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ıtibaren kok ' ' e tali istihsallcr l 
çıkarmağa haşlamıştır. Kuvvet 
santrali bir hnftndanberi mun
tazaman işlemektedir. 
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aarif Şôrası dün ba-lngiliz - Japon anlaş
l'aretli iki celse yaptı ması feshedilecek mi? 
~aarif V k·ı· b' .. h' e ı ı ır azaya ıtaben şöyle dedi : 

"Humanizma. Bu kelimeyi işit kararı 
•• 

Amerikanın 
• 

uzerıne 

tikçe büyük bir korku geçiriyoruz. İngiliz menfaatlerinin 
Neden ? Bu da ne demek ? aynı ~sulün tatbikinde fayda 

korunması 
• • 
ıçın 

İnsanlıktan korkulur m u ? •. ,, olup olmıyacağının tetkikine başlandı 
rk cephes·ını"n !Halil Ved_ ad, liseleri_n bugün. !Urk·ins_ an Berlin, 28 (A.A.) - Amerika, tesriine çalışılmaktadır. ' meleket arasındaki ticaretmüna. 

~ - J aponya ticaret muahedesi . Berlin siyasi mahfilleri iki (Dtl'<ınıı 6 ıncıda) 

Organizasyonu yelişlıremediklerınden Şikayet etti ~~~1:no~~~ e:,17., .. ~.!'Y:'.'.'.: , "\ 
tı.. Yazan : Rene Pi no n ıra, ... """'da) Japonya ticaret mukaveıesinın 7 numara/ ı h Ü c Ü m botu -

le:Yerağınendünyasuı- Jllecı·dı·ge ko··ya··nde nun maceraları oı:..,uı;;faza olunacağı ü. l J' 1. ~ lı 

~~~~:=;:;~: df~fı·ne _Denizler için harp 
S.tt. dır. Eğer yann - aranıyor 
et 

1 
ncaıc olursa umumi 

lı,.._~914 senesine niıbet), 
~ olacaktır. Mihver 

1 ve Balbk De. 
denizde Sicilya-

~-ıwı.."' ... yı iki parçaya 
• Garpta İngiltere ve 

-..r..-~111.~daki birlik g~en 
ade umimi olmakla 

!aıı ~ erin prkmda bu. 
' ~r ile prp memle. 
~~-lalft nakliyat harp 
h ~?k nıü!kül , olacak, 

İsi.a ~ muayyen bir müd
. lllıkinıız bir dereceye 

• Ancak ·bu müddet 
,...a..... larp ile prk arasın
>~ bazı tayyare müna-
)oh-~ ~ mesafede do
laaG~ yapılan naldi-
~IQır kalacaktır. 

Baltık Denizinin 
Jcu adet itibariyle faik 
'- -.Vetlerine kartı bile 
s· ~bnek kolaydır. Ce

~ICilya ile T arablusgarp -:da ile Bingazideki 
L!~ .ı..aru (burası ltalyan. 
'1'a U. oı'lall denizalb gemile
~ Y•Pılnutbr) arumda

. . e tok dar olduğundan 
" bu mmtakasmc:la 
~ duracaktır. 

S,tr .. ~~ aahada uker 
~'il..: ... ~Yuk tehlikeleri gÖ-
l~~8 mümkün olmıya-
~ \lnuıı •. 
ı~ hhi ıçın garp devlet-
\La ~ t~U•yYen bir müddet 
it~ ~Ü ihtiyaçlannı ev-
'~ ve temin etme-

~' lar. ~~ haıka Suriye ve 
'-.~~~~an F ranıız it
~~ nnı de daha sulh 
>ti!:_ ~"dır takviye etmeğe lü-
01.~ ı,. _ __' Her halde buraya 
~ bir ·...-p meclisi . &zumdan 

f L:~t lcaerıeralin gönderilmesi 

1 
c ord°' ~ .. ~diyor. Bu general 
~d ~ ~ ile -.ıİır ordusu kuman-

ıı t'1 ~ '\lllı atarak tark cephe
;;, ~ _ ~ Zaınanmda hazırla. 

ij.__~lci zamanında da bu 
~ ~uvvetler arasında 
~~ ~erek mütlerek 
~tıi iJe ~ı ıdare etmek va
~~ ~ ukellef olacaktır. Şu 
~ ~lbk ~·~a?'J şark cep
,, Jl_ ,.. enızınden - Ka-
' tt1 ı.;aazlar, Suriye ve 
~ ........, Cil::~ geçmek üc1r. 8 Utiye kadar uzana-
~~lt, , u cepheyi kuvvetlen. 

'~ Z&nıanda organİ
~drr. Zira garpta 

'Devamı G ıncrda) 

Fakat defineden evvel ortaya500 
senelik bir ayazma meydana çıktı 

• "" Yazan; ~ ekt a Ragıp 

Ka::ıüın yer ve aı;a...--madan çı 7.·an ~u 

Heybeli faciasından sonra 
ikinci bir yangın daha 

& 

Demirciköy .civarında 
bir orman mahvoldu 

(Yazısı 2 incide) 

'(Yazısı 8 incide. ) 

Dün gece 
Radyoda konuşan 
spor muharririne : 

Dlin gece Ankara radyosunda 
spor m uhar rirler lne ders veren 
bir spor muharririni d inledik: 
Neşet Baba mı, Müşfik Baba mı, 
bir baba. Gerçekten babacanca 
bir konuşma idi. Hem nalına 

\' Urdu, hem mıhına. Hem gnze
t<'lcrin spora hizmetini övdU; 

..,, ıı 0m o gazetelerin spor muhar
rirlerini batırdı, çıkardı. KIUp 
rengine boyalı genç muharrirle
rin gazctelc•r dolnyısiyle eCk:lrı
u mumiyeye olan fena tesirinden 
şi ki\y(•tçi. .. 

Yerli Mallar Sergisine umumi rağbet 'bu aene de fazla ol. 
malda beraber konulan 5 kuruş duhuliye ücreti her seneki ziya. 
retçi miktarını üçte bir nisbetin de indimıittir. Bununla bera
ber ziyaretçiler daha rahat geze bilmektedirler. Kalabalık daha 
fazla ak üıtü muzikanm çalma saatlerinde görülmektedir~ 

Son maçtan son bir misal: 
Bir spor muharriri, veya 

muharrirleri yazmışlar ki; 
uu maça sureti· mahsusada 
ne kişilik bir mliraknbe heyeti 
bulunması sinirleri bozmuş! 

Böyle bir hUkme iştir!ik ctme
mcktc Babn ile beraberiz; b<'l
ki: "Ilu ne fcvkaladrlik?" diye 
merkezce a lınan b u tedbiri IU· 
zumsuz, yerinde olmıyan bir iti
matsızlık, bir İstanbul gezinti-
sine sebep sayarak için için si
nirhmenler olmuştur; lakin bu

.(Devamı 6 rncula). 

Bütün dünya yann bir dünya harbinin 
çıkması ihtimali kar§ısmda endişededir. Fran
sız kumandanlanndan Binbatı Kazal böyle 
bir harp patladığı takdirde bilhassa denizde 
cereyan edecek harp hareketlerini bir roman 
şel .. !inde tasvir etmİ§tir. Bu deniz ve harp ro
manı, istikbal harbinin en heyecanlı safha
larını okuyucularımızın gözlerin önünde 
canlandıracaktır. 

Her bir kelimesinde büyük 
bir ·heyecan duyacağınız bu yeni 
deniz tefrikamızı yarın neşretmeğe 
başhyoruz. 

Bu emsalsiz romanın bir tarafından geliıi ~ 
güzel aldığımız §U satırları yeni deniz roma-
nımızın kudreti hakkında okuyucularımızı 
tatmin edeceği kanaatindeyiz! 

ROMANDAN ntR PARÇA 

U ü t ü n halk sokaklara djjkülmiiş .. E\' lerin pencer el e ri, 
kapıl arı nçık .. A~ı7.dan nğıza bir ri \·n.yet (lol n.';' ıyor. Hcrk <'s 
Marsi tyn ite 'ruıon'un boınbn:rdıman cdil<lij;.rini si)) liiyor. 
Jnn J>osa bu haberi <1111),ınca ycr imlon fırl a<lı: 

- Xe .. Nnsıt? •. 
Diye bağınlı. Kum andan siikunc tini h iç bozmamıştı: 

- En~t, <le•li; ltatynn tnn·arcleri sahil şehirlerimizi 

hombalann':'la r ... 
- Şu h ald e h arp hnşltlA'lı d e m ektir . 
Bu sırada knpıyn üç defa. hızlı h ızlı nınaldu: 

- Giriniz. 
İ<,:criyo g ire n <:nnış, l>ir n efeste: 
- J\ııınnml:ınım, dedi; A miral grmlsl l şnr('t '\"e riyor . 
1ki zahit df'J'hııl gii ,·rı·tc) c fırlndı l a.r. G iin('ş yiiksel. 

mi ';'ti; \'e 7 nıım nrn.h lıiiMım hotunun h!rnz gcr1slıule R ujl
nin e"k i mah nllrlcri, rl'nk ren k ('\ teri h iiyiik hi r i.Hiim sü
kıi tu j ı;-l nc](' göı-ii niiyo)'(l ıı. ll('Nlc <lcnizi n ortnsmda bir sat-
rnıw masasını a n ılırım 7 1 par<:n. ~eminin gri ' c si:rah baca.
larııııl ıın çıkan knrıı d uman lnr ufku haşt:ınhnşa k npl a.mak: 
iizl'rcydl. 

İk i zabit, gözl~rini; Amiral gemisind e n yerilecek i~a-
r l't c dik tiler ..• " ' 

Devamını yarın okuyunuz 
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fdam hükümlerinin infazı etrafında 

Kanunlarımız işken
ceye rlıüsait değildir Adalara verilecek ISur haricinde ağabe-' 

terkos suyu . . . k .
1 Yazan : Suat Derviş 

Yakıt stitunla.nnda idam ceza- ! ğıra.rak müşteri celbine uğraş _ 
ıarm.m aleni infazı doğnı mudur? j maları ve daha kötüsü de Sultan. 
mevzuu etrafında yapılan ankete ah.metteki darağacının yanına ge.. 
dair bazı hukukçuların leh ve tireoek müşteri bulma.larr ayrıca 
aleyhte olan mütalealannı oku. şuurlu İstanbul hemşerisinin yü. 
dum. Ben idrun ce~ı hakkında zünü kızartacak bir vakıadır. 

Su tanklarla ve karsız y 1 Si nı vuran atı 
olarak satılacak 

Ada suyunun yaz mevsimi 
gelip geçmeğe ba§ladığı halde 
hala temin edilememiş olması 

ne düşündüğümü burada yazacak Bu vakıayı her şuurlu ve me. alakadarları bu yolda yeni bazı 
Jeğilim; meseleyi tamamile baş. deni İstanbulluları şahsan fuecek tedbirler almağa sevketmiştir. 
ka bir zaviyeden konuşmak isti. ve ona eza verecek bir şey olarak Belediye adanın daha fazla su-
yorum: kabul ediyorum. suz kalmaması için liman ida. 

Ağabeyisinin karısına karşı duygu
larında samimi olduğunu söyliyerek 

kendisini müdaffa etti 
1 b 1__ Bir kaç gün evvel Edirnekapı 

Memleketimizde kanunlarmıız, Suat D,,.....,._. resi i e ir an~ma yapmıştır. -· - .,, da surları haricinde ağabeysi tapu 
su veya şu suçu, şu veya. şu şe _ Birkaç güne ka r liman iş. 

memurlarından Vehbiyi ta.banca 
ra.it için.de işleyen bir insanı ö. 3 5 l ı" r a 1 ı k 

1
• htı• ı a S letmesi su tanklariyle Adalara ile vurarak yarala.yan., Kadıköy 

1 üm cezasına çarpar. Buna karşı T erkos suyu taşımağa başlaya. bina ve arazi memurluğu odacı. 
bir şey söylemiyo~ Fakat bi. . d caktır. larmdan Bahri vakadan sonra ta. 
zim kanunlarıınrz işkenceye mü. · a Va S 1 Sular yalnız nakliye parası bancası ile beraber kaçmıştı. 
sait midir? Dün mutemetlerden almmak suretiyle halka karsız 

Hayır!.. "ki . d" l d" satılacaktır. Belediye bu husus. 
Kurunu vü.stai engizisyon Tür. ı aı m en ı ta Adalarda bir teşkilat yapa. 

kiye hudutları içinde merduttur. 936 - 38 seneleri hesaplarına caktrr. Belediye memurları ev. 
O halde bir idam mahkumu, ait olmak üzere bazı adliye mu- leri dolaşaraık su istiyenleri tes. 

sadece idam edilmeğe mahkum temet ve memurlari 35 küsur bit edecek ve makbus keserek 
ol.muştur. Ölümünden evvel jş • lira ihtilastan maznun bulunu. para alacaklardır. 
kence çekm.eğe değil. yorlardı. Sonra ihtiyaca göre buradan 

Halbuki geçen gün İstanbul Maznunlardan eski mu.temet sular tanklarla Adalara gönde. 
da Sulta.na.hm.ette asılan adam Emin, Tevfik, Fenni, Necmi ve rilecek, belediye arazözleriyle 
işkence çekmiştir. Asını tevkif e_dilmişler, Şerif ve de evlere nakledilecektir. 

Herkesin anlattığına. ve gaze - !smail de gayri mevkuf olarak Yapılan hesaplarda bir ton 
lelerin yazdığına. göre, beş lira. ağırccza mahkemesinde muha.. sµyun evlere 40 • 50 kuruş a
kazanmak için adanı asan çinge. keme altına alın~~şlardı. .... rasmda malola.cağı anl~ılmış. 
ne on yedi yaşında olan amatör Maznunların dun de a~ce. tır. Bu vazıyet belediyenin 
bir cellattır. za işlerine bakan ikinci asliye yaptırmakta olduğu yeni te8i. 
Ha.yatında hiç bir in.san asma.. ceza mahkemesinde duruşma .. ~t bitinceye kadar devam ede. 

mıştır. Birinci tecrübesini bu larma devam edilmiş, Tevfik cektir. 

Bahri dün jandarmalar tara. 
fmdan Rami civa.rmda dolaşır -
ken yakalanmış, adliyeye teslim 
edilmiştir. 

Va.kanın sebebi, Bahrinin ağa. 
byesinin karısı Meftuneye işık 
olması ve keµdisine sarkıntılık 

ederek aşk mektupları yazması. 
d.ll'. 

Nihayet son mektuptan sonra 
kadın dayanamamış, işi kocasına 

açarak mektuplan göstermiştir. 
Bahri bu mektuplarda aşağı 

yukarı: şöyle bir şeyler yazmış . 
tır: 

"- Sevgili yengeoiğim, 3etıi 
çok Beviyorum. Sen bulunmaz, 
müstesna bir ev kadınısın, f o.kat ma.hkOmun idamında. yapmı§br. sorguya çekilmiştir. 

Türltiyede ,hiç bir profesyo. Bir müddet mutemetlik ya. . ne çare ki, talik8izain, ağabeyim 
nel cellit bulunmayışını ben ken ~. 3n Tevfik demi!ıtir :. · 
di medent • ..ın ....... :ıw;;.;-ı .. i,.in bir :ı 

;;r~ 6uu.u. :ı - Benim asıl vazifem beşin. 
şeref olarak kaydederim, fakat ci asliye ceza mahkemesi me
celladı olmıyan bir memlekette ö. murluğu idi. Bir gün mutemet 
lüm. <ıef.MTDm kaldınlmasını da Ertıin müddeiumumiliğe, mute .. 

Bir orman mühendiaimi- gibi bir adamcı düşmü.}siin. Seni 

zin muvaffakıyeti ben himaye edeceğim. 
/ Dört .sene ev- Eğer ağabeyim bana, seni sev. 

d~:W=suıtanahmet ~ey. metlere verilen bin liralık avan .. 
~., b am ~'1:ek81:>Ül ~e<rı- ~ 

danında ~1 a.Utend:ii blr!'hd. . :"'ı!r'· 
baht a~(dii~tı~nin uza. ğinden ve ~lı~ndı:w.. . ~ahset-, · •.. 

vel orman sana- di<Jim için hakaret edecek olur8a 
yil ve ticareti U· ona her türlü fenalığı yapaca • 
zerinde ihtisas ğım!,,, 
yapma)c Uzere Bahri bu mektapl&ııı Kadıköy 

, Vivan:ıva ta.lısi - malmüdürlUğüniln damgalı ki • 

smı çok ağır surete ödedi. mİ§: bir mu~emet daha _istemiş. f ~ 
Müddeiumumilik de beni mu- ( · 
temedin mutemedi tayin etti. 
her mutemede bin lira avans 
verildiğine göre, benim de .ala
cağnn avans ile , masraflar kar. 

• • 
1 le • gönderilen · ğrtlarma daktilo ile yazmıştır. 
genç orman mu. Va.ka.yı diln sorguya çekildiği 
hendlslcrln d e n birinci sulh ceza mahkemesinde 
Sel!hattin tnal şöylece anlattı: 

Adam sehpanın önünde saat -
leroe kendi.sini boğacak ipin dü. 
zeltilmesini; hazırlanmasım sey. 
retmiş. Masanın üzerine çıktığı 
zaman sanki kendi idamına, ke11-
di de :yardım etmeğe mecburmuş 
gibi başl?ll sağa veya sola çevir. 
mesi emredilmiş! ilmiğin takıl • 
ması için nerede ise cellatla. bir. 
likte uğraşmıştır. 

sılanacaktı. 

Viyana Yüksek - Va.ka akşamı ağabeyimin 
Selılhattt.n tnaı Sultan.a.bmetteki evine gittim. A.. 
Ziraat mektebinin Ormancılık ğabeyim beni görünce hemen 
şubesini şayanı takdir bir dere- kavgaya başladı. Bir daha karı
ce lle ikmal ettiği memnuniyet- sma mektup gö~ererek takılma. 

mamı söyledi. Halbuki benim 
sevgim samimt idi. Ben de mu • 
kabele ettim; şiddetli bir kavga 
dan sonra dışarı Çıktık. Beyazı. 

le haber nlrnmıştır. 
Şimdi doktora. teziyle meşgul 

olan bu çalrşkan ve muvaffak 
gencimizi tebrik ederiz. 

ta kadar gelince ağabeyim: 
- Haydi Edirnekapıya kadar 

gidip gezelim, dedi, kabul etme. 
dim. 

- Sen erkek değilsin öyle ise! 
dedi. 
Kızdım ve bir tramvaya atlıya. 

rak Edirnekaprya gittik. Yürüye 
yürüye sur haricine çıktık. 
Ağabeyim etraf tenhalaşınca 

birdenbire durdu ve suratıma şid 
detle iki tokat vurdu. Şaşırmış • 
tım. Bu sırada belinden büyük 
bir çatal yere düştü. Hemen ala. 
rak UT.erime hücum etti. 

Ben üç ay evvel sanatoryom _ 
dan çıktım, hasta idim. Bunu 
bildiği halde tekme yumruk be. 
ni dövüyordu. 

Kendimi müdafaa edemiyor • 
dum. Bu sıralarda. ağaıbeyim ta. 
bancasmı çekerek üstüme atıldı. 

- Sen benim düşmanmısm, se. 
ni öldüreceğim, senden bize hayır 
yok. 

Diye bağırıp küfürler ediyor • 
du. Beni vuracaktı. Kendimi mü. 
dafaa için tabancalı elini tuttum. 
Mücadele sırasında tabanca pat
ladı. Kurşun ha.vaya gitti. İkin. 
ci kurşunun nereye gittiğini bil
miyorum. Ağabeyim: 

..... Vuruldnm; tufun! diye"ba.'ğL 
rarak yıkıldı. Korktum, kaçtnn.,, 
· Halbuki ·vakayı gören şahitler 
aksi ifadede bulunmuşlardır: 

- Vehbi, Bahriyi dövüyordu. 
Bahri ağabeysinin ceketinden tU
tara.k duvara yasladı ve arka. 
cebinden çıkardığı tabancayı iki 
defa ateşledi. Sonra kaçtı.,, 

Bahri bunlann yalan söyledik. 
lerin.i, tabancayı sakladığı yerde 
jandarmalarla beraber arayınca 
bulacaklarını iddia etti. 

Hfildm Reşit suçluyu tevkif et. 
ti. 

Bu bedbaht ada.tri. on binlerce 
kifinin doldurduğu bir meyda.ıı-
da: • 

- Tue simit! .• · 
Diye bağıran simitçiden aldık. 

lan siınidi iştiha ·ne kemire, ke. 
mire kendi ölüm sahnesini tema.. 
şaya. gelmiş halkı göre, göre is. 
teri nöbetine tutulup bağıra, ba.. 
ğıra düşüp bayılan kadınların se.· 
sini işite işite uzun bir zaman 
sehpanın ta. yanı başında ölümü.. 
nil beklemiştir. 

~ Mutemetliğim zamanında al. 
dığnn avansların mahsubu ya. 
pılmıştır. Borcum yoktur. T ah
kikat ı:ıırasmda bana gösterilen 
imzamı muhtevi avans ilmüha .. 
berlerinden . kendi ismimi taşı
yanlardan bilzısmı Den imzala. 
mamıştun. Tetkik eden ehlivu. 
kuf bunlaı'I Eminin imzaladığı. 
nı ortaya koydu. 

----0--

F ırınlar daiına kontrol 
edilecek 

Benim namıma Emin tara- Alman sıkı tedbirlere rağmen 

Heybeli faciasından sonra 
ikinci bir yangın daha 

Bu saıhne o kadar uzun silrm.ilş 
tür ki ölümü tesbit için ·orada bu.. 
ıunıan bir dokto~uz işe müda • 
hale etmiş ve duyd~ğumuza gö. 
re: 

fmdan yapılan bu ilmühaber- birço kfırrnların hı\lil. hamur ek
lerden 36 senesine ait olanlar- mele çıkardrkları görlllmtiştllr. 
dan birisinde tahrifat yapıldığı, Belediye reisliğlnce dUn bUtün 
bunların mevhum şahıslara iza. şubelere bu hususta yeni bir ta
fe edilen mevhum masraflar mim gönderilerek fırınların hiç 
olduğu iddia ediliyor. bir zamanı kontrolsüz btrakıl

Bu hususta söz söylemek mamaları bildirilmiştir. 
mevkiinde bulunan Emindir. -o--
0 söylesin!.,, Umumi Hapishane 

Tevfiğin ·sorgusundan sonra kıl b l d 
reis Emine, buna karşı ne diye. yı maya aş an 1 

ceğini sordu. Emin: Yerine adliye sarayının Jnşa 

Demirciköy civarında 
bir orman mahvoldu 
On binlerce metre murabbahk yeşil 

bir sahadan eser kalmadı 
- İşkence yapıyorsunuz bu a. 

dama.. O işkence değil, ölüm ce. 
7.88ma. mahkfundur. 

- Ben ne y..ıptımsa amirle. edilecek olan umuml hapishane 
17 dı Yazla beraber kır yangınları · / mış talebeler, topçu ve piyade ef. 

rimin emri ile yaptrm. ay r binasının yıkılması geeçnlerde 
boşuna meYkuf bulundum. bir rnliteahlıide ihale edilmişti. ruf n. başldaması bir 01

8
du: Hey?eli radı da iştirak ederek büyük bir 

Diye bağlrmıştır. 
Halbuki o betlbahtm mahpus 

olduğu yerden buraya getirtilip 
gayet krsa. bir zaman içinde a. 
dam asmasını meslek edinmiş bir 
cellatla kolayca asılıvermesi la
zmıdı. 

İstanbul halkına. gelince, lstan. 
bul halkı o gece evlerinden dI'.5a
n C]ılanıyacaklar. 

- Şehrimizde bir adam asılı. 
yor. 

Diye eza. duyarak, o bedbaht in.. 
sanın büyük suçunun cezasm: 
çektiği saat evlerinde kapalı ola
rak geçirecekler ve bu saatin bir 
a.ı:ı evvel ö'eçmesini tcmenci ede. 

H " · h l k da . acıasın an sonra, anyer cıva. gayret sarfından sonra nihayet 
, atta tımar ane ere a r sev. Adlıye Vek{l.letl ihaleyi tas · d k' b. d b" · · · 0··nıronebı"lmı·ş, 50··ndUrül"" mu··ı::tur·· . 
ı d"ld" d d" . . _. . rm a ı ır orman a ırısının ... ~ 
~eMı ım . ., e ı. . dik cttıgınden hapishancnın yı- ihmali yüzünden m~voldu. Bu Yangın saat 14 de başlamış ve 

. ahkeme, du,ruşmayı vak;t lqlmnsına başlanılmış, ilk iş O· hakk da - taf · 6 t d tt"k b ·k ·-· d b 1 b' .. 1 yangın ın aldıgmuz sı. saa evaın e ı ten sonra as.. 
1e_ ı tıgın en a§n:a ır gune larak dtin binanın kiremitleri lat şudur: tınlmıştır. 

bıraktı. indirilmiştir. Sarıyer kazasına bağlı Demir. Yanan sahanın 30 bin metre 
3ir fırıncının 600 lirasını ---<>-- ci köyünde rençperlik yapan Sa.. murabbamdan fazİa olduğu ta.h. 

çalan yakalandı Darüşşafaka Müdürlüğü tı adında birisi, bir kaç gün evvel min edilmektedir. 
Kasımpaşaıla fırıncı :Mtinev - Dariişşafak_a MtidUrU Ali Kft- bostanında ateş yakarak kahve 

verin yanında çalışan işçi IIU - mi Akyilziln saylavlrğa seçilme- pişirm.iş, sonra kalkıp gitmiştir. 
seyin, evvelki gUn fırın sahibi si dolayısiyle açılan müdürlüğe, Fakat giderken ateşi tama.mi. 
kadının 600 lirasını çalmış, kaç· riyaziye muallimlerinden Bay le söndürmediğinden için için ya. 
mıştır. Hasan I<"'ehminin tnyin edilme- nan ateş fazlalaşmış, hemen et. 

IIU9~yin tltin yakalanmış, pa- si Darüşşafaka Kurumu , Maıı.- r~ı sa.:mıştır. Ateş yavaş ya~aş 
r.ılar tamam olnra kgeri aıınJ rif Vekfı.lctinden istemiştir. şıdd~tlı .sıca.kla~dan kav h~ne 
dtktan sonra adliyeye teslim-eJ -o-- gelmiş c.ıv~akı ormana~ sıra. 
c.:ımiştir. . B "l dd l . yet etmiş, bır anda on binlerce 

Yangının çıkmr.sma sebebiyet 
veren Satı yakalanmış, tahkikata 
ba§lanmıştır. 

Bundan ba§ka iki kır yangını 
de.ha olmuştur: 

<'c.k.İee'di.. 
Urla.z:ı.buj h.alkmm 

. eyog 'U ca e erı metre murahbaı bir sahayı kap. 

0 
~i Yanan çamların yerıne Şehir mütehassısı Prost Bey. ıamıştır. 

yenileri dikilecek 1 oğlunun ana caddelerinin isti- Yangını iş işten geçtikten son. 

* Çengelköyünde belediyeye 
ait çayırlıkta anlaşılamıyan bir 
sebeple yangın çıkmış; bir mile -
tar kuru ot yandıktan sonra ye_ 
tişen itfa.iye tarafından söndü • 
rülmü.ştür. 

oo. tbcess:lsü tUytcri Urpertecclt 
·"6iliyettedir. 

Hele otobüslerin şur:ıfüın bura.. 
1~ mıbaha. ka.du: 

-'Beı& kurup; ta id:u:ı sehp:ı. 
sumı •anından diye lxı.. 

Belediye Adn.dıı. yanan çnm- kametini tesbit etmiş~l. Müte- ra haıber alan jandarma., Demir. 
larm yerine yeniforini diktirme- h·assıs oylfılde gelince Beyoğlun ci, uskumru ve Zekeriya köyleri 
ye karar verı:ıişttr. Bundan b:ış- daki dar sokakların müstakbel ahalisi ile beraber canla başla a. 
k:ı. Adalarda ağaçmz yerler de vaziyetleri etrafında tetkikler teşi söndürmeğe çalışmıştır. Sön 
tcşcir edilecektir. yapacaktır. cJürme ameliyesine kampa çık -

Karacaahmet mezarlığında da 
bir yolctmun attığı sigara. otlan 
tutW]turınuş, etrafa sirayetine 
meydan verilmeden söndürülmüş 
tür. 

Hatay endüstrısl 
canlandırmak 

lüzumu 
1 ~l 

1 ST ANBULUN .' ı. 
Mallar SergisipJll 

kısmı da ••Hatay,, adıl1;1. 
yor. Bir küçük dairenin ıÇI 
Hatay mamulatı olan ~ k 
lar, kilimler, tah~ işlert• .. 
dura, bıçak ve sabun go 
yor. . 

Mütevazi bir dekor ~ 
:,::>ek az çeşitli olarak teşhıt 
len bu nümunelere bak 
yabancı elde kalmış bir 
parçasının endüstrisine . 
gösterilmiş olan ihmale da11 ' 
zı malumat da elde ettiı1l· 

Hatay bizden ayn .. 
müddetçe, yerli sanayii .. 
bir evlat muamelesi go. 
Bilhassa ipek ve zeytinY!f 
tihsal eden Hataym bu w 
sıta ile vücuda getirdiği 
- inkişaf etmek şöyl~ 
sun - gerilemeğe bile yüı 
muş. Hariçten sureti ın 
da getirilen yabancı 
gösterilen gümrük müs . 
riyle yavru Hatayın yerlı 
!atını sıkboğaz etmiş, 
mış. 

Aldığımız malumata 
bugün Hatayda dokunai\ ,/ 
selik beyaz ipek kumaşlat 
bir elbiseliği ş;mdi yirm~. ~ 

1 çıkmaktl\·1rr - pek ·· .. ıJk 
ga.hlarda ~kir sanatka:;lal'~ 0 

fından dokunmakta ve l 
bir elbi8elik kadar vücu~ 
rildikten sonra elden sa 

1 
yenisine başlanabilmekt~ j' 

Yerliyi öz endüstrisi 5?, : 
da çektiği bu müza}' i/ 
kurtarmak üzere derhal 
kete geçmek icabediyor. /ı. 

Mahalli bir tetkikten;_) 
onları hemen teşcie, yeJ".J 
mallara karşı himayeye. 
yeni teşebbüsler ortaya 
mağa başlamalıyız. ~ 

Hatayı, senelerce e f 
raktığımızdan - Maale9e. 
daha inkişaf etmiş bir ,,a,ıı f 
te bulmadığımız anlaşılıl'ot· · 
kat bizim ehliyetimiz, dahlJ 

1. e 
!caç Hatayı mamure ha ııt bıl 
tirecek mertebeyi c;oktarı 
du. Kendimizi söstereliııt~ 

HlKMET~ 

Kaleci Necde! 
Tahliye talebi ikİf'&l 

defa reddedil el~ ti 
Kadıköy sulh mahkeJllSl ~ 

f ından tevkif edilen ve ll ;it 
Tarık özerengini. dövmekteJl /, 
lu Demispor kaptanı Necde~g.11' 
liye talebinde bulunmuş, 

rddedilmişti. ~ 
Necdet dün bu red k . ; 

Üsküdar ceza mahkemesi rıY Jıf' 
tinde itiraz etmi§, fakat nıeJı 
me de itir:ızı reddet~;ştit· 

Tramvay ve TiiJıe~ 
İdarelerindeki yeti 

kadro . ıı•' 
Tramvay. Elektrik. 'J'tl I' 

darolcrinin yeni kadrosu >' .• rıtı 
nunsanidc tatbik mevkll ıı6 
nacaktır. Yeni sene bllşı ı:ı"ll 
itibaren idareler mUstabae,.el 
ile yeni esaslara göre ınuitt\ 
ler yapacaklardır. 1'i 

Ticaret Odaaınds 
dünkü toplantı ıı>ee 

tstan bul Ticaret Odası lllıı 
Jisi dün öğlellen sonra t.~i i6 
rak zahire borsası meclı- ı 
resine \'ereceği iki aza)'I ( 

• ~ll 

nıiştir. Bu azalıklnra ·ntllı 
Dortun ile Kerim Aktar 1 

edilmişlerdir 



~ ~~-i bareme göre 
]~~~- okulların tahsil dereceleri 
b,.g:lııkü ıgı, Yeni bareme mc.!lck taMili veren kurslar: 
tay1n okulların derece. A - Tapu ve Kadastro okulu. 

lt, <!den bir liste hazırla. n.un B kısmından mezun olaıılar 
l!lecıc h . (bu okula lise tahsili ÜT.erine gi. 

e il(! d angı okulların ba- rip te mezun olanlar D fıkrası 
ftir. ;:c~~ alacaklan gös. hükmünden istifade edeler). 

otuz: ~teyi aynen neş. $ - Beş yıllı1.; me.-;lck okulu 
'lise tahsili iizeriııe en az iyi yıllık da.. 

veya muadilleri okul. ha yük.sek bir meslek talısili ve. 
'llCSıni ren okullar: 
....... " ' liseler A A •ı:.ı.u d · - nkara Kız Erlik öğret. 
i ı · a elcti t"'".3'kl' Tür' k ıll<!leri u.:.uı ı men okulu. Bu okul iki kısımdan 

~I ~~Uad~lcti b-'"'dı'klı' azın. ibarettir: 
erı (R ...., 1 - Kız enstitülerine müste • 

· uın, Ermeni, Mu. nit olup tahsil müddeti iki yıldır 
''l'urkiyed ve orta. okulların meslek öğret. 
U las<iikJi e bulun~na mu. menlerini yetiştirir. 
' .A.ıık Yabancı lıseler. I 2 - Kız enstitülerine müstenit 
t t liııeıca~a, İzınir, İstanbul 

1 

olup tahsil müddeti 3 yıldır. Kız 
'llcar:2\! Galatasaray li. enstitüleri ile l!kşam kız sanat 

''l'iırki kısmı. okullarının meslek dersleri öğ . 
;>aban Y~e muadeleti tas. retmenlerini yetiştirir. 

Otta c~hhselerin birinci de- B - Ankara erkek ertik ö.Y 
~ ı tisas k 1 b • o an lic o u u derece. retmen okulu (beş yıllık bölge 
'1{1~ \· arct kısımları. sanat okullarına müstenit olup 
l'ı \'e "Ie erkek öğretmen o. tahsil müddeti üç vıldır. Bölge 

., USıki ·· ~ J 
ogretrnen oku. sanat okullarının meslek dersle. 

' lstanb ri öğretmenlerini yetiştirir). 
Ziraat ul, Bursa, İzmir, 1 - Orta lahsil<lcn sonra cıı az 
stcnit okulları. (Orta O- dört yıllık meslek tahsili 1ıercıı 
dır) olup, müddetleri okullar: 

'G . iiı.eı S A - Nafıa Teknik okulunun 
rı~ıllı v anatıar Akademi • mühendis kısmı (Orta okula müs 
llın~Ulıl c Bey'kcllraşhş şu. tcnit olup tahsil müddeti 4 yıl. 

' GUZeı arı. dır). 
~~in· Sanatıar Akademi. Tahsil mı'illdcti altı yıldan ek. 
(oıt ı sanatlar şubesi me. sik o1rın yii"ksck 01c11llar: 

(uıu va okul veya erkek sa. 1 - Ankara hukuk fakültesi 
liııe ~a kız enstütüsü tah (tahsil müddeti 3 yıldır). 
Olaııı 11 şubeye girip le 2 - Ankara yüksek Ziraat ens. 

A... ar). 
"lltara p r titüsü (Ziraat, Veteriner ve or _ 
llıUat 0 ıs kolleji . (Orta man fakültelerini ihth·a eder, 

~ hldı;)nit olup tahsil müd. her birinin tahsil müddeti 4 yıl. 
...... b • d ) 

<.>Olu v B ır. 
tıokuıı e UrS& mmtaka 3 - Siyasal Bilgiler okulu 
oıu11 arı. (Orta okula müs (tahsil müddeti 4 yıldır.) 

l'). lahsi lmüddeti üçer 

;-- OttQ 

0~ı ~<.ıh.sille birlikte mcs. 
"llllq,.: "eren en a.: beş yıl-

'~ 
Olıı.ı ara, lstanbul, İzmir. 

• ı;._,,' biyarbakır A '-'dm t -..ı;ullı , J , 

Okuıı e, Konya mıntaka 
, l.ııı ta~l'I,' (İlk okula müste. 

· sıl nıüddctleri beşer 

~11\ııkara t-_ 
tı0n.. ~ctp~~. Adana 
~ l< u, l3ursa :--:ecatibcy, 
4ı.a11~dıköy, lstanbul Sel. 

,llıiyet uı .Üsküdar, İzmir 
~et •1~ı?1e Elazığ, Ma. 

l~ri non,u, Trab?,on Kız 
% 

1
•1' (llk okula müstenit 

?ti" Uddetleri bc.5er yıl • 

4tanb lı k Ul konservatuvarı _ 
rı t~~· (İlk okula müste. 

sıı rnüddcti beş yıl . 

4 - Ankara Dil \'e Tarih _ Coğ
rafya fakültesi (tahsil müddeti 
4 y~ldır). 

5 - Ankarp. Gazi terbiyn enstL 
tüsü: 

a) Beden terbiyesi ve resim • iş 
şubelerinin tahsil müddetleri 3 er 
yıldır. 

b) Edebiyat, Tarih • Coğrafya, 
Pedagoji, Tabiiye, Riyaziye şu. 
helerinin tahsil müddetleri ikişer 
yıldır. 

6 - İstanbul Yüksek iktısat ve 
ticaret okulu (tahsil müddeti 3 
yıldır.) 

7 - lstanbul yüksek deniz ti. 
caret okulu (tahsil müddeti 3 yıl. 
dır). 

8 - İstanbul Üniversitesi: 
a) Hukuk fakültesi (tahsil 

müddeti 4 yıldır). 
,b) lktısat Fakültesi (tahsil 

müddeti 4 yıldır.) 
Ortc 
,, ol."Ul t h c) Tıp F'akültesinc ba~h Diş 
ı• C>ı a siline miiste. ,. 
~ ~ ik · tababeti okulu (tahsil müddeti '1 

oTcuııa ·ı yıl tahsil tıcrcn yıldır). 
~ rı: 

tı.... afıa t k . d) Fen Fakültesi (tahsil müd. 
"q ~ıaın e nık okulunun fen deli 4 yıldır). 
0 Uh 1• <Orta okula müs. ,, tah · e) Fen Fakültesine bağlı Ecza_ 

sıı müddeti 2 yıL , 1 cı okul (tahı:ıil müddeti 3 yıldır). 

t 
11İaııb 1 f) Edebi,.·at fakültesi (tah::<il 

"" U Ve Ço k" "k J "''elllu nım uçu müddeti 4 yıldır). 
l'flU tl~ı okulları, (Or. g) Yüksek öğretmen okulu 

İıcj~Slenıt olup tahsil müd 
lıı~- r Yıldır). (tahsil müddeti 4 yıldır). 

ı~ "<lflb ı Ü Tahsil miiddcti altı yıl olmı 
-qıitıe h U.. n.iversitesi Tıp 11Uksck okullar: ! lansi~~ı ~ ok~lu \Or a) İstanbul Oni\'crsitesi Tıp 
~d<ir 2 mustnıt o up I<.,akültcsi. 

'ı..._ ... k 1 Yıldır.) 
ı. " ar ~ b) İstanbul Yüksek Mühendis 
"1l.hau rn~· • 1aliye meslek o. okulu. 

;ı,l'ta. o~ul Uddcti 2 yıldır. Yal 
~ {rıri11 lllczunu olarak bu 

1 huk~~ nıezun olanlar C 
, t). Undcn istifade ede. 
''l' 

H u s 

3 - \ .. AKIT 29 TEMMUZ 1939 

lllecidiye kölJÜnde 
def ine aranı 1or 

Galatasaray -Demir!ttt'r 
maçı hakkında 

Anadolu refiki
mizin bir teklıfi 

Fakat defineden evvel ortaya500 
senelik bir ayazma meydana çıktı 

Yazan: ~ ekta Ra ]ıp 

lzmir, 2S (Hususi) - .\ııado
Ju ~azetesi son daynk hadisesi 
üzerine tehir edilen Galatasa
ray - Demirspor mUsabakasınm 
lzmirdc .rnpılmllsını teklif edi
yor ve bitarar bir muhit olması 
itibariyle iki takımın daha ser
best oyrııyabileccklerini yazı. 
yor. 

Birkaç gündenberi Mecidiye. lan ameleler hemen kazma İ§i- ıı~ bir yerde yapıldığını, bunun 
köyünde kalabalık bir grup ta- ne ba~ıamı,1ar. lki gün kazıya biraz berisindeki dört dut ağa. Kamptan dönen liseliler 
rafından harıl harıl define ara. devam edilmiş, . fakat defineye cının altı kazılırsa burada bir lımıir, ~8 (Hususi) - Kamıı· 
nıyor. .. ait bir emmare görülememiştir. ayazma çıkacağını, daha derin. tan dönen Uç Jfsenin tnJcbeJeri 

B .. dd f d h .. Bunun üzerine tekrar bir gece lerde mermer bir ta~ altında l ıırlln bir ı;ccit resmi ynptıktnıı 
u mu et zar m a enuz . . .. 11 kl' d h ı· 'k d f d .. .. 1 . manyatızma yo1ıyle ev\'elce u. muse es şe ın e ayı mı ·tar. r1. re\ Atatürk heykeline <'eknk 

d
e ıbne en es.er 

4
g
0
o
0
ru m5e0m0ışse yutulan kadın tekrar uyutul- da altın bulunacağım -'öylemiş- koy1ular. • 

e unun yerınc - se- b k d h f . I . 
l 'k b' d k 

1 
mus, u a ın a rıyatın yan. tır. -o--

ne ı ır ayazma mey ana cı ·• · B .. · t · hah 
mıştır. Bu suretle define ar~yı. ·ık kunuln uzerıneld e: esı 'bs~ b Kızıl ayın temmuzdaki .. . . Ankara Jandarma , azı an yer o ugu g• 1 ,_ cılnra dunden ıtıbaren patrik- k 1 k d tarif ettigvi yardımları 1 .. ·ıı · l ra ı mı,, a ının 
ı}a'nhekmum~ssbı elrı, papkazdar da okulunda yerde kazıya başlanmı§tır. Ankara, 28 (A.A.) - .Aldığı-

ı tı a etmış u unma ta ır. • .. -
Son iki gün zarfında yapılan mız malumata gore, h.ızılay Ce-

Simdi define hikayesini an
latalım: 

Birkaç ay evvel lvanof İs
minde bir Bulgar ahbapların
::bn Giritli Mustafa Ataberk'e 
müracaat ederek şöyle demiş. 
tir: 

- Ben lstanbulda bir yerde 
define olduğunu biliyorum. 
Ancak başka bir hükumet tebe. 
ası bulunmaklığım ve aynca a. 
rama için icabeden param da 
bulunmadığından bu ışı sen 
rap! Bana da hir hisse ver .. 

Der. 
J\lustafa Ataberk bu teklifi 

evvela pek de müsait karşıla. 
mamış, define aramak uğruna 
elindeki parasından bir kısmı
nın heba olabileceğini düşiinc
rek yan çizmiştir. 

Bulgar, Mustafa Ataberki 
!,irkaç defa daha görmüş, defi. 
ne çıkmazsa bileklerini kesecc. 
zini söyliyere biran evvel ara
maya ba§lanmasını teklif et. 
miştir. 

Mustafa Ataberk nihayet bir 
~ün. Bulgarın teklifini arkadaş. 
!arından Ziya Süer, Muhsin, 
Arif, Mustafaya açmış. bunlar 
aralarında müteaddit görüşme
ler yaparak işin mazisini ve 
neticesini görüşmüşlerdir. 

Söylendiğine göre bunlardan 
biri bir gece tanıdıer bir kadını 
manyatiz.ma ile uyutmu§, bu 
kadın Bulgarın söylediği yerde 
araştırma yapılırsa definenin 
meydana çıkacağını bülbiil ( ! ) 
gibi söylemiştir. Bulgarm iddi
:ısı bu suretle de tevsik edilince 
Mustafa Ataberk hafriyata ba~-
1anılması için lazım olan par~
yı temin edeceğini söylemiş, 
vilayete bir istida v~rilerek a
raştırma miisnadesi istenmiştir. 
istida defterdarlığa havale edil
miş, hafriyat mmtakasınm em
laki milliyeye ait olduğu anla
~ılmış, Beşiktaş kaymakamlığı. 
na ve zabıtaya malumat verile
rek hafriyata neznret edecek 
memurlar tefrık olunmuştur. 

Bütiin kanuni muameleler 
tamamlandıktan sonra hafriyat 
:nıntakası olarak gösterilen 
\1ecidiyeköyi.inde "Y edicücc
ler., bahcesine gidilmis. Tutu-

-

106 Gedikli Erbaş 
diploma aldı 

hafriyat müsbet netice vermi§, miycti umumI merkezi tnrn!rn· 
evvela ayazmanın tarihi duvar. dan !cinde bulunduğumuz teın
ları. kandil telleri, para atılan muz ayı zarfında yurdun mub-

Perşembe günü Ankara jan- bakır kutu ve ayazmaya akan teliC yerlcriyfe hariç memlcket
darm:ı. okulundan 106 gedikli suyun borusu hulunmuıtur. !erde semavi afetlerden zarar 
erba~ diploma almı§tır. Okulda Ayazma meydana çıkınca görmUş olanlara aşa~ıdaki ynr
mesleki ve askeri dersler takip keyfiyetten Patrikhaneye de dımlar yapılmıştır: 
ederek yeti§tirilen bu gençlere malumat verilmi~, dün bazı pa- D:.ucnde scylı\pzedeleriııe 4 liO, 
diplomaları bizzat Dahiliye Ve. paslar ve Patrikhane memur- Gerede scylApzcdclerinc 1000, 
kili Faik Öztrak tarafından tev- lan hafriyat sahasına gelerek Samsun seyJApzcdelerin ~ :!400, 
zi edilmi§tir. Aynı zamanda bi- tetkikler yapmı~l~rdır. Bu tet- Kastamonu seylı\Pzedc! ı lnc 5 
rinci, ikinci ve üçüncii gelenle- kikat neticesinde burasının Bi. yUz, Hatayııı n eyhani)c harik
re de birer saat mükafat olarak znns devrinden sonra harap 0 _ zedelerine 77lı lıra. Bundan baş
verilmi§tir. lan Aya Para§küi Ayazması ol- ka Bulgarlııtan seylfıpzedcleri-

l\1ektep komutam ve Dahili- duğu anla§ılmıştır. ne Bulgar Kızılhacı Ynsıtasiylc 
Ye Vekili tarafından birer nu- Bu ayazmanın suyundan 1500 lira ki, cem'an 6635 liıa 
tuk söylenmi§, mezunlara hal. yüzlerini yıkayanlar dünyayı para yardımında buluııulıııu .. 
ka sevgi ile muamele etmeleri çok güzel görür ve etrafa da \'e ikisi kadın biri erkek üç 111 , . 

ve doğruluktan ayrılmamalan öyle görünürlermiş... lul Yatandaşa da altmışar Jiı· , 
tavsiye edilmi§tİr. Gedikli er- Hafriyat yeri dün bu tetk.i. kıy•nl'tlndc birer sun'i ayak raıı 
ba§lar memleketin muhtelif kat için iplerle ihata edilerek tırılmıştır. 
jandarma karakollarına komu- mühürlenmiştir. Pazartesi gü. -. --. ----------
tan olarak tayin edilmi§lerdir. bah d ba h 1 v k·ı· b" 

1 d~sdefi~: ~~a~~as::: {ae1~: ın ısar a e 11 ıra 
lstanbulun SÜf nacaktır. Beyaz mermer ta~ _bu. fı"yatları'le meşgul 

lunursa, müselles §eklindeki al-
m esel eSİ tınları~ ~ ele ge~eceği muhak- Bayilerle henüz bir hnl 

Ziraat Vekili, bu meıele 
etrafında Vali ile 

görüştü 
Ziraat Vekili Muhlis Erk. 

men dün sabah vilayete gele. 
rek Vali ve Belediye Reisi 
Doktor Lfıtfi Kırdarla lstanbu. 
lun siit meselesi etrafında gö. 
rüşmÜ§tÜr. 

Ziraat Vekili süt me!'elesi
nin biran evvel halli için Veka
letin de azami yardımda bulu
nacağını vaadetmiştir. 

Yakında Yiiksek Ziraat ens-
titüsü süsçüliik miitehassısı 
Ekrem Rüştü ile belediye iktı
sat müdürü Saffet Ankarada 
süt raporc Üzerinde çalışacak
~ar ve diğer alakadar zevat ile 
bu işin hallini görüşeceltlerdir. 

:;ümrük Komisyoncula-
rının dilekleri 

Gllmrllk komisyoncuları, ken . 
di i!=:leri hakkındaki hn1.ı dilek
lerinin yf'ni lı~\zırlaııacnk giim
rlik komlsyoneulıırı kanunıındıı. 

kak gorulmektcdır. • b 1 
B t kd. d k · ah 1 çareaı u unamadı u a ır e anun ıc ı a - . . 
1 .. d . . • h"k"' Şehrımızde bulunan sUnırtıı, 

tın arın yuz e yırın ısı u u- \'e 1 h ' . 1 . kil' 8 · r K 
·ı k . k l "k n ısar ar 'e ı aı arn-

mete verı ece ·, gen a an mı - de 1 dU b h i 1 . tar Mustafa Atahcrkle dört ar- n ~ n sa a n ıısarlarn 
k 

_ı_ d k . l gelmış, yarıma kadar me~gul 
·acıa§I arasın a ta sım o una- O. ' k olmuştur. gleden sonrll saat 

en 0tırf.. . .. habc 15.30 da tekrar idareye gelen 
e ınenın yerını r veren 

B l da l . h' . Vekil, akşama kadar mesaisine 
u gara avrı >ır ıııse verı- d t 1 ti 

l k 
. • e\'n{ll e m ş r. 

eCt' tır. 

Yeni derı vaııtaları 
alınıyor 

Vekil bllhassa bira işiyle ug-
~aşma.ktadır. ldare evvelce ya
pılan bir mukavı;:le ile şişe ba
şında 6 kuruş almaları llzım· 

Derslerden talebenin daha gelen bayllerle henüz yeni bir 
fazla ı~tHnclesini tc>min mnksa- hal çaresi bulamamıştır. 1darc 
dlyle ıler~Ierdc iiğretmcnler'.~ bu 6 kuruşu Terirse bira fiyat. 
i~lerine ynrıyacak ders Tasıta· larının en·cıce dtışUnllldUğU ka. 
larınm da kullanılma~ı vekAle- dar ucuzlatılmasına imkı\n ol
tln yeni tetlrls yılı için nldı,;ı mıyacaktır. 

csaı;Jı knr;'lrlnr arnsınrladır. Vekil, dtin bu husustıı. a'Aka· 
Yeni ders vaı:ııtalarınm temi- darlardırn malfımfıat almıştır. 

nl için bUtçccle 12 hin lira ayrıl-
mı!'ıtır. 

--o-

Eski yazma ve basma 
eserler 

Şehremininde bir orta 
okul açılıyor 

ŞehremlııindP- kurulmasııı, 

karar ,·erilen ~ehren~lni orta o 
~taarlt Vekili eski yıı.zrna ve kulunun tesisine maarif mUdü 

naznrı itibara alınması için An- basına e!'ıerlerlc ulusal tarihimi- ınuaYlnl Bny HUştU memur <' 

karaya hir heyet göndermcğe 1.e ıı.lt deeğrli eı;crlcrf halkı ten- dilmiştir. 

karar Ycrmislndir. vlr maksndiylc> bllsmnya karnr Öğrendiğimize gfüc hilı\hıı. 

Jll'yct ])ll"'tinlcrdc hareket C· ,·ermiştri. nu husus için hlitçe- mektep mlldllrlUğUn~ de B. 

decektir. :·e 30.000 lir.1 Jd_, ... ıu~tuı-. Rllştllntın tayini ihtimali mc' 
cuttıır. 

---<>--u s 1 H a v a d ' s 1 e r Lağım sulariyle sulanaı· 
bostanlar 

ı aııu v 
l'flu"d.3 c l{adastro okulu Dünkıi po.sla ile gelen "Dail,11 E.rprcss ve Skcfch" .qa;;ctclcri 

(}' '-'"t. ı!\tl Ilı 1 2 yıldır. Yalnız "lı11 • .,ıı.<ıi,. knydilc rışa!iılii 1ıa1Jcrlcri t r.rmckfcdir: 
* Alman makamları bu yıl. katolik hacılarının, Yukarı 

Silezyada kfıin Sen Anaberg tne\'kiini ziyaret etmeleri için husu. 
si tren ,.e sair teshilitt temin etmemiş ise de 1;}0000 katolik yine 
o mevkie gitmiş ve hep bir ağızdan "Bizim Führerimiz Hazreti 
lsadır,. diye teganni etmişlerdir. 

Belediye lağım sulariyle su 
lamın bostalar lıakkında suhı 

!ere yeni bir tamim gön<lcrmi 
~:r. Bunda bostanların daim 
tPftişe Hlbi tutulınn!':I Ye lfığnı 

suyu ile sulanan sebzeler görU 

~~~ l'ıl> tcezunu olarak bu o. * Fransız askeri makamlarının tahmin ettiklerine göre bu 
l'I~ hUkrn" :mezun olanlar C rnnbahar mevsiminde İngiltere ve Fransada silah imalatı o dere. 

>. Unden istifade ede ceye çıkarılacaktır. ki, mihver devletlerinin silah imalatı nisbe. ' . b ~'~ıla ten bir hayli a.sağı düşeceklir. 
lılbak y Cemiyeti !stan. * Japon makamları Lehistana karşı sempati göstcrmeğe 
~~ . ıc1Jık k . d ıJırı<.> lll" o ~lu (orta o. başlamışlardır. Japonya \'C Lehıstanın daima dostane münasc. 

ı, d li 3 tıstenıt olup tah. bette bulunduklarından bahsetmektedirler 
l.ı.~,. :,_~'ıldır). *** · 

" 4crc ı 
1i h c cıı .. re. crüulc bir falı. * Bulgaristan meclisi reisi :i\toııanof, kral Boris tarafından 
, tr>rcn :,; btr !ftllık meslek sureti rnahsusada gönderilerek ziyaret ettiği Londradan eli boş 
ıq Ca~ı 1' ullar: olarak dönmüştür. 

, 
1 llıe~uneı :tbiye Enstitüsü tngillcrc hükümeti kendisine bir istikraz vermeği reddetti. 
l..l arı • · 'b' B l · ııc il-. . · gı gı ı u garıstanın Romanyadnn olan arazi talebini tc:ıci et. 

... cr•uıc en a:: bir ytl memiştir. 

• • • ı Jlırse bunların dc•rhal lmhash I• 
* Bu hafta İngiltere, Fransa ve Ru~ya ara.qmdn im1.alana. Lo ı ııın kaııatılması cmı olun 

cağı umulan "pren°"ip anlaşması .. ndan sonra <mla~manrn tatbi. muştur. 
ki, doğrudan doğruya veya bilvasıta taarruzu tayin \'C garantiler ----------~--................... ._. ........... : 
ı;ibi meseleler etrafında etraflıca görüşmeler yapılacaktır. 

••• 
• Sovyet hiikumetinin Leh~tan, Romanya ve Türkiye He de 

iki taraflr paktlar müzakere etmeie teeebbüs evlemeei beklen. 
mcktedir, 

Londra Seyahati i 
İntibalan 1 

25 · numaralı intibaı ya., 
rm ne~rcdeceğiz. 1 .. 
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Bursa mektuplan : 4 

Bursa altı bahçeleri 
su sıkıntısı çekiyor 

Fakat çocuklar bir müddet 

1
• VAKi 

················································~' 
Aylık 

ABONE fARll'~ 
Mtmlekel ı 

içinde 

9S 

,,, N•~ ~:!;!~"'"""" j Çevnren ~ 
sonra oyun oynarmış gibi dilen· 

Şeftall• rekoltesı· nı·çı·n d •• •• k meğe başladılar. İhtiyar adam da U ŞU dilenirken utanıyor ve kızarıp bo· 

:t aylık 
6 8)lık 

l yıllık 

rarlfedeo 

260 
c7S 
900 

~alklO ronz 
PearJ Buck ı ıbrahim Hoy• İ Şeftali; llkbahardaki havala., Şeftali müstah""illcrinin şefta. zararak sıntıyo~d.u. Anneleri ço-

rm gidişi ile sıkı bir alaka arze. li yüzünden senede knzançlan ne cuklarm bu halını ar keder etmez *, •• •. •••• • + • ••• + • +• +, 31 , • • • + • • • + •:.. • • • • • ı • • • :" 

1 
der ve hava tesirlerinden fazlaca olabileceğı hakkı:.da da bir fikir onları sürükliyerek kulübelerine yatını kazanabilmesi için koşma· :line götür, dedi. 

için ayda oıuz ınıru• 
0 ıPosta birllRıne girıne>t 

ayda )"elmiş be er ııuflll 
nıedılır. ff' 

müteessir olurmue. O mevsimde edinebilmek için nrnştırdnn ve götürdü ve hiddetle onları azarlar Jıydı. Zira, bu şehrin sokakların- Adam sakin ve dimdik bir hal-
esen kuvvetli bir rüzgarla her - ::ı.nladım ki: Bir şeftali ağacı Uç ken zir yandan suratlarına tokat- da, şurada burada ve her yerde, de arabaya kurulmuştu. Bu süku-I 
hangi bir sis veya dolu gibi tesir. senede meyvaya ~atar ve (8 _ 15) liırı indirdi, bir yandan da söylen- birçokları, koşarak bı arabalarla netinde hiç bir sorguy~ mahal bı-

Abone kayJını bildi 
tup Ye telgraf Ocretıııl 
parasının posta ~eY1 

yollama ücretini ıdarf 
zcrırıe alır. 

ler müstahsilin daima yüreğini sene mahsul verirmiş, müstahsil di: :nüşterilerini taşıyorlardı. rakmıyan bir eda vardı. Bunan 
hoplatır. ÜzüntU ve endişesini de bir dönüm şcltnli bahçesinden - Hem açlıktan bahseder, hem üzerine, Vang Lung backaların· 

d Vang Lung, dükkanların bu· :ı 
artırırmış. ÇünkU bu gibi afet • senede iki bin kilo mahsul alabi- e gülersiniz ha!.. Sizi deli, ab· dan görerek öğrendif"; gibi, Kon-

.. i b"l b ı· . dallar sizi.. Arlıktan geberin öu- lunmadığr, yalnız hususi evlerin . 
7 iirkluenln hu posta fflt 

VAKIT'a abone 11aı 
Adres degıştırnıe 

!erden bıns sebc ı e azan mese. ırmı§. Kölerde şeftali bahçeleri_ :ı J kapalı kapılarının göründüğü <la- fuçıyus mabedinin yerini bile bil-
Ul. üç bin ağaçlık bir §eftali bah. nin dönümü (80 • 150) lira kıy. le ise... racık yan sokaklardan birine gir· .meden, bu hususta c:- küçük ma-
çesindc çiçeklerin kamilen dö _ metinde imiş. O-lan çocuklarını, elleri şişince- ıa d h. 1 k 1 di. Yeni işine alışabilmek için, a· matı a ı oma sızn: arabayı 
küldüğü, ağaçların o sene hiç bir Kabzımalların şeftali yetişti - ye kadar, höngür höngür ağlatın- rabayı, bir aşağı, bir yukarı çekti, çekerek ilerlerdi. 1 
ıncvyo. bağlamadığı vaki olur • renlerc avans olarak kıştan da _ caya kadar ldöğdü. Hıçkırmakta o- F k ld 'd k 

koşturdu. Tam, ''Ben dilensem, a at yo a gı er en de sordu. 

ll..AN 

rıcarcı • 1 muş. Zaten bunım için de şeftali ğıttıkları para miktarı on bin li. lan oğullarını gokağa salıverir i· ı daha iyi yaparım diye kendi ken· adde, sepetleriyle ortadan gidip 
mahsulünde her sene aranan be. rayı geçmezmiş ve İstanbul knb. ken: Eh artık aklınız başınıza gel· :lieine. üm.· i_tsizl.ikle söylenmek .. il- gelen satıcılar, pazara. çarşıya i-1 
reket ve fazlalık umumi olmaz; zrmalları da vaktinde, müsait şart d k b k ld G nen kadınlar, atlı ar-balar, ken· 

satırı sonclıın ıtıboreıı 1 folnrındıı 40; le 511)U 
kuruş; dörduncO 581 

ıkıncl ve üçilnci.ıde ;ı, e 
4; başlık yanı kcsınec 

semt, semt olurm~. lar dahilinde Bursadan şeftali c;e. di. Dilenebilirsiniz.. Eğer tekrar z.:re .. ı ı_ 1
• ır . a.pı .a~ı ': . 0~-

1 1 l] b h b 1 t ,disinin çektiği gibi iki tekerlek·j 
Bu scnc Bursada §C{tali re • kebilmek için Bursadaki mümes. gülerseqiz daha fazla döğeriır u: u,. ı: oca g 1 gıyınmış ı 1 ı-

. ha 
11 

ded"ı. yar b!r adam dışarıya rıktı ve Ji arabalar ile dolu kalabalık so- dır. 
koltcsi azdır ve yarını milyon kı. silleri vasıtasile köylüye avansta :ı 
lo kadar tahmin edilmektedir. Ha bulunurlarmı"". kendisine seslendi. kakların boyunca uzandığı için Büyük, çok devııınlı. 

ren klı illin verenfrre 
lndırmeler )0apılır. ues 
rın santım • satırı 30 k 

va vaziyeti ve §ru\tlan müsait ol
duğu senelerde rekolte (1,5 . 2) 
milyon kiloyu bulurmuş ve bu; 
iyi bir sene olarak telakki edilir-
mi.s. 

UmumI Harp; onıı. takaddüm e. 
den zamn.nn ait vaziyetleri her 
hususta olduğu gibi iktısadi ve 
zira! sahaları da alt, üst etmiş, 
artık bir daha avdet etmiyen o 
eski durum yerine yeni §artlar ve 
zaruretler içinde yeni vaziyetler 
belirerek yava.~. yavaş muhitin 
de bu son vaziyete intibak etmiş 
olduğu malfundur. 

Bursa ecftalisl de Umumt Har. 
bin bitahsis tarzmı görenlerden 
biri olmuştur. Çünkü evvelleri 
llus konserve fabrikalan Bursa 
eftalisinin sadık ve samimt bir 
1ü§terisi i~; her sene, mevsi. 
ılnde Mudnayaya gelen vapur. 
1r doğruca Odesa için mal yllk
cnir, gidenniş. O vakitler bu ha. 
:ci rağJ>ct ve yüksek bedel; müs. 
ahsil Uzeriıv.le de tabii bir teş. 

\·ik olur, bahçelere daha çok iti
na gösterilir, rağbet edilirmiş. 

Bu sebepten rekolte de o sene. 
lerd (3) milyon okkayı bulurmuş. 
Umumi Harple braber Bursa şef. 
talisi, Rus talebini kaybetmiş ve 
Ruslar artık harptn sonra da -
galiba her mem.lketoin kendi ken. 
din kifayeti nazariysi ile Kafkas_ 
yada yetiştirilen mahsulden ihti. 
yaçlannı defederek - Bursa şef
talisine rağbet etmez olm~lar. 
Rekolte de hiç bir vakit o sene. 
ler seviyesine çıkamamış. 

• • • 
Müstahsil mahsulünü daha zi. 

yade ilkbaharda mahsus çağla 

haline geldiği vakit götürü ola • 
ra.k ağaçta satıyor; bu suretle 
hem perakende salı .. ın kend1s"ne 
külfet gelen merasiminden; hem 
de artık mahsule ondan sonra a. 
nz olabilecek her türlü zarar ve 
ziyandan masun kalarak kendine 
muayyen bir satış kftrmı risksiz 
C!llarak temin etmi~ bulunuyor. 
Çünkü bu satı5 muamelesinden 
sonra dahi hnavönn ve bilhassa 
dpludan şeftnlinir. teessür ve za. 
rar gördüğü vaki olabilinni§. 

~ Vang Lung ise sokaklara düşe· herkes birbirine kaynaştığı bu 
Köylünün, mahsulünü tam bir rek şuraya buro:.ya soruştura so- Vang Lung, ilk <ince bu işte 

istiklal ve serbesti ile satabilme. yeroe konuşmanın imkanı yoktu. ru~tura nihayet araba kiralanan :laha acemi olduğunu anlat:naya Vang Lung da, çektiği yükün 
si için aralarında kooperatifler 
teşkil edilmesi ve Ziraat Banka. 
sının bu kooperatiflere kredi yap. 
mnsı kati bir te<?bir olur, zanne. 
derim. Çünkü meyvacılar Ziraat 
Bankasından kredi şeklinde hiç 
bir yardım görmemekte imişler. 

bir yer buldu içeriye girdi Gün- ·.:ıhr,tı. Fakat yaı:ıh adam sagwırdı. · · • ..: hantal hantal sıçrayışlarını hisse-
lüğünü, parası geceleyin ödene- Vang Lung'un söylediklerini duy- derek elinden geldiği kadar: hızla 

flf.AHI MAHiYETTE ~p 
K (' Çt' 1\ 1 ı.A:\L" 

cek olan bir yarım gü:nüşe bir :ı· ma.dı. Yalnız ağır ağır ve sa':in yürümeğe çahşıyor<lu. j 
raba kiraladı. Çekeer': yine soka· bir tavırla araba:;ın.n kollarını a· 

lilr defa 30. lkl de'., 
defası ti!>, dört df'f11~1 (, 
defası 100 kuruştuı. 

ıllin vcrcnlerın bir def 
,·ndır. IJörı satırı seçen 
fazla s:ıt ı rl:ırı be~ kuru' 
sap edılır. 

Vang Lung sırtında yük taşı- 1 gwa rıl·tı ~ag';ıya indirmesini ve k~ndisinin 
11 ' • • maya ah§mıştı ama, böyle çekerek 

Vang Luny bu çerd n ro··pıe ı irine b~n:nesin1 işaret etti. Vang 
w :ı • :ı taşımayı hiç denememişti. Bun-

iki tekerlekli arabayı çekerker Lung da ne yapacağını bilmeden dan ötürü de, mabedin daha du· .. * .. 
Şef atli ytiştlren köylerde kft • 

fi miktarda su mevcut olduğu için 
ağaçlar epeyce sulannbilirmiş; 

hatta çağla halinde bir bahçenin 
mahsulünü götürü olarak pazar • 
lık edip alan herhangi bir kab -
zımal artık ondan sonra mUstah. 
sil mahsulün ileride edineceği ne. 
fasetle pek alakadar olmayabilir; 
düşünceslle ağaçları kendisi su • 
!attığı olurmuş! Fakat Bursa al. 
tı bahçeleri için su meselesi baki. 
ki bir aıkmtı arzediyormue Me. 
rinos f abrlkasının görenek olma. 
sı yüzünden §imdi Bursa altı bah
çelerinde de arteziyen kazdırıl _ 
maya başlanmL5, bu sıkıntı ha -
fifler gibi olmu~. 

Ovada seneden seneye artan 
bu kuyular (35 • 80) metre de. 
rinliğinde kendiliğinden fışkıran 
yeraltı sularını bulmakta vasati 
olarak 150 • 300) liraya mal ol. 
makta imiş. 

Mevcut memnuiycte rağmen de 
şehrin lağım sularile ba.hçeleri su. 
lamak gibi her cephesinden gir. 
kin bir itiyat ta zannederim, an. 
cak bu suretle ve bol suya kavuş. 
mak mukabilinde tamamile kal. 
kabilecektir. Bunu hep temenni 
edelim. 

herkesin kenı:lisine <leli diye bak- ve adamın sağırlığından ve iyi gi· 
tığım sandı. Sapana ilk defa ko· yin:şiyle, alim b:tkışlanmn tesiri 
şulan bir öküz kadar arabanın kol- altın.da kalarak sesini çıkarmadı. 

ları arasında pek hantal, yerin: İtaat etti. O zaman adam arabJ.
yadırgam:ş bir halde güçlükle yü· nın içinde dimdik oturarak: 
rüyordu. Fakat buna rağmen ha· - Beni, Konfuçiyus'un mabc-

in önü kampında Türk kuşu çahşn1: ~ ~r! 

Bursa şe!talisiı1in başlıca harL 
cl pazarı İstanbuldur. Mahsulün ı 
bol olduğu senelerde 1stanbula -r·ı kkutu İnönü lmmpı nm 939 yoz çalı§malan deva..'11 
günde (1500 • 3000) hap gittiği etme:.:e:iir. 500 tnlebcnin iş~ ıak eu:ği Türkkuşu kampında 
olur ve nakliye ücreti olarak ta gen!;:lcrin göa:erdik1eri muvaf fakiyel cidden takdirle karşı. 
kilo başına vasati bir kuruş bi. lanmak~adır. Resimde çalışmclan gösteren iki intiba bulacak. 
ncrmiş. Kap denilen küfeler; ya. smız. 
bani fındık, gürgen ve kestane ---------------------------

yarmalarından yapıhlor ve şcfta- . ôQ ,,.. r .. & ~ O il ~ _. 
liler (25 _ 80) Kiloluk kaplar için- O vf~W o y u N LA R ı '6 ~ 
ele sevkediliyor. L!~~-

Malı daha iyi ve daha sağlam 
götürdüğü için son zamanlarda 
kapları küçUltmeye; küfe yerine 
kasa kullanmaya doğru temayıl 
artmaktadır. Nakliyat umumi su. 
rette, İstanbul için, Mudanya ü. 
zerinden yapılır. 

BUGONKO BULrvtACAMIZ 

SOIJDAN SAG.4: 
ı - Harabelerile meşhur bir ltulyan şehri.. Bir nota, 2 -

Sanat .. İskambil kağıdında birli.. Kalmak fiilinden emir .. 3 -
&ki bir Mısır hükümdarı .. Bir nota, 4 - Beyaz.. Bir tatlı, 5 -
Bir harf .. Hindistnnda bir paye. 6 - N:ım al. 7 - Bir kumas .. İn. 
s:ın, & - Aylık .. Ç:ban, 9 - El5.stikiyet kcsbetmek. 

varları görünmeden, kolları ağrı· 
maya, elleri de uyuşarak karınca
lanmaya başladı. Zira çapasına a· 
lışan eJleri, arabanın kollannı ya
dırgayordu, onlara alışamıyor.du. 

Mabet kapılarına yaklaşınca, 

\'akıt hem doğrudaP 
ya kendı ıdare }erındt 
kara caddesınde vıı~ 
altında KE~IAl.EVVI" 
IIA.n Ullrosu elh le ılı 
cıler. (Büronun tcıt/otı' 

Vang Lung arabanın kollarını in-••••••=-•-'" 
.:irdi. Yaşlı hoca, aşağıya inıdi ve 
er ni göğ:;ünün en derinliklerine 

so;tarak küçük b:r eümü' para Alemdar sın 
çıkardı, Vang Ll;lnga uzatt1. 1 

- Bak bundan fazla da ver- 1 - O ç ahbap 
,nem. Boşu a. sızlanma! .. Diyerekt lar eğleniyor • .1., 

arkasını döndü ve mabetten içe· 2 _ Orrnanl~tır 

riyc girdi. l illm•lllSiZJ:::rı:::nra-=-" 
Vang Lung şikayeti aklından 

b:le geçirmemişti. Zira şimdiye 

~a::lar böyle bir sikkeyi ömründe 
görmüş değildi; ve ':aç mangıra 
d~ bozduracagını bilmiyordu. 

Civardaki pilavcıya girdi, bura
da para da bozuyorlardı. Sarraf, 
gii.niiş parayı aldı ve Vang Lunga 
26 tane mangır verdi. Vang Lung 
da cc rnpta paranın cu kadar k<>
l:ıyl kia kaıanıldıgına hayret et~i. 

Orada duran bir başka arabacı, 

Vang Lunga paraları sayarken c:
ğildi, ve sordu: 

- Yalnız 26 mangır mı ald:~. 
l.'eki o bunağı nereye kadar gö
türmüştün? .. 

Vang Lung tarü edince, adam; 
- Vay alçak vay!.. diye hay

kırdı. Sana ancak Ucretinin yan
sını vermiş. Peki, kaça pazarlık 
etmiştiniz? .. 

Vang Lung: 
- Pazarlık etmedim, 'eledi. Be-

V ıı~.! 
ı ııın:ırtr

1 

1 M'DHI 'f 
\"oh~ -.-- ıırctıın ıl 

rknd:ışları ~ 
ııuırtr i • 

ı ile' i ı..ı-rlt 
(B ·rra W 1 

Zl:!\'G~ 
ŞEHiR 'fl\ 
<- • ı' ·,rl ... :ın • • ~ 

Jl:ızını ,·e r 
Cııllıı lo ı ı cı 
Sinema oııl~ı 
Cumnrtcsi 11 

(Rirmıı~ 

Bir genç yıla 
boğuştu 

1zmir, (Hususi) -: ~ 
zası civarında Ayakıt3 

ni gel!.. diye çağırdı. Ben de git- fıı' 

t
• kiinde çok hazin bir .1• 

ım. . ö1·· U ı• .. · v L ve bir gencın uın t 
otekı adam ang unga acıya- . t" Mahar dc!l 

rak baktı, sonra orada bulunanla· lenmış ır. 1 • t .ın ... crl' 
alman ma uma au I>' 

ra seslenerek· Çe . 16 E •lul Jl'I w • şmenın ) 
- Kabagr, kasaba soytarısmı :-..ı t H .. " " \'lll 

·· d.. ·· ··., ded. H ·t· b. SUJıUe 0 uran u.,... gor unuz mu... ı. en ın ı- Bo b - k Ie"ine 
· · l' d" d ·a· Ab rnzanm ag u rısı ge ... ıyor. O a gı ıyor. • k •. .d n ....... ı 

d 1 
w ma uzere gı e:n r-d.,. 

a oglu abdal. h lk dan 17 ,_.ıı.""ıarıJl 
N k . d. d a ın ,, b t 

- e verece sın?.. ıye e wl HUseyin adında t 
b'l B b k og u .. ı; ' sorrnayor ı e.. ana a , sersem, kulenin dammda bı.iYıl 

yalnız beyaz ecnebilerle pazarlık kunç bir yılanla ıcor.;ıl 

r 

Ma.amafih, müstahsilin muay. 
yen bir satış bedelini garanti et. 
mest gibi bir avantaj, kendisine 
pek müsait şerait içinde de te
veccüh etmemektedir. Çünkü 
kabzımallar bahçeleri müstahsil 
elinden böylece, mahsulü tahmin 
esası U?.Crinden ekseriya çok u. 
cuz bedeller! kapatırlarmış. 

Bu bedeli katiyetle ifadeye im. 
kan yoktur. Çünkü bu: şeftali • 
nin cinsine, iyi veya kötü geliş. 
miş olmasına bağlı olduğu kadar 
sahibinin paraya hemen o anda 
ihtiyacı az veya çok olmasına. ve 
dnha evvel kabzm:aldan avans n.. 
!arak para çekmiş olup olmama. 
sına da daima sıkı bir alfika ve 
bağlılık arzediycr. Maamafih, 
(1,5 _ 2) kuruşa doğru elinden 
rnahsulU alman köylU olduğu gi. 
bi mahmılUnU (5 • 6) kuruşa ka. 
dar da cllnd~n çıkaran köylü var. 
dır, denlyor. 

lstnnbuldan maada Ankaraya, 
Eskişehire, Afyona. Balıkesire 

de şeftali gider; fakat Bursa 
kabzımalları bu pa1.arlardan pek 
memnun değillerdir. Çünkü Ka . 
raköye kadar kamyon nakil üc • 
reti yilksek geliyor ve İzmit ha. 
valisinden sevkedilen mallara re. 
kabet gUç oluyormuş. 

Eskiçcşme1i 

Nişanlanma 

l"Ull.ARTDAN AıŞAÖfl'A: 
ı - Havadan atlama vnsıtnsı. 2 - Çiftçini!l keskisi.. 3 -

Bir mc.tlen, 4 - Bir fılim .. Kırmızı, 5 - ~ky01a!la gt-tıraen, 6 -
Yaş, 7 - Oğul. S - Meşinle çnhşan işçi.. Fasıla, S - Beraber .. 
Fransızca silah .. 

'• s 

edilmez, anladın mı? .. Heriflerin Yılanın ağzını açarıı1' t 
sönmüş kireç gibi 'barut gibi bir bir şekilde ba mı k~ld\ ~ 
tabiatleri vardır. .\ma, gel dedi- ması, 17 "aşındaki de dS 
lcr mi idi, hiç düşünme, git .. On- ürkütüyor. J Hüseyin or& JJ> 
lara itimat edebilirsin. Zira, bun· geçirdiği bir knm:ı il~ ~ 
lar, hiç bir şeyin hakiki fiyatını zerine yürüyerek öJdılI" 
bilmiyen ve ceplerimleri su gibi yor. .,, ıı' 
para akıtan budalalardan\'lırlar. Bir aralık dama. ~?~ıı ~ 

Bu sözleri söyliyenlerin hepsi ğa başlıyan yılan gust') ) 

Ooktor Hakkı \'clıbi kcrimeııl Re
ınn ile scnç mühendis ,.e müleııhhlt
lerimizdcn Bay Hnlidin nişanları 
diin 1-\ndıköl ünde doktorun C\'inde 
:ı! r:ıb:ı \'C dostbrı nrrmndn y:ıpıhnış, 
gece de hu ın : l Su:ıcliycde g:ı)·ct 

snmlml V" ıııııde bir ~nrellc tcsll erlll-ı 
ml~tlr. Genç nl~:ınlılan n ıilelerlnlı 
tebrik ederiz. 

de gilldü. rine hücum edince. au dt . . se 
Vang Lung ağzım açmadı. Ha- karak kacmak istem ~ 

kikaten bu ıehirli kalabalığmda bulunan kama göğsillle tte 
pek cahil ve hakir kalmıştı. Tek rak kendisini ağır 5~il" 1 

bir kelime söylemeden. arabasını Jamıştır. Yaralı gene; 1.~d .d. n "' .. 
çekerek uzaklaştı. tan yılanın tehdı 1 ıııd' 

tnatla, kendi kendisine: j taraftan da ağır yar:;tll'' 
(Devamı var) ya ta gözlerini yum.Jl'l 
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Koşuların ikincisi garın 
Bakırköqde yapılacak 

Su sporları 
müsabakaları 
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M ·f ŞA Malaya zırhltsı Şark cephesinin Yunanistanda Başvekil 
aarı U raSI 2 ağustosta lzmire organizasyonu 4 ağustos için hazır- Bu akşam Anka 

Ankara, 28 (Hususi) - Maa • m:.idürüne, hocalara ve hatta geliyor ( lJa~frırrıfı ı inciılr ı IJklar var gidiyor 
rü ş\ırası bugün öğleden evvel ve ilk mektep muallimlerine alc. ı zmlr, 28 (Hususi) - Malaya Al d ~la 1 . . b. A Z8 (AA ) A · B<l=-·ekı·ı Rcfı"k Sa':d 
sonra olmak üzere iki celse ak. t kk ·· d · B ·· ~ P ag nna, svıçrenın ıta. tina, . . - tına ~ · " 

nen eşe ur e erım. ugun lngiıtz zırhlısı :? Ar;uşlosta ~c- w • • AJ"ansı bildiriyor: Floryaya giderek deniz iri tadır. 1'.J 

cletmiş, plan komisyonu raporu. üniversitenin noksan tarafları lecektir. İngiliz bahriyclile riıı i raflıgma,_.Sıgfrıt h~ttm:ı daya. ll 

nu müzakere etmiştir. Öğleden yok değildir Fakaa şunu ka-
1 

k tt . t ·' b 
1

. . narak mudafaa vazıyetı alacak Gazeteler 4 Ağustos 1936 gezmişti r. Refik Sayda~r \de \reı 
sonraki celse çok hararetli ol . tiy.etle söyliy~bilirim ki, bugün- para ·hsure 

1 
c ı ş ı .l~t ::ıcl ıçın Gpro;~ olan Almanlar ile Italyanlar·bü. tarihinin yıldönümünü tesit i- şanı Ankaraya dönecek · ·~ iartn 

1 ram azır anma.'" a ır. cm . .. k l . . 1 k h . · l k l h lk h ka mUI}, bİI' çok hatipler söz a arak kü talebe benim yetistiğim za- f. tb 1 t k l · . d . k. el l tun uvvet erı 1 e şar cep esı çın yapıma ta o an a azır- . .,. J o~ . n1 
k ··1 .. d h kk d d.kk ~ u o a rmı zmır e ı ı os - .. . .. .. ki b ı ki h . ı k. t ıngı iZ ap ıı llıat n tür avamız a m a ı a.. r.ı;:ındaki talebeye hocalık ede. uzerıne yuruyece er ve u ı arını e emmıyet e ta ıp e • • .. lll 

luk macı yapacaktır. h "k d 
te şayan beyanlarda bulun.muş . cei< bir haldedir.,, cepheyi dağıbnağa 'çalı§acak. mekte ve bu şevk ve eycca- f a aı 
lardır. Saim Ali Dilemre, orta ted- d d lardır. Bazı zaif noktalan olan nrn sebebini üç senedenberi bü. anlaşması es . (54761 

Maddelerin müzakeresine ge. risat meselesi mevzuu bahsoı. Dün gece ra yo a bu uzun cephe Üzerinde mü~- tün sahalarda metQdıa. kiyaset . •
1 çilmeden evvel söz alan hatipler. duğu zaman temas edilen hu- terek müdafaa hareketi yar.--. ~e. im~nla başarılm~kta olan dilecek mı' l'de t 

den Tevfik Ararat, orta okulun manizmanın sadece garpta te- konuşan spor cak olan kuvvetlerin harek~ ıktısadı ve sosyal sıyaset pro. r, ~lıı:ıuşt, 
bütün yüksek okullara açılan bir kevvün ettiği sadedinde mü ta- lerini ahenktar kılmak itini gramı hakkında bu yıldönümü ( BaştaraJı 1 1 

O lira, 
ka I -1 duı7ı 1nu "e maale""'f bur h · · h b" ·1A d b ak ·· b · ı d"l ra. sebtlerinin istikbali baki<JC 1 de \r P ~ o- • ~ a. l f'adc.ı bulunan Cevat Dursun- mu arrırıne ar ın ı anın an sonraya ır • munase etıy e neşre ı en e ~ 
da yetişen talebenin her bakım. oğluna cevap verdi. Çin huma. mak basiretsizlik olur. kanılarda bulmaktadır. yük bir nikbinlik gösterıı"' Proje ' 
dan çok zayıf bulunduğunu söy. nizmasmm hicbir zaman garp- (JJıış tu;ıı/ ı ı i ııl'iılc ı İran Veliahtinin düg-ün me. M b .. 1 l - Japonyanm Amerikada cıe l alınır 
ledi ~' di-· · ali 1 ht l"f ~ . at uat . ezcum e şun a.ı zivanı, Almanyada razııısı e bı"rı·1 ı . . ver gı mıs ere mu e ı t.'\n aşag~ı olmadıihm, farazi nu hakeme yunırıık sanırına- rasiminde bulunduktan sonra k k di " 

1 d ah 11 d 1 ~ zı ·retme te r: ti edebileceö'ini isbat eyle zaman ar a ve m a er e açı an mukayese kabul etmiyecek de. nın m aze re ti derecesine gölü- Belgrada, Ankaraya, Bükre<ı:e 1.h d l d tt • 
·· b k · tih ı d tal b 'S racatın artması, ev et e- dir. Bu a~am çıkan rc:r 

musa a a ı.m an arın a e e. n~c~de ileri devirler yaşadığını reıılcr doğrusu o yumru ~a istih· uğrayarak parlak bir muvaffa. miryolları varidatının çoğalma- '-·azıda muka,·elenin JapO 
nin en basit suallare cevap vere. irade etti. kak kazauırlar. kiyet kazanmış olan ve şarka K f l l " h 
mediklerini tebarüz ettirerek: d lm sr, i isya demiryo unun e ek- imza edileceği bildiriliyol"· er çi: 

Profesör Noymark demiştir , Bt• rıunla beraber, spor nıu- gön eri esi çok muhtemel bu. triklenmesi, ziraat mahsulleri- Londra, 28 (A.A.) - F ta,.. k·, 
"- Bugün Lehistanm şarkın. ki: harrirlerine ders Yeren bu Ba- lunan General Weygand buse- f d " 

d b·zı·mıe senelerce u~aşmış bu·· nin inki-a r ve ma en satışının aJ·a.nsı bildiriyor: c11 .... a ı 6 ' - Bir ecnebi profesörün Türk bacana, bir Rpor muharriri .ol· yahat esnasında bu vazifenin "i:46 l . . - ~ "<Ua 
yük bir devlet vardır. Kimdir o? artması, meteora 01i ıstasyo. Malfımdur ki, Ingntere 'aaf "~ 
diye sorulan suale "Macaristan,, çocuklarına ders vermesinin o mıyan bu satırların muharriri ne suretle ifa edileceği hakkın. nunun tesısını, sulama ve ku- ya ile 1911 senesinde bir• l!ı.aıına 
cevabını aldığını ilave ederek: . kadar kolay bir şey olmıyaca. şunları sormak istiyor : da şüphesiz tam bir kanaat rutma işlerinde yüz model çift. muahedesi akdetmişti. }Jt ııı 249( 

. . r 1 ğım, ecnebi profesörün ders 1) Sporun bu kadar kal'i , edinmiştir. lik kurulması, 12 bin hektara. a'-'m tarihte J aponya ile ıı e 
- Bunu söylıyen bır ıse ta c. verdim memleketin her bakım. be/nelnıilel kaidele ri vardır da Bu. kısa izahat İngiltere • 6 l 50 " f t lenı 

besinin ne dereceye kadar yetiş. 0 • razinin teşciri, J mi yon O ~i ticaret muahedesini t Saat 
tirilmi~ olduğunu artık siz tak. dan her türlü hal ve hareketini neden şu ve şu şartlar altında Fransa - Türkiye anla~masmm bin ağaç dikilmesi. mekle pek tabii olarak . a \'erıı 
dır. edersın· ız· • dcdı·, bu muna·· se. katiyen bilmesi lazım geldiğini karşılaşmış takım veya klüplcr- Yakın Şarktaki ehemmiyetini hf"ll . . d k dO-Devlet kendisine ait bulunan ma ı ennı c uza · • 
betle liselerin üç sınıflı olınasr . ~ öyle-eli ve şura müzakerelerin- den falan şampiyondur diyip ve stratejik kıymetini tebarüz ormanlardan 1938 • 39 bütçe İngiliz menfaatlerini J\C 
nin şiddetle aleyhinde bulundu. :len 5.zami i.stifade ettiğini ilave hUkmedeu olmadı? Bu kadar ettinneğe kafidir. İngiltere ve yılı sonunda yüz bin metre mi. için aynı usulü tatbikte fa 
Bu tahsil müddetinin çoğaltılma. ~derek: şatafatlı Unvanlar, bu kadar yıl- Fransa bir taraftan Anadolu kabı kereste ve 20 milyon kilo lup olmıyacağmı tetkike 
;mı ve liseye girecek talebenin - Altı senedenberi bu mem- lık spor edebiyatı ta\'la oyunla- şimendiferleri ile Suriye ve Mı. odun kömürü elde edecektir. miştir. 
muhakkak surette imtihana tabi lekette derl' okutuyorum. Dün. nnda olduğu kadar olsun bir sır, diğer taraftan Boğazlar va. Bu istatistikler yeni Yuna. Bununla beraber, Tiyen il.kar 
tutulmalarını ı·stcdı·. yanın her tarafında oldug~ u gi- hüküm akliselinıi tesis etleme· sıtasiyle Romanya ve Lehistan selesinin hallı· 1·cı·n ecre) tl ıc 

nistamn büyük artizanı olan . -: eri ~ 
Bundan sonra Gazi Terbiye bi burada da kuvvetli ve zayıf miş? yollarım kendilerine açıyorlar, Metaksasa karşı umumi itimat mekte olan lngılız - JapO ~Pal ' 

Enstitüsü muallimlerinden Nuri talebe vardır. Türk üniversite- Beden terbiyesi yliksck teşek- fakat bilakis bu yollan düş. ve minnettarlığı mütemadiyen zakerelerinin sey~ine ~Irııd:: ta l~ti 
söz aldı. Şurarun plan komisyo. sinde çok kuvvetli, fevkalade külli bir temyiz teşe kklilü ele- manlara kapamış oluyorlar. AJ. t kt d mek mevzuu balııs degı ıı b· 
nu raporunun müzakeresi sırasın. kabili}'.'etli talebelerle karşılaş- mektir. Ona "hele bir kere ela- manlar Romanya ile aktettikle- ar orma .. alı~ t ·ıA ti t kat uzak doğudaki lngiliı ıı~r 
da hümanizmaya temas eden ha_ hm. Universitenin randımanı ha düvüşlin de görelim'' elemek ri ticaret muahedesinden sonra .. n gb~.xl A~'f}zı a p· sa ış faatlerinin himayesi için f. ıs~ 
tipler hakkında mütalcalar ser _ iizerinde sözler söylendi. Ran. değil, geçen vaziyetleri tesbit Karadenize ayak basar gibi gö. mun~se le ıyde k. ma, ~ ırel ve kanın hattı hareketine ben' l'lle ~ 

. • - d "kt d. b" k 1· d" d' .. .. 1 dı 1 l A ve cıvar arın a ·ı magaza arın h tt h k t " l"" l ~ı dctmenın dogru olmıyacagıru ve .ıman ı ısa ı ır e ıme ır. ederek hüküm Yermek el üşe r ı. runuyor ar . ta ya mavut- . 1 l lb d a ı are ·e ın uzumu om 
25 yıllık bir ömrü olan muallim. Universite diploma, sertifika Vazıh mevzuatı olmasa hile, luğu işgal ebnekle h1am hami. halı Noc ve_ yı aşını an ır- sabit olursa, böyle ·bir hlltc ıs~ 
lcrl·n ı·n.sanlık tan·hı"nı' bu kadar t · d b" f b "k d ~·ıd· k" f b ı b l ·ı ı b" l"-· da · de maktadır. Magazaların saat 9 a .. t 1 ·• t b t d -·ıd ~1 evzı e en ır a rı a egı ır. madem l ut O cync mı e ır lgt propagan Si sayesın u. kadar acık k~lmasına müsaade mu ll eası nlUS a a eV .6()o 
yakından alakadar eden bir mev. Hukuk ve iktısat fakültelerinde oyundur, vazifesi b<'!ynclmilel zun zamandanberi kazandıkla. • ı ı 

, k 1 b 1 d 1 edilmek zaruret hasrı olmuştur. Tren du·· n Aşka 111 t .. , zu üzerinde beyanatta bulunma. :.>irco ta e e er memur ur ar. kaidenin fctrnsıııı alıp lılikmU rıru ve hatta daha fazlasını bir ------------- \( 
lannın büyük bır insafsızlık ola. De;sleri takip edemezler. lmti- vermekten ibaretti. Halrı. da hamlede, bir anda kaybebniş- R k ı l her 
cağını söyledi ve şuranın bu me. hana bir hafta kala daireden ondan ve hiç sıkılmayıp, mana· tir. Türkler İtalyanların Oniki Oma ny a ra 1 gı"rdl kanu 
selenin müzakeresine salahiyeti ı!İn alır ve imtihana girerler. sız prestij maselcsi yaırnıayıp adada kurdukları taarruz üs. • d t, ?s~ 
bulunmadığını ilave etti. Dolayı&iyle bu talebe zayıf o. ona dönmoktcn ibarettir. sünden dolayı endi§ededirler ve iz ffi İ r e Erzurum, 28 (A.A !atı; 

~faarif Vekili Hasan Ali Yü - lur. Bana öyle geliyor ki, orta 2) şu tarihten şu tarihe ırn- bu vaziyetin kalkma:ımı ister. fzmlr . 
28 

(Hususi) _ Roman- B.ugun ~reb~ Ekrzurum k~~ ~bir 
cel, mtJaJlim Nurinin Heri sürdü. mektebin müstakil olarak de. cla r maç yoktur, diren hir mcr- ler. . nın yenı ır aza mer c;; ·ı Sat 
ğü mütalealara şiddetle itirazla g-il, lisenin ilk kısmını teskil et. lt I T hl d ya Kralı Karol Ye Vclıahlı ha- A k J • d " b .. ··k 

~ kez karar ve tebli~i Yar mıdır, ayanın ara us or usu mil bulunan yat buı;Uıı geldi. . ş ·a eyeldgır Tı ve . uy~A ı:.. ıı. 
her biri senelerce memleketin i. mesi lazımdır. Eğer orta mek- uul;: mudur? Yarsa bu karara - ki Afrilcada en büyük tay. . . · · sım yapı ı. renın J;.J' "l,"'l, 
1. ·rr h. t t · b k b" k" " Kral ve Yelıaht karaya çıktılar. · ı· t' h d d . 1; h 

1 
• ım ve ı anına ızme c mış, tep aş a ır gaye ta ıp et. ra~mcn velev bir sampiyonluk yare filosuna maliktir - Tu. . \'ı aye ı u u una gırCJ- 'lla.e~ 

k" b" h t h d b b kd. d d ··· · Kendilerini Vali ile Bclcdıve l ı 1 · d b . ı IH seç ın ır eye uzurun a u mezse u ta· ır e ran ıman olsun, avnı merkf.'7. nasıl bir maç nus tarafında büyük bir muka. · ay ı..a Jır zaman an erı ~tı 
k"ld b t d - l d d" · · l b · · " Reisi istikbal etti. ld -· h k · şe 1 c cyana ın ognı 0 mıya. e ığimız şeyı, la e enın sevı. müsaadesi verebilir? vemete maruz kalac:ığını hesap . . . . ge igı er ·öy halkı yiıı h~ 

cag-mı söyliyerek· · ··k l · d d" ed k b h Şclıır ı;azınosunda ıstırahat k" "z k d k ı. ..
3 · ycsı yu sc tır, e 1• Spor teşkil~tımr7. ektiğini bi- ere u cep eden taarruz ·ı yu e ·a ar oyun "' ı 

- İçimizde herhangi bir ar. Muallim Nuri tekrar kürsüye çiyor. Tarafgirliğ'i bir kere hu fikrini terketmiş gibidir; buna ellilcı. Geceyi yatta geçirecek- ve bayram yapmak sureti' da k 
kada.'}ın ve hele muallim mekte . ı?elerek bir suiitefehhüm hasıl k b"I N"I D l Kah" ler yarın d_a harabeleri ziyaret bu""yt""ık haAdı'sey "ı kutlama~! ~. ~ ., teşkilatın başından atmalıdır. mu a ı ya ı e tası, ı. ı: 
binde hoc!!.lık eden bir arkadaşın olduğunu anlatı ve şöyle dedi: 5·· K l ah t y d. ede.::el::lerdır. As kalede clu·· ndenberı· bıı d.-ı - Gazete sUtunlarını o yakit daha re, uveyş ana ı, y u a ı- ~ . \I(! 

bu şekilde rnütaleada bulunması - _Dili~.dolaştı. ~azı anla: - babaca, daha Fakin bir 7Jhinle Halfa ve Orta Nil tarafından !arla donatılmış civar nahı' ~tu 
beni ziyadesile müteessir etmiş - mak ıstedıgım şeylen yanlış soy. . .. .ı:...·bir taarruz planı tatbik etmeg-i Thetis'ın yüzdürül- köylerden ve kazalarda11 1Zı 
tir. Teessüf. ederı'm. Hurnanı·zma, lcd" Be . d k . tcd" - · okumak; ı;azetcıerın ma.ıhr-. 1 

ım nım eme ıs ıgım dü" ·· kt eli H 'k" "h · l · 1 1 } Ik k k f1'I ıı;.. : • · · d:tVCt eden Yazılarının hakkını §Unme e r. er J 1 l tıma • mesı mese esı erce la • a ·ın a ın ge "&I 
bu kelimeyi işittikçe büyük bir şey latınce ve grekçenın lıselerde· . . · . de de İtalyanın Tarablus ordu. . dir. Dünden beri A skalecle 
korku geçiriyoruz. Neden? Bu okutulması meselesi üzerinde ar. "ermek mlimklın olur. . . . Londra, 28· (A.A.) - Thctıs 1 k b "kt · 300 J 

su Habeş ordusu ile ırtıbat te. en ·ur an mı · arı 
da. ne dernek? İnsanlıktan korku. kadaşlar buraya hazırlıklı olarak Bir lngiliz ıktisat heyeti sisine çah§acaktır ve bu ordu. tahtelbahiriııin su yüzüne çıka- miştir. fi' 
lur mu? (Alkışlar). gelmemişlerdir. Yoksa şura bu ların mühimmat vesaire ihti. rılması harekatını lcra edecek Sabahtan itibaren Erzll 
. Burada ilk, orta,· yüksek tah. meseleyi görüşen:ez, salahyeti ha lzmire gelecek 1 t . b . olan Zclo ,·apurundaki ı:ıh\t ve 1 1 1) .. t .. "tt jst 

T · k b .. . . . . . yaç anm emıne mec unyet . u ar u un vesaı en 
sı ını yapara u mevzu uzerın. rıcındcdır: yolu~~~ bır_ şey anla. I . 28 (AA) _ Y . hissedecektir. İngiltere ile bir. cihazların takviyesini nıiitcakıp , ederek Aşkaleye gitnıekı, 
de imali fikir etmiş in.sanları hü. <>ıldı'-'sa sızdcn ozur dılcyorum zmır, · · cnı el h 1 k · t ht ıı ı · · T t!I "' " · k ·· ·· · · h 11 · le~erek Libyaya giden yollan er a ıııez ·ur a c >a ıırın su cım saatinde vali konıll mani:r.madan bahse salahiyettar Halil Vedat Fıratlı Umanı uruuzum ve ıncır ma su en . .. . 1 . • b 1 ' I 

.. . - - . · l k müdafaa icin hazırlanmak olan yıızline çıkarı ınası ışıne aş a· memurlar ve mi.ihendis er 
görmcmeği bir türlü anhyama . 7.ana mevzuu uzerınde azaların yavaş ya\ aş pıyasaya ge me - ~ _ . . 

.. . -· .. • .. d d" 1 ·ı· · ·h Mısır İtalyan ordusuna kar<ı:ı nıl.:ca:..ı hah er verılmel(tcdır. kalede bulundular. dım .. ,, sovledıaı sozlerl" suranın yuksek te evam e ıyor. ngı ız ıstı - 'S • 
1 1 . '(! 

" - tt : .. - ~ · ı:-k k ·cı · ··d·· tedbir almak endişesi içindedir Harekata baş anıncaya rn - istiklal Marşını mi.itcnk1r - Efendim, ben öyle deme . \•e degcrlı muzakere dakıkalarım cı ooperatı~ en mu ur ve . . • . . . . 1• • ·\ . • . I ~ 
elim. - ·· · · ·· · l · d ·· kk 4 Mısır hancıye nazın da son za- rlar ıkı, üç hafta be demek 1• - 1ı l·hsım İscan bir nutuk ;t ba.~ardıgmı tebaruz ettırdı. muessıs crın en mure cp - . h . a· ı kt c., ., , ·ı. 

Vekil: . . k" ·ı·k b" h , · Av t • manlard,_ Ankaraya Bükre§e zımı::clcccı.:ı la mın c 1 mc c - dcleyi kesti. Ve tren dak1" - Gaye olan sey ınsan vctış. ışı ı ır C) etın gus os son S . . .' . ' clir .. jc 
- Ya ne dediniz? Sözleriniz bu. f kf L. 1 ~. · • 1 larma doğru 20 gün kadar kal. ve ofyaya gıbnıştır. 30 hazı- · ca suren alkış tufanı 

rada aynen not halinde duruyor. 
1ı;n~ 1.~· ;.~\er~mız ve ~~~.e- mak üzere· şehrimize gelecek- ran tarihinde Ankarada imza ve binlerce halkın coşktlt 

Muallim Nuri: se k ~mkgu~ 1 ur dırı.san 1 ye ışd ır. lcri ve piyasayı tetkik edecek. edilen Türk - Fransız anlaşma- Askerlik işleri kışları ve Büyük Milli Ş~ 
mc ı an arın an ma ırum u!'. t tb"k .. · d . . 1 ·· ·· C h · ıı 

- Beş dakika müsaade edin Ü ·. •t b" t ı b t• t" b" leri bildirilmektedir. smm a 1 atı uzenn e ıstıca Fatih askerlik şubesinden: onunc ve um urıyet . .., 
nıversı e ır a e e ye ış ıre ı. .1 1 k . bed 1 .1. · k .. d. w• Jlll'' 

de tekrar arzcdeyim. 1. F k t c;. t 1 be t b"" b" ı e ça rşma ıca er. ngı ız • 038 _ n:ı ders vılında lise Ycvn metıne ·arşı goster ıgı d 
ır. a a ctter o a e a ıı ır d I T .. k l .. • l . · b wl l k l . 11 ıı 

Vekil: insan olarak yetişmi~se muvaf · ı Fransa an spanyaya ukr anıaşmaslma ~uvazlı o a- nııı:tclili okullarla daha yüksek ve ag I 1: ~es crı arası 
u....,, dakı"ka dcg-ı·ı buvuruıı · · · I · . ra yapı mış o an ...,u an aşma tas'-'ona gırdı. . 

- ~ • J fak olmuş sayabı!ırız. nsanı te. I teslım edılen altınlar 1 d Al ı ı . . okullardan mezun olup da tam " . . ıtl 
25 dakika· "'o··ylcyı·n 1 Bı"z burada f kk"" d k 1 · t· o masay ı man - ta yan ıstı. . . l lalk neşe ' ' C sc\•ınc; ı "' · ' e ur sa ece grc çe ve a ıncc. • . .. .. chlıyclııamelı olanlardan tah - ı.t~ 
büyu .. k bir hürri'-·ct ve samimi'-·et · ı k ll ··ı · · ı B' j Bayonne 78 (AA ) - lasm:n sark cephesınde onune . . . . bayr·ın1 he'-·ecanı yaş"'111n J " ye verı en ·ıyme e o çu mez. iZ ' - • • ~ w• • • A sıllerıne devam ctmıycccklerın < 'J c "' ,1 
havası içinde müzakere yapİyo. kendi tarihimize, mazimize bir 1 Mont.de.Marsanda Fransa ban geçm~~ kolay d~gıl~ı. Sıy_:ısı ve i Eylül :139 da hazırlık kıtnsıııa her yerde milli oyunlM o. 
ruz. (Alkışlar). b:ıkalıın. Divan edebiyatının en k~~ırna yatırılmış olan 1 .• 50? strate~~k ehemmıyetı malum ~-,sevkleri mukarrerdir. Bu şcrai- narak eğlenilmektedi~. ı ~ 

Bundan sonra celseye on beş büyük şairi Baki bu Türk - in. rr.ılyon lsp~nyol altınını hamı! hm Lubnanda başl~yan .~ahkı. ti haiz şubemize mf.'nsup tam Tren Erzunıma ellı nl;r~İ) ~ 
dakika fasıla verildi ve üçüncü sanı yaranacak nt yapmıştır! BL lbeş zırhlı·kamycn muhafaza al- rr.ah ve ~cyrutt~~ mudAafaa chliyetnamelilcrin 1 Eylül !l:-: 9 metre kalmıştır. Ray~frdıf 
celse açıldığı zaman Üni\"ersitc 7.c brraktı~ı şey dört mısra. En tınd.a hu akşam hududa varmış hall~~mı .su.ratle bıtırmek,laznn hararetle devam etmek! . 

kt .. ·· C ·1 B 'I ı 0 ld - b T bl ş d da hazırlık kıtasıncla huluna- ---------re oru emı 1 sc : biiyük divan şairi Ffümli bu nıcv. ve lrun'da yrı.nmda ıni.itcaddit 0 ugu gı 1 •• ra us am a ~- .. . . . . · rl' 
Y .. k k ş· ·· 1 il t ı ı t hilmclcl'i için ı Eyliil ::ı::3 dan T k b ki t bırıOv .- u ·se · uranın son gu. zu iizerinde neler keşfetmiştir'! polis komiseri 1ulunan Bidas- zun menzı 1 op ar yer c~ ır. . .. .. ur ıye iSi e 

nu .. nde v·e son dakı.kalarında so""z · · ı · ş k · k d All S nıck ı·ktı"za eder 15 E,·Iül 939 sunu ne kadar De- d Hıç bır şey. E.bcttekı· e S})1.r, soa ·uman anı 1ay anza- · . . • . . . . l'k' · 1 1 
almanm çok tehlikeli oldug~unu Göt R · b .. ··k d ı d t f d k l t Sarkta İtalyan propagandası sıktaş askerlı kşubcsıncıe teşck- 1 eri yapı e, asın uyu a. am ar ır. gero ara m an arsı anmış ır. ~ ' . . . 

4 
~ 

biliyorum. Fakat bazı arkadas- Çünkü insanın tekamülüne, in _ · fiyasko vermiştir. İngiltere ve kUl edecek .askerlık meelıs.ınde İstanbul. 28 (A.A.) - ~ ııl' 
larm Üniversitede talebenin s;. sanlık mcfhurnt.nun terakki ve steno dersinin konulmalasını i!'I. Fransa sıkı surette teşriki me. muayenelerı yaptırılmak Uzere geden 28 bisikletçinin iştır ~ 
nıfta kalmasının sebepleri \.ize- tealisine hizmet etmişlerdir. BL tedi. ni eder~k ecnebi entrikalannı nlifus rUzdanl:ırr, ehliyelnanH• bu sabah yapılar~ Türkiye pi·( 

rinde ileri sürdiiğü mütalealara zim ic:in gaye olan şey bu insanı - Not tutmayan talebe olur. ve Arap alemince müfrit nas. I \"e mektep vcı:;ikalariylc birlikte lct sürat birincilildcr i başt.tı~~ 
cevap vermek istiyorum. Ben yetiştirmektir. · Yeni harflerle not tutul:ımaz de. yonaiist tahrikatmı karşılama.! şu heye mliracaatları i!An olu- na kadar c;ok rctin ve hCY~tl ~, ı 
5 seneden beri imtihanları biz- Bundan sonra plan komisyonu di. . lıdrrlar. nur. seçme mi". abakn!crır•.ian ~ (lf ~;ı(i 
zat takip eder ve neticelerini raporu maddelerinin müzakere - Plan komisyonu raporunun mü Nihayet harp halinde en zi. neticede Ankara bölgesindC~rıd ·lt 
ilan ederim ve diyebilirim ki, sine geçildi. Bu arada söz alan zakeresi bitmediğin~en vaktin de 

1
yade tehlikeye maruz olan tark lere karşı daima ilk safta bulu. han birinci, Kocaeli ~1~es~iı;e '~ı 

bizde talebenin muvaffak ol. Saim Ali, üniversitede talebenin bir hayli gecikmesinden dolayı cephesini takviye etmek için nacağını söyliyen bir devletten tbrahim Bczda.ğ ikin~ı. ~ µ~ 
ma niebeti hiç te diğer üniver- eski harflerle not tuttuğunu, ve celS<!ye nihayet verildi. Şiıra ya . [!arp devietleri hiç olmazsa bunu istemek fazla bir !CY mi.\lhirden Salih Avgın üç~nc~. Iı:f.ıı 
'~telerden a~ağr değildir. Bu ba- dersi anlamak için not tutmanın rın 9.!5 ta müzakerelerine devam Rusyanm hayirhah bitaraflrğı. ,dir? radan Nuri Kuş dörduncu 0 

kımdan orta tedrisat umum mecburi olacağına göre liselerde edecektir. nt temin etmelidirler. Tecavüz- RENE PINON !ardır. 
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__________ ...;.:is~ta~n~b~u~l~L~e~v~a~z~ım~~A~m~i~r~liğ~i~n~d~e~n~ve~r~,ı~e~n~:~H..:.:.a~ri~c~i~A~s~k~e~ri~K~ıf~a~a~fı~ll~a~nl~a~r~ı. _________ ı 
l)'are fab . 
Uitur, l\ rı~asınd~ dekovil hattı kapalı zarfla eksiltmeye j bilirler. (119) (5143) ıh kanunun 2, 3 maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve tek_ 

. Kaegı bedelı 18,798 lira 68 kuruş olup ilk teminatı • • • lif mektuplarını ihale saatinden en az bir aaat evvel Ankarada 
de '-'ekJalı zarfla eksiltmesi 10-8-939 Perşembe günU 120,000 kilo una teklü edilen 13 k~ 98 santim tahmin fi. ~1. M. Vekaleti Satınalma komisyonuna verme!eri. (132) (5228) 

e ıartna et satın alma komisyonunda yapılacaktır. Plfın, ata göre pahalı görüldüğünden 3-8--939 günU saat 16 da ihale ••• 
kanun nıesı 95 kuruşa An.karada Komisyondan alınır. ts. yapılmak üzere yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmu§tur. Beherinin fiatı 19 lira 50 kuruş olan 2230 adet karyola ''altlı 

at rtıek't112, 3 cU maddelerinde yazılı vesaik ile birlikte Piyasa değişikliklerinden dolayı 2490 sayılı kanunun 5, 3 cil mad. üstlü,, kapalı zarfla eksiltmeye konmu§tur. İhalesi 7 Ağustos 
kadar A. up veya makbuzlarım ihale saatinden bir saat delerine tevfikan yeniden yapılan tahmini bedeli 16,200 lira ilk 939 pazartesi günü sa.at 11 de yapılacaktır. İlk teminatı 3262 li. 
(~76) ııkarada M. M. V. satın alma komisyonuna ver. :cminatı dn 1215 liradır. Şartnamesi ve evsafı kolordunun tekmil radır. Şartnamesi her gün öğleden sonra M. M.. V. satın alma 

garnizonlarında mevcuttur. Ve aynıdır. Bu ı;arnizonlarda her Ko. dan 220 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. Eksiltmeye gi
gün göriilcbilir. Teklif mektupları ihale gün ve saatinden bir sa. recekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cU maddelerinde gösterilen ~ * * * '\le bir 

llhntışt Pavyon ve iki cephanelik kapah zarfla eksiltme. 
70 lira~r. Keşif bedeli 38,261 lira 22 kuruş olup ilk temi. 
de V ~~· Kapalı 7.arl'la eksiltmesi 11-8-939 cuma günü 

l>roje :e aıe.t satın alma komisyonunda yapılacaktrr. Şart. 
alınır. 1 Planl~r ~95 kunı.:ı mukabi~'.nde Ankarada komis. 

~ birJikt steklılerın kanunun 2, 3 cu maddelerinde yazılı 
Saat e:V il~ teminat ve teklif mektuplarım ihale saatin. 

at evvel Erzincanda As. satınalma komisyonuna vermeleri. belgeler ve ilk teminatları ile teklif mektuplarını ihale saatin. 
(150) (5349) den behemehal bir sat evvel Ankarada M. M. V. satın alma Ko. 

tıııa \' elıne kadar Ankarada M. M. V. satın alma ko. 
erıneıeri. (4579) 

e *** r çift' . . . 
r,11 le ıne tahmın edilen fıyatı 45 kuruş olan 44,300 çift 
Cluna a~al~ zarfla münakasaya konulmu~tur. İhalesi 11-

\oaaı " gUnu saat 14 dedir. Ilk teminatı 1495 lira 50 kuruş· 
aınıa\§aı:namesi hergün öğleden sonra Ankarada M. M. 
2490 oınısyonundan bedelsiz alınabilir. Eksiltmeye gire
lern sayılı kanunun 2. 3 üncü maddelerinde gösterilen 

'aat ınat ve teklif mektuplarını ihale saatinden beheme
evver \·ernı ınc kadar Ankarada M. M. V. satmalma komis. 
eleri, (5478) 

*** 
20.000 kilo sade yağı kapalı zarfla eksiltmeye konulm~tur. 

Tahmin bedeli 21.000 lira olup ilk teminatı 1575 liradır. EksilL 
mesi 2-8-939 Çarşamba gUnü saat 16 da Kayseride askeri satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Evsaf ve şeraitini görmek is. 
teyenler Kayseri, Ankara ve 1sanbul Lv. am. s.<ıtm alma komis. 
yonlarında görebilirler. Eksiltmeye gireceklerin eksiltme gUnU 
2490 sayılı kanunun 2, 3 cü madlelerinde istenilen belgelerle bir. 
tikte ihale günü \'e saatinden en geç bir saat e\'Veline kadar temi. 
nat ve teklif mektuplarını Kayscridc askeri satın alma komisyo. 
nuna vermeleri. (124) (5177) 

*** 
Eskişehir tayyare alayında birinci sınıf c:ift hangarla iki 

cephanelik kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. l{eşif bedeli 
174754 lira 88 kuruş olup ilk teminatı miktarı 9988 liradır. Ka. 
palı zarfla eksiltmesi 1-8-939 salı gilnü saat 11 de Ankarada 
Vekalet satmalma Ko. da yapılacaktır. Şartnamesi, plan ve pro. 

llıahaıu * * * jeler 880 kuruş mukabilinde her gün Ko. dan alınabilir. Eks!ltme-
ıniktarı tutarı tık teminat İhale tarihi ye girecekler bir hı~.fta evvel hava müsteşarlığı inşaat şubesine 

ton Lira Lira ve saati müracaatla vesika almaları. (123) (5178) 
108 4,860 365 8.8.939 16,30 • * * 

ıı~atıd 520 18,200 1365 ,, ., .. 16 Tümen birliklerini nihtiyacı için 10 taksitte alınmak ve TU. 
tlerj ~ teslim mahalli, mıktarı, ilk temınatı, ihale günü 'llen ambarında muayenesi yapıldıktan sonra birliklere nakli mü. 
Paıı gosterııen kuru ot Demirköy için açık ve Pınarhisar ı eahhide ait olmak şartile 137.400 kilo kuru fasulye kapalı zarfla 
işr~rf usulile satın alınacaktır. Kapalı zarfla alınacak 1 ksiltmesı yapılıp mukaveleye bağlanacaktır. 
bır ırak edeceklerin teklif mektuplarını hildirilen gün ve Evsaf ve şartları komisyondadır. Muhammen fiatı 20,610 Ji_ 
~a 8aat evveline kadar kadar Vizede Tüm satmalma ko. ra ve ilk teminatı 1545 lira 75 kuruştur. İhalesi 7-8-939 pazar. 
ıs~/errneleri açık eksiltme ite alınacak miktara iştirak tesı günü saat 16 dadır. İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat 

illeyi en_lerın aynı giinc!e komisyonda bulunmaları evsaf ve evvel kanuni vesikalarile teminat mektuplarmt Lüleburgazda 
oll'ıtay görmek isteyenlerin mesai gün ve saatlerinde mez. 1'üm satm alma komisyonuna vermi§ bulunacaklardır. (151) (5348) 

ona trıtiracaatlan. (127) (5174) * * • 
l 60() *** Bcherine tahmin edilen fiyatı 210 kuruş olan 14500 adet 
ı ~o sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Frenk gömleği kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İlk teminatı 

ııı tutarı 39 Çarşamba günü saat 15 de yapılacaktır. Umum 2284 liradır. Şartnamesi her giln öğleden sonra l\I. M. V. satın 
her 16,320 lira olup ilk teminatı 1224 liradır. Şartna. alma Ko. dan 155 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. İhalesi 9 
a~Uı~ komisyonda görülebilir. istekliler ticaret odaları. Ağustos 939 Çal'§nmba giinü saat 11 de yapılacaktır. Eksiltmeye 
"· latekıı Uklarma dair vesika ibraz etmek mecburiyetinde. girecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı bel. 

!az.la 1~n 2490 sayılı kanunun 2, 3 eti maddelermtl azılı ~elerlc ilk tt.ıminatlarım Ye t eklif mektuplarını ihale saatinden 
11 bir s::kur ve teminat mektuplnrmı itialc günü \bale saa behcmeh..a bir ~mat evveline kadar Ankarada '1. M. V. satınalma 
'a~ t evveline kadar makbuz karşılığı lzmir Bornovada lto. na vermeleri. (159) (5426) 

~ ma komisyonuna vermeleri. (126) (5175) ••• 
• ~5 "' *** 3. Kor l\Ierkez Birlikleri ihtiyacı için "150,000" kilo sığır eti 

~lesı ~ılo~ sade yağı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş. komutanlıkça gali görüldüğünden yeniden kapalı zarf usulile alı. 
ta1ıın1 ""-ö--939 Çarşamba günü saat 11 de yapılacaktır. U. nacaktır. ll1alesi 31-7-İl39 Perşembe günü saat 11 de Çorluda 
ı her 11 ~ut.arı 54,645 lira olup ilk teminatı 4099 liradır. Şart. Kor Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. İlk pey parası 3037 
'i3 k gun komisyonda görülebilir. İsteklilerin şartnamesini lira 50 kuruştur. Şartname ve evsafını görmek isteyenler her ğün 
lca~llruş mukabilinde alabilirler. lsteklılcrin ticaret oda. Çorluda Kor Satmalma Komisyonuna müracaatın görebilirler. 

· ~k ~h olduklarına dair vesika göstermek mecburiyetin. istekliler kanunun 2,3 cU maddelerindeki belgel~rile birlikte bel. 
ddeıe 8•11bnesine iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 li glin ve saatten bir saat evvel teklif mektuplarını komisyona 
~tul>lttnde ~azılı vesikaları ve teminatı muvakkatelerile tek \'ermiş bulunmaları. (139) (5221) 
~i IU-tnı ıhale günü ve ihale saatinden bir saat evveline *** 
~ver Bornovada askeri satınalma komısyonuna makbuz Çanakkale Mst. Mevki birlikleri ihtiyacı için 100,000 kilo 

trneleri, (125) (5176) sığır eti kapalı zarf usulile satın alınacaktır. Sığır etinin beher 
Ocl() k~ * * * kilosu 28 kuruş 50 santimden 28500 lira biçilmiştir. İhalesi 1-8 

16 ııo o~d ~ k da !'i·~ a e yagı apah zarfla 31-7-939 pu.artesi gunu -939 salı günü saat 11 de Çanakkalcde Mst. Mevki Satmaima 
. l'aıııg~ede askeri satınalma komisyonunda ihalesi yapı. Komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin ihale konununda gösteri. 

~<ta gö ~ın .~eli 15,000 liradır. Şartnamesi her gün ko. len vesaik ve ılk teminat akçeleri olan 2137 lira 50 kuruş ile bir. 
~ lekliftt.ilebılır. Ve parasız altnır. İstekliler teminatı evve. ikte ihale saatinden bir saat evvel komisyona müracaat etmeleri. 
~ifded Inektu.plarını muayyen zamandan bir saat evveline (138) (5222) 

e komısyona vermeleri. (122) (5179) ••• 

1 * * * 
Miktarı Tutan tık teminat thale tarihi saati 
Kilo Lira Lira kuruş 

~ 7ıo,300 11,815 886 33 31.i.939 pazartesi 9 

datıacıa.~o.ooo • ~.ı.so . 1~ 57 . . .• ., 10 
"latiıe 1 Asken Bırlıklerın ıhtıyacı ıçın yukarıda cins ve 

~l:ııaddeıe;~taları ,.e ilk teminatları yazılı iki kalem iaşe ve 
~ ~let-i h. 1 kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. lbale gün 
~8.b111da tıalarında gösterilmiştir. Eksiltmesi Adanada Tüın 
~ltııntııı:a.tı~ alm~ ko~isyonunda y~prlacaktır. Teklif mek. 

ı •. :~ \' . ıçın bellı edılen saatten hır saat evvel komisyon 
\l\ııbul erılıniş bulunacaktır. Şartiamesini görmek isteyen. 

v~ A~e Ankara Levazım amirlikleri satınalma komisyo. 
~ Tüm satınalma komisyonunda her gün göre. 

Beher çiftine tahmin edilen fiatı 743 kuruş olan 20,000 çift 
çizme kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi ~939 
Perşembe günü saat 11 dedir. tlk teminatı 8680 liradır. Ev~at 
ve şartnamesi 743 kuruşa Ankarada M. M. Vekaleti Satınalma 
komisyonundan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kamı. 
nun 2, 3. eli maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif 
mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evveline kadar Anka_ 
rada M. M. Vekaleti Satnıalma Ko. Rs. ne vermeleri. (133) (5227) 

"' ... 
Beher çiftine tahmin edılen fiatı 470 kuruş olan 200,000 çift 

lcundura kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 2-8-939 
Çarşamba günü saat 11 dedir. tık teminatı 41.350 liradır. Ev. 
saf \'e şartnamesi 47 lıra mukabilinde Ankarada M. M. V. Satın. 
:ılma komisyonundan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayı. 

na vermeleri. ( 154) ( 5345) 

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

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

* • • 
Her takımına tahmin edilen fiatı 175 kuruş olan 17950 takım 

pijama kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 12 Ağustos 
939 Cumartesi günü sa.at 11 de yapılacaktır. İlk teminatı 2356 Ji. 
radır. Şartname her gUn öğleden sonra M. 1\1. V. satın alma Ko. 
dan 158 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. Eksiltmeye girecek. 
!erin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı belgeler. 
le ilk teminatlıtrınr ve teklif mektuplarını behemehal ihale saa. 
tinden bir saat evveline kadar Ankarada M. M. V. satm alma Ko. 
na vermeleri. (156) (5343) 

• • • 
Bitlis garnizonu ihtiyacı için 100,000 kilo sığır etinin ihale. 

si 10-S-939 Perşembe glinli saat 15 de Bitliste askeri satm al. 
ma komisyonunda yapılmak Uzcre kapalı zarfla eksiltmeye ko. 
nulmuştur. Muhammen fiyatı 18 kunı.,t.ur. Teminatı 1350 lira.. 
dır.Şartnamesini görmek istiyenler hergün komisyona müracaat e. 
debilirler. Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat evvel 
Bitliste komisyona vereceklerdir. (170) (5560) 

* * * 
Muğla, Marmaris, Milis, Küllük ve Bodrum garnizonlan ih. 

tiyacı olan 350,000 kilo arpa ile 350,000 kilo yulafa talip çıkma
dığından tekrar kapalı zarfla eksiltmesi 2-8-939 Çarşamba gli. 
nü saat 15 de yapılacaktır. Arpanın tutarı 19,250. lira Ye muvak
kat teminatı 1444 liradır. Yulafın tutan 20,125 lira ve ilk temi. 
natı 1509 liradır. Teklif mektupları ihale saatinden bir saat ev. 
vcl verilmelidir. Şartnameler komisyondadır. Kanuni vesaiki haiz 
olan isteklilerin Muğlada Komutanlık Satınalma komisyonuna 
müracaatları. (135) (5225) 

• • • 
Muğla, Marmaris garnizoolan için 20,000 kilo YilAs, Kill. 

lük ve Bodrum gamisonlan için 19,000 kilo sadeyağı kapalı zarf . 
la eksiltmeye konulınU§tur. İhaleleri 31.7-939 pazartesi gUnü sa. 
at 15 de yapılacaktır. Muğla garnizonuna alt olanının tutan 
22,000 lira ve muvakkat teminatı 1650 liradır. Milas garnizonuna 
ait olanının tutarı 20,900 lira ve muvakkat teminatı 1568 lira O

lup toptan verilebilir. Teklif mektupları ihale saatinden bir 1aat 
evvel komisyona vcrilmelfdir. Şartnameler komisyondadır. Ka.nu. 
ni vesaiki haiz olanların Muğlada Komutanlık Satmalma komla. 
yonuna mUracaatları. (134) (5226) 

• • • 
Elmalı krt.asmm ihtiyacı ola~ 270,000 kilo un pakalı zarfla 

eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi İsparta Tüm satınalma ko_ 
misyonundadır. lstekliler komisyonda okuyabilirler. Muhammen 
tutarı 31,050 liradır. İlk teminatı 2328 lira 75 kuruştur. Eksilt. 
mesi 14-8-939 pazartesi günü saat 16 da lspartada Tüm satın. 
alma komisyonunda yapılacaktır. İstekliler 14-8-939 saat 15 e 
kadar teklü mektuplarını tsparta Tüm satmalma kom.isyoıuı ba.5. 
kanlığma verecekler veya göndereceklerdir. (192) (5697) 

* * * 
Kütahyada yapılacak iki adet bir numaralr ~p inşaatı k&. 

palı zarfla e1csilt.meye konulmuştur. Tahmin edilen bedeli 129,415 
lira 30 kuruştur. Muvakkat teminatı 9706 lira 15 kuruştur. lha. 
lesi 21-8-939 Pazartesi günU saat 17,30 da Balıkesir Kor. satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Plan keşif, hususi ve fenni şarL 
nameler İstanbul, Ankara levazım timirlikleri ve Balıkesir Ko. 
lordu satın alma komisyonlarında her gün parasız görülebilir. Ve 
650 kunı.s mukabilinde Balıkesir Kolordu inşaat şubesinden alı
nabilir. Eksiltmeye girebilmek için bu gibi kıymette inşaat işle. 
ri yaptıklarına dair ihale gününden en az sekiz gün evvel Vilayet 
Nafıa müdürlüğünden alınmış ehliyet vesikası teklif mrfma ko. 
nulmuş bulunması lazımdır. Taliplerin belli belgeler ve yukarıda 
yazılı ehliyet \'esikalannr ve muvakkat teminatlarmı havi teklif 
mektuplarım ihale saatinden bir saat evveline kadar Bahkesirde 
komisyona. makbuz mukabili teslim etmeleri. (1!'3) (5696) 

Qramazof Kardeşler 
lümsemektedir. 

Sonra, sarhoşluk, endişelerin keskin
liğini gidermişti. Dimitri, cinayetinin 
ancak ertes sabah farkına varılacağını, 
takibatın ancak o saatten sonra başla
yacağını, önünde daha birkaç saatlik 
zaman bulunduğunu düşünüyor ve bu 
birkaç saatten cihanın bütün saadetini 
almağı tasarlıyordu. 

şayabileceğine inanır. Evler, birer birer 
iki taraftan akar gibi uzaklqırlar. Ama 
canı yine avunur. Çünkü bu yol bittik· 
ten sonra öte1ı:i baıtayacak. itte bu ina
nışla, sağa sola cesur gözlerle bakar. 

dığı üç bin rublenin yarısından fazlası
nı harcıyor. "Makroi,, ye evvelce gel· 
t:liği için bu eski, ahşap evin girdisini, 
çıktısını pek iyi biliyordur. Sanıyorum, 
ki bu zaman içinde Djmitri Karama.zof 
parasının bir kısmını, bir •nın herhan
gi bir deliğine saklamıştı. Ya bir tahta 
aralığına, ya çatının bir yerine, belki 
de bir duvar oyuğuna. 

Y~zan: Dostoyevski 

korkusunu bile ıilmitti. Tabii bu siliniş 
çok ıürmedi. 

Ben, size burada üç tesirin hükmü 
altında bulunan bir cini varlığın ahva· 
!ini tasvire çalışıyorum. 

Bu tesirlerin biri aarho;1uktur. Kafa
sında içki buğusunun sisi, ve dansların, 
musikinin gürültüsü ve şa~kılardır. Sev· 
gilisi de yüzü içkilerin tesiriyle allan· 
nuş, güzelliği artını§ bir halde ona gü-

Ben, onun bu halini, darağacına gö· 
türülen bk mahkfunun haline benzeti· 
yorum. Yaya gi.d~iği ve sehpanın ku
rulduğu yer, daha epey uzak olduğu i
çin binlerce seyircinin önünde yaşana
cak bir zaman vardır. Bu uzunca yol 
bittikten sonra başka bir yola girilecek, 
darağacı orada kuruludur. Uğursuz yer 
orasıdır. Ama oraya kadar can ten~ 

duracak. 
ilk saniyelertde, mahkfım daha iyi ya· 

Karşısındaki kayıtsız kalabalığı hep 
kendi gibi adamlar halinde görür. Bu 
sırada öteki sokağa sapılır. Hlli ölüm· 
le onun arasında bir yol parçası daha 
vardır. Bu avunma, onu ta darağacının 
dibine kadar bıralanu. önce, Karama
.zofun telakkileri de böyle idi iıte. Ken· 
di kendine: 

"Suçum, henüz: bilinmiyor. Adliye 'IC 

zabıta, işe el koyuncaya kadar epey va
kit geçecektir. Ben kendimi korumak 
için bir p!Sn kuranm. Şimdilik yaşasın 
zevk. Bu akşam o da ne kadar güzel!., 
Endişe içinde olmakla berabCT, ISl

dürdüğü babasının yastığı altıı:ı:ian al-

Çünkü paranın her vakit lazım oldu
ğunu, onsuz hiç bir §ey yapılamıyaca
ğını biliyordu. Böyle bir zamanda bu 
kadar hesaplı hareket, belki de ıize ~
caip görünecektir. Fakat suçlunun ken· 
disi, pek buhranlı bir devirde parasının 
yansını ayırarak bir keseye koyup göğ· 
süne ldiktiğini itiraf etmemit miydi? .. 
Bu, uydurma olsa bile Karamaıofun 

böyle !erltt dü~iln<lüğUnü itbat 9'ter. 
(Devamı var) 
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· Kızılay CemilJeli 

Türkiye Ses Kraliçesi 
,Bayan Hamiyet Yüceses 

Memleketimizin her tarafında seve seve 
dinlenen çok büyük rağbete mazhar olan 
kıymetli muganniyemiz, Türkiye Ses Krali
çesi Bayan Hamiyet Yüceses'in bazı plakla
rını muhterem halkımıza takdim etmekle 

şeref duyarız. 

AX 2102 AX 2143 
Bir sabah uyanD"ken 
N6 kadar bekledi göynüm 

AX 2126 
Gıilmeseydin açılmazdı bu güller 

Selim verdim selim almaz 
Gözlr var aman gözler var 

AX 2149 

Umumi Merkezinden: 
Gaz maske fabirkamız için dikiş makinelerinin tamirinde 

vukuf sahibi bir makiniste ihtyaç vardır. Aynı zamanda yazı 
makinelerinin tamirini de yapabilenler şayanı tercihtir. :\1aki. 
nist, ihtisası derecesi anlaşılmak üzere üç ay tecrübe mliddc. 
tile angaje edilecek, ondan sonra asli mütehassıs olacaktır. Ta. 
liplerin hizmet ve kifayet vesikalariyle Yeni Postane civarın. 
da Kızılay Hanında, Kızılay deposu direktörlüğüne müracatları. 

lstanbul Beled• vesı fli',,ları 

Yalova kaymakamlık konağında yapılması lazım gelen tamirat 
açık eksiltmeye konulmuştur. lhale 14-8-939 Pazartesi günü 
saat H de daimi encümende yapılacaktır. Keşif bedeli 583 lira 42 
kuruş ve ilk teminatı 43 lira 76 kuruştur. Şartname Zabıt ve Mu. 
amelat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin buna benzer 
en az 500 liralık iş yaptıklarına dair Nafıa müdürlüğünden ala. 
caklan vesika ve ilk teminat makbuz veya mektupları ile ihale 
günü muayyen saatte daimi encümende bulunmaları. (5701) 

istanbul Vilayet ve Belediye 

Riyasetinden : 
Yollarmı beklerken 

AX 2118 
Ell göderine 
Saçlarıma ak d\i3til 

Gemiciler birinci kısım 
Gemiciler ikinci kısım 

1 
AX 2154 

Sevda ateşi 
Gördüm ben seni 

1 Ağustostan itibaren kanunu mahsusları mu- ı Le v a z 1 m A m i r 1 i ğ i s at 1 na 1 r11 
... :,ınce bina, buhraı •. -~ tanzi:at vergile .. · cnvi- Komisyonundan 
rat ve kunturat resimlerinin yoklamasına başla- -----------------,---: 
nacaktır. 

Sahibinin Sesi 

1 '\ 

DO KOMAN: 1 
• Minimini 7nnınuzun ııhhatlnl 

Belediye tahakkuk şubelerinin ali.kadar me
murlan bu yoklamalar esnasında gayri men
kullerin bütün taksimat, müştemilat ve teferrüa
tım mahallen tetkik edec-eklerdir. Bu itibarla bi
liimum emlak sahiplerinin yoklama memurlan· 
nın müracaatında kendilerini hüsnü kabul edip 
icap eden İzahatı vermeleri ve gayri menkulleri 
gezdirmeleri, bilhassa kunturatları her an tet
kike amade bir vaziyette bulundurmaları sayın 
halktan kendi menfaatleri namına ehemmiyetle 

Vilayetimiz 

Memleketi tanmıa yolun
da ıidcletle muhtaç olduğu. 
muz Bütük DOKÜMAN 
eseri ilk sayısını HATAY' a 
huretmiı bulunuyor. Bü
tün uyanık Türkiye halkı. 
nr bilhassa orta tahsil genç
liğini §İdcletle alakadar ede. 
cek ol.n bu muazzam ese
rin ilk sayısı 1 Ağustosta 
çıkıyor. 

lıtanbul Aıliue Altıncı Hııkıık 

Jlahkemeıinden: 

Marjaro tarafından Ilüyükadada 
Ciçekçiy:ılı sokağında 30 No. lu e,·dc 
mukim iken halen ikametgahı meç. 
bul Harilaos dan arzuhali ilanen 
tebliJ edildiJi halde ve muayyen 
milddet dahi geçliği halde cenp ver-
mediğinden tahkikatı için 16 - 10 -
939 pnzartesi günü saat (10.30) dn 
talikine karar "Yerilerek davetiyenin 
bir nü~hası da mahkeme dinnhane-
siRe talik kılınmı~ olmakla mumai
leyh Harilosun mua~ yen gün ,.e sa
atte htanbul asliye altıncı hukuk 
mahkemesinde hazır bulunması lil
sumu teblil yerine 1Ctmek üzere on 
bş gün müddeelle il•n olunur. 

(K. 1. l97) 

• Zayi 
4717 nu(IW'ıllı ıorör elıliyetname

D!i uyi ettftL Yenisini ~karacaJım
dın eskisinin hükmil yoklur•. - llıi. 

•e11tn ofla Ali Ge:en.G .(29779) 

dQşftnftnftz. Onlara çocuk narbala· 
nnıa kraliçesi olan Te en l7l imal 
edllmlt. en fala te1r.emmaı etti• 
rilmiş, en sıhhi arabayı alınız. 

Yeni gelen 1939 modelinin 50 den 
faıla çeşidi nrdır. Her yerden 
ucuı fiat Te mftsait ıartlarla yalnız 

Baker mağazalarında 
bulabillrslnls. 

tlan 
Be11ollu Üçüncü Sulh llukuk Jlah. 

kemeıinden: 939/1032 
Mahkememizin 939/1032 No. hı 

dosyasiyle Galatada Bereket hanındn 
Kosta Saridaki tararından Beyojlu 
Tarlaba,ı caddesinde 50 No. lu hane. 
de komisyoncu lzidor Sakarya aley. 
hine açılan 80 lira alacak davasında 
ilanen tebligata rağmen mahkemeye 
ıelmedijinlzden hakkınızda talep 
Teçhile 20 gün müddelle mübrez 
konturallaki imzanın inkArınız ha
linde istiktap icrası için mahkemeye 
gelmeniz, ıelemedijiniz takdirde 
müstenkif addolunacajnrızdan ba
hisle gıyap karannın tebliğine karar 
verilmi, olduğundan mahkeme günii 
olan 28 - 8 - 939 tarihinde saat 10 
da ilirazen mahkemeye gelmeniz ve. 
yahut musaddak bfr vekil gönderme
dijiniz takdirde gıyabınızda karar 
YerileceAi gıyap karan makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

(29782) 

ııaıı 
2 ncl /fldı Jlemurlulundan: 

934/U 
Evvelce lstanbulda Mahmutpa,adıı 

f rfaniyc çar,mnda elbisecilik yapan 
Prodromos Aliciyadisin yenileme 
ilanı üzerine dosyası yenilenerek ge. 
len al:ıcakhlar taleplerini geri alma
lariyle mahkemece iflasın kaldırıl

masına 19 - 7 - 939 tarihinde karar 
\'erildiği ilin olunur. (29780) 

rica olunur. (5564) 

Deniz Levazım ii.mirliği ilii.nları 1 
1 - Talımin edilen bedeli (17.181) lira (50) kuruş olan 

(35.000) metre Patiska, 29 Tenunuz 939 tarihine rastlayan Cu. 
martesi günü saat 11 de kapalı zarfla alınmak üzere eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - nk teminatı (1288) lira (62) kuruş olup şartnamesi her 
gün komisyondan parasız olarak alınabilir. 

3 - lstcklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tan . 
zim edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve sa. 
atten bir saat evveline kadar komisyon başkanlığına makbuz mu. 
kabilinde vermeleri. (0055) 

* * * 
12.000 !Kilo tutya beyazr 
29.000 Kilo kristal bezir 

7 .000 Kilo Neft 
15.000 Kilo ham bezir 
1.000 Kilo kaynamış bezir 
2.000 Kilo kurşun üstübeç 
9.000 !Kilo ka.ba üstübeç 

26.000 Kilo sülyen tozu 
40 Kilo Glotelin 
40 Kilo helyogen Blau 

1 - Tahmin edilen bedeli ( 44.320) lira olan yukarıda cins ve 
miktarı yazılı 10 kalem boya malzemesi 15 Ağustos 939 tarihine 
rastlayan salı günü saat 14,30 da kapalı zarfla alınmak üzere 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İlk teminatı (3324) lira olup şart.namesi her gün komis. 
yondan 222 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tan. 
zim ede.ekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saat. 
ten bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon baş. 
kanlığına vermeleri. ())636) 

Umum neşriyatı idare eden: SAHIRJ : ASIM US 

HAKKI TARIK t:S Basıldıltı yer: V AKIT Matbaası 

l lstanbul Levazım Amirliğinden verilen: Harici Askeri Kıtaatı illnlan 
Garnir.on Kilo Cinai Muhammen Tutan Teminatı İhale tarih ve 

bedeli Ku. Lira Lira K. saati 
Erenköy 119000 sığır eti 25 29750 2231 25 10-8-939 saat 10 
F.caba.t 95500 " 27 25758 1933 87 10--8-939 

" 11 
Geyikli 63000 " 25 15750 1181 25 7-8-939 

" 
10 

Geyikli 95500 .. 25 25785 1933 87 " " 11 

Çanakkale müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı için. yukarıda yazılı sığır etleri pazarlığa bıra. 
lalnıışbr. 

İhale tarih ve saatleri yukanda gösterilmiştir. Pazarlık Çanakk2lede müstahkem mevki sa • 
tmalma Ko. da yapılacaktır. İsteklilerin muayyen gün ve saatlerde belli belgeler ve teminat akçe. 
lerl ile birlikte Ko. 11& müracatlarr. '(194) (5695) 

Ordu sıhhiyesi için 11 ~it sırlı malzeme alm 
eksiltmesi 31-7-939 pazartesi günü saat 15,30 da 
lstanbul levazım amirliği satınalma komisyonunda 
Tahmin bedeli 2740 liradır. llk teminatı 204: lira fi<> 
Şartnamesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuıal 
larile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. (7'l ( 

*** 
25 ton benzin ve 15 ton motorin alınacaktır. 

eksiltmesi 31-7-939 pazartesi günü saat 15 de Toph 
lik satın alma komisyonunda yapılacaktır. Hepıinin 
deli 6450 liradır. İlk teminatı 483 lira 75 kuruştur. 

Şartnamesi komisyonda görülebilir. İlteklilerin 
sikalarile beraber teklif mektuplarını ihale eaatind 
evvel komisyona vermeleri. (75) (5217) 

••• 
700 Adet su fıçısı almacaktır. Pazarlıkla ekail 

939 perşembe günü saat 14 de Tophanede let. Lv. 
alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 2 
teminatı 340 lira 75 kuruştur. Şartname ve nUmun 
yonda görülebilir. İsteklilerin kanuni veıikalarile 
saatte komisyona gelmeleri. (95) (5548) 

••• 
1500 ton kadar buğday kırdınlaca.ktır. Kapalı 

mesi 31-7-939 pazartesi günü u.at H,45 de Top 
zım amirlıği satınalma komiayonunda yapıJacaktD" ...... ,.,,_ .. _ 
deli 9836 lira 85 kuruş Hk teminatı 737 lira 76 kuru~ 
mcsi komisyonda görülebilir. lstcklllerin kanuni veıi 
raber teklif mekt!uplarını ihale saatinden bir saat e~ 
yona vermeleri. (76) (5216) 

* * • 
46000 kilo yaş üzüm alınacaktır. Açık eksiltmesi ":J 

Pazartesi gilnü saat 14,30 da Tophanede amirlik aatJlll'..:'"ılll 
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 4600 lira, ilk teminatı ~ .. 
Şartnamesı Ko. da görülür. isteklilerin kanuni veeikallJ'" 
ber belli saatte Ko. na gelmeleri. (102) (5698) 

Muhammen bedeli 10671,80 lira olan H kalem ıc-t' ..aJ 
ve seramik 11-9-1939 Pazartesi günü eaat 15,30 da ...,.. 
usulü ile Ankarada İdare binasında eatm almacktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (800,39 Urhk muva~, 
ile kanunun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini ayol 
14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri lizmıdJr. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme 
Haydarpaşada Tesellilm ve sevk eefliğinden dağıtıla~ 

Akhisar Belediyesinden: 
750 adedi devir 50 peryot 400/231 voltluk 84 it. ~. !.:: 

tında üç safhalı mütenavip cereyanlı açık model iki ~.1 
alternatör kapalı zarf usulile satm alınacaktır. 

Muhammen bedeli 1870 liradır. 
Eksiltme 3 Ağustos 939 Pereembe gU.ntı uat 11 it 

caktır. Malfımat almak isteyenler Akhisar elektrik f, 
eksiltmeye iştirak edecekler Akhisar belediye en 
ni tarifat dairesinde müracaatları ilh olunur. c-> 

1939 ResimliHa 
Memleketimizin en güzel ve en ut:JJ' 

haftalık gazetesidir 


