xo. da yapılacaktır. İhaleleri kapalı zarfla yapılacaktrr. Şartna. 
mc ve evsafları Ko. da mevcut olup istekliler tarafmdan her za_ 
nm.n okunabilir. Eksiltmelere iştirak edecek olanların teklif mek. 
tuplarrnı ve kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı vesikalarile bir. 
liktc ihaleden bir saat önce Ko. da hazır bulun.maları. (54.25) 

Y~Ni T[SLiMAT..__._. -++----+-,._, 

ilMü~ABERLE:RiMi2 

DAl-IA YUKSE:IC 
'rAiZ, DAl-IA E.Yi 
ŞARTLAR. T~MiN ~D~R 

t~OtANTS~ BANK-UNI NY. 

• 

MOTORLARI 
TllRKİV& \. IA l ·~A~A G M~MEf{IL·ı V~t-1~ ıv1 ESAR 

Nafıa Vekaletinden: 
Takriben 165 kilometreden ibaret olan Erzurum - Sarı. 

kamış arasının demiryol etüdil işleri kapalı zarf usulile münaka. 
saya konulmuştur. 

1 - ~1ünakasa 2 ağustos 1939 Çarşamba gUnü saat on beşte 
Vekfıletimiz Demiryollar inşaat dairesindeki rnünakasa komis. 
yonu odasında yapılacaktır. 

2 - Bu işin muhammen bedeli 43,000 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı ·3225 liradrr. 
4. - Mukavele proje, eksiltme şartnamesi, genel, şartname, 

umumi fenni şartname, istikşaf haritası, istasyon mesafelerinin 
ve iltisak kat'ı mükiifilerinin hesaplarına ait 210 ve A 2 numaralı 
tiplerden ibaret bir takım münakasa evrakı iki yüz on beş kuruş 
mukabilinde Demiryolları inşaat dairesinden tedarik olunabilir. 

5 - Bu münakasaya girmek isteyenler 24.90 numaralı artır. 
ma, eksiltme ve ihale kanunu mucibince ibrazın~ mecbur olduk. 
!arı evrak ve vesikalarr, muvakkat teminatlarını ve münakasa ta. 
rihinden en az sekiz gün evvel referanslarını ve diğer vesikalarını 
raptederek Vekaletimize verecekleri bir istida ile bu iş için talep 
edecekleri ehliyet vesikalarım ve fiat teklifini ha ·ıi kapalı ve mü. 
hürlü zarflarını mezkur kanunun ve eksiltme şartnamesinin tari. 
fatı dairesinde hazırlıyarak 2-8-939 tarihinde saat on dörde 
kadar numrah makbuz mukabilinde Demiryolları inşaat dairesi 
eksiltme komisyonu reisliğine tevdi etmeleri lazımdır. (5239) 
----------------··-··- --

İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğü~den _:_ 
Evvelce Acıbadeınde Ahmetbey sokağında 16 No. rada otur

makta iken halen ikametgahı meçhul Emniyet Sandığı borçlula. 
rmdan Bay Ali Naciye ilan, yoluyla son tebliğ: 

11147 hesap No. sile Sand1ğrmızdan aldığınız 800 liraya kar. 
şı Ga.latade. Arapcamii mahallesinin Çınar sokağında ('Ski ve yeni 
8, 10 No. lu iki kagir mağazayı 11-7-931 tarihinde birinci dere. 
cede ipotek göstermiştiniz. 

22-3-938 tarihine kadar ödenmediğinden borç miktarı faiz 
ve komisyon ve masarifile beraber 652 lira 84 kuruşa varmışlır. 

Bu sebeple 3202 No. lu kanun mubicince yapılan takip ve a. 
çık arttırma neticesinde mezkur gayrimenkul· ( 657) lira bedelle 
Sandık namına muvakkaten ihalesi yapılmıştır. 

İşbu ilan tarihin,den itibaren bir ay içinde 938/441 dosya nu. 
marasile sandığımıza müracaatla borcu ödemcdiğıniz takdirde ka. 
ti ih~ le kararı verilmek üz.ere dosyasının icra hakimliğine tevdi 
edileceği son ihbarname makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 

(5438) 

1 Deniz Levazım amirliği ilanları 1 
Tahmin edilen bedeli .,17.250'' lira olan "10.000" kilo küse. 

le 27 Temmuz 909 tarihine rastlıyan perşembe günü saat "H. 
de kapalı zarfla alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İlk teminatı "129::)" lira "75" kuruş olup şartnames 
her gün komisyondan parasız olarak alınabilir. 

3 - Isteklilerin 2490 sayılı kanumın tarif:ıtı dahilinde tan 
zim edecekleri kapalı teklif mektuplarım en gcc; belli gün \'C sa. 
atten bir saat evveline kadar Kasrmpaşada bu~unan komisyon 
başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. (5020) 

............. ..... . , ...... 

Marmara Üssü Bahri K. Satınalma 
Komisyonundan : 

Tahmini fıatı Tutarı 

Cinsi kilosu kuruş lira 
Sade yağı 20,000 92 18400 

1 - Komutanlık birliklerindeki kara erle!·inin senelik sene 
lik ihtiyaçlarından olup yukarıcla miktarı yazılı 

0

sade yağı kapa. 
h zarf usulıle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 1 Ağustos 9:J9 salı günü ~aat 16 da lzmillc 
tersane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait şartname komisyonda göriilebilir. Ve bedelsi1 
olarak alınabilir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edı:cek isteklilerin 2490 sayılı kanu. 
nun istediği ticaret vesikalarını ve 1380 liradan ibaret ilk temi 
n.atlerile birlikte teklif mektuplarını muayyen g-li'l \'e ı::antten tam 
bir saat evveline kadar komisyon ba~kanlr.~ma vermeleri ilan o. 
lwmr. (5237) 

* * * 
4 adet 25 x 25 X 11,00 11e~c küliik 
4 ., 18 X 20 X ü.00 paraçol 
4 ., 22 x 22 x 11,00 Gürgen kiitük 

12 ,, 00 X :30 X 12,00 çıralı c;am kütü:;: 
20 8 - 10 metre boy 13 s/m dip kulur ma\'na. r"'reni 

1 - Gölcük den.iz fabrikaları ihtiyacı iGin yukarıda cins ve 
miktarı yazılı beş kalem kereste 24-7-.-909 tarihine rastlayan 
pazartesi günü saat 11 de paz:ırlıkla alınacaktır. 

2 - J.:v~,d· \'ı..: ı_::ırtlan iı.1ıc ını..:k istt•ycıı iste\lilcrin hrr .-ri'r 
ve pazarlığa i~tirak edeceklerin belli gün ve s'..ltlc Kasımpa~ada 
bulunan komisyona mlıracaatları. (5414) 

r Yeşil Bursa Ovasına hakim. emsalsiz manzaralı 

1 ç ~ e~ ~cuz tarifeyi tatb~a b~şl!m~b~ .1 

Yemekler dahil tek yataklı odalar 3 Jjr8 

" " çift ,, " 6 
,, ,. Banyolu tek ,, ,, 5 
.. " " çift .. " 8 

Rahat bir yolculuk, mükemmel istirahat, 
w w akşam Müzik bulunur 

1 
Levazım Amirliğ ı Satınalma 

, __________ K __ o_m __ i_s_v_o_n_u __ n_d_a __ n ______ ~-

Cinsi 

Pantalon arka tokası 
Çelik kanca 
Sarı sabun 

20,182 adet 
9,322 " 
2,717 " 

Haki bobin 7,600 ,, 
Siyah makara No. 8 587 ., 
Saatli makara " 40 910 metrelik 750 ,, 
Siyah makara ,, 1 183 100 ,. 

---~~~--~--~-~~--__... 
Kol astarı 1,000 metre 
Lavantin astar 474 ,, 
Siyah vatka 1,000 adet 
Haki kurdeHl. 1,362 metre 

'Ay Yıldız 5,892 adet 

Şaı ka hava deliği siyah 10.800 ., 
,. .. haki 1,000 ,, 
., tepe mu~ambası 312 ,, 
,. kenar mcı;ıiui 5,200 ., 
" ,, mukavvası 5,548 ,. 
,. tepe mik,ısı 5,G84 ., 

borusu 4.,771 " 
Siperlik mika 5, 194 ,, 

" mukavva 5, 165 ,, J _________ ./ 
Er sakandırak düğmesi 3,7·18 ,, 
Subay ,, ., 700 ., J4 ~ 
Talebe ,. ., 5.100 ,, 
Sakandırak kayışı haki 2,914 ,, b 
~-·-·-~--·-·~ıa_c_·h~·er_t _____ 2_.1_0_0~-"-~-----~ 

Parafin 400 kilo 
Ara ipliği 4 00 ,, 
:\iu}~w\·a 78 X 10~ 1,500 adet ~ 

Dikimc\'lcri ihtiyacı için yukarıda yazılı malzeme 2::>- 1
/ 

Salı günü hizalarında yazılı saa tllerde Tophanede amirlik ~ 
alma komisyonunda pazarlıkla almaca ktır. !steklilerin 1<ııt 1 

minat ve kanuni vesikalarile beraber belli saatlerde korrıi~) 
gelmeleri. (82) (5:314) 

*** 
Ce~ bın liralık kadar yulaf alınaca!dır. razarlıkla e1"r 

mesi 21-7-9:JD pazartesi günü saat H,30 da Tophanede fı.ıı1 1 
·r~ 

satııı alma komisyonunda yapılacaktır. Kati teminat 750 il 
tsleklilcrin kanuni vesikalarile bnaber belli ı:;aatte ko111iS) 
gelmeleri. (86) (5398) 

• 1119 

Bahçeler müdürlüğü içın alınacak muhtelif cins Derrıır 111 
zcnıenin rr:übayaası işi aGık eksiltmeye konulmuştur. :Muh8ıı

1

1ı 
b 1 "1/ 

edeli 1071 lira ve ilk teminatr 55 lira 80 kuruştur. hale 41 ~t 
9:;9 ::?a:~artesi günu saat 14 de daimi encümende yapıl~cıı!>l 
~·at tn;:..mc· Z'.r..bıt Ye Muamelat Müdürlüğü kaleıaind~ gö~ıe ıJ 
Talip!crilı ilk teminat makbuz veya mektupları ihale günU Jl'l 
ycp saatrQ daimi encümende bulunmaları. (5451) 

:;: :;: ~:: ıt 

İtfaiye için alınacak 10,000 metre hortum kapalı zarf e:; 
mcsine konıılmustur. İhal~ 3-8-9:39 Perşembe günü saat. l\ ' 

daimi encümende yapılacaktrr. Muhammen bedeli 13.500 Jıt' el 
ilk teminatı 10J2 lira 50 kuruştur. Şartname Zabıt YC }.{l19~b 
ınüdiirlüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin ilk temin.at 

1118 l<ıı k 
veya mc~ı;tıınları ile 2490 numaralı kanuna göre hazırıaya.cılclerl ttı, 
zarflarını ihale günü saat H de kadar daimi encümene vert11 ı,.; 

~~· 
--~~--~~---------~~~-~ 
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