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4{ lo1:-ı 
~bir görünii., (KD~ede Hatay l>ayrammda bıdılnacok o lan mebualar heyetiM riyaset c.. 

lla tayd~~ki~'·bayram 
Yarın sah'lh başlıyor 
~arnutay heyeti ile diğer vilayet heyet leri 
~kşam Antakyaya varacaklar """" • '""d•) 

110\" h 
\'

1 
areketler lstanbul üniversi-

~~a.n: ASJM·us 

~bu:.':!: tesi genişliyor 8. i.L· ~etekküJ eden (Hu
~~· yayma kurumu) 
~ ~ intihap ettiği faali
~~ında takdir ve hürmet 
Lı:~Ot. kacak bir varbk göı
~ ~ununun teıekkülü 
~ fİb...I! - ç sene olduğu hal. 

iki Enstitü daha inşa edilecek 

3000 kişilik konferans salonile 
bir talebe spor sabası yapılacak ~ ~~ kadar ortaya koy. 

~~rler batlı başına bir 
~ ~ Yİ dolduracak dere-
~ Uftur. Bundan başka' İstanbul Universitesinin önU- j spor sahası vUcuda getiıilecek-

her sene memleketin mUzdeki ders yılı faaliyeti ctra- tir. • 
~ "ı~~uk mütehassısla. fmda Maarif VekAleti tetkikler İstanbul Unh-ersiteslnin pro
~ ~ ilıni mevzulıır üze. yapmaktadır. Bu tetkikler ara· jelerlnl hazırladığı Ye vt'k!Uet;ı 
~ c1etl'anslar verdiriyor. smda i.' ·ıiversiteye iHivc edile- tekli! ettiği diğer miihim bir 
~ ~ (Turquie) iami ile cck enstitüler birinci plfrnda mesele de Uç bin kişi alabilecek 
iL.~ ._:,_~ Fransızca bir e- gelmektedir. genişlikte bir konferans salonu 
~ 'f-yoruz ki, (Hukuk 'Vnlvcrsite bahçesinde; bir fi- inşasıdır. Bu salon, projelerin 
~~a Kurumu) milli zik, bir de kimya cııstitUsU ku- vekaletin tasdikinden sonra der· 
~ İçinde çalıtmakla rulncaktır. B•ı <-'nstitUleriıı ku- hal yapılacaktır. 
)t~ thr .. Cumhuriyet Tür. rulması için bir milyon liraya Gene Unlversite talebesi lçir. 
~ Yenı hukuki çehresi ile ihtiyaç giirlllmcktcdir. bir talebe evi yapmak da tasnv-
1:., '-'u~ ı.;~eketlere tanıtacak Dundan haşlrn gene UnlYerCJI· vurlarm başında gelmektedir. 

İl... a akiyet temin etmİf- te bahçesindeki rasathane ile u. Bu inşaatın mUhim bir kısmına 
L.~ lnı mumi hina arasındaki saha tan- yakmda başlanacaktır. 
~ille~ i~el şöhreti haiz hu. zim edilerek burada bir talebe 
~"" i! erınden H. Levy Ull. - - ·---------------
'iıtJ.a,, e n M' kin G . J V k • ] • ~>"1c: i,cı.~-i ·:1ı.:~ ın~:; 1 n h ı· s a r a r e ı ı 
. ""t' o "n v h ,.f ~ ~ti h e nıu te ı mem. 

-~ b~ u~;:~~~~~~~ tetkiklerini bitirdi ı::::ı:. 
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Blöfün Polonya siya
setinde yeri yoktur 

Adana ziraat 
amelesi 

Yazan 

Hilmi Uran 

Seyhan'ın sayın mebusu 
Bay Hilmi Uran ·Adana 
havalisinin zirai vaziyetin
de mühim bir mevkii olan 
amele meselesi hakkında 
orijinal bir tetkik yapml§
tır. Hilmi Uran on dört, on 
beş sene evvel Adanada va. 
li, daha sonra fırka müfet. 
tişi sıfatiyle uzun müddet 
mühim vazifeler ifa etmif 
devlet adamlammzdan ol. 
duğu gibi Nafia ve Adliye 
Vekili olarak hükômette 
bulunduğu sıralardaki mü. 
şahedeleri de Adana hava. 
lisinde yaptığı bu tetkikle. 
rin neticeleri üzerinde ken
disini takviye etmeye hiz. 
met etmiş bulunması iti
bariyle onun söylediği söz. 
lerin hem ilmi, hem ameli 
sahada kıymeti büyüktür. 

Bununla beraber muhte. 
rem mebus amele meselesi 
hakkındaki tetkikatını oku. 
yucuları arasından sürükle
yip götüren cazibeli bir üs
lup ile yazmış olduğundan 
yazının bu meziyeti de il
mi ve ameli kıymetini bir 
kat daha arttırmıştır. 

Sayın Bay Hilmi Uran'ın 
bu güzel ve orijinal yazısı
nı gazetemizde bir müd
det devam edecek bir tefri
ka halinde yarından itiha. 
ren neşre başlıyoruz. 

Ve Polonya, ordu
sunun Başkuman- 1 

dan ının ağzı ile son : 
sözünü söylemiştir 

V arşova, 21 (A.A.) - Ma. 
reşal Smigly Rydz'ın Ameri. 
kan matbuatına verdiği beya. 
nat, geniş surette tefsir edil.) 
mekte ve Mareşalin sözlerinde.· 

ki katiyet ve verdiği ihtarlarda. 
ki ehemmiyet tebarüz ettirir.. 
mektedir. 

Bu beyanat radyo ile netre. 
dilirken aşağJdaki komanter de 
ilave olunmuştur: 

(Devamı 6 rncrda) 

Erzurumda 
seyl8p felaketi 
ispirde 28, Samsunda 

5 kişi öldü 
. Köprüler ve yollar bozuldu, 

evleri seller götürdu 

lngiliz tay- 1 
yareleri 

Memleketimiz üze
rinde de uçuşlar 

yapacak 
Londra, (Hususi) - İngiltere 

parlB.mentosunda sorulan sualle. 
re cevap veren hava işleri nazın 
Singsley Vud şu cevabı verdi: 
"Yakın bir zamnda bombardı. 

man tayyarelerimiz Lehistan. 
Türkiye ve Romanya üzerinde de 
uçuşlar yapacaktır. Fransa üzc . 
rinde uçan tayyarelerin yansı 
bombardıman tayyaresi idi. Fran. 
sa ÜZC'rindc uçan tayyarelerin ya. 
nsı Akdenire kadar vardılar, df. 
ğer yansı Fransanm ortasından 
döndüler.,, 

(Ya:ııı 3 ün~üde). 

Başvekil 
BUyükadaya gelip gitti 
Yalovada bulunmakta olan 

BaşYckll Refik Saydam dllıı 

BUyUkadaya. gelmiş, Anadolu 
klllbUndc bir mUddet istirahat 
ettikten sonra. tc!tr.ır Yalovaya 
d3n.n:.: ... ~::.r. 

Kral Karol Akde
nize çıkıyor 

HUı..rcı;ı, 21 (A.A.) - Dun ak

~am BUkreşten hareket edea 

Kı·nı Karo), bu sabah Köstence

.:çn L'· - ..ı.furuı yatı ile bir ge. 

ziııtiye çıkmıştır. J~ıal Karol, 

5~rki A::clcnizde Ye czcUmle 

ve bu gezintisi on gUn sUrecek
tlr. 



ltalya 
General Frankoya 1

1 gizli muahede ak- , Satye tahkikatı 
· • idd:a:-ıamenin yazılması dettirmek ıstlyor henüz bitirilemedi 

au m~ahedeyle lspan· 
ya el altından mihvere 

yardım edecek 

1Iliddeiumuınilik t.ı . • ından 
hazırlanan ~·ı tie yolsuzluğunun 

i lL'" .. ~,, mesi br ~• noktaların tet
kik ve tahkik edilmesi için gö
ı iUeıı !Uzum Uzeıin e he n.Uz 1 !ti-

Daily Expres gazetesi Mal- rilem emiştlr. 

L muh&btr:I yazıyor: Müddeiumumilik c' }rdtincU 

Öğrendiğime göre, General 
ı · t·anko, İtalyan Hariciye Nazırı 
l\.ont Ciano'nnn İ!i:panyayı ziya
•·oct osnasmdAld görüşmelerde, 

mihver dovletJeri7le doğrudan 

.ıoğnıya bir aekert ittifaka gir
ıııeğt reddetmişse do İtalya ile 
uir do.tlu!c mnahodcsi aktetme
~e razı olmuştur. General Fran
!, o, aonhaharda Romayı ziya

retle bu muahedeyi irnzalıya. 

l'llktır. 

811 muahede görünüşte yalnız 
,.ırası ve 1.ktrsadi bir anlnc;;mn 
•• lacakQr. 

Jrakat ltaı111111Ar muo.hed.oye 
~un bir madde koydurmak ü
- Geaeral Frankoyu tazyik 

" · ı ıaktedirler. 

Ba gt.zll madde, İspanyayı bir 
narp esna.smda zahiren bitnraf 
göstermekle beraber, el ııltm
dan mihver devletlerine yardmı 
etmek tullni tazammun ede-

sor.Tt Jı • 1·irr. liğine vaziy"ti bil
dirmiş bu noktalnrın yen; .ı.,n 

tah· ··- cc1i]m"~ · · " miştir. Bu 
yUzden '~ ,ıı'lnamenin ya-ılıması 

birkaç gllrı ~ "'İkn:'<;: ' · I'. 

Takdirn!lme alacak 
kütüphane memurları 
~ehrin muhtelif l<ütUphanele

rlnde çalışan mamurlarm gös
terdikleri değerli hizmetler do
layısiyle bazılarının takdirna
me lle taltifleri dtişUUnlmUştUr. 
Takdirname alacaklarm adları 
veka.Jet tarafından tesbit edlle
rek tebligat yapılmaya başlan

mıştır. 

---0--

y eni terimler 
İlk, orta ve lise kitaplarrnda 

bulunan terimlerin vaziyetleri 
tetkik edllmiş, mükerrer olan
ların bu yılki ders kitaplarına 

konmamasına dikkat olunmuş
tur. 

cektir. Yeni yil kitaplarına girecek 

Bu yardım bir tarortıın ttaı- terimler kitaplara. konmak üze
yan ve Alman tahtelbah.irleri
ııin İspanyol llmnnlarmda ko.. 
naldayıp Atlas denizindeki do
naıunalara hücum için yeniden 
kuvvet almasını temin şeklinde 
oldntıu gibi fspanyolla.rm İtal. 
'\an kuvvetlerine "gönüllü!' ola
nık girmelerini tekettfıl ede
t•cktir. Bu 1Jdncl şekil, İspan

' a. dahili harbinde İtalyan "g~ 
niillü" lerlnin Frank:o kuvvetle-
ine yardımının bir mukabelesi 

tlt•nıck oluyor. 

re ala.kadarlar umum mUdUr
lUklere gönderilmiştir. 

--<>--
Bolu Valisi 

Yeni Bolu Vallsi Naci Kıcı~ 
man Ankaradan şehrimize gel
miştir. Bugünlerde vazifesi ba
şına gidecektir. 

---0-

0tobila meael~l 
Beyoğlu tarafındaki tramvay 

raylarının sökülerek o cihette 
otobüs işletilmesi meselesinin 
tetkik edilmiye ba.~landığını 

yazmıştık. Bu işin bir an evvel 

Şehir haberleri arasında: 

Pazar ve §di gün 
fiatleri ne dair 

Eğlence yerlerinde pazar günleri de haf tanın adi günle~ 
rinde olduğu gibi ücret alınması esası kabul edildi. 

Her gün gittiğimiz yerde bir fincan kahve, bir duble bira, 
bir parça sandoviçe ne para veriyorsak, pazar günü de aynı 
fiyatı vereceğiz. 

Böylelikle fiyat birliği husule gelmiş ve halk füzuli za
rardan korunmuş olacak. 

Fakat haftanın diğer günleri için tesbit edilen fiyat, pazar 
günküne yakın olursa, bütün bir hafta "pazar,. mikyasında 
bir ücret ödemiş olmryacak mıyız? 

Onun için, haftanın adi gü nleri için ayrılan konsümas. 
yon fiyatlarını bu yeni usulden sonra bir kere daha gözden ge_ 
çirmeli, bilhassa şu veya bu sebeplerle f iyatlarmı yükseltmek 
talebinde bulunan müessese sahiplerinin taleplerini bu bakım. 
dan iyice incelemelidir. 

Çöplerden istifa de edemez miyiz? 

İstanbulda iki çöp fırını kurarak çöpleri yakmak usulil. 
nün tatbik edileceğini öt,'Yreniyoruz. 

Çöpler daima lüzumsuz "müzahrafat,. adını taşımakta ise 
de, onlardan istifa.de edenler de bulunuyor. Hatta bunun en. 
düstrisi vücut bulmuş ve çer çöpten bir çok şeyler imal edile. 
gelmektedir. 

Ötedenberi işitiyoruz: Danimarkadan bir müessese, !stan~ 
bulun çöplerini satın almak için teşebbüslerde bulunuyor da, 
nedense bir türlli tahakkuk edemez. Şimdi Danimarkanrn şe-h. 

rimizdeki mümessilliği va.sıtasile bu teşebbüeün ameli imkan. 
larını ara§brama.z mıyız? 

"Sinekten yağ çıkarılan,, bir devirdeyiz. 

Plajlar için zaruri bir tedbir 

Kız kardeşini 
öldüren katil 

Kızın metres yaşaması 
tahfif sebebi addoluntlu 

Galatasarayda Tozkoparan. 
:la kahveci Recep adında birisi 
ile metres hayatı yaş:tyan Esma 

1 isimli genç bir kadın, birkaç ay 
evvel, bu şekilde hayat sürme. 
sine tahammül edemeyen kar. 
deşi Hasan tarafından bıcak ile 
öldürülmüş, kardeş katili Ha. 
san ağırceza mahkemesine ve. 
rilmişti. 

Hasanm muhaker.1esine dün 
1 de devam edilmiş, müddeiumu
mi Feridun iddianamesini oku
muş tur. 

Müddeiumumi suclunun su. 
-unu sabit görerek Türk ceza 
kanununun 449 uncu maddesi. 
ne göre 22 sene hapse mahkum 
edilmesini istemiş, ancak kız 
kardeşinin nikahsız olarak ya. 
şamasmr tahrik ve kendisine 
küfür etmesini de tahfif edici 
sebep olarak kabulünü ileri 
sürmüştür. 

Duruşma karar için bırakıl. 
mıştır. 

---oı----

Almanyaya ısmar-
lanacak vapurlar 
ihale kısa bir zamanda 

yapılacak 

Avrupaya ısmarlanacak va. 
purlarm Ankarada hususi bir 
komisyon taraf mdan ihzar edi. 
len şartname ve projeleri ta-

PlaJ1arda müşterilerin paraJarıru ve kıymetli eşyasını ka. mamlanmıştır. 
sada.n emanet alıyor ve sonra cebinizde kalm~ bozuk para nev. Ağustos ayı içinde beynel. 
inden en ufak bir miktarın bile herhangi suretle kaybolma. milel bir münakasa açılacaktır. 
sın.dan mesul ~hılın:eyo~lar. , . . . . ~' ihale kısa bir zamanda yapıla. 

Fa.kat pli.] aahipleu h!rhangı vec;:hıle ):ı.1ç bır _..yın lı:ay.L, · ~ caktw. Vapurların iki sene için. 
bolmaması ve müessesi dahilinde müşterilerin,e tam bir huzur . deı tamamen , teslim , edilmeleri 
temini için laznn gelen bütün tedbirleri almağa mecbur de. tekarrür etmiştir. 
ğil midir? Bu maksatla bila istisna bütün plaj sahiplerinin, ka~ Fabrikalardan yapılacak tek. 
binelere kilit ve anahtar yaptırarak denize girecek müşterilc. lifleri tetkik etmek üzere bir 
rine teslim ebnesini istemekt~ haklryız sanıyorum. H. komisyon kurulacak ve bu ko-

~-~s 
.• • I"''·a!l 

H:ı.t.er .. n san'ata a a.· e 
.,. 

M ü~tHTE "Alınan sıı; Sor 
IVI festh'ali" nl açan ırı' ~Ya 

llit.tdr, bu m.inascbetle > k n) 
dakika. k:ı.clar söz söyicnıiŞ + ıı ~sa 

b:ı115' !\os 
nıakla beraber, haTpten ...!" le . 

lı"etJJ,. t ıc 
memiş. Buhrandan btl - ter' YboJ • 
miş. \'er.say muahcde:.hıl eıl et a 
ctmcınis "Çemberleme slY~ 1.. J· em 

". ,, ' lıtıı 
ne takılıırnm.ış. Yahudi ıııel t dikk_ a 
si ,·eya Danzig prenııcıııln a 

ıııııı 
almamış. ,ı ~ ı. 

115111 O!t 
Buna mukabil yalnız ıı,11 ~ıııa 

tan, sanatın inkişafmdıın "ı-
1 tir 

setmlş. f C 
Btı havadisi veren dünl·ıı 11~ ~ ~tıı 

zeteleri, bilhassa lngil~ ııı":ı tıı 
atı memnuniyet eseri g1'6 I e}a e . 
yorlar. . io ~! tı 

Bu sükii.net ve tesıunl>1 Rilt 
dünyanın gidişi nammıı bir f ~ d?&t 
hayır addetmek istiyorlar~ 

Filhakika. harp, hele b 1, 

kü harpler, insanJyetin en; i" 
kudret tezahürlerinden b~ ~e 
lan "sanat" ı mahvediyor· / ~\ı 
yalnız sanııtnmzr, en büyii1' 1,ı ~ fe • 
no.tki\r olan Al1n.hrn en r:niiıll k · 
eseri "İmmn" 1 mahvedJyot· \ tırı , . 

Bu bakımdan dünyanın ;:,. İditd 
kedderatma tesir edebil ııt' tıqı 
mevkide bulnnanlann blf ~' :tııa 
lan arasında Hitlcrin "Se.ıı•'~ d 
karşı aUikasını tnkdfr ctıııcJI'.:, 

1
1 

.. , •• ,, l 
imkAnsızdır; "Harp ilAıı> ,1 ~ 

korkunç görültüle~ı ltıt~1~ 1 
sinmiş "Sanat perileri" no 
vcıillyor demektir: J 

Sen htlmuş ol, macerı'lyı ç 
giryam söylesin. ~ 

HİKMET~ 

Kadınlarımız F atib 
1-lnlkevine çağırılıYot 

Palilı llulkevlnden: 

Evimizin açtığı ve iki/ 
dil' .d~vam eden bickJ, dJk11 J 

leri talebeleri bu günden iti . 
r'en imtihan di!dşl orine tı 

0 
mışlardır. Bir hafta devam ~ 
cek bu günlerde talelıelel" dl' 

İtalyan Hariciye Nazın Kont 
Ciano, geçen hafta General 
l:<~ra.nko ile görüştüğü zaman, o.. 
na Alman - İtalyan askeri eks-

yapılmasına istical olunmamak- ·------------------------- misyon şehrimizde ralışacaktır. 
A n karadaki komisyonun çalış. 
malarma igtirak eden Denizyol. 
lan erkanı ve fen heyeti azala
n bugün şehrimize dönecekler
dir. 

maşlal'ını Evimiz saıon1arıll 
ki a . !ye.erde biçecek ve dı 
ce:k!er ve bu elbiseler iuıt1~~ 

perleri tarafından hazırla.nmı.5 

olup mihver devletleri için mev
cut harp fn-sa.tla.nndan bahse. 
elen kalm bir dosya. gfistermlş.. 
tir. 

tadır. 

Daimi sergi 
-0--

heyet:ne arzedildilüen sonrıı 
prlac:•.·\: sergide teşhir edilcC 
tir. Ar; u eden Bayan ınr p 

Diğer taraftan Avruı>adan 

getirtllecek otobüsler mazotla 
işleyecektir. Ancak şehir içinde 
işleyecek otobüslerin benzinle, 
şehir dışına gidecek otobüslerin 
de mazotla işleyen cinsten ol-

Hu dosya, 1030 senesi çıkma- ması da dUşUntilmcktedir. çun-
ılıın evvel zuhur edecek blr kU mazot şehrin ha.Yasını boza

800 bin liraya çıkacak inşa işi 
tekrar mevzuubahs oluyor 

Zahire Borsasında 
intihap 

.;iin saııt !J dan 17 ye lrn.d&t. 
çalışmalarını yal>md,.n f; 

tetl:ik ede bilir Ye tesbit e61 

cek imtihan gUnUnde de pil 
bulunabilirler. 

harpte )llihver dedetlel'lnin, si- bilmektedir. 
l"ı.lılnrda ve harp malzemesinde 
diiş;uanlanna ftıikiyetl olduğu

Vali ve Belediye Reisi Lutfi lan pavyonları kendi paralnriy-
Zahire bors ası idare heyeti in

tih:ıhı pazar~ si ~· ıı ü :ı. •• ı l "'"' lt
tır. Seçim heyeti bu yoldaki b'.1-
tlin hazırlıklaı·mı bitirmi; Ur. 

-0--

nu göstermektedir. Dutlukta adam 
soyanlar 

Mecidiye köyü civarında Şiş· 

Kırdar'ın lstanbulda dnimi bir l.:! :nşa edeceklerdir. 1 

sergi blna'Sı için evvelce intişar 800 bin lira sarfiyle yaptın-
eden tasavvurları etrafında ha- lacak esas bina ise milli banka· 

--<>-
her aldtğımıza göre bir proje ha- lardan birinden alınacak kredi Müşterilere İyi muamele 

ile yapılacaktır. Bu krecli temin ll tramvay deposunun arkasın- zırlanmaya başlamıştır. etmı"y b.l t ·ı 
edilir edilmez, derhal inş'lata en ı e Çl er 

da.ki dutluğa götUr<lükle ri '!\'[us- Bu projeye göre sergi binası başlanacaktır. Bu sergi bina. Tramvay mUdUrlUğU taraftt!.-

Konser ve konfera.111 

Şi~U Unlkevinclcn: U~ 

23 Temmuz 1939 pazar ~ııı 
akşamı saat 21 de Halke~~ı r'ı 
de Deniz Harp lisesi tarib oğ,1~· rı:ıı meni Fevzi Kurtoğ·lu ta c• 

tafa adında birini, dut ağacına C ~O bin liraya çıkacalctır. Bina- sının 100 bin lira tahmin edilen dan mtistahdemlerc hitaben biı 

Devlet bağlamnlc suretiyle soyan, :\olev- nın etrafında yapılacak ,daimi seneli kvaridatından ödencco':- tamim neşredilmiştir. Bu tamim 
meteoroloji enstitü· Ilit ve Ahmedln ""'ır cezadakı" d b'll b 

dan bir konferans ve Evitılıı ~ 
zınm iştir[lkile de bir çarll d~r 

Ö• ·111" verilecek, monoloğlar 5 ) ıl~D' "'"' bUyUk pavyonlar milli müesse- · e, ı rnssa nzı tramvay bilet. slinden verilen malumata göre tır. 
hararet dün İstanbul ve Anka- duruşmalarına dtin de devam e- selere ait olacak, meselt\. Sümer- Şimdilik binaya. yer aranmak- çilerinin miiştcrilere hiç de iyi cektir. Davetiyeler Şişli ıtı 

dilmiş, şahitler dinlenilmiştir. muamele etmedikleri şikA~·et vinde teYzi olunmaktadır, rada 30, Edirne, Tekirdağ, lz- · · bank, Etibank ve diğer bu gibi ta·dır. Bu husus için Sürpagop • ı:ı.J 
mir ve Diyarb:ıkırda 3G, Akht- --0-- müesseseler kendilerine alt o. arazis!. müsait görülmekteclir. edildiği bildirilerek bundan son-
ııarda 37, Adana Ye Antalyada. 
:~8 dereceyi bulmuştur. 

Ha.va doğunun şimal kısımla
rmda mevzii yağışlı, Eğede a
.:ık, dl~er yerlerde bulutlu geç· 
m~lr. 

Bııgllıı hava ı- rn deni z:n şar
ınudn ve tioğnda yağışlı, Akde
niz ve Trakyada açık, di ğer böl
t;~ı.,r,,., b11lntlı1 geçecektir. 

:e c 'c > . uma 1 umarte. 

Eski hakimlerden ra hakıarmaa şikayet vaki oıan- A k rk T' 
Suphi Berk vefat etti lardan ilk defasında kendileri-

8 er 1 ı anı bc@tJ' 

İstanbul mUddeiumum1 mua- ra lı n m iŞ yu"zu" ki e yapı 1 an . n ı'şan ne ihtar Yeı·i!cceJi. ikinci defa· Beşiktaş Askerlik Ştı 
Yinlcrinden Sadreddin Berk'in v sında da işten çıkarılacaltları <len: ree ~e' 
babası eski hAkimlerden Suphi bildirilmiştir. 938 • 939 ders yılında 1 •il~' 

- • ya muadili okullarla dabfl) ıl' 
Derl\: evvelki gün vefat c ~miş-- B • k d d "" k n~ 1 --o-- b. sek okullardan mezun oltll' t•~ 
tir. zr a ın ın san ıgın l ıran _·na tepe vapuru ır kaza tahsillerini terkedecek olaJlıııw 

Suphi Berk'in cenazesi dlin, atlattı bs,Ş 

b • k f k •ı d •ıJ • ı Ağustos 939 gUnUndell •· ::-"le dostları ye adliyeciler tara- f r ge ll Ç lZ e V l e l l Dun köp · "r.,1- A<la- narak 15 Ağustos 039 gunll "ıe· 
f mclan kaldırılmıs, E~·üptekl ai- ya gı'cl"' Denı'z Yolları "daresi ,,. U 

• J ~n 1 
- ;şo. mına. kadar devam etme"' 68 le kabristanına gömlilmliştur. Kadırgada Takuhi adında bir kızdırmrştı. Kendisinden inti- nin Ma ' ' , ... Y" n"···ı " "r"-·' J"r besf11 

del i t · · kadınla beraber oturan 2 3 ya~- kam almak üzere parası ile yli· • • ' · re Beşiktaş askerlik şu ıııl' 
Genç mu e umum muavP11- nu rv;;ıklarmdan geçerken per- kurulacak olan askerli!~ ı:ı:ıec: l'' 

ne ve ailesine tazivctı"r dileriz. larında Hikmet aduıda. bir genç zliğilnll çaldım. F:ıkat ne çare vancsi bozulmuş, sularla - ·lrilk- ne mUracaatla yoklall'laıs.rl 
kız, geçen gUnü Takuhi evdr~ ki, iş .anlaşılarak yakalandım. 

lenmete başla.mı~ •ır. c:vnrdnp :vaptırr.:.nlarr ilA.n olunur. 
yokken sandığını açmış, içinde YUzUğü tanıdrğım Kahraman a- geçeıı ·: r .. apuriar Maltepe • , 

--o-

Bir amele ağır 
bulunan 13,5 lira ile bir altrn drnda bir gence verdim. Nişan- --o- tA 

n"n imdadina kOŞ!!l;.!-;"lar, bir • ... d-Y 
yUzüğil çalarak kaçmıştır. Iımdır. YlizUğ·ümUz yoktu. Bu m·ıcıc .-t sonra pervane tamire- Tarihı eserler yanın 

::.::: 2t rı:mınux1~2 Temmuz 
~ ' ÇtınlLll' ~ Ccmaz!l'a. 
,__ ' 11 bmr 78 hızır yaralandı 

1 -- ' Ortaköydcn ArnavutköyUnc 
ı Vakıtler jv.ua. jF'...unt 1 Vua Ezani I giden 3871 numaralı su dama
l ı- -- canaları yUklU kamyonun kapa-fso.-.e • • u J 11 08 4 4~ 9 t 1 / ğı yolda birdenbire açılmn;, 
1 c•~t ~ f 11 ')O I ' . ıı t 2 20 4 44 . . . . . 1 J J.kt.-.-ı• ıun~ 541 1618 8 , 2 Mustafa ısmıııdc bır ame o ye-
J .A..-.:ı.~.., ı Hll 1200 I9.!!8 ı200 re dUşerek muhtelif yerlerin
i ,..oıa~~· 1 !l ~ j 1 6G ıı sı l f,.'5 den ağrr surette yaralanmıştır. 
) hcı. .,,... ı 1 ~ I "!111 :: ~ TOO ı Mustafa sıhhi imclat otomobil: 

He B~yoğlu hastahanesine kal
~lmışbr. 

DUn sokakta temiz ve şık bir ımretle bu işi de halletmiş ol- dilerek vapur yoluna devam et- inşaat ,,; W 
kıyafe tle dolaşan Hikmet yaka- duk. · t" i 1 · nda.,.. 

mış ır. Tarih eser er cıvarı ı1ıı:ıJ' 
lanmış, adliyeye getirilerek b;- Fakat Talı::uhinin paralarını Bir kayık battı şaatın on metre geride yaP b

6
4e 

rincl sulh ceza. mahkemesine ve yüzüğlin kıymetini ödiye~e- SUrmonc limanına ait dört sı kanun icabıdır. 'l'UriJC O' 

verilmiştir. ğim." demiştir. tonluk Emaneti Hlida motörü KöprUIU medresesine blti~r Jll' 
Genç kız sorgusunda suçunu Çnlınmt~ yüzükle nişanl!ı'lan Salıpazarı ünUndcn c-eç :r~{en larak inşasına başıan~n ~ec;ell' 

itiraf ctmi ;. ı;.öyle demiştir: g-cnç k1'7., h~kim Reşit tara!"m· Mevllit ismirıcl e hirinin kayı,:> şaat Maarif Vek1\letinın ııdllıı 
- Bu Takuhl olacak kadın elan tevkif olunmu~. tevkifhane- na ı;:ıırnmrc::, parçal::ıyaraii: batır· btisli ile belediye tarafı 

b:ni bir meseleden dolayı çok ye gönderilmiştir, m1r,~ ır. menedllmlştir. 



r. 

~: 
Sefvi felaketzedeleri-

,~- . 

;: .. e 16QQ lira gönderdik 
JI Sor,.<\ 

,-ıı1'1 ~derı) (Hususi muhabiri
~ 0 kasab - Bulgaristanm Sel. 

·~ D asının d ;ıh ı\osits Yanın an ge. 
ler İci da nehrinin taşmasile 
Ybot~nn b' boğulup ölen ve 
~eteın · • ıçareler hakkında 
~· ızın v eli w. 

~at hük;r gı en doğru 
~kkar . umetimizin naza-
11lı.ız ~~ celbetrn~~ti.r .. Arka

gı bir f k met Munırın yaz
~ ı ta · 

yapmadığını da hükumetimiz 
hem Türk ve hem Bulgar fela

ketzedelerine karşı yaptı. 

Bulgar gazeteleri hükumeti. 
mizin gönderdiği 1500 lira ia-

neden dolayı memn~niyetlerini 
izhar etmekte ve Türklerin iyi 
komşuluğundan bahsetmekte
dirler. 

1l'la al aJans haberleri 
~ 1' ıirk ın1?rş ve radyo ile bü. Bu sene 14.690 

~·ıı f Cııtnh tnılletine bildirilmişti. göçmen gelecek 
11tb0' ~tiıı S llrteisimiz İsmet İnö- Anlrara, 21 (Ilususl) - Sıh-

ı;sttfi' ~felak a Majesk Kral Borise hat YekA.leti bu sene memleke
etj tet. dolayısiyle gönder-i aı:ı timizc gelecek göçmen pr"~J"a. 

ıııi>~ Rilt rn·Ife· telgrafı bütün mmı hazırladı. Bn pro:;-rama gö· 

re 939 senesinde Bulgaristan
dan 11.200; Romanyadan 3.400 

ır l ~dostluk etı Ü.zerinde kardeş 
~e~ duyguların: kuvvet
Oııııdage Vesile olmuştur. 

1 
'l'Jı~ ikin .~aada, Sofya sefi- olmak üzere 14.690 göçmen gc-

bir 'Ye n &un evvel Bulgar ha- lecektir. 
JJt' • eı:aret' 

•· 1' ,r ~ llııdin B ~ protokol şefi Jlu suretle gerek mallarını 
·ii ~ fcJak elınofu ziyaret etti 1.asfiye etmiş, gerek pasaport· 
uıııı ~ etzed l . 

ti~ e ere ıane topla- larrnı almış ve terki tabiiyet et. 
\· ere te Lk··1 d ~Ol} a .. Şe~ U e en ko. miş bu muhacirlerden başka hiç 

..._,~ rı11rınc ı ··k" . . . 
Ürk . Hı umetımızın bir kimse göçmen olarak getir· 

tdı. ı · lırası gönderdiğini lilmiyccektir. Ve vakı olacak 
llaras )ÜQ Türk lirası Bul. 
~la~ ile 120.000 Leva 

ıntiracan"lar da knbul olunmryn
caktır. 

Göçmenler eylUldcn itibaren 
dığ1 bı~ .. ~ulgar milletinin 
~tıin uyuk felakete Türk 
c y k tnaddeten Ye manen gelecekler ve nılircltrn mahal-
ı:ıat:r 1ndan ve candan ala- lerine sevkcdileceklt>rdir. 

tıııllet en iki komşu devlet 
ıtı <ırasındaki dostluk 
ın ve .. k . 

tı <l muştere sevme 
etli ~l~g~Iarının ne kad;r 
b,lt t llgunu bir kere da ... 

~iv· e 111ektedir. 

nilya,~ kasabasında felakete 
~ <le b~a.vallılar arasında bi
"rar\_ta \~0k ı:rktaşımız vardı. 
a Haı:r ':y·rı.ıza karşı bizzat 

0R0stet?tı~t eri oüyük bir ala
td ııl&ar h ~~ ?ulunuyordu. 
l eıı Yetj lıku.meti ölen Türk. 
tr Öks~ kalan yavruları 
~· lızlerinden ayırt et. 

fkat v 
Ç\ink .. llıerhamet müşte-

1'ttnız u, onlar bizim ırk
r to olmakla beraber, 

eulg-atP:aklcmnda yaşıyan 
11 d.asL ebaası olan Bulgar 
ııııı _ıqtdı. 
~ !!'arist T 

Avrupaya tetkikata 
gönderilecek adlıyeciler 

' 
Ankara, 21 (Hususi) 

Adliye vekaleti isimlerini bil
dirdiğim hakim ve müddeiu
mumileri Avrupaya tetkikler 
yapmak üzere göndermeğe ka
rar vermiştir: 

Balıkesir müddeiumumi mu
avini Necmettin Yeşilbaş, müd
deiumumi muavinlerinden Meh 
met Ali Sebuk, Ankara sulh 
hakimlerinden Lutfi Doğutürk, 
Ankara hakimlerinden Hamdi, 
zatişleri başmuavini Sedat 
Çumralı, bunların tetkik gezi
leri bir yıl devam edecektir. 

---o,---
Şehir Armonisi 

konserlere başlıyor l.. tıncl ahı:ı ürklcri kendi 
-...· a, ı b' h 1 Ve b· ç ır ayır mües. 1:.01: . . _yarın yeni teşkil 
~hill l ır faal şefl·at yurdu- c' i.;;i şehir armon:si bugünden 
~ellg~n i~ıkları i~in bu ka- itib. r~·. lrnn::crlcrlnc başlıya.
le~ l'·· llrk arasında, hiç caktır. Konserler, bugUn saat 
k y lll"k çıkarak Selvideki ıs Gc Taksim Uidesi önün-'"· 
1 tı~a~Vrularına merhamet 
Yiltıın tnadı. 
111'1~ tnilyondan fazla Türk 
:% ' .b~ulgar zenginlerin 
1\ gı l h. b' 

t Otta ' ıç ır zengin 
"~ ''At· Ya atılarak üc bes 
·ıd· ~" ırn· . . ~ a ltell"ıe ın~n göz yaşlarını 

lltıı.ı z llıı idi?. 

~madılar ve onların 

,~sa Haberler ı 
.\rı lt-------

pazartesi g:iııli sa .• _ ....,·ık

sim bahçesinde, salı gllnil gene 
saat 18 de GUlbano parkında 

ver· ~·:ektir. 
ÇarsaMbn glin!lı.den itibaren 

şehir armon:!"i her giln 1conser
lerine yer!' mallar sergisinde 
devam edecel~Ur. 

········~·::~~:··::;:~:~·~·····~ 
intibaları i 

t ara ,. t 
ubc'ııı· ' el!.! b' c stanbul gibi şe-

·~ı . llhassa cam cı:;va alıı:; 

1 
20 numaralı seyahat inti-i 
baını yarın neşredeceğiz. ! ~u .ırtt ıı. .,. ' 

~ ~ h· 1"'ndau şehrimizde 
ıııı ır zu 

ltıı lt~ı i . ccaciyc Rirekti ku-
• fştlt Çın tcşebbii~lere giri
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Erzurumda 
seytap · 

Erzurum, 21 (A.A.) 
Dün saat 16 da Kopdağında 
yağan şiddetli yağmurlardan 
mütevellit seller Pırnakaban 
köyü civarındaki üç köprüyü 
:;:-ötürmüş, bu suretle Erzurum. 
Gümüşane arasında münakalat 
münkati olmuştur. 

Pırnakaban köyünde on evi 
ve bir oteli sel götürmüştür. 
Bu köprülerin ve harap olan 
yolların yeniden yapılmasına 
başlanmıştır. Münakalat cok 
kısa bir zamanda temin ediİe. 
cektir. 

Erzurum, 21 ( A.A.) - On 
beş günden beri yağan şiddetli 
yağmurlar ve dolular Erzurum 
ve mülhakatında yer yer tahri
bat yapmıştır, İspir, Dımıs, Ol
tu ve Tortum mmtakalarmda 
··ağan yağmurlar ve dolular 
·,,san ve hayvaıı zayiatmı mu. 
-:ip olmuştur. lspir~e 8 insan, 
1 j0 hayvan zayiatı vardır. Yoğ 
murlardan husule gelen seller 
ıylarca çalışma suretile yapılan 
·rolları ve köprüleri tahrip et
niştir. 

Samsun, 21 (A.A.) -
1amsundaki son seylap hakkın. 
la alman mütemmim malumat 
:ı.şağıdadır: 

Su merkez kazasının 1 O kö. 
?Ünde 3000 hektar arazide tü
lün ve mısırın bir kısmı ile 60 
,;n kilo arpa, buğday ve çav. 

dar tamamen mahvolduğu gibi 
iki ahşap su değirmenini de su
lar götürmüştür. 

Çarşamba kazasında 18 köy 
arazisini su basmış ve mezrua
ta zarar verdiği tesbit olun. 
muştur. Bu mmtakada sular 
'lenüz çekilmediğinden hasarat 
miktarının tetkikine devam o
'unmaktadır. 

Bafranın Alaçam nahiye 
nerkezinin Cicik köprüsü ile 
'•arşı mahallesine geçen köprÜ
ıü su götürmüş ve çayın etra
fındaki harmanları sel basmış
trr. Gelek ve Yenice çayından 
--;elen seylap Hebili köyü ara
zisini basarak hayvanatı ve a-
abalarr sürüklemiştir. 

Samsun merkez kazasr ile 
... arşamba ve Bafra kazalarında 

'"otan ölenlerin yekunu be:
"'l.ü fustur. Tabiatin bu acı dar
besine uğrayan mmtakalarda 
icabeden tedbirler alınm1~tır. 

Çarşamba ve Bafra kayma
kamları seylap mmtaka!armda 
-:alışmaktadırlar. Vali de Çar. 
·ambaya gitmiştir. 

Köylüler hükumetin P.Öster. 
iiği büyük alaka ve yardrmdc>n 
:iolayı müteşekkir ve müteselli 
olmaktadırlar. Bugüne kadar 
~amsun vilayeti çevresinde bu 
';:adar büyük bir selay görül
mediği söylenmektedir. 

Maarif Şôrası 
Umumi heyeti bu sabah 

ikinci toplantısını yapacak 

1: ·--.--···--···· .. -----

f Görüp düşiindU~ç 
. ·········································· .. 

Polis hikayelen 
insanın bin türlü iht'y 

var. Hele iç alemi b:ıkm~ınd . 
bu ihtiyaç birdenbire hudut
suzlaşıyor. Derinin altmd:ı !: 

ğuk ürpermebr dolaştıran h • 
yecanlı duygular, '1atta korlcu 
bile bu ihtiyadann idndedir. 

Ankara, 21 (A.A.) - Maarif 1 programları ile pansiyon nizam • Bu insan h:'ssinin, -pek csM 
şürası 22 temmuz cumartesi gü._ namesi, kas:wt talimatnamesi, olduğuna şüphe yok Çünkü 
nü saat 10 da umumi heyet ha.. yabancı diller talimatnamesi, sa_ en eski masallarda ela korku, 
!inde Lop!;ı.n1~ak komisyonlarda/ natoryom ve prc\'antoryom tali- birinci plana alınmış g;bicEr. 
tetkiki bitirilen meseleler ve ta. matnamesi üzerindeki tetkikleri • Çağnnızda buna yeni bir hız 
limatnamel<'r üzerinde müzake _ I ni tamamlamı§tır. verildi. "Moris Löblan", "Ko. 
relerde b ı! ın~(;aktrr. 1 4 - Teknik öğretim komis . nan Doyl", "Edgar Valas,, \'e 
Komisyonlar. l u .. r, de faaliyet ı yonu: bunlann yoluna giren dahi:\ bir 

!erine devam eyl<>mı.ştir: Su komisyonunun umumi heye. çok ~hsiyetler her gün bu br. 
1 - rıan komisyonu: tc arzeceği raporun hazırlanma. zm başka başka örneklerini ve. 
Türkiyede tahsilin bugünkü sına devam etmiştir. riyorlar. 

durumu ve n.na meseleleri hak _ 5 - Yüksek öğretmi komis - Bu eserlerin sürümünd::! ca-
kmdaki tetkiklerine devam et . yonu: ğımızm payı nedir? Nicin -bu 
miştir. Ruznamcsindeki meselerin tet.. türlü hikayeler, büyük -sanat 

2 - tık öğretim komisyonu: kikini tamamlamıştır. yarabşlarımn eremediği bir k"-
A - İlk okul programı üzerin- 6 - ?\e§riyat komisyonu: pışma ile karşılanıyor? Bütün 

deki çalışmalarına devam etmiş . Okul kitaplarının 1\Iaarif Ve - bunlann sebebi sadece bir se-
tir. mıııı i cmföy cmföyp cmf viyc meselesi midir? Yoksa za-

B - Maarif müdürleri talimat.. killiği tarafından basılmasına ve manm ruhları işleyişinde, ya~:;ı. 
namesinin tetkiklerini bitirmiş yayılmasına dair talimatname • yışrn kendisinde mi bir vesile 
ve rpaorunu şura reisliğine ver. nin tetkiklerini tamamlamış ve tohumu filizleniyor? 
miştir. umumi heyete arzedilecck rapo . Bu çapraşık davaya burnu. 

3 - Orta. öğterim komisyonu: runu haz1rlamrntır. mu sokacak değilim. Bi.iyük 
A - Liseler, orta okullar inzL 7 - Beden Terbiyesi komis - teşhisler ancak iri çaplı kafalar. 

bat talimatnamesi hakkındaki yonu: la yorulmaz müşahedclerin i::ı;. 
tetkikatını bitirmiştir. Lise ve orta okul müfredat dir. ~ 

B - Liseler, öğretmen okulla. programları üzerindeki çalışma_ Yalnız, bana öyle geliyor, ki 
n ve orta okullar sınav talimat. larına devam etmiştir. polis romanlarını besliyen şey 
nameleri üzerinde müzakerelere 8 - Dilekler komisyonu: sade korku değil. Fennin lr"-
devam etmiştir. Reislik makamında kendisine vuştuğu ince tekamül, vnsıta!a. 

C - Su komisyonlarda meta. havale edilen dilekleri ve rapor. rm incelişi, radyo, teleziv;·-•. 
matik, tabiiye, Türkçe _ Edebi _ ları tetkik ederek ait oldukları kimya hamleleri, casus', - .1 
yat, yabancı diller, fizik, kimya, komisyonlara tevdi etmiştir. bir harp silahı mertebesine 

Almanyada hurda 
demirler toplanıyor 

selmesi, entrikanın miibaİı.~~· 
ması, hatta bir zeka izi s::ıyıl. 
masr., ardı arası kesilmiyen mt _ 
harebeler ve bunlara benze· 
daha başka telakkilerin de 
beslenişte hissesi olsa gerek. 

Bizde bu türlü eserleri i 
tercüme eden kalem, eğer .. ı_ 
darumyorsam "Fazlı Necip,, e 
aittir. Eski "İkdam,, da da bun~ 
lann tefrika edildiğini gördü . 

Siiah yapmak için iab ika\ardaki 
aletler de sökülecek Şimdi de değerli geneler:_ 

olan demir malzemenin, demir mizden Hikmet Münir an; ç, Berlin, 21 (A.A.) - Hurda 
demir toplanması için bütün 
Almanyada yeni bir faaliyet 
başgöstermiştir. 

1938 senesinde muhtelif 
fabrikalarda 255.000 ton hur
da demir meydana çıkarılarak 
alınmıştır. 

Bu seferki yapılacak iş te 
evvelkiler gic-i istimalden sakit 

lngiltere 
Moskova Sefirine yeni 

talimat gönderdi 
Londra, 21 (A.A.) - Hükü-

met B. Secds"e yeni talimat gön
dermiştir. D. Secds, B. Molotof 
ile yakında bir görUşme yapabi
lecektir. 

Londra, 21 (A.A.) - Sulh 
için cYrensel birlik cemiyet!, bu 
akşam !ngiliz scı:icilerine bir 
hitap neşrederek bunlıı.rı mebus~ 
ları neıd:nde müdahalede hıı 

lunmağa. ve aşağrdaki iki nok
tanın yapılmasını talep etmef!;e 
dnsef eylemiştir: 

1 - İngiliz - Sovyet paktı im-

ve çelik parçalarının, istimale lışmalarmdan artan zamanı 
gayri salih makinelerin, rayla- bunlara veriyor. 
rm, madeni kapların, çivilerin, Bu kitaplarda bence iki ha. 
zincirlerin, cıkrıkların, kablola- yır vardır: 
rm ve umu~iyetle iyi işlemele- 1 - Menfi zekaları, marazi 
rine mani olmaksızın fabrika- bir tezahür olarak ele alırlar. 
lardan alınabilecek bütün alet- Onlarda imrenilecek bir hal hı. 
lerin alınmasını istihdaf etmek- rakmazlar. 
tedir. 2 - Ne kadar kuvvetli olur. 

I sa olsun, bu marazi zekaların 
lzmir fuarını Başveki bir gün çılgın bir cüretle ken-

çacak dilerine hiyanet ettiğini göste-
a rirler. Hepsinin altına adaletin 

tzmir, 21 (Hususi) !zmir demir yumruğiyle parçalanmak 
fuarını n:· ~vcl~il Refik S::ı.yda. yazılmıştır. Sonunda hak mu. 

. k vetle muhtemel- zaffer olur. Okuyanlar arasın. 
mın açması uv da v b fA k"I · eger u men ı ze a ara un-
di r Vekillere '... dnvctlyeler . il lar . · renen zava ı varsa, netıce. 

gü·ı :_.ilm; .. ':.-. nin korkunç ve bir kader kadar 
-=======================şaşmaz vuruşiyle sarsılıp ken. 
zalanmncLu evvel, parıamento dilerine gelirler. 

dağ'rl mamalıdır. Hikmet Münir, bu eserler 
. . mahsus olan o hızlı akışı terc:·j 

2 - Moskova mlızakcr"lerı- melerinin lisanına venniştiı-. 
nin lıuc .. in1cü vaziyeti ile derhal Boş vakitlerini bile bu kada 
1.:·r nnlaşmaya n.rılmamas ... '.:ı- kıymetli bir hizmet haline ko • 
:_ cn.:;~:ıer, cfkart umumi~·ey0 yabilen genç arkadaşa ne mu! 

lu. 
H. SÜHA GEZGtr· 

bildirilmelidir. 

'lı· . 
at t 'earet \' 
r '%·111 . eka..Jeti genel itha-

u i H s H u s a v a d i s 1 e r 
Panama Kanalından 

geçen Sovyet harp 
gemileri 

l'lll>ın ~zerinde bazı teklif-
rıı <ı.ga k 
~ Elıın.. arar vermi;;;tir. 
~e. "~'iin h' . tı l ımaycsı nokta-

tııı 1azr k 
~ ll ~örrı ayıtlar il~vesi lti-
' !.!ctııttı 1 

en kararname tet
l\,, ektedir 

ı~ "rs ,.·ı. . 
ı. ltsııı, .... 1 

aretinc ta.bi Gökson 
•111 " irt·k 

D:.Lnlcii posta ile gelen ingilizce "Daily Express,, ve "Daily 
8kcich" gazeteleri hususi membalardan aldıkları a.şağ1ki ha1Ja. 
disleri vermektedir: 

* Rusyanın !ngilteredeki dostları Rusya ile İngilterenin men
faatlerinin müşterek oluşu dolayısile, yani her iki memleketin de 
Alman tehlikesine muruz olmasr yüzünden, aralarında muhakkak 
bir anlaşma noktası bulunacağı kanaatindedirler. 

*** ıA ltı ka 1 ~P suçuyla mUt-
d_,,. l't 1 Ytnaka . * Danzig'deki naz.i şefleri, ağustos ayında Danzig'de hiç bir 

• Sta mı Nurı Boz- A 1 d w •• 1 d. 
~ıp c;. nbu1aa tevkifini mti- hadise bu uruna ıgını soy emekte ırler. 

~ ....... \\·eıki . *** 
• ~rJnde · gtin kars adliye• * İngiltere hükumeti Tiyençinin ve dig~er t~hdit altında yer. 

};ı.u rıımiştir 
i!~lt nakaı · !erin donanmanın himayesinde muvakkaten tabliyesi ve aynı za. 

rı ~an a~:k~a'~kaleti, Deniz- manda general Çang.Kay.Şek'e daha fazla fiili mü.za.hcrette bu_ 
aın alan memurlar lurunak mevzuunu müzakere etmiştir. 

"'~cır,;n ~~~n.r Trabzon ve ts- Bu planın tatbik edilip ed.ilemiyeceği Tokyoda İngilizlerle 
:ıı l lir. n,;1nlarına ta~·:n e- Japonlar arasında cereyan eden konuşmalara bağlıdır. Zira o ko. 

Qtıqk Clt" ~llaksatıa sicille- nuşmalardan bir §ey çıkacağı ümitleri pek aooır. 
11 

lllektedir. * Söylendiğine göre, Mussolini, Londradaki sefiri Grandi'yi 

icabında Fransa ve İngiltere ile müzakerede murahhas olarak kul~ 
!anmak mülfil'ıa.zasile Romaya almıştır, zira onu, bu gibi bir ~ 
için şimdiki hariciye naZit'r Kont Ciano'dan daha elverişli bul. 
maktadır. 

Grandi şimdi kabinede nazır mevkiini haiz bulunmaktadır. 

Böylece geniş mikyasta müzakerelerde bulunmak m.evkiini ihraz 
etmiş oluyor. 

Nevyork, 21 (A.A.) - Fana 
ınaclan Associated Press'e bildı
rildiğin" güre, Japon elçiliği mti 
messilleri, P:.ı.nııma kanalı ınrn
takasmdaki Amcı ··.an m::ı.kam~ 
larıııd:ın, 12 il:ı l ' Temınuı a~ 
ra,;ı:ıda. :Vladtvostok'a gitmek"*tt.. 

*** ""' . . . zere kanaldan geçen U Sovr.et * fransızlann tanklara karşı ıcap ettıkleri top, askeri müt.e.. .. , ··-d , . · 
h 1 .fad . .. A d .d -k • gem.s ,, .... , ... a rıı ••• ..ı.maL tall"n 
assıs arın ı esıne gore vrupa a bu !leVl en en mu emmel t . 

1 
d. 

t 1 d 
e mış er u. 

op ar ır. ------------
Bu topların nsıl işlediği henüz bir sır olmakla beraber. her_! orman koruma fes. ki!a~ 

hangi zırhı, oldukça. mühim mesafelerden yırtıp parc:ala.mat ka. I 
biliyetinde olduğu malumdur. kanunu 

* • • .L\nkara_ 21 Cl-lu.usi . 
* Almanlar Bulgaristanla Yugoela.vyayr hiıibirlne- yakınlaş. Orman \orurna bta.lanru'.:ı , . 

tırarak Balkanlarda bitaraf bir blokun n1lveslnı te~kfl ~tmek ~ z:ifeJt:rir.~ ~ onr.am •ı: ~. . 
yesini beslemektedirler. myiece Yugoslıı.vyanm da. dahil oldı.:ğıs l rnü---'--tl .. ~ · · · • 

r~ -..... .... e oaır ruza•rl' .... 
Blııib:r. mıta.ntmt ~bflecekferlni umuyorlar. rr.e m..rim.+n • 

' ._K,TTne ı.'GrtJl'U~t'\11', 
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Garip bir yaralama vakası 

Odemişte köy k8tibini vurdular 
Çing yl1%Unil biraz daha yak

lattırdı: 

- Köyde insan eti yiyorlar .. 
diye fısıldadı. Amcanla kanımın 

şin Kiraz nahiyesinde bir yara- broşUrde, lzmlr t .. ıe alt yediğini söylüyorlar .. BaıJca tUrlil 
l&ma vakası olmuştur. Gece ya- resimler, malfımat ve (dUnkU, nasıl yaşayabilir, ve etrafta do
run köy kA.tibl Kdmllin evine bugünkü, yarınki lzmlr) pavyo. \atacak kuvveti kendilerinde bu
meçhul blr şahıs gelmiş ve ka- nunun tesisatın ait izahat bulu- labilirler ? ... Onlar ki, hiç bir ıey-

Hadise gece yarısı 
sokak kapısında 

oldu, katip 
yaralandı 

pıyı ~alarak: nacaktır. teri olmadığını herkes bilir. 
- Kamil efendi, seni mUdUr Manisa p.ıvyonu bu sene bazı Vang Lunı, Çine konu§urken 

çağırıyor. Hemen gel. demiştir. llth·cıerle tadil ve tevessü edile- ileriye doğru uzattığı ölü kafasını 
Kı\mil, uyku sersemi, yatak- cektlr. Yeni Manisa Valisi Bay andıran ba§ından biraz kendini 

tan kalkarak knpıya gelmiş ve . Faik Türel, pavyonda yapılacak geri çekti. Bu derece yakın göı:le· 
- Sen kimsin? ta.dilltı mahallinde gözden ge. riyle adam pek müthi; bir man
Dlye sormuştur. Dışardakl ç lrmişttr. Manisa pavyonunun zara arzediyordu. Vang Lung 

meı;hul adam da: geçen yıllardan daha güzel bir birden anlayamadığı, mina vere-
- Ben bekclyim. Çabuk ol, şekilde tanzimine çalışılacak- mcdiği bir korku ile irkilıdi. Sank: 

mUdUr bekliyor. tır. ayağına dola§&n bir tehlikeyi at· 
Cevabını vermiştir. KA.mll, mak, uzaklagtırmak istermiı gibi, 

birkaç dakikada giyinerek ıo- Şehir telefonu hızla ayağa kalktı. 
kağa fırlamış, daha knr,ıd ;- n bir· lzmlr otomatik telefon mU- Yüksek sesle: 
kac adım atınca bir tabanca dUrlUğU, şehir telefonunu ihtl- - Bu yeri terkedeceğiz. Cenu-
patlamıştır. Bunu iki tabanca yaca göre tevessUh ettirmekte- ba gideceğiz, dedi. Bu büyük top 
sesi daha takip etmiş, ağır su dir. Karşıyakndaki tesisata 60 rağın her yerinde açlık çeken in
rette yaralanan köy kA.tibl KA· abone lllve edllmlştlr. Konak sanlar var. Gök zalim olmakla be· 
mil yere yuvarlanmıştır. Gtizelyalr istikametindeki test- raber Han'ın oğullarını birden 

Carfh vakayı mUteakıp firar satın t•Tessll ameliyesine <'le- silip süpürecek değildir. 
etmiştir. Köy kltibl yaralı ola- vam olunmaktadır. Bu ameli· Kom9uıu ona sabırla baktı. 
rak Ödemiş hastahanesine kaldı- ye bir buı;uk ayda bitirilecek- Ve kederli bir ıeıle: 
rılmıştır. Tahkikata devam e- tir. İzmir - Aydın - Nazilli ara- - Ah .. aen gençsin .. ben sen-
dilmektedlr. sında telefon tesisatı muvakkat den yaşlıyım. Kanm da yaılıdır. 

iki orman yangını 
lzmtr (Hususi) - Biri Bayın

dırda, diğeri Çeşmede olmak u. 
zere iki arman yagmı çıkmıştır 
Her ikisi de halkın ve jandar
maların yardımı ne sönduruı. 

muştur. Çeşme orman yagını 

on bir saat devam etmiştir. Za
rar fazladır. 

bir müddet tı;ln durdurulmuş- Bir kızımızdan başka da kimae
tur. 940 seenslnde açılacaktır. miz yok.. Biz pekill ölebiliriz, 

dedi. 
EJmıek meıeleai Vang Lung: 

Piyasaya bir mUddettenberl - Sen benden daha talili, mes· 
buğday gelmemiş; yeni mahsul utsun, dedi. Benim bir ihtiyar ba· 
buğday da henüz ~ıkmamıştır. bam, bu Uç küçilk canım, bir de 
Bu ıttbarla ekmek narhmın doğmak üzere bulunan çocuğum 
yUkıeltllmesi istenmiştir. var. Tabiat. idetlerimUi unutup 

izmir Fuannda faaliyet 
Toprak mahsulleri ofisi ne11- ıda. Yahfİ köpekler cibi birbirimizi 

dinde vlllyet ve belediyece te- yemektense gitmeliyiz. 
şebbUıte bulunulmuştur. Sonra, bu sözleri kendisine pek lzmir (Hususi) - Fuarda ha

zırlıklar artmış, sUratıenmi\ıtlr. 

Hemen hemen her pavyonda fa
aliyet, çalışma göze çarpmakta. 
dır. Birçok pavyonlarda inşaat 

tamamlanmış, dekorasyon işle

rine de başlanmıştır. 

Vıla t 
1 

bl t 1 ft haklı ve yerinde cibi ıöründü. öye e ge en r e gra a, .. 
Artık ocakta pııırecek yemek ol-

oflsin piyasaya muntazaman d lh b da k k od d ma 111., ıo a ya aca un a 
buğday çıkaracağı blldirllmlj· ilüJun-dals atinlwce leonupaa-
Ur. onsın buR.dny fiyatları, ts- d t ~ d k ta an ya a6ın a u.zanara ya n 
tanbu~ bor~asmdakl satışlara ' " 0 1 , sl d' 

ıı:arııı - an a ac en ı : 
nazaran 12,5 santim yüksek K 1 c b .:ıd - an, ge .. enu a gıı ece· 
olacaktır. (DUnkU, bugUnkU, yannki 

İzmir) pavyonu, fuarın en ca
zip pavyonu olmaktadır. Fuar 
ziyaretçilerine tevzi edllecc!:. 

fb .. 
Yeni mahsul buğdayın da bu- c.o-r-..ı 1 ta d ki-• · 1• 't 

~we y r ır ..-enın ıı -
gUnlerde piyasaya gelmesi bek· medili bir neıe çağlayordu. Ço· 
lenmektedir. cuklar ba§larını kaldırdılar. thti

-------------------------- yar adam ıcke seke odaaından dı-

Devlet Demiryoi1ar1 ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanları 

iskenderuna teşmil edilen tarifeler: 
1 - Halep ve Ha.lebin cenbu nda kfün istasyonlarla tskende. 

run ara.smda yapılacak transit eşya. nakliyatına ait ve Meydanı. 
ekbez - Paya.s mesa.tesioo münhasır olan D. D/141 numaralı 
grupaj tarifesi 23--7-1939 tarihinden itibaren lağvedilip bunun 
yerine aynı tarihten itibaren mer'i, yine Halep ve Halebin cenu. 
bundaki istasyonlarla İskenderun arasında yapılacak doğru eşya 
nakliyatına mahsus ve Meydanıekbez - İskenderun mesafet5ine 
elmil olmak U7.ere D. D/141 numaralı yeni bir tarife yapılmı§tır. 

2 - A. D. D/9 numaralı zahire tarifeainin "limanlara mü. 
rettep bazı ihracat maddelerine tenzilat icrası hakkındaki,, be
ıtinci 7.eyil. 

B - Mersin - Mamure ve Toprakkale - Payas kısımların. 
da. mer'i D. D/73 numaralı tenzilli yolcu tarifesi 23-7-1939 tari. 
hinden itibaren İskendenına. da teşmil edllmiıtir. 

3 - Bundan başka yine 23-7-1939 tarihinden itibaren 
Mersin- Mamure ve İskenderun -Toprakkale kısımlarının her. 
hangi bir istasyondan Mamure - Fevzipaşa kısmındaki istas. 
yanlara ve mütekabilen seyahat edecek umumi ahk!ma nazaran 
tam bilete mUstahak y olculara Mamure - Fevzipqa kısmında 
cari tarif eilcretleri D. D/ 73 tarıfedeki ücretlere eklenmek şar. 
tile doğru biletler verilecektir. 

4 - D. D/73 numaralı tarüe ve zeyilleri mucibince bilet ala. 
cak yolcular .23-8-1939 tarihinden itibaren bu kısımda 503 ve 
504 numaralı Toros sürat trenlerinden maada bilUınum trenler
le seyahat edebilirler. D. D/ 73 numaralı tarifeye göre alınacak 
biletler mezkur tarihten itibaren Toros trenlerinde muteber ol. 
mıyacağından Toros trenlerinde görillecek bu gibi yolcular bi. 
letaiz yolcu muamelesine tabi tutulacaktır. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi. 
(3203) (5467) 

• • • 
Muhammen bedeli 1300 lira olan bir adet 500 kilogramlık 

kadranlı demir baskill 14. 8. 939 Pazartesi günü saat (11) on bir. 
de Haydarpaşada. gar binası dahilindeki komisyon tarafından 
kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 97 lira 50 kuruşluk muvakkat te. 
minat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarf. 
larmı aynı gUn saat (10) ona kadar komisyon reisliğine verme. 
leri lhrmdır. 

Bu l§e alt şartnameler komisyondan parasız olarak da,iıtıL 
. maktadır. (54~) 

ıanya uğradı. O·~ da cUç halle 
yatağmdan kalkarak odalarının 

kapısına geldi ve kapı pervuına 
dayanarak mınldandı: 

- Cenuba ıideraek iyi ederiz. 
Hiç olmazsa insan yolda iken, yil
t'Ür iken ölür. 

Vücudundaki çocuk, yamru 
yumru bir meyva gibi kalçalarının 
ortasından apğıya dofru sarkı
yordu. Yüzünde bir dirhem bile 
et kalmamıttı. Öyle ki, iğri büğrü 
kemikleri derisinin altından birer 
&ivri kaya cibi aipıivri görünii· 
yorlardı. 

Kadın: 

- Hiç olma.na yanna kadar 
belde .. O .zaman, kalmu ıdoğuru

rum. İçimdeki oynaımalardan an 
hyorum, dedi. 

Vanc Lung cevap verdi: 
- O halde yarına 1.. Sonra kıı 

namın yüzünü gördü, ve kendiııi 
ne karıı duyduıundan daha en
gin, daha büyük bir acıma hiasiy 
le aaraıldı. Bu zavallı mahlQk üs 
telik başka bir canı daha birlikte 
sürüklüyordu. 
Homurdandı: 

- Sen nasıl yürüyeceksin za
vallı mahluk! .. dedi. Sonra, daha 
hala kapıya yaslanmış duran kom
şusu Çing'e istemiyl" istemiye sor
du: 

- Eğer yiyecek bir geyin kal
mıg ise, iyi kalpliliğin şanına, o
ğullarımın anasını kurtarmak için 
bana bir avuç ver. Ben de, ser.i 
evimde hırsız olarak gördüğümü 
unutacağım. 

Çing utanmı§ bir halde o 
baktı, ve kilçülmüı bir tavrrla: 

- O saattenberi hep huzursuz 
luk içinde ıeni andım.. deıdi. 1} · 
mahsulünü sakladığını söyliyere' 
beni aldatan, o köpek amcand 
Bu Hlim ıöğiln huzurunda ye· 
min ederim kt, yalnız bir avuç do-

••...•..•......•••....••.•..............•.....•• , 
'"' No!~!!~., ..... ı Çeviren f, 

Pearl Buck ı lbrahim Hoyı ~ 
*····················· 24 ......................... ; 
lusu kurumuı kırm.ızı fasulyem 1 tık. Zira, beslenme•i icabe.den ye· 
vardır. O da kapımın taşı altında ni bir canın dünyaya ıelmesi 
gömülüdür. Bunu, karımla birlik- mevzuubahstı. Vang Lunı: 
:c, son saatimiz için, çocuğumuz - Cansız doğsa, bizim ıçın 

ıe kendimiz için son demlerimiz rahmet olacak!.. diye mırıldandı. 
le kuraağuruzda biraz yiyecek bu- Derken gayet cılız bir vıyaklama
lunarak ölelim diye oraya göm- nın - ama ne cassız bir vıyakla- j 
..lük. Fakat fasulyelerden birazın ma ! - bir Hihza sessizlikte sal-1 
:ıana vereceğim. Ben senden ihti- !andığını duydu. Delikanlı, sözü· 
yarım, ve oğlum 'Cla yok. Onun İ· nü: 
ıin yaıaaam veya ölsem ehemmi - Bugünlerde de hiç merhamet 
yeti yok .. ,, kalmamış, diye acı acı bitirdi. 0-

Çing bunları ıöyledikten ıonr<: turarak dinlemeğe koyuldu. 
.ızaklaştı. Biraz sonra da, iki a- ikinci bir çıihk kopmadı. Ve 
vuç kadar çamura bulanmıı kü- :vin havasında sessizlik delinip 
:;ük kırmızı fasulyeleri keten bir Jeç:Imiyecek kadar ağırlattı. Fa· 
nendile koyarak getirdi. Çocuk· kat günleııdir, her tarafta bir scs
laı, yiyeceği ~örür görmez etrafı sizlik hüküm sürüyordu. Bu, her I 
ıa üşüştüler. Hatta ihtiyar ada- ~irisi kendi evine kapanmı§ ölü
mın bile gözleri parladı. Fakat münü bekliyen insanlarla, faali· 
Vang Lung ilk defa olarak onla· yetıizliğin, hareketsizliğin ıeniz· 

r: bir tarafa itti. Fasulyeleri yat· !iği idi. tıte kendi evine de böyle 
makta olan karısına ı:ötürdü. Ka- bir ae11izlilr kanat germitti. Vanı 
dın, iştahsız bir halde fasulyeler Lung birden buna dayanamaz ol
:len birazını teker teker yedi. Fa du. Korkmuştu. Ayağa kalktı ve 
kat doğumu yaklaşmıEtı. Nerede O·lan'ın bulunduğu odanın kapı

ise doğuracaktı. Eecr yemiyecek sına giderek, çatlattı, seslenıdi. 
olsa, çekeceği sancılardan ölece· Kendi sesisinin aksi ile biraz yü· 
ğini biliyordu. reğine su serpildi. Cesaretlendi: 

Vang Lung bu fasulyelerden Kadına: 

yalnız birkaç tanesini avucunda - Kurtuldun mu? .. diye bafır 
sakladı ve bunlan kendi ağzına dı. Ve ıuaaralı: dinledi. 
attı. Çiğniyerek ezme haline ıe· Ya, kendisi orada otururken ka· 
tirdi. Dudaklarını kııınm ıdudak· rısı ölmlif idiyse ne yapardı? Fa
larına yapııtırarak, bu fasulye kat hayır .. Hafif bir hıprtı duyar 
cı:mesını onun ağzına bıraktı. gibi oldu. Kadın odada gerinmek. 
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ıup ve telgral OereUol, 
pora,ının posta veya 
yullaıua ücretırıi ıdare • 
ıerıne alır. 

7 Drkl11enln her posta nıt 

~·AKIT a abone uaıılıl 
..--·~ 

Adres değıştırıu• 

~5 Luruştur. 

iLAN üCRETLJJI 

ficarel llAnlnrıoıD ., 
satırı sondan itibaren ~ 
falırında 40; le ıayf• ,IJ 
kurut; dôrdüncO saff 
ıkıncı ve ücünı.-ude 2; b 1 
4; başlık 'yanı keıınıf!C• 
dır. 

Hüyük, cok devaınJI, 

renklı ılAn ver~lere ~ 
ındırmelcr yapılır. ttesıııl 
rın sanrım • satırı 30 kıl 

1 ICARI MAHiYETTE O 
l\C'Çl'K 11.A;'l:J.A~ 

Hır defa 30, lkı deta51 
derası 65, dorı der•sı 76 
derası 100 kuruşıuı. t'C 
ıllln verenlerin bir def•" 
vadır. l>örl satırı gecen 1 
faıJa sntırları bes kurtıt 
sııp edilır. 

Yakıt heın doArudaD 
)8 kendı ıdare )erinde, 
kara caddesinde \'akıt 
altında KE~IAl.EUDI~ 
llAn UOrosu elıyle ıııa 
eder. (Büronun tılefon11: 

Yavrusunun ufacık dudaklarınııı ı te idi. Nihayet bir iç çekigini an- .. lliiiılll•••••""' 
kıpırdadığını, oynadıiını görünce lıran bir sesle cevap verdi: 
de, sanki kendisi yemek yiyor, - Gel! .. 
doyuyomtU§ gibi old\1. Q ~ V~ ~ ...... 

Vang Lung o geceyı orta oda girdi. Karısı yata~ta yatıyor-Ou. 
da geçirdi. Oğlanların ikisi de ih- örtünün altından vücud}i 4deta 
tiyar adamın odasın.da yattılar. belirsiz bir surette belli oluyordu. 
O-lan ise tek batına üçüncü oda- Yatağa tek batına uzanmıştı. 
da doğurdu. Vang Lung sordu: 

Vang Lung ilk çocuğunun ldo- - Çocuk nerede? 
ğumunda olduğu gibi orada otur- Kadın yatağın üzerinde duran 
du ve dinledi. Kadın doğum esna· şeye eliyle küçük bir işaret ya· 
sında onun yanında bulunmasını pınca, Vang Lung yerde yatan 
istemiyordu. O, bu maksat için ;ocuğun sesedini göI':lü. 
sakladığı batya'nın içini'! çömele- - ölü ha!.. Diye bağırdı. 
rek tek ba§ına !doğuracak, sonra Kadın fısıldadı: 

yavrusunun kan lekelerini cizli- - Ölü! .. 
yen bir hayvan gibi, odada !Uraya Vanı Lung eğildi, bir avuç ka-
buraya sürünerek, öte berinin iz· dar olan ceıedi, küçük bir deri ve 
lerini ortadan kıldıracaktı. ı '~c:mik külçesinden ibaret olan kı-

Pek iyi bildiği, tanıdığı küçü- zını yokladı. 

cük keskin feryadı duyabilmek i- - Fakat bağırdığını i§ittim. 
çin dikkatle kulak verdi. Umitsiı· Yaşıyo11::lu !.. Demek üzere iken, 
ce dinledi durdu. Kız olmuı, er- karısının yüzüne baktı. O-lan ··n 
kek olmuı umurunda değildi ar· gözleri kapalıydı. Cildi kül gibi 

bir renk almıştı. Deris" 
dan kemikleri çıkmıştı. 

geldiği kadar kudretinin 
bir gayretle tahammül 

vallı seısiz bir çehre ile 
ıanmış yatıyordu. Vang 

söyliyecck bir şeyi k 
Nihayet bu geçen aylardl 

Lung'un sürüklediği y~ 
vücudü, canı idi. Bu k• 
mak için fütunuzlaşarak 
kendisini yiyen, bitirel1 tf 
yavrusunu karnında ta 
müthiş açlık, gıdasızlık 

rına tahammül ctmi!ti· 
( Det10 rrsı 

Lise askerlik kampları bil 
O niversitenin ıkinci devre kampları 

Ka mp müddeti biten talebeler di) :nüyor. 

Lise talebesine mahsus ol- Kampa iştir~k eden talebenin 
ın n k üzere kurulan askerlik yUzde dol·san dokuzu munf!ak 
kampları bugünden itibaren fa. olarak ehliyetname almaya hali 
allyetlerini tatil odeceklerdtr. kazanmıştır. 

Üniversite taleb sıntıı 
r e k:ımpları da bitnıl t1r 
tesl gUnUnden itibıırell 
devre kampı başiıyacıt.1' 
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ı:~~ 
Pazar maçının tahmini: 

~.~Yük Mnnan ~cm©ln .......................................... -...................... . 
R ~---.....::-.__ . . . -~-·----·_· __ · 

Gardenbar gecef eri: 13 - - __ .. 

Monden dansları ya
pan zarif bir çift .... 65 -

.... l\uı --------
Sermet Muhtar 

tablllJ llnUz, köleniz.im; ayak Doğrusu laznnaa. vezir zade • 
.. ı::ı- F kir 1 . ...... a hane be · · , sızıe . nım nın o geceye kadar bu derece a. 
k htt k rın. Şeref sünuh ede. cayipliği, - buna miskinlik ve 

bu angi bir eınir ve irade korkaklık demek en layıklısı -
ıı .. l{e~acaksa derig etme_ görülmemişti. 
11 •• Seı ını.ıe, istiraha.tinize ba. Yine doğSuau lwmsa, delikan. 
eı:Iece~an Beyimiz şimdi te~ lı şimdiye kadar bu kıratta bir 

n.. er!.. d"lbe ~ bir ı r ele diişürememi"'ti. Tertibi 
ap çok e§y ·ı ··klu 1>' ı tarar a. 1 e yu ··· veçhile sünnet cemiyetleri yap • 
Uaır, kıtinda hantal, yayları mı§, hokkabazlar getirmiş, çalgı 
koca bı:kl~rı fırla.k, kerevet. çengiler bulundurmuştu ama bu. 
lt!at-r Sarp:ınder. Yanında, a. yuran hasbalar aşağı yukarı her. 

Her hattı tekemmül etmiş 
Galatasaraym kuvvetli Demir -

spor müdafaasmı mağlüp 

Marki çok küstah; Lili, çirkin fakat 
hoş bir kadındı 

Yazan : Fikret Adil 
\·c1ılorclen inenler, kulı:ı.;....a ına 

inanıun1yorlar<lı. !çerden .. Pftlm 
Deach" la.rın musikisi ııeliyor. 
do, "Ne o, gitmodilcr nu" dJ. 
Je acele ile yfü·ill erek sa.lonu 
gelenler. bu sefer gözleıin(' ino

nrunadılar. Çünkü, bu musiki
yi ~ala.n, l"anko'nun cazbandı 
idi. 

etmesi beklenir 
da köhne ~urpuk, kulaç bo. kesçe tanınmış, kendilerin paha.. 
Ilı b! hır mruıa.; hiç lU. lıya satarak gelmiş yosmalardı. Yazan : Muvakkar Ekrem Talu 

SaCit r kaç tt.ne de sandalya. 
, Çapa Çe§Jllesindeki Acemin dos. 

'S· 
Yarın futbol oynanm1yacak ! 

Peki .. ıtpaıar , . tu Fitnatm, Aksaraydaki Kay . 
lnına llı<:ıakı koltukçular. maktabağmm, Benli HUrmllzün, Fakat Temmuz sonlarında i. 

ki mühim maç oynana.cak!.. O
na da peki. 

tbuıııar~ah~? Kalabalık edL Ji'atihteki Mumcu Ahmedin yıl • 
1 hoh •·· dıyerek koskoca. min !ardır kapanını~ evlerinden ıskar. 

'ı e!'!n Sa ~ibi havalayıp dışarı ta kalanlar .• 
'f',,, eı ını ? .. 

Galatasaray • Be~iktaş maçı 
tekrar edilmiyecek!. Peki. •I( ('ı·ı 1 e nıasayı ··b·· ·· 1 d alyaı , o uruy e e 

~ ltıi? arı kavrayıp götürüver 
liat · 
, Ullların v lt: agızlan açık kal . 
....... l3 

!.. Unun pehlivanlığı da var 
..... s 
~' ahi ne gtiçlU kuvvetli a. 

~elipt 
' lie . e çene yine işlemede: 
~a rı!cağız alimallah pek 
ltıiıkhgıtti .. Hem son derecede 
:ıı <le k hem sözlü sohbetli, 
Crı~a anı sıcak, cana yakın .. 

ili bi!dia7if ede, halbuki kalbin.. 
~· t'nıede· 
"-''?nd . <ie~in. i beni istesin, evlene-

~anı. c'.. 0Ynaya oynaya var • 
YıizUtn Utn.Ie alem (hak tu!) dL 
ı.t e tUkürsUn' 
'-§ e Bİ!lld' ..• 
~ );~"a.rı 1 C_?§mağa başlamış • 

l'ıl1' lit, lle\ ldıgı şarabın hızı üs. 
: er de neler yumurtla. 

~ i>oıc 
fr Zade ıre~r zade, yok pap _ 
~.a~ga, ıı;,· _ lstediği kadar ala _ 
l ıtı oJg'-Ol·Zi~. nazenin, şrk lx>yler. 

1k sısa' goztimıe gören benim. 
l~lar nınııı. dik atası .. 
'l3an llıı Çattı: 
SOzulll~ bak Ortanca; beni din. 
el{ d . kulağına. küpe et!.. 
~ enııeu k" . 'ğ' U\>\•etı· ışı yı ıt olur, gUç. 
ı e~a 1 olur. Sıvandı mı her. 

\;k ~UtUr ~durur; çekindirir, 
•' tn~ 6 §U dakika. acıdım 
~ to:ır mısın, bu zümbiil 
~ı... ı.ı.nıundan sana. fayda 

Otıa.c:ıa . 
ll.ıı "Yan'Ylne kinı.seler yok. Kon. 
a §a.ı-a ına varıp bir bardak 
't.~ . P YU.varladı · 

~l'lı b· . 
~tn. uralara celbeden sün 

l'ı 1Yetıe · k ' · ~ llaraıar t'ı uran, avuç dolu-
?' ta.el a kıyan maça beyim 

Ylı Sa ~ 0lnıasaydı da keşke 
Yo cıt ol d t'lı.tn? sıı~ ı .. Bak ben ne 
%a ,>; •• lterıfcağıza dünden 
• -ısa. ~ney· ı . ım ..• 

~ ~Yh s. . · • 
ı~ıı.ğa ~cit Selman Beye artık 
lıı.1a, ka aş~amı§tı. H5.la sofa _ 

tapaıp:k dıpl~rinde siftik; şaş. .. 

Sırtından inen Şeyh Sacidin 
kuvvetli sadmelerile hanımların 
yanma girebilmiş olan Selman 
Bey, fevkn.lhad nazik... Çenesi 
\Tar : 

Glatasaray hükmen mağlu
biyetten sıfır puvan alacak!.. 
Peki. 

Averaj makbul!.. Peki!. 
Fakat puvantaj usulü sakat 

rılduğundan !.. Peki. 
Başta giden iki takım iki ke

re daha oynasınlar 1.. Ona da 
peki. 

Maçın biri An~arada !. Peki. 
Diğeri 1stanbulda !.. Peki. 
Fakat Fener sahasında.!.. O. 

ı:ı da peki. 
• * • 

Fazla sıcaklardan sade me. 
şin topun peşinden kofanlar 
değil. Bu işle ba§ka türlü ala. 
·~adar olanlar ela bunalıyor. 

- Hanfendi hn:n-e:tlerimizi \'e 
ı\nddip hanım ablamızı intizarda 
lHraktım... Ayaltlarmıza ruma . 
lim; beni itham buyunnııyIDJz ... 
MaIA yaniyiat kişilerden bazıla • 
rını çağırmak tedbirsizliğinde 

bulundum... Hata ender hata .. 
Bin nadimim ama oldu bir kere .. 
Meyanclcrinde biedcp ve bier _ 
kılrılar da bulunageldiği için mcr. 
kumanın marazii seniyelerine 
muhalif bir harekette bulunma. 
ınalarmı temin ve tevsik üzcrey. 
dim ..• 

(Devamı var) 

Maçların temennisi için ka. 
lemi kağıdı ele aldım, şu yuka. 
rıki tekerlemeden sonra vazi

ISTAN'BUL lIAt.K yeti incelemeye bakacağım. 
. Tl\'ATROSU Kaleciler: İstşnbullu iken 
heııen Güler ve ar• · 'lh F 1. fk"' . 

l 1 h 
, ll assa ener ı e arıumumı. 

.:ll aş arı u aıişam . } 1 v 

Orıaköy Emek bah. yenın ıyı not andm madıgı 
ı;c~inde (Yeşilo~a) "Necdet", yava~ yavaş kendi. 
Şarkılı komedi 3 P. sini kıymetlendiren "Osman., 

· dan üç gömlek iyidir. 
NA~İT OZCAN G . ,. d f A 
E. SADi TEK .. erı .. mu .. a aa: yn ayrı 

lıirlikte bu gece Adnan la Faruk,. (Şevket) 
Takııim Altıntepe ve (Gazi) den ustadırlar. La. 

bahçesinde: kin Demirliler de demir gibi bir 
DÖRDE KADAR tabya ve sonu gelmiyen bir 

Okuyucu: AYSEL fl . b l su var kı, ya ana atı amaı;. . 
thtı"ra 

1
•)" Temmuz güneşinden mahmur .. 
anı 1 b. b.. d " d k aşmış ır unye en aza e a-

"N'akil kal 1 l · d k il · 
.. 1~ arı _çın e ·ıı anmak labilirlerae, daha olgun kafa ta .. 
uzere nmO.dl hır inbıkten geçen maıl. 
delerin renksi)·onlarının lemin eden şıyan san .. kırmızılılar buradn 
usu! YG cihaz" hakkındaki irnt içiıı fa ağır başarla.r. 
Snna:ri Madüriycti Umumiyesindt'n Haflar: "Musa,. bc§inden 
isti_hsal edilmiş olan 22 - !l • 103fı de yüksek. Galatasaraylı ortası 
ta rıh ve 227 t numaralı ihtira beratı ·· l · ·· v •• •• k 
!ıu J.;erc rernğ veyahut kıırn verile- şoy ~ ınsanm v~ogsunu ge~ece 
ceğinden mezkı"ır ihtirnn satın al- emnıyette degıl. Buna ragmen 
mak veya isticar etmek ıırzusundn (Rıza), (Yusuf), (Cdal) hır 
bulunan ze,·atın G:ılalatl:ı Taptııs ha- mevsim icabı yumu~amamış ve 
n~nd11 ı~~ukinı Bay Teodor l\. Sinant. gevşememişlerse yine karşı ta .. 
clıse muracnat eımelerl. (13181) rafo hakimdirler. 

S0!\NETÇtL1K 
Açıklar: Demirspor müda. 

faası için iki Gal2ltasaray ele. 
A,ı i~l11<1yonu Ye enjek~iyon santra- manı -bence- hafif kalırlar. 

lı doktorunuzun ,·erdiği enjeksiyon- (Salim) in (Necdet) in adı ge .. 
!arı burıH14 l·nııtırınız. - Çarşıkcıpı çiyor İk's· d lk.l mü. 
T l - "' 

99 
L· •• .• , • ı ı e evve ı ere 

ramvau c. ıırayı •'o. nııruı\ rerra. h B f D . 
ht E 

1 
recca . u tara ton emırspor 

u • <29732) d h ·ı d Ew <Z k") a a avantaj ı u. ger e ı 

BUGONKO BULI\-1ACAMIZ 
! SOLDAN SAGA.: 
- lt 1 

sakatlıijmı adamakıllı geçirmiş
'3e .. Sağ tarafları da çok beğen
diğim ve işe yarar bir süratte. 

içler: (Arif) ve (Orhan) 
yakın istikbalin yıldızları. La
'cin bugün (Buduri) ve (Sala. 
sattin) in klasları rahat rahat 
konuşabilecek tir. 

~ :_:1- z~_Yada.bir şe?ir, 2 - At~~in harlı kısmı .. Bir erkek is. 
~ ~le§u ır .. Bır ekalıyet, 4 - Bır ada .. Ummak fiilinden emir 

t h nı, 6- Bı' h. B' h f · ' ll.t'f .. lr r ne ır.. ır ar , 7 - Bır harf, bir nota, 8 -
ır cenup kazamız. 9 - Bir meyva. 

l "l'Vl(AP.,JDAN AŞAÖIY A: 
~ - l3ir "t·· 

t ~-.· ~~t. ·l ~ ..ı~ün dLe!dc:i,. ~. - Kör .. Ee~:i, 3 - Suratı a.. 
ı~· G _ V ~a.ne .. Arı bırlıgı, 5 - Kısa dcgıl.. Fransızca rıh~ 
\' t itnpa ahşı hayvan yuvası .. :Cyüp üzerinde bir köy, 7 - Bir 

..ırıan. ila.:~toru ... VHüyet, 8 - İşaret.. Fiil, 9 - Sırma... Bir 

1!ı~45 g 12 
~~ A ~ ,,.;...=-.-...-.-.~r--a 

L~ 
~ s M-:-i-..:..&.~:... 
s " 
6 ~ 
) 

" ~ 

Orta: Galatasarayın hele bu 
maçta en büyi.ik atusudur. 

(Cemil) Oemirnporun bece
rikli müdafaasını delmeye mu .. 
vaff ak olabilecek mi? . 

Eveti. (Cemil) demir gibi 
müdafaaları delebilecek kırat. 
tadır. Ve esasen bu iş için bi. 
çilrniş kaftandır. {Orhan} bu 
bakımdan rakibine rekabet e. 
demiyecektir. 

Gelelim taktik nazariyelere: 
Galatasaray çok gol çıkaracak 
ve Demirspor da mümki.in ol
duğu kadar az yiyecek birer 
e,.,...-ooya girmelidirler. 

Esas gaye budur. Bunu iki 
taraf da benimseyip ona göre 
işlemelidirler. Galatasaray bü. 

tün mevsim imtidadmca mu .. 
vaffakiyetle tutturduğu sistemi 
biraz tadillc {Buduri) yi ve 
(Salahattini) de golcü olarak 
kullanmalıdır. {Cemil) iki ta. 
kım müdafaasını daima meşgu 
ve adeta marke etmelidir. Açık
lar içeri kaçmalı ve uzakta güt 
çekmeye müsaadeli olmalıdır
lar. Haflarda ortası hücumcu, 
yanlar içleri tutmalıdır. Bekler 
mümkün olduğu kadar ileri ve 
uzun vuruşlu bir oyunda çalış. 
malıdır. 

~ Gardenbardan gelip getmlş 
•ayısız artistler arastndan 1stan. 
bulda en derin iz buak.m.ıf olAu
larda.n lklsl de "Marki ve Ltll'' 
bmlnJ ta.,ıyan çifttir. 

Marki ile Lill Monden denilen 
danslar yapan cidden ı:Arit bir 
çiftti. 

l\lo.rkJ, İtalyandı. Lilhıin han
gi mlllete mensup olduğu pıı

saportunda yazılı idi. Ama ben 
görmedim. Kendiı!ıiniıı kAh 
Frn.n.sız, kAh İtalyan, kAb Anı~ 
tıuryalı oldu~u $;"\ylcrJerdi. 
Zannedersem hop .. ~ı ,. ı idi , .. c 
Lill, za.ınan zaman, ha:rpJcr do. 
alyısiyle bu üc; devletin eline 
geçmiş yerlerde doğmuş ve 
aniitemadiycn tabiiyet değiştir

Demirspor ise Beşiktaşa kar
şı iyi ku1landığı (üç bek, dört 
'1af) §ekilli bir müdafaa kurabi. 
lirse en isabetli taktiki bulmuş 
olur. Aksi halde neticenin Ga
' :ıtasaray lehine dördü bulan 
':>ir rakamla tahakkuku bekle. 
nebilir. Esasen arada umumi 
'.Jas farkı da böyle bir tahmini 
muhip kılmaktadır. Son söz 
'r.ıvmetli gençlerir.-ıizindir. 
MUVAKKAR EKREM T ALO 

, ıui~ti. 

Marki, İt;alyandx. Onun haki
aı bir marki nldnE,·ımu söyliycn
fer <lo vardır. HattA enelce bir 

Ati et
·, zm sefaı-ette memur imiş, sonrtı, bn 

\ hangi bir sebepten işinden u-. 

B 1 · ı 1 U b k 1 Ertesi nk~ıtın, licr gece ağzı-' rılıwş, da.nsör Monden olm~1 
0Jn8 mi 8 m Sa a 8 ar na Jca<lar dolu olnn Mali.sim pek idl. Ciılden, ken<lisin<lc astı bir 

Hollanda, Belçika, lngiltere, tenba idi. nar müunvlmlerl, hal vardı ve marki, bu hnlinı. 
F ramıa, laviçre ve Lükseın- ır;Cf}cile-rin gittiklelinl bildiği i. bir tok .,.özlük tJ\kıır:ık, hnkika
burg·un iştirak ettiği Brükselde çin, gclmeğe acele etmJyorlar- te daha ziyade uyduruyordu. 
ya.~ılan beynelmilel atle.tizm dr. Nihayet, sinema.elan sonra, .Marki ve Llll, tevkalMe gii
~~sa~~~~ları sonra ermış ve o ela şUylc bir uğramak knstiy- zel danscdiyorlal"tlı. Aralnrındn 
bırıncıbgı 89 puvanla İngiltere Je, bir akın oldu. Fakat, merdi- danstan gayri bir rabıta ;}Oktu. 
kazanmıştır. İkisi de, sahnede kendi!P.rini bir-

80 puvan alan Fransa ikinci, Su sporları leştiren nnmaradıın sonra tn-
67 puvanla Hollanda üçüncü, Beden Terbiyesi lstanbul ma.men serbesttiler ve marki, 
49 puvanla Belçika dördüncü, Bölgesi Su Sporlan Ajanlığın. kadınlara., LUt de crkckl~ı-c hu-
29 puvanla da Lüksemburg dan: sust dn.ns derslerJ -verirlerdi. 
beşinci olmuştur. KÜREK: Lill, o zamanlar henüz bu. 

İtalya· Almanya l - Mevsimin ilk kürek günkü gibl günc.şte yatmak mo-
Alman ve İtalyan atletler a- teşvik müsabakası 23 - 7 .. da olmadığı halde tunc; glbi bir 

rasındaki Milanoda yapılan 1939 Pazar günü Yenikapı • renge ve karg~ gibi siyah ·~
müsabakalarda l 1 O puvanla Ahırkapı arasındaki 2000 met. lara sahipti. Uzun boylu ldl ~e 
Almanl~r birinci, 67 puvanla re düz hat üzerinde yapılacak .. marki Ut~ da.nse<lcl'ken, ondan 
halyanlar ikinci olmu~1ardır. tır. daha uzun olmadığı halde, öyle 

Müsabakaların en gi.izel de.. 2 - Müsabakalara tam saat görünürdU. 
recesini Alman Harding 800 1 O da başlanacağından klüp Llli güzel değildi. Fakat hoı,
metrede yeni bir Alman rekoru mürahhaslarmm Yenikapı ga. tu. Sonra, tn.rudıkla.rma. kMŞı, 
yapmıştır. Bu yeni rekor 46,7 zinoları açığında olan romor. kadml:ı.ra. vo a.rtisthırc mnhsus 
dir. körde hakem heyetine müra- iş-çeler yapmnzdı, candan bare-

Bisiklet yarışı 
caatları lazımdır. ket edel'(U, Bu yüzden pek çok 

3 - Lisansı olmryan hiç bir samimi ahbap edlnmtştl. 
sporcu müsabakalara iştirak e. 

Balkanlar arasında demiyecektir. • 
bir müsabaka 4 - Klüplere evvelce gön .. 
hazırlandı derilen programda tesbit edilen 

Romanya bisiklet federasyo. saatlerde sıkış yerinde ~ulun
nu Balkanlar arasında bir bisik- mıyan tekneler yarışa. gırmek 
let müsabakası tertip etmiştir, hakkını k~y?edecek~erdir. 

14 Ağustosta Bükreşte ya.. 5 -. J un . heyetı: Ahmet 
pılacak olan bu beynelmilel ya. F etgerı Aşenı, Abdurrahman 
rışzı; Rumeplerden başka Tür- Benlioğlu, Rıza S~eri. 
kiye, Yugoslavya, Yunanistan .Hakemler.=. lsrı:aıl Da_lyanc;, 
ve Bulgaristan iştirak edecek.. Hıkmet Üstundag, Nedım U : 

batur, Bekir Macur, Bedrı, 
tir. 

-Demirsporlu Zeki 
Behzat Baydar, Ihsan Belor, 
Nedim Özgen, Mühendis Naci. 

Saha komiseri: İbrahim Kel. 
Ankaraya gönderildi le. 
Yarın Kadıköy stadında Ga. YÜZME: 

latasarayla milli kümenin şam- 1 - Evvelce klüplere tamim 

Markl ise, küstnhhğrn tA ken. 
<Usi idi. Onun bu huyu, kn.dm
lar üzeıin<lc biiyiik bir niiluz ea
hibi olına~ına yarıyordu. Çün~ 

kü ne<lenclir. billnmcz, kadın

lar küstah erkeklerden faz1a 
' hoşlruurlnr. 

Böylece, marki ilo LiU, şehlr
<.le epeyce ölıret kaın.nnnşla.l'dt. 

Her ikisinin, birçok tnlebelerl 
vardı. 

• * • 
Polyakova'dan arnldıktan 

sonra, Mo.zlun1iılis, klrnbHir na· 
sıl bit" yolunu bnlnrnk, Lili'nin 
kalbine ~rmeğc mtıva!fa.k oı. 

muştu. Bumlan haberim yoktu. 

Bir ı;ün, Li1i, beni bularak 
:.;ordu: 

- Mazlumiclisl t.'\nır mısm? 
- Xasıl adnmdır? 

- 1)·1 bir hoksörılür. 

piyonluk maçlarından ilkini oy. edilen program mucibince (fe. 
nayacak olan Ankara birincisi derasyon yi.izme teşvik müsa
Demirspor takımı geçen hafta bakası) 23. 7. 1939 tarihinde 
~ehrimize gelerek Fener bahçe. Şeref Stadındaki yüzme havu-
de bir kamp kurmuş ve yarınki zuncla yapılacaktır. - Nnıoııl adn.mrlır dl;ro sot-uyo. 
:nüsabakada oynayacağı stad- 2 - Müsabakalara tam saat rum? 

da da antrenmanlarına başla- 13 te başlanacaktır. - İyi bl-r boksördür. 
mıştı. 3 - Bu müsabakalar Bölge 

işittiğimize göre Demirspo- Su Sporlan Ajanına Sıtkı Er. 
run kıymetli oyunculrrndan yar vekalet edecektir. 
solaçrk Zeki kamp disiplinine 4 - Hakemler: Sıtkı Eryar, 
muhalif hareket ettiği için ev- Ali Rıza Sözeralp, Hi.isamettin 
velki gün Ankaraya iade edil. Güreli, Nuri Bosut, Celal Gö. 
miştir. zen. 

l.ıillnln ne demek lstedilHnl o 
ıın1ıır gibi olmuştum. O da, ce-
,·ap verişimdcn ne demek ,1;te

rll,._~hni anlamışt.t. Pa.kat ne de 
olsn, kndm, dayanamadı. Anlat
tı: 



8 - VA.KIT 22 TEMMUZ 1939 

Polonya Danzig Hataydaki 
l·çı·n do··vu··şeeek bayram ı:~::,';~j:ju~:iq::ı::;, 

ilini hareketler 3 
----------------------~ 

EGER HARP PATLARSA •. 
(Başlnrafı 1 iııciılt' J 

hukuk kütüphanesi vaııdır. Yu. ,.,___________ Ge. Scrrigny 
, . .... Antakya, 21 (Hususi) - Ha • karda ismini kaydettiğimiz , rb· 

<Ba,\ tunı,' ı iııdııe; Anşl.uş un. tevlit ~d~c:~ı eko .• taydaki kutlulama hazırlıkları (Turquie) eseri işte bu kütüp- G h • d ki ısar 
Mar~al Smigly Rydz, çok n?mık netıceler ~uşunulmekte. tamamen sona ermiş bulunmak- haneye dahil kitap serileri ara. arp Ü e p e S 1 n e :.;~~ .. a~ 

açık surette bildirmiştir ki, Po. ~ır. Serb~st şehrın Alma~yaya tadır. Her tarafta taklar dikil . smda intişar etmiştir ve bugün. •11. 

lonya, Danzig için dövüşecek. ı~h~kr halı~~e, Pol~nya tıcare · miştir. Bu arada Antakyada lerde Türkçe olarak da aynca • t ı 1 k 1 da oy 
tir. Milletimiz için başka yol tı.n: Gyd~ıaya çevırerek Dan- Cumhuriyet meydanına Atatür. basılacaktır. vazı ye n .ası O aca • ibtaıe;:e~l. 
yokttv. Polonyayı Danzigden zıgı bu ticaretten mahrum et. kün bir heykeli de rekzedilmiş . Bu eser, yeni Türkiyenin • v 

manevralarla ve bir çarpışmaya miyecek midir, deniliyor. İşte tir. hukuki mahiyetini umumi nok- lçiı:ı b' 
mahal kalmadan çrkarabilecek- birçok kimseleri düşündüren Şemsettin Günaltayın başkan. l~.i nazardan tahlil etmek ve Almanlar Maj·İno hattını ıl 
)erini ümit edenler, bu beyana- tehlike budur. lığında gelecek kamutay heyetile bilhassa okuyuculara Cumhu- k 
tı okusunlar ve manasını anla. lronsid Varşovaya Döndü diğer vilayet heyetleri yarın ak- riyet Türkiyesi ile Osmanlı lm. yarmaya çalışacaklar ~~~~ 
sm.lar. Şunu da dikkate alsın. V:ırşova, .~ 1 (A.A.) -. l~ şam buraya muvasalat edecekler paratorluğu arasındaki hukuki t)( 
lar ki, blöf ün Polonya siyase- ronsı~e: ?ugun Polonyadakı zı. ve istasyonda Hatay valisi, aske- farla göstermek için yazılmış. Baş tarafı 20 ve 21 ta. zayıf noktasını aramakta11 ;lıt~il 
tinde yeri yoktur ve Polonya, ~are1 tı~ı ıtmam ederek ta~a~'! ri komutan, Ha tayda bulunan me. tır. Bu maksadı temin edebil. rihli sayılarımızdadır. ret olan eski askeri kaid~} ~ kttn 
ordusunun başkumandanının ıle ngılter~ye hareket etmı~t~~· buslar, İskenderun. belediye reisi, mek için de kitabın mündere. a·oa' 

u ·ı ·· ·· ·· ·· l · H k t d ı ve katı hareketleri garp cephe- nutmamak lazımdır. ı 1• ~aıırn agzı ı e son sozunu soy emış. . are e.ın e. n evve _mavı u- vilayet ve Parti başkanı, ve bü _ catı şu başlıklar ile sekiz parça. 11 Cl" 

f ı b P 1 sinde olacaktır. Fakat bu hare.. ley:!ı Belçika ve Ho all Ur tir. nı orma gıymış 0 an ır 0 on. tün memurlar saat 17 de karşı . ya ayrılıyor: s a.rt 
Fransız Gazetelerinin Ver. ya müfrezesine Polonya lisan1. lama merasiminde hazır buluna. 1 _ Türkiyede konstitüsyon ketlerin ne şekil ve ne şerait al. keılerinin malum olan 

8
, le 

dikleri Haberler le bir ~itabe iradetmiştir. Bu caklardır. ve siyasi rejim. tında cereyan edeceğini evvel- meziyetlerine, yüksek ş . (Sltnir 
Paris, 21 (A.A.) - Blum, müfreze efradı, vaktiyle büyük Bir jandarma müfrezesi res . 2 _Ceza usulleri. den tayin etmek mümkün de. ve beraletlerine, nihayet.~ S) ( 

Danzig meselesi hakkında Ber. harpte kendisinin kumandası mi selamı ifa edecek, istasyon 3 _idare ve maliye. ğildir. Eğer Almanların iddia ruz sahasında mevcut ta.~ 
linden Jurnal gazetesine şunla- ~ltmda muharebe etmiş kims~- önündeki meydanda mektepliler, 4 - İdari kararlar aleyhine ettikleri gibi Alman ordusu nialara rağmen şüphe edi e 
n yazıyor: lerdir. izciler, ve halk bulunacaktır. He. açılan davalar. lngilterenin yardım kuvvetleri ki Almanlar bu istikarnet1•

1 
"e arp 

Askeri hazırhklarm geçen Londra, 21 (A.A.) - Ge. yet doğruca Soğukoluğa gidecek 5 - Aile, mülkiyet, say. henüz harp sahnesine yetişme. $as ile Loren'den ziya.de 1pı. ~_ağ a 
Eyluldekinden çok daha fazla neral lronside, tayyare ile Vat- ve geceyi orada geçirecektir. Ha- 6 - İş münasebetleri. den Fransız ordularını bir ham. meğe müsait bir zemırı ~l't Yol 
olduğunu bildiren bir çok ha- şovadan buraya gelmiştir. tay valisi Soğukolukta heyet §e- 7 - Efrat arasındaki dava. lede eritebilecek kuvvet ve ka. caklardır. ile 8ad 
herler verilmektedir. Danzigde V r va 21 (AA ) GP. r f" b. · af t kt' 23 I 1 !hı_ 

a şo • · · - ·• e me ır zıy e verece ır. ar. biliyette ise düşmanlarımızın Sonra bu tarzda bir P
1
, ""llat 

bile, şehirde bazısı Danzigli fa. rek Polonya makamatı, gerek temmuz sabahı heyet Beylana gi. 8 - Beynelmilel hukuk. h . b.. .. d' b k h ke". llıadd 
kat dl.gwerlerı· Alın. anyadan ttel D · k t p t 1 hA d k h'tl 4b"d . B b h' I d h b. . . garp cep esme utun mevcu ı. tat i ini terci a sev a "" bi .. e - a.nzıg ma ama ı, es e au a. ece ve şe ı er a ı esme çe - u a ıs er en er ırının l .. 

1 
h" ed kl . v '" • 

· k I 1 d J d D · d' · · h · · ·· 1 . • • • yet erı ı e ucum ece erı bir sebep daha vardır: f e,.,._ mış as er ere o u ur. anzıg. ısesını e emmıyetsız goster. enkler konacaktır. thtisaslan ıle tanınmış bırer .. . . . .. ·"ıeı 

Cle 4 bin resmi polis memuru mektedirler. Buradan hareket edecek heyet hukuki şahsiyet tarafından ya. ş.uphcs~zdır. Fakat bıze. oyle ge. bill.asst Lüksemburgr~ ın~! 
vardır. Buna Heimvehr'c men. Salahiyettar mahafil, Polon. Topboğazmda, Bedirgede kay . zılmış olması tabii olarak ese. lıyor kı, Almanların Fransa h~- nin A manya için ez 1 
sup binlerce kişinin ilavesi la. ya hükumetinin ancak şimdiki makam ve belediye reisleri ve rin kıymetini arttırmıştır; son. dutlarma yapacakları . bu hu. demir maden ihtiyacırıt ~~ 
znndxr. Bunlar için kışlalar ya. tahkikattan sonra harekete ge. halk tarafından tezahüratla kar. ra her bir bahse mevzu olan cum aynı zamanda Lehıstan ve etmesidir( l) · ı ~a 
pılmakta ve mekteplere el kon. çeceğini ve icabeden tedbirleri şılandrktan sonra doğruca An . hukuki esaslann sadece bugün. Ro~anya hud.utları üzeri~e Fransada Loren mınta~: tQllıis 
maktadır. Şehir askeri İşgal al. ittihazda tereddüt etmiyeceğini takyaya merasiminin yapılacağı kü şekilleri izah olunmakla ik. tertıp edeceklerı taarruzlar ıle zaptı halinde Almanyaıı ..__ ı .. ~ 
tında addedilebilir. beyan etmektedir. lise meydanına gelecektir. tifa edilmemiş, aym zamanda müterafik olacaktır. Almanlar, mir maden ihtiyacı taIIl ~ "-':tıısy0 

Ber\inden Figaro gazetesine Dünkü gazetelerde hadise Anavatandan gelen heyet eski kolay anlaşılır bir şekilde tarihi ne vakıt garp cephesinde ken. temin edilmiş olur. Bu t8 hitıe 
bildiriliyor: hakkında hiçbir mütalea yok. Hatay devlet reisin.in oturduğu tehavvülatı da gösterilmiştir. d.ileri için kati bir hakimiyet te. totaliter devletler için · ~ aaat 

Dün Berlindc Führerin tur. Harbiyedeki köşke misafir edile. Bu itibar ile kitap ecnebi mü. sis edecek bir müdafaa hattı te. petrol ve bakır ile diğer 't'u 
Berchtesgaden'de Danzig Nazi Almanya Danzig'i cektir. Aynı gece, parti tarafın- nevverleri için olduğu kadar min ederlerse ancak ond• krymetli, nadir ma.denletl 
qpfi Förster ile yaptığı mülakat Ih J k · t" dan Turi.mn otelinde büyük bir bizzat Türkler için her vakit is. sonra şark cephesine teverciih mak meselesi kalır (2). 
:r su an a ma ıs ıyormuş z'yaf t ·1 k A takyad 'f d dil' b0 ah. im d ki li esnasında mühim kararlar ver. B li 21 (A A ) _ D N 1 e verı ece ve n a ti a e e ır ır m ıyet a ış. c ece er, yani Rusya memle- Bundan başka Almail 

er n, · • • · fener ala"U'T yapılacaktır. tır · · · · · · f d d F s diği bildirilmiştir. Bugünlerde B bildiri or- ,7• • • ketlerınde kendılerı ıcın harbın vicre tara m an a raJl 
hiç bir kuvvet hareketi muta. ·Al y · D · · · b' 26 temmuza kadar heyet Rey- (Turquie) nin tabileri tara- yedinci ayında tam~men yok d~tlarına tecavüz edeb 
savver olmadığı anlaşılıyor. h manya~m · tanzı~:~ı~ fır haniye ve Kırrkhanr ziyaret ede. fmclan yazılmış olan Fransızca haline gelecek olan harp mal- Fransa hududunun bu tf. 

Bu ayın sonunda Danzigde karpt dayhapm~ dıs emb e gını l a: cek, aynı gün !skenderundan bü_ mukaddemesinde şöyle bir iba. zemeleri ve ilk maddeler aras kalarında kafi miktarda 
a a ;zıya. e u mese eyı yük tezahüratla uğurlanacaktır. re özümu··ze il'ı ti· · · · ~ · 

bütün Nazi şeflerinin bir kon. sulhperverane bir surette hal- • .. •. • ~ . f · tırmasına gırışeceklerdır. mat mevcut değildir. Bu'ı .: 
kabil memleketin bu ta~ 
mal cihetlerine nisbetle 
ziyade arızalıdır. Yollar 
ten cok mahduttur. I3 
başka· istila ordusu lsvİ 
cesur ordusunu da hesal>" 
mak mecburiyeti-1dedir. 

ferans halinde toplanacakları letmek arzusunda bulunduğu. Emınonu Halkevınde _Les dırecteures. de. ,ıa Col. Öyle tahmin olunabilir ki 
.. w ·ı · t' Toplantı Hersal . b'ldi · l y I k • lectıon sont partıculıerement h . d k' . ' ogrenı mış ır. • nu ı rıyor ar. apı aca merasım h d . garp cep esın e ı vazıyet tıpkı 
berg' de yapılacaktır. B h t B ı· hf'll · . eureux c pouvaoır present.::r 1914 . d k' . l u usus a er ın ma ı en Emınömı Ifalkevinden: ff C ll . f d l . senesın e ının aynı o a. 

Danzigden Excelsior gazete- şu düşüncededirler: 1 ~ Hntayın anayurda ka-vuşması ~et·e· ort 0 cctı e a scıence caktır: Almanlar Majino hattı. 
sine bildiriliyor: lngiliz gazetelerinin bu te- şerefine 23 Temmu.z 939 pazar ak- JUrıdıque ottoman.,, nı yarmak veyahut hiç olmaz. 

Serbest şehir hakkında ister zahürü burada büyük bir hay. şam~ saat <21 ) Evimizin Cağaloğlun- Yalnız hu ibarede (Otta- sa burada Fransız ordularının 
ha k l . d . dı Al b' dakl salonunda Yapılacak kull:ım::ı ) k ı· • • (T .. k) .. h. b. k b' rış müza ere erın en, ıster ret uyan rmıştır. manya ır L 1 t d D ·5 1. Ah t ç 1 man e ımesının ur mu. mu ım ır ısınım tes ıt ede. 

f D . l . . op an ısın a r. a ım me a ış. k h.li I l im il b' ·· .. 
silahlı bir ihtilaftan bahsedilsin, çok de a anzıg mese esmı knn tarafından (Tarihi ve içtimai a ı o arak kul anı ası b e ılmek uzere hucum edecekler, Vakıa 1sviçrenin büyV~ 

ordusu yoktur. ihtimal ıJl 
ordunun techizat nokt35 

Danziglilerin hal ve tavrında harp yolu ile halletmeği düşün. Hatay ve Hatay hakkındaki görüşle. bu gibi eserlere olan ihtiyacı- aynı zamanda şimalde tarihi is
hiç bir değişiklik yoktur. Ekse. mediğini bildirmiştir. Ezcümle rirn) mevzulu bir konferans ,·erile- mızın derecesini gösterir sanı. tila yolu olan Holanda, Belci. 
riyet, bilhassa tüccar ve me- B. Hitler daha 28 Nisanda sulh. cek ve konferansı takiben gö~teril yoruz. ka Lüksemburg üzerind~n 

h N . . b' h l · kl'f şubemiz (Dekbazlık) piyesini temsil Cumh • T'' ki · • k ' l . . w murlarm ve atta azi partısı- perv~r ır a ~uretı .te ı e~- edecektir. . .. unyet ~r yes~ı ~c- uvvet ermı aşırmaga çalışa. 
da birtakım noksanlar: ' 11 

Fakat İsviçrenin askeri ~ 
nevi kıymeti büyüktür. 
için her zaman her taraftıı, 
ınet kazanmıştır. En baştıı 
i:iyle meşhur İtalyan diplı 
Makyavel'in büyük tıı 
almıştır. 

ne mensup kıtaatm ekserisi, her ~iştı. Son n.eş.rıyat~rıyle .lngı- 2 _ Yurdumuzu e!emenliğe ulaş- nebı mun~~erlen muhitl~nn.e c~klardır. Hasımlarımızın ellc
şeyden evvel Danzigli kalmak lız gazetelerının myetlerı her. tır:ın Lozan gününün yıldönümii şc- tanıtmak ıçtn vasıtalık vazıfesı. nnde olan fırkaların mevcudu. 
arzusundadır. Hülasa, Anşluş.. halde Almanya • Polonya ger. refine 24 Temmuz 93!J pazartesi ak- ni üzerlerine alanlann (Osman. na göre bu tarzda bir planın 
tan gittikçe daha ziyade koı. ginliğini arttırmak olsa gerek. şam.ı saat (21) de ~c.ne. Ce~aloğlu?- lı) kelimesini (Türk) yerine tatbikine teşebbüs etmeleri ih. 
kulmaktadır. Zira umumiyet!~ J tir. dak1ı.dsaJb~numt uzdba !~nbmızk. Dıl, T1:ı1 r11~11 kullanmaları bir zühul neticesi Lirnalden uzak değildir. 

Ali Çetinkaya lzmirde 
!zmir, 21 (A.A.) - Mün.a.ka • sif bir halk tabakası tarafından 

li.t Vekili Ali Çetinkaya, bu ak- karşılanmış ve uğurlanmıştır. 
nmki trenle saat 20,15 te şeh • Münakalat Vekilimiz istas -

• rimize gelmiş ve istasyonda. vali yon.da. yeni inşaatı ve tesisatı tet. 
Etem Aykut, mevki kumandanı kik ederek izahat almışlar, gör
general Rasim Aktuğ, belediye dükleri intizam Ye vaziyetten 
reisi Dr. Behçet Uz, emniyet mü. memnun kalmışlardır. 
dürü, C. H. P. müfettişi ve baş. Münakalat Vekili aym zaman_ 
kanı ve idare müdürleriyle gaze. da gayrimüsait olan postane bi. 
teciler tarafından karşılanmış • nasınm yeniden ve tevsian in.şa. 
tır. Vekil trenden inice karşıla - sını, şimendifer atelyesinin daha 
yıcıların ellerini sıkmış ve garda ziyade genişletilmesini ve yapı -
topla.nan halkın sevgi tezahüra • lacak olan mahalli telefon san _ 
tına mukabcled,e bulunmuştur. trahn,m şehirler arası telefon 

Ali Çetinkaya, buradan doğru. hattına bağ!oa.nmasını, yekdiğeri
ca ikametlerine tahsis edilen dev. ne her bakımdan bağlı olan U _ 
let demiryollarınm Alsancakta . şak - Afyon şehirleri arasında 
ki hususi ikametgahına gitmiş. tren katarları ihdasını, Uşak'm 

tir. · Hamamboğazı kaplıcasına istas • 
Uşak, 21 (A.A.) - Turgutlu yon yapılmasını ve bu kaplıca _ 

istasyonunu açmak üzere Tur . nm çok müsait ve güzel olan ye. 
gutluya gitmekte olan Münaka - rinin modern bir tenezzüh hali _ 
ıat Vekili Ali Çetinkaya bu sa - ne getirmek için çalışmakta olan 
balı Uşağa gelmiş ve istasyon - Uşak belediyesine yardım edil . 
da bir saatten fazla kalmıştır. mesini terviç etmiştir. 

ve , c ıya şu esı aş ·anı :ı ı Isa dalı' · b. A im 
Bayrı fnr:ı(ıntlaıı (Lozan zarerinin o ~ yın~ ır manası o .a- Bu üç devletin ortadan kal. 
tahlili) mevwlu bir konrerans ye lı~.. ~ mana da Ke~al~~~ dmlmasr Almanlara büyük de. 
konferansı müteakıp orkestramız la- Turkiyenın tahakkuk ettırdigı nizlere doğru bir pencere açmış 
rafından hir konser verilecektir. siyasi ve İçtimai inlolaplann 1 f 

Her iki lopl~ntı için da\•etiye yok, bilhassa ecnebi memleketlerde o 'llak aydasmr temin edecek- (1) 19.16 senesiııdc demir 
tur. b:.itün derinliği ile henüz anla. tir. Aynı zamanda bu suretle 1 istilıwli : Uikseııbııru U!f16.0 

Üsküdar Halkevinde tılmamış bulunmasıdır. Onun Loı•draya ve İngiliz limanları- 1 .\/rııarı11a (.lvııslurya ve çek0~ 1 

Yapılacak meras-ım· ıçın (Hukuk llmini Yayma na Alman tayyare üsleri yak. ya il~ birlikle) 9.693.000 Lo~.'~~ 
laştml~ış olacaktır. Buna mu. ~a .13.1S7.000 toıı; lsı•rç 1 

II .1 .h k 1 Kurumu) nun faaliyeti milli 1 .1 1 ·ı· f'l 1 ıorı alayın anavatana ı tı a · ı ve ,o. • • . .. .. . ·aJı ngı ız tayyare ı o arı · . gt' 
z:ın giinii münasebelivle '>3 Temmuz hudutlarımız haneme gotur- R 'd ki t l "t D ( '2) llııloarfaluıı ııc l ıı ·· · - · ki h ur en uza aş ırr acao rr. a- 11, 939 paznr E(i.ini.i ve nk.,anu H::ılkc\'İ me e ayırlı, aynı zamanda h d . lt .1 • • bakır ıırrcbilir. ,\imanlar ıa •r 
.. ·· 1 d ' k .. k ı·· I 'b' h' . . a sonra enıza ı gemı erının uı· on ıındc Ye sa onun a yapılaca · luren ço uzum u , ır ızmet yap. .. d l . h . 

1
. nıh ucrinc nıına11ı il•mııc cı dt 

programı: tır m UC<l e esı ıçın e emmıyet ı terdir. flıı madde lıali Jıa:ır ııl 
1 - 23 Temmur. 939 pazar günü m.q • ASIM US üsler ellerine geçmiş buluna. nıaıı11rıciıı nıııuaf{nkıurt ile frı' 

ı :ı.ly. ı neşriyatı y:ıpılar:ıktır. caktır. Nihayet en esaslı taar. melde olmı seııtctik 1.-rııırııl: 

2 - '23 Temmuz !139 prır.ar l{iinii ı·nhı·sarlar vekı"lı• ruz için hasım kuvvetlerinin en lir. _/ 
sual ::?0.30 - 21 arasında Halkevi ban-
dosu Parli ve Halkevi kurağı önünde M f V k 11 d 
ınuhlclıf parçalar \alacaktır. Gümrlik Ye İnhisarlar Vekili a a ri e İ İğ İn en 

3 - Gece programı: Saat 2 ı.3o da Raif Karadeniz dlin de tetkilr- e 
ba·,ı"·a cıı:..ıır. Kütüphane memuru olmak isteyenıer · !erine devam etmiş, glimrük 

söy.liyerek ray döşemeleri görü -1 muhafaza baş müdllrlUğUndc 1 - !-.luhtelif şehirlerdeki umumi kütüphanelerimizd~ .ıı gı-
lecek manzaralardan biridir. Tre_ meşgul olmuştur. cak olan kütüphane memurluklarına en az orta okul iah5111 

nin vardığı köyler kurbanlar kes_ Vekil ö~lcden sonra muhafa- müş 4 memur alınacaktır. ·ııı 

mek suretile meserretlerini gös . za baş mUdtirü Hasan Koper- 2 - Bu memurların seçimi için 7 Ağustos 1939 uır~ı!• 
termeklerdirler. le beraber limandaki atelycı1eri Ankarada ve lstanbulda bir müsabaka imtihanı yap1lac.ıık "' 

Erzurum, trenin varması mü. gezmiştir. Bu sırada kendisiyle 3 - Bu imtihana girmek isteyenlerin bulundukl~rı ~ıt 
nasebetile yapılacak merasim, görüşen bir muharririmizc şu Maarif müdürlüklerinden alacakları örneklere göre tanzı:11 ,ıırt 

Vekil Uşakta bulunmakta olan 
Kütahya valisi Hamit Oskay ve 
l\ütahya mebuslarından Besim 
Atalay, Alaettin Tiridoğlu, Sad_ 
ri Ertem, :Mustafa Bacak ile kay 
makam vekili, askerlik şubesi re. 
iBl, jandarma kumandam, emni . 
yet komiseri, belediye n •isi, par. 
ti ve halkevt reis ve heyetleri, 
bilcümle daireler, müessesat ve 
teşekküller mümessilleri ve ke . 

hazırlıklarım ikmalle meşguldür. beyanatta bulunmuştur: cekleri fiş ve sağlık raporlarına tahsil ve askerliklerinı .iı:ırı 
Vilayetin girişliği imar işleri "- 1stanbnldaki tetkiklerim- !arına dair olan vesikalarile çalıştıkları yerlerden alacak ıe. Erzuruma do Tiru trenin vurudunda ikmal edilmiş, den c:ok memnunum. Alfik:ı.clar- hizmet vesikalarını raptederek en çok 31 temmuz 1939 ~-~jf 

j •• bulunacaktır. Bu ara.da büyük lınra tetkiklel'imclen el<lr ettiğ"im si günü akşamma kadar şahsen veya yazı ile \\•killik ı-ıı 
Erzurum, 21 (A.A.) - Erzu. iki hastane, bin kişilik bir sine_ I neticelere ~i>rc laznn~elcn <11· ! neler mödürlüğünc müracaat etmeleri lazımdır. . ofİl 

ma, bin kişilik halkevi, büyük bir rcktifleri \erdim. 1nhü•arlarrn 4 - Müsabakaya iştirak edenlerden ehliyetleri ktıf1 fı.ır -
tayyare şube binası, bütün oyun ;reni te-:;kiUit kanunu dola),siy- ve sağlık durumları bu meslekte çalışmağa elverişli. oıan geçı 
sahalarını ihtiva eden modern le lrn.zırlıkJar yapllmaktadrr. aylık namzetlik müddetlerini İstanbul küti.ipl:anelcrınde 

ruma varacak tren yolu ferşiya
tı Aşkale kazasının Pırnakaban 

mmtakasmda Kapirran köyüne 
varmıştır. Bugün 25 inci günü 
Aşkale istasyonuna varmış bulu. 
nacaktır. Ferşiyatta çalışan a _ 
melenin hahi~le milli §arkılar 

bir spor yeri ile ılıcada. modern 
1 
'l'etkiklcriııw <lcrnm <"tnwk ii- ceklerdir. . 1g.ŞIJ& iki banyo ve vilayetin muhtelif 1 zere pnzıu· giinii tzmi re gi<leee- Satış devresi sonunda bu işlerde çah~abileceklerı a-rı ge'~ 

yerlerinde 31 büyük mektep bu-ı ~im. 0rM1nn dönii-;;tc daha et- Jar kur'a çekmek suretile boş bulunan vazifelere tayin ve 
!un.maktadır. raflı olarak görüşürüz." dilecC'klerdir. (5342) (3140) 
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levazıııı. A.iııt+tıien verilen: Harici Askeri Kıtaatı ilAnları 1 
Miktan Cirusi tutarı teminatı İhale tarih ve aaati 

Lira Lira 
1040 ton Odun 9360 710 9.8.939 16 kapalı zarf 
1520 " " 7500 570 " 16,30 " 
1200 " .. 0000 680 10.8.939 11 " 
10.0 .. " 7800 560 " 16 " 
770 ,. ,, 2435 320 ,, 16,30 açık eksiltme 

870000 kilo Yulaf 43500 3263 7.8-939 16 kapalı zarf 
~ 16:8000 ,. ,, 99H 744 ,, 16,30 .. 

....... ııua._ ınahaUı, miktarı, tutan ilk teminatı ihale tarih ve saatleri yazılı yulaf ve odun ayrı 
tt\teıt!:'Pllacaktır. Şartnameleri Ko. da görUlür. lateklilerin bildirilen ihale saatinden 
~ bÜdiriı kadar teklif mektuplarmı Viude Tümen satmalma Ko. na vermeleri açık ek. 

en aaatte lıuJr bulnnmıtan. (1139) ('5120) 

••• 
kilo Cl.rnlı.onundaki kara ve hava birlikleri ihtiyacı 

tlr.ti+-~e Yatı, kapalı zarf uaullle eksiltmeye konul. 
--··-- ~ 25 Temmuz 939 aalı gtlnU saat 16 da Elklfe. 
~lifi ~tm alma komisyonunda yapılacaktır. Ev. 

BORSA 
-Ankara 21 -7-939-

ÇEKL ER 

Semti ve mahallesi 
&lirnekapı haricinde 

Cadde veya sokağı 
Münr.evi 

Bayezit, Sekbanbaşı Yakupağa Simitçi 
Şehremini, Ereğli Yayla 

,. Kara bil§ Tarsus 
Müddeti icar: 
Teslimi tarihinden 940 seneıi Mayıs sonuna kadar. 

No. su 
26 

Cinsi 
Emir Buhari tekke 
meşru tası 

3 Dükkan 
6 Ev 

Tarsus cami mahalli 

Jlııhammen 

ayhfı 
Lira Kr. 

10 00 
s (1() 

t 00 
4 00 

Silahtar ağa. Kemikli dere mevkiinde Ev ve ahır arsası 
,, arsası bahçe 

~liği 
8 00 
8 00 " " ,, .. 

" .. 
" " 
" .. .. ,, 

.. " " ,, 
" " 

" " " 
" " " .. .. " 
" " " Kanlı Çetme yolu 

,, ahır ve samanlık 
arsası 

., arsası 
,, ve samanlık ansaaı 
,, arsası 
,, ve samanlık a.raası 
,, ahır bahçe araaaı Rid,.llt..~ ıni gormek t.teyenler Eakieehir, Ankara, latan. 

ı.aı-lllnn liralnıirlifi aatmalma Ko. da görebilirler. Tahmin be. 
1 tek}~k teminatı 1875 liradır. İlteklller ticaret odası 

lzaıır . if nıektuplarmı mezkılr günde saat 15 e kadar 
(IS) (~~tmalma Ko. batkanlığma vermlf bulunacak. 

1 Sterlin (İnıdliz) 
100 Dolar (Amerika) 
100 Fransız frankı 
100 Liret (İlalya) 

5.90 
126.03 
3.33875 
6.625 

AlibeyköyU 

" " 
" " 

" " .. 
" " 

18 
17 
16 

,, " ,, ,, 
,, ve bahçe arauı 

8 00 
8 00 
8 00 
& 00 
6 00 
8 00 
8 00 
8 00 

••• 
Mıktan 

~ kilo 
M. Fiatı ttk teminatı Tarihi gUnü saati 
Ku. aan. Lira Ku. 

3 75 2202 19 25. 7.939 aab 15 ~arp.. 783000 
Yol l~ 97 50 1228 50 25. 7 .939 ., 16 

ile lad garn17.0nundakl birliklerin ihtiyacı olan yulaf (ve 
e Yağı kapalı, zarfla aatm almacaktır. İateklllerin 

~:k~uzu ve mektuplan ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 
bir b.erınde yazılı vealkalarile beraber ihale günü ve aa. 

l'i ır saat evveline kadar Dörtyol askeri satmalma Ko. 
'-ltld~ameleri görmek isteyenlerin her gün garnizon 

lüfUne müracaat etmeleri. (76) (4853) 
da ••• 
~ktan yazılı 897 ton kunı otun kapalı zarfla ek. 

' 39 perşembe günü saat 15 de 1zmitte Tüm satm. 
r!~nun~a yapılacaktır. Şartnamesi her gün Ankara, 

l§ebır levazım amirlikleri ve lmıitte TUın Batın al. 
tle011larında görülebilir. Her mevkiin ihtiyacı ayrı, ayrı 
--~ de ihale edilebilir. lsteklilerin belli gün ve saatin. 
~ e\r\Pel ilk teminatlarını ihtiva eden kapalı zarflarını 

lltınalma komisyonuna vermeleri. (143) (5268) 
cinai miktarı Fiatı Tutan tık teminat 

~ı- kilo Ku. Sa. Lira Ku. Lira Ku. 
ita~~ kuru ot 91,000 3 2730 204 7S 

" ,, 78,000 3 2340 175 50 

" ,, 403,000 3 50 H10tS 1058 
.. 78,000 ' 3120 235 
.. 247,000 3 75 9262 50 874 69 

897,000 
~Ufla ••• 

01t.tı' Atarınarıs, Milas, Küllük ve Bodrum garnizonları ih. 
~ ıe~·OOo kilo arpa ile 350,000 kilo yulafa talip çıkma. 

13 de " kapalı zarfla eksiltmesi 28 939 Çarşamba gU. 
iııat Yapılacaktır. Arpanın tutan 19,250 lira ve muvak. 
9 U 

1 
1444 liradır. Yulafın tutan 20,125 lira ve ilk temi. 

~!~~dır. Teklif mektuplan ihale saatinden bir saat ev. 
klı~ 1~· Şartnameler komisyondadır. Kanuni vesaiki haiz 
Ucrı l'in Mu~lada Komutanlık Satmalma komisyonuna 

• Cl35) (5225) 

f la * * * 
'-~ Marmaris garnir.on:an için 20,000 kilo Milas, KUi. 
t~11lln garnizonları için 19.000 kilo sadeyağı kapalı zarf. 
~ h. e konulmqtur. thalt'leri 31.7.939 pazartesi günU sa. 
lır. Ptlaca.ktır. Muğla garnizonuna ait olanmm tutan 

nı"~ muvakkat teminatı 1650 liradır. \IUA.ıı garnizonuna 
!orı~ Veut:ırı. ~.900 l~ra ve muvakkat teminatı 1568 lira o. 
~o~ rılebılır. Te!dıf mektupları ihale snatinden bir saat 
~1 hY~na verilmelidir. Şartnameler komisyondadır. Kanu. 
'nliraıı olanların Muğlada Komutanlık Satınalma komis

acaatıarı. (134) (5226) .... 
Miktarı Muhammen tutarı tık teminatı İhale 

teı 66 Lira kuru§ Lira kuruş tarihi saat 
~let kilometrelik 6,600 00 495 00 4.8.939 10 
~~rı:u 26 adet 1,950 00 146 25 4.8.939 11 
'hl il Yazılı iki kalem muhabere malr.eme&i kapalı zarf u. 
~~ eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri Konya, An. 

. İtb L~ .. lm. satın alma komisyonlarmch isteyenler oku. 
ezı t u ıkı ~alem muhabere mal7.emesi eksiltme gilnU ile 

'°t 'ae.t~ları hızalarmda gösterilmiştir. isteklilerin eksiltme 
/Ottıuı nde Konyadaki kolordu binası !çindeki satın alma 
e?l~ı: ihale saatlerinden bir saat evvel teminat mektupla. 
~ er Yeya gC:nderecek'erdir. (153) (5346) 
~kit ••• 
~. ;le i~in 31-!-939 tarihinde alma.cağı llln edilen 200 
~~ton Valnlın, 20 ton vakum ve 50 ton Mazot eksilt. 

hnıştır. Evvelce yapılan ilanlar hUkUmsUzdür. 
(161) (5475) 

~~l'd ••• 
"lltl e bi ll!Qıutt r pavyon ve iki <'~!>hanelik kapalı zarfla eksiltme. i87o u~· Keşif bedeli 38.261 lira 22 kurut olup tık temf. 

l de ~ Ir. Kapalı zarfla eksiltmesi 11-8-939 cuma gUnU 
• l>toje ekllet Batın alma komisyonunda yapılacaktır. Şart. 
~ e.ını;e llanlar 195 kul"Uf mukabllinde Ankarada komlı. 
le btrıtk steklilerin kanunun 2. 3 cU maddelerinde yaaılJ 

bit- "-t te ilk teminat ,.e teklif mektuplannı ihale Baatin. 
Una v e\r\oeline kadar Ankarada M. M. V. satın alma ko. 

ermeleri. (4579) 
'l',~ ••• 
~~lltt~ f;hrikasında dekovil battı kapalı zarfla eksiltmeye 
t ita~ ... · ,.,. e"'ıf bedeli 18. 79ft lira 68 kuru~ olup ilk teminatı 
ll de V . ~"'"it zarfla eksi!t-e<ıi 10-8-919 p ... ,.,.,, .... hf. ~·nn 
"t krt eaı.itlet satın alma komisyonunda yıpılacaktır. Plan. 

namesi 9!5 kurura An!tarada Kcmi!lyo:ıdan al:nır. İs. 

100 lsvicre lrankı 
100 Filorln (Felemenk) 
100 Ranmark (Alman) 
ıoo Belga <Belçika) 
100 Dirabml (Yunan) 
100 Leva (Bulıar) 
ıoo Çekoslovak kuronu 
100 Peztta (ispanya) 
100 Zilotl (Lehistan) 
100 Pengö (Macar) 
1 ()0 Ley (Rumen ) 
100 Dinar <Yugoslav) 
100 lsveç Kuronu 
100 Ruble <Sovyel) 

latikrular 

28.4225 
67.4225 
50.5775 
21.U 
t.075 
t.!>525 
4.315 

13.965 
23.722!> 
24.46 

0.90 
2.8775 

30.40 
23.78 

Erıant 

Sivas· Enurum ili 19.9i 1 
TUrk borcu I peşin 19.92 

--
Ticaret ve Zahire Borsası 

21 - 7 ... 939 
FİYATLAR 

Yumuşak bultday 5.32 - 5.36; 
ca bujday 5.17 • 5.32; Kuşye. 
Sert bujday .C.28 - 5.2l; Kızıl
ml 5.25; Mısır sarı 5.20 - 5.30; 
Nohut natürel 6.01; Yulaf 3.30 -
4.05; Tirtık otlak J20 - 127.20; 
Tirtik mal 107 - 115; Tiftik de. 
ri 76. 80; Pe nir be •nz T. Y. 
25 - 26.10; Peynir kaşar \' , 
4 7 • s:; kuru,. 

GELEN 
Buğday 135; Arpa 62; Yapak 

213; Tiftik 8; Yulaf 20; 1''ohut 
4; Kıl 1; Kaşar 3 ton. 

GfUEN 
Kepek !>03; ~lil:sı 228; TH

lif 27; Kıl 1!>; Yap:ık 22; Ku,. 
yemi 7; iç fındık 12 ton. 

Zayi 
İçerisinde askeri terhis \·esikamdn 

yazılı oldulu halde Cide nüfus ida-

1 

resinden aldılım hüviyet cüzdanımı 
zayi ettim. Yenisini cıkarlacağımdan 
eskisi hüküm!\üıdür. - Cidenin Giı. 
ni'U Tekke köuiinden Recep oğlıı 

,, ,, .. .. 
,, 

" " it 

" " 
iskele caddesi 

,, .. " 
,, 

" .. .. ,, 

" 
" 25 

58 
57 
60 

.. ,, .. 
,, anası 
.. .. 
" .. .. " 

" 
,, Çırçır yolu 108 .. ,, ve 15 ar tarla 

AlibeyköyU içinde Mektep ar kumda 93 Tekke metnıtahaneef 
,, ,, Eyüp caddesi caını ,,anında Fmn 

Silihtar ağa ailnnıet köprUsUn de Ev, kahve ve ahır 
Müddei icar: ~ 

Teslimi tarihinden, 942 senesi Mayıs sonuna kadar. 
Sil~htar ağa Arap hanı ıırtında 100 ar tarla 

ti ,, •• 80 ,, ,, 
,, ,, UatUnde 25 ,, bostan 
" ,, ,, 50 ,, tarla 
,, Kanlı çepneden Kemikli dereye kadar olan mer'a 

Alibeyköy ,, çeşme yolu Boetan 

.. 
Sil!htar ağa 

" 
" ,, 

Alibeyköy 

" 
" 
" 
" 
" Ali bey köy 

" .. 
,, 

" 

,, " 
Çeliklik sırtında 

.. 
" .. 

Köy önUnde 
,, alan yeri 
,, önünde 

" H 

,, ., 

Meyvelik mahalli 
250 ar tarla 

200 " ,, 
120 " " 50 .. " 
100 .. " 
150 " otlaklyeal 

50 •• tarla 
.O ,, tarla 
20 .. " 

" " 20 ,, " 
Köy ön,ünde 20 ar tarla 
Çırçır ıuyu 80 ,, ,, 
Eyüp Mezarlık yanmda 20 ar bosta.ıi 
Taa köprü ve uzun 
etere )'OJu 
Tq kaprtı ve tUl'IU 
dere yolu 60 ,, " 

.. Saya derealııde 50 ,, bahçe 
,, Uzunca ova 100 ,, tarla 
., · Horoa taybe mavldfnde 100 ar tarla 

Silibtar ağa Sü,nnet köprüsUnden Kemer Burgu yoluna kadar olan mer'a 
,, ,, Fil köprllsil yanında M No. Kahve bahçesl 
,, ,, ,, ,, Burgu yolunda 53 No. Ardiy_e 
,, ,, Kemikli dere mevkllnde 100 metre murabbaı arul 

,, " ,, ,, 36 ar gayri mearu arazi 
Müddei icar: 
Teeliml tarihinden 941 senesi kasım lptidasına kadar. 

' 00 
' 00 
' 00 
' 00 
' 00 5 00 
a7lıfı 

' 00 8 00 
8 00 

Senellfl 
5 00 

' 00 4 00 

' 00 110 00 

' 00 
' 00 19 00 

15 00 
8 00 

' 00 
25 00 
25 00 
10 00 
8 00 

' 00 
' 00 
' 00 18 00 

' 00 

25 00 

' 00 
' lSO 1 00 
1 00 

250 00 
24 00 
12 00 

' 00 8 00 

Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkartlmJtbr. lıtekllleır 
1 Ağustos 939 salı gUnU saat 15 e kadar ~mberlitqta 1stanbul Vakıflar B&lmUdürliliQDde Va. 
kıf Akarlar kalemine gelmeleri. (5459) 

.~.ı_ı_r_'"-·~~--~----~<2~9-73_o_ı~------~------------~~~------------------------------------------
P. T. T. Umumi Müdürlüğünden 

ı - Ankara radyo Dif füzyon istasyon ve Stüdyosu için im. 
tihanla 80 ila 100 lira ücretle makinist ve 12!> ili 150 Ura ücret. 
le başmakinist alınacaktır. 

2 - Taliplerin liselerin fen kısmından veya en az sa~t me~ . 
teplerinin elektrik kısmından mezun olmalan v~ başmakınlstlık 
ısteyenlcrin ayrıca elektrik tesisitmda bilfiil asgari beş sene ça. 
hımış bulunmaları lazımdır. 

3 - Müracaatlar isti<!a ile ve nihayet 31 Temmuz 939 sonu. 
na kadar lstanbulda P. T. T. mUdürlilğtlne, Ankarada P. T. T. 
umumt mUdürlUğUne yapılacaktır. 

tstldalarla birlikte aeağıda yazılı veslkalann verilmesi ll . 
zımdır: 

A - Nüfus hüviyet cüzdanı, 
B - Diploma, 
C - Sıhhat raponı, 

D - lyi hal klğıdı, 
E - Bonservis, 
F - Başmakinistlik isteyenler için elektrik teaiaatm. 

da bilfiil beş sene çalışmış bulunduklarma dair vesika, 
4 _ imtihan, İstanbul ve Ankarada üç ağustos 939 tarihinde 

yapılacak ve kazananlara Istanbulda iseler Ankaraya kadar azi. 
met harcırahı verilecektir. (2980) (3136) 
- - ··-------
teklilerin kanunun 2, 3 cll maddelerinde yazılı vesaik lle birlikte 
ilk teminat mektup veya makbuzlarım ihale saatinden bir saat 
evveline kadar Ankarada M. M. V. satın alma komisyonuna ver. 
meleri. (5476) 

*** 
67,000 kilo ııfır veya keçi eti kapalı zarfla münakasaya kon. 

muştu, ihale gUnU teklif edilen fi)'·at pahalı görilldüğUnden ilk 
pazarlık 28-7-939 Cuma gUnU saat 10 da yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 15.410 lira olup ilk teminatı 1,155 lira 75 kuruştur. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde fsteni. 
len belgo?lerile birlikte belli giln ve saatte Tirede P. Alay karar. 
~il nvia bazır bulunmaları. Şartnamesi Ankara ve İstanbul Lv. 
im. Bornova, Tire P. Alay satın al.na ~rnm·svonlarmla mevcut. 
tur. istekliler müracaatla okuyn.biliı :er. (5-:7'j) 

Yozgat Valiliğinden: 
1 - 939 bütçeaiııe mevzu tahsisat dahilinde yapdatak 

(13739) lira 82 kurut keşif tutarlı Sorgun ilk o.kulunun lkind im. 
mı kapalı zarf usulile ve bir ay müddetle ekailtmeye cıbnlmlltlr. 

2 - Bu ioe ait tartname ve evrak IUDlardır: 
A - Eksiltme prtnameai, 
B - Mukavelename projeal, 
c - Bayındırlık itleri pne1 p.rta&meli, 

D - Yapı itleri umumi ve femıt PJ'bWDlll, 
F - Keıif hulbuı ve tahlili fait, 

G - Proje. 

3 - fatekliler bu evraklan viltyet daimi endnwııhtıtıt tilr 
gUn görebilirler. Ve mUracaat ederek bedelaia iat~. 

~ - EUiltme 108 939 Perwembe g11n11 aat ı• c19 ••>wt 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

ıs - Eksilt.meye girebilmek için isteklilerin " 71> >wMle 
(1039) lira 49 kurut muvakkat temlnatmı verm~Jerl ..,. ...,_ aL 
nUnden en az 8 gUn evvelki tarihle Villyet Naha ~ 
müracaat etmek sure tile bu işe mahsus mflteahhitlf k .,.lb!anm 
istihsal ve ibraz etmeleri mesnıttur. 

6 - Teklif mektupları ihale aaatinden bir aut evveUDe b. 
dar Encümene getirilerek eksiltme komisyon reisliğine verlJmMl 
lbımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (52:58) 

1939 RESiMLi HAFTA 
Her nOıba yeni bir gOzellik Te olpnlukla çıkan bu 
haftalık mecmua Türkiyenin yeglne rakiptiz gaıetuidir 
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Üsküdar icra Memurluğundan: 
Emlak ve Eytam Bankası Türk anoninı şirketine birinci de. 

rece ve sırada ipotekli olup tamamına üç yeminli ehlivukuf ma. 
rifetile 3416 (üç bin dört yüz on altı lira) kıymet takdir edilen 
Haydarpaşada eski Altuni zade yeni Hasan paşa mahallesinde 
Nişantaşı caddesinde sağ tarafı mukaddema yüzbaşı İsmail Hak. 
kı karısı elyevm Servet maabahçe hanesi, arka tarafı topçu mü. 
ıazımlarından Ahmet Salimin ahır mahalli bazan Ahmet zevcesi 
Eminenin maabahçe hanesi sol tarafı kotra caddesile mahdut es. 
ki 29 mükerrer yeni 3/43 No. lu bahçeli köşkün evsafı: Bahçe 
içinde olan köşkün camlı bir methal ve karosiman camekinlı bir 
sofa üurinde iki oda bir heli., bir oda ve karosiman bir aralık ve 
içinde termosifon.lu bir hamam mahalli bahçe kapısı yanında bir 
küp vardır. Bodrum katı zemini kırmızı çini bir matbah, karo
siman bir kiler ve mukabilinde bir odunluk vardır. Birinci kat: 
Bir salon üzerinde dört oda, bir heli ve cephed~ kapalı bir teras 
mevcuttur. İkinci katta: Bir sofa Uzerindf! iki çatı arası cephede 
kapalı bir teras arkada.açık diğer bir teras vardır. Bahçede mü. 
teaddit meyva ağaçlan, ikl çam, fmkıyell bir havuz mevcuttur. 

Haricen ve dahilen yağlı boyalr olan evde havagazı ve terkos 
tesisatı vardır. Umum mesahası 919 M2 olup bundan 129 M2 bi. 
na ve mütebakisi bahçe olan gayrimenkulün tamamı açık art. 
tırmaya konmuştur. 

1- işbu gayrimenlruliln arttırm& şartnamesi 20-7-939 ·ta. 
rihinden itibaren 937 /6551 No. ile Usküdar icra dairesinin mu. 
ayyen numarasından herkeain görebilmesi için açıktır. llhıda 
yazılı c4anlardan fazla maltimat almak isteyenler işbu şartna. 
meye ve 937/6551 dosya numarasile memuriyetimir.e müracaat 
etmeli'dir. Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüz. 
de yedi buçuğu nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat 
mektubu tevdi edilecektir. (Madde 124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irti. 
fak Jııa-kkı sahiplerinin gayrimenkul il7.erindeki haklarını hususi. 
le faiz ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilhı tarihinden iti. 
haren 20 gün, içinde evrakı mUsbitelerile birlikte memuriyetimize 
bildirmeleri icap eder aksi halde hakları tapu sicili ile sabit ol. 
madıkça satış bedelinin paylaşmasmdan hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma 
~ini okumuş ve lüzumlu mahlmat almış ve bunları ta. 
ma.men kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - 17-3-939 tarihinde müşterisine ihale olunan işbu gay. 
rimen.kule ait satış bedeli verilen mühlet içinde tediye edilme
miş dlduğundan ihale kararı fesholunarak icra, iflas kanununun 
133 üncü maddesine tevfikan on beş gün müddetle tekrar açık 
arttırmaya konmuş olduğundan olduğundan ikinci bir arttırma 
yapılmaksızın gayrimenkul 8-8-939 tarihinde salı günü saat 
14 den 16 ya kadar Üsküdar icra dairesinde yapılacak olan art. 
tmna neticesinde ga)Timenkul en çok arttırana ihale edilecektir. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal ve. 
ya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholu. 
narak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzet. 
miş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bu. 
lunmazs.a hemen on beş gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok 
arttırana ihale edilir. lki ihale arasındaki fark ve geçen günler 
için de yüzde 5 ten hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca 
hUkme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcılan tahsil olu. 
nur. (Madde 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak, yalnız tapu ferağ 
harcını yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarnu 
vermoğe mecburdur. Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve 
tellaliye resminden mütevellit belediye rüsumu ve müterakim 
vakıf icaresi alıcıya ait olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. 
İşbu gayrimenkul yukarıda gösterilen tarihte Üsküdar icra me. 
murluğu odasında işbu ilan ve gösterilen arttırma şartnamesi da
iresinde satılacağı ilan olunur. 

Emlak ve Eytam Banlras•ndan : 

Şirketi Hayriyeden: 
Sazlı Tenezzüh Seferi 

Bay ve Bayanlardan mürekkep 8 ki3ilik en güzide bir saz 
heyetini, lokantacılıkta yüksek sanatkarlığı memleketimiz. 
de maruf olan Pandeli tarafından ihzar edilen nefis büfeyi ha. 
mil 74 numaralı vapurumuz bugünkü Cwnartesi günü Köprü_ 
den 14.30 da kalkarak muayyen iskelelerimize uğradıktan 

sonra Boğaziçi ve açığında cevelan yapacak, 20.45 tc Köprüye 
gelecek! ir. , ... _______________ . 

1 
Leva z ı m A m i r 1 i ğ i Satı na ı:Ja 

Komisyonundan -----
3523 kilo muhtelif cins köhne eşya satılacaktır. Pazarlıkla 

arttırması 24-7-939 pazartesi günü saat 14 de Tophanede amir. 
lik satınalma komisyonunda satılacaktır. Tahmin bedeli 252 lira 
30 kuruş kati teminatı 38 liradır. Köhne eşyalar Sirkecide De
mirkapıda askeri konakta görülebilir. İsteklilerin mezkur eşya. 
ları mahallinde gördüklerine dair konak müdürlüğünden vesika 
alarak belli saatte komisyonda bulunmaları (78) (5266) 

* * * 
Amirliğin iki yüz otuz dokuz bin üç yüz kilo sığır etine tek. 

1 'ur edilen fiyat pahalı görüldüğünden pazarlrkla" eksiltmesi 26 
Temmuz 939 Çarşamba günü saat 14 de Tophanede İstanbul Lv. 
amirliği satın alma Ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli beher 
kilosu otuz iki kuruş ilk teminatı beş bin yetmiş dokuz lira alt . 
mış kuruştur. Şartnamesi Ko. da görülür. İsteklilerin kanuni 
vesikalarile beraber belli saatte Ko. na gelmeleri. (89) (5396) 

* * * Amirliğin iki yüz yetmiş üç bin beş yüz seksen kilo koyun 
etine teklif edilen fiyat pahalı görüldüğünden pazarlıkla eksilt. 
mesi 27-7-939 Perşembe günü saat 14 de Tophanede İstanbul 
Lv. amirliği satın alma Ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli be. 
her kilosu 42 kuruş ilk teminatı altı bin dokuz yüz doksan beş Ji_ 
ra on sekiz kuruştur. Şartnamesi Ko. da görülür. İsteklilerin ka
nuni vesikalarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. 

(88) (5397) 

Elli iki bin kilo karpuz, elli iki bin kilo kavun alınacaktır. 
Açık eksiltmesi 24 Temmuz 939 pazartesi günü saat 15,30 da 
Tophanede Levazım amirliği satınalma Ko. da yapılacaktır. Hep_ 
sinin tahmin bedeli 4368 lira ilk teminatı 327 lira 60 kuruştur. 

Şartnamesi Ko. da görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile bera
ber belli saatte Ko. na gelmeleri. (58) (5001) 

*** 
66231 adet sakandırak kayışı ve 80483 adet S&.kandırak düğ. 

mesi müteahhit nam ve hesabına alınacaktır. Açık eksiltmesi 2-8 
--939 Çar§&.Dlba günü saat 14 de ~irlik satın alma Ko. da ya.. 
pılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 15790 Ur.ı. 159 kuruş ilk teminatı 
434 lira 29 kuruştur. Şartname ve nümunesi Ko. da görülebilir. 
İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte Ko. na gel. 
meleri. (84) (5316) 

* * * Ordu sıhhfyesi için 12 çeşit lastik malı.eme 27-7-939 Per. 
şembe günü saat 15 de Tophanede amirlik satmalma Ko. da 
açık eksiltme ile alınacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 4320 lira 
ilk teminatı 324 liradır. Şartname21i Ko. da görülür. 1steklile. 
rin kanuni vesikalarile beraber belli satte Ko. na gelmeleri. 

(64) (5114) 

* * * 
Ordu sıhTır ihtiyacı için 13 çeşit cam malzeme alınacaktır. 

Açık eksiltmesi 27 Tettımuz 939 perşembe gUnü saat 15.JO da 
Tophanede ~mirlik satmalma Ko. da yapılacakt1r. Hepsinin tah. 
min bedeli 991 lira ilk teminatı 74 lira 32 kuruştur. Şartnamesi 
Ko. da görülilr. isteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli sa. 
atte Ko. na gelmeleri. (63) (5115) 

••• 
Harp Akademisi için 171 bin kilo odun ahn:ıcaktır. Açık ek. 

siltmesi 24 temmuz 939 pazartesi günü saat i5 de Tophanede a. 
mirlik satmalma Ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli 1539 lira ilk 
teminatı 115 lira 42 kuruştur. Şartnamesi Ko. da görülür. istek. 
lilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte Ko. na gelmeleri. 

(57) (4965.l 

*** 
Beş bin liralık kadar yulaf almacaktır. razarlıkla eksilt. 

mesi 24-7-939 pazarte21i günü saat 14,30 da Tophanede amirlik 
satın alma komi21yonunda yapılacaktır. Kati teminat 750 liradır. 
İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte komisyona 
gelmeleri. (86) (5398) 

Yozgat Valiliğinden: 
ı - 939 bütçesine mevzu tahsisat dahilinde yapılacak (17564) 

lira 63 kuruş keşif tutarlı Boğazlıyan ilk okulu inşaatının ıkinci •

1 kısmı kapalı zarf usulile ve bir ay müddetle eksiltmeye çıkarıl. 
mıştır: 

2 - Bu işe ait şartname ve evkark ~unlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavelename projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Yapı işleri umumi ve fenni şartnamesi, 
F - Keşif hulasası tahlili fiat cetveli, 
G - Proje, 

a - istekliler bu evrakları vilayet daimi encümeninde her 
gün görebilirler. Ve müracaat ederek bedelsiz isteyebilirler. 
' 4 - Eksiltme 10-8-939 perşerrbe günü saat on dörtte vi. 
!ayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

ltbu gayrimenkulü sa.tın alanlar arzu eder
lerse bankaca takdir edi JP.cek kıymetin % ,..11;":ne 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin So 7,5 hesabile 
1317 lira 35 kuruş muvakkat teminatını vermeleri ve nafia nfi· 
dürlilğüne müracaat etmek suretile bu işe mahsus müteahhitlik 
vesikalarını istihsal ve ibraz etmeleri mprruttur. l<adar ikftzatta bulunabilirler. (5453) 

Umum ft~rl7atı idare eden: S.\Hfnt : A.'iHf 11.tt 
HAKKI TARIK US D:ısılc.Jığı yer: V AKIT Matbaası 

6 - Teklif mektupları ih .. le ı.:aatinuen Lir !!aat evveline ka. 
dar Encümene getirilerek eksiltme komisyona reisliğine veril. 
mesi llzımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (5258) 

HANGi 
Sizi mes'ud 

:.- PARASIZ -
1 Bu sihramiz yeni l 1 
i "Pudra renkleri,, 
1 tecrübe edilebilir. 
iun1111•u llllHllllllMUHlllHI 

Fena renkte bir pudra yüzü· 
nüze korkunç bir makyaj man. 
zara~ını \erir ve sizi olduğu· 

nuzdan daha fazla yaşlı gö.te· 
rir. Teninize uygun renkte bir 
pudra intihap etmenin yegane 
çaresi, yüzünüzün bir tarahnda 
bir renk ve diğer tarafında baş· 
ka renk pudra tecrübe etmek
tir. Bu tecrübeyi hemen bugün, 
·- pili 89'111 Olarak 'ft!"ilecek 
yeni ve cazip renklerdeki To· 
kalon pudrasile yapınız. Bu ye· 
r,i"Cilt renkleri .. (Kromoskop) 
tabir edilen en son ve modern 
bir makine vasıtasile karıştml· 
mıştır.Sihramiz bir göz, tam ve 
kusursuz bir incelikle renkleri 
intihap eder. 

Tene gayet uygun bu yeni 
pudra sayesind..: artık makyajlı 
bir yüz görünmiyccektir. Toka
lon pudra~ı. imtiyazlı bir usul 
dairesinde "Krema köpüğü., ile 

karı~tmlmıştır. Bu 
ranm saatlerce sabit 
temin ettiği gibi pu 
din yağlı tabii ilraza 
sctmc ıne ve bu sur 
kurumasına 'e sertle 
binnetice buruşuk! 

huruna da mani olur. 

krema köpüğile ka 
m~ur Tokalon pudr 
tanınız ve birkaç gün 
teninizde yapacağı c 
mtilü görünüz, daima 

üzerindeki Tokalon i 
kat ediniz.Teninize u 
intihabında tereddüt 
de liitren lstanbulda 
posta kutusu adresine 
pudrası senisi 30 No. 
cak talebde size mern 
muhtelif renklerde ,n 
altı ufak paket pudra 
ceğiz. 

Gayr;menkul satış ila 
istanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğund 

Bayan Hamide 13324 hesap No. sile Sandığımı~d' 
(800) liraya karşı bırinci derecede ipotc~ e~~p v_adesı;,, 
nu vermediğinden hakkında yapılan takıp uze:ıne ~ e 
kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 cı maddesınc gor 
sı icabeden Bcşiktaşta Sinanpaşayıccdit namı diğer ~ . 
mahallesinin Mesçit sokağında eski 26 yeni 46. 48 kagit 
nak ile derununda c:ıri yarım masura suyun yirmi his5 ~ 
h:ssesi bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konm~f 
tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya gı 
yen (230) lira pey akçası verecektir. Mil~i. ba~l<al~r~~ 
nin teminat mektubu da kabul olunur. Bırıkmış butüJl 
belediye resimleri ve vakıf icare.si ve taviz bedeli ve te 
sumu borçluya aittir. Artırma şartnamesi 1-8-939 
itibaren tetkik etmek isteyenlere sandık hukuk işleri_111 
açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lilZUW' 
ta şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya 
lanlar, bunlan tetkik ederek satılığa çıkarılan gayriın~ 
kında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Biri~C~ 
9-9-339 tarihine müsadif Cumartesi günü Cağalogl 
in sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacakt~ 
kat ihale yapılabilm_esi için te~_lif edi_lece_k bedelin tere~ 
ması icabeden gayrımenkul mukellefıyetıle sandık al~ 
mamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son artt~ 
hüdü baki kalmak şartilc 25-9-939 tarihine müsadil rP 
günü aynı mahalde ve aynı saatte son artt1rması yapıla 
arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstilnde bJ .,e 
tır. Hak!an tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar~ 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve ın 
iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içind;., 
müsbitf'lerile beraber dairemize bildırmeleri lazım~ı~· eril' 
le haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sıcıU ı.ı 
olmıyanlar satış bedelinin yapla~masınclan hariç kp.ıır 
fazla malumat almak ittcyenlerin 938 1228 dosya ~ 
sandığımız hukuk işleı:i servisine müracaat etmeleri 1 

~un~ *** ~ 
t~mniyct Sandığı; Randıktan alınan g:ıyrimenk~dl 

göstermek isteyenlere muhanıminlerimizin koymuş. ~ 
metin "o 40 nı tecavilz etmemek üzere ihale bed~h111~) 
kadar borç vermek suretile kolaylık göstermektedır. 


