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manvadan Danzıg'e silah 
nakliyatı devam ediyor 

~~~~~~~~~~funy~Danz~~an 

ımeclisine ı nota • 
verıyor 

Danzigdeki işçiler müstacel bazı 
' işler için seferber ediliyor 

Rcisicımı7ıurumuzzm Ankarada 7.:ar~lamnalarmdaıı bir intıba 

• 
cu~hurreisimiz lnönü 

• • Z ÇiS e 
heyeti reisini 

a ul buyurdu 
Yeni buhran 
alametleri 

Ankara, 3 (A.A.) - General Naci Tınaz, bu 
Haber aldığımıza göre 2kşam Marmara köşkün
Reisicumhur lnönü bu- de General O. M. Lund 
f( Ün öğleden sonra Çan- riyasetindeki /ngiliz as-
kaya köşkünde lngiliz heri heyeti şerefine bir 

Yazan: ASIM US büyük elçisi ile T uğgene- ziyafet vermiş ve samimi 
Temmuz ayı Avrupa vaziye. ral O. M. Lund'u kabul bir hava içinde cereyan 

tinde yeni buhran alametleri ile buyurmuşlardır. eden bu ziyafette genel 
beraber girdi. Nazilerin Danzig. Müdafaa Vekilimizin kurmay ikinci başkanı 
deki tahrikatlan arttı. Hitlerin . • f e Ôrgeneral Asım Gündüz 
Danziğe gideceği hakkı?d~ki ri- lngılı~ hey~ ın ve daha birçok general-
vayetler teyit edilmedı ıse de zıyafetı ler ile lngiliz büyük elçi-
b d ki h OkAt hıı.fiftlediği 

ura .. ~. ta rı a 1~1 1 ile Ankara 3 (A.A.) - liği askeri ateşeleri hazır 

l
de

1
goru

1
lmeyo_rk .. ci ~:n ~ünih Milli Müdafaa Vekili bulunmuştur. 

ta yan arın ı ın . . 
darbesi hazırlamak istedıklerı 
söyleniyor. Almanlar İngil.te~:: 
nin harp yapacağına; den~ldı~ı 
kadar harp hazırlıklarının ılen
lediğine de inanmadıklarını zan-

Banka ve müesseseler Baremi 
. nettiren bazı neşriyatta bulunu
yor. Bu ciimleden olnrak V <:>:l 
Kiscer !Beobachter birkaç gun 

h d . . ı 

Kanununun ikinci müza
keresi kabul edildi 

evvel Versay mua e esının yı • 

d .... -. .. ··nasebetiyle yazdığı onumu mu 
bir makalede şöyle diyordu: 

"B' d mokrasilcrin bir har-
ız e . 

be hazır olduklarına ınanmıy.o-
ruz. Sulh cephesi Moskova ıle 
b" l d"k kafi derecede e-
ır eşme ı çe d" t 1 

h . tı· b" mcvcu ıye o a-emmıye ı ır 

Ankara, 3 (A.A.) - Büyük 
:Millet Meclisi bugün Rcf et Ca. 
nıtezin başkanlığında toplanmış. 

tır. 
Celsenin açılmasını müteakip 

ınaz." 

söz alan Dahiliye Vekili Faik Öz. 
trak, eY:rakı varide arasında bu. 
lunan ve belediyelerce yapılacak 
istimlake ait kanun lityihasınm 

. d yenı alakadar Dahiliye. Adliye ve Ma. 
Bir taraftan Danzıg e . live enciimenlcrinden se.çilecek 

b. . 1 . k hedefıne " b h ır emnva n yapma .. çer azadan miirekkep ır mu . 
müteveccih tahrikat yapılır~e~, ~elit enciimen tnrafından tetkik 
diğer taraftan pari.İ gazetesının edilmesini istemiş, ve kabul o · 
hu tarzda neşriyattn bulunması lunmuştur. Bundan sonra .ruzna. 
zihinlere ciddi surette şüphe ve- eye geçilerek mahsus bır ka -
ten bir hadisedir. ~un ile devletten bir hak temin 

B . k da lnnili1 · .. den vcva sermayesinin yansın. 
u vazıyet arşısın ° " " · l b 

Başvclri}" ·ı Hariciye Nnzınnır: dan fazlası devlete aıt o an an. 

Meclis, askeri ceza kanunun 
bazı maddelerinin değiştirilme • 
sine, Türkiye - J<::stonya tica. -
ret ve kliring anl~masınm ba. 
zı pozisyonlarında yapılan deği • 
şiklikle beynelmilel sıhhi muka • 
Yelenin bazı maddelerini değiş • 
tiren an1a.~manın tasdiklerine a. 
it kanun layihalarının dıı. birinci 
müzakerelerini yaparak çarşam . 
ba günil toplanmak üzere içtimaa 
nihayet vermiştir. 

Nizamnameler 
hazırlanacak 

Ankara, 3 (Hususi) - Sivil 
devlet barem kanunu ile banka -
lar ve müesseseler barem kanu. 
nunun tatbik tarzını gösteren i. 
zahnameleri maliye hazırlıyacak. 

Königsberg krovazörü 
Danzig' e gidecek 

Vnrşova, 3 (A.A.) - D~igde Polonya 
mümessili bulunan Şodaki 'Mnreşal Smigly • 
Ridz ve hariciye nazırı Bek tarafından ayn ay. 
rı kabul edilmiştir. Şoda.ki hususi sal9.hiyetler 
ve yeni talimat ile Danzig'c dönecektir. 

Dolaşan bir §nyinya göre Polonya, Fran. 
sa ve İngiltere, üç memleket tarafından tam 
bir görüş birliği olduğunu teyit etmek üzere 
gerek doğrudan doğruya gerekse Danzigdeki 
Milletler Cemiyeti yüksek :ıtomiscri vasıtasile 
müşterek bir te§ebbilste bul\Ulllcaklardır. 

"Bwıuıı.J.a b<>mh-Pr l'cn,,,bt m\lsı'lbltlP~rı 
mı.atine göre Şodaki'nJn Danzig ayan meclisine 
Va:rşoYn hiikı1mctinin bir notasını tevdi etmesi 
ihtimali dnha. kuvvetlidir, 

Notada serbest şehir statükosunun Dan. 
zig'in askerileştirilmesini menettiği hatırlattı. 
rılacak ve son zamanlarda alınan askeri mahi. 
yette tedbirler hakkında resmi malumat iste. 
necektir. Aym müşahitler notanın Leh hakla. 

·(Devamı 10 ımcuda) 

----------------------------------------------------------------'-------
i;;;;c~k;k· !Jtlosko_v_'!_daki !!!!'ü.J'!!-~le: 

Çeşmedeki ordu Molotof yenı teki ıflere 
birliklerini teftişe 

lzmir,3~~::;>k-Büyllk dün cevap verdi 
Erkanı Harbiye Reisi Mnrc. Şimal memleketleri garanti kabul 
şal Fevzi Çakmak maiyetin. k · 
deki kumandanlarla yarın sa. etmeme te ısrar ediyorlar 
bah Çeşmeye giderek ordu bir. Moskova, 3 (A.A.) - Havas Molotof, dün yeni Fransız - İn 
liklerini teftiş edecektir. Ma. muhabiri bildiriyor: giliz teklifleri hakkında şifahen i--
rcşal akşam üzeri Izmire ge. İngiliz - Fransız - Sovyet gö - leri sürdiiğü Öüşünceleri bugün 
lecek, sekiz gün kalacaktır. rüşmesi etrafında herhangi bir taf teyit etmiştir. Söylendiğine göre, 
l\lareşa.l şerefine ziyaf ctler silat alınamamıştır. Maamafih bu Molotof, dün, nisbeten daha az 
verilecektir. görüşmenin son olmıyacağı mu - muhalif bir vaziyet göstermiştir. 

........................... "'_.................. hakkaktır. (Dcva1nı 10 uncıula) 

Japonların yeni ihraç 
hareketi akim kaldı 

Harbe aleyhtar 4500 zabit ve nefer Çinden 
mahfuzen -Japonyaya sevkedildi 

... 

--
"l · 1 1 e . . hi 1 ve müesseseler memurlanrun 
""" man efknnumumıyesıned' l · •a ··crctl"rivll' hizmete C'>'i. 
•.._ d l l ı ın e. maaş ve u '" " " 
.~ e en son nutu r arın in . '

1 
ri ve terfi usulleri lınkkm . 

d.ı:. Bu nuhı'clann maksadı · rı~ ~ f yihası ikinci mü-
~il' . lh r d ki sa- dakı kanun a 
.... -e:e:n.n su eme ın e b ( keresi yapılarak kabul olun . 
lllımıyetini bununla bcı·n er za 

' da) muştur . 

tır. Mecliste bugiin ikinci mUza. 
keresi yaııılarnk kabul edilen 
bankalar baremi kanunu için bir .. 
de nizamname projesi hazırlana. 
caktır. 

.(Devamı 10 ııncıt . 
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İşaretler: 

Maarif Şdrası 
açılırken 

Birkaç gün evvel Profesör Mahmut Esadm liltfü ile An. 
kara Hukuk Fakültesinde 'develtler hukuku imtihanında ha. 
zır bulundum. Düzinelerle genç talebenin verdiği cevaplan 
dinledim. Bu cevaplar, gençlere; çalışmayorlar, okumayor. 
lar, diyenleri utandıracak bir mahiyettedir. 

Ne ril!tiyelerden çıkarak hukuk mektebine girenler, ne 
de idadi mezunları kendi çağlarında imtihanlannda bulundu. 
ğum gençler seviyesinde idiler. iddia edilebilir ki biz otuz se. 
ne evveline nazaran harikulade denebilecek bir derecede bir 
fikir seviyesi, kültür hüviyeti kazanmışız. Fakat maziye göre 
hesap yapmak sadece maziden olan farkımızı teabite yarar 

Bence kültür seviyemizin bu ileri manzarası, bize vara
cağmıız hedefi ula unutturmaması lizmıdır. Gözlerimizi geç. 
miş günlerin mukayesesine değil, önümüzdeki yollara, mesa
f ... !e:-e çevirmek bir zarurettir. Bunun için geçmişle mukaye. 
seyi burada bırakarak önümüzdeki mesafeyi kaplayan engel. 
lerden, bu engellerin tahsil J&rlları içinde olanlarından bahse. 
deceğim. 

iyi bir münevver, iyi bir ihtisas sahibi olmak için iyi lise 
tahsili prttır. Bu imtihanlarda mütemadiyen bu iyi lisenin 
huretini hissettiren hadiselerle karşılaıtun. Gençler, pek az 
istisnalarla diyebilirim ki maksatlannı anlatmak için iyi konu
!&JIUYOrlar. Bu bir kusurdur. Fakat bunu sadece bir nesle 
yüklebnek hata olur. Bence, bunun bir hayli tarihi sebebi ol. 
duğu gibi, bizim tarihi bünyemizin adeta karakteristik tarafla. 
rmdan birini teıkil ediyor. 

Lnparatorluk terbiyesi korkuya, ve sükUtun altın telakki 
edilmesine dayanır. Binaenaleyh süki'it daima sese hakim ol
mu~tur. Şehirlerimizin kurtuluıu bile bu haleti ruhiyenin ifa
desidir. Hitabet kürsüleri değil, toplanacak meydanları bile 
yoktur. 

Dersler ta eskidenberi apğı yukarı sual cevap halinde an
latılır, bizde eakidenberi usuldendir. Bir meclise giren İnsan, 
ken:!ine bir teY aonıbnadıkça sükUt eder. Ancak sorulana ce. 
vap verir. Böyle bir mazinin cerbezeli hatipler halketmesine 
imkan var mıdır. SükUtun tarlasında ancak dilsiz nebatlar 
yetipr. 

Biz ki artık demokrat davalar arkasında kotan bir mil. 
letiz; her teYden önce komqmaya, meram.mı iyice anlatmaya 
muktedir olmalıyız 

Bunun için iyi konupnayı temin edecek tartlan sür'atle 
tahakkuk ettirmek, icap ederse bunlan lise dersleri arasına sok. 
mak bir zarurettir. " 

runevver; rlstgeldiği hadiseler 6hünde hiç olmazsa u
mumi kültürünü te§kil eden lise bilgilerini - ister lise tahsili 
görsün, ister gönnesin - yeni senterler haline sokabilen in. 
nndır. 
görsün. ister gönnesin - yeni sentezler haline sokabilen in. 
tibalar, umumiyetle sentezi tetevvüt eden hilgi koordinasyon. 
ımzluğudur. 

Bu gençlerin ferdi hatası değildir. 
Programların, derslerin, arasındaki irtibatı tesiı ebneyen 

mürebbilerin hatalanclır. Meseli, sosyal bilgi sahasında bir 
merhalede tutunmak isteyen her adanı muhakkak esaslı bir 
tarih l ıültürüne sahip olmalıdır. 

Tarih kültürünün, bilhassa modern Avrupayı alakadar 
eden kısunlan liselerimizde bir hayli ihmale maruz kalmı!br, 
dc~cbilir. Sebeplerini burada tahlil edecek değilim. Ancak 
bu imtihandan alclığun intibalar bana Maarif Şurasının bir ı:se 
davasiyle kartı kar§ıya bulunduğunu tekrar anlattı. 

Maarif Şurası bu İ§i elbette derinden tetkik eder. Bu me
sele ne yalnız hoca meselesi, ne yalnız çocuk meselesi, ne yal. 
mz bfüçe meselesidir. Kül halinde tetkik edilecek ve üzerin:Je 
c;:un uzun durulacak bir sosyal davadır. Memleketin tanınmış 
90 pedagoğundan miirekkep olan Şuranın bu meseleyi er.aslı 
ıu.·ette halledecek formülü göstermesi lazımdır. Memle':etin 
insar-ca inkişafı hesabına bu meselenin ilıni surette teşhisine 

Denizbank'ın lağvı 
üzerine 

124 kişi açıkta 
kaldı 

Denizbankın lağvı ve yeni ku • 
rulan Devlet Denizyolları ve li -
mantar işletmeleri umum müdür • 
lüklerinin ihdası üzerine açıkta 

kalan memurların kati miktarı 

dün belli olmuıtur. Bun1ar, pek 
az bir kısmı ha.deme o1mak üzere 
124 kişidir. 

Açığa çıkarılan memurlar ara -
sında senelerce eski müesseseler· 
de çahşmış memurlar vardır. Bun
ların bir çoğunun sicilleri çok te
mi7.f:iir. Hatta içlerinde bazılarının 
müteaddit takdirnameleri bile var
dır. Bununla beraber açığa çıka - , 
rılan memurlardan sonra bazı 

münhaller de vukua gelmiştir. 

Amerikalıların istiklal 
Bayramı 

Bugün Amerikalıların "4 tem • 
muz istiklal bayramı., olması mü 
nasebetile Amerika büyük elçisi, 
öğleden sonra saat beşten akşamın 

1 yedisine kadar şehrimizdeki A • 
.meri.kan kolonisini Tepebaşınl:iaki 
sefaret binasında kabul edecektir. 

-o---

Türk· Fransız 
anlaşması 

Türk - Fransrz ticaret anla§ • 
ması temmuz sonuna kadar tem • 
dit edilmiştir. ·yeni anlaşma akdi 
için Fransaya giden heyetimizle 
Fransız heyeti arasınl:ia Pariste 
olacak müzakerelerin ay sonuna 
kadar bitirileceği riimit edilmekte
dir. Yeni anlagma ağustO'Jta me -
riyetc konacaktır. 

'•-1 ./ 
ı··-·--· ................... -··-·-·-·--ı 
~Tramvay işçilerine~ 
• ı ! yazhk elbise i 
Ik ışın mı verilecek ?ı 

Tramvay işçilerinden bir o· 
kuyucumuz yazıyor: 

"Temmuza girdik. Fakat 
hala arkamızda hararetin ıı -
fmlan a~ağı l:lüiitüğü zaman • 
luda giydiğimiz aba elbiseler 
olduğu halde çalışıyoruz. Ha
raret in 30 dereceden aşağı düş 
meJiği şu ton günlerde na:;ıl 

}C:nıp tutuştu~umuzu, bir Al • 
lah, bir de biz biliyoruz. t Hava o ka:far yakıcı sıcak 

j: değilse işletmeyi idare eden -

KIZILAY 
Bulgaristanda sel felaketine uğrayan 

ırkdaşlarımıza yardım etmeli! 
Sofya muhabirleri, Bulgaristarun Selvi kasabası civarın. 

daki köylerın, müthiş bir sel ve nehirlerin taşması neticesinde 
bir çok Bulgarlarla birlikte Türklerin de ocaklarının söndüğü ve 
kendilerinin dünyaya gözlerini yumduğunu esefle bildiriyorlar. 

O kadar ki , ~an Bositsa nehri civarında kucaklarında 
yavrularını sımsıkı tuttuğu halde boğulmuş ana ve evlatlara te. 
sadüf edildiği yazılmaktadır. 

Bulgaristan komşumuzla mUnasebatımızın gittikçe tekem. 
mili etmesi sayesinde, Bulgar topraklarındaki ırkdaşlarımıza 

mümkiln olan refahı temine çalışıyorduk. Irk karde§Jerimi&in, 
layık oldukları iyi muamele ve müı.aherete her gün biraz daha 
nail olmakta bulunduklarını işitmekle mesut oluyorduk. Fakat 
bu defa onlardan bir kısmının yakasına kader yapıştı. Bir sel 
Afeti evlerini alıp götürdü; kendilerinin hayatına hatime çekti. 

Bununla beraber, o müthiş ifetin hücumundan kendini kur. 
tarabilerek yardıma muhtaç hale gelmiş kim bilir ne kadar ırk. 
daşımız daha vardır. Siyasi uygunsuzluklarla nasıl mücadele et. 
miş, Bulgaristandaki kardeşlerimizin refah ve saadetini temi. 
ne çalışmak, kader ile de aynı şekilde mücadeleye girişip on. 
!ara elimizden gelen muavenette bulunmağı boynumuza borç 
bilmeliyiz. 

Büyük "Kızılay Kurumu" muzun haftasını kuUularken., 
Bulgaristanda felakete uğramr§ Türk kardeşlerimize - maha!U 
hükftmetin göstereceği müzaherete illve olarak - biz de yar. 
dun etmeliyiz. 

Diğer taraftan böyle şiddetli ya~urlardan müteessir ola. 
rak taşması ve yüzlerce ailenin harabisine sebep olması muhte. 
mel nehirlerde fenni tedbirler almakta acele etmeyi doğrudan 
doğruya Bulgar komşumuulan bekleriz. 

HiKMET MÜNiR 

Milli Sanayi B=rliğin --1e dünkü toplantı 

Sanayi müesseseleri
nin açaoakJa~~ .. "~'Orşt~f 

Kanun tatbikatının geri bırakılması 
hususunda teşebbüsler yapılacak 

Günde en az yüz itçi çalıştıran j kün değill:lir. 
bütün müesseselerin çırak, kalfa Kanunun tatbiki isin de evveli 
ve usta yetiştirmek için kurslar bu iş:ıilere okuma yazma öğret • 
açmasına ait olan kanunun tatbi- mek lazımdır. Bu şekilde kanr 
kına mahsus hazırlıklarda bulun·! verildikten sonra kanun tatbika -
rnak üzere dün milli sanayi birli • ! tının bir müddet geri b:rakılmuı 
ğinde bir toplantı yapılmıştır. Ka· ! ~ususunda tcşeb~üsler y~pmak 
nun m;,ıcibince 15 temmuza kadar! uzcrc Ankaraya bır heyet gonde • 

bütün sııanyi mücsseselcı inin a -
çııcakları kurslar için hazırlaya -
takları müfredat proğramlarını 

rilmcsi kararla~mıştır. Heyete sa· 
nayi birliği ikinci reisi Mehmet A· 
1i reiglik edecektir. 

vekalete vermiş olmaları icap et . D:ğer azalar madencilerldcn Fey 
tiğinden toplantı bunun için yapıl zi, General Nuri, çimentoculardan 
rnıştır. Fakat birçok sanayi mil • Kenan, kauçukculardan Rüştü -
essesesi sahiplerinin sürdükleri Jür. H eyet Ankarada vekaletle te· 
bazı it irazlar ve fi kirler üzcrhe maslar yapacak ve mesleki kurs · 
üç ay içinde bütün hükümlcrilc laıd;:.n evvel oku~a yazma k

0

urala
tatbiki icap e:icn kanunun ancalc 1 r: .:;;imasını tcklıf edecektır. Bu 

ihtiyaç vardır. 
SALRIERTEM 

• ler acaba neden yazlık elbise -
ler, Gandi kumaşlar giyiyor
lar, onlar dairede soyunabili -
yorlar da... Fakat bizim gibi 
biletçiler 50 • 60 kişilik istifin 
i~inde gi.dip geliyor ve yaka -
mızı bile ceza korkusik aça • 
mıyoruz. Biraz insaf 1 Biz de 
insanız yahu! 

, uzun zaman sonra tııtbik edilebile- ! suretle bütün fabrika ve müessc · 

Satge tahkikatı 

Refi Bayarın ifa
desi alınacak 

Sati.e binası tahkikatı ile j vinde ifadesini alacak, yahut ta 
meı::gul olan dördüncü sorgu hB.. adliyeye getirtecel:tir. 
kimi R. Sami, maznunlardan n • Satie şirketi evrakı üzerinde 
\'likat Atıf Ödill, Malik Kevkep tetkikler yapan chlivuk~f işini 
ve rejans müdürü Metcos'un. bitirmiş, raporunu vermiştir, 

-------··-.. ·------··--· ... 

~AV~ 
TAl<VIM~ 

ceğini meydan koymuştur. İleri seler~e çalışan işçiler okuma yaz
sür'..i len fikirler arasında bilhassa ma öğrenecekler, sonra da mesle· 

sanayi müesseselerinde çalışan i~
çilerin çoğunun okuma ya::ma 
bilmemeleridir. Tabiatile bu tak . 

ki tedrisat görerek meslekte yük • 
zelcceklerdir. Perşembe günü ıa -
nayi birliğinde tekrar toplanılarak 

dirde kendilerine mesleki tedrisa· heyetin Ankaraya hareket günü 
ta ait kitaplar okutmak da müm • kararlaştırılacak, milcascsese sa -

bipleri kendi hususiyetleri hak -
kınd. heyete izaht vereceklerdir. 

Hasan Ecza Deposu 
yangını 

Hasan Ecza Deposunda çıkan 

bir yangın başlangıcının muhake· 
mesine dün asliye uçuncü cezn 
m:-.hkemesir.de başlanmıştır. m · 1.ieiumumilikte verdikleri ifa

d Lrir.dc: 

- Satie şiretinden alınan 12 
bin 530 liralık komisyonun yarı. 
s nı Refii Bayar almıştır, şeklin. 
deki iddiaları Jzerine, Refii Ba . 
yar hakkında da takibat açtnl§ 
ve kendisini suçlu vaziyetinde 
&orr;u h~kimliğine çağırmıştı. 

Bir kıza sarkıntılıktan Devlet meteoroloji işleri u _ ı 
.. ,., I mum müdilrlüğilnden alınan. ma. ---------.----~ 

15 gune mahkiim o du ,lfımata göre. dün haı·aret Bursa, "'- Pazartesi1 Snlı ...: 
Maznunlardan eczacı Hasan, 

işçi Mihal, Mustafa, Abdi ve Ali. 
işin bir kazadan ibaret olduğunu 
iddia etmişler, rr:ahkemc de şahit
leri celp için duruşmayı başka bir 
güne bırakmıştır. 

Ci.lmartesl gUnU adliyeye gel • 
rr!voi lazım olan Refii Bayar bir 
d ktor raporu göndererek hasta 
o1duğlmu bildirmişti. 

Nişanlısı Mehmet, kız kardeşi Balıkesir. Malatya. Elazığda 31. 
Dilara ve arkadaşı İbrahim ile pa· Adamı.da, 32, Edirne, Burdurda 
zar akşamı Fatih tramvay durağın 33. Nazilli ve Aksiharda 34, fa. 
da bckliyen Havvaya aarkıntı1ık 

1 
mirde 35, Antalya.da 36, Diyar . 

eden Fethi ve 1brahime yumruk
1
bakrrda 38, Ankarada 29, lstan. 

atan arkada§J Osman, üçüncü sulh bulda 31 derece idi. Hava doğu 
ceza hakimi Münif tarafından ce-

1 
Ana.doluda mevzit yağışlı. Koca. 

zaya mahkfun cdilmiglcrdir. eli ve Egede açık, diğer bölgeler. 

> 
~ 3 Temmuz 4 Temmuz 
<t l!'ı c , maz 1 e. 1 Ccmazll F. 

t- :i:J h •z ır RO hum 

Vakıtler 1 Vm. jfunı) Vısa. C:ı :ol -
GQne• 4 ~8 848 4 84 84W 
OO•• 12 l 7 4 52 1218 4 83 
ikindi 1618 8 311 1618 8114 
Ak•a"' 19 4:, 12 00 1944 12 00 
Vateı 21 41 202 2146 20! 

'"'••le 2 ıs 629 211) 600 

--<>---

Cereyan çalmaktan 
mahkUm oldu 

Bahçckapıda terzilik yapan A -
gop adında birisi elektrik saatine 
tel sokarak cereyan çalmak suçun 
dan, birinci sulh ceza mahkemeıi 

Çatalca 
cinayeti 

:Catil, cinayetin bir kaza 
eseri olduğunu iddia 

ediyor 
Geçen mart ayının 30 uncu gil· 

nü, Çatalca.da iılenen bir cinaye -
tin dün öğleden ıonra ağır ceza 
mahkemesinde duruşmasına baş • 
lanılmıttır. 

Yakanın ıuçluıu atçılık yapan 
Hüseyin Uçar, maktulü de arka • 
daıJarından Halit adında bir genç 
tir. Okunan tahkikat evrakına gCS· 
re, Hüıeyin Uçar cinayeti ıöyle 

i~lemittir: 

İçtikleri ıu ayrı gitmiyecek de· 
recede sıkı fıkı arka.dat olan Hü· 
aeyin Uçar ile Halit, bir &iin u -
fak bir alacak meselesinden dola
yı bozuımuflar, fakat aralarında~ 
soğukluk devam etmeıine rafmen 
yine konugmakta devam etmiıler· 
dir. Bu hal birkaç gün ıUrdükten 
sonra bir gün buluımuılar ve bir 
yeJ1de bol mikdarda prap içtikten 
sonra Arifin evine gitmitlerdir. 

Bu esnada dıprdakiler evin i · 
çinde bir ıillh ıeıi duymuıtar, ı· 
kabinde de limbanın aCSndürülerek 
Hüseyin Uçarın gizlice çıktıfmı 

ve saklana saklana evine gittiiini 
görmüglerdir. 

Eve gelince Halidin kanlar için 
ide odanın bir köşesinde bulun • 
muş, hemen tedavisine baılanma • 
s:na rağmen kurtarılamamııtır. 

Kurgun sol memeden girmİJ, 
içerde kalmıştır. 

o ;,;n mah kemede sor~uya çeki -
l~n katil, vakayı tamamen inkar 
yoluna saparak göyle demiJtir: 

- Ben o gece Halit eve gitme· 
A..., ,.vv,.ı kahvevc uvranustrfl1• 
OU<hı inuhtar Hamzayı gördütn. 
bana: 

- Aman dikkat et! Halit bu • 
rada tabancasına kur§un do!Jur • 
du. Arka cebine koyarak gitti,, de· 
di. Ben aldırma"1ım, evime gitmek 
üzere çıktım. Giderken Halit kar· 
ııladı. Kahve içmek üzere evine 
çağırdı, istemedim. Fakat nihayet 
ısrarına dayanamıyarak evine gir· 
dim. İçeride kimse yoktu. Halit 
bir taraftan mangalda kahve pişi· 
riyor, bir taraftan da tahancasıor 
temizlemcğe çalışıyordu. 

Bir ara bana: 
- Sen ıu lambayı tutuver de 

tabancayı açayım, görmüyorum. 
dedi ve dükkanımın anahtarını ı · 
larak şarjörü çıkarjı. İ§te bu ıı • 
rada tabanca pathyarak Halit vu· 
ruldu. 

Ben bu vaziyet kar~ıaında kork 
tum, herkes katil olarak beni zan· 
nedecekti. Umbayı ıöndUrerek 
çıktım. 

Halitle aramızda bir alacak me· 
selesi vardıysa da biribirimizi öl· 
dürecek kadar kavgalı deği~dik. 
Halit kazra ölmii§tür .• , 

Mahkeme gahitleri çağırmak U· 
zc:re muhakemeyi bqka bir güne 
bıraktı. 

-o-
Yeni Bulgar Konıoloıu 

Yeni Bulgar konsolosu dün sa
bah valiyi ziyaret etmiıtir. 

Teşekkür 
T:lli nltı şcncl ik bir tnhabct h n

rntını müler.kıp ' 'cfat eden sevgi-
li balı:ımız doktor Salih Konura!. 
pın ebecH ufuhl üzerine bizlere 
teselli vererek :ıcılarımııa gerek 
bizzat ve gccrksc: tahriren i şti rlık 
eden nkrahnl:ırımıza, arkadaşlnrı

.mııa ve dostlarımıza ve cclenk 
göndermek suretiyle bilyQk bir 
ICilürkArlıkta bulunan muhterem 
milc!lse~elere sonsuz ~ilkranlarımı
zın ayrı, ayrı lblAlın• teessürü. 
müz mani oldtılundan muhterem 
gazetenizin ıa,·assutlarını rica 
ederiL 
Km: Muzaffer. Oğulları : Dr. Şiik 
rü: Dr. Ziya: Dr. Ekrem. :\ füdıletumumtlik raporu sor • 

g ı htiklm!tğlne göndermiştir. Sor 
&'• hakimi Refü Bayarm Y.a e • 

Fethinin sarkıntılıktan 1 S gün de bulutlu geçmiştir. Bugün ha. 
hapsine, Oımanrn lda U5 lira para,va Karadenizin şarkında ve Orta 
cezası lSdemesine karar verilmit • Anadoluda mevzii yağışlı, Ege 
tir. Fethi hemen tevkif edilmiş · j cenub~a açık, diğer bölgelerde 
tir.1 bulutlu ~. 

tarafın.dan 3 ay mildldetle hapte ----~--------
mahkfun edilmi§tir..11 



• 

( . 
Londra seyahati intibaları: 6 

Jöb iıikAfesinde 
olduğu ~ibvi •• 

lngiliz iktisadiyatı belını dogrultmak 
için hangi çarelere başvurdu 1 

yazan : ASIM US 

Zeytinliklere hay
van . sokulması 
yasak edilecek 

An.kara, 3 (Hususi) - Aydın 

mebusu Nuri Köktepcnin zeytin. 
ciliğin ıslahı ve yabanilerinin a. 
~ılanması hakkındaki 3273 sayılı 
kanunun 14 üncü maddesine bir 
rikra ilavesine dair teklif meclis 

a- VAKiT 4 TEMMUZ 19:;~ 

ö ğ ret me n 1 e re taksit 1 e r·~:····::·-······:~·-=·--·:~····-ı 
~ ~Gorup duşund ı~~r : ev yapılacak ............................................... .. 

Ankara muaMimleri bu hususta Altın dişler 
Eski Mısırlrlar, ölülerini r:~· 

Vekalete müracaatta bulunacaklar ıu mezarlara gömerler, mc 
tabutlarını altınla süslerlerc!'. 

Devlet memurlarına ucuz \'V! ı istemişlerdir. Vaziyetin dikkate rivayete göre de cennet l:rp.lt.
taksitle ev yaptırmak üzere hü -' alınması hususunda öğretınenl:r rını açması için eline bir ~ l n 

ruznamesi ne alınmıştır. kfımetin bazı teşebbüslere giriş - alakadar makamlara maarif Ve _ anahtar verirlermis. "Alln •• 
Layiha esaslarına göre, zeytin tiği evvelce yazılmıştı. H ükunıet k aleti yolile müracaata karar ver- nahtar her kilidi aç~r!" hül:~ · n 

liklere her şeçit hayvan sokul . memurlarına yapılacak olan bu ev- ın.işleı1.iir. İlk müracaati Ankara de bu adetin ve bu inan•şın lıii' 

ması ve zeytin sahalarında ağıl lcrin inşaatmı bir şirket üzerine öi}:l·etmenleri yapmış ve alfikadar- izi var mı bilmem; fakat , ı
, yapılması ya.sak olacaktır. An • alarak çalışacaktır. Memurlara !ar tarafından iyi karşılanmışlar _ nm birçok fenalıklara yol r:' 

cak çift sürme ve nakliyatta kul. rr.ahsus evler muayyen tipte ola - dır. Şehrimiz öğretmenleri de bir çok eski bir hakikattir. 
\anılan hayvanata ağızlık takıl. caktır. dilek~e ile müracaatta buluna - Mesela, d:.in bir gazetede o. 
ması şartile müsaade edilecek . Öğrendiğimize göre, öğretmen cakla.-çdır. kudum, ki Edirnekapı mc ... -ı ' • 

tir. Arazisi işlenmeyip imarı yal. ler de bu haktan istifade etmek ğmda bir ölüyü çıkarıp altın · -
nız dip ve ağacına münhasır ka. • lerini sökmüşler. Ölü soy~ 1. 
lan dağ mmtakaları zcytinlikle- Şehir mütehassısı Bır yıl okula deva m luk, kanundan önce ahlak• ~··. 
rinde sahibinin muvafakati alı _ Parise gitti eh-niyen talebe sindiren, onun nefretiyle c -~ 
:ıarak koyun, sığır ve beygirle- Şehir mütehassısı Prost Fran. Mazeret.ııiz olarak okula bir \'e gören bir suçtur. . .• 
·in otlamasına zeytincilik milte _ saya gitmiştir. Ağustos nihayc ya daha f ...... la vıl devam ctrn' Y nkay1 ele verenlen de ı- c 

l. d 1 kti. ~l"t h K ..... .J ıyen b" l ·ı · b 1 b' b ' 'la.ssısları tarafından izin verile. ın e ge ece r. ~ u c assıs n. talebenin Jmyıtlarmm silinmesi oy e ı n aş ı ır cez:ı C•t•":-

bilecektir. Bu hükme riayet et. dıköy ve Csküdnrla Boğazın A. için Maarif'iVekalcti okullara tcb yorF. k ... 
miyenler belediye veyn köy ihti. na.dolu sahilinin nazım pliınları - Iiğat yapmıf.tır. a at, bu hadıse, hıma ö~c-
yar heyetleri, zabıta memurları nı yapmıştır. Boğazın Rumeli sa. :.- denberi üstünde durmnk isA":ıİ-
\'e zeytin bakım teşkilatmıı da _ bilinin nazım planı evvelce ya • --<>- ğim bir meseleyi hatırlattı. 
hil memurlar tarafmr.lan tutula- pılmıştı. Nzım planlar şehir me<' Elini y,ılan ısırdı Altın, bütün dünyada bir İ-
cak zabıtlarla 5 liradan 60 lira. lisin.c verilecek, sonra tasdik c • Büyükdere Ç'ayırbaşı mahalle - yasa ayandır. Onun çoğalıp -
ya kadar para cezasına mahkum dilmek üzere Ankaraya gönderi. sinde oturan 28 yaşında Emine zalması, ikttsat aleminde bü ... k 

- edileceklerdir. lecektir. Şehir mütehassısı Eylip, dün sabah Fidarılık bah~esinde çalkanışlnr, zelzeleli sarsm'ıbr 
Jnnı'ltere tı'oarclı' 1ncr 1:czisıkl .. ct .. i11.·.n blllımdııyu Adalar Bakırköy ve Ye.,ilköv m 

:1 '' ' ..,. .J 
0 -- ot toplarken birdenbire eli mnl - yapıyor. Her s.eyin nslmı ar r-

gutuırıt§lcr B I d. I . bi bazı mıntakalarm aa nazım 
l t' . e e ıye erın yapa· lt:. 1 ld'k mıştır. Emine can acısile geri çc- ken. son konak yerinde onun 

1. d l tle ı di ondan sonra ame e par ışı p an arını ge ı ten sonra yapa. kT k b .. :.k b' 1 k l . I k J ' 

I
• nigltere'nin ga ıp ev~ e - h .:kumeti namına İ§hatına ge- kt ı ır en uyu ır yı anın uza - parı tısıy e ar~ı aşırız. 

rin batı olmasına ragmen u d ld hl'k k cakları 1"stı"mla"' k caE ır.' .. .. d t . . !aştığını görmüştür. Elinden kan- Fert için e~ek ne ise cemi. . . • h ten cen Mak ona te ı e artısın. • mınonu mey anının anzımı. 1 b E . b k • . ı , 
ıktıaadıyatmın umwnı arp · d J:ı'Jtün milli kuvve tlerin bir- ne de Prost tarafından tasvip e. aı· oşanan _ mıne za ıtaya oş- yet ıçır. de altın odur. Şu hr.l' ':! 
so~~ ~artıla~ığıl buhra~u;a;~:, ıe~tirilmesi tezini iler iye sürerek Kanun layihası Meclis dilen nazım plana göre düzeltil. I m1uş, otomobılle hastaneye kaldı - buna yalnız devleti alalcııd"r • 
~etmı . ızah J ~~.er ·i11~itayesini parti hükUmeti siıtemini ~illi ruznamesine alındı mesine başlanacaktır. KöprUnUn rı mıştır. ~~n .b~r b~~sa ve. yi_iksek !1rtı:;o.t 

h
un kıtabl ın a ı ıncı kabine sistemine kalbetti. • Eminönü meydanilc iltisakı olan ışı gıbı degıl, hepımıze b:ı·,l .. r---, 
abrlatır ar. k ·ı Uts 1 M'tl· l ·1· k b ' . . 'd Ankara, 3 (Hususı) - Amas- k ,. . t· k d "k Maarifte tayin ve bir can damarı gibi düsün=:ı •;_ 
H·k~ ttudur: Va tı e ' ı ngı ız a ınesı ıptı a dal ak ı ı t . . • ısmı ,>ırmı san ım a ar yu - ~ 

1 6 ye :r ı k t" in ·ı· l' h · • ra .g ıran n n :mırı ':e _Yenı. Eelticektir. Gümrük ambarının nakiller yiz. 
( . d'k'ı Havran) meme e ın- gı ız ma ıarınm arıcı pazar. d b d 1 k Al d kn f tm 1 dı en ır a ga ıra~ ınşası .~çın ~e- karşısına isaebt eden kısımda da • .. .. tın yer en çı r; nr.m Y .. 
d Job isminde bir adam var }a rda rakiple rine mukavemet e- lecek senelere sarı taahhudat ıc. bir bahçe yapılacaktır. Ankara, 3 (Husus.ı) -: ~ult~r gömülmez. Defineler çz.~md n 
~ her tarafta zeng~l~ğ i ve doğ- debilmesi için sterlini altın e5a- rası ve belediyelerce yapılacak , kurulu m.uametat dırek~oru .Azız artık pek uzaktayız. 
·-:uluğu ile tanınmı~ 1d~. Bu adam smdan ayrrdı. Ondan ~onra ln- istimlakler hakkındaki 2497 sa. E kmek fiyatı ~~rker kıtapsaraylar . dkır~~~~rlü Tanıdığım bir dişçi, b • 
Auahtan korkar, kimseye en aı"ltere _ı_ '" •ırlardanben devam gune Bolu ortaokul dıre toru En- k k h H 

.:) oc "'"" yılı kanuna bazı hükümler ilave. y -·k 1 · k ' or unç esaplar yapmıştı. ."1' 
l~üçük bir fenalık etmezdi. J o. eden serbest ticaret rejimini . b dd 1 . d v• t' 'L u se mıyece ver Behiç Korvak kültür kurulu .. .. .. d . - 1 kız sı ve azı ma e erın egış ın Bel d' . t' k . 1 gun yeryuzun e ınsan agız r•-
bun yedi erkek ve üç çocu- dünyanın yeni şart1arına göre mesine dair kanun layihaları d" be. l)t·e lıs tışarc omfısyonu muamelat direktö.rlüğüne, Ankara na takılan nltınm tutarı tonfo.ı·ı 
ğu oldu. Yedi bin koyunu, üç tadil etmek ihtiyacını d uydu. . . un ır op an ı yapmış. ınn - l;>irinci orta okul tarih cograf ya ve • 

f k. r Meclıls ruz.namesınc alınmıştır ılıırın mümessillerini dinlemİ§. yurtbı'lgı·sı· o"gvretmcn'ı Mustafa geçıyormuş. - • bin devesi, be' yüz çi t Ö uzü Dominvnnİar il. J,.:.J:J.•- tvp. 1•'- ın k J t t 
:ı Ot k f d tir l\'elciedc '-'nz münasebetile A l a· k .. ı··ğ·· :ou , gerçe o unca, ıs er ,., e-"• .!-~· .... ...ı., .0 ... 9 , •• u. cşcıcı nan tava on eransm a ım- · ol ra yayın yar ıre toru une, ya- d h f I d .. 1 .. 1 Vardı. Etrafında takım taknn paratorluk eczası arasmda ter- İzmir havalisindeki bazı işçilerin memlcketl~rinc git. ym yardirektörü Hamdi Aktutay rı~, ~ a .~z ~~~.1? .. : o u c.:· 

hizm etçileri bulunuyordu. cihli bir gümriik tarife sistemi tahribat tiklerini ve bu yüzden imali.re Ankara umumi kitapsaray ldirek - ~. era be~ gom~ ugu e ~u go. 
I k" d t l l d ücretinde ekmek ba§ınn 2-3 pn.. törlüğüne Ankara umum· k'ta _ lurmez ır hakikat olur. 

Bir gün Job cö~ u!1 e . ? u- kabu 0 un u. İzmir, 3 (Hususi) - Kemal - ra bir faz.lalık olduğu anlaşıl - saray dire,kto'·ru" Necmettı'ın Eı spe _ ''Ot.opsi" yi fen ve kanun 
l'Urken büyük bir tela~ ıçınde (Devamı yarın) d 

d . . paşa. havilisine ceviz büyüklü • mıştır .. Ancak b.u faz.la.hğın·e·k·. ner Nurosmaniye kitap saray di _ cmre .. ~nc.e, bo .. ynuın.uz bükülür, 
gelen b ir adam ken ısıne acı k f t t d b 1 d - d 1 1 d ğünde düşen dolu, kasırga ve mc • ıya ma esır e e ı mcsı ıçın rektörlüğüne, İzmir Karataş orta _ sev ııgmız gov e enn parç~ an. 
bir haber gel irdi : iki şoför ağır yaralan ı sellerden muhtelif mnhsuHlt bir 10 parayı bulması Hl.zımdır. Bu okul direktörü Avni Kavral İzmir masına katlanırız. Kanun ve 

- Falan yerde koyunlarımız . . . . · tib ı k -•- fi tl d b' r · · k I _] b 
ı k b

. d" kab'ıle hu··- Şofo-r Kadrının ıdaresındekı milyon liralık zarar görmüştUr. 1 ara e mcı\ ya arm a ır 'ki c' k k r · d' kf' l"ğ" en ıçın at an:ı•7-ız u rntı-ot ar en ır usman b'l ·1 s·· d v. 'kl'k 1 v .. ah d ı n ı er e ısesı ıre or u unc, b d - d. 

dk
• B .. t" k yun 1537 numaralı otomo ı ı e u • Bilhassa bağlar, harmanlar, zey. e?ışı. ~. o mıyacagı muş e c İzmir ikinci erkek lisesi direktö - ra a ne en vatnn İçin e kotlar.-

<:umuna uğra ~. d. " lu unAdomla- , levmanın 4 numaralı J .. Ulebuı:ıgaz tin ve meyvalar fazla zarar gör. edılmı~ır. rü Halit Senkut İzmir Kız liseni mıyalım. 
1 ·· ·· ötur u er. a - .J • -o- Öl 1 • ' l d l 1 an surup g . d ' I kamyonu Nişantaşında Vah ko. müştür. direktörlüğüne nasb ve tayin edil- Ü erımızi atın iş eriy c 
rmıızı da hep kılıçtan geçt~ 1 ~~· nağı caddesinde çarpışmışlardır. Vali köylerden gelen heyetleri Silivrinin planı mişlerdir. birlikte topraja gömmc!dc na. 
İçlerinde sağ olarak an'; ~ ır Şoförler aoır surette yaralanmış. kabul etli, bu heyetler banka ve Silivrinin kati planı yapılmıştır. sıl bir hayır var? likin bu, bel. 
ben kurtulabildim ve. . og~,uca lardır. Sül:)'lTlanın kamyonunda vergi borçlarının tecilin.i istiyor- Şehir, ziraatçiler, memur - Muallimler sık sık ki bi.,.e güç gelecek, iç acılan 
bu acı hab eri s ize getırdtm. d' bulunan Remzi de başından yara. !ardı. Vali tetkikat yaptıracağı · laı ve sanatla iştigal eden halka duyacağız; fakat bu ıstırabı, 

k ge"me ı d tt· degw iştirilmiyecek Aradan ço zaman T • ıarımıştır. nı vaa e 1• mahsus olmak üzere üç mıntakaya bi~ hayır düşücnesinin tatlı fc-
lkinci bir adanı Joba tekrar şu ayrılmıştır. Buralarida bu sınıflara Ankara, 3 (Hususi) - Munl · ragatma sararak acısını uyuştu-
acı haberi verdi: K .. 1 .. hanelerı·n mahsus mahalleler vücude getiri- limlerin meslek hayatında huzur rabiliriz <;amrnn. 

_Falan vadide develerimiz U Dp lecektir. Deniz kenarında çocuk ile çalışmaları~ı .temin mnksa~i- Mesela, altm dişleri Hr.va, 
ağaçların gölgesinde din~en~r~en [ "" k bahçesi ve gazinolar yapılacaktır. le sıhhi, ve muhım sebeplere ıs. Kızıl:ıy, Cocuk Esirgeme der-
bugün G eldanilerden bır sıli.hL g ltzlQCQ ,,, tinnt etmcdik~e Maarif Vekaleti :ıcklerine-adamak gibi hatta bu-
alay geldi. Baskın verdi. Bütün say lS l ç o a Bir gencin ayağı kırıldı b~ sene muallımler arasında na_ nu saglığ1mızda yap:ırnk "va~i. 

ald 1 Adamları kıllcr yapmıyacaktır. 1,, ki' k ı. 1 develerimizi ı ar. 
1
- 1 Veznecilerde oturan ŞükrU oğlu ye şe ıne so arsa~, mcs!! e 

ınızı öldürdtiler. içlerin~~ ya - Günlük çahşma program arı Mehmet isminde bir genç dün Be- --0-- daha hafifler, sanıyorum. 
n12 b ir b en sağ kurtul~bı~ ı~ ve • ...,, • 

1 
ld yazıttan Sultanahmede giderken Hataydan gelenler Hakkı Siiha GEZG!N 

size bu acı haberi getırdım. bir u•• zerınde degışme er yapı 1 Ç.arşıkapıda 2130 nu~ralı otomo Ankara, 3 (Hususi) -Tayfur -----------
Biraz sonra gelen başka . .. .. . bılle çarpışmış, motosıklet yan ta· Sökmen, Abdurrahman Melek T irhan geliyor 

adam, başka yerde, başka bır Maarif Vekaleti kütüphaneler - pa~ar .. g~.nu, dığer .. aylarda pazar- rafa devrilmiştir. Mehmedin sağ geldi ve mecliste bulundular. Almanyada inşa c.dilerek rnem -
dü~man kabilesi tarafından .. b~- den herkesin kolayca istifa.de ede- ~.esı gunu s~~t 0~ uçten başlamak ayağı kırılmış. başr yarılmıştı:.-. -o-- leketimize hareket eden Etrü k ti· 
km verile~ek Joba ait olan o~uı bilmesi için, kütüphaneler.ın açı~: uıere sah gunlerı yapılacaktır. Şoför yakalanmıştır. Arabadan düşerek öldü pi vapurlardan Tırhan 10 gü'le 
ve ineklerin sürülmüş ~ldugu- ma ve kapanma saat.lerdın~ aı. I Memurları üçten fazla olan kü· Bundan başka Kasımpaşaıda o - İzmir, (Hususi) _ Çiftçi Zeki kadar limanımıza gelmiş olaca!: -
nu 

0 
d sonra diğer hır adam •eni bir program tesbıt etmış, a - tüphaneler haftanın her günü a - turan 10 yaşında Kemal, Okçumu- isminde birisi, Çeşme ovasmdaki tır. Vapurdan gelen haberlere ı-;ô

b e; y~za:şeğin götürud· Idü~lud·~.ü iakadarlara bildirmiştir:. Tesbit e- çık bulunacaktır. Yalnız cumarte-lsa caddesinden geçerken 2351 nu- tarlasına giderken yoLda arabası re seyahatin gütcl bir şckilcle d -
ve bü tün adaınlannın. a o u- dilen yeni pr~gra~a gore: .. .. _ si günleri öğleden sonra ve pazar maralı otomobilin altında kalarak devrilmiş, içinde bulunan beş ya- vam ettiği biklirilmektcdir. 
rüld .. ~-· .. bildirdi. Nıhayet son ı _ Elektrık ışıgı olan kutupv günleri en az ikişer memurla bir başından yaralanmıştır. Şoför şındaki Ali isimli çocuk beyni pat Doğu vapuru da yal:mna Al • 

g~l ugb~r.ud m cöyle dedi: hanelerin yaz, kış açık bulunacaı;ı ha.deme kUtüphane direktörlerinin Trandafil yakalanmıştır. lıyarak ölmüştür. manyadan hareket edecektir. 
en ıra a )' .1 .. 
_ B .. edi oğlunuz ı e satler şunlardır : tertip edecekleri bir sıra dahılın - ------------------------- -o-

.. kı ugub? Y. fet sofrasında Sabahları 10 - 14 de nöbetçi kalacaklardır. Hafta ta Alacak yüzünden 
uç zmız ır zıya . 1 19 k k ı r ve ıçer er- Akşamları 15 - tilinde nöbetçi kalanlara hafta i - kavga 
kev ile yeme y~r ~ ga pey- 2 - Elekt rik ışığı bulunmayan çinde münasip görülecek zaman -
den birdenbire bır as~ullarlllI· kütüphaneler muhtelif mevsimlere )arda kütüphane direktörlerince 

a oldu. Bu kasırga bogl duğu .. re ~u saatlerde açık bulunacak· bir buçuk gün izin verilecektir. 
l tn ve kızlarınızın u un · go . 
ev' il · d yıktı hepsı !ardır· d Maarif Vekaleti kütüphancle -ı teme erın en ·· ıd' .. ) Haziran _ eylül ayların a : 

. enkaz altında kalarak o u .. : a bah 
10 

_ 14 rin bu çalışma şeklini tesbit ettik-
l§te tıpkı bu Job hik~y~sınde !: am 15 _ 19 . ten sonra mevcut kütüphane a -

olduğu gibi ı 921 senesmd~~- b) ~irinci ve ikinci teşrinde, nı· detlerini <le fazlalatmak üzere 
b · b" .. · t ' t'kler İngılıı 1 da. teşebbüslere girişmiş, bütçeye tııh 
erı utun ısta ıs ı mayıs ay arın · ı 

t icare tinin harici pazarlardabher san
5

avb:h 9 _ 13 sisat koymuştur. Konan tahsisatla 
1 k" · kay et· okuma odaları tesis edileceği gH.ıi 

~~.b~r~ ~a~a m e': ;ı~dir Ak~aın 14 
-

18 aylarında: kütüphaneler eserce de zenginh::l·t 
gOnı a eı:ıI?ı vennıt ei h~roteıı ilkkanun - mart tirilecektir. istanbulun muhtelif 

un ırın umum ...... 1ıı t • ıı . _,.:ı .. ·· .. d k" k 
• :r k fnıriltere -...-- 1 ! 17 ! verler1r1;.ıe onumuz e ı sene o u -

~o.ura ıl~ . de~a olara llk sis. öğleden sonr·~ı ı:rı içinde ta- ~a odaları için bulunan binalarrn 

lıki ~a.rtı ıle ıdare olul~m iktidar Temmuz, eylu .~~ başlıyarak projeleri Vekalete gönderilmiştir. 
ernını bıraktı, evve. ~ . ir ti! günü saat on uç en • 

tncvkiine amele partısını geç • 

• 

Asfalt yollann inıaatı devam ediyor. Burad!lki resimde 
Tozkoparandaki çalıımalan görüyorsunuz · 

V/A~Ulf'a 
a{Q)@rril@ 

00Ulf0lk!J~ 

} 
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Memleketin tarihi esertertne dair 
Sayısız abide/erimizi SARI 

So~':ı!.Ü ~~':::} ::/b~: !i~= ~.1!!ı~: efülj ~~en geçtiği yüzl~ce avhyı, ve 
Jacak ıslahat hakkında cidden melidir. Eaefie söytiyeyim ki, alı y.üku altında hantallaımıı olan kı. 
takdirle k&r1ılanmağa değer ha· çoklan b:ıkımsızhk yüzfinden sc. 

1 
yafetini diitündü. 

vadisler okuyoruz. Müzelerimiz, neden seııeye harab olmaktadır. - Ah bir yan kapısı olaaydı 1. 
bilhassa talebelerin hakkiyle isti Bir etlerini inu.nlık tarihi ıbir da diye söylendi. 
fade edecekleri hale konacak, ta ha göremiy.ece.k bir mükemmeli- Kadın, sanki onun ne ıöylediği
rihf eşyalar tasnif edilınit bir hal yette yaradılmış bu eaerler bir ni pek çabuk anlamaOUf ıibi bir 
de teşhir edilecek ve talebelerin kaç asır aoıır.a .inaanhğın eJSi& ol nıüddet !düşündükten ıonra başını • 
müzeleri gezmeleri de mecburi rer abidesi olacaktır. salladı. Sonra sarmaşıklar.la sarıl· 
kılınacaktır. Vesait tekemmUI ettikçe Ame· mış, havuzu kurumuı ve ışlenme-

... ···;;;;a•~euuu
1 
..... ç;~·;;:·~ ... ,

1 
!138 Nobel mükd[almı J.:n:anan 

Pearl Buck 1 b rahim H oy• 

DUnyanın en zengin müzelerine rikadan gelen bir seyyah Ha.rput 1 yen küçük bir avludan yol göster. 
aahib bulunan Ttirkiyemizdt!, kalelerini dolaşacak, yüzlerce '*'· di. Bu avlunun dibinde iğrilmiş 
timdlye kadar müzelerden istifa. nedir Fıratın akışını seyreden bir çam ağacının altındaki eski 
de yollan aranmaması, cidden a- Pertek kalesinin yer altı yollan· yuvarlak bir kapıyı çekti açtı ve 
cıklıdır. Ttirk medeniyetinin c:ın nı gezmekten zevk duyacak. Ke- sokağa çıktılar. 
h eserleriyle dolu mil.zelerimizi ma.h.uı cf.sane\lf yer altı kalele· Vang Lung, bir iki defa arkaya 
gezmek, eserleri ciddi bir alika l rinde günlerce dolqacaktır. Bu dönerek kansına ·baktı. Kadın, 
le tetkik etmek, hiç şüphe yok ki gibi tariht yerler makalelere sın sanki bütün ömrünce bu sokaklar-

ma'"'"U kadar --'Wur ve her bı~ da ıdotaımış gibi geniş yüzünde her münevverin kUltürUnU art- J- ~..,.. ... 
tıracaktır. ri birblrinden kıymetlidir. hiç bir ifade olmaksızm bilyük a. 

Biz. mil.zeler islih edilirken, 
gençliğin tarih ve medeniyet kül
turilnU arttırmak hususunda baş 
ka 1'.eler yapılabileceği etrafında 
bir tetkik yapmayı mUnuib gör
dük. Bu hususta kendisiyle gö. 
rllftUğUmUz bir zat gunlan söyle 
eli: 

- MUzelerlmiı için gazeteler
de okuduğumuz havadisler çok ye 
rinde kararlardır.Tasnifte güçlilk 
çekilmiyeceğini ve faydalı 

neticeler alınacağım da uınabili· 
riz. Bu hususta yalnız bugünkü 
halde tatbik imklnı olmayan baz\ 
fikirler de ileri ıllrUlebillr. Tatbik 
lmklnı olmayan diyorum. Fakat 
hiç bir güzel ve faydalı fikrin tat. 
bik edilmemesine imkan yoktur. 
Temas etmek istediğim noktayı 
izah edeyim: 

Müzelerimizde kıymetlerine ba 
ha biçilmeyen tarihi egyalardan 
bafka biz Türkler, hiç bir millete 
nasip olmıyan bir hususiyete sa. 
hip bulunuyoruz. Yurdumuzun 
bir çok bölgeleri tqlan toprak
lan ile birer mUze halindedir. 
Bunlann bir kısmı maltllıı ve 
meşhur yerlerdir. ÇanakkaJede 
Truva harabeleri, l4ilu ve civa
nndald dünyanın ef8İZ tarih baki 
yeleri vesaire. Bunlarm yanında 
bir de ikinci hattl üçüncü derece 
de kalan yerler vardır. Mardin 
taraflarında Elazığda meeell Har 
p-qt, Diyanbakır, Pertekte kale
ler, Kastamonuda ve daha bir çok 
vi\Ayetlerimizde gezilip görUlmesi 
l.nsana tasavvur edemiyecegiml:. 
birer değişiklik verir. Size bu e 
eeılerin mahiyetlnl anlatmqa 
lünpı görmüyorum. Demek iste 
diğim, talebelere, meraklılara bu 
ralan da görme imklnlan temin 
edilmeli ve bu tarllı bakiyeleri 
ll!!:i TT szrr :w -LLZ 

Bunlan tamır etmeli ve halka. yaklannı sürUye sürüye ilerliyor-
gencliğe buralar tanıtılmalıdır, du. 

Buralan sevdirmek için de re. Vang Lung duvar kapısında 
simli broşilrler hazırlamalıdır kararsızca durdu. Bir etiyle aan
Bunlar, müzelerimiz.de, kütüph3 - dığı &ırnsıkı omuzunda tutarak, 
nelerimizde bulunmalıdır. öt:ki elini kuşağına sokarak geri 

Gümrük Muhafaza 
Tetkilib tefti şediliyor 

Trakya hıadutlanr.1::3akf gUmrük 
muhafaza ttıkilitmı teftiıe giden 
umum kumandan general İbrahim 
Mustafa Karapınar muhafaza baş 
mildürU Hasan Koper Tralcyadan 
Çanakkateye geçmiılerdir. Sahil 
ve deniz teıkilatmı da teftiı ede • 
ceklerdir. 

Seyahatleri daha bir müddet sü
recek, aonra ıehrinıize dönecek • 
!erdir. Umum kumandan cenup 
hudutlarında da bir teftit seyaha· 
tine çıkacaktır. 

Aria gemisi 
Şehrimizde kaldıktan sonra 

Köstenceye gitmit olan .. Aris,. i -
aimli Yunan mektep gemiıi, diln 
limanmmdan durmltlan geçerek 
Akdenıize dönınüttür. 

-o-
Müzik derıleri 

Beyoğlu Halkevlnc!en: 
Keman, piyano, viyola, vlyolan 

ıel çalan amatörlerin Evimizdeki 
toplu ~ıtmaiara ittirik etmek 
üzere 10 temmuz 939 pazartesi 
gününe kadar Evimizin Tepeba • 
ımdaki merkez bi.namua müraca· 
at eylemelerini rica ederiz. 

,.:. ' ' - . ,. . .... ... .... ...,.. 

Alemdar sınemas~ 
1 - K CUll'ga 
2 - ,::ı.,..,..~ ,._*'•·1,.,.-

J-. • ..... .. ~ .. .. ,, ,. -· - .. 

kalan parasını araıtırdı. İki peni 
çıkardı ve altı tane küçük ham 
şeftali satın aldı. 

Yine sertçe: 
- Al bunlan ve ye ı:. !dedi. 
Kadın l:fr çocuk gibi meyvaları 

hırsla kaptı. Tek bir kelime söyle
meden avucunda sakladı. Buğday 
tarlalarının kenar boyunca ilerler. 
lerken, Vang Lung arkasına dö· 
nüp de baktığı zaman, kadının 

zevkte birisini kemirmekte oldu
ğunu &ördü. Fakat kadın, onun 
kendisine baktığını farkelder et· 
mez, meyvayı yine sakladı ve çe. 
nesini oynatmadı. 

Böylelikle toprak mabedinin bu
lunduğu aarp ciftliğine kadar yü
rüdüler. Bu mabet, küçük bir ya. 
pı idi, bir insanın Om\U boyund.ııı 
fazla yllkıek delildi, klll renkli 
balçık tuilaamdaıı yapılDUf, ıre 
kiremitlerle örülmqtil. Şimdi 

Vanı Lunı'un yapdığı tarlaları 

almıt olan büyük babası, tuğlala. 
n kendi tekerlekli el arabuında 
kaubadan taııyarak bu mabedi 
yapmııtı. Duvarları badanalannuı 
ve iyi senelerin birinde de bir kiSy 
ressamı tutularak duvarlara tepe 
ve bambu resimleri yapnuıtı. Fa. 
kat devirlerin yağmurlan bugüne 
değin bu reıimlerin üzerine yağ. 
mıı, şimdi iae bambulann yalnız 
hayal meyal şekilleri kalmıf, tepe
ler ise fl:Jeta ıilinmiı. gitmiştL 

Mabedin içinde tavanın altında 
iyice mahfuz bir halde ve oturınuı 
vaziyette topraktan yapılma iki 
küçük vakur heykel vardı. Zira bu 
heykeller mabedin civarındaki - = -

Dedi. 

6 . ,., ••••••••••••••• ···"" 
/\. 
""" .................... ,, •• W'1 

larlalann toprağından yapılmıftı. j gCSzlerinin ucuyla Vang Lunc'a 
Bunlar ililı ile knsı idl Uzerle· baktı. Delikanlı, ka.dınm hareke. 
rinde kırmızı yaldızlı kağıttan 

yapılma elbiseler vardı. Uahın ha
kikt kıldan mamul seyrek ve dU
ıiik bıyıklan görünüyordu. Her 
sene bapnda Vıng Lunı'un baba
sı kırmızı kağıtlar satın alarak 
bu çifte yeni elbiseler biçerdi. Ve 
her sene de yağmur ve kar, mabe
din içine dolar, yaz güneşi de içe
risini ıpldatarak onların elbisele. 
ri soldurur, harap ederdi. 

Maamafih, sene dab.ı yeni bat
lanuı olduğu için, elbiseler örse· 
lenmemiı idi. Vang Lung ~a ilth
larnı bu ırk ve temiz kıyafetlerin. 
den gurur duyuyordu hani .. 

ICadınrn kolundan sepeti aldı 

ve domuz eti paketinin altın.da 

bulunan satın almıı oldu.in ;(,b 

ğaçlarmı dik,btle ar~L ~~Qlarm 
ktnlmıı olmasından, böylelikle 
'.falihayır,, ıetirmemelerinden kor 
kı.:yordu. 

Öda&açlarına hiç bir ıey olına
cı•l tı. Bulur bulmu, hemen çıkar
:h, diğer ödağaçlarırun küller:nin 
i~ine yanyana dikti. Zira bütün bu 
iki küçük heykele taparlardı. Son. 
.-a, demirle çakma&ını aradı, ve 
atetleidiği kuru bir yaprak ile öd. 
ağ&çlarmı alevlendirdi. 

Bp adamla bu kadın bit' arada 
tarlalarının ilihlarının önünde du· 
ruyorlardı. Kadın afaçlann diple
lerinin kuanpnı, sonra kararark 
kül renkli oluılarmı seyretti. 

Kut fazlalaşnca eğildi ve par. 
mağiyle, külü fiskeledi. Sonra yap 
tığından ürkmilt gibi, telifla ve 

tinde ho§a gider bir ıey bulmuştu. 
Kal:iın, sanki bu ödağacımn her i
kisinin malı olduğunu hi11ctmitti. 
Bu bir düğiln inı idi. 

Burada, ödağaçları kül olurken 
onlar ilkin bir sessizlik içinde yan
yana duruyorlardı. aonra glineı 

batmak Uzere bulunduğu için 
Vang Lune sandığı sırtladı vt 

yunlarma düzüldüler. 
İhtiyar adam, günetln aon ıua. 

luıru üzerinde dinlendirmek için 
evin kapısında duruyordu. Vang 
Lunı kadınla birlikte yaklaıırken 
biç bir harekette bulunmadı. Onu 
farketmiı görünmek adilik olurdu. 
Bunun yerine sanki bulutlarla ali.. 
kat:iar olmuı görünerek ıealendi: 

- Veni avın boyntıt:lln tala). 
mış olan şu buhit yağmurdan ha-
ber veriyor. Yarın ıeceye kalmaz, 
yağacak. Dedi, ve kadından sepeti 
atmakta olan Vang Lung'u &ö
rünce de tekrar bağırdı: 

- Para harcadın mı? 
Vang Lung sepeti masaya yer. 

\c~tirdi. Kısaca: 

- Bu gece misafirler gelecek! .. 
Dedi. Ve sandığı uyuduğu odaya 
ıötürerek kenk:li elbiselerinin bu
lL•nduğu sandığın yanına koydu. 

Garip bir tavırla bu aandıfa 

bakmaya ba§ladı. Fakat ihtiyar L 

dam kapıya geldi ve volubly aöy· 
leıdi: 

- Bu evde harcanan paranm 
hesabı yok! .. 

lhtiyar, oğlunun misafir çağır. 
dıtından dola71 içten içe mem· 

T - =-
Tehlike yok. Mahkemeye gitmiyecek. 

Karamazof Kardeşler 
- Evet almağa mecburum... Fakat 

sen bu para için adam öldilrmtl§tün. 
Şimdi ne diye bana veriyorsun? 

ıinis, 

- G<Srürıiln bak 1 
- İmkanı yok... Siz pek zekiainiz .. 

Yazan: Dostoyavski 
.. ,1. 

ÇeYlreoı Uakll ı Silba Ceqia &D '!25 

di. Hayır! Hayır .. Hiç bayle bir teY dU· 
tünmedim. Hot yann, ben, htkinı

tere hepsini söyliyeceğim. Buna karar 
verdim. tkimiz birlikte oraya çıkacağız. 
Benim için ne istenen aöyte, hepsini 
tim.diden kabul ediyorum. Hiç korkma .• 
Zaten kimse beni, benim kadar suçlu 
göremez, ama, sen de beraber .. Bütün 
fU bana anlattıklarını hikimler de se
nin ağzından dinlemelidirler. Bu Ilımı. 
dır, anlıyor musun, mutlaka bu ltzun
dır bu!.. Beraber çıkacatız oraya ... 

du: sonra, kestirip attı: 
~ Hayır, ptmiyeceksinizı 

- Şu halde benim sözlerimi anıamı
yonun demektir. 

tvan, böyle dedi ve upfa dikkatle 
bıktı. 

Sıneridiyakov, titreyen bir ınle: 
- Artık lüzumu kalmadı .... ihtiyacım 

yok .• ben bu para ile M<>Jkovada hattı 
yabancı bir memlekette yerteımeğl dil· 
ıünmüttilm. Bu, benim biricik emelim· 
di. Madem, ki dünyada her ıey miibah. 
mıt··· ben de bu ıayeye varmak uğrun· 
da biç bir ıeyden çekinmemiştim. Bunu 
da bana aiz öiretmittlniz. "'Dünyada 
Allab olmayınca fullet ide olmaz. Ona 
lüzum kalmaı,, diye düflitıüyordum. 

lvan, lbpn bir gilUimseyiıle: 
- Bu muhakeme neticesine ken.il 

kendinize mi varmıttınız? 
Diye ıordu. 
- Hayır, ıizin tesir ve lrtadınızlı. 
- O halde parayı iade ettiğine bıkı-

Parayı ve ıerefi de seviyorıunıu ... ÇUn 
kü çok mağrurıunu.ı. Kadınlara bayıbr
ıınıı. Sonn kendinize göre ıerbeıt ya· 
ıamağa da b:iyilk değerler verirsiniz .... 
tşte bu sebeplerle kendinizi utanç ve 
rezalete mahkılm edemezsiniz. Fiyodor 
Pavtoviçin oğultan içinde, ona en çok 
benziyen evllt sizsiniz. Sizde de aynı 
ruh var. 

Ivan, yüzüne kan hücum ederek: 
- Sen ıerçekten akıllı bir adammı§

sın 1 Halbuki ben, ıeni çok zaman buda
la yerine koymuıtum. 

Dedi. 
- Kendi gururunuzdan ötüril b8yte 

aannuttını.z .•. Alınız parayı ... 
tvan ruble demetini aldı. Olduğu gi· 

bi cebine attı ve: 

•VAKiT ~ 
.ı\BoNJo: fAHll-1::.SJ 

Alrm/rkrf tlrmldeı 

Aylılr 

:ı •J lılı 

6 U)lık 

1 Jıllılc 

lcindt 

9~ 

21i0 

"~ 
900 

dııım/a 

ı~~ l\r . 

C.2~ • 
820 .. 

1600 • 

l'arı ff'den Halkan UırliAı 

ıçın •) tf11 uıuz kuruş dÜ$Ulür 
Posta bir lıl!ı ne gı rnıeyen yerlerf' 

ayda 1eııııı$ beşer kuruş 

medillr. 
zam-

Abone kayJını bildiren mek· 

tup Ye lelııral ücretın I, aboot' 

parasının posta \'eya banka llt' 

yollama ilçrelınl idare kendi ü 
ıerlne alır. 

TDrlciuenin hu poıto mrrkuimlt 

VAl<.Jro abone 11u:ııır. 

Adreı defıştırme ucretl 

2~ ~uru~tur. 

il.AN OCHJ:.ILERJ 

flcaret ılArılarınırı nntım • 
satırı sondan ıtıbaren ıl!\n say· 

faların da 40; tç 58) raıarda ~o 

kuruı; dörduncu ıayfada 1. 
ikinci ve üçilncude 2; bırıncıdt' 
C; ba~lık Jaııı kesıuece ~ lira· 
dır. 

Bil.) ük, çuk devamlı, klışeh. 

renklı ıllıı vert"ıılere ayrı a)rı 

lndlrıııelcr .)upılır. Ht:ı.ıııi ılı'lnla· 

rın sontıııi • saıırı 30 kuru~ıur. 

l'ICAHI MAHl'ı E"rl l:.. UUll\'A!\' 
Kl'Çl'K il.ANI.AH 

Hır del11 30, ıkı delıısı ~O, O~ 

dela11 6!'>, dört def.sı n ve on 

defası J 00 kuruştuı. fç ııylılı 
ilı'ln verenlerın hır defaaı beda· 

vadır. Uört satırı aeçen ılAnlarırı 
fazla satırları heş kuruştan br 
sap edılır. 

J/i:nıtl 

kü,·ıik ildn 
lmlirlllr. 

kııponu otliunıerı 

tori/rsl 11li:dt f.S 

\'akıt hem doArudan ftoQru• 
ya kendı ıdare .)erınde, hem AO· 

k:ı ra caddesi ndt: \'akıt Vurdu 
alımda KEMAl.EUl>tN IRE~ 

llAo Bürosu elıyle ilin kabili 
eder. (Büronun ttltfonıı . !DlJ.SI 

' :;:::::;.tı' 
nundu. Ama, ounu vc:ycw.~ ı.. 

hangi birini ortaya, a:;ıia vurıD'f' 
doğru bulmuyor, ve .daha batllO
ııçta müsriflikten kendisini ÇC~ 
9İn diye celininin önünde b6tl' 
tikayet ediyor, dırdırlaıuyor&• 
Vang Lung bir fey aöylemedi· 

Fakat dıpn çıktı, sepeti snııt• 
fağa götürdü, kadın 4a arkasıııdll' 
gitti. Vang Lung yiyecekleri bir: 
birer sepetten çıkardı. Ve aöD 
ocafın kenarına yerleıtiıf.iikteO 
aonra kadına döndü : 

- İşte, domuz, sığır eti, veba
lık .. Yedi mi1.1fir var. Yemek rA-
9irebilir milin, .. dedi. 
Yakıpk almaz diye konuıur~ 

kadına bakmıyordu. Kadın bati 
sesiyle cevap verdi. 

(Devamı vcır) 

tvan, bu ıözlerl ~eybetll bir azim ile 
söytüyoı+.:lu. Gözlerine bakmak onun I· 
çindeki kararı görmeğe yeterdi. 

- Bir kere her ıeyi 16ylemete utan· 
cınız rninidlr, Sonra Iİ• söyleseniz bile 
ben, bütün rivıyttlerinisi inkar edece. 
ğim. ttiraftannız, ite yaranuyaeak. Si· 
zin buta oldupnuna, bu yüzden böyle 
acaip fCYler aa)'lkladılınm ıöyliyece· 
tim., YllzUnUze bakanlar, beni tudik e. 
decekJer. Yahut da kaı+dqlnld kurtar
mak utruncla kendlnld feda ettlilftld 
ileri IUrecellm. Bent hlse ayarak mah 
vıma yilrlldUIUftUzil iddia edec:ettm. .. 
Tutalım, 1d ben alnım ~mıyayım. Bay. 
ledllderinbe 1dm inanır? Hani deUlled· 
nld .. 

lıraa. timdi Allaha inanıyorsun demek? 

- Yarın bunu hlklm1ere gösterece. 
iim. - .... 

Bu defa, Sınerdiyakov seıine uta :ı
lay karııtırmadan, hattA tam tenine 
ıefkatle: 

- Siz, hutumrz, dedi. Hem çok 
hasta... Gözlerinizin içi sapsarı. 

lvan: 
- Birlikte Jideceğiz.. Eğer sen cet· 

91ezsen, ben yalnız baınna gidecetim. 
Diye tekt'arladL 
Smerdiyakov, biraz ldilfilnilr pbi dur. 

- Me1'4n, HD beni illandırmak için 
parayı cıs.termtıtin. Ben ııs. erı. ,.,.. 
nm. 

SmerdlyakOY un, ap kitabı bJds. 
rarak rubleleri meydana çıkarclı. ı,ını 
pkerık: 

-Ahnf 

Smerdlyakov nurıMandı: 
- Hayır, inanmıyorum. 

- Şu halde, parayı niçin veriyorsun? 
Upk. yorsun blr tavırla: 

- Bırakın artık bu meseleyi... dedi. 
Ml)Un)'lda iter teJ' milbahtır!,, hilkmU. 
nU Yeten .U oldu!unuz halde, bakınız 
tfmc!l ne 1cadar muztarip ve endlteUıi
niz. Kendinlzt ele vermeğl bile aklınız· 
dan ceçlrldlnb. Al'J)ma korkmayınız. 

Dedl. 
- Söylediklerinize kimse inanmıya

cak. Şimdi sizde ekıik olan ıey para lde
lildlr. Uç bin, bq bin rubleyi istediği. 
niz zaman kasanızdan çıkarıp alabilirsi
niz. 

tvan ayala kalkmııtı: 
- Dinle, dedi, efer seni 5ldürmilyor

aam, yarın mahkemede sana ihtiyacım 
otdutundan ötürü tstdUrmUyorum. 
Sme~yakov pek garip bir tavırlı: 

tvan çıktı. içinde . azap ldinmemtıtl· 
tlk önce yere sağlam sağlam baaıyordd• 
Fakat birazdan sendelemeye baılac!f • 
Kendi kendine : 

- Çok yorgunum gaJiba ! 
Diye dilfiindil. Gülilmsüyordu 

Bütün vücudünil bir uyuşukluk ke!'ll 
mıştı. Ama ruhunda ıon zamanlarda'. 
kararsızlıklara tam zıt bir kuvvet du · 
yordu. Bütün tereMUtlerdcn k-ırt 

(Devamı var) 

• 
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lzmir Fuarında açılış hazırlıkları :tı.:-~~]_Jl5-~~1ft1~ff~ 
3,000 kişilik açık hava tiyatrosu 
939 Fnarınm en güzel hususiyetini teşkil ediyor Alman milli takımı, Norveç İtalyan takımı 

·milli takımını 4 - O gendi 
Almanlar bu suretle Berlin olimpiya

Romanyanın 
f(enüs takımını 

5 -O yendi 
dındaki acıyı çıkardılar Bolonya, 3 (A. A. Hususi) ...,.. 

Oslo, 3 (A.A.) - Hususi muha-
birimizden: 

Almanya - Norveç milli: takım
larının karşılaşacakları Uleval sta
dına gidiyoruz. Stada giden tran
vaylar futbol meraklılarile tıka ba
sa dolmuş, biri biri arkasından 'di
zi halinde otomobiller durmadan 

Fuarın bir gece göri1ni1-§il stada akıyor. Turnikedeki numa -

İzm!r, (Hususi) - Fuarda, 
geceli gündüzlü inşaat faaliyeti 
başlamıştır. Açılma günün yak -
laşmakta olması, fuar komitesini 
bazı kararlar almağa, işlerin dal1a 
süratle~tirilmesini temine sevket -
miştir. Amele mikdarı iki misli 
arttmlmış, ikinci bir servis ihdasi
le gece salrşmasx da başlamıştır. 

Devletler pavyonları bu sene 
kendilerine tahsis edilen kısmı ıdol 
durmaktadır. İştirak fazla olmuş -
tur. Ayrıca dış memleketlerden 
hususi firmalar da 939 fuarına gel 
mektedirler. 

Sergi sarayının inşaatı çok iler
lemiş; saray meydana çıkmıştır. 

üç bin kişilik, anfi şeklindeki 

açık hava tiyatrosu, 939 İzmir fu
arınm lbir hususiyeti olacaktır. 

Fuar Jcomitesi, dahilden iştirak 
edenlerin artması üzerine planda 
t adilat yaprnağa ve yeniden birkaç 
yerde pavyonlar inşasına mecbur 
kalmıştrr. 

Menemen ovasının 
sulama işi 

İzmir, (Hususi) - Menemen o
vasının sulama işi iç.in .kanal açma 
faaliyeti devam etmektedir. Ova
nın bütün sulama tesisatı bir mil
yon yil.z bin liraya temin edilecek, 
940 eencsi Cumhuriyet bayramın-

ratör, 29,100 kişinin stada girmiş 
da tesisat açılacaktır. Menemen o- ld w •• t · . . . o ugunu gos erıyor. 

vası, bu tarihten ıtıbaren bol su - S t 19 25 · ·ı sah ı aa , seyırcı er ırsız a-
ya kavuşarak bir kat daha mün - Band ·· 1 parçala ı 

nıyor. o guze r a a -
bitleşecektir. Emiralemde bir re - t k · t" f k t halk d vu ma ıs ıyor, a a urma-
gülatör inşa edilmektedir. Bunun- ıd 1 k al ı p b an ıs ı ç ıyor, e çır ıyor u es-
la su seviyesi yükseltilecek ve ka- d ·· ··ıt··ı·· t 1· 
nallara verilecektir. 

na a guru u u maç saa mın ge ıp 
geçtiğini hatırlatmak için yapılı -

İzmir ilk t edrisat yor. Halk niçin geçikildiğini an -
müfettişleri toplandı lamak istiyor. Nihayet hoparlör 

İzmir, (Hususi:) _ Şehrimiz sabır ve sükCinet tavsiyesinde bu
ilkokul başöğretmenleri ile ilk ted lunuyor. Stada gelen tramvay ara
risat müfettişleri müze binasmda balarından biri yoldan çıktığı için, 
bir toplantı yapmışlar, Maarif Şu- seyrüsefer aksamış binlerce kişi 
rası için görüşmelerde bulunmuş- gişelerde bilet almağa çalışıyor -

!ar, talimatname ve müfredat prog muş. 
ranu üzerinde mütalaalar yürüt - Bundan bir müddet sonra an -
müşlerdir. laşılan h oparlörün ilan et~iği bin -

Bu sene İzmirde lise ve orta lerce kişi içeri girmiş olmalı !ti, 
mektep ihtiyacı yeniden ibaş gös - takımlar sahaya çıktılar. İsveçli 
termcktedir. Maarif müfettişi Be- hakem Eklin!d parayı attı. Kale in
~imin bu husustaki tetkikleri bit- tihabı hakkını N orveçliler kazan -
miştir. Kenldisi lise müdürlerile drlar. Almanlar ibatmak üzere bu
görüşmüş, Maarif Vekaletine tev- lunan güneşe karş1 oynryacaklar. 

di için 'bir rapor hazrrlamıştır. O n birinci karşılaşmayı teşkil 

Dairelerde yaz eden ibu maça Almanların vuruşu 
1 1 ile başlandı. ilk d akikalarda, t op 

ça ışma arı iki kale ara:ımda daha doğrusu 
İzmir, (Hususi) - Şehrimizde ilci ceza sahası arasmda mekik do

son 'bir hafta içind~ şidetli sıcak- ~ Bu arakla Norveçlilerin .Al
lar başlamıştır. Daıreler, yalCmda. manlra nisbetle daha sert oynadık
sabahleyin 7 ,30' dan, akşam 14,3()-lla nrı gl:StUlUyordu. 
kadar açık kalacak, mesai saatleri Norveçli seyirciler hep bir ağız
tekrar tebdil edilecektir. dan, kvamen, kvamen diye takım-

----------------------------------------------------- !arını teşvik ediyorlardı. Norveçli· 

Sivas mektup1ar1 : 

Akşam Kzz Sanat 
okulu sergisi 

Sivasta çok beğenilen bir 
sergi oldu 

lerin sağiçleri olan Kvamen, ha -
kikaten görülecek bir futbolcu ti
piydi. Topa son derece hakim o -
lan Kvamen, takımının adeta baş
kumanldam vaziyetinde idi. Top 
dönüp dolaşıp onun ayağına geli
yor o da taktiği icabı sağa sola pas 
tevzi e.diyor. Hasılı hücumu ha -
zırlıyordu. Maamafih bütün fev -
kaladeliğine rağmen ne seyirci va
tandaşlannx ne de takımdaki arka 
daşlarını tatmin edemiyorl:lu. Faz
la çalıma kaçıyor ve çalım yapa ~ 
matlığı zaman da topu lüzumsıız 

yere bekletiyor. Ve bunun neti -
cesinde, hasım taraf hemen vazi
yet alarak pas ve:-eceği arkadaşla
rını marke ediyordu. Bu vaziy~t 
karşısında Kvamen de pek uzak -
tan Şilt çekmek zorunda kalıyor -
ıdu. 

Norveçlilerin sert ve bozuk o -
yunlarına mukabil daha şuurlu ve 
teknik bir oyun oynayan Alman -
lar, Berlin olimpiyadında kendile
rini yenip elimine olmalarına se· 
hep olan Norveç milli takımını 4-0 
mağlfıp etti. 

Sc,.gideıı bir köşe ııc sergiyi tertip edenler Birinci haftaymı 1--0 Alman. 

Siv!!ı, (Hususi°) - Sivasta bu ranlık ayrı bir canlılık husule ge- larm lehine bitiren bu karşılaş • 
yıl Maarif Vekaleti tarafından ev tirmiştir. Şehrin en uzak semtle. manın ikinci devresinde, Norveç 
kadınlan ve genç kızlar için açı_ rinden bile okula devam eden fe- liler daha düzgün oynamaya baş. 
lan akşam kız sanat okulu az ragatli kadınlarımızın ve genç lamışlardı. Fakat, buna mukabil 
bir müddet zarfında muhitin bü_ kızlarımızın edindikleri istifade gol çıkaramadıkça hırçınlaşıyor 
yük bir alakasını kazanmış bulu- çok büyüktür. Okulun çalışkan ve gayet sert oynuyorlardı. Ni. 
nuyor. direktörü Bayan Kadriye Şahin tekim ikinci golü bu yüzden ye. 

Okulda imtihanlar dolayısile ve genç öğretmenlerin müşterek diler. 57 inci dakikada idi, Nor
bir yıl zarfında görülen ve oku. varlikları ile talebe çalı§maları çevliler birdenbire parlıyan. bir 
nulan şapka, çiçek, dikiş dersleri_ kuvvetli bir surette organize e. Alman hücumunu ceza sahasın. 
nin örnek birer mahsulü ·olmak dilmekte ve talebeye modern ha. dan 3 metre mesafede favulle dur 
üzere bir sregi açıldı. Sergide bu_ yatın icaplarına göre okutulan durmağa kalktılar. Bu hareket 
lunan talebe eserleri gerek este. derslerin çok büyük bir ra.ndr _ İsveGli ha.kemin gözünden kaç -
tik ve gerekse sanat bakımından man verdiği görülmektedir. Genç madr. Norveçliler, yanyana gele. 
bütün içleri saran bir varlığın en direktör ve öğretmenleri takdirle rek bir baraj yaptılar, fakat bü. 
canlı bir mahsulü olarak salon. karşılarken ~1aarif Vekaletinin tün tedbirlere rağmen ve ümidin 
larda ayrı ,ayrı teşhir edilmek. bugün dar bir .kadro ile Sivasın hilafına olarak top Norveç kale. 
tedir. Ev kadınlarımızın ve kız. en içten bir ihtiyacına cevap sinin ağlarına takıldı. 
lanmrzın sanat sahasında ince vermeye çalışan okula gelecek Bu golden sonra Norveçlilerin 
zevklerinin orljinalitclerini par. ders yılından itibaren bir nakış maneviyatı bir daha yerine gel. 
lak vasıflarla tebaı üz cttin'rek kısmının füwe::ıirıi ve kadronun medi. Almanlar 5!) uncu dakika_ 
sanat yı.ıvalannda sıralamaları takviyesini candan ister ve naza.Jda Uc;üncü , 70 inci dakikada. da 1 
her gönül üzerinde ayrı bir hay. rı dikkate alınmasını bekleriz. dördün~ü gollerini yaptılar. 

Coelüiz bir an yerde 

Nevyorkta Coo L~iz ile Galen. 
to arasında. yapılan müsabakanın 
şu gördüğünüz resmi televizyon_ 
la Paris gazetelerine verilmiştir. 

Resimde Coo Luiz yerde görül. 
mektedir. Fakat bu vaziyet bir 
an için devam etmi§tir. 

Üçüncü ravuntta Luiz Tony 
Galento'ya bir direkt attığı sıra. 
da çenesine müthiş bir kroşe ye. 

Atletizm 

mi§; ve yere yuvarlanmıştır. Fa. 
kat meşhnr boksör yerde ancak 
iki saniye kalmış ve sonra kaL 
karak maçı kolaylıkla kazanmış. 
tır. 

Nevyorkta ancak üç boksö~ 
zenci boksörü şimdiye kadar ye_ 
re devirmeğe muvaffak olmuş • 
tl!r. Bunlardan biri de Tony Ga. 
lento' dur. 

Şimeling 
Beynelmi '.el müsabakalar Alman ağır siklet şampi
Atıetizm federasyonu 16 tem.muz 

1 yonunu nakavt etti 
"Enternasyonal müsabakalar,, ter- Stulgart, 3 (A.A.) - Max 
tib heyet.inden: .Snhmoli-rıg- ilk ravuntta Almanya 

16 temmuz pazar günü yapıla. ağır sıklet şampiyonu Adolf Hen 
scr'i nakavut etmek suretile macak atletizm müsabakalarına aşağı-

da isimleri yazılı atletler iştirak çı kazanmıştır. 
edeceklerdir: 

Gençler : 
100 m. Şerif, Sermed, Kamran, 

Cezmi, Yaş-ar. 

200 m. Silker, Said, Ömer, 
nan, üçtek, Orhan. 

Şa-

100 ın. Şevket, Ali, Kazım, Hüse_ 
yin, Merih, Ahmed. 

Temsili talum: 
100 - İrfan, Neriman, 

Cihad, Cemil (lzmir) . 

Nazmi, 

400 - Gören, Cemal, Galib, Za
rc. 

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

Fransa - Almanya 
atletizm müsabakaları 
l\Iünih, 3 (A.A.) - Dün Mü_ 

nihte yapılan Fransa - Alman_ 
ya atletizm maçı Almanyanm 
kahir muzafferiyetile nihayet 
bultmıştur. Almanya 45 puvana 
karşı 106 puvanla maçı kazan
mıştır. 

En müsait bir sporculuk ha. 
vası içinde cereyan eden maçta 
20 bin seyirci bulunmuştur. 

800 - Galib (Ankara), İbrahim, ı ---------------
Cemal, Vladimir, Abdullah, Eli. 

110 _ Vasfi, Süha (lzmir), 
Yavru, Hrisafopulos, Faik (Anka
ra). 

Uzun atlama - Muzaffer, Va
kur (İzmir), Ömer (Ankara), Ça_ 
roğ'lu. 

Üç adım - Abdurrahman, Yav-
Yüksek atlama - Süreyya, Pu. ru, Fethi, Halid. 

lat, Merih, Jerfi (Ankara). Gülle - Aleş, Arat, Veysi, !r-
5000 metre - Maksud, Hüseyin, fan. 

Artan, Ali (Ankara), Mustafa (An- ı Disk - Yusuf, Arat, Veysi, Bil-
kara) . lend. 

Bükreşin Venüs takımı, Roman· 
1 yada karşılaştığı İtalyan şamPi· 
yonu Bolonya ekibini, epey dedi· 
koduyu mucip olan bir maçta.Il 
sonra mağlUp etmişti. Rumenler 
bu ilk karşılaşmanın revanşı i · 
Gin kampa çekilmişler ve bura. 
ya da Rumen federasyonWlun ki· 
raladığı iki tayyare ile gelmişler. 

ı di. Bütün bu ihtimamların hep• 
si boşa gitti. Bükreşteki karşı • 
!aşmada sekiz oyuncu ile oynı'.L • 
mak zorunda kalan İtalyanlar. 
Bükreşteki mağlübiyetin acısını 
çıkarmak azmiyle hareket ede • 
rek hasımlarını 5-0 mağlfıp et 
tiler. Rumenler son zamanlarda 
futbolde dikkate şayan muvaf • 
fakıyetler kaydetmiş olmalarına 

rağmen dünya şampiyonu olaJl 
bir takıma en çok oyuncu vereli 
bir takımla boy ölçüşmeleri şöY· 
le dursun, ondan daha uzun miid 
det ders almak zorunda olduklıY 
rmı gösterdiler. 

Çek hakem Christin idare etti· 
ği bu maçta 12.000 seyirci vardJ. 
Takımlar şu tertipte sahaya çık• 
trlar: 

Bolonya: Ferrari, Fiorini. JıİC. 
ci, Pagotlo, Andreolo, Corsi, BiS:
vati, Sansone, Maini, AndeSUı 
Reguzzoni. 

Venüs: Jordachesco, Sfera, j\J. 
bu, Ferraru, Gain, LupasorıBt 
Ploisteanu, Bodola, Jordacbe• 
Ene. 

Büyük bir enerji ile hareket e
den Rum.enler, birinci haftayıw 
da 1talyanlara devamlı bir Us • 
L.Ulil\.'ı.ı.. ı.""' ...... ; ..... "' ı..u. ....,ı'\...... - !_.1 ... an 
vermediler. Bolonya, bu hafta " 
yımda aµcak bir gol yapabildiler· 

Bolonyalrlar Biyasatiye yapI 1. 
lan fa vullü bir sarj yüzünden 3 
inci dakikada kazandıkları perı .. ' 
altıyı gole tahvil edemiyerek bil
yük bir fırsat kaçırdılar. 

İkinci haftaynnda Rumen ta • 
kımı\tamamiyle İtalyanların b~ 
kısı altına. girdiler ve bir an. ge 
di ki top sadece BolonyalılafıJI 
bu devrede sağiç Maini, ikinci ,.~ 
üçüncü golleri yaptı, Re~ 
buna ayrıca iki gol ilave et~ 

İsveç - İngiliz takımlı.t• 
karşılaşacak 

Londra, 3 (A.A.) - Sonb3 • 

h::ırda karşılaşm<.k üzere ya.ba.Jl~ 
cı bir milii takımı İngiltere) 
davet etmek, lnıgiliz futbol f~~ 
rasyonunur. anar.esidir. !ngt 
milli takımı bu mutat karşılM ; 
masınıbu yıl İsveç milli takJll1 
ile yapacaktır. 

Çapa Kız MuaJlim me~ctebi:lde evvelki gl!rı y~ni m~zunlar şe refine çol( muvaffalOyetli bir 
müsamere verildjğini yaz.'tlış tık. R esimlerimiz, genç kızlarımızı grup halinde ve milli 

danslarda gösteriyor ••• 



'· 

Artistler sinemaya 

nasıı. b,~.~i.?.E.y.w .. b., 

'BugUn meahur olmuş sıncmn • .d. çok sönük bır fıgurnn 
"" d .. f esen ır. d ' 

laınalnrı umumiyetle bir tesa u 1 ·n onları mcydnna çıkar ıK. 
l"isör en b · 

da büyu·· k bir kabiliyet sezen re G ek tesadüfler gerekse u gı-
1. dur er . t. 

ları ve meşhur ettikleri nuı unı d;,~malarına sebebiyet vcrmış ıı·. 
bi keşifler bugünkü yıldızların ::.! dan biri de muhakkak kı. 

··ı . kısım arın < 1 
R .... ı·· ;u··n en mu ıım ... ·· ·Jcr arasında en c:o { 
CJısor ug . ir ı·anınmı~ reJısoı . . 

Yıldızlan kcşfcdcbılmckt · . .. 
0 
.. r 'Iarccl Herbıcrdır. 

kk k kı rc1ıs ı• B gli Yıldız keşfedeni muha n . . beş yıldı?.ı ortaya atmıştır. . u n 
Marcel Hcrbicr, tam yırın~ - gibi bir kısmı da halen şıddet· 

bunlann bir kısmı artık unutul ugud d Marcel Herbicmin beym: 
. tl r meyanın a ır. t . k 

le alkışladığımız nı1:ıs c . . beş artistten on beş anesı co 
Id ;;11 bu yırmı 

Perdeye fırlatmış o ub . . 
nıeşhur yıldız oımuşlnrdır. ld ·u bu muvaffakiyet hıç bır 

Marccl Hcrbiernin ynr~~·1~·c;~vcısı namiyle maruf Ameri. 
rejisöre nasib olmamıştır. ha ı. rag·mcn ancak dört beş ~1ldıı 
k . b .. t .. n gayretlerıne ...... M l Her 

an rejisörlerı u u . "h ttcn kı)111ctlı rcJısor arcc 
ortava çıkarabilmişlcrdır. Bu cı e b·ı· 

.; ' ff k addol una ı ır. . 
bicr fevkalfıde muva a . Jd ıgwu yıldızları teker teker goz-

. . kc~fctmış o l • t 
Marccl Herbıcrnın • ·t· tlerin de sıncmn haya ına na 

b" k me'?hur aı ıs 
den geçirirken ır ço .. w. nıniş olacağız. 
sıl başlamış olduklarını ogr~ t. 1 arbi müteakib senelerde başla 

1.iarccl Hcrbicrnin fnalı)F'e ı 1 ) isimli bir filmde Jak Katlen 
. de (r.osc- rancc b "d' 

mıştır. 1910 sene. ın • konservatuvarda tale c ı ı \'C 

görülmüş idi. .lak J{atlen ? z~~an hbab olması bu gencin beyaz 
ailesinin Marcel Herbier aılcs~y e aesile teşkil tmiş ve Marcel Her• 

t riibe etmcsıne \' 
perdede 5anı:,ın1 <'C • tayaatınış bulunuyordu. 
bir de bu şekilde ilk )11-ıızını oı . d "Hakikatler knrnavalı" fil· 

d t 1D17 senesın e ' u 
Marc 1 Para o ' . -· . k . hayrette bırakmıştı. ~'uar· 

.. .. , güzellı<n ıle her csı .. 
ıninde görulmuş \C a. b" . lge tesiıi yapmış ve herkes uze 

ı d bu filmde munıs ır go · · · ma ha 
cel Şantn a. Fakat. :Marcel şantalın annesı sın~ . · 
rinde sempatı bırakmı tı. d kızını Jofferson hohn ık 

b' fnat umma ı ve · yatından kızına ır men b" .. k bir zc,•k almış olan Mar 
,. nfih sinemadan uyu . . 'd evlendirdi. f.ıaamu •det ile ~far<'cl Hcrbıcrııın ı are. 

1 t krnr beyaz perdeye a\ . 
CC} Şanta <' - ,. f'lmini l(Cvırdı. 
sinde "Jüali<:cnin ger fonlıgı ı J nservatuvarda tahsilini ikma!C' 

19~0 s ne inde Ş:ırl DoyLb~ r ~c veni bir jön prömiye arayor-
.. · 1\1 reci Her .c .J •• 

calı nor. RcJkrJr • · 1 olun Şarl Bovernin arkadaşı J.'ılıp 
.. . .. nhb:ıbI:ırın< :ın . 

du. RcJı · )run 1 ... lrömive takdim ediyordu. Nihayet Şarl 
. .. · ·e "lk sı , l m 1 · 

Hcrıot,. r 11 oı 1 lI rbicryc tak iim etti. Rejisörün iyi koku alaıı 
Eoy~ryı <1" l\~a;cı yıJJızı kesfetmi..,ti. Çok müşkilpescnd olan Mar· 
burnu m1.1stac: rl Bovcryi hiç tcrcddüd etmeden kabul etti. lşte bu 
cel Hab!cr, •• a .; B . . 

. d b . ı flerdeye intisab etnı1ş olan Şarl oycr yırmı seneye 
şckıl " ~ \' ff k" tl Ik l . bır ~amandanbC'ri her zaman ayni muva n ıye e a ış an• 
) aktın şnrl Boy r muhakkak ki kiymctli rejisörün ortaya atmı§ 
mı:; ır. • ·• • 
oldu ·u yıldızların en büyüğüdUr. 

Filip Hcriot'ya gelince El Dorado filminde bir rol aldıktan 
sonra sinemayı tcrkctmiş \'C muharrir olmuştur. 

Jcan 1urat Q.ı:ı reji ör ~-ıı·ccl t'r.orbiomin ortaya çıkarmış oL 
duüu yıldıılnr arasındadır. Falmt, Jcaıı Mıırn~ daha e,·veldcn de Por 

~·"a· b' film ccvirmiı;; idi. Fransaya gcldıktcn sonra ela derhal 
tcl.ı.ı. c ır " k d' · · "G ı · 

1 
Hcrbicrnin na"arı dikkat.ine çarpmış. en ısını .. a crıcJ 

Marcc · t · 'd 
des montres'' isil:"lli film icin angaJe e mış ı ı. . f • 

Bir çok filmlerini zevkle seyrettiğimiz Mary Glorynın Va_tız 
r l H"rbicrdir ~fary Glory daha cwcldcn de Arlct Jc-

bab:ısı 1ıarcc ~ · • cd '1 ı H . . ·se de onuasıl meşhur en ~~ erce er· 
ny ismiyle film çevınnış ı. i 

bierdir. Gl "Para" filmiyle beyaz perdeye atılmış ve '•Kü 
Mary ory 

.. kt"I ,, su ile de meşhur olmuştu. • • 
çuk Da 1 o " ,, f"Imincle kazandığı muvaffakiyetle hala 

"S rı Odanın Esrarı ı •. . rt 
• a J> 1 d Toutain de Marccl HerOıernın o ayn 

hatıralarda yar::nyan ·•0 an 
~. kı metli artistler arasındadır. 

atmış oldugu Y . ,
1 1 Herbierdcn cvvelrı küçük bir rol al 

R 1 el Toutaın. ı' arce . ld 
o an .. .. d' inde çok büyük bir Imbi'iyet sezmış o u. 

ınıı:;, fakat. rcJısor kcn ıs .. . de durmu~ ve "San Odanın Esra· 
ğunclan müstakbel yıldızı uzeı;n 

. -... 
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Vücut güzell iği için 

Bir jimnastik '; 
hareketi 

n•\ filminde göstermiş olduğu mu\•affakiyetle iftihar etmiştir. 
Marcel Herbier, Holanc1 Toutain'nin kendisine çok büyük va· ~ 

tdlerdc bulunan bu meslekten ayrılmış olmasını teessürle karşıln- , 
makta be kendisinin en büyük Fransız jön prömiyesi olabilecek ev 
safta bulunduğunu söylemektedir. c 

Jean .Maraisnin sinema hayatına girmesi de başka bir mac • 
radır. Bir gün rejisör ~ıarcel Herbier yazıhanesinde çalışırken ka 
pısı vurulur. 1çeriyc on yedi yaşlarında bir genç girer ve bu gem; 
kendisinin film çevirmek için bütün meziyetlere malik olduğunu 
gururla söyler. 

RC'jisör güler. Gencin hatırını kırmnk istemez ve kendisini 
atmaca filminde on beşinci yardımcı olarak angaje eder. 

Bu genç Jean Maraisdir. tık angajmanında beynz perdeöo 
..;örilnemiyen Jean :Marais, Skandal filminde çok küçük bir rol el
de edPbilir ve nihayet ''Maceraperest" kurdelasında hakiki bir rol 
alır. Jcan Maraisnin bu rolü isyan etmiş bir ameledir. 

Şimdi, Marcel Herbiernin en çok meşgul olduğu artist Jenn 
Maraisdir. Bu gencin çevinni§ olduğu ilk film muvaffak olmuş de· 
ğildir. Fakat, rejisör son zamanlarda onda emsalsiz bir kabiliyet 
ezmiş olduğu için Jcan Marais üzerinde isrnr etmektedir. 

Bu saydığımız isimler rejisör Marcel Herbier tarafından keıı 
fcdilmiş olan artistlerin kiiçük bir kısmını teşkil etmektedir. 

Yoksa Fransız rcjisöriinün meydana çıkarmış olduğu artist
ler bunlardan ibaret değildir. 

Mişel Duran ve Andre Davcn, Faust ve Don Juanda meşhur 
ılmuşlardı. Alis l<.,ieldi de l\Inrcel Hcrbicr ortaya çıkarmıştı. 

Fcrnand Leuoux, Mişel Simon, Paulinc Carton, Lois Moraıı • 
la ayni rejisörün beyaz pcrcleye kazandırmış olduğu kıymetler 

meyanındadır. 

Natali PolPy ele Merccl Hcrbicrnin yeğeni ile birlikte terzilik 
yapmakta iken sinemaya intisab etmek hevesini göstermiş ve re· 
jisör kendisinde fevkalade bir kabiliyet görmüş olduğundan ilk o
larak Atmaca filminde rol almış idi. 

Görülüyor ki, Marccl Herbier, yıldız parlatmak, artist keşfet
mek hususunda bliyilk bir rekor tesis etmiştir. Bugün beyaz per. 
dede alkışladığımız yıldızlar umumiyetle bir tesadüf vesilesiyle ı 
meşhur olmak yoluna girmişleı•diı'. 1 

f 
' 
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mı•-- Heyecanlı Zabıta Romanı 

s.o.s 
lngilizceden Çeviren : H. MUNIR 

, 
Üç 

Bir tarihi hikaye Bulgaristanda 
sel f etaketi yüz sene evvelki Bohemga Kralı 

çocuklarına nasihat ediyor 
·---·----- - 2 7 - • • Bositsa nehri tattı 

Lcssinger de işte bunun için bu mak için de en seri yol bu idi. sak 1 n kar 1 s o- 70 ölüden ekse-
raya gelmişti. Arabellayı görmek- Romantik vapurundan pek zekice 

• rl.sı· Tu" rk ten ziyade onun buraya neden ge- sıvışmış ve bir daha görünmemi§· • • 

=~ldiğlı>i öğ<enm<k için g<lmiş - tiniz ~!ı:~:U!~nim kabahatim yok z u d 1 n 1 e 111 ey i n Son glinl" içind< Bulgadstana 

Lesainger gözlerini koltuk değ- ki... yağan şiddetli yağmurlar büyük 
nekli adamdan ayırmıyordu. Bu - Mis Minter. Siz hiç bir veç- hasarata sebebiyet vermi~tir. Pi -
kalabalığın başlıca hususiyeti hiç hile kabahatli değilsiniz. Hi~bir Çeviren: VD ır GÜ O kv;ıe sancağı dahilindeki Sclvi 
kimsenin biribiriyle ataka!dar ol - ı;u~!a da itham edilrniyeceksiniz. - Ah çocuklarım! Siz sakm kinayeli, sitemli şöyle söylen\- Babaları: l;asabasile, Bositsa nehrinin geç ~ 
mamasıydı. Herkesin derdi kendi- Fakat biz de bir yanlışı doğrult - benim gibi yapmayın!.. yordu: - Evet, dedi, sendin. Moris. tiii bütün civar köyler kamilen 
ne yetiyordu. Bu sebeple Lessin - mak hususunda yardım edebilir - Kim söylüyordu bunları? Btr - Madem başına taç giymek- o zaman yedi yaşına basmak Uz<:ı batmıştır. Meclis reisi başta olmak 
gerle de alakadar olan yoktu. siniz. Bizimle birlikte merkez bil - kral. ten korkuyorsun, ne diye ta Lon re olan ağabeyini?. Frcderik Hen· 1 ü:z:erc birçok mebuslar, hasarat yer 

Arabella gibi gayet güzel bir roya kadar gelebilir misiniz? Size Evet, otuz yaşından biraz fa;ı;· draya kadar geldin de kral km 1 ri hırçınlaşmış ağlıyordu. Siz de lerini görmek üzere Sof yar.lan ay-
kıza dah ibakan bulunmuyordu. birkaç sual soracağız. la bir adam. O gün artık kral de- aldın? Ben bir prens sofrasında. ağlıyordunuz. Açlıktan, yorğun- rılmı§lardır. Hükumet zarar gö -
Yalnız bu koltuk değnekli adam - Hay, hay. ğildi amma, ondan bir kaç sene pirzola yemektense, bir kral sof· luktan. renlere 400 bin leva göndermeğe 
müstesna... Müfetti§ Karter, Arabella ıle evvel, yani 1619 senesinde kral· fasında lahna lie ekmek yemeği Almanyanın §İmalinden uzun karar vermiştir. 

Lissinger, kalın camlar takılı birlikte ıdışarı çıkarken Lessinger dı. Bohemya kralı il inci Frede- tercih ederim. bir yolculuk ettik. Bereket vP.r. Selvi kasabası gece uykuda iken 
-.e büyük çer~eveli gözlükler ta - onları gördü. Ve müfettiş Karte: i rik. Annem ise bana: sin Küstrin de da),m vardı: Ora· Bositsa nehri taşarak ve ani olarak 
kan adamlara daima merak ederdi. derhal tanıdı. Bunları, çocuklarının bUyüğU - Prens olarak kal. başına 1 mn valisi olan Naussaulu Moris. dört beş metreye yükselmi§tir. 
Zira o gözlüklerden kendisi de tak Bu iki kişi, bir taksiye bindi - olan dördüne söylilyordu: Şarl derd alma, daha iyi, diyordu. Lc;tc sen onun evinde dünyaya gel Y:.ikseliş hemen on beş metreyi 
mııb. Fak~t pek çok zaman de - lcr. Lcssinger yaya kaldırımı üze- Lui, Elizabet, Rupert ve Morla. Hakikaten, Almanya imparato din, Moris. Büyük dayın da isim bulmuştur. Seller bütün köprüleri 
ğil ... Kıyafetini değiştirmek için rinde kaldı. Bunları menfada söylüyordu.: runu intihap hakkı olan bir baban oldu. yıkmış ve Selvinin Türk mahal -
iptidai bir usul olarak kullanılan Bu esnada hiç umulmadık bir Hollandada, Arnhem §&tosunda. prens sıfatı ile yaşadıkça benim Sen doğduktan sonra tekrar lesi kamilen sular altında kalmı§· 
bu "gözliik takma,, ya kendisi pek hi<lise oldu. Koltuk !değnekli adam Devam etti: için hiç korku yoktu. yola çıktık. Hcidelberge gitmek tır. Selvi kasabasında ölenlerin 
nadir olarak baş vururdu. Halci - Lessingerin yanma kadar gelmiş- _ Siz sakın bana benzemeyin. Sonra annem daima tekrar e- istiyordum. Gittik, fakat gitme. sayısı 70 dir. 
katen gözlük takmak, bıyık tak - ti. Sonra bu adam bir taksi çağırt· Muhteris olmayın ve hele kan- derdi: mizle imparatorun bizi şehirden Birçok çoluk çocuk kaybolmuş· 
mak kadar çocukça bir tebdili kı- tı. lCt'tıdisi, esas itibarile taksiye lannızın sözünü, hiç dinlemeyin! - Prenslik haklan Bohemyn. çıkarması bir oldu. Beni orduva tur. Selvide ölen ve kaybolanların 
yafetti. binen bir adam manzarası arzet - Babalarının böyle filosof gibi da ortadan kaybolacak, diye. aldı, bütün topraklarımı Bavye· ekserisi Türktür. 

Lcssinger, bu aldamın koltuk rnediği halde, etrafına bakmanı - konuşması çocukların hi~ alaka Kim inanır! Ben henüz gene· rnlı Maksimilyene verdi. Sofyadan yazan muhabirler va-
değneklerinden de tüphe etmeğe zm ~l,före şu talimatı verdi: sını çekmemişti. ı tim. Karım da bir yandan hiç te O zaman Frederikin büyUk oğ ziyeti şöyle tasvir ediyor: 
başlamıştı. - Şimdi kalkan talcsiyi takip -Baba, ne olur bize bir hikn· reddild etme, kabul et diye ya1- lu Rupert: "Uyku sersemliğile sulara ka . 

Zira hu adam, hiç sakat bir a - et! ye anlatsana! diye onun sözünü varıyordu. Birdenbire kendimi - O topraklan geri almalı! rii· pılarak sürüklenenlerden birçok 
dama benzemiyordu. Bacaklarında Sonra koltuk değneğile gezen kestiler. Meta rüyada yaşıyor gibi hisset ye haykırdı. İmparator olacak o kadınlar, çocuklarını bağrına sım-
bir biçimsizlik yoktu. Ayakları da bir adam olduğunu unutmuş gi - - Başlıyorum işte. tim. Etrafımda hiç bir şeyi gö· Bavyeralı papacı herifi öldüre- sıkı basmış bir halde nehir boyla· 
tabii idi. Başına bir kasket geçir- bi kendisinden beklenmiyen bir - Nasıl bir hiklye? züm görmUyordu. Kendime ha· lim. Utanmaz herif!.. rında ölü olarak bulunmuşlardır.,. 
mişti ki gözlerine kadar inik du - kudre~ ve hareketle taksiye bindi. - Kendi hiklyem. kim olduğum zaman farkına var Kral sadece içini çekti ve en 

Bugilne kadar tesbit edilen 
ruyorldu. Yakasını da suratını kıs- Lessinger hfilA yaya kaldırımı ü- O zaman çocuklar sevinçlerin- dım ki teklif edilen şeyi imzala- sevdiği oğlu olan Ruperte cevah 

Türk ölülerinin adları şunlardır: 
men kapatacak derecede kaldır - zerinde. ibektiyor ve biraz da gü - den birer çığlık attılar, babalan. mıştım. O zaman, imzamın üze- vermedi, devam etti: 
nuştr. Bütün !bunlar, lbir adamdan lümsiyerek bulmacaları tahlil et- na daha fazla sokuldular. O da rine göz ya.§larım aktı. - Orange•ıi Frederik Henri bi 'Ommiigüt Nit:iaoğlu, Sümb~I 
.. h l - 3-Af• l~- 1 d" - 1 d K d" k d " B d k" B h k l k k . . d d B Nidaoğlu, Mustafa Kayabil, Fat • ıup e enmege :n;a ı a cUuet er ı. mege ça ışıyor u. en ı en ıne: okuyacağınız şu feci, fakat mıı: ura a es ı o emya ra l· ze arşı ço ıyı avran ı. ugün 

B da s.. ib" y d..ı.'I· H 1· d kı kil ··k vl b 1 d v b ma Fazlı, Hafız Sadi, Sadık Sa • u sıra ıuastane ınasınrn i - - a... oaı. a ın en yafe - alesef doğru hikayeyi anlattı: nın en çu og u: u un ugumuz u malikaneyi 
çin.de Arabella, müdürüyete git - tini değiştirmiş olduğu anlatılan _ Çekler, yeni imparator ilin. - Neye? dedi. Ben olsam ağ- verdi. Bütün diğer kardeşleriniz di ... 

• • · · · k · · • b d d b. · A b 11 ·1 • l d B"l"ki k · h b d d v Selvi kasabasının Bato"'ev kö • mış, ısmını vermış ve cndısının u a am a ızım ra e a ı e enı- ci Ferdinanda isyan ettikleri za· amaz ım. ı a s ço sevmir. ep ura a ogup, büyUdiiler. ! ıs 

radyo ile ilan ddilen "S. O. S.,, do- kunu alakadar öyle mi? Bu gibi man ben altı senelik evli idim. dim. kisi öldü. Ağabeyinizin boğuldu- yünde 16• BC>Sitsa köyünde 12 in· 
layııile 'buraya gelcliğini bildir - meraklı ve heyecanlı hadise)eı:, Erağda saraydakilerin pencere- - Abdal, sen sus! Kesme ba· ğu haberini de burada aldık. san boğulmuıtur. 
ml§ti. her gün caddelerin ortasın.da her- den dışarı atılması hadisesinden bamın lakırdısınıt Şimdi biz burada merltaiti' ı.: Sohindol köyünden :o kiti kay-

Kendisini tabii karşıladılar. Son kesin gözü önünde cereyan clder sonra(•) Bohemya tahtı boır kal Frederik gülümsedi, sözünli ~ıyoruz. F-aJiat;I, ı ya1imda veziyet bolmuştur. 
ra bo§ bir odaya aldılar. Orada dururken, ahali ~için sinemaya gi- mıştı. kesen oğlunu onu paylayıp sus. değişecek. İsveç kralı imparat:>- Bulgar gazeteleri, Bulgarista • 
bir adam bekliyordu. Arabclla o a- der bilmem kil.. 1 (*} tarihte ''pencereden atıl- turan kızını ayn ayn okşadı ve ru mağlflp etmeğe çalışıyor. C~- mn §imdiye kadar böyle bir afet 
dama takklim edlidi: (Devamı var) ma" tıakası diye mP.§hur olan hıi anlatm~sına devam e~ti: çen sene Münib alındığı zaman geçirmediğini yazmalctaldır. Bu i· 

...:... Mis Arabella Minter t I t b l 1 dise ı 618 senesinde Prag"" da ol- - Rilyada tamamıyle uyanıp şehire onun sağ tarafında girdim. fet c.clayısile bütün Bulgarların 
V ·k· · · 1 1\. kt s an u k d. l" k d T kra Boh k ı 1 · · d · e sonra ı ısını ya nız ıuıra ı - . • muştur. Bohemya imparatorll en ıme ~e ı~ce, arşım a me· e r emya ra ı o mak nıatem ıçın e olduğu haber verih· 

lar. Tıcaret ve Zahıre Borsası Mathia.nn memlekette dini i.~IP- buslan gordilm. Yerlere kadar istediğim yok. Hayır. Fakat He+ yor. 
Arabclla, odanın içinde oturan 3 • 1 • 939 1 TP. miidaluıfo etme.~ine kızan pro iğilip beıli selamlıyorlardı, bir delberge gitmek istiyorum. -------------

adama hitaben heyecanla: .PtYATJ.1AR ıcstanl-Or Prağ sarayına yurıı· yanda da a~nem o~urmuş lııçkı~a Şimdiye kadar ağzını açıp bir : - .. ·····-····· .. ·-··-··-····ı 
- Radyoda bahsedilen hasta - w ~ • w mii.§ler t'e biitiin imparator oi- hınçkıra aghyor, ote tarafta sı- k~lime ~~ylememiş. olan, prensiU 1 Kısa Haberler 

run kim olduğunu ıbilmiyorum. Fa Dugday yumuşak '1.32; Bugday 1 · • . l rind, zin anneniz yüzümU, gözümU ö- ğın varı& Şarl Luı: • 
k h . ed bi. sert 5 - 5 20 · Çanlar 4 15· Yular 3 •ı; esını .rora)ın pencere e 'n - Yakında mı· ? dı'ye sordu. •-·-·---···-·-.... - ••• at ta mın e lıyorum. L<ltfen · ' · • -~u d 1 rd l "'u··p duruyordu 

- 3.30; Keten tohumu 9.35 _ 10; Su- l§arı atmı§ a ır. Bu !IUret e o- '-' . . · v •••• 

beni onun yam'?a götürilr mtisü - sam 19.20 ; Tiftik mal 105 _ lll.20; tuz !lene harbi ba§lamış ue pro· Bır ikı ay sonra P~ga ~u~uk - Zannederim. Gideceğim ve • Jzmir fuarının atılma merasi-
nüz Peynir beyaz 23.15 • 26.22 ; Peynir te.~tanlnrla lcaıolikler arasındal.:i tantana ve debdebe ıle gırdim. her şey yoluna girecek, muhak. ınindc hazır lıulunmak üzere Tkarrl 

Bekleyen adam !tU cevabı verdi: k 47 '>O 62 20 k A nenı"z ·· "htı"şam kak bu. Hikiıyem bu kadar ya- \·ekili Cez.ml E~dn, lk!ısııt. Y_ekili 7 ·aşar ·- - · ·uruş. bu harb sonradan biitiin Avrw n purı • memnun. .. . 
- Ortakla hasta falan yoktur. B n de 11 h" "d t h . rın yola çıkıyorum lluan Çakır, Mıınakale \ ekllı Alı Çe· 

GELEN paya yayılarak 1648 senP.~ine ka .e. . va a. 1 a e_ a ~ar .. oş &:- Babalarının bu · .. 
1 

. tlnkaya, Maarir Vekili Hasan Ali Yü-
Bcn Skodland Yard'dan müfettiJ Bu;iılay 690; Arpa 45; Tiftik 25; d"r tlctıam etmi~ıir. (Tercüme e- bı ıdim. Şenlik şenlık ustune, zı- . son cum esı cel lzmlre gideceklerdir. 
Karterim. Kıı5ar 20; Bulgur 15; Yııpak 28; denin notu) ıo yafet ziyafet üstüne. çocukları bıraz müteessir etti, fa • \'ali, alfıkaılarlara gönterdiAi bil 

- Fakat anlamıyorum. Eğer ~tısır 75; Peynir 13; Un 60 ton. Anneniz ne zamandanberi bir Hele sen doğduğun zaman, Ru · kat onun Umid veren sözlerini tamimde, lstanbulda adil polisi ,.e 
doğru değilse, neden radyo ile i - GİDEN taç istiyordu. Beni ille sen Çek pert, öyle muhteşem bir düğiln hatırhyarak teselli buldular. bceldiye polisi gitıl ttvazirelerin ayrı 
ün ettiniz?. .Mikst 101; Yapak 49; Tirtik 17, lerin teklif ettigı~· bu tahta geç di yapıldı ki! Zavallı ağabeyiniz • • · · Bir ay sonra Gustav A· ayrı. olmadıAını, bütun allı~adarlıırın 

S. • ıb ı k · · . . w • • d lf L t .. . şchrrn sıhhi ''e beldi işlerındcn ıııc· 
- ızı uma ıstıyorduk. Bul- İpek 3 ton. ye zorladı. Ben tereddüd ettikç~ Fredenk Henrı sag olmalıydı de o • u zende oldUrUldU. Aynı sul olduklarını buna aykırı hareket 

0 SALON OYUNL \RI 0 
DONKO MESELENiN HAL.. B . . . . 
ı-·;~~!~ş.3- u il u n k u 

l'anht, 4 - Yanlıf, 5 - Yanlı!, · 
6m=lvyicilN~~cş. bulmaeamız 

anlatmalı idi sana. Ahali çılğın te zamanda prensin Arnhemdeki ıi edenlerin mes~l tutulacaklarını bil· 
zahürat yapıyor ve ben kendimi lesi acı bir haber daha aldı: dirmiştir. 
öyle mesut hissediyordum ki! O ~ederik de ölmUgtil. • ''Atılay" denizaltı gemimiz kı-
anda bana bu saadet ilanihaye de İsveç kralı ölünce eski Bohem ıaktnn indirilml~. dalma tecrübele· 
vam edecek gibi geliyordu. ya kralının da bütün Umidleri sıı rine başlanılmıştır. Gemi, teçhlıall 

Fakat, aradan bir sene geçme. ya düşmüş, hasta olmu§ ve on- ikmal edildikten sonra filoya iltihak 
di, imparator Bohemyaya ordu· dan sonra pek az ya§amıştı. OldU cdecektlr. 
lannı gönderdi. Hepsi Lutherci ğü zaman daha otuz altı Y&.§lnda Gene lstanbulda yspılmakt~ otan 

K 
. . idi "Yıldıray" denizaltı gemhııiıın rna· 

veya papacı olan ve alvıncı ol. · . . kineleri ve motörlerl yerine konul· 
duğum için garez besliyen bütün Fredenkın, çocuklarına anlat- muştur. Bu gemi de nihıyet •A'•'ıos 

SOLDAN SACA: 

öteki prenslerde buna mani bile tığı o hikayeye birisi devam ede- ayı sonunda merasimle denize indi· 
olmadılar. Hatta bUyUk babanız cek olsa, onun öğüt verici tarzını rilecektlr. 

YUKARDAN AŞACI: İngiliz kralı bile mani olmadı.. muhafaza ederek göyle diyebilir: • İki siln evvel Ayupafıda yol in· 
1 - Ruıyada meşhur bir gehir, Bir gu··n ziyafet veriyordwn. ''Kendinizden başka kimseye şaatınd. a calışan bir yol amelesi, 50 1 - Meıhur bir kimyager, 2 - 2 - Kederler - Bir nota, 3 - ö- . . .. . . . . ııelrelık ıeıeron kablo borusu ara~ın· 

IUnün dilekleri, 4 - İslim tari - Birdenbıre bır harb gürültilsU· guven~eyın. Kadenuızı bqkası- da yılana benzer bir şey glirdilAil i· 
h"nl:i b" h b . 

5 
dür işittim. Biltün saray halkı nın elıne teslim etmeyin. İnsan çin mezkQr boruyu kırması yüziln' 

Çı k e: ır :~.;r: e Y~:1· h ;- benimle beraber balkona koştuk hep fani. Di\nkü muzaffer kral dt'n Kodıköy, Erenköy, Kartal, Ada· 

Yukardaki resim bir tramvay 
ıebekes.ini gösteriyor. Bu ıebeke · 

de yirmi istasyon var. Öyle bir 
ıekil bulunuz ki bir istasyondan 
hareket ettiğiniz zaman diğer is
tasyonların hepsinden yalnız bir 
tek kere geçmek şartile aynı is -
taayıona varabilesiniz. 

Başlangıç istasyonunu serbest
çe intihap edebilirsiniz. Ancak bü
tlln istasyonları bir kere geçm:!< 
lazımdır. Sonunda yine aynı is -
tuyona gelebilecek misiniz?. 

Mısır üniversitesi, 3 - Bir erkek 

ismi, 4 - Taklit, 5 - ..... , 6 -
Beraber değil, 7 - Noksan değil· 
Aynı kandan olan, 8 - Sanat, 
9 - Yuvarlak. 

ı 

0 aram egı · - ır ar - ne oluyor dive. Fakat, gördüğü· yarın bir düşman kurşunu ilf3 lnr, Bebek, Paş•bahçe, Bllyükdere ,., 
K_ırmızı, 7 - Boyl~ boslu, ~- - müz manza;a karşısında bir §ey cansız bir vücud oluyor." Trabya santralları atıl bir hale ıcl· 
Bır cenup memleketı, 9 - Ruz - rd k mlş, bir milddel cereyan kesilmiş· 

§ yapamıyo u . 
8

. ı· 

g r. İmparator askerlerine Pragw dan ır ana, baba hakkında ır; B 1 dl " dil"il 1- n in• , e e ye, ıor ., uzum ıtr 

çıkmak için bana yirmi dört saat takıbat yapılıyor t~tanbul rırınlarından 320 paket nü· 
müsaade edin, dedim. Sekiz saat bmir, (Hususi) - Milddeiu - munellk un almış, belediye kimyahıı· 
müsaade ettiler. Biz de her şevi · mumilik, ihmal neticesi olarak ço- nnlne göndermiştir. Son ıilnlerrl:. 
mizi şehirde bırakarak canım.ızı ki ·r .. b b" t . belediyeye yapılıın bazı ihbsrlardıı. 

d 
. cu arın~n ° ~mune se e ıye ver kullanılan unlırın bozuk oldulu ı.ı. 

zor kurtar ık. Annenız de, doğur mek ıuçıle bır ana ve baba hakkın dl d.l 1 ti " ı t ki h n"' . a e ı m ş r. •az ye , mya s ... 
masına bır ay kalmış, gebe idi. da takibata baştamııtır. Bunlar nin rıporundan sonra belli olacak• 

Afacan Moris yine: Karataşta oturmakta.dır. Bir yapn tır. 
- O doğacak çocuk bendim. daki çocuklarının boğazında çıkan • Kilçükımda hazırlanmıt olan yeni 

değil mi? diye atıldı. bir çıbanı doktora gösterip vak _ plAJ e,·velki ıilnden itibaren açılmı'· 
Hikayenin arkasını dinlemek i tinde tedavi yoluna gitmerniıler; tır. 

11 
h 

1 1 1 
p 

. ~ • Tayyare e şe r m ze se en a· ,. 
çın sabırsızlanan agabeyleri ve yaranın kangren olarak çocuğun ramont mm operaUSril Hstıy hayra· 
ablası onu yine sus diye payladı- ölme.sine sebebiyet vermiflerdir. mını filme almak Oıere Hatayı ıil· 
lar. Tahkikata devam edilecektir, mlştlr. 
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Al d O , ı Eski ÇekoslovakyaI Japonlarla rflonaJ- Sair Mehmet 
manya an anzıge ~ ~ Yeni bu;ı~ .. c..;; Reis~cumhuru tar çarpış,yot Eminin 70 nci yıll 

"h ki' - aıamet!e;·i si 1 a n a 1 yat 1 . di ~i)r ki : tu::.ıok~;d~s~:,;:: ~Psin~i~~~~: ~:~:fı::~j: k~~l:un ~ ~ 1 ca;tcra/ı ı iııc'M 
. ~· . . Dı'datorler ergec neşredılen hır teblısmde, Japon .. . 

(B~ tarafı 1 incide) etmıyecegız. Bıze aıt oJan Liçı • I d H 1 N h . b .. 1 . A le. 3 (A A ) M'U- ku"lv~:c m..ı=ac:ı~t halırufa JJ-
rma yapılacak herhangi bir teca_ bir şeyi terketmiyeceği~. düşecekler ~r ~~-un~ •

0
tk ~ rtıı 0 ckesın.. . ~ ha, t E . · y ~l 1

1 1 m:m!:ırm l:uvvet ile l:ar~ı!.::.n-
vüzün Polonyanrn istiklaUne kar. ~V 3 (AA) g· c..e un ogo ı a na -arşıjşaır ,e, me mın gr,..a .:u un ı' ı:· l ' ' ' ~ 

arşova, . . - ır N k 3 (AA ) o·· h , .. t-· b·ı , .. 1 70 . . d w ld" .. .. .. c~_:ı:ır:rJ ·-: ::re c:ı-~:ı te.cc.r ct-
.,1 yapılmış bir tecavüz mahiye _ Al t . ur·ı . evyor , • . - un mu areoeye cırı~ ı:::,ı ı ~.!n. ıncı ogum yı onumu mu. , .. 
b' man ayyaresı n ı un cıvarm- r- l 1 1 .• •• .. 1 • kt d' 1 • l T'" l T ·ı ır ce.;.ı. 
tinde telakki edileceğine dair bir da k . k , . . 1 \.·e ı;osJoy~ .• : gunu mu:1.:::::e.:!!tıy- me e ır. nasenetıy e yr' ar1ı1. ....uru. 
ihtarı ihtiva etmesi de mümkün d karaya ınP~l "?~i,turıye~~-Jle yapılan merasim esnasında Tokyo, 3 (A.A.) - Domei mu i'e milli şairimiz arasında a- Dun:hn c:>::mı belli başlı ln-
1d - diek a mıştır. Aılot ıstıhçvadp eı 1 ·jRandall. lsland'da bir nutuk ajansı Hsinkin::!'c!en bildiriuor; şaa0-ıdu~~i tehraflar tco.ti edilmiş-,8"İfZ parti re:Cle:İ biribirlerini 

o ugı.uıu ilave eylcmektedirler, ·ten sonra man u uc;una .. li n d . . k" M l M - h , , Jd 1 . . - r :·~ • •• •• 1 ..J!ı L'' 
Şimdiki halde Danzig'e kar~ı bir k d"l . . ::oy yen L.ene~ emıştır ı: .ego - ancu .uç.uc:.un a ~ı tır: m .... e:ı.a;> s:>z s:>y.e:wer. ıoe-

sev e 1 mıştır. "A ~ "d h" b" L 1 " h .. 1 ·ı b" ~-- n : . ~ ... A--L"b ld s· c 
cebirı hareketi yapılacağına dair BONNE tLE ALMAN SEFİRİ vrupa yenı. e.n va ım ır ıı~r~-~~t cep esınc:en ven ~n ır Türk Tarih Kuru."llu, Tüdtünı~a. -r ,e.s.~ ...... ~ .3. m -
ortada bir emare yoktur. ARASINDAKİ GöRUŞME buhrana goğru .~ıgıyor. B~hran te0 f;~e: Japon - l\fan~_"m ~u'f,. binlerce yıllık Malet ve kut!ıe~i- f.ı:.r; s:>l. a:,~nteh:.'l lıden St~ St~~-

Danzig'deki Alman makamla _ p . 3 (AA) H . . esnasında henuz memle,,etle- vetlennın Namohan bolrresınae nı· ~:Jı·'p-inc~ terennü.-n ebni~ .ord C_.p, .... , h.:ıva m;ıre~b Loıd 
n şehrin Leh kıtaları tarafından Zırt Bonnet ile Paristeki Alman rınde ulunan ve ecnebı mem- 1UC.U u geçmış olan. r.t~3ol - olan r.'lilri Ş1;r Mc!ı..-net E"Tlin rc;u:.ıar ' z:._; c~na~ m~n.e 3• 

arıs, . . - ancı ye nıı.- . b . 1 1 d . 11 ,... ı. ~• • " "$1 ~f • d w •• • h 

işgaline mani olmak üzere ser • sefiri arasında yapılan mülakatı leketlerde yaşayan Çekoslovak. Sovyet kıtalarım çevır~e. -~ vel Yur~~kul'un heye=~n ve i:!eal sr.nuJ.n Arnery, n .hayet ~ı~ Jhc ~ 
best şehri tedricen askerleştir - mevzubahseden "Le Tcmps,, ga _ lar umumi ha.rpte oypadıkları bunları 60 metre ~.enışlı!'Jınc!e 1 ,fo!~ ye'~h yılını can::h.m (;ut- ~::-ı-=n aıyrı nyn b.r~r r::: ........ \•=r-
meğe devam eylemektedirler. 7.etesi diyor ki· role benzer bır rol oynayacak- bulunan Hala nehnne kadar ,b.r ve rs:l s~sinin chh:ı uzu::ı vıl- ...... ::::. 

Ecnebi müşahitlere göre Al • ''Bonnet Alm~nya hükumetine )ardır.,, püskürtmeğe muvaffak ol.:luuu ' ı.,....r rn:~:i viccl:ınc!~ e~;c~J:fe;!n~ Cun~ard:m Arrıcry'•ıin nut-
manya hükumetinin maksadı diplomasi yolile Fransanın vazi _ Beneş'in bu söz~~ri Bohen:- teyit ediln::I·te~!r· ::ilcı. ~;un©. ı:;~kfunete hitr.p e~~n §U 

Danzigde cereyan eden hadise - yetini sarahatle bildirmek için eµ Y.a •. M. oravya ve Rutenya ahalı- Bu. te~lıge ~o.~e, Ja!JQ:1 kuv. T. T. Kurumu E:ı::!~nn1 :>öz~c.· bil!ıc.s:::ıı rulı.ka~e çr::.rpıycr· 
lerin tamamile dahili bir mahi • k d I l J d d tl Ç 20 k 1 t münasip zamanı intihap etıniştir. sı ıçın. ıs.a . a ~a er a ra yo a ve en lang_çın ın. .. ı ome • Has:ın Cemil Çımbel .!:.ı: 
'l.'ette oldugun" u ve Almanyarun d l b h d k C b " Fransa akdettig-i itilaflar muciı..:n- nesre ı mıstır. re ausm a ı an1a1ıno o ya. 1-T'tl in ·1~~ • 1 arp 
bu · ı k d .. h tta ~ • ~ ""' ,.. b"' • · ı T"' - .ıı er <YliLC .. enın ı 

ış ere aşırma ıgm.ı a a. ce gı"ri!:.tig-i taahhütleri ifa etme<Te Benes bu eyaletlerin ahalisi- J~mnda 20 ka2ar ~ovyct tankı L·r c-.ınya anısı 0 zn ur- · t" _, 'dd:' ld• -
ğuştos sonunda Danzig limanına :s ~ ~ t ·· d.. ·ı b lıy t ·• · · nJye ın ... e CI ı o ugun3 c.n· 

azmetmiş bulunmakta.dır. İngilte - ne "vaktinden evvel gayri me. zaptetmi~lerdir. :un unva 1 ~ ?Ş an annını , 1 • tl . b''' O ~ 
bir Alınan kruvazörünün gele • renin vaziyeti de aynıdır sql bir harekette bulunmamak ~-- asrrlann karanlık!an içinde:ı il. ::ı.'. -:·• sure~ e ın~n~ ı.ır. . . 
ceğinden Polonya hükfunetinj res Bonnetin sözleri beyn~lmilel va ş~rtiyle hazır bulunmalarını,, Viyanadaki s:nrrene!erin :.n:n fe~er,iyle ar.ıy.an .. v,e ilm~n lr=..gılı:z conaıµp::.:; ••• ~ \'e nı:ı::unı 
men haberdar ettiğini göstermek j [ ı T Tarıh 0 _1 d L ı .... b hale ziyetin inkiı:afları için büyük bir tavsiy~ etmiştir. kabahati nedir acaba? ... mzmasıy~e çıc:aran ur.t , ruusunu e:-.ıa se.er er 
ten ibarettir. ~ I" h , b k l lr F h """ ehemmiyeti haiz ve gec:en şenenil'). Eski Reisicumhur sözlerine v· 3 (AA) _ p ı· 1 .... urwnunun uzurun"a. en c.e ·oyına t r; sonra ransaya ilır 

Va.rşova, 3 (A.A.) - Polonya. ~ .. . . ıyana, · · o ıs, b in ., • l-.. • • • • •• 
nın Danzig umumi komiseri B. sonunda imza edi~en Fransı~ - Al- şo~1le devam ~tmış.~ır~. . çin$eneJer arasında yeniden\ eyaz a ıınt e:-fere.t a~nn s:ıy- ~lmd~ lngil~ere~ gonde:ıne7 

man beyannamesıni.n metnıne ve Avrupa dıktatorluk1en hl}- t-vkı.fat yapmıştır. Büyük bı"r :!Jlanmı sunamn. jge mecbur o.dugu fayyarelerı 
Şodoki, bugün Danz.ig'e dönmüş, ""' 
fakat henüz !yan reisinden mü_ ruhuna tamamiyle uygundur. Bu gün nazik bir vaziyette pulunu- kısmı Slovakyalı :ye Burgenland Mehmet Emin Yurclakul şimdiden ve.-.neh:ti:-." 
lakat talep etmemiştir. Demek 0 _ beyannalllede beynelmilel vaziyet- yorlar. Bunlc~r ergeç düşecekler lı olan bu ~ingenelerden dört ... Gene bu arada bir rivayet 
luyor ki bu ana kadar Danzig t~-~iddi ~ir ~~r~inl.~k husule gel - ve başo;da pulundukları ~em- yjiıü Rossanlande hapishanesi- İskan k~nun~?u~ .bazı çıkb; lng-Hiz kabinesine EdeJJ 
makamlarına. herhangi bir Po - .dıgı tak!d~rde ıkı buk~met arasın- leke~le~ı harap edeceklerdir. n.e sevkedilmiştir. Bunlardan maddelerı dcgıştırı!cceh ilen Chuı·chi1fin Jrirmeleri ihti.-
lonya notası tevdi olunmuş de • da noktaı nazar taatısi yapılması Bız ışte <>-anda hazır bulun- bir kısmı Dachan tahaşsücl kam- • " 1 1· d hah dili' B• U• 

\ 

d · d"ld·-· h 1 d d lıy ~ Ankara (Hususı) - İskan ma m en &e yor. :ı & 
ğildir. erpt~ e ı ıgı atır ar a ır. ma ız.,, pma gönderilmiştir. ' . . J . • L' • • • 

Şarkt Prusyadan Da.nzig'e si. · Fransa hükumeti, İngiltere gibi Beneş, Alman boyunduru- . ~~n~~unu~ bazı .muldeJcrı~ı~ de- ı r~~·~ ngilız ka~mesının l~':-
lah nakliyatı devam\ etmektedir. Fransanın da Danzig statükosunu ğundan kurtulan ve şimdi Ame- J pOnların lhf3Ç gıştırılm.esıne d.:ır k.anun layıha - v~-ere. karşı mukavemet sıY. -

Diğer taraftan Danzig ayaıJıI değiştirmek üzere bir tarflı olarak rikada pulunan bütün Çeklerin a sı, Mec.lı3 ruznamesı~~ almm.1ştı::-. setin~ bır kat d~h:ı kuvvet veril 
pir emirname neşretmiştir .Bu e. yapılacak bir teşebbüse veya §ar- memleektlerinin istiklali için h k ı· 1 • k ld Bu tefsır esasla~ma gore.'. har_ıçt~n mek istcr:.iliyor. 
mirnameye göre, ziraat ve me- ki Avrupanm statükosuna karşı ya mücadeleden vazgeçmiyecekle- are 8 1 81(1m 8 1 gelce~ mu?.acı~ ve multecıle~ın Hakikat halde lngfüerede te• 

• ı;. ı k ı h i bir harekete • d · d l · t pasaportları uzenne yapılacak vıze 11 talürji işçilerinın bir kısmı, uya. pı: aca ıer ang rıne aır v,atan aş arma temına ·eo unu,na:>n.ır nJ~op ıuue§>rv 
1 1 

. . . ,
1 

cnvüzlcre (,arr.ı mukavemet norı 
il ah ·· t · ~ · · Al • . d . . . 3 A ) . muame e eri ıle kendılerıne vcrı e- "' l nın emri ile, ''gayri muayyen bir m sam a gos ermıyecegını vermış ve emıştır kı: Hongkong, (A. . - Çın a. . tas d h"k~ t ·· ahir o -

müddet için, hususi ehemmiyette manya sefirine hatırlatmağı sulh "Şimdi biz J 9 J 4 de pulundu- ja.nsı tebliğ ediyor : cek eıya ve hayv~m vesıkaları her m a~. ~ ume ~tmuz s··tiiJI 
müstacel bazt is_lerin yapılması irin faydalc a~tmiştir. ... k .. _ ..J_ N . Dün ög-leden sonra Uençeu el türlü resim ve harçlaıidan muaf tu- mıyan ır ert ye ur. u 

:x gumuz no uwayı:z. azı pan- • . .. ·ı 1 l ·ı· ·ıı ~· .. h teJl• 
için,, seferber olın'-"bilecektir. Paristeki sefiri tarafından key- . . ki . t 1 k varma 200 Japon askeri çıkmıc::ı. tulacaktır. Muhacır multecı ere ngı JZ Jlll e4t umumı arp 

~.,... cermanıırrı.ı es ımpara or u ~ . 1 k .. b b · h' b" b ·· k"" ka-
Ba emirname, bu suretle ayan fiyetten !haberdar edilen Almanya . . . .. ··d·· ..... sa da 50 ölü vererek püskürtül bıı yerde yurtlandm aca go~e e- en ıc a- zaman ugun u 

pancermanızmınm yuru ugu - . . _ ~ . • • . 
meclisinin hizmetine alınacak iş.. hükUınetl Fransa ile tngilterenin h d f d ... ·ı ı· müştür. ler ve hır mıntakadan dı~er mm - dar kuvvetlı hır bırlik manzarar 

e e e ogru ı er ıyor.,. ~1- h'·k~ ki 1 ı l · ·ıı 
çilerin Danzig a.razi!inin haricine Polonyayı. kar§l gidstikl.er' taah- nubuna diğer bir grup çı'lmıış t-aya u umetçe na o unan arm sı göşteımemiıtir. ngıltereıı1•. , 

götürlilebileceğini de tasrih et • hiltlerln katı ve earih olduğundan Devlet Şur,:ısı. azaları fıltat 110 ölü bırakarak -çekilme~ Ptı l~yiha htıkmü da~~c:.si.~de ya_pı - ha.rR h :ızırlığı itihar-yle çı>k i)'J ~ 
mektedir. · ve bu taahhütlerin hini hacette aeçıldi ğe mecbur kitJım§tır. J~n Jsk~ y~rdımı .. ~umru~ ve ver- bir halde ulundüğu da muhali. 

Dan,zigdeki yabancı mahfiller, tamamile yerine getirile<:eklerin - Ankara, 3 {A.A.) - Büyijk ~ugün öğle üzeri bu defa Fu. gı muafıye:ı, tabııy~t, nufusa v~ kaktır. ln illere bö le oldui" 
ayan meclisinin aldığı bu tedbire den haberi olmadığını iddia elde - Millet Meclisinin bugünkü top. tsin'e bir i):ıraç yapıl.mı~, çıkan_ taf>uya .teııcıl ve nakıl ~u~elelerı oibi mütt!fila olan y memleket• 
b\.iyük bir ehenuniyet aiietmek • mez Bonnet Almanya sefirile pek lantısmda Devlet Şurasında a. lar tamamen imha edilmiştir dolay151le gerek ken,:lılerı tara • 1° d h 'Ltim" 1 k haııt• 

. • f d ·ı k k ı~k d er e er ı.:ı a e ·arşı 
tedir. nazik ;:ı.ynr zamanda pek kati pir çık bulunan birinci daire reisli •. Hongkong, 3 {A.A.) - Çin a. ın. an ven ece.' gere a a a ar - 1anmış vaziyette bulunuyorlat• 

Ali - Danzig yabancı mahfille. ifade ile konuımu§tur.,, ği ile üç azalık için intihap ya. JaDSI bildiriy~: ki.~ır~lerı::e tanzım olun~c~ .~er • 'I 
rinin fikrine göre, ayan emri an. pılmış, Şefik Yürekli birinci da- H~e~'dan gelen. ecnebileI"in tur~u evrak damga resmı ıle dıger Acaba aulh ce~hesıne. ~1, 
cak ı~çiler, muhtemel istihkam Moskovadaki ire reisliğine, Ihsan Pehlivanlı, verdıklen malılmata göre, harbe resım ve hoırçlardan Jlluaf olacak· ol~n mem.!ee!c:tle-:ın lıer ıhtıııı' 
in.~aatıda, silah ve mühimmatın Fazıl Özelçi ile Kazım Sargın da aleyhtar oldukları için mevkuf tır. le karşı olmakla berabei' dün~'' 
tahliyesinde ve nihayet Alman •• •• 1 Şurayı Devlet azalıklarına se. tut?1an (500 Japon subay ve ne. yı yeni bir harbin feco.:ıtle~ 
ordu.sund::ı. ve gönüllü kıtalarmda Q Q rU Ş m e er cilmişlerdir. ·, ferı mahfuzen Hankeu'ya ve o. _Thetis faciası den korumak istemeleri ger~~: 
kullanılacaktır. ( Başlarafı 1 irıcwe) ~ • 1 radan Japonyaya scvkedilmiı;ler. tahl;ikatı ten Alm!!.nynda bir zaaf eseıl'I 

Londra, 3 (A.A.) - Umu. G" d f dık kı dir. şekline! .. mi tcblcl;i e:liliyor? ~ 
miyet itibariyle İno-iliz gazetele- Maamaiih bu hattı harekete n: gi- ıresun a ın rma Z I' h b l Lon:lro., 3 (A.A.) - "Ad. _ bö' -, . l't 1 !cet• 

e b" b' .1 . . b ·~· f b "k lıyor a un ava cam az arı . 1 D" . . hk . b ger ye ıce tota ı er memıe. . 
ri, Danzigde hafta tatili esnasın- b\. ır ma~a ;en mesı ıca ettıgı c·a rı a3s(ıAyAap)ı K Nevyork 3 {.A.A) - Fuçeu mıbrahyThıvı~ıon,h, ~ab h·:~~sı. u ler yeni bir harbin mesuliyetitı' 
da ıihdas edilen tehlike ve telaş ı ınmcme te ır. ıresun, . . - ara .. daki Anı '.k i · · sa a etıs ta te a ırı acıa. • 1 1 •• .. l . ıJı• 

. de . bö"l · f dk t t erı an rr.. syonunun Ja ~ hk'k b l M tam:ımıy.e .;enül u=~= erm~ 
vaziyetinin, sinirleri tecrübe et- Sovyet makamları evvelki giın- nız gesı ın ı arım sa 1§ t 1 . t af da ı..- sı ta ·ı anna aş amıştır. u. J 1 , •• ·- . • k ·n . b" ı·w• ta f ..l_ pon ayya.re erı ar m n ı.;vm _ h k . ,, b .. yor e.~ c.;c:n~.: ... !r. 
mek ve alakadarlar Üzerlerinde- kü teblıglerınde, lngiHz ve Fran - ooperatı en ır ıgı ra mazın bard dil . d balı d a ·emenın asgarı on eş gun . 
k k srzların y

0

eni teklifler yapını~ ol - yaptırılmakta olan fındık kırma Nevyrmor~ ~er mldesTrın'ben se ten devam edece:i söylenmekte- Sulh cephesi mem!eek~l~~ 
·i a sülameli ölçmek için Al. . f b .k l .. . .ı:: ... ~ a ı une gaze e~ d' A 'll le · ~ 

manlar tarafından yapılmış bir ması karşısında.ki meınnuniyetlerı- a rı asının teme: atma torenı. si bunu ~im.diye k d U , D ır. vrupa mı el n arum ·~ 
teşebbüs olduğunu yazıyorlar. ni bildirmişler ve bu sefer ''yeni., Ordudan da gelen kı:\labalık ela- ğuda "Zalim hav: a;anı:~ıe.r~- Dii{er cihetten "Zelo,, vapu. antaşmam:ızlığı sulh yolu .. J: 

Buna binaen gazeteler Var- kelimesini mü.stehzi tırnak işareti vetliler huzurunda y.apılmış, bir. tarafından yapılan bir çok kab~,ru refakatinde birkaç küçük ge- bertar:ıf e<lcbilme1< i~in ır.;Jıı' 
içine almadıklan gibi bu teklifle - lık umum müdürü ile Ordu zi- hareketlere ilaveten yenı· bı"r ha. mi olduğu halde yüzdürme iş- kün oljm her şeyi yaptılar .,e 

şovanm gösterdiği azimli hare. b l • t1• 
rin hiçbir suretle ileriye doğru bir raat bankası müdürü ir iğin karet olarak teta.kki etmekte ve lerine başlamak üzere Thetis in yapnµlandırlur;. bütün bu gı>ı • 

ketten F ransanm Berline yaptı- h l'ke51 
ı adım telakki e'dilemiyeceğini tel - ınaksat ve gayeleri hakkında şu suali sormaktadır: battığı mmtakaya mütevecci en retlere ra~men harp teh ı 

ğı ihtardan ve ngiliz hükumeti- b ı1' 
nin de teahhütlerine mutlak su- mih eylememitlerdir. Maamafih, birer nutuk söylemiştir. - Hull mesela bu sabah Ari. Moelfare Bay'd~n hareket et. ge..,e bert;ıraf edi~emez ise .u t 

bu müşahede, yeni Fransız - fn- -=--<>- ta ile bir telefon görüşme$i yap. j miştir. dan mü:eve!i;t a~r m$su!ı~·c 
rette riayet edeceğini teyit eyle~ i h l t ' ·ı J;ı• 
mesinden dolayı fevkalade ~iliz teklifleri~i~ hası~ etti~i . n - Kastamonuda ma zu tığı ta~dirde artık tekarrür et., ••1 Almanya ib talyaya aı t o 

tıbax anlamak ıçın katı değıldır. bereketlı· miyecegi muhakkak olan bu ta.h- caktır 
memnun gözükro. ektedirler. AS'M VS 

Sanıldığına göre, Finlandiyalı - kirlere n,lçin nihayet verilmjyor? ~ Q ~ S A A 

Taymis gazetesi yazıyor: lar, Letonyalılar ve Estonyalılar, Kastamonu, 3 (A. A.) - Bıı yı~ Hele bir Amerikan binasma herj ~ İ~ 
in ilterenin ve Fransanm hu kendilerinin müsaadesi olmadan Kaıstamonun~n top~ak ~s~llenlh:mgi bir bomba düş.sün, kurşun 

şayialar önündeki aksül~meli- verilecek bir gc&rantiye muhale - çok bereketlı ve guzeldır. Zmıat yağdıracağımızı kendilerine bil • - Ank:ın 1 .. 7. 939 -
nin daima böyle olmgyacağı zan fette .devam etmektddir. Bu üç Vek~letinee Ka.stanıonuya tahsis: dirmeliyiz. 
nediliyorsa. her türlü tereddüdü memleketin Moakova elçileri, bunu olunan ıelelctör}er buraya gelmi9 İ "it • l .., 

ÇEKLER --

l 

1 

1 · ı. 1 tur :r:ra n~ı ercnın a acagı 
iza e ettirmek kifayet edecek. tngiliz ve Fransız müme11illerine ve yer erme ,..onu muş · Y • ih · .. db' l 
t' k b.ld" · t" F kat u,., .. valı ağaçlar fidanlı<Tı bu yıl altı tiyatı te ır er ır. te rararen ı ırmış ır. a •L· ... ., ~ Pari~ 

Var~ova. 3 (A.A.) - Al- kovadaki Baltık memleketleri mah'YÜZ bin elma fidanı tevzi e.:lec,k • . Hongkong, 3 (A.A.) - Çin a. Milano 

man Königsb.erg kruvazörünün fillerinin kanaatine göre, İngiliz - I tır. Fidanlıkta muhtelif binalar , J~n.sına göre Tiyençindeki İl".gi. Cenevre 

ağustos sonunda Danziği ziya. Jer ve Fransızlar, garantiye doğru iı"!a olunacaktır. Bu incaatın krrk ~z mak.a~Iarı pek ?'akı!'-~1 ~a • 1 Amo;terd:ım 
reti hakkında s:ılfıhiyetli mem- meyletmektedir. Diğer tarftanl dört bln liralık kıinn münakasaya ~ıdak1 ihtıyat tedbı.rlerını almak fü•rlin 

balardan bildirildiğine göre, Po. Baltık devletleri mümessillerinin 
1 
kon=§tur. ta~avvu;-u~~adır!~~ · 'nd J ~~~nk~-;cl 

lonya hüklımeti hu hususta hattı hareketlerinde d .. bazı ince p 1\ it 1 - m yaz 0 gesı e mev - s r apen ıv.OS.{OVaya eut bUtlin paralar İngiliz gemi.l • 0 ya 
Danzig ayanı ile istişare ha1in. faı klar kaydedilmektedir. l Pr:ı~ . gitmiyor lerine na,kledilecektir. Madri<l 
dedir ve bu istİ§arcnin netice- Londra, 3 (A.A.) - ingıltere· . 2 _ İngiliz tacirlerine bql;ın_ \'ırşova 
lenmesini müteakıp. son gün- nin Moskova sefiri See.ds, ge~en Ber~~n, 3 (A:A·~ - B: V?n mış olan iBlerini sl.iratle ta$fiye Buılarırşte 
lerde bu ziyaretten Polonya hü. cumartesi günü Molotof ile yap - Papen ın hususı bır vazıfe ıle için emir verilecektir. I Hükres 

kumetini resmen haberdar et- tığı ~ülak~t hakkın~~ haric~y~ ne~,Mosko;aya gönderileceği hak.
1 

3 _Bütün !ngiliz tacirlerj Ja. Rel~rarf 
miş olan Alman hükumetine ce. zaretıne hır rapor gondermı§t~r. kmdakt haberler, bu akşam res- ponlarla lktrsadt ve mali müna. Vokohnma 

vap verecektir. Röyt~rin diplomatik muhn~iri - men te!\:zip edilmiştir. !2ebct!erini keseceklerdir. 1 sıol.:holm 

Lonılra 5.93 
ı:rn. i55 

3.355 
6.6025 

28.555 
()7 .2525 
50.83 
21.535 

1.0825 
1.511 
4.33 

11.035 
28.8-15 
21.8425 

0.905 
2.8925 

31.62 
30.535 
23.9025 

1
Ne,r;ork sergisinde 

Türk mahallesi 
( Baştarafı 9 uncuda) 

layı mayıs sonlarında gümrÜ~· 
ten çıkarılabilmiş olması ve kl)'• 
metlerinin yüzde doksanına 1'j' 
dar gümrük resmine tabi tutıl • 

'
muş olmaları dolayısiyle m~11; 
sın son haftasmdaki sauşlıı 
matlup derc.ce~e inki~~f cdenıe' 
miştir. 

Varsova, 3 (A.A.) - Milli nin öğrendiğine göre, Baltık rnemj Sal&hiyettar Alman mnhfil .. I 4 - Beyaz Ruslar imtiyaz b<:L Mo,kovıı 
birlik partisinin kurmav rei~i leketlerinin garantisi meseles!ndep leri, Alman • Sovyct e!wr,omik ~asin~en dı§arı çı~ardacahlar • 1 fsli'rratlc.r 
Albay \Vend~ söylediği bir ru. 71kması muhtemel bütün görüş müw.kere!erinitı halen mer'i an~ dır. 1 F. 1 ·.rı:ı:ın 

Bu vaziyet karşısında sergi htı' t 

yetimiz, Nevyorkun yük!ek ~ 
zengin tabaka halkmı. büyıl 
mş.ğaznları ve matbuatın bu rı~· c 
vi sanat işlerine ait sütunlarıfl1 

__ _. idare ede:ı muharrirlerini rarşl' 
mızla alakad::ır etmek için te~~· t 

büslere girişmiştir. Bu tedbirıfl tukta ezdimle demiştir ki: ihtiliiflannı hıılletmek üzere ya - 1 la~malar c;err;evesi 2ahilincl~ 5 - G~nü!lU İngiliz askerleri Sivas . F.rzıırum 111 il ın. 82 
~nı:ig üzerindeki haklanmı- kında Seeds ne Molotof •rasında kalmakta o!du~nu i!~ve eyle .. poJls müdür muaviI'i B. Milh:m. TUrl< borcu ı peşin 

za wrar verilmesini asla kabul bir mülakat yapdacaktır. 1 mektedir. 1 yuan1m emrine ver::ccektir. lı 
J iyi neticeler vereceği ümit edile• 

------------= bilir. 
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ıtalyan matbuatına. gö~e Maarif şdrası s, •• ğ,. ~.~~;.'.:.~~"~~ı"'~"~!:~ .. ,!.~~~· .ıc"' .. ''" 
Bulgaristanın vazıgefı mu·· na se be tı· ı e tlpliDinden: 939/J. abit olmadıkça satış bedelinin pa) 

'ı'usur Knr:ıca oğlu ile Snlde Hık. ıaşmssından horfç knlncnkıardır. 

1 
1 B 1 . sta n 1 mel \C Fatma Neyirc oğlu Alı Kcru Şurtnnınc herkesin slırcbilme 1 ı. 

MI 'hver devi et erı u şa rı (B<J.Ş tarafı 5 incide) ldeti yedi seneden aşağı değildir. mi \C t"ııtıııu Ne) ıre km ı:ıkrcl, l.ı ıı ncık bulundurıılmakl:ıdır, 
raflarından kurtulunmuş olduğu İlk tahsil milddeti yedi sene 1 on, Ar:ını, 1' 0zlı 1 c lloro,ısımuııııı ŞJ llıssrd rl;ır<Jen nclı c:>lcrı rııı· 1111 

· · · mektc mı..allimlerinin de ye iblağ edilince pek tnbiıdır ki l•on Hı mu)ıcıckcu ıııuıu ıırrıı lll. ıııu~ııın .S:ııdc Hıkıııeı, Ali ht·ıuııı Ik d ,. yor :;Ibl ılk p lundul\l:ırı lı:ıl;ıl,ıd.ı \cılılllllll ıuulı.ı l ıe flkrct \C f.C\OIJ \C \nırıı 1 tel.ılı t a Z Y 1 e meslek değiştirmelerinin önUnc bu mekteplerin gerek idare, ge- lcsının ı~uı şunlu Jıo 1 :ıll ı.utııııl.ı ıı .ı:ıknrııııı.ı ı.:ıııu ulrııak Ulcı·e \( ı.ı 
3eçilmiş olur. 1 rek ders programlannda tadi - =-:o. hı oılU lıru kı.> ıncıı 111ulıurıuııuı. lırlcrdcn fazla ın:ılüm:ıt olnıuk ı il' 

Y 1 Bu~nkü tcşJ:ilatımız:ı göre 12 Ult yapmak Hizımdır. Bu mektep sındc k:ırgır lıır uclıı ~ıı)tıuıı ı:c.ıl" cııkıin 1139 13 .No. ılc mnııı.cmc 
1 

Bulgar•ısta nın vaziyeti ugos av- yaşında bulunan bir çocuk ilk. !erde birer atB!yc açmaJt, her ÇO• zınııııııd.ı açık :ırltıırıı.ı.):ı k 11111 itırıllı.ı ne• m{ııııl'tıal l'lllll•h.•r ıl', 
Cuk hal'l'ın.da nıuntnzam firler nıustur. uluıııır ınektcbi il.. L • ı Lrtn mek - '' · l29.ı!l ı 

Yan 1 n ki ne mi zteatel~~riitar~fılnadanca~k-"'ç'a?de;-:tek - c::'· - 1 i:· 1 ..... 1 ... u._rclen ~~!m etme; za~~ti v:~~tr. lıır~l~ı :~~~ll~~t~ı~::ı ı>~ız~~esı ~~ı!:ıc::ı:. 
.• .. T :; .... \'CtİI esi ye me~e C3J pc t ıuı.m 1 - ot 14 ı.lcn J(j ~ :ı kudur Uc~ unıu ~u il 

Fransızca Le Temps gazetesi. : r h· ::.r ~ : e m tc:l:. memelidir. Şimdı bile ilk mck • nıııhkcıııclerl lı:ışı.tıılpl.ılı ııczd ıuı. CsJ.mlar ~111/ı 2 11ci 11111.uı. llfıl. 1 • 

tlan 

nı !n Rcmııdaki hu:;usi m .. uh~bın lenmektedir. ib .... n .ı•. . •. 25 yaşmda haddi teplerln bir kısmında oldukça :ıı;ık olnruk ) nıııl:wnkıır. Arıııı ır Q11ılc11 11:!!1 ı; ı 
taıhnın Bulgaristan uıerınde BULGARISTANIN VAZİYETİ ı· ·m'yi bı.lu:,·or. Binaenaleyh he- ~~ clveri~Il atölye vesaiti vardır. bcdelı ınuhıııınıcn kı)meıın o 75 •· Oı;kuJ:ırda Uoğlarboşında '\en~ ı 

h ı YANINKtNE Tabii bunlnrı daha mükemmel ni bulm:ıdı[;ı lnkdırclc en on urııı da 47 No. da Uokıor \'nhop AtııJtı• ~r türlu" va••taya müracaata YUGOSLAV .. J:: 12 ya9mda bulunan bir çocu , 
- bir hnle sokmak llzımdır. Atöl· r:ının ıcnhlıüuu h:ıkı knlın ık şarti)h ~3nH•I: 

tesir etmekte oY.iuğunu ve bu şc • TABİ OLACAKTIR :ı ı. aiCmatı arz edivermekle, • . ikinci arttırma 22 • 8 • 939 torihınL' 
kild . mihver 1 d k . d. ye mesrılsınl ıdare edecek mual· nıüsndtr salı sünn :ınt 14 d ıı; Muddci Hatıcc ıarufıııdan ııle) hı 

ıılzu ikumc olunun tez) ıdı n:ıfo,lrn dıı. 
ııısının diri muhakeme inde fkn· 
nctsahınm terketıiglniz ve hulltın. 
zır ikanıelgfılıırıızın du mc~·lıul lıu 

e Sofya hükumetinın Bulgarictan iddialarında h.:r r: ·nı.ut dersi kürsü en ta rır e ı. . 1 d bul b'l' B 'h t u s en ~u 
ta f .. e raılc t• . Iım er e una 1 ır. u cı c • kudar icra edilerek en rok arllırıı. ra ına dönmesinin temının :ı .y kadar mihver devletlerinden ce •. 1 • crme!ı:Je ogrcnme ve ıresı 

1 
k " 

t ~ ı d ten de fazla endişeye maha yo • nu kat'! olarak ihale edilecektir. ıgın1 bildirdikten aonra §ÖY e ı· s""ret go"rmekte ise de, üç tarııftak: ıcnUz zayıf olan çocuğu yetiştir -
Yor: - tur. Elverir ki işe ciddiyetle ve Jllrikrniş ve ihole tarihine ko<loı 

hudu.:lu antrevizionit devletler o • mek milmkün olamaz! O hiç ol • aşkla başlamak lazımdır. >lrıkl'rl'k lıiıı:ı ,.e lırlcrliyc vt'rgilcr 
Romada Bulgaristaodan ~ık 511

' lan Türkiye, Romanya ve Yuna mazsa 15 - 16 y~ma kadar ilk le evknf icaresi his ed:ırlııro ,.c ılel. 
hahaolunmakta.dır. Buradakı ma • nistan ile çevrilidir. Balkan an • mektepte olduğu gibi hususi ih • Yedi senelik ilk mektepte dai· !Aliye rusuıııu ile 20 senelik tal'iz bc-

ırıdugu ıııiılııışirin nıeşrulıatıııclaı 
c z ~n HPılnn t:ıhkikattnn nn

lnşılmış olmakla mahkemece sıze 20 
gün müddetle ill\nen tebligııl fcrnsı
nıı ve muhakemenin de 7 • 8 • 939 
pnzortesl silnü s:ıal 14 de lnliklne ko. 
rnr verilmiş olduğundan ) cı·mu \'e 
''akli mezkiirda mahkemede hnzır 
.nılunmanız iHlnen lcbliğ olunur. 

?cıfiıe göre, Balkan yarımıı.l:!asının tantı ile ba!:lı olan bu devletler timama, takibe ihtiyacı vardır. mi müşahede altında bulunduln • d<'li, ihale pulu 'e lapu lınrı;lnrı mfiş 
ık' nd tek - - f w • • rak yetiştirilecek olan talebeye trriye aittir. ı rnuarız kuvvet arası a . . Bulgaristanı da kendi tara larınil tık mektepte oldugu gıbı çocu -
oiın edilmi .. o!:luğu kabul edılı- lb - h slyetlerini kavramak yedi sene sonra iki tUrlU diploma Arttırmaya işlirtık edecek klmseJc. 

~ k a rekrnc_:e çal ~:naktadırlar. Ha u ." :;run usu ' verilmelidir. Tahsili takip edebi· rin gayri menkulün kı} meli muham-
~·or, ,.o··yıe kı' •• Bir yanda açı Si :ı • s f hil .. MCUğa hitap etmek ı· ~ ki Bulgaristanın Jıuvvetl 0 ya • or.a gore ~ · lecek iktidara malik olanlara ınenc inin % yedi huçu~u nl betimle 
dctnokrası'ler tarafına iltihak et · d İlk m kte t 'zah t kumetinin bu üç devlete muarız "ap e er. c p e ı e • tahsile devam edebilir; diğerleri- pey ?kçesini ,.e~·a milli bir honkn~ın 
ıniş olan Türkiye, Romanya ve bil' cephe almasını müml.ün kıla .iğimiz ~ekilde muameleye alış - ne ise ilk tahsili ikmal etmi§tir. hu nısbetıe temınnt mektubunu gctır-
\' unan"ıstan, dı'g-er tarafta. Yugos • d. 1 w b' d b. k"l ınelerl şarttır (2959!!) 

cak vaziyette değil ır. mış o an çocugu ır en ırc u • Kaydini ihtiva eden diploma ve. · 
levya Bul,.,.aristan gibi mıhver dos .. b ı·yen yabancı bulundugu· bir usul 'lmel'I Arllımıa bedelinin kendi ine ihale İlan 

u Ro:n"da so"ylendiğine gore.. u ı rı ı tu veya bitaraf devletler.. .. ı ·ı k 1 t k olunan tnrarındnn ihale sünCindcıı i-
b 1 dolayısı.le Bulgarıst.:ın ve muame e ı e IU"§I aş ıraca lkinc·ı l .. hcd 

Binaenaleyh italya bu mugale : sc ep er k · e olursak elbette vaziyet nahoş ola • 1 ere yapı an muşa e Ulınren yedi gfin itinde mahkeme kn. Oskildar Sulh 1 inci llukuk lldklm-
t üh' hatta Yugoslavyaya yaklaşara va~ıy • neticesine göre ne gibi işlere ka· snsınn ödenmesi mecburidir. Aksi libinden: 

9391471 ah vaziyet içinde m 
1~ • d ağa rneyyalclır.. caktır. biliyetli ise o kaydedilmelidir. lokrlirde ihale feshedilerek kendi. it b·ı ccgını zan- tini ona uy urm O küd d s ı 

ati bir rol oynıya 1 
e 1 1 Al an Bugünkü halde orta mektepler Tabii bu ikincilere verilen hUk • sinden e\'\'el en yüksek teklirte bu- 5 nr a e m:ınağn mahallesin· 

l1ctınektedir. Şu hale nezaran ta ydak-. b ı:~a de esen havayı değiştirmek, bu . . lunon kimse nrzetmiş olduitu bedelle de Mahkeme nrkası sokaAında 13 ?\o, 
İtalya Arnavutluğu işg~l:len ya - Yugoslavya arasın n ı ag r miln tamn.miyle ısabetli olaca • nlmağn rnzı olur:.:ı ona llıolc eılilc da S1'ııiye. Aynı adresle RH'nı .. 

- sıkln"tıc;ı takdirde bundan Bul • mektepleri de ilk mektep haline ğını iddia etmiyoruz! Lakin böy- cek, 0 dn ..... z.ı olmn:c ,.e,•a lıulunn. Cevat vasisi Ilarlicc tanıfındnn a. 
ıonra bir Balkan devleti oJdugunu Y ... sokmak pek gilç bir meseled' ... " 

" kuv • .,.aristanın mecburen italyaya ve ır. le bir kaydin faydasız bir ""'Y mnzsn hemen on beş gün müddetle leylılnlzc ikame olunnn ipotcltin fek-
da kabul etmekte, hatta en . . .. llk mekteplerimizin inkılabı 15 - k " • ki h kk ki 
VctJi Balkan devleti oJabileceğını Almanyaya dönmesi neticesi çı • l'k b' olmıyacağı da aşikllrdrr! Çocu • nrtıırma:>n cıknrılaca ·tır. ıapılacn... n ında davanın ctır:I uı. 

kacaktır. Bu şekilde Balkan An • sene ı ır gayretin mnhsulüdilr. ğun kabili eti hakkında az ok i~ôn n!Akodarlara tebliğ edllmlyecek· kemeslnde Jtılnen :>opılan tebli~ntn 
ileri türmektedir. k • Akde - .k. 1 İrfan hayatımızın ise bir 15 se. . . . y . . ç tır. l'ıtuznyede sonunda en cok artlı- rnamen muayyen silndc mahkeme)e 

d er ezı t.,ntının Sofyaı:laki tazyı ı aza a • bır fıkır verebılır B dan maa a m " dah h • · rann ihale edilecek ve her iki halde sclmediğinizden hakkınızda gı•·aıı un b'l Balkan- h"kfı t' ı ketin neye a ta anumllü yoktur. Bi ,, 
llizde bulunması hasa ı e, cc:k ve Bulgar u me 1 ıare Tahsile devam edebilecek olan birinci ihale edilen kimse iki ilıole k:ır:ırı verilmiş ve mfiddci vekili ın-

F dan da k 1 k r.:ıenaleyh, ilk mektebin mesaisi-
larda :ingiltere ve ransa ." de daha serb~st a ııca tır. çocuklar liseye diğerleri iec ı:ıl~ nnısınd:ıkl fnrktan 'c ı.nrnrdnn ıne- rnfındnn mnhkenıei şer' ine iliunı-
h tli birinci derecede bır R ad ni iki sene daha arttırarak hem d ti 'ht' b 1 t sul tutulacnktır. Jhale farkı ve geçen nın ibraz edilmiş olduğund:ın 20 gun 

a kuvve ' Eu vaziyete göre, • om a zan sn'l.·dıg~ımız malızuı·ların önUne e e 1 ıyacımız u unan sana günlerin % be~ faizi a) rıcn hükmeı ıliddetle mıııen munmclell aı•·ap ka 
tesir istemektedir. v .. D l · .J kt 1 i k 1 h v " J 

ıtaıyanların bu tezi,. İtalyan no!u;ı.duguna gorc • u garısta:ıın geçilmiş, hem de umumi seviye . me ep er ne sev 0 unursa er hacet kalmaksızın lcrn marifetiyle rarının tebliğine karor Hrilmesi ü 

Cıyanonun nihai vaziyeti Yugoslavyanınkine . "k 1 . . . k'f ~-· halde maarif müesseselerimiz tahsil olunac:ıktır. zerine muhakeme 2i - 7 • D39 ııazar-
h J·c·ıye nazırı Kont nın yu se mesı ıçın ı aye~ız bl 'k k 

ar k 1 bağlı olacaktır, bugUnkUnden daha verimli bir fılolek !lnhibl alncaklılarla dlAer ıesl saat: On re tolı ılınmış ol-
Tc]egrafo gazetesinin başma 8• e- olan bec:ı senelik ilk tahsil müd. d ıı. d ı 'hl llıi d 't'b "" mecr~Y!\ girmi§ bulµ.t)urlar. , nllkndarların gayri menkul Uzerin. llı:ılln an arı n nıı ı ı arcn 
Sın. de uzun uzun müdafaa edıl • Her ne "lurs olsun. 1 ::dy 'Hih d'eti ıızatrlmm, bu suretle daha: -r·· r 1 1 kA r d 'ti .,, l t4 bul d ki haklarını hususiyle a z Ye nıu- ınilddel mez ure zar ın a ı raz <ıt· 
tnektedir. .. buııtma göre, Sofyııda iki blok a • bilgili vatanda§lar yetiştirilm.f§ 6: D rnfe ve saircye dair olan iddialarını nıcdfl!lnlz suretle mahkemeye kabul 

Vaziyet ne r1ursa olsun, bugun rasında ciddf bir mücadele olacak- olur. Esasen dtinynnın hemc.n ~ Uncü mektep ~muallimi evrnkı müsbitelcri~ le yirmi sün f. olunmıyacııAınız munmeleli gıyap kıı 
t propa"anda, tır. ekser yerlerinde ilk tahsil mijd- Kemal KAVURGA çinde satış memuru olıın mahkeme rarı makomına kaim olmak üzere i-

~a~uat nep.ya ' • D " h ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ bu~k61İpl~ine blldfrmclerl J6zımdı~ Jftncn tebli Q~UnU~ (29~93) 
tad il<tısa:ii vasıtalar, sıyası a 

tck~:ı·er vesaire gibi biltün kan • 

dırrna vasıtaları, İtalya tarafından 
~alı§tırılarak, Bulgaristanın bu • 

iUnkü bitaraf vaziyeti terkC:-ier~k 1 
l?ıihver tarafına iltihakı, tenun e • 

ditmek isteniyor· 
·ı · Bul lr k ı· talyan gaıetecı erı • 

ırço da Bul 
taristandadır. Bundan maa . k 

.. "k bır ıs
tar gazetecilerden huyu 
lııı da İtaJyaya !davet olunmu~l~:~ 
dır. n 'le Sofya arasında 
ı ~oma ı mal· • 
ll'ıt bir gidiş geliş göze çarp • 
t::ı.dır. • 

ziy~retı 
l{raı Borisin Romayı h• 

~ k haber .... r 
altkında ortaya çı an Fakat 

•lcrasında tekzip olunuyor. 
llltıh teme 1 bir yakınlaşma:un dte ,. ~ 
tn .. ı1 . ,, ~ bakkır. a .. ı 

~ erı atılmış olı;Juı;u , 
!ayialar ise bu kadar asılsız GC -

litldir. 
l'. yenilemek, 
ıcarct anlaşmaaını 

aynı zamanda iki memleket ara • 
81nda t d' · temini kolaylıı~ • e ıye eıs b 
;•rınak hakkındaki görütmeler a~ 
allltştır. "b 

Rornada Bulgar İtalyan mu a· 
deıcsinin hacmini genitletmek ~r· 
ıu Cdilmektedir. Esaıen Bulgarıs· 
tanın ecnebi memleketlerle olan 
tıcarctte yüz}Je 80 i Almanya ve 

İtalya iledir. 
· ti.dasın-Diğcr taraftan bu ay ıp 

• ara"ın • cı:ı. İtalya ve Bulgari5tao " 
C:~ l:Ultürel bir anlaşmanın Sofya 
, d ı:r.a • 

<;ı. ir:-.z;ı edilmiş olduğu 3 • 
1Cıındur. 

Bu anlaşma iki memleket b~Y • 
tıincte üniversiteler arasında b.r. • 
Çok bağlar husule getirmektcl:lır. 
Aynca Bulgari3tandaki orta ~ek
t.. 1 :ı • cburi ıısan ~p er.;Ae ıtalyanca mc 
l 1:nuştur. Diğer taraftan Bulga ~ 
r'•tan 1942 de Romada açılac.ı 
Van dünya sergisine i~tirake ~a
bl §imdiden karar vermiştir. Nı • 

A upaaa :ı.yet İtalyanın da orta vr . 
blduğu gibi tadilat prensiplerı ~u-
l b. k u -Unması Bulgaristanda ırço 

· kalma
~ıitler uyandırmaktan gerı 

t.11~tır. . de _ 
Dulgarlann Dobruca ve Ak 

l'lizde z:nahr~ iğdiaları ~oına ga· 

• 

• 

. fsta.,bul. Be•ed;vesi •~antarı 

teminat 
395,93 

92,00 
28,27 

131,04 

Muhammen 
bedeli 

5279,00 

1226,64 
376,88 

1747,07 

Zlnclrlikuyu mezarlığında yapılacak kade. 
meli ka.ldrrnn fnaaatı. 
Sudiyede Manastır sokağı §OSC inşaatı. 

Şehir Tiyatrosu ıkalorifer tesisatının tamiri 
Fatih 22 ine? okulun badana, sıva ve kurşun 
boru ferşlyah hariç olmak Ü7.erc sair ta. 
miratı. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı 
işler ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 19-7--989 
Çarşamba gUnU saat 14 de dnimt encümende yapılacaktır. ŞarL 

namesi Zabıt ve Muamelat mUdUrlUl:;rU kaleminde görülebilir. 1s. 
teklilerin hizalarında yazılı ilk teminat makbuz veya mektupları 
ve fen heyetinden alacakları fenni ehliyet vesi kalan ile ihale gü. 
nU muayyen saate daimi encUmende bulunmaları. (4855) 

llk 
Teminat 

Muhammen 
bedeli 

*** 

(4233,25 İtfaiye Amir ve efradı fçln lUzumu oları 
331,49 ( olan 413 çift çizme 

340,24 

123,30 

( 192150 İtfaiye lmir ve efradı için 35 çift fotin 
4536,50 ilkokullar için yaptırılacak masa ve san. 

dalya 
1644,00 Karaağaç mUesscsatı buz fa.brikalan için 

1200 kilo (NH3) Amonyak. 

Tahmin bedelleri ve ilk teminat miktnrlan yukarıda yazılı 
ilşler ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. tnale 17-7-939 
Pazartesi gilnil saat 14 de daimi encUmcnde yapılacaktır. Şart. 
nameler Zabıt ve Muamelat mUdürlUğU kaleminde görülebilir. 
isteklilerin yukarıda ve her işin hizasında vnzılan teminat mat·bu~ 
veya mektupları ile ihale günU muayyen saatte daimi encümen 
de bulunmaları. (4787) 

lstanbul Daimi encümeninden · 
Muhammen Teminat Alınacak malzeme 

bedelı mıktarı 

50 850 3745 25 339000 litre benzin 
5 450 405 90000 ., Motorin 

Muhammen bedellerile teminat ve mUbsyaa mlktarıan yu 
karıda yn.zılı benzin ve motorin kapalı zarf usulü ile ayrı ayr 
eksiltmeye konmuştur. İhale 5-7-930 Çarşamba günü saat ıt 
de yapılacaktır. 

Ş~rtı:ameleri zabıt .ve .muamelat mUdUrlUğUnde görillebilir 
tsteklılerın 939 yılına aıt ticaret odası vesikası ve muvakkat tıe. 
mlnat makbuz veya mektuplarile 2400 No. ıu kanını çevreslndc 

hazırlıya.~an kapalı zarflarını ihale tarihi olan. 5-7-939 Çar. 
§8.mba ~U saat 14 e kadar Diml EncUmene vermeleri. (4340) 
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1 
Le V a z 1~0 ! ?:ı iyr ~i ~ ~ n ~ ~ ~1 

n a I m a l 1' 67,ooo kilo sığır veya ~:~İ :~ k~:~ :~~:~:,::Y~:~ın:~: a ~~k:syo :~ ~~:ın I~~~ teminatı 
------------------------ 1 nulmuştur. İhalesi 12-7-939 çar§amba günü saat 10 da Tirede Kilo Lira Lira 

lhalesi 

200 adet çöp kovası alınacaktır. Açık eksiltmesi 11-7-939 alay kararga.hı binasında yapılacaktır. Bu miktar sığır veya ke. Çam odun 1,300,000 33800 2533 10-7.939 S. 9,5 
salı günü saat l4,30 da Tophanede amirlik satın alma Ko. da ya. çi etinin umum tahmin bedeli 15,410 lira muvakkat teminatı Meşe ,, 800,000 24000 1800 ,, ,, 15,30 
ılacaktır. Tahmin bedeli 2000 lıra ilk teminatı l50 liradır. Nil- 1155 lira 75 kuruştur. Eksiltmeye girecek olanların eksiltme gü. Erzurum için yukarıda yazılı çam ve meşe odunu kapalı zarf. 

mune ve şartnamesi Ko. da görülür. İsteklilerin kanuni vesika. 
larıle beraber belli saatte Ko. na gelmeleri. (29) (4589) 

*** 

17 ton kaşar peyniri alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 
18-7-939 salı günü saat 15de Tophanede İstanbul Levazım a. 
·nirliği satınalma komisyon.unda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
1,050 lira ilk teminatı 828 lira 75 kuruştur. Şartnamesi komis. 

yonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif 
ektuplarmı ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri 

nü 2190 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı, bclgelerile i la eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi kolordunun garnizonla. 
bırlikte ihale gün ve saatinden en geç bir saat evveline kadar te. rında görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklü 
minat ve teklif mektuplarım Tırcde alay satmalma komisyonu. mektuplarını ihale saatlerinden bir saat evvel Erzurumda aske. 
na vermiş bulunacaklardır. Evsaf ve şartnamesi Ankara ve 1stnn. j ri satın alma Ko. na vermelri. ('11) (4560) 
bul levazım amirliği, lzmirde Tüm ve Tirede alay satmalma ko. 

{42) (4737) 
*** 

17 ton beyaz peynir alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 
18-7-939 salı günü saat 15,30 da Tophanede İstanbul levazım 
amirliği satmalma komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin 
bedeli 6800 lira ilk teminatı 510 liradır. Şartnamesi komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile ber.aber teklif mektup. 
larını ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona verme. 
leri. (·13) (4738) 

* * * 
Tophanec;le iki N'o. lu dikimevi için 20 kalem kereste, kum, 

kireç vesaire inşaat malzemesi pazarlıkla alınacaktır. Eksilt. 
mesi 4-7-939 salı günü saat 15 de Tophanede İstanbul Leva
zım Amirliği Satınalma Ifomisyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 
419 lira 90 kuruştur. Kati teminatı 63 liradır. İsteklilerin belli 
saatte komisyona gelmeleri. (46) (4800) 

*** 
2500 adet tüylü deri alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 10-

7-9..,9 pazartesi günü saat 14,30 da Tophanede lst. Lv. fımirliği 
f: tın alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 4950 lira 
kati teminatı 742 lira 50 kuru~ur. Şartname ve nümunesi ko. 
mısyonda görülC'bilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber bel. 
1i saatte komisyona gelmeleri. (50) ( 4850) 

*** 

Bir adet elektrikle müteharrik pedolu hava kompresörü alı. 
rı'lcaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 11-7-939 salı günü saat 15,30 
da Tophanede İstanbul Levazım amirliği satmalma Komisyonun. 
da yapılacaktır. Evsafı komisyondadır. Görülebilir. İsteklilerin 
kanuni vcsikalarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. 

(47) (4852) 
*** 

1000 kilo kadar güvercin gübresi satılacaktır. Pazarlıkla 
m tlırması 11-7-939 salı günü saat 15 de Tophanede !st. Lv. 
amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. Güvercin gübre. 
si Sirkecide Demirkapıda amirlik ambarında görülebilir. İstek. 

lilcrin mezklır mahalde bulunan gübreyi gördüklerine dair am. 
bar müdiirlührilndcn vesika almaları lazımdır. Kati teminatlarile 
ihale saatinde komisyonda bulunmaları. (48) (4851) 

*** 
80483 adet sakandırak düğmesi 66231 adet sakandırak ka_ 

yrnı müteahhit nam ve hesabına 10 temmuz 939 pazartesi günü 
s~ıt 15 de Tophanede fi.mirlik satın alma Ko. da pazarlıkla ek. 
s"ltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 5159 lira 44 kuruş ilk temi. 
n"'tı 109 lira 46 kuruştur. Şartname ve nümunesi Ko. da görü. 
liir. İsteklilerin belli saatte Ko. na gelmeleri. (49) ( 1849) 

fı~ı Devlet Denizyolları işletme Umum 
· ~ Müdürlügü ilanları 

Adalar - Anadolu - Yalova hattı yaz tarifesi 6 temmuz 
(~. 39 Perşembe giinünden itibaren tatbik olunacaktır. Yeni tari-

1 c iskelelere asılmı§tır. (4856) 

~-··- ~stanbul. Komutanlığı 118.nları 1 
lst.anbul komutanJığı için "Tam takımlı komprascr, beton 

ka.rı. tırma, taş kırmn .. makinclerile motörpomp, su tulumbası ve 
kamyonlarının faaliyete getirilmesi \"e tamirleri bakım ve hüs. 
nü muhafazaları için bir makiniste ihtiyaç vardır. Taliplerin II. 
şubeye müracaatları. ( 4824) 

Parisin en son model • =11 
şapkaları Beyoğlunda 

mağazalarının yeni 

Kadın Şapkaları 

1 J.,iresinde teşhir edilmektedir 
Geliniz, intihab ediniz. 

1 iNHiSARLAR 
Cinsi 

Başipi 

Beli pi 
Tonga ipi 

Miktarı 

18.000 Krg. 
25.000 " 10.000 " 

misyonunda mevcuttur. İstekliler müracaatla okuyabilirler. 1 
(46) (4586) 1 

Erzurum garnizonu ihtiya:ı*:lan 20,000 kilo sade yağı kapa. ı 
lı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 17,000 lira ilk 

1 

teminatı 1275 liradır. Eksiltmesi 17-7-939 pazartesi günü saat İ 
15 de Erzurumda As. satınalma komisyonunda yapılacaktır. Şart. 
name ve evsaf kolordunun tekmil garnizonlarında her gün görü. 1 
lebilir. Teklif mektuplarını belli günde belli saatten bir saat ev. 
veline kadar komisyon Bı?k. na verilmesi. (63) (4678) 

**«• 
1000 ton kriple kömürü kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş. 

tur. Muhammen bedeli beher tonu 20 lira, tutarı 20,000 lirn, ilk 1 
teminatı 1500 liradır. I~apah zarfla eksiltmesi 14.-7-939 cuma 1 

günü saat 15 de Vekalet Satınalma Ko. da yapılacaktır. Şartna. 
mesi her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanunun 2. 3 
cü maddelerinde yazılı vesaikle birlikte ilk teminat ve teklif mek. 
tuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz muka. 
bilinde Ankarada ~ı. M. Vekfıleti Satınalma komisyonuna ver. 
meleri. (51) ( 4627) 

*** 
90200 kilo sade yağı kapalı zarf usulile satın alınacaktır. Sa. 

de yağının beher kilosu 100 kuruştan 90200 lira kıymet biçil. 
miştir. ihalesi 10 Temmuz 939 pazartesi günü saat 11 de Çanak_ 
kalede Mst. Mevki satın alma Ko. da yapılacaktır. isteklilerin 
şartnameyi 451 kuruş mukabilinde ve posta ücreti kendilerine 
ait olmak üzere Çanakkale l\lst. mevki satın alm.ı Ko. dan ister 
ve alabilirler. Şartnameyi gene Ankara, İstanbul, İzmir ve Diyar. 
bakır Levazım amirlikleri satmalmaları ile Balıkesir Kor, Urfa 
Tüm ve Çanakkale Mst. mevki satın almalarında da parasız görü. 
lebilir. Taliplerin ihaleden bir saat evvel teminat akçesi olan 5760 1 
lira ve ihale kanununun 2, 3 maddelerindeki vesaikle bir saat ev. ı 

vel komisyonumuza müracaat etmeleri. (40) (4559) 

*** 
700 ton yulaf Bursa. tUınen satmalma komisyonunda 2~7 

-939 Çarşamba günü saat llde kapalı zarf usulile satın alım. 
caktır. İlk teminat 2340 liradır. Evsaf ve şeraiti !stanbul ve .An.. 
karada Lv. amirlikleri satın alma komisyonlarında ve Bursa tü. 
men satm alma komisyonunda her gün parasız görükbilir. !s. 
teklilerin belli saatten bir saat evveline kadar teminat ve kanu. 
ni mektuplarını komisyona vermeleri. (37) (4846) 

* * * 
Hepsine tahmin edilen fiat 81000 lira olan koyun etine tek-

lif edilen fiat pahalı görüldüğünden yeniden pazarlıkla eksiltme
ye konulmuştur. Şartnamesini görmek isteyenler Ankara Lv. fı. 

mirliği satın alına Ko. na gelmeleri. Pazarlığa gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 cü maddesinde yazılı vesikalarla 5300 liralık 
teminatlarile birlikte ihale günü olan 17 Temmuz 939 pazartesi 
günü saat 10 da mezkur Ko. na müracaatları. (77) (4845) 

* * • 
15,500 kilo sade yağı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Tahmin bedeli 15,500 lira ilk teminatı 1162 lira 50 kunıştur. !ha. 
lesi 18-7-939 salı günü saat 15 de Sivasta tüm satmalma Ko. 
misyonunda yapılacaktır. Şartnamesi her gün komisyonda göriL 
lebilir. İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı vesika. 
larla ilk teminat ve teklif mektuplarını havi olan zarfı yine ka. 
ııunun 32 ve 33 cü maddelerindeki sarahat dahilinde tertip ede. 
rek, ihale vaktinden bir saat evvel Sivasta Tüm satmalma ko. 
misyonuna vermeleri. (7·1) (4347) 

1(. • • 

Sivas garnizonundaki hayvanatın ihtiyaçları ilon 550000 kL 
!o kuru otu kapalı fazla eksiltmeye konulmuştur. Beher kilosu. 
nun muhammen bedeli 6 kuruş olup ilk teminatı 24 75 liradır. f_ 
hale 20 Temmuz 939 perşembe günü saat 15 de Sivastn Tüm sa
tınalma !K. binasındaki Ko. da yapılacaktır. Şartnamc~i her gün 
Ko. dagörülcbilir. Istekliler kanunun 2. 3 üncü maddelerinde ya. 
zılı vesikalarda ilk teminat makbuzlarını ve teklif mektuplarını 1 

' havi olan zarfı yine kanunun :12, S3 cü macldelerindC"~d ~arahat , 
dahilinde tertip ederek ihnle vnklinden bir saat evvel Ko. na ver. · 
miş bulunacaklardır. (75) (<1848) 

UMUM MODORLOGüNOEN 1 
Muh. Bedeli % 7,5 Te. Eksiltme 
Lira Krş. Lira Krş. Şekli Saati 
9900 742 50 Kapalı zarf 15 

11200 843 75 " " 
16 

5885 441 37 " " 
16,30 

" - - 1 
İstanbul Deniz, küçük ipi 

I - Şartnamelerindeki teslim müddetleri uzatılarak miktarları yukarıda yazılı baş ve bel 
yine şartnamesi mucibince Tonga ipi kapalı zarf usulilc eksiltmeye konmuştur. 

n ~ kl iye esnafı cemi ye- II - Muhammen bedelleri, mu\·akkat teminatları eksiltme saatleri hizalarında yazılıdır. 

f~tl::m: IIJ - Eksiltme 5-VII-939 çarşamba günü Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki a. 
lım komisyonunda yapılacaktır. 

VI - Şartname ve nümuneler her gi.in sözü geçen şubeden ve Kastamonu müstakil müdürlü. 
ğünden parası~ alınabilir. 

V - Münakasaya iştirfık edecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni vesaikle <"! 7,5 gü. 
\'enme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kap~lı zarflarını ihale sruıt. 
!erinden bir saat eV\'eline kadar komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri Hlzım . 

Z \ \ 1: 1931 senc~iııdc nlınıs oldu- dır. (4517) 
~n OO'i"I wamanıb emııtör !'IOför rh~ 

i: r
1
n!lmem ile mu •F ne cuzıln 111ın1 ============.:.::::;:======================:.::============================= 
cııtim. Yenilerini ~·ıl,nr.ıuı~ırıı-

ı ı ı,llt>rln hnlrnıii ~oktur. - Eti- SAllllll : ASIM US ?\~~riyal Müdürü: U. ıllımct Sı:ııcııoi Bıısıldıijı yer: V AKIT ;\l.ılln,ı 5 ı 

· ı~oııslı111fi11. 

*** 
Sade yağı tahmin bedeli İlk teminatı 

Kilo I .. ira Lira 
Erzincan 22000 22000 1650 
Bayburt 8000 7200 540 
Trabzon 11000 11000 825 
Plomer 4600 4830 362,25 

Yukarıda yazılı mevkiler için kapalı zarfla alınacak sa.de 
yağının eksiltmesi 10 Temmuz 939 pazartesi günü saat 15 de Er. 
zurumda askeri satın alma Ko. da yapılacaktır. Hepsi birden iha. 
le edilebileceği gibi ayrı ayrı da ihale edilebilir. İsteklilerin ka
nuni vesikalarile beraber teklif mektuplarım ihale saatinden bir 
saat evvel Ko. na vermeleri. Şartnamesi kolordunun bütün garni
zonlarında görülebilir. (•13) ('1562) 

*** 
Tüm Birliklerinin 140 ton bulguru 11 taksitte ve birlikler 

ambarına teslim şartile kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Ev. 
saf ve şartları komisyondadır. Muhammen bedeli 16,800 lira ve 
ilk teminatı 1260 liradır. İhalesi lS-7-939 salı günü saat 11 dir. 
İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat evvel teklif mektuplarilc 
teminat ve kanuJJi vesikalarını Lüleburgazda Tüm satmalma ko. 
misyonuna vermiş bulunacaklardır. (64) {4739) 

105,000 kilo sığır eti alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 
18-7-939 Pazartesi günü saat 15 de .Niğdede Tüm satınalma ko. 
misyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 22,050 lira, ilk teminatı 
1653 lira 75 kuruştur. Sarlnamesi her gün Niğdede komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin llk teminat ve teklif mektuplarını belli 
saatten bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. (65) (4740) 

*** 
Kor Merkez Birlikleri ihtiyacı için 36.000 kilo sade yağı ka· 

pah zarfla alınacaktır. İhalesi 17-7-939 Pazartesi günü saat 
16 dadır. !ık teminatı 2565 liradır. Evsaf ve sartnamesini gör
mek isteyenler Çorluda Kor Satınalma komisyonunda görebilir
ler. İstekliler kanunun 2, 3 cü maddelerin.deki belgelerle birlikte 
belli gün ve saatten bir saat evvel teklif mektuplarını komisyona 
vermiş bulunmaları. (66) (4741) 

* * * 
İzmir Müstahkem mevki komutanlığınca gösterilecek yerde 

tahmin bedeli 54409 lira 90 kuruş olan iki adet garaj inşası ka: 
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 17-7- 939 pazartesı " 
günü saat 16 da Izmir Lv. fi.mirliği satın alma komisyo~unda 
yapılacaktır. Teminatı muvakko.te akçesi 3970 lira 50 kuruatur. 
Şartname, keşifname ve projeleri her gün !zmir ..: Is . M\'. ln~ 
at komisyonunda ve Ankarada M. 1\1. V. emaitin inşaat şubeSlll· 
de görülebilir. İsteklilerin ticaret odasında kayıtlı olduklarına '.e 
bu işi yapabilecelderinc dair ihaleden en az bir hafta vvel tzın~r 
nafıa fen heyetinden alacakları vesikalarını göstr:mek mecbur1•• 

yetindedirler. Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun il\I 
ve ücüncü maddelerinde yazılı ve İzmir Mst. Mv. K. na dilekçe ne 
müracaat ederek emniyetçe yaptırılmış tezkiye vesikalarile te..
minat ve teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat e''
vcl lzmirde Lv. amirliği satın alma komisyonuna vermiş buluna
caklardır. (4742) 

*** 
Tümen birliklerinin 45 ton sade yağı kapalı zarfla eksiltırıt· 

si yapılacaktır. Bu yağ kolordu kimyahanesinde muayene yapıl· 
mak ve tiim ambarına. teslim şartile 11 taksitte alınacaktır. ~·· 
saf ve şartları komisyondadır. Muhammen bedeli 45.000 lira il~ 
teminatı 3375 liradır. İhalesi 17-7-939 pazartesi günü saat l 
dedir. isteklilerin belli gün ve saatten bir saat ewel teklif lllel<
tuplarile teminatlarını ve kanuni vesikalarını Lüleburgazda 'fiiJ'.ll 
Sa. Alma komisyonuna vermeleri. (4743) 

* * * 
Cinsi Miktarı Tahmin bedeli llk Te. 

Kilo 
Sığır eti veya koyun eti 1'14,000 

Lira 
22,320 

Lira 
1674 

veya keçi eti 
Kuru ot 276,000 11,700 877,50 

l\Iersin garnizonundaki kıtaatın ihtiyacı olan yukarıda ye.· 
zılı iaşe ve yem maddeleri kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur· 
İhalesi 5-7-939 Çnrşamba giinü saat 15 de yapılacaktır. El<• 
siltme l\Icrsinde As. satmalma komisyonunda yapılacaktır. zarf· 
lar aynı günde açılış saatinden bir saat evveline kadar kabul e. 
dilir. Şurtnamesl Mersinde adı geçen komisyonda her gün görU• 
lebilir. (32) (4418) 

* * • 
İzmir Mst. Mv. Seferihisar mıntakasındaki 81,000 kilo J<e

silmiş sığır eti veyahut burulmuş keçi eti ihtiyacı kapalı zarf!: 
eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 7-7-939 cuma günü saat l 
da kışlada İzmir Lv. fımirliği satınalma komisyonunda yapıl3• 
cakttr. Tahmin edilen tutarı 18630 liradır. İlk teminatı 1397 Iifll 
25 kuruştur. Şartnamesi her gün lzmirde komisyonda görUJebi· 
lir. lstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesil<ll 
göstermek mecburiyetindedirler. Eksiltmeye iştirak edecekler 
2490 sayılı kanunun 2. :.ı cü maddelerinde ve şartnamesinde yszı. 
lı vesaikle teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden bir eıı
at evvel komisyona vermeleri. (31) ( 4420) 

:f. :/- ır. 

Sığır etlerinin ihaleleri, miktarları, muhammen bcdelt ve i11' 
teminatları aşağıda hizalarında yazıldığı üzere kapalı zarfla ali· 
nacaktır. h~teklilerin ihaleden bir saat evvel 2490 sayılı kanunıı11 

2, 3 madde!C'rindcki \'C'saikle 939 senesi ticaret \'esikaları ve ge· 
ne aşağıda yazılı ilk teminat akçalarile birlikte Çanakkalede 
Müstahkem mevki satınalına Ko. na müracaatları. (27) (4423) 
Cinsi i\Iiktarı Muhammen bedeli 1Jk teminatı İhalesi 

Sığır eti 
Sığır eti 

Kılo I .irn Lira 
80,000 24000 l SOO 6.7 .939 saat 11 
61,500 19350 1451,25 7.7.939 " 16 d!l 

• 


