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Suriye Reisicumhuru ' 

istifa etti 
Şam, 7 (A.A.) - Havas Mu

habirinden: Suriye Reisicumhurn ilavemizle beraber 
24 

SAYFA 
- . • . • '1 . -. ' ... 

Haşim Bey Atassi istifa etmistir. 
Reisicumhurun bu karanm bildi
ren mektup yarın sabah saat 9 da 

mebusan meclisine tevdi oluna· 
caktır. CUMARTESi 8 TEMMUZ 1939 ~ YIL: 22 :t- SAYI: 7720 
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-------------------------------------~~~~~~~~~~~.:;.:.:::.:;_ ____________________ _ 
Hitler Polonya hududunu 

tayyare ile teftiş etti 
------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

M e c 1 is bugün son Danzigde istihkô.mlar 
toplantısını yapıyor kazılıJor, evlere mitral 

Hataya ait kanunlar alkışlar gözler yerleştiriliyor 
asında kabul Olundu Paris.7(A.A.)-"Havas": a f Parise gelen emin malumata 

göre, Polonya hükumeti Dan-

Vazife hayatında 
bir numune 

T f S •• k zig senatosu nezdinde protesto. 

a Y Ur O m e- ela bulunmak niyetinde değildir. 
(Devamı 6 ıncıda) 

.Yazan: ASIM US 

om;u ı.,·oxa 
l\cımptcı ııübel beklerken 

Şu resim, Cumhurreiıimizin 
oğlu Ömer İnönü'nün Ankara 
~k~ri kampmda nöbet bekledi. 
l.!OJ göste~r. Gazi liaeıinin 
0 n birinci smıfmdan bu sene as
keri ~ampa iştirak eden Ömer 
~nönu şimdi her gün arkadaılan 
de birlikte silah talimleri yapı. 

nin hitabesi 
l stiklô.l ve hürriyet 
1 ürkle doğmuştur 
1 ürkle gaşaqacak 

Mareşalin 
teftişi 

Havacllarımızın 
yüksek müdafaa 
kabiliyetleri tak

dir edildi 

ı ayetlere gon erı e
cek parti müfettişleri 

Yor. Arkada,lan ile birlikte ora- . . 
ela Yemek yiyip içiyor, arkadaı- Galıp Bahtıyar ~erefc ttin Rıza Let>ent Galip Kahraman Tevfik 

hrı ile birlikte vazife batma ko
!Uyor, onlarla birlikte vazifeden 
ayrılıyor, arkadaılanndan hiç 
farhsız olarak geceleri küçük bir 
Yer minderi üzerinde yatıp kal. 
kıyor, nihayet sıra kendisine ge
lince, resimde görüldüğü gibi 
ııöbe~ bekl~or... Hülisa Ömer 
İnönü, devlet ve millet Reiai ls.. 
ınet lnönü'nün oğlu gibi değil, 
bir Türk vatandqı lamet İnönü- Salih Başataç 
nün oğlu gibi terbiye ıörüyor 
ve öylece ıqemleket hizmetine 
haz,rlanıyor. 

Türle vatanmda asırlarca hü. 
küm süren ve en sonra büyük 
bir imparatorluğun yılalmaıma 
sebep olan saltanat rejimi ile 
Türk milletini yeni bir hayata 
kavu,turan cumhuriyet rejimi 
arasındaki farkı memlekette an- Eaat Uras 

Hilmi Oran Osman Şahinba§ 

Fikret Sılay Tevfik Tarhan Ragıp 'Akça 
(l'a:ııı 6 ıncıda) larnamış bir tek fert kalmadığı 

şüphesiz olmakla beraber Öıner 
lnö11ü'nün silah omuZda nöbet Da h 1•11• ye Ve k 1• I 1• bekleyen hali gene biran üzerin· 
cie dikka:b durmaja değer bir 

~ 

Cemal Kara 

Bugünkü ilAvemiz ' ·--·-·--··-·-·-····-· 
\ Meraklı yazılar ve 
\ orijinal resimlerle 
~ ~ılctı 

) Beyazı mağlOp 
eden Zenci 

Boksör 
Ayrıca hiJiaedir. Zira huhidise, kuv- Tunceli vilayetinin idaresi 

Vcl1t>n bqka hiç bir ıeye hür-
. ?'.~t ebniyen bugünkü dünya hakkında izahat verdi ~evr muahedesini 
JÇınde Türk milletinin varbğmı :ntzalaynnlardan 
nıubafaza edebilmesi için istis- Ankara, 7 ~ lusust) - Mecli- rasında Dahiliye Vekili Faik öz· kimler öldü kimler kaldı 
0-.. olarak bütün Türk çocu1c:. sin bugUnkU toplantısında Tunç- trak beyanatta bulunarak Dersim-
lannm Öttıer lnönü'yü kendile- eli vilayetinin idaresi hakkında deki isyan hareketlerini ve Cum· Sinema, karikatür 
~ 8mek almalan lhn::ıieldi kanun hUkmünün 942 senesi 31 h~riyet hükiimetinin al~ığı tedip- ye diğer yazllar 
!Pne de bir İ§aret ıayıl•hilir. BirincikinAu~una kad~r uzatı~ma- kar karar ve hareketlen anlatmış .-. _ .-. _ .-. -. .-.. 

(Devamı 6 ıncıda) sına ait" layıhanın muzakeresı sı· (Devamı 6 ıncıda) ~zı..::.ı. 4,..A...V_.... 

Yngoslavya sefiri Çankaya kö~küne girer1-. 

1spmıya sefiri itimatnmnt!im 'fJef'fnefft glderhfe 

AnlWa. 7 (Hususi) - Rei- muıtur. Sefirler itimatnamelek 
sicumhur lnönü bu aal>ah Yu- ni takdi mebnitferdir. Kabul ee.;; 
goslavyanm yeni Ankara Elçisi nudda Hariciye Genel Sekret.. 
Şumenkoviç ile lspanyanm ye. ri Numan Menemencioğlu ham 
ni Sefiri l..opez Dorika'yı Çan. bulunmuıtur. 
kaya köıkünde kabul buyur. 

Bugün beşinci sayfamızda ... ... ...,__..._ __ ..._ ___ ....._ __ -- -
Garden bar geceleri 

Yazan: Fikret Adil 

iki artist, bir Rus~-- ÇllimıılarClı. 



1 - V AKJl 8 TEM:'dUZ 1939 

1 ~etler 
Bir fotograf ve 

Türk filosu isi ah edilecek Şehrimizin /ise· ve istimlak edilecek1 Talebe ~~tisi 
ll·manlar 700 la" k 1 M AARIF Vekileti, .fJI, fotoğraf gördüm. Bu fo. k l •1ı • em 1 nin mektep içinde 

toir-fta Milli Şef ismet İnönü l..ondradan bir teknik 0 rt Q O U l t l 11 QC l Ju kısma üç m .... ., on lira.1~ kad~. mektep dqm~ 
bir ~~~ kürek ç~yor. heyet bekleniyor ~ sar· ~dilecek ~yetlerını '!9 k~~trol eua-

lnönu nun bu remıı Lozan Münakale Vekaleti limanları . Bu yıl mevcut ortaokullara 3500 Eminönilnde Balıkhaneden Çu. ·~~?-~duğuonlangıbtamı, !l~~ 
muahedesin~ ~~ereleri ıı. mızın inşasına bir an evvel baş. 111UUU1D oau.-
..wmda Çekilmlfljr. lamak için müstacel kararlar ver ,. ı J500 t ı b ı b·ı k kur hana kadar olan sahada bu. tİftİrmek için ciddi tedbirler 

Anlattddanna göre lnönü, miatir. llk olarak lstanbuı , Trab. I 188 ere a 8 8 8 f na f 8C0 ı~nan 7~ parça en:ıl~kin kimlere makta devam ediyor. Bu 
• ----da h lkm b ~ aıt oldugunun tesbıtıne başlan . '-d uht V kil LıU&NJ Tark a a ka otaj zon, İskenderun ve Karadenizde Ş h . . . ı· k 11 1 . 1 k 11 k k k B d . l" k d ' J k ıurr.: !ln m erem e hakkın dır üzak e rımızın ıse ve orta o u a· erıy e orta o u ar ız ve er e mıştır. ura a ıstım a e ı ece Ali Y" 1,. uyanık 

_.__ 
1 kazAn ..ı.ııaan Lem" ere- Ereğli veya Kayahağzı limanla • rmı teftiş eden Mac.rif Vekaleti talebe dahil 3500, liseler 1500 ta· bina .. lar h. akkında bel·edi· ·ye dai.mi 'e'-~-~~e bir1':1 defa dahave 

..u sonn san~ man gö. rmdan biri inşa edilecektir. .. ıuıauu 
lünJ umum müfettitleri teftişlerinin 'ebe alabileceklerdir. encumenınce. .me. nafıı uınunuye fırsatı" I L--da bul 

· e gezmi~t!r. !ngilterenin en büyük inşaat · 1 · . 1 k"l b·ı kararı venlmı•aır. Ye _.~ fllUf netıce erını rapor a Ve a ete ı · "9 
Bu fotoğraf tarihi bir hadi. müessesesi olan Gip firmasının dirmişlerıd ' Diğer taraftan Eyü,ı> Beykoz, ruz. 

aeyi tesbit ettiji gibi, bir tarihi iki mildilr muavini ve bir teknik M "f tt. 
1

1
r. 

1
. .. d .. 

1 
. . 'Jalata nahiyesi, Ta!:nim cihetle- Bu karar tasdik edilmek üzere Ben bu mevzua birkaç 

' :..ı..:.-L- bir 1 da bo- na.. . . 2 w • u e ıt er ıse mu ur ennın ' ndeki orta okullarına ilave edi- 1 Ankaraya gönderilmiştir. Karar evvel 'tanbulda M"VMW ~ıuuı, • o UfUD sem m"'9<"'vırı 1 a.gnstosta şehrimıze 

1

. f k. 1 d.. M ' f M'.d .. 1.. ıs J-

hn 1 k d w A k 'd ış ıra ıy e un aarı u uru· 'ecek sımflardan batka bu semt· tasdikten geldikten sonra tatbı ..... ~ı L-L-r verilen "Okuma 
·• 0 uttur. gekecMe .. vek ogr~ _n ~raya ghı e- ğünde bir toplantı yapmışlardır. k ·ı k · Bel d. 1 ~ ruwc 
Kııbo· ... j hakkı Türk halkına re una ale 'V ekaletıle bu u - B 

1 
da . d 

1 
b lerin talebe izdihamına maruz ka- atına geçı ece tır. e ıye er dalan" dolayuiyle bir kere 

aeçincr~e kadar açık denizlere susta temaslar yapacaklardır. udtop ~n~ı . : Y:.nı ers yı 1 
k a; nması tehlikeleri mevcut görül- Bankasıündan .Y

1 
apıla1? istimblik pa_ kunmak İstemİftİm ••• 

; • şm a şe rımızın ıse ve orta o u · . rasınm ç mı yon ırası uraya MalA- dur ki Hl"\I __ _ MiiJ sahiller kıyılar arasında. f · 1 · lüğünden vaziyet Vekalete bildı- una VKuıua • • . . . .
1 

. . 
1
. )arının bina ve SJm vazıyet erıyle harcanacaktır. lan" ı..ı..x... "b" 

körfez. ·~llimcla bile denize ya. unıversı enın ım I· ne kadar talebe alınabileceği tes- .;ıecektir. , yazm o .. ,... ..... • 
1'ancı ıdik. . . bit edilmiş. semtlerin mektep ih· Bu semtlerin oku: ihtiyacını 1 k 1 •k 1 dahi talebenin ıık aık ziyaret 

En ya~ ~~~ aru~da hanlar. bıttı tiyacı üzerinde görü§ülmüştür. ~ar,ılamak üzere yeni.den mektep n ı .ap vesı a arı tiği birer yer halindedir. 1i 
buharh bır ıemıyı gozleyen m. önUm~eki ders yılı başmda 1çılmasına ihtiyaç gösterilmekte· • zamanında faydab İle de, 
an onun arkumda uzun diyar. Randıman yüzde 40 - 45 lise ve orta okulların mevcut teş· dir. Netice Veklletin vereceği ka· muzesı günlerinde buralar, hiç,·· 
lıum rensini, hasretini, kokusu. arasında kilatı ve ili ve edilecek sınıf adet· rardan sonra belli olacaktır. siz ki, mektepten ~ 

u tqıyan bayraklar sörmeie lstanbul üniversitesinin imti _ Önümüzdeki pazartesi tirahat ufkunu ıenitleten 
Jaazmanmlı. hanları tamamlanmış. neticeleri s a t i e i ş i gÜnÜ açılıyor uğınak haline de geleb" 

Sahiller arumda acaip bir dünden itibaren iı.likadarlara teb. Uzun müddettenberi hazırla· tedir. • • • 
eoetalji gibi dolatan yabana liğ edilmeğe başlanmıştır. Fa • nan tehir ve inkılap vesikaları " Onun ıçm ~ • 

............ Ph kutupların buz kWtelerde bu yılki imtihan ran. Refı' Bayar hakkında henu"z bı'r ır.üze ve kütüphanesinin bütün .okuma ~an na, 
1ı&;anm, aih yanık yiizlü, kav. dımanmın nisbeti yüzde 40-45 ! hazırlıkları tamamlanmıttır. Mü- '"ers ıaatlennde. mektep 
nk bedenli cenup dünyalanm, arasındadır. En fazla muvaffakı. ze önümüzdeki pazartesi günün· sinin ALINMAM.ASI li"'Lmı!IP 
\ph yakm aahillerin bir köpe!r.. yet Tip fakWtesindedir. karar ver'ılmed'ı den itibaren açılacaktır. mektedir. 
• yqayan yabancdan hatırla. • . . Univenite profesörleri; doçent· F~t mekt~p!en ~ ük 
brdı. Takamı ıtaclyomundaki bina... ler muallimler ve muallimlerin- beyı ıırf vaktini usulaüd 

latanbul limanı ile Mudanya Taksim stadyomundaki bina Satye bina.ar yolsuzluğunda ı den dördün:ü sorgu hikimi Sami, d ' h. . k 1• 1 çir..~.:. öM:innek için lfİttİiİ ' · . · .. . 'k ı en te ır, m ı ap mevzu arına 
arumcla sefere çdcan insan em- kısmınm maliyeden belediyeye , l_'~.500 liralık ~~ısyon~an 6 hın ıfade uzerınde tetlri ata başlamış, I dair vazife alınan talebe, hariçten '-t"•-u:1. Odası" nclan mahrulll 
,,..111• le anC:ak Büyük Okyan';'S: muayy~ b~ ~el mukabilinde lı~asını ald~ğı ~d~ıa edile.~ Reas~ fakat Refli Bayar hakkında dün bu mevzulara dair tetkikatta bu- dince, bq~ bir ~ere gitmeKlllll 
luda rutlayacaiı kadar çeııtli devredilecegını yazmıştı~. B~- s .. rans e~ı mudilril R~fı~ Ba~a aktam geç vakte kadar henüz bir lunmak isteyenler burada vesika, 1:- alıkoyabilmelıdir • 
.. yrakla karfılapnh. ya kıymet takdir etmek 117.ere b~r rm, Uskud~r .sorgu h~mı Salim karar vermemiıtir. kitap, risale, mecmua ve gazete· Kontrol ıtkl~alı,. 

Marmara ---•..! beynelmilel komisyon kurulmuştur. Bu komıs tarafından ıstinabe yolıyle alınan 1 d . t'f d d b'l -l ~ · 1·m· ._ ....... •t • ·~nve81ne ..ı-Lj) bır ..uaı R f" Ba 'f-..:ı • il · er en ıs ı a e e c ı m .... n ....... ~ .,.. guı 
'LL .1 __ :.... f --a!__'!- e --L-e oL yon bugünlerde stadyoma gı· de • ifaldesi dün İstanbul dördüncü en yarın ı a.uesı zenne "t~J"1...,. - ... 111• ı"" ihd: .. • e·--- _ l!.ı:. • 
..... uaum eauYIWll Mllll kanları temin edilecektir. · -'~ ... ~· 
m / rek kıymet takdirini yapacak • sorgu hakimliğine gönderilmit· mevkuf bulunan maznunlarda;ı Eakiden mektep clahilinde • 

t:ik.,m ıemi clrelderinden lardJr. tir. ı buılannm bucün yeniden ifade- nika da b. ka zibab ~emine memur "m 
;inip buhar maJcjnesjnjn onun Yolsuzluk tahkikatını idare e· leri almacaktır. By ek pdı k ır za sırlar" vardı. Böyle bir tip 

• . lııMiMr.., nia iataqbul Rtni:.YitfttW· t(' ı " f• 6 1 d lr On 0 IÖf• tren m~..-.ktepAWM+. .. 
.... T~,ubilleri a.. lifjlvt,k!leti f" ,. ka u k] ı,ı .\l umu a '"ftfnd eli ·ı.ıl.i b-r v~Wsre ;ıs"e o!aralC dt~ 

...,. aletle makinenin m00 İstanbul& a.,ur edilen parti 1> C1 J . . • cı aın ul1 UI u t~ftit eebilir. Yahut me!d 
•a"mcııe malône plip ıeJmit mUfetti§i Konya mebusu Tevfik idaresinin bazı umurlan, 

ı..ane1erimiz gitgide harap Fikret Sılay gelinceye kadar va. t k J t •• Dün sabah saat 11 de Yenika· ~bi hayırb bir vazifevle de :lderi yOMJDlu yalılar halini ll ve belediye reisi LQtfi Kırdar a sev e ( e il u cca r pıda bir .kaza olmu.!, Hayrullah betleşe tavzif olunabiİirler. A 
tarafından müfettişlik vekaletine adında bır kondc-ktor tekerlekler talebeden en kimil yara 

Sakallan tezgib batında ağa. c. H. Pa~isi İstanbul vila~et ida- Dünkü muhakemesinde botun yumurta altı?da can vermittir. Hidise ıu ;:.b' olanlar, den zamanlardtı. 
nn ustalar, ıenç çıraklanna .._ re heye~ı ~mdan lbrahım Ke- • "" • §ekilde olmuttur: dan hariç kalan saatlerde geıı9' 
4ece küflenmiş Cinler barakblar, mal ~ılmıştır. folluklarının pıs oldugunu söyledı KUç~k.çekmece - Sirkeci ara· liğin istikbali namına arkadat' 
iecllldlll' sönmÜftü. Körükler, it- -o-- .. smda ı,lıyen 26 numaralı katarla lanm _ imkin buld_ukça. _, 

"ycrdu. Jlk yaş meyva dun Hamdi adında bir ihracat tüc· ziyet karpaında böylece sevket- Yenikapıya gelen Hayrullah, tren kontrol ve U..t ebneie fahri 
Lozanda kazanılan deniz, za- sevkedildi carı dün Sultanahmet birinci sulh meli muvafık &önnüttüm.,, durmadan atlamak istemiı, fakat memur edilebilirler. • 
·için Leman plüne dalan Bu sene Avrupaya ilk yaş mey· ceza mahkemesinde, harice kabl· Mahkeme bir ehlivukufun da ayair kayarak 2065 numaralı ü· Bu gibiler, kendi muhitlett-

• çift kayık küreği ne güzel va olarak dün elma gönderilmit· ğu kirli yumurta aevketmek su- fitr::i almalı münasip görerek, çüncü mevki vagonun altına dUt· n in menıuplanm çok iyi btfll" 
m semboldü. tir. çundan muhakeme edilmittir. .ı..ı.t ih müttür. dıklamıdan ko1ftyca teshia İlli' yumurta i,..-e tiaaaı olan .ıe· 

Bugün Leman'cla ıuya dalan Elmalar Almanya tarafından a· Yumurta ihracatı nizamname· vattan bir ehlivukuf tefkil ederek Hayrullahın yüzü vagonun te· kinlanna malik olabilece 
·· , tonllln günden güne ar- lınmıttır. Kıt mevsiminde memle· . . ,._.lırmrı, fikirlerini aormuıtur. kerteli altına gelerek kesilmi§, gibi, aynca üniformah .,e 

yakın sahilleri, ve uzak ik. ketimizden şimdiye kadar görül- sıne göre bance sevkedilec:ek yu· r- sonra üzerinden 7 vagon daha 

1 

ahi~ zabıtanm - resmi la19". 
ri dolatan bir ticaret filo. memit derecede çok kuru meyva murtaların kabuklarında kir bu- Ehlivukuf tüccar Hamdinin id· geçmittir. feti giymek mecburiyetinde to-

li ldu '" k Al · d' d lunmı'"'cak, kirli ise yıkanmıya· diasrnı teyit ederek, ancak yumur l k 1 L _ 1·1 r1 L:.O,. un teme. o se en manya ıım ı e yaş mey· ~- K ahk.k 1 k Ud tu acıı ta e:::eye -ve ı e e u .. 
• • w k k kt •aJar yı~.d · · b · · azat ı atına e oyan m . - _ uı-a 

Yakında yeni kuvvetlerle bu va ıstemege başlamıştır. ca veya azmmıyaca ır. ' ımızın - e yırmı e§ının d . umt . . N . dli likte sureti mahsusada ..._. 
temiz oldupnu, diğerlerinin ka- eıum muavını ecati, a ye • harici io-

Ak~ uırlardanberi -o-- Hamdi kendisini ırildafaa için L....Lı-- da =-•· bul d doktoru Enver Karan ve belediye göstermesi, talebenm • 
0 yle &-....!L !! misyonu- Seyyahlaı'a yeni · · l1U&Aal ın piuık un uğunu zı"batma müessir olacak ümidİll" 

11e1ııcy:bıablpnl(ll1ıeı•nya ~- kolaylıklar şöyle tdemıtttr: .aylemitlerdir. fen heyetinden Fethi ile beraber deyiz. • 
Büyük, aomuz hatimli semi. t ta b 

1 
t rlz . . . - Hakikaten ıöndermek iste· H&kim Rqit kararını bildirmek vaka mahallinde kepf yapDUf, i· Talebemizi istecliiimiz ~ 

L .. 1.. s n u un u m vazıyetını diğim yumurtalar kirli idi. Fakat i~in muhakemeyi bafka bir güne tin bir kazadan ibaret oldutunu • • kadar b ada İllı' . he:.~ ~b; konu§IDak ~~r~ dün .Vali LCt~fi ne yapayım, bu kabahat benim bıraknuftır. tesbit etmiftir. ~ı,!:ttpncey~de ~ bio-
çift Kırdarrn reıaliğınde lımanlar ıı· değildir. Memleketimizin yumur- Tüccar Hamdinin mahkemeye Adliye doktoru cesedin gömUl· • ~- .. " lwn _._..: 

sayarım. 1 t al Udil ü R f' nazarıye • ..,, goru-eıe CllUPf ·sADRI ERTEM eme umum m r au ı ve ta müstahsillerinin folluklan pla sevkedildiii madde 10 Jira para mesine izin vermittir. • ~ b• edbir lank daİ-
muavini Macidin ittirakiyle bir tutmalan yüzünden ~murtalan- cezasını amirdir. Fakat ceıa iki mam 0 ucu ır t 0 

toplantı yapılmıttır. mızın hemen yüzde 75 ti pistir. defa verildiii takdirde tüccann ma mersubdm'HİKMET MONlll 
Gelen seyyahlara yeniden bir Yumurta çabucak bozulacali için elinden ihracat ehliyetnamesi ah· İki kız b i r otom obil 

vazifesine batladı çok kolaylıklar göeterilmeıi ve de ne yıbr, ne de kuınz. Bu va· nır. albnda kaldı Batvekilin V aliye 
"" LAl...!mliğ' d t bilhassa ıehri ve diğer yerleri ko· DU 1 al d ş· t ) fı uuna ceza ıuuu ın en s· . n ıece saat ıır arın a ış· e gra 
nJnıl aaliye dördüncü ceza mah· lay~a gezmelennin temini için bir 1 1 A." J A haneyokuıundan ı~çer. ıoför SU- Elektrik, Tramvay, TUnel ida· 

esi riyuetine tayin edilen pro3e hazırlanacaktır. H M V M leymanın idarc~indeki otomobil, relerinin belediyeye devri mlbla" 
Burhanettin öcen, dünden itiba· 300 seyyah geliyor r Fatihte oturan 22 yatında Bedri sebetile Başvekil Refik Sayda!O 
.ren yeni v.nfealne bqlanvıtır. 30 tem.mur.da Markopolo vapu lJAl<V M~ kın Muhterem ile arkadaıma tarafından vali ve belediye reill 

Güzide hikimimi.ıe yeni vuüe- rile 300 seyyah gelecektir. Bun • çarpımı, her iktainf de altına al- Doktor LO.tfi Kırdara IU telgraf 
e munffakiyetler dllerb. lar arumda İtalyanlarda vardır. mıttır. Kaza sonunda her lki kız gelmtıttr : 

Seyyahlar lstanbuldan bqka Mu ayaklarmdan ap surette yara· "- Elektrik, Tramvay, TUnel 
danya, Bursa ve Çanakkaleyi de lanclıklarından Beyoğlu hastaha- idarelerinin İatanbul belediyesine 
gezeceklerdir. Devlet meteoroloji itleri umum E C uma rte. Pazar nesine kaldınlmıılar, ıoför de ya· devri münuebetile latanbul aeJı• 

Müstamel pul kullanmak su- --o- aı11 -> kalanarak adliyeye teslim edı·1· rtnin hakkımda gösterdı"'-1 ısa.mi• 
k ai d müdürlüğünden verilen m uma - ~· 

dan apceza mah eme n e Atatu00 rk ko00pru00 sun°" e - 8 Temmuz Y Temmuz mt hislerden dolaV1 •-... ı.t.n. -..ı... .. , ......:ıu F 'h · t& göre, hararet diln Ankarada - mİ§tir. J• ~-~ uhakeme C!\1° en ati noten c 30 Ccmu re.rı Cemazır özlerinizd ö rim 
ükril, beraet etmittir. ~Öfe.~en rayla~ 27, lstanbulda 28, lmı.irde 30, t- 64 bızır H6 hızır g en pe .,. 
Bera t karan tasdik edildiğin· Atatürk koprUsü Uzerıne mu- Bodrumda 31, Nazilll, Mardin ve · ,. Poli s i d ö ven t evkif 

ilen ş~, dUnden itibaren vazi· kavele m~cibin~ tramvay rayı İakenderunda 32, Diyarbakır ve V akıtler Vua. IFzanı Vua. _'!zauı edildi Hazırlık kampı bitti 
1 

. t kra batJaımttı döşenmişti. Köprüden tramvay Bu yıl açılacak olan çocuk bah" 
-.uıe e r r. gec;irilmiyeceğine katt olarak ka. Siirtte 34 derece idi. Memleketin ~On•• 486 81\ 487 srt4 Dün gece FerikCSyünde Alin~n -:e ve kamnlannda vazife alacak 

_ ~ rar verildiğinden döşenen ray • bir çok yerleri yağışlı ve bulutlu 0 • • • kahvesinde Zikri adında birisini öğretmenleri y:tittirır.ek Uz 
-• -- - :.n vapuru lann ne yapılması Nafıa VekA. geçmiştir. Bugün hava Ege ve 1 "'"0 ~ döğen ve kendisini karakola gö-' açı1an hazırlık kampı, dün ka 

Ak••tn 
AlmnJ9da .... edilen Denir Jetine sorulmuştu. Vekalet ray • Akdeniz kıyılarında bulutlu, diğer va- • tilrmek istiyen poli• Hamdiyi de mııtır. 

n fdarealniıı T!rhan npuru lann kaldmlmasmı bfidirdiğin • bölgelerde yağışlı ve bulutlu ge. lm••k tahkir eden Nazmi isimli suçlu, Kamplar önümüzdeki pazartetl 

F atih N oteri 

umüzde1d ~ba cilnii li- den yakmda dÖ§eneJl raylar 8Ö. çecektir. dördüncü asliye ceza mahkemesi gününden itibaren açılarak faali• 
nımıza ge1mft olacaktır. ldllecektfr. tarafından tevkif edilmiıtir. yete baflayacaklardır. 
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~~ra seyahati intibalan: 10 

Londra-Be19diye reis
liğinin ehemmiyeti 

Sovget donanması 
Sürat ve tezayüt bakımından 
erişilemiyecek bir derecede 

Y •zan : ASIM US 
. fi' Sonra bir mahfaza içinde yu-ı Hüli.sa Londra tehrine bele

"" n;urta büyüklüğünde her tarafı diye reiıi olmak için hem çok 
fi, b.ına~ ve Pırlanta ile islenmİ§ zengin bir lord olmak, hem de 
~ l ır bıtan.gösterdiler. Lo;d Mer- umuma hizmet için servetinden 
J, er bu Ill§anı boğazlarında bo. i edakarlık etmek zarureti var. 
... ;:~ ağının düğümü yerinde a- dır. 
~ be; ~'?111f· . Bu itibarla Londra Bf'lediye reisinin hususi ika-
• • e •ye reıslerine mahsus res- met~Rlımdan sonra resmi bele. 

mı ve an'a • b' . h' ır d . . . . t "tt'k yetinde • ~evNı. ır nıf&Jl ma ı. ıye aı~esıbenıled~ıyare e 1~ı. • .. 
vel L ıını§. .•tekim biraz e':- Buradakı . . ıye. mec ıs~~ın 
w• ord Mer bızi de kabul ettı- :oplantr yenm ve bınanın dıger 
gı es~ada onu boğazında asıl- kısımlannı gördük. Londra be
mıJJ0~üttük. lediye dairesi bet yüz ~en~ evvle 

Niyuz Kronikl gazetesi Mosko. 
va muhabiri bildiriyor: 

Sovyet bahriye komiser muavi. 
ni Amiral 1 van lsakof son defa 
verdiği beyanatta dünyada hiç 
bir harp donanmasının sürat ve 
tezayüt bakımından bugüı!:..H 

Sovyet donanmasile boy ölçüşe. 
miyceeğini söylemiştir. 

Amerikadan henüz dönen !sa. 
kof'ur, • orada harp gemileri ve 
zırh sipariş ettiği zannolunmak. 
tadır. 

Mesleki tedrisatta 
yapılacak tayinler ne~ salonun arkasından ge- bir büyük yangın geçırmıf. Bu

~:r~~ bın~n~n. aynı katı üzerin- g~nkü bina. Lord ~~t~~ngton _is-
b~ıçe bır ıkı oda geçtik. Son- mınde phsı teşebbusu sayesın- Yüksek iktısat mekte-

ra ~~mahkeme salonuna ben- de en fakir bir hayattan en yük- bi müdürlüg" üne Nihat 
zer ır odaya girdik. Meğer bu- "Sek bir içtimai mevkie çılanıt 
rı:ıs1 hakikaten bir resmi mahke- .,ıan bir ln~ilizin eseri İmİ§. Sayar getirildi 
ille d.airesi imi§. Londra beledi. Lord Vittington esasen bir Ankara, (Hususi) - İstanbul re rcıs1erinin hususi ikametgah. 'töylü çocuğu idi. Gencliğinde Yüksek iktısat ve ticaret mcktc. 
arın.-Ja bazı eelediye suçluları- ' .. ondra sokaklannın altın ile 
~bt;ıuha~eme ederek cezala~dı- -Jöş:l~ b~r. sen:et ya~a~ı o!~uğ~ 
l . 1lınesı kanuni haklan cum- nu ıtıte 1- • r. n•ha••e hır ~un ko-

bi müdürlüğüne aynı mektep li. 
se kısmı ekonomi, fim.ns ve is. 
tatistik muallimi Dr .. Nihat Sa. 

esındendir. İngilizler tarihi an' - ··ünden çıkıp büyük şehre git. 
aneJerine çok bağlı bir millet ol. ti. yar, Sıvasta yeni açılan sanat 
q~klanndan Londra belediye llk zamanlarda Londrada bü- mektebi yardirektörlüğüne ve 
~~ısiı;ıin şahsına mahsus olmak vük sefalet çekti. O kadar ki türkçe muallimliğine Ankara sa. 
uzere vaktile Jngiliz parlamen- bir gün tekrar köyüne kaçmak nat mektebi türkçe muallimi BB. 
tosu tarafından verilmit olan istedi. Fakat şehirden dıtarıya Xuri Akyazı, Sıvas sanat mek. 
bu muhakeme hakkı da mahfuz çıkacağı sırada kulağına "Vit. tebi ağaç işleri atclycsi muallim 
tutuluyor. ~ington ! geri dön .. Sen Londra. liklcrine An karadan Bekir Tmay 

Londra belediyesi idari salibi. ya Lord Mer olacaksın!" diye ve Vasfi Levent, Sıvas sanat 
Yet noktasından tamamen müs- bir ses geldi. Geri döndü. Bu mektebi demir işleri atelyesi mu. 
lakiJdir. Hatta bu istiklal içinde defa Afrikaya ticaret için giden allimliğine Reşat İki~i. Sıvas 
~İleye mahsus birtakım hususi bir İngiliz vapuruna hizmetçi o. sanat mektebi tesviye atelycsi 
haklar vardır ki parlamentonun larak girdi. Girerken yanında mualimliğine Ankaradan Necmi 

1 d h
. Teker, Sıvas sanat mektebi de. 

sa ahiyetlerini tahdit e er ma ı- yegane servet olmak üzere bir 
1 ı d d l mir atelyesi stajyerliğine Türk. 

Yettt:Jir. Zira ngi tere e ev et kediyi de beraber götürdü. l d kuşu planö atelycsinden Rıza İ. 
tc~kilalı henüz tekemmü ere- Meğer Vittington'un gittiği şiten, Sıvas sanat mektebi idare 
C.:&İne gelmeden Londra bele- yer zenciler memleketi imit. memurluğuna aynı mektep ambar 
d1ye~i beynelmilel bir ticaret Zencilerin kralı da fareler hü. '1 memuru •" ustafa Süley, Anka • 
merkezi olmak yüzünden çok cnmuna ug"'rl\Tı tı ve bunlardan 1s t k t "t" ·· t·· k 
- • li • d 1 t..: rn-n. t f 1 ; ,. t me paşa ız ens ı usu ur . 
b~ngı:.ıeş?lış ve ev ete ra~ıp nasıl klırtull ı eceginı 'bılemt- çe muallimliğine aynı enstitü 

ır ı:ıevki allmt b~lu~uyotdq . .y.ordu. Uitllnstonım ~ • ri>u ÇQı(Jll ~iı ılaıJıtJ.~ 4#.te 1:ft, 
Parlamento Clevlet ıhtıyaçlarıfıı zenciler kralını farf'le .. in hücu. Kandıllı kız Ilsesf mezunu Fahri. 
kartılamak için çok defa beledi. mundan kurtardı. Buna karşı ye Usberk Ankara sanat mektebi 
Ye idaresinden para İstikraz et. 'ual g~nce. içi altm dolu bir ke. idare memurluğuna, 'Kırşehir ida 
inek lüzumunu hissediyordu ve ,e verdi. Bu para, sonradan disi orta kısmı mezunu Halil Si. 
~er ne vakıt İngiltere hük\ıme- banger ve lord belediye reisi o- dal Ankara inşaat usta mektebi 
tı Para istikrazma teşebbüs der- lan Vittingtonun servetine te- ambar Ye depo memurluğuna ta. 

Büyük mikyasta yapmakta oL 
duğu teftiş seyahati esnasında 

Karadenizdeki donanmayı da gör 
müş olan bahriye komiseri Kuz. 
netof şimdi şimale doğru gitmek 
tcdir. İnanıldığına göre temmu -
zun 24 ünden evvel bahriye ko . 
miscri, şimdi deniz manevraları 
yapmakta olan Okyanus filosu da 
dahil olmak üzere büttin Sovyct 
donanmasını teftiş etmiş bulu. 
nacaktır. 

Bira fiyatlan 
ucuzlıyacak 

Ankara, 7 (Hususi) - lnhi _ 
sarlar Vekilinin Mecliste evvelki 
günkü beyanatından anlaşıldı . 
ğına göre bira fiyatları yakında 
ucuzlayacaktır. Halen şişesi 30 
kuruş olan bira 20 kuruşa, hatt1ı 
15 kuruşa indirilecektir. 

Fuar ~~.ı açılacak 
kitap sergisi 

İzmir, (Hususi) - Maarif Ve. 
kaleti, 20 ağustosta açılacak 1z • 
mir beynelmilel fuarında, bu yıl 
Ankarada büyük alaka gören ki. 
tap sergisinin tertip ve tanzimi
bul etmiştir. Bu kitaplar, yeni ya 
pılan inkılap mUzesinde teşhir 

olunacaktır. Maarif Vekaleti, ki. 
tap sergisini ntertip ve tanzimi _ 
ne vekalet \'e derleme §ubesi mü. 
dürü Selim Nilzheti memur et • 
mif;rl.ir. 

Kültür Parkta bu sene inşa edi. 
len ve fuara yetiştirilen inkılap 
müzesi, müı.eler sitesinin en gü. 
zel binalarındandır. İnkılap mü • 
zcsinde, Cumhuriyet maarifi tam 
manal3ile tebarüz ettirilecektir. 
Burada, maarifin inki§afı, terbi. 

i:d~ttiıf~}t;ideetlY~; 
farklar, Uz.erinde ayrı ayrı duru. 
larak gösterilecektir. 

Fuar sahasında faaliyet. de . 
vam etmektedir. Her gün, gece. 
li gündüzlü binlerce işçi çalış . 
maktadır. ae londra belediyesi devletin mel hizmetini gördü. Şimdi be. yin edilmişlerdir. 

~~ i~!~a~::~~~rsa~!-:~:~ ::: ;:~~airb~in~e~=~ ~::i:!ı:-ri H_a_v_a_y_o_l_l_a_r_ı_y_e_n_ı·--,.-s-t_a_s_y_o_n_u __ 
retivle tatmin ediyordu. görülüyor. 

Bir halde ki, Londra beledi- Dairenin her tarafında böyle 
Yesinin İneiltere devletinden pa- lngilizlerin mazilerine ait mef •
re. mukabilinde satın r.ldığı bu hiri gösteren hatıralar çoktur. 
~aklar neticesinde hiikiımet ile Onlar bu hatıralan büyük bir İ
sıte on sekizinci asırd:ı uzun tina ile muhafaza ediyorlar. ln
tnücadeleler ncçirmi!li. vlizlerde maziye olan sıkı bağ. 

Şimdiki halde Londra be'edi ltlığı fU suretle tefsir edebili. 
Yesi gene bu tarihi haklara ka- nz: 
nune:l malik bulunmaktadır. Bugün lngiliz milleti haya. 
Fakat artık sitede bu gibi hak- tından memnundur. Bunu de 
l~ra dayanarak İngiltere devle- 41eçmi9 nesillerin devamlı bir 
lıne kafa tubnak gibi vaziyetler q-ayret ile vücuda getirerek ken 
görünmez. Londra belediyesi dilerine bırakbklan maddi vr 
her milli müessese gibi lngiltere '11anevi lavmP.tlere medvundur 
devlet camiası içinde küçük, Onlar gerek idari, srP.rek içtim-· 
büyük herhangi bir sadameye \abada geçrrtİf nesillerden bul 
meydan ve imkan venniyecek duklan usulleri, an'aneleri er 
surette hareketlerini ve icraat. kat'i zaruretler karşısında kal 
lanı:ı1 kendi kendine kontrol et- -uadıkça değiıtiremezler •.. 
mek mecburiyetindedir. (Devamı yarın) 

Londra belediyesine reis ola- Bir komünist gizli 
cak zatın aynı zamanda büyük muhakeme ediliyor 
bir idareci kabiliyetini haiz ol. . d"" k be --L Ağırccza mahkcmcsı un, o· 
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Su ba yf arın f e rfi .:----;--. -=--~. -=--=---
kanunu ızmırde ıki cinayet 

Sekizinci madde nJ yolda 
tadiJ edilıyor 

Bir fırıncı bıçaWa 
öldürüldü 

~)11-l 
Ankara, (H:.ısusi) - Ordu su· 

bayları heyetine mahsus 863 sa· 
yılı terfi kanununun seki.ı:inci 

maddesinin tadiline dair olan ka· 
nun layihasının encümenlerce mü 
zakercsi bitmiştir. Layihanın en· 
cümenlerden geçtil:ten sonra aldr 
ğı ı;on §ekil aynen şöyledir: 

Mad:le 1 - 863 &ayılı kanunu· 
nun 8 inci maddesi aşağıda gös· _ . _ _ 

tcrildiği üzere tadil edilmiştir. ı Kar§lyakada~d 7•~til ile Bo::ya. 
Subaylarla ask::r: memurların kadal:ı l•atıl Hasa11 

askeri mahkemelerce askeri ceza 
kanununa tevfikan ınahki'ım e<lıl· Izmir, (Hususi} - Bozyakada 
dikleri şahsi hiirriyetı tahdit ed:n bir cinayet olmuş, fırıncı Ahmet 
ecza müd:lctll"ri kıdemlerinden Zıya ismilc tanınan bir genç ; ı;c. 
kesilir. ce vakti Hasan ismin.de birisı ta. 

Mezuniyetlerini kalmle şayan rafından öldürülmüştür. 
mazerete müstenit olmaksızın ge· Ahmet Ziya; Hasanm bir clbi. 
çirdiklcri bilmulıakcn.e salıit olan· sc çaldığını zabıtaya ihbar el 

!arın izinsiz geçirdikleri müddet· mi§; yapılan ilk tahkikattan son 
!er kıdemlerinde n kesilir. Ecnebi ra serbest bırakılmıştır. Hasan, 
memleketlere ta!lsil icin hüku· kendisini aynı zamanda mahalle 
mctçc gönderilmiş vey; kendi he· mümessili olan Ziyanın ihbar et. 
sabına gitmiş olanlardan. yolsuz· tiğini öğrenince daima yolunu 
luklarından dolayı hükumetçe ge· bc~~~m~~e başlamış; ciyaneti iş. 
riyc çağırılanların veya av-tlctle· letıgı gun .~e Bozyakanın Hasaıl 
rinde muvafık sicil alamıyanların tepe mevkıın~e karşısın~ ~ı!°11ış 
tahsil için gedrdiklcri müddetler tır. Hasan; Zıyaya keı:ı.dısını n<;. 

., • d "hb tt· ~· . 
kıdemlerinden 1-esilir. Bunlardan en 1 ar e ıgmı sormuş, ara • 
hükumetçe gönderilmiş olanların la:ında uzun bir. münakaşa ,geç. 
askerlik müddctlerinden tahsil mış; sonra da bır bıçakla kar • 
müddetleri çıkanlır. n~ndan yaralamı11 \'e kaçmıştır. 

Zıya memleket hastanesinde öl . 
Giimrük Muhafaza mUş, katil yakalanmıştır. 
tc~kilatır.'''"' 1 \İ teftiş IK!Nct BİR ClNAY:b.""'I' 

Çanakkale ve Trakya hudutta· Karşıyakada Soğukkuyunun 
rmı dolaşarak gümrük muhafaza C:>adıkbey sokağında da bir cina. 
tcşkilatlaıını teftiş eden muhafaza 7et olmuştur. Gene Hasan ismin. 
umum kumandanı General İbra· de birisi, kız kardeşi Güzidcnın 
him Mustafa Karapınar yarın şeh eski nişanlısı Mustafayı bıçakla 
rimizdcn cenup hudutlarına hare· yaralamıştı??. Mustafa da fazln 

>ket edecektir. kan kaybettiğinden hastanede öl. 
~~müştür. 

Türkiyenin en çok Hadi.se ~ahkikntma .gör~ 1\Ju~. 
tafa, aılesınin eve gelıp gıtmesi. 

satılan mecmuası ne rıza göstermediklerinden l!İ. 

AESiMLi 
HAFTA 

Bu tirajını, ucuzluğu kadar, 
baskısnın nefisliğine ve en 
salahiyetli kalemlerden çık. 
mrş yazılarının gUzelliğine 

borçludur. Her hafta bariz 
bir tekamül gösteren bu aile 
mecmuasmuı son çıkan 43 
üncü sayısında göreceğiniz 

yuflardan işte bir kaçı: 
Va.Niı'nun Hafta konuş. 

ması: (Dede yadigarları); 
t ngiltere kraliçesinin çocuk. 
luğu ve gençliği; Doktor G. 
Ata'nm bir yazısı: (Güneş 

banyosunda kararmalısmız!) 
1568 maç yapmış ve 470 gol 
atmış çok meşhur bir fut. 
bolcünlin hayatı; gönUl iş. 

leri; Reşat Ekrem'in tarihi 
bir yazısı: (Geçen asnn en 
büyük maceraperest kadı. 
nı); Vasfi Rıza Zobu'nun 
notlarından: (MuammerKa. 
raca kimdir?): Va.Nft'ntm 
büyük bir lezzetle takip edi. 
len aşk ve macera romanı; 
Cemal Nadir'in nefis bir ka. 

şanlısı Güzideden ayrılmış, fakat 
gizli münasebett~ bulunmağa, gtf. 
celeri evin bahçesinde 'Ye pen; 
cere altlarında görUşmelere de • 
vam etmi§tir. Güzidenin· kardc ı 

Hasan, meseleyi haber alınca va. 
ka gilnil bahçede Mustafayı bek. 
lemi§, kızla ~ıkı pencereden .gö. 
rü.~ürlerken evvela Basanın ba. 
bası oraya gelmiş, maktule bazı 
şeyler sormuş ve birdenbire .göğ. 
sünden itmiştir. Bu sırada Hasan 
da gizlendiği yerden çıkmış, bı. 
çağını Mustafaya saplamıştır. 
Muhakemeye ağır cezada başlan. 
mıştır. • 

l\faniıa muallimleri 
H~taya gidiyor 

Manisa, (Hususi) - Manisa 
muallimleri, kültür direktörü Ra. 
ufun reisliğinde grup halirı(Jc 
yurt gezisWıe c:;ıkmı§lardll'. Bu a. 
rada Hataya da uğrayacaklar, 

Antakya ve lskenderuna giderek 
tetkiklerde bulunacaklardır: 

Alt::y klübü eski ismini 
aldı 

İzmir, (Hususi) - Bundan i~i 
sene evvel klüplcrin birleşmesilc 
eski ismini değiştiren evveı:ı üç. 

rikatürü. Bütün kadınları a. ok, sonra da Alsancak ismini a. 
lakalandıracak ev işi, elbise 
ve el işi örnekleri. Sinema 
bahisleri. 

lan (Altay) klübü; umumi heyet 
içlimamda yeniden eski ismini af. 
mağı kabul etmiş; bu kararım 
bölge başkanlığına bildirmiştir. 5 Kuruş KJüp eskisi gibi siyah_ beyaz 

ınası tart olmakla bera .r ,_. •• münistlik tahrikatı yapan Toma 
san da İngilterenin bellı ba~ Nıkolof adında birisinin muhake· 
servet sahipleri arasında mevkiı mesini gizli olarak rüyete başla· 

k but
.. b ıl formasile ve Altay ismile temsil 

·A k il • • • vcrere un u yaz arı dil kti n arada yapılan hava yo arı yem ııtasyonunun mfaab k k . b" k gU 1 c ece r. 
ı - . . h . l dah'lde o uyaca ~e ır so uı I . d .. .. . 

bulunması lazımdır. 
Bunun sebebi de tudur: Lon

dra belediye reisinin senede on 
bin sterlin maatı vardır. Fakat 
bu nıaa! ona kifayet etmez. 
Kendi kesesinden senede on bet 
bin sterlin lira eklemesi ve böy
le mühim miktarda fa,.ı,. masra. 
fr gözr. ıılması f&rlbr. Zira Lon
daray<ı belediye reisi olan Lord 
~er sık t>ık büyük ziyafetler 
Verir. Ardı arası kesilmiyen ka. 
zalardan, af .. tlerdetı müteessir 
;~.anlar hesabına , .. ı.san teber-
uatta bulunur. Bu tarzdaW 

masrafları karınla~ak icin bele
diye reisinin r~smi maaşı olan 
Para ki.fi değildir. 

tamam anmııtır. Ustte yem ııtasyonun ançten, a tta ı n t resimlerle karşılaşacaksınız. zrn ır e uzum pıyasası 
almmıt birer ·· ·· ~J'VVV'VVVVVVV İzmir, (Hususi) - Son hafta 

-------------- zarfında lzmir ihracatçıları Lon. 

İngilizce Deyli Skeç gazetesi 

"hususi" kaydiyle af8ğıkİ ha
vadisleri vermektedir: 

F inlandiya, §İmdi Alman 
diplomasisinin ehemmi

yetle meşgul olduğu bir mesele 

halindedir. Oraya giden Alman 
erkanıharbi:·c reisi General Hal. 

der, Finlandiyanm Almanya ile 
ittifak edebileceği intibamı elde 

etmiştir. 
Bu ziyaretten sonra Alman 

dra ve Berline alhTc UzUm satı • 
• . . lar ıyapmağa başlamışlar, fiyat. 

ka~nı~uınıye~ı. Alman·l·a~.tırma- !arını bildirmişlerdir. Ancak Lon. 
- - - • _,__ - -- • sı ı~tımal dahılınde gorulmek- dradan gelen bir haberde de, tek 

hariciye nazırı Fon Ribbentrop durdurulmuştur. tedır. lifler arasında büvük fi'vat fark 

Hususi Havadisler 
. . . . . . .; .; . 

da yakında Finlandiyaya bir zi. lan görüldüğü, bunun hayreti 

Y
arett b 1 k t • M acaristanda şimdi kuvvet- ç inden dönen askeri ajan- karşılandığı anlatılmı§tır. Londrn 

e u .unma asavvurun 1. b' Al l f · diw• 
d ld .... "b' ... .. B 

1 
k ı ır man propagan- arın şe ıerıne ver gı ya az miktarda alivre satış ol . 

~ ~ ug~ .gı ı dıger uç. 8 ~1 dası başlamış bulunuyor. Bu- malumata göre, bugün Çinde muştur. EylQlde sif Londra tesli. 
hukumetını de ziyaret nıyetın- nun neticesi olarak Hitlerin, 10.000.000 dclikanlr, ordu hiz. mi 21-22 şiling fiyat \'Crilmcktr. 
dedir. Macaristanı almak niyetini bes. meti için hazırlanmaktadır. Hep dir. Henüz A\manyadan fiy.ıt 

• • • lediğine hükmedilmiyor. Fakat si de tam manasiyle teçhiz edil- teklifi ve \'aki tekliflere de cc\·~ · 
Macaristanı aşağı yukarı "Al- miş değildirler. Fakat bu mu- gelmemiştir. · 
man himayesinde" bir memle- azzam yeni ordu, sonbahardan

1 

.üzüm rekolt~i 70 bin ton tal• 
ket haline sokacak derecede ef- evvel fiilen yeti§mi§ olacaktrr. mın edilmektedir. MUl!M.fth h 

O anzig vaziyeti dlizelince
ye kadar İngiliz - Leh 

ticaret ve maliye müzakeresi 
nUz tetkikat yapılmamıştır. 
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Bir tabiat harikası şehrimizde 
··-·····-······· .. ·····--···················· ---·--·--- ------
Miknatıs adam 
Küçük bir aletle bulunduğu yerde

ki madenleri keşfed~ilryor 

J 

Xe:ni!tsine "Mıknatıs adam,, de· ı yet basittir. Elimde aleti tutarak 
nilen ve dünya yüz'ünde ismi pek bir sahada dolaşmağa başladmı. 

iyi tanılan Çek mühendislerinden O topraklar üzerinde, gezdikçe, 
Mösyö RUdolf Polla.k şehrimize toprak altında bulunan madenin 
gelmiştir. ne madeni olduğunu tesbit eldebi· 

Mösyö Pollak dünya ·yüzünde lirim. Madenine göre zaviyeler 
~ insanlar içinde nadir bu- şu şekilde olur: 
lunan bir haslete maliktir: elinde Altın ve gümüş + 90 .derece 
bulunan iki tarafı topuzlu bir Su + 220 derece 
aletle bir saha üzerinde dolaştığı Bakır :+ 400 derece 
vakit, eğer bu saha altmda maden Demir - 90 derece 
varsa onu hemen bulabiliyor. Çinko + 120 derece 

Benliğinde garip bir mıknatıs Krom + 450 derece 
kuvveti olan mühendis Rudolf Kurşun + 360 derece 
Pollak yer altmlda.ki madenleri ve Kaolin + 450 ierece 
sulan yerleri delmek suretile keş- Bunlarm içinlde yalnız demir 
!etmez. :Ancak kendi elinde tuttu- madenleri nakıs gösterir. Bu ilim 
ğu bu filetin işaretiyle ke§feder. yeni bir ilim değildir ve pek eski· 
Bu, bir demir çubuk veyahut he- dir. Hatta tarihte Hazreti Musa 
lezoni bükülmüş d:ıir telden ibaret da çöllerde Beniisrail kavmine 
gayet basit bir fil.ettir. bu suretle eu ' 'bulmuştur. O za-

Rudolf Pollak, lbir muharririmi· mantar ibu lbir mucize olarak te· 
zin suallerine ıu cevaplan ver- lakki edilmıştir. 
mi§ tir: Bizim zamanımız daysa bu ilim-

,, - Bundan krrk bir sene ev- le meşgul olan insanlar pek az
v el, yani 1889 da Bavyerada bir dır. Şimdiki halde dört beş kişiyi 
gün bir Alman mühendisiıile geçmeyiz zannediyorum. Bunlar 
Fourştinber~de ldolaşıyordum. dan bir tanesi eski Avusturya za-

0 mühendis, bir saha üstünde bitlerinden binbaşı Beichelr'di. 
böyle 1bir filetle bu tecrubeleri ya· Buncian iki sene evvel öldü. ö· 
pıyôrdu. Ben de bir kere elime tekiler Alınanrada, Amerikada, 
fileti aldım. Merak etmiştim. Na· İngilterede ve~ansada yaşamak
sıl şey diye bakıp saha üzerinde tadırlar. 

aolaşırken aletin benim elimde Ben şimdi Türkiyeye ~eldim. 

kıpırdanmağa başladxğmı gör!dük. Hu~ust işleride çalışıyorum. Fakat 
Bende .de böyle bir hususiyet ol· maden arama işlerinde çalışmak 
'duğunu anladık. O günden sonra istiyorum. 
bu bususiyetimi inkişaf cttirmeğe Bir müddet evvel Tekirdağrrun 
~baladım. Şimdiye kadar bu a· Çorlu kazasındaki küçük bir köy
letle bir sürü şey keşfettim. de bir komisyon karşısında bir 

Tam kırk bir senedenberi top· tecrübe yaptım. Elimdeki aletle 
;rak altından gazyağr, porselen dolaştım. Ve üç yer tesbit ettim. 
toprağr, kil, ldemir, antimuan, ma- Kazıldı ve ~ddiamm doğruluğu 

acn kömürü buldum. Usulüm ga· anlaşıldı. 
= -=-

___,,~ 

•_V_A_K_I T-·~ 1 

Fakat kadın başını salladı. Ak- * 
şam yemeğinden sonra çanakları 
toplayordu. İhtiyar a.dam yatağı

Vaızaın 
938 Nobel mükafatını ka::anan 

Pearl Buck 

1 
ı 
i 
i 

Çevnıren 

lbrahim Hoyı na çekilmişti. Fasulye yağı ile 
doldurulınuş, içinde fitil yerine 

bir pamuk ip bulunan küçük bir ~ 1 O , • w w • • w • • • • + • w • w .~./ ~F----T~T~TT---------~ 
teneke l~mbad:n ürpe~e~e~ dökü- almıştı. Kaldın sanki konuşan ken- ı Kadm Urkek bir tavırla cevap 
len alevın ışıgmda, ıkısı yalnıı: . disi değilmiş gibi tahta çatalla· verdi: 
kalnuşlardr. n (1) topluyordu. - Bana Uç gümil!J sikke versen 

Vang Lung şaşar ' : sordu: Vang Lung Hayretle: iyi olur .. çok ama.. ben dikkatle 
- Hiç bir kadrn istemiyor mu- _Dinle .. bir mesele var .. dedi. hesapladım, kitapladım. Bir onlu-

sun? Kadın ağzını açmadı. Fakat ko- ğunu bile boşuna harcamam. Çul-
Karısının el veya baş hareke- casr iddiaya girişti: hacı ile çekişe çekişe pazarlık 

tinden biraz daha ileriye giden edeceğim. 
- Biz, iki erkek doğum işini 

veyahut da fazla fazla arada sıra- · Vang Lung ku•ağmı karıştırdı. 
beceremeyiz. Babamın odana gir- :ı 1 da b,üyük ağzından istemiyerek Bir gün evvel, garp çiftliğinıdeki 
mesi yakışık almaz. Bana gelince, 

dökülen birkaç kelimeye inhisar havuzdan kasaba pazarına bir bu· ı 
b k ben daha şimdiye kadar bir inc-

eden u onuşma şekline Vang çuk ton kamış satmış, cebinde de 
rl ğin bile doğurduğunu görmüş de-

Lung alışıyo du artık. O kadar karısının istediği para.dan biraz 
k. . ğilim. Kaba ellerimle belki çocu-
ı, bunda hır gayri t~biilik bulma- daha fazla mangır vardı. Kuşağm-

b 1 dı ğu sakatlarım. Büyük evden, esir. 
maya aş a . dan çıkardığı üç gümüş dolan 

Fak .3 'k lerin daima doğurduğu büyük ev· 
- at ev.ue ı i erkek bulu- masaya bıraktı. Sonra, arkasın.. 

k Pek t haf 1 k. den birisi.... ~.3 • d"k nur en u o aca . dan, küçük bir tereı.auüt geçır ı · 
Diye devam etti Vang Lung: Kaldın, tahta çatalları munta- ten sonra bir sabah çayhanede ku-
- Annem köyden bir kadın ge· zam bir surette masanın üzerine mar oynamak istersem lazım o· 1 

tirtmişti. Ben bu işlerlden anla- yığdı, ve kocasına baktı. Bir müd ıur ı.. düşün"Ccsiyle çoktandır sak. 
mam. Bilyük evde çağırınca gele- det böyle durduktan sonra ko- ladığı bir dördüncü dolan diğer
bilecek, tanıdığın, arkadaş oldu- nuştu: lfrinin yanına kattı. Canı kumar 
ğun bir ihtiyar esir yok mu?.. _ o eve kollarımda oğlum ol· iEtediği halde oynamamış, masa· 

Vang Lung daha ilk defa ola- duğu halde döneceğim. ÇocuğU- lerın arasınlda oyalanmaktan baş· 
rak kansının geldiği Büyük er ma kırmızı ceket, kınmzı çiçekli ka bir şey yapmamış; oynarsa 
den bahsediyordu. Kadın ona doğ pantalon giydirecek, ve başına ön kaybedeceğinden korkarak, şakır. 
ru !döndü. Onu biç böyle görme- tarafında yaldızlı küçük bir Butd- tı ile masanın üstüne atılan zarla
mişti. Dar gözleri genişlemiş, ya- dha dikilmiş bir şapka, ayaklan- ra bakmıştı. 
yılmış, ve yüzü durgun bir hid- na da kaplan yüzü papuçlar ge· Vang Lung kasabada boş vakit· 
detle boğulmuştu: çireceğim.. Ben de yeni ayakkabı- !erini ekseriya hikaye anlatan 

Kocasına: Iar, siyah satenden yeni bir rop Nakallerin çadırına ,. giderek geçi· 
- Ev.de hiç kimse yoktur!.. giyeceğim. ömrümü geçirdiğim rirdi. Zira buralarda eski bir ma. 
Diye bağırdı. mutfağa gideceğim, ve ''ihtiyar,, salı dinledikten sonra, adamın ça· 
Vang_ Lung doldurmakta oldu- ın afyoniyle başbaşa oturduğu nağma on paradan fazla atrhnaz· 

.\BONE f ARlFESl 
Memleket atem/ekti 

lcinde d11ırıd0 

Aylık 

3 aylık 
6 aylık 
1 yıllık 

l'arHeden 

95 155 J'f· 
260 •25 • 
475 820 • 
1)00 1600 • 

Ralkao BirJIJI 

için ayda otu:ı kuruş dilşi110t 
Posta birliğine girmeyen yeri 

ayd:ı yetmi$ beşer kuruş ""' 
rneılılir. 

Abone kaydını bildiren 
tup ve telgraf ilcrelinf, abO~ 
paroııının posta veya bank• D' 
yollama ücretini idare kendi 
zerine alır. 
1"ürki11enin her posta merke:ftıd 

VAK/Ta abone uazılır. 
Adres değiştırme ücreti 

25 ~uruştur. 

iLAN 0CR~TLER1 

ficaret llAnlormın santUSI ' 
satırı sondan itibaren ilAP ·~ 
falarında 40; iç sayfalarda t 
kuruş; dör~ün~il sayr~~s d 
ıkincl ve üçuncude 2~ bınoc~ 
4; başlık yanı kesmece 5 il 
dır. 

Bilyfik, çok devamlı, k.li 
renkli ilan verenlere ayrı • 
indirmeler yapılır. Resmi ilA 
rın saolim • salın 30 kunışıııt• 

TiCARi MAHİYETTE OLMI" 
KÜÇÜK tLANLAR 

Bir defa 30, iki defası 50, O 
defası 65, dört defası 75 ve 0 

defası 100 kuruştur. Üç ,yll 
iJan verenlerin bir defası ted" 
vadır. Dört satırı geçen illinlıı 
fazla satırları beş kuruştan 
sap edilir. 
Vakıt hem dogrudan doArU" 
ya kendi idare yerinde, hem ı\; 
kara caddesinde Vakıt Yu~ 
altında KEltALEDDlN lF ııJ 
llAn Bürosu eliyle llAn k~ 
eder. (Büronun telefonu: 203 

ğu piposunu elinden düşürdü, ve büyük salona girecek, kendimi, dt. Söz söylerken, piposunu yaka
gözleri büyüyerek ona baktı. Fa· hepsine göstereceğim. rak, idumanlanru acele acele, tiL 

kat kadının yüzü yine eski halini Vang Lung onun bu kadar çok tüniinü tutuşturdu~u kağıt boru· Alemdar sınemas 
ya doğru üfleyerek: 

konuştuğunu lduymamıştr. Keli. 
İlk yerde su çıktı. - Bunu da alsan iyi edersin. 

meler kadının ağzından, ağır ağır KQntc" Valaska 
İkinci yerde, on be§ senedir o Çoeuğumwmn !mkamnı kUçilk -Oiı ..., 

fakat birbiri pe~i sıra ve aksama- U hb 1 • 
çiftli Pi kira}ıya.n ~damla .. nn . ~içbir ipek parçasından dikebilirsin. Ni· ç a ap çavu§ ar• 

~~ ~ dan çıkmıştı. O zaman, kansının • ..J. ' 
şey olmadığını: iddia etmelerine hayet ilkim.izdir ... dedi. "Havdutla_r ,,,, ro ·~ :-4 
rağmen bir su deposu ve bir ka- bütün bunları evvelden düfiinüp Kadın derhal parayı almaldı. Yü : --

1 b 1 d hazırlamış olduğunu anladı. Ka· -.3 al baktı d - - .... if na u un u. zü oynamcı.uan par ara ur- cekten de gümüş :.i elde etı•" 
on • 1--- ...!-ld d d . dın tarlada kocasının yanında ça· d So f 1 h ı· d .. jl! uçüncü A4.il'iı yeu.uı e e emır u. nra yan rsx tı a ın e soy- Bundan evvel, gümüşü bir -' 
bakı kmı hşırken, hep bunlan düşünmüştU ı d' " "' 

ve r çı ştrr.,, en ı: vermek için cebinden çıkardıgı ~ 
Bunları anlatan Mösyö Pollak demek. Ne hayrete şayan bir ka- - Hayatımda ilk defa olarak kıt, sanki canının da bir parçJ 

elindeki aletle bazı tecrübeler ldmdx o? .. Gece gündüz sessizce elime gümüş para değiyor. kayıtsızca başkasına uzattyo~~ 
yapmiş, altın saat veya bir bardak i~iyle uğraştığını görerek, onun Ve birden paraaln kaptı. Avu• gibi olurdu. Fakat şimdi, birtıı 
su üstüne eli. geldiği zaman aletin çocuğiyle asla meşgul olmadığını cunda saklayarak yatak defasına defa olarak para. vermeni_~.b~r ~ 
knmldadıgvmı, harekete geldiğini sanmıştı. Halbuki, aksine, kadın dogvru eeg~irtti d - O" · bir ıztırap teşkıl etme ıgını .. fit 
göstermiştir. çocuğunu hayalinde doğurmuş, Vang Lung oturmuş piposunu yuyordu. Gümüş, kasabadakı ~ 

Çek mühendisinin bir de km giydirmiş; kendisi de bir anne sı- tüttürüyor, gilmÜ§ parayı düşü· cardan birinin yabancx eline gı 
vardır ki, Holivud stüdyolamılda fatı ile yeni bir elbiseyi sırtına nüyordu. Bu gUmU~ parçası top· memişti. Aslından daha de~e 
sinema artistliği yapmakta.dır. takmıştı bile .. Vang Lung baş ve raktan, kendisini verdiği, hayatr (Devamı var) 
Evgi adını taşıyan bu genç, kız, şahadet parmaklan arasından, tü· nı harcadığı, sürüp, altını üstüne 
aktris annesinin mesleğini tercih tünü ihtimamla yuvarlarken ilk getirdiği kendi toprağından çık- (1) :'J'ahta çatal diye tercüı" 
etıni§, "Mıknatıs adam,, diye ta· defa olarak cevap veremedi. Pipo- mt§tr. Kendisi ı.:e bu topraktan ettiğim bu aletler, Japon ve ~ 
nılan ıbabasmın sanatına - Mös- sunu alıp doldurduktan sonra gö- hayat almıştı. !ilerin pilav yerken kullandık~ 
yö Pollak'ın bütün ısrarlarına rağ rünür bir kabalıkla: Damla damla akan teriyle on- ikiıer değnekten ibarettir. - pP 
men - iltifat etmemiştir. - Para istersin elbet, dedi. dan süze süze yiyeceğini, bu yiye· tertjm. 

yare, bir Peyk gibi şuursuzca !dönme- - Biz, ancak te~isle meşgul olabi- bildi~ek istedim. O da başı:--=~ 
ğe başlayacaktı. Havaiyatçılar, onun liriz. Falana gidiniz, tedavi etsin. sele oldu. Hiç bir gazete basmadı. Ci' 
doğuşiyle batışını hesaplayacaklar, tak- Derler. zcte müdürleri bana: ~ 

~ ......,.,,... ... - ,...,. __ 

Kar.amazof Kar..deşler 
Yazan: Dostoyevski . 

J -

••---- & ÇeYireo: Hakkı Soba Geqiu - 229 
- Senin lbu akşam 6inirlerin bozuk; 

hastasın. Soğuk aldığımdan ötlirü lbana 
kızıp çıkışıyorsun. Halbuki ben bu hale 
gayet basit ve tabii sebeplerle uğradım. 
Petersburgda yüksek muhite mensup 
bir hayanın ziyafetine !davetli idim. Na
zırların, fraklar ve beyaz kravatlar, el
divenlerle geldikl'eri bir ziyafet ... Ora· 
ya vaktmda yetişmek için koşuycrdum. 
Fa.kat arza varabilmekliğim için daha 
uzun mesafeler geçmekliğim laznndı. 

Gerçi bana göre misafirlerin ehemmi· 
yeti yoktur. Güneş, ışığını buraya ka. 
dar sekiz dakikada gönderir. Ben bir 
saniyede aşarım. Ama deldim, ya balo 
kıyafetinde idim. Arkamda frak ve açık 
göğüslü bir yelek vardx. Ruhlar üşümez 
ve donmazlar. Fakat ben insan suretine 
girmiştim. Suretine büründüğüm varlı
ğm telakkilerini de bcnimsiyerek hava
ilik ettim. Esir tabakaları arasında müt
biı b!r ao~uk vardır. Hatta bunu soğuk 
kelimesi hı1e ifade eklemez. Srfmn altrn
da y!lır elll derecelik berbat lbir şey ... 
Bilirsin ya, bizim lc.i;;yliiler arasında ka· 

ba şakalar yapılır. Hararet sıfırdan aıa· 
ğı otuz dereceye düştüğü günlerde, 
kendt halinde birini yakaladılar mı, ona 
balta yaratırlar. Tükürük demire değer 
değmez donar ve dilin derisi baltaya 
yapışır, kalır. Hem otuz derecede. Yüz 
elli dereceyi bele bir düşünün. Sanırım, 
ki böyle bir soğukta parmağın yok ol
ması için, baltaya şöylece bir dokun . 
hesap tamamdır. Yeter, ki esir tabaka-
ları arasında böyle bir filet bulunsun. 

İven, bütün gücünü harcayarak he
zeyana· kapılınamağa, ldelilik uçurumu· 
na yuvarlanmamağa çalışıyordu. 

Bir aralık. 
- Hiç böyle şey olur mu canım? 
Diye söylendi. 
MeÇhul misafir, hayretle sordu: 
- Baltadan mı bahse.diyorsun? 
ivan, hiddetli bir inatla : 
---öyle ya, dedi, havada baltanın işi 

ne?. 
- Hava içinde bir balta r .. Ne tuhaf 

şey ... Eğer yer yU.ziinden çok uzakta 
ise, aırzın cazibesine kaprlarak bir sey-

vime sokacaklar ve "Gatsotlk,, (1) lbas- Artık bütün hastalıklarla uğraşan eı- - Basamayız, !dediler; bizi pek ge 
tığı almanaklarda ona yer verecekti. ki doktorlar kalmadı. Şimdi bol bol kafalı bulurlar. Biz şeytanın varJığl~ 

- Ne ahmak, ne bulada §eysin ... Da· "mütehassıs,, larla karşıla§Iyoruz. An· inanmayız. İsterseniz ilanınız başka bit 
ha zekice yalanlar söylemeğe çalış, yok- cak bilineni eöyleyen mütehassıslar... adla basılabilir. 
sa seni dinlemiyeceğim artık ... Tavır ve Basit bir nezle için, aizi Pariste meşhur Onlarla alay ederek: 
hareketlerine hakikat süsü vererek ken- bir burun mütehasBiaına gönderirler. - Asıl geri kafalılık Allaha irıJI" 
dini ıbana gerçek bir varlık gibi yuttur- Koşarsınız. Profesör sizi yoklar ve. maktır. Halbuki ben şeytanım. 
ma.k istiyorsun. !nanınryorum işte!.. sonra: Dedim. 

- Yahu, ben yalan söylet;ni.yorum. - Ben ancak burnunuzun sağ tara· - Evet, dediler. Şeytana bütün d~· 
Bütün dediklerim doğrudur. Yalnız, ne fını tedavi edip iyileştirebilirim. Solda ya inanıyor. Ama böyle olduğu haldi 
çare ki hakikat, hiç bir zaman zarif ol· ihtisasım yok. Viyanaya gidiniz, orada biz ona ait bir teşekkürü basarna>"" 
maz. Görüyorum ki sen, benden güzel burnun sol deliği üstünde çalışan bir Prensibimize uymaz. Meğer ki, teşeY 
hatta belki de büyük şeyler bekliyor. mütehassıs var! kür mektubunuza bir mizah çeşnisi "' 
sun. Seni tatmin edcmeldiğime, gözüne Der. işte bu yüzden ben de koca ka- resiniz ... 
şırın görünemediğime müteessirim. rı ilaçlarına sarılıyorum. Bir Alman Onlara: 
Ama, elimden ne gelir? Varım yoğum ıdoktoru, bana: - Böyle soğuk mizah olur mu hiçi 
bu işte. Hiç birini esirgemiş değilim... - Banyolardan sonra vücudüni.izü Dedim ve teşekkürüm de çıkrnıdl 

- Fifozofluk taslayarak eşeklik et- bal ve tuzla uğunuz l gitti. Ama neye saklayayım, bu iş, be' 
me, AUahını seversen 1 Buyurmuştu. Ben hamama sxrf key- nim canımı sıkmıştı. Şükran gibi ~ 

• - Sağ tarafıma baştan ayağa kadar fim için gider ve ördek gibi delicesine büyük bir duygu hakkmdan cerrıi1ef 
inme inmişken nasıl filozofluk taslaya· yıkanırdım. Hekimler beni meyus et· beni mahrum ediyordu. 
bilirim? inleye inleye canını çıkıyor... tikleri için "Milano,, da.ki Kont "Mat- 1van, dişleri arasından mırıldandı: 

Fakülteye gidip kendimi gösterdim. tei,, ye dert yandım. O da bana bir ku· - İşte yine felsefeye başladrn. 
Hastalığıma mükemmel teşhis koydu- tu hapla bir kitap gönderdi. Allah tak- - Felsefe mi ? ... Allah göstermesirl" 
lar. Iztzrabımı tarif ettiler. Fakat iş ~~ siratını affetsin onun. Düşünün bir ke- Fakat ne çare, kimse ara sıra ıızl311 

daviye gelince, hepsi apışıp kaldı. re bunca ilacrn kar etmeldiği hastalı- maktan kendini alamıyor. Halkın dı:S 
Aralarmda heyecanlı bir talebe -de ğım "Ekstra do malet,, hülasasiyle geç- ne düşenlerin vay haline. Penim de • 

vardı. Bana: ti. Bunu ben bilerek değil, rastgele al· <lım çıkmış bir kere ... Ne yapsam t .1 
- Eğer ölürseniz, hastalığınızın bü- nııştım. önce bir kadeh, sonra yarım Mesela, işte sen, ikide birde ba~a: 

ttin sırlarını öğrenirsfnis. kadeh daha içtim ve hastalıktan eser - Ahmak! 
Bunlarda bir de mütehas!lıslara hava· kalmadı. Gazetelere bir açık teşekkür - Abptal t 

le derdi var. Bakarlar, dinlerler, sonra: yazarak bu ilacın şifakar tesirini halka (Devamı var) 
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Belçikada bir casus şebe- ı ~·=======~--~----=-=--, 
kesi meydana çıktı 1 Gardenbar Anlatan ' 

MDOIJ Roman .... ..._.. ............... -.......................... _ ........... . 

BABMANSOND Belçika -Alman hududunda ""===:===,,9====~==!e='"!:::::=:~=r=~=::::====· F==i ~=r=e=ı ~=-~=--' ·ı 
- sı - Sermet Muhtar f k'fl 1 Başlarken 

;e"1:1' bir paraşul~Çeyreğe, bile. Bereket versin ki çakı gibi er. ev 1 er yapı ıyor .. Medeniyet, bir yere daima düriyet" ~ma götürdüm 
f~~ltl Yedi buçuğa Kadıköyüne kek .. Uykusuzluk, yorgunluk ar. . . . . . fena tarafından girer" derler. orada T omaa ile tanıstrm. ve 
di~ıler .. Ç~la kamçı sürdür, Kuş. gmlik bana mısın demiyor.. Belçıkada, merkezı LıeJ şeh-,tacağı Umıd edilmektedir. "Medeniyet" mefhumu üzerin. Toma Ça J k R ~ 
bul ne, Yoğurtçuya .. Bir sandal Yüzünü gözünü, ayaklarını yı- r~ıde bulunan bir casusluk teş- Mevkuflar arasında bulunan de münakaşa edilebilir. Mesela. bü "k s r h bsyası~m en 

haılup Yanaş yarış yapılacak ma.. kamış, ispirtolu gazocağmı yakıp kılatı meydana çıkarılmıştır. mülAzım Dom bert, bir kaç sene. ne bileyı' m ben dansetmek me- t yu veh.mb.C§ ur) .,8: d. ~kan. 
e ıtm t 1 D l t' . tin k h d b . "k ld h . , asmm sa ı ı, mes egın ekı mu .. çayını içmiş, suyunu ıs ış, ı. ev e ın emnıye e arşı a- en en Bru se e ordu arıtacı deniyet midir} Bara gitmek me. v ff k t' d d . • 

Corci (peki) makamında boyu r~ını olmuş, lacivert yeni kos - reket eden bu çetenin çok büyük lık enstitüsünde çalışmaktadır. deniyet midir? lçk' i k İ a ~n .~nl b}ayı nış~~l~r 
na ~afa sallamış, göz kırpmıştı. tümlerini sUpürmüş, ütülemiş, bir ehemmiyeti haiz olduğu an· Bundan bir müddet evvel enstitd rapsız y · l k 

1 
çme k ço. b mı~ da M a ~ !~ zencı ıdı, 

b' Böyle mantığa uymaz, çürük ipek astarlı pardesüsü kolunda, !aşılmıştır. Sekiz kişi tevkif edil- de bir hırsızlık olmuş, çok kıy· d . 't a~~.çıf ~· gezmel b~~- uT aksım ı açmıştı. 

Yırksebep ileri sürülerek. evden ikinci va.pura yetişebilmişti. miştir. ' metli vesikalar çalınmıştı. Acaba Feruk yte mı ır ıfyfekısorut. adediı ı~. b" .~kmdas meseleyi anlayınca., 
G ol B l d B . . . . a a garp muva a ye ı - uyu üşeai çagıw rdı Arkad 

v Uşun rnrrını karşısmdaki a. un ar arasın a elçıka ordu- Dombert bu sırkat hadiselenne wim' ale ·n l . .. .. · .. ~!~~ 
ğ~a.ktah. n fazla tahlile, keşfetme. Köpriiye çıktı. Boğaziçi iskelc.

1

suna mensub bir mülazım ile dos tamamen yabancı mı idi? İşte, 1ı ıztf"'~b men~uı:'w'?1~ ~~ ~~n mı~ 0 ?un yu~unden duştugu 
. tıyaç ta yok.. leri mahşer mi mahşer: tu da varclır. Belçikanın bir çok tahkikat hakimi şimdi bunu mey nse ıgı, ara gıttıgı, ı~ 1 ıçıp vazıyetı anlath, ve sordu: 

ni Şdtiphe, kıskançlık onun kalbi . İstanbul tarafının beyleri, ha • şehirlerinde ve Belçika..Alman hu dana çıkarmağa uğraşmaktadır. çora~!.ız, yarı çıpla~ gezıp ge~- ---:: ~~meli .. ne yapacaksın? 
~= e kemiriyor, asabını tarumar nımlan; hanım nineler, çoluklar, dudunda tevkifat yapılmaktadır. Tahkikatın ortaya attıgı"' yeni bir medigı hakkında munakaşa edı- Buyuk duşes. küçülmü§, dü. 
"'~Y - d lemez .. ·· d a· "dd M · or.. çocuklar ... Beyogullardan a şap- Yapılan tahkikat bu şebekenin mesele de budur. Hırsızlık yapıl· . · .. .. .. .. ıu.nuy~~ ~· ır mu et, aksı. 
nı !~a rağmen bozukluk göster- kalı mösyöler. madamalar, koka. bir reis idaresinde olduğunu ve dığı zaman hiç kimse mülazlm Bız de, ~ar~ .~u.~turunu b~ra- mm mudrıyet odasında, dışar. 
ı:n:U~;: halini, hareketini idare et. nalara .. Arada. da. piyade kayığı, kendilerine mahsus düsturlan, Domberttcn şüphelenmemiş idi. kıp g~rp ~ultur~~~ alırken, ışe, ~~i cazbandı bile unutturan bir 

sandal tutamamışlardan çarşı es. hususi lisanları bulunduğunu or. Halbuki bugün tahkikat bu ~vvela, gozl~. goruı~enden, baş. sırnt oldu. Nihayet, kadın: 
~-Baş ilatüne velinimet, dedi, nafları: . , taya koymuştur. şüpheyi haklı göstermektedir. ~~k .. Bu degışm.enın hail? ~o~u - ~imdi mi? dedi, kolay, ka. 
ğlın lilinizj harfiyen ifa eyliyece. Kavaflar, terlikçıler, yorgancı. Bu casusların hiç bir harici taı Mülazımın metresinin de sine- gıb~ hır deyvreye ısabet ediş~~ ın- zandıgımı ona vereceğim ve ar. 

v, e enıin olunuz!.. tar, Uzunçarşıh~ar ... sonra cam~- yikin tesiri altında olmadıkları, malarda olduğu gibi bu işte ilk S::tfü~~ın ~glenceye. ola? tabıı ~e_- tık onun için çalı§acağnn. 
ha el~inıet, gecelikle oluşwıdan k~ı~ tablalI, ~~-rta.ıı •. sepetlı, kendi arzulariyle casusluk yap. plinda bir rol oynamış olduğu rnı>;uUerıyle. de. bırleşınce, bızı. f?emck, b~yük düşes de onu 
ğa ~Yok; elini ceplerine a.tma. küfelı satıcılar. Bör~kçı~er, P3:11- makta bulundukları da meydana anlaşılmaktadır. garp medenıyehne bar kapısın. sevıyordu. Bıran dostumun göz. 
r alkışryor; para cüzdanını a. dispanyacılar, kurabıyec~er, 51 • çıkarılmıştır. Tahkikat devam etmekte ve dan soktu. lerinde, idam mahkumlarmm 
1Yor... mitçiler, peyn~ . ekmekçıler, .yaş Bir ecnebi casus olduğu zan. her gün yeni tevkifler yapılmak- O halde. geliniz, sizinle Gar. kurtuluş ihtimalini hatırladıkla. 

Pa;;, ~i::!1~:~~en değilim, ~:c~'::'.. yemışçıler, şerbetçıler, niyle tevkif olunan Hugo Lutzen tadır. denbara gidelim ... Ha;ı:d~, orta ... o- n zam~~i parıltı}? ~?rd~m. ~a-
tT_,. • 'rdi . isminde kırk dört yaşında bir Yakafanan ı·kı· casus yunlannda oldugu gıbı, ayagı- kat teklıfin fecaatını ıdrak edın. 

h 
~~ası hayli dumanlı olduğu Zıra bir defa vapura gı n mı ' k Jdı b .,. · It .. d" B k da 

alde, (...:ıcr;;.,..,Un metelı"ksı'z - k d .. d . A lık Almanın LieJ'de yapılan sorgusu d h nızı a rmız, aşmm egınız, ce, pan ı son u. u, o a r 
'"'"""......... akşama a ar ıçın esm.. ç • a a · 1939 d 1' b" b"I h la 1 d k" T s~:> nıanasnıa geİmesin diye de tan kanım zil çalsa, gurul gurul neticesinde işin iç yüzü meydana zbı.r~ moB.edı. !r ot?~oT• e ~ara .. adt .. Ve uybor u ıl, omas 

Sozıinü ~---irde·. gurulda . k çıkmıştır. Btle, 7 (A.A.) - "Havas,, - ınıyoruz. m ınız mır a. a gor u. e, u satır arı yazar. 
\401. sa çaresı yo ·· · · · · · Ç k f· T ha 1 k dah" .. l · · b' - El· k k . V kı Alem dağına Kayışdağına, H L t d di... yed' Polıs daıresının sıyasi şubesinden marn. e şo or epe şına en ı, goz erımı yaaşrtan ır 

Sab ı açık, hovarda er e sın ... Sualaraa, gı'der gı'bı' se' petlerı'ne se ug.ob. uBzeln.ke Alrnger ı mhaz tebliğ edilen bir notta gizli Al· Geldik, inelim. hareket yaptı. aşıklara: 
ah.leyin cebine 20 lira, 50 li. • • nun gı ı e çı a- anya. u. . . . F k G d 

l'a, 100 lira koy·, ft"'"'"-a tek li. fertula.rma kuru köfteler dol d d k. t k t kif man polisıne mensup hır memu- a at o ne'? ar enbar orta. _Gelene kadar bekle·L·n·ız 
Q.A9CW.U , • u unu aşma ıs er en ev e- , . d k N l ·Y· · 

tan kalınrya.rak dönmHcılüğiln' il de mala.r helvalar basmışlar da var dil . t' T k'f 1 b ki run geçenlerde Bale de tevkıf e- a yo • e o muş} Yıkılmı~. Dedi Ben· ld kt k 
r ._ ' ' mış ır. ev ı o unan u se z d'ld·~· b·ıd· ·ım kt d' B .. t y .. D k k 1 . ı a ı, çı ı . ana. bilird . ve ilkin hazırlıksızlar da çok. İş. ki . . d 1 k .. 1 l"'k ı ıgı ı ırı e e ır. ırı s- ar... eme yı ı mış. M k . h h 'd' 1 . y enun... . şının e casusu ışıy e a a a. . d'w . F lrnak .. E a sım mca mç ı ı. kı ar. 

aklaştı; omuza kol attı: te bu gıbiler de oral.a.ı::daki satı. dar oldukları meydana çıkmıştır. ~ı~re, ıgerı ransız o uzere .~et .. ~a:~enbar yıkıldı. ı:em tist yıldmm gibi hareketlerle 
- Hatırmı için, pir 8.§kma gL cılardan nevale tedarıkınde. T kif 1 k. ki . ıkı pasaportu bulunan bu memur de ur gun ıçınde yıkıhverclı ve b' R d l d d . ev o unan se ız şı ara- b. .. d.d 

1 
k .. :s • ır us ansı yapıyor ar ı 

eceksin. Bunca killfetler, yor ~ . Bu
1 

3:1ış ~e~ışle~.le beraber bil~t sında iki kadın ile, uzun zaman· . ır.hmbu et e:~e hAlmab 9 as 1erı şayanı hayrettir, Balkan harbin- Num b"f lk k. 
g'unJ.uklar çekeceksin. TabU mas. gışe enne üşüşmuşlcr de hadsız, d b . B "k ld h . . ısti arat servısı esa rna ça ı§· denberi ayakta duran bu bina- . ara ı ınce a ış optu. 
rafnı da olacak .• Şimdi usulca. yu. besapsızdI. t:~. e; ~f se 

1 
e ar:ta e~~~- nuı ve milteakiben Gestapo ken- nm temeli yokmuş demin sizin Artıstler selamlayıp çekildiler. 

karı çıkıp sa.na. biraz harçlık yol. Ya.l"I§a seyirci taşıyacak Şirke. . sunS eh vazbeı ke admışbo an mul~ disine Almanyada tevkif edilen otomobile binebilm,enize yardmı Ortaya, Tomas çıktı. Uzun par. 
a,,.._ tik b' bank k • · t' H · 1 b kl zım c er c e ulunmakta BAl 'l' bi • · b maldı 11 • l da b 1 .,,,,ı,. Beş ır aımcsı ı ayrıye vapur arı ayra arla dır B' haft d . a e ı r memurun ıstıcva ı va· için hazırlattıgyım orta oyunu. e erıy e, ora u unan. 

:{afidir degıy·ı mi? d . 1 . . did bal k . ır a anben devam e. 'f . . . f la k 'b" h k l 'stif~~IŞdi ıç ~~.~un en ı den tahkikat sonunda çok mils· zı Besını vke:flmışalı~;. d• 1 k nun "Yeni dünya" sı gibi, Gar. nk o şatur dgı ı are et er yapa. 
Kalkıp yalpaya yalpaya yürür. ı ıne onmu~ .. u. b t ı· 

1 
u tev ı e IU\a ar o ara , ya· de·,ı..ar d bı'r "dünya" imi• ra sus r u ve: 

ıneıı · t tti C · e ne ıce er elde olunmuştur. . ı. ı.: a :ı· • 1s. o~r e . orcı, bu kgga.şalıkla.r. arasµı. kalanan şahıstan rapor alması 1ca- . .. - Hanımlar, beyler dedi si. 
, . ""'."" Dınınin aşkına. kitabmlll9 dan gilQ!ilkle. 81Yl'~ak kendini Mevkufların memleketin müda beden bir Geatpo memuru da bir- Bır başka dunya. ze bu aJc: ... m .. · 'Y• • 'b' 
nlısenin ,.. .. ., . . • ___ _ı.. k.. .. Un ti ti Ta f ııia 'd kı ~u alA • • C rd ha b l d .. ~ ' gormıyeec~nız u , papazının LIG!lı ıçın .ıru.n; opnın at ne attı... banla_ aas aı en yme .... m uma.- kaç gün evvel ıuyaır ıubenın bir ın en nn u un ugu yer. numara takdim edece v im. C.. • 
·~~u, apikoluğunu, acarlığını nnı yağlamI§, folispit bir gidi- b yabancılara satmak üzere ol- detektifi tarafmdan tevkif edil· de, timdi. bir dans pisti ile bir miyeceğiniz f, k t ~·ı w•0~ 
goster Corciclğim ... Şu kaltakla. yor ki... duldan katı surette tesbit edil- migtir. sürü enkaz var. Enkazı, küfeli b·r num 1' f ta 8

8 
l 

1 eeegınız 
rnı d K d köy H darp i k . t• ı ara ş e. aşıyorum. alaverelerini yakala; ondan a ı ve ay aşa s . e. mış ır. Maksatlarına muvaffak olama· birtakım insanlar kan§tmp du. . • . 
80lırasnıı halletmek te bana kal. lelerine varan merdivenden hop. Casusluk şebekesinin meyda. mıt olan bu iki f8hıı hakkmda ruyorlar. Acaba ne arayorlar'? .. ~~r genç, ~ıı: kadını .s~ıyor. 
8tıı!.. laya hoplaya indi. na çıkmasımn evvelce kara.nlıkJ casusluk maddesinden tabikata Yaklaşıp birisine soruyorum. Eu~un seı;r~~nı onun ıçın saı:· 

Rilerciye seslendi: Orası da hmcahmç, ötekinden kalmış bazı vakalan da aydınla.· baılanmııtır. Evvela, benim bir rakip olma- fedıy~r, bıtin~o~. Kadın, ~.e~cı. 
"-- Ulan Apustol, ortadan kay. de U~ dört misli kalabalık; adım dığıma kanaat getiriyor sonra evvela paarsı ıçın sever gorun. 

di
uohna; gel arkamdan Corcl efen. a.tabilirsen at. 5 .... - ...... - .. -· ... ··--ı s p o r anlatıyor: ' ' ~iiş .. Sonra.~ da sevmif. v~ 
~ harcırah ,,.ollavıaMH7nnl.. Yine beyler, hanımlar, çocuk • J Kısa Haberler B _ı_ • eli b şımdı. gence ben çalı~ır. sem 

J .,, .........,- ... 
1 

....... _........................ - urau;t para yenır , e. b 1 · .. di F k 
. . ~ • • . ıar, kocakanlar; Beyoglu yaka • 1 • ş· d' kt 1 A lıkla es erım yor. a at genç. 
'tenl:köyden kalkacak ilk vapu. smm erkekli kadınlı halkı ve ke. -;· ;i;i;ç·~-;;;-;;i~i:;;:~ Bu haftaki maçlarda yıdam. dımliklı ydı · 1 far}. rd~. .~· servetinden sonra, izzeti nefsini 

ra. 1~-·~ • t 1 Dü"kkeı-l bar k n, e er en a an uşmuş d ka-.L.-bn k . . iki a ~iki buçuk, üç saat va.kit za sa ıcı a.r.. Clll ar, a a. tahtelbahiri ile ana gemisinin Ha kemler ı b·u d' e y~ e ıstemıyor. a. \'~ Co 1 da . ı· o a ı r ıye arayoruz. k .. 1.. kar . l 
· rcl yatağına girmemi§, o ar l§~ ıyor.:- . tecıiibeleri diln yapılmış, muvaf- şı o ume ar verıyor ar. 

g~ hiç göz kırpmanuttI· Perilkar İspıro, o gUn ıçin fazla fakıyetle nıetieelenmiştir. Onları, orada bırakıyorum. T omas sustu. Etrafına bakın. 
~alarmm namına hatır i. olarak dllkklnma derme çatına değişfirildi Ayrılıyorum. Fakat, evde, ben dı. 

ç~ değil; o da aon de~ muzta. bir ayna, bir ka!; sandalya da koy * İn~lizce S~~. ExJ?ress . . .. de hatıralarımın enkazı. a~asm- Birkaç kiti •• bize ne'? ! .. " fa. 
tıp, ·Rend' h b h ..... ı"'den üs - mua· birkar kalfa daha eklemiş. gazetesı, Boğazda. bır tunel ınşa. Beden terbıyesı !s~bul bölge. dan, Gardenbar gecelerımı çı. l di k ld 1a Y la 
t .. ı esa r eı:--- ıt• ~ •1 Lo d K lk"'ta tre 'tN\ • f tbol ja.nl w d ... ., an yece o u r.. an rm. u.n.. (Devamı var) sı e n ra - a u n J-· sı u a ıgm an; kurr:.aga ugra§ıyorum. d k"l d" .. 1 T . 
---------------.... -------:---:-- lunun teminine çalışılacağı yo. Evvelee yapılan ilanda göate. a ı er urttu er. omas. 

Y • M • ı · 1 lunda bir havadis neşretmekte • rilen Millt küıne maçlan aşağıda. • • • - Bu kadar, dedi, on dakika en 1 an 1 Sa Va 1S1 dir. adlan yazılı hakemler ta.rafmdan Yukarda, garp medeniyetine. so1!1a ölmüş olacaklar. Sizlerı 
* Riyaziye profesörlerinden idare edilecektir: bar kapısından girdik, dedim. selamlarım, hanımlar, beyleri 

e ref 1
1 ne 1 af et Fon Mi?.es İstanbul üniversite - Demirspor - Vefa Ahmet A.. Garip bir tesadüf, beni, bu giri. Bütün salon ayağa kalkmıttı 

sinden ayrılmı~tır. Bununla a.de- dem GöğdUn, Demirspor - Be. şe, çok yakından şahit etti. "Hayırf Olamaz! Bırakmama. 
di üçe varan münhal profesörlük ~ktaş Feridun Kılıç. Rmı ihtilalinin lstanbu]a ge. b !" sözleri duyuluyor, T omasn· 

Manisa, (Huıual) - Evimiz 
~l~nlarında vali Faik Töre ve e§· 
b~~ .. ıcrcfiıı.: verilen çay ziy.afetine 

d
. Un Manısa münevverlerı davet 

c 11ıniıti. 
l.t:~ çay ziyafetindeki maksat 
,.. nıaaıııarı ilbaya ve ilbayı Ma· 
•ds.ııı 1 Çok ~r a tanııtırmaktı. Ziyafet 

:E: guıeı geçmiştir. 
\le v Baıkanı Azmi önakın tıbay 

Cf}e ' ' doJ rının onur vermelerinden 
bil~y .1doğan memnuniyetlerini 
hı l'lllıı ve Evin her alanda ça· 
h,;:ıarında görebilecekleri müza 
ku" 

1
ttan dolayı şimdiden teşek· 

r Cti ' n nı arzetmişlerdir. 
u arada Evimi.:i teftiş eden 

ler için Vekilet şimdilik bir ka. tirdiği, Beyaz Rus\ar, Çarlık etralı almıyordu. Şafırml§trm 
l rar vermiş değildir. Bisı'klet müsabakaları B 1 k T k J l fosvasmm en medenileri 1 ! idi. u ara ı omasm arfı amd;, 

* Son günlerde Kara.köy köp. Beden terbiyesi tst.anbul Bi. Türk 1stanbula, medeniyetin ilk hürmetle eğildiği birkaç ki§i so. 
rüsünde hasıl olan bazı bozuk • siklet aja.nlığmdan: zehrini onlar aşıladılar. An'ane. kuldular, ona bir şeyler söyledi~ 
luklar dolayısile köprii milfkil · ı _ Türkiye birinciliği Bisik. vi lstanbul ailelerinden büyük ler. T omas bir garson çağırdı 
latla açılıp kapanabildiğinden let müııa.bakalan bu yıl 14 böl • harbin sarsıntılarından kurtula- bir tepsi getirtti ve gene aynı el 
tamirat yapılması kararlaşmış . geden gelecek 32 bisikletçinin İş- bilmiş olanlar, bu Beyaz Rus hareketleriyle etrafı susturarak· 
tır. Bu tamir için bu seneki bUL tirikile şehrimizde yapılacaktır. "Harem .. inin kollanna düştü, - Cörmiyeceğiniz, fakat bi. 
çeye 60 bin liralık tahsisat kon. 2 - Bir kilometrelik vites ko. orada, eridi, bitti. leceliniz bu numaranın son kıs. 
muştur. şusu 7-7-939 cuma gUnü sab&. Bu hücumun mahvettiği bir mını, dedi, değiştirmeğe kara 

* Sümer bank sermayesi ye. h~. ~~t 7,30 da KU~ükçe~ece genç tanırdım. Son lirasını sar. verdik. Onlar ölmiyecekler, ev 

l
niden 19,5 milyon lira arttınla. golünün kenarmdakı düzlükte fettikten sonra aklı başına geldi. lenecekler. Ve şimdi, sizden 

f d 
.
1 

caktır. yapılacaktır. Geldi mi dersiniz} Hayır. Aklı- onlar için, fidyeinecat toplıya 
Naşit Uluğ tara ın an ven en ra-1 3 - Bu müsabaka~ ~ura:an nı tamamen kaybetti. ve serve. cağnn. 
por da merkez umum tarafından! * Evvelce birinci, ikinci ve Ü- ~7-939 perşembe gUnU Cagal- . . . k di . b" "'k d'" ı/ t . . la k d' . l 

h "un" cu" kadastr "d" l"kleri na ... 
1 

da 1.:.:- 00
.1 k . d tir.ı erıten, en nı uyu· uşes e epsıyı evve a, en ıaıy f 

takdirle karplanmı§ ve rapor a- ~ o mu ur u .. · og un ~ ge mer ezın e 1 
ıl ktır diye tanıtan fevkalade güzel biı göriişen kimselere götürdü. d. 

zır bulunanlara okunmuş, alkış-ımı altında çalışmakta olan uç ka yap aca . k d k .. ld ., .. l. l kl 11' l' 1 k 
d t h t . d ·k· · ta 

4 
_ 

156 
k'l t lik ukave a ınr vurma uzere o ugunu ne yuz ıra ı · ar, e ı ıra I , ve 

lanmıştır. as ro eye ın en ı ıncı mm . ı ome re m b d f 
met ktv:t.usu 9-7-939 pazar gU·. habC'r aldım. Bu ha eri, bana aha küçük raka~lar i ad,e e 

İlbay Faik Töre Manisaya ayaklka heyetinin nwnarası ilga olun. ""X d 1 - l 
bastığı gündenberi görd~ğü al~-. muş, "Kadıköy kadastrosu,, na • nü sabahı saat 6,30 da Topkapı zavallı a1~ası, 0 zamanlar çal~ş- en;,anknot ar Jıgı dı. da 
kadan dolayı memnunıyetlerını mı altında Kadıköy kazasına stadı önünden başlayıp aynı yer. ın~k~cl 0 uğum gazeteye getir- . . nra, mü üriyct.. o sm,. 
bildirmişler ve Evlerin içtimai nakledilmiştir. Üçüncü ~ıntaka de bitirilmek üzere Silivri kasa. mışlı. gırdık. Kapıyı vunnagı unut. 
duruııı üzerindeki fay.daları etra- da ilga olunarak "İstanbul mm. basmm ilerisindeki 78 inci kilo- Arkadaşımın nerede olabile. muştuk. Açtığımız zaman, a. 
fında çok faydalı sözler söyliye· takası kadastro müdürlüğü,, na- metreye kadargidip gelme sure- ct::ğini biliyordum. Gittim. Tam şrklan kucak kucağa bulduk 

k Evin ilerlemesi için lazım o- mını almıştır. tile yapılacaktır. vaktinde yetişmişim. Beni gö- Tepsiyi önlerine bırakıp acele. 
~e aroımlarm icabeder şekilde * Muhacir için yaptırılan ev. 5 - Koşulara iştirak edecek rünce ağlamağa başladı. çıktık. 
an i asında elinden geldiği ka· !erin tesellüm muamelesinde Na. bisikletçilerin hazırlanmış olduk Eğlence yerinde, ağlayan bir • • • 
~apı malıgacağını bildirmiştir. Re- ıfiadan mühendis bulundurulma • lan halde muayyen saatten f!V. insan manzarası kadar müna- Garip bir §ekilde. bar alemi-
~r ç. afetten sonra alınmıştır. sı lüzumu alAkada.rla.ra bildiril . vel koşu yerinde hazır bulunma..Jsebetsiz bir §ey olamaz. Kaldı. ne gİrifim böyle otda. 
sım, .ııy miştir. lan lamndrr. rıp, kendisini, teselli için, .. mü. (Arlıcut 'Vfıır) 



8-YAKIT 8 TEM.'1UZ 1939 

Muhittin Üstündağın 1 H •ti p 1 h d 
Taltif edile~ 

ca Meclis bugün son hakkındaki davalar ı er o onya u u-

toplantısını yapıyor . ~~~f~la~n~~~~~ (B~t~~~.w.~efti~ı ~t~irı d p ~~~.~~~:~ıs~r.n: 
An.kara, 7 (A.A.) - B. M. ve istiklalini kaybetmek betbaht. .. A . . . . avet e .ı en. anzıg 1 er en o. ytlI içinde orta tedrisat öğre 

Meicllsi bugün Refet Canrtezin lığına uğrarsa Türkün şerefli ta_ Ankara, 7 (l lususi) - f:ski
1 
Polanya h~kume~ınm hıçbır ya. lonya mılletıne m~nsup olanlar, leri arasında taltif edilenler 

bİ!akanlığmda toplanarak ruz _ rihini okusun (Alkışlar). İstanbul Valisi Muhiddin Üs-ıbancı tazyıkle al~kasr .. olmryan Polonyalılıklarını ısbat eder et- tardır: 
namesinde bulunan muhtelif ka. işte Aziz arkadaşlarım bu ina· tündağ ve arkadaşları aleyhine bu h~ttı h~rek~tı mun~asıran mez hemen derhal serbest hıra. Beyoğlu orta okulundan 
nunlan ve bu arada devlet deniz. nış bugünkü mesut ne~cenin tlo- açılmış olan otobiis ,asri mezar. ~anzıg vazıyetınden mulhem- kılmaktadır. Mehil Balıkesir lisesinden 
yolları ihtiyacı için, muhtelif tip. ğuşudur. Arkadaşlar, Hatay hiç· lık ve Sürpagop mezarlığı dava- dır. Alman makamları tarafın. . Gestapo gizli dev~et. po.lis a- mil, Ankara müzik öğretınen 
te gemiler inşa ettirlmesi ve sa. bir kuvvetin .değiştirmeğe mukte· lan hakkında yarın temyiz dör- dan askeri mahiyette olarak ıanları, Kalthof hadısesınden bndan Necip Kazım Orhan Bu 

ir vesait, teehiza.t, malzeme, a. dir olamıyacağı anavatan hudut· düncii ceza dairesince karar tef- Danzigde alman tedbirler henüz sonra D?nzig. mak~mları tar~fm ilr.ı , Haydarpaşa lise
1

sinden ()1, itik 
IA.t ve edevatı sipari§i için 12 miL larımn sonunda vefakar sadık bir him olunacaktır. Polonyamn Danzigdeki vaziye- dan gen çekılmesı talep edılen Sina birer sene kıdem zatntO'" ln 

yon 600 bin liraya kadar gelecek bekçidir. 0 ~ine zarar verecek şekilde değil. Polonya ı:.ı;iimrük ba~müfettişi • mı!>lardır. n. 
yıllara geçiçi taahhütlerde bu • Aziz arkadaşlar, bu yüce Mec- H Ş k f dir, zira Polonya hükumetı· lü- nin evinde araştırmalarda bu. K. k ·· ~ t ok - ""' "f onya ız ogre men Re 
lunması hususunda 1\fünakalat !isin bu mukddes dava uğrun!da a m f eV e zumu oları biitün ihtiyat tedbir. Vlun~uş~u:·. . . dan Sami Su, Antalya lisesi .ek 

4 
Veka.Ietine Jl\.ezunİyet veren ka. her zaman ve her vesile ile gös· lerini almış bulunmaktadrr. Bu- azıfesını ıcra ıçın tayyare mey Süleyman Demir A dın 0 rt• 
nun 18.hiyasile nüfus deneme ya. termiş olduğu hassasiyet ve yük· Refii Bayarın ve~aletini na binaen, Polonyanın bilhassa danına !?İden Polonya gümrük kulundan Fahri Gül~ryüz. 
znn kanun l!yihasını Türk Ceza sek alaka karşısında Hataylıların a'dı Danzig limanındaki menfaatle- müfettişleri, ilk defa olarak. orta c-kulurıdan Muzaffer f/I El 
füınununun 494 üncü maddesinin "k 1 k h ı ı 1 tayyar ydan n "rmekten rn sonsuz şu ran arım te rar arze· A ri a e dar o madıkça, Polonya e me 1 a gı İstanbul Gazi Osmanpaşa 0 

degıw"o+irilmesi, tapu ve kadastro derı"m Ankara. 7 (Hususı) - A. h··kA t" b " .. k b' .1 . I menedı'lmı"ııt"ır k 1 d . h . 1 b n ısl ~~ · A . Ş .. 1 u ume ı uyu ır ı ltıyat a . :. • . u unı an ıs ak Ilyas, stan . (i ) 
umum müdürlüğünün adliye ve . Sözelrime nihayet verirken bu vukat Hamıt evket B.ugun d~- hareket edecektir. Danzigde a- Nıhayet, Schıchau doklarm. lisesinden Naime İlter, Es1t1 alit 
ktletine raptı, köylerde açılan c. milli davamn yapıcısı Ebedi ~ef tanbuldan buraya geldı. Ken ı. 1 k • t db. I p· I da cahş.an P. o.lonyalı ameleye de lisesinden Rahm"ı 0 .. ztopralc, $ W•t• k 1 k.. .. ~ t . l .. .. .. R t·· B man as en e ır er, o onya. 
gı ım urs arının ve oy ogre . Büyük Atatürkün manevi buzu- '•l}' e goruştum. c ıı ayarın D . d k' . t' . t h yol verılmıştır. ya lisesinden Arif Şahap, J{ı 
men okullarının idaresi hakkın • ' ~ · . • . . ld w .. . 0 . nın anzıg e 1 vazıye mı e • 

runda egılırken bu mukaddes itfa· vekcıletını a ıgım soyledı. ı. likeve diicıürecek mahiyet aldığı Bundan başka gazeteler, Bic. ortaokulundan Mahir Günef• 
daki kanun Hiyihalannı müzake. vayı tahakkuk ettiren Milli Şef ğe.r Denizbank maznunlarınm ve :v 'lrso~anın tesbit ettiği hu- hofsberg'deki istihkam işlerinin küdar ikinci ortadan Ubeyt 
re ve kabul etmiştir. İno.·nu_·ne layez.al şükran ve tazim· hL.:m.iz vekaletlerini almadığım, dudu a;tıgwı takdirde ekonomik bitirilmesini mütef\krp, amele ken, İstanbul kız lisesinden 

B. M. Meclisi bugün kabul et~ 1 d -
"rımı arze erım. lıa\. 1 ıırında liizumu muhakeme sahada kararlar verebilecektı"r. ekiplerinin cıimdi de sahi) bo. riye Nigar birer takdirnaıııe tiği diğer kanunlarla da Tunceli · ~ 

Yine bu aziz davayı yılmaz bır kararı verilecek olanların belki yunca Glettkau civarında istih. mI~lardır. No 
vilayetinin idaresi hakkındaki V""r~o,·a 7 (AA ) Polon ::ıı 'lZim ile takip eden Refik Saydam k tl w da ·· · l w " :ı- • • • - • kA · l • b 1 d kl b"l 3 kanun ihülanünün 31 Birincika • avu ·a ıgım uzerıne a acagı. 1 b l d 1 IA am ış erıne aşa r arını ı. -o-- ı 

kabinesine ve yılmaz çelik Türk m söyledi. ya ı mDem ~ dark~n akm~nh rnaluk. dirmektedir. Ankarada bı"r kundd~ 32 
zıun 1942 tarihine kadar uzatıl • ordusuna .da saygı ve minnettar· mat, anzıg e ı as en azır r 33 
masma, Sümer Bank sermayesi - hklarınu arzederim. Yaşasm ve B t o 1 faaliyetinin devam etmekte ol- Berlin, 7 (A.A.) - Hitler, tamı"rcı"sı· o"ldürüldO 
ne 19 milyon 500 bin ilavesine a ıraya aŞI yapı d w k · d d' Berchtesgaden'deki sayfiyesinc 

34 
' varolsun Türk m. illeti •. Hatay .. mü·. • ugu me. r ezın e ır. l d 3S 

belediyelerce yapılacak istimHik gitmiştir. Hit er, hareketin en Ankara, 7 (Hususi) _ S 
hakkmdaki kanunun baZl hu .. küın. barek olsun. (Şıddetlı ve sureklı d "" 1 ld Danzıgden verilen haberlere .. p I h d d t k 36 ma lgl an aşı 1 once o onya. u u u mm a a. gece sabaha karşı itfaiye ıtıl 37 lerinin deği!ltirilmesi ve yeniden alkışlar). • göre, Almanyadan gelen sila~ sında tayyare ile bir teftişte bu. nında bir cinay.ct işlenmiJ• 
bazı hükümİer ilavesine ait ka. - Ankara, 7 (Hususı) - Altıncı • . ve mühimmatın karaya çıkarıl- l ·ııı 38 

Büyük Millet Meclisi yarınki iç· Ankara, 7 (Hususı) - Rıyase. . l S h' h d ki unmuştur. dura tamircisi Kayserili Halı 39 
nunlan alkışlar arasında. tasvip ti.madan sonra yaz tatili yapacak· ti cumhur koşusunda keru:lisine rr_ıa yer~ 0 ~nl c ıc a~ 0 d~rı Londra, 7 (A.A.) - Röyter IT'.inde birisi bir alacaklısı tat •o 
eylemi§tir. tır. Yarınki ruznamede en mühim aşı yapılması neticesinde birin. cıvarın a. u wunan e: er7 .. un ajansının siyasi muharriri, Çem- de&n kafası parçalanarak öldU 

Meclis yarın saat 10 da topla. 1 .. k"l . ciligıw' alarak 5500 lira kaza.nan gece sekız agır makınelı tufek berlayn'in Danzig hakkında bu. rnü•tür. 
kt mese e musta ı grup namına reıs l · ·1 · · D h b' k ::ıı 

naca ır. vekili Ali Rana Tarhanın hüku- Batıray ismindeki atın salyası yer eştırı mıştır. a a ırço gün parlamentoda yapacağı be. Halim ölmeden evvel kend 
TAYFUR SÖKMEN'İN metten sorduğu sualler ve bunla- hakkında~i rapor .saha. ko~iser. <ığır ma~incli tüfekler ile topl~r yana tın bazı parlamento usulle. vı.;ranın adını yetişen poli&e 

HlT.ABE.St ra verilecek cevaplardır. Rana !er heyetınce tctkık cdılmış, ya. da. ~anzıg kışlalarına nakledıl- ri icabı olarak pazartesiye hıra- kmiş, katil kaçmıştır. Aran 
Ankara, 7 (A.A.) - Millet Tarhan harici ticaretimizde tat- rışm usul ve la.vaide uygun bir mıştır. Bu kı~lalarda halen as. kıldığını bildirmektedir. tc.dır. 

Meclisinin bugünkü toplantısın... bik edilmekte olan usullerin tadili şekilde cereyan ettiğine ve aşı. ker toplama yiiksek konseyleri Varşova, 7 (A.A.) - Var.----------~ 
da Hataya ait kanunların müza. f ı· b 1 k d B d } f d v "f irin ne düşünüdlüg- ünü ve hayat nın yapılmadığına karar veril - aa ıyette u unma ·ta ır. u Ş0'.'2 mühen is eri, pasi mü a- azı e 
kere ve kabulü münasebetile söz :s 

Pahalılıg-x hakkındaki tetkiklerin miştir. konseylerin vazifesi, orduya a. faa tedbirleri çerçevesine dahil 
alan Xayf ur Sökmen (Antalya), l l b · 
§U beyanatta bulunmuştur: ne zaman tatbiktne geçileceğini • ınacak genç er arasından iyile- olarak, harp halinde Varşovaya lr nümune 

Bilyük Türk miletinin özü \'e sormuştu. Bilhassa İngiltere ile v ılayetlere gönde- rini ve m~kineli tüfek ve top f.l· ıre ve bo~ularla. gelen su t.~· . . 

0 bUyük \'arlığın hakiki mümes. hükumetimiz arasındaki anlaşma· kullanmaga yarayacakları ayı - sısalmın yerme kaım olmak u- (Ba§ tarafı i uıciJı 
,m olan aziz arkad~larım, Ha • dan ve Hatayın ilhakından sonra r. ecek narti np seçme~tir. B~. konseyl;r. ::zer kuyular katchm1ağa. ~la~ -Milli Şef İşmet Jn~ü e 
tayın 20 senelik nıilli mücadele Almanya ile aramızda llAcH.s p,la,n d • .,.., ı. I!. • huzurunda ısbatı vucut _et~~e m:şfrdır. \ 1Q gün Ankara civaiıiı'da ttJ~ 

11 
tarihini şanla. şerefle. zaferle siyasi vaziyetin ihracatımız üze· müfettışlerı Si k d 15000 h d. ld ~e~!~t~ini yapar~en Ö;n:~ 'l' 
~:;:t:cı~1::;::;~u~:. ~~ :~~;ı,t:;~~?r~~tl~:~~i~i1~:a~ie;:::~ Cumhuriyet Halk Partisi tara- ova ya an ya u 1 ayrı 1 ::~::i;a:~::r~g~a:~~~ı ~ ~9 
gün de Hataym bir vilayet ola ği cevap tavzih edecektir. fırıdan vilayetlere gönderilecek Al d h d 'I h k k d mi vaziyetini tefti~ etmi§, f~ 
rak idare edilmesini temin ede . Klering ve genel ithalat rejim- Parti müfettişlerinin tayin edildi- m an Ya a Ya U 1 er a 1 n a bu ıtrada arl·nd .. ~l"n arr'I~ 
cek teşkilat kanununu tasdik bu. leri hakkında .da yeni tedbirler i;ini dün bildirmiştik. Bugün mü- "d b k 1 "ld. vazifesini yapan Ömer fnöı' ı 
yurdunuz. Alınan tarihi karar. düşünülüp düşünülmediği anlaşı· fcttişlerin isimleriyle tayin edil· yeni en azı arar ar Veri 1 nü,aankioradayolanu§gibİ,t 
lar dolayısile yüksek huzurunu • lacaktır. Refik Saydam hükume· dikleri mmtaka merkezlerini bil· B t' I 7 (AA ) ş· 

1 
.. n d d • l • l la onunla meşgul olmamıt il 4 za Hatayhlarm minnet ve şük • tinin hayat pahalılığı ile mücade· diri)•oruz: ra ıs ava, · · - ım- · •;ı arasın a yar ım 1§ erıy e ... ...1 .. .. . .. d"'~ 

ran hislerini arı.etmek için çıktım le hakkındaki programında yeral- diye kadar 15.000 Yahudi Slo- meşgul olacaktır. :,t oghi~ttirm~ozu ı~e bg.or uk ~ 
Yaşayın var <>lun aziz arkadaş • mış olan mühim işlere tatbik saf- Ankaraya Amasya mebusu E· vakyadan ayrılmıştır. Bütün Alman Yahudileriyle •• e._ ~ kemıftaki, •1r tef~ i 
lar. (Alkışlar) teşekkülü anın - hasının nelerden ibaret bulundu· sa;: Uras, İstanbu]:la Konya me- Yakında yeni muhacır kafi. vatansız Yahudiler, bu cemiye. soyıemea~ ~ date f 
dan bu güne kadar tarihini zafer. ğu da bilhassa merakla beklenil· busu Fikret Sılay, (sabık Adliye leleri yola cıkacaktır. Hicret e- te intisap edeceklerdir. Ecnebi ~apmq, p ... an nıtt" f 
le mesut ve cihanşümul kararlar. mektedir. Vekili), İzmire İstanbul mebusu d~n Yahudilerin büyük bir kıs. tebaası olan Yahudiler de bu ce. üfat ederek, ve selamlıYarak 
la süsliyen Büyük l'\Iillet Meclisi Yine Ali Rana Tarhanın bey• Calip Bahtiyar. Bursaya Erzu- mı 5, rbest meslek erbabıdır. miyete girebileceklerdir. Cemi. ne oradan ~~flll". • dfl, 
ve onun muhterem azalarını say. nelmilel münasebat ve memleke- n:m mebusu Zühtü, Malatya, Ma· B,.. r 7 (A A ) Al yet, Almanya dahiliye nezareti. il ~~r lnon'! d~ • arkaa-.:...; 
gt ile kutlarım. (Alkıclar). Bu timizin harici politikası hakkında- A k B _r ın, · · - man. nin miirakabesi altına konmuş. e lnrlıkte vazıfesını ya~~;_,j, 

:; ra~. ntep mınta asına ursa ya hükumeti, Yahudiler statüsu·· uht baL--
büyu"k varlık her zaman bahtiyar k' 'f h" 1 t k · · d H · · tur. m erem oaamm ge • !il o. ı şı a ı sua a rırıne e arı:ı· mebusu doktor Galip Kahraman, hakkında yen· b' k .• ·· fak t "f..aı ,. ~le 
daima. bahtiyar kalacaktır. v k' l' · · ah t kt" 1 ır ararname Völkischer Beobachter gazete. IOnD\Jff a gene vazı ""',,· tı ye e 1 ımız ız a verece ır. Eskic:ehir Afyon Kütah'-'a mın- · t' B k 

Aziz arkadaşlanm, s ~ l b d d · :r ' ' J neşretmış ır. u ararnameye si, yeni kararname sayesinde meıgul. olmakta devam. _e de 
araçog unun eyanatın a ış takasına Aydın mebusu Adnan ·· y h d'l · · b d sanki kam M ıı-

Mütarekenin acı ve karanlık politikamızın çok şümullü bir bi- ~· • E B 
1 

k . gore, b' a .. uİ\1 ~11:rCıçın ~n an Yahudilerin ecnebi memleket. . pa ge~~n •• 1 ~ i ,r lat 
1 gUn!erinin doğurduğu bazı zaru_ ı· - b .. ıenoeres, rzuruma a ı esır sonra ır ı ı emiyet leş. !erine kolaylıkla yerleşebilecek. kendı babası değil un • .'! .gı~ .#1' 'hlı 

ançobesunu dyapdacagım ve k u mlu· mebusu Muzaffer, isparta, Bod- kil edilecektir. 1--da lamıda h b rır ... 
retlerle ayrılmış olan bir yurt nase tle e evam etme te o an !erini ve yeni cemiyete mevcut .,. t n ayn ıç ır ıf1 Ye.ıı 
parçasının tekrar Anavatana bağ bazı müzakerelere de tema~ etme· ur~, Antalya mmtakasına" Osman Hukuki salahiyetlere malik umumi ve hususi Yahudi mek. kette bulunmamı§, onlardan rJ 
lanması her Türkün kalbinde bü- si muhtemeldir. Yarın Başvekilin Şahınbaş, Seyhan ve Hatay mın· olacak olan bu cemiyet, Yahu. teplerini iade etmekle Alman. nlarak babasının yanma ~ 
yük bir sevinç ve heyecan doğur. Meclisten itimat istemesi de muh- takasına Hasan Reşit, Karsa Muğ di muhaceretini kolaylaştıracak, yanın alicenabane bir harekette mak hat~~ ~!1~.gelme~İf~ 
muştur. Hatayın aziz vatanımı · temeldir. la mebusu Cemal, Giresuna Sey- gP-nÇ Yahudilerin tahsil ve· ter. hulunduğunu ilave eylemekte. İsmet İnoou nu asken kaı;f 
zrn mukaddes sinesinden ne vakıt Meclis yaz tatilinden sonra her han mebusu Tevfik, Trakya mm· }. ;J e.c;ine itina edecek ve Yahu- dir. la oğlu Ömer İnönü ile ko~ 
ne suretle a~Tıldığmı, geçmi§ o - sene lkinciteşrin birinde açılırdı. takasına Kocaeli mebusu Ragıp, D h'f" V 1 •

1
. . . h maktan, hatti tanıpnatkan JV~ 

lan 20 senelik acı korkunç plan. Bu sene Meclis 11 EylUl Pazarte· Kayseriye Çoruh mebusu Hilmi, Mareşalin teftişi ı a 1 ıye 8KI mın ıza atı neden feY nedir? Hiç ıüpht 
çosu bu hadisatın ne gibi şart si günü saat onda toplanma kara· K:ıstamonuya Sivas mebusu Hik- . . (Ba§ tarafı 1 incide) devlet ve millet reisi olmak d&J~ 
ln.r altında cereyan ettiğini an?a. k · T · ı d (flaR fora/1 ı mculc) 1 t Öm 1 ·· ··kam t 111"" rr verece tır. atı esnasın a me- 1'.l.td Işık, Zonguldak ve Bolu mm· • • • A ve ezcümle demiştir ki: g\JIU. er nonu p a ~ 
tarak değerli vaktinizi alacak b ıJ • • • 'h b" ı · · d 1 Izmır 7 (H ) M t baL-- , .. uslar a ıreı ıntı a ıye erını o a- tnkasına Kars mebusu Şerafettin, , USUSI a-

1 
_ Bugün Knr mıntakası hay- erem oaamm yanma 4 değilom . • Bunlar hepimizin ~ok 1 b ·· f k 1 · -:ı kt -'-- -d 1 da '' c;acaklardır. M._ğlaya doktor Rıza Levend, reşa ugun re a at erın· dutlardan tamamen temizlenmic· me en, arKAa f ann n .ı:,, 

yakından malumudur. ::ıı nlmakta ecJ ev. 
Aziz arkad~lar, mazinin ka - Moskova nörüs. meleri ı-: ı'rra~~ Kırklareli mebusu Şev· deki general ve kuman· ' tir. Geri kalan yasak mrntakalar· .. • n men en ~e~. D ,.bİ' 

~ ket odul, Samsuna Erzurum me- danlarla denı·z ve havai claki aşiretler de ümitlerini kes· Şup.heıız ismet İnonu te ra günlerinin biriktirdiği kor - :\t k 7 (A A ) B S f 
k bul ti k • os ovo, · · - · e· busu Salim, Sivasa Kars mebusu b" l'kl • · t ft" t · 1 mic:!er teslim olmaktadırlar Der- yesı • d 

unç u ar, sı ıcı ve müziç ka. N · b ·· ... 1 d ır ı erını e ıs c mıs :r • • Mill C:-f k ı-· .. " eds ve l aggıar, ugun og e en Zihni. h k l . ~ . . ~' simde şimdiye kadar 14592 son İ -:r: amptaki oğ ~ 
buslar büyüklerimizin bükülmez sonra aralarında birleşerek yeni ava uvvet erımızın U· . . • yanın w w 1 bil' .... 
nurlu ellerile silindi dağıldı. E . ANKARA PARTİ İDARE HE- • ı sıstem sılah toplanmıştır. Tunçe- a çagunagı, onuna ı ıl 
bedi bir sabah icindc 'sevinç•vc İngiliz - Fransız talimatı üze- YETİ REİS VEKİLİ SEÇILDI çuşlarını takıp buy~.r- linde tediple birlikte imar hareke· kelime ko·n· UfDl .. a~, ~alt~ o~ıı 

rinde görü~müşlerdir. lki büyük h J k kam t 1 - b ) ıııv heyecanla. Hatay bubcilnde bay • Ankara, 7 (Hususi) - Ankara muş, avacı arımızın yu ti •de ilerliyor. 9 kışla, 5 hükumet P a ~onnut o magı ı e ·- .1' 
elçi, yarın veyahut öbürgün B. k d f k b"I. 1 1 t k da 1 d t tıı"' ram yapmaktadır. Molotof tarafından kabul edilme- Parti Vilayet idare Heyeti Reis se mü a aa a ı ıyet e- konağı, 8 karakol, 88 mektep ya- ~P. ar. a • f ann an a!n ~ ~ 

Sayın arkadaşlarını, her Türk vekillişine Rifat Börekçi seçilmiş- riyle alınan m!.isbet neti.I pılmiştır. gıbı bır hıs hasıl olabılmesııı 
!erini istiyeccklerdir. k rk 

gibi Hataylı kardeşlerimizin de tir. Vilayet idare heyetin.de bulu· ceelrden memnun kal- . • o uyor. .. •. (}t 
bir gün gelip müstevlilerin zu1 . Tokyoda 1 ngiltere nan 3 mebus idare heyeti azatı!<:· Ruzveltın sıhhatı 1ıte ismet 1nonu budur •. 
münden, esaretinden kurtulaca. !arından istifa etmişlerdir. mı§tır · . Amerika Reosicumhuru Ruz· nun devlet ve millet ~zif~ 
ğına inanmıştı. Çünkü Türklc aleyhinde ~üm~yiş :Müfettişler, bugünlerde m~n. Mareşal ~ece T.ıcaret 0-, veltin ~ sıhhatinin ~id~i. surett~. ~: ifa .ebnek ha~m?an ha~ 
hürriyet ve istiklal mefhumları Tokyo, 7 (Hususı) - Çın .Ja _ takalarına hareket ederek vazı . da sının zıyafetınde bu- zulduguna ve dımagı ener1ısını yetı bu kadar ıncedır. Onun~ 
daima beraber ve yanyanadır. pon ihtilafının başlangıcının i. felerine başlıyacaklardır. Iunmu~tur. Sayın misafi-1 günden güne kaybettiğine dair si hisleri milli vazife duygıJ'i)li 
(Alkışlar) Diyebilirim ki, istik. kinci yıl dönümü münasebetile Tesbit edilen talimata göre, rimiz yarın Selçuk son- rivayetler tekzip edilmektedir. içinde oderecede erimittir. r.1 
lal ve hürriyet Türkle doğmuş • bugün burada İngiliz aleyhtarı müfettişler senede en az altı ay a Muğla i tikam~tinde Amerika Reisicumhuruna Ame· Şefimiz bu hali ile ~illet hizı.11~ 
tur. Türkle yaşıyacaktır. (Alkış- nümayiş yapılmış tezahüratçılar mıntakalarında bulunacaklar ve r • 

5 
rikal:la "herkesten daha yakın o- tinde vazife almıs olanlar 1~. 

1ar). Bu Büyük Millet bütün dün lngiliz scfarcthanesinin bahc;esi. bütün teşkilat kademelerini yine seyah.at~nc ?eva"? ed~- lan,, birinin beyanatına göre Rur ne güzel bir imtisal nümuneJI' 
yaya bUyUk dert1ler \'ermiştir. E. ne girmek istemişlerse de dağı. senede en az iki defa. teftiş et • rek bırlıklerı teftış eylı- velt, bedenen ve zihnen tam bir dir! 
ğer herhangi bir millet hürriyet tılmışlardır, miş olacaklardır. yecektir. sıhhat içinde bulunmaktadır. '.ASIM VS 

l 
l 

l 

l 



1 - VAi\.tl s TEr:t.:uz 1939 

İstanbul 

n caret ve Zahire Borsası 

Yeni neşriyat l 1 ---
İstanbul öğretmenlerine lstanbul Levazım Amirliğinden verilen · Harici Askeri Kıtaatı Hanları 1 

verilen konferanslar ~- s= - =• ----------------------------
1 - 1 - !:>3~ 

er . 1"l YATLAH 

lstan·bul Kültür Direktörlüğü Beş yüz bin adet orta perçin pulu almacaktır. Paza.hkla ek. Muğla, Marmaris, Mılas, Küllük ve Bodrum garnizonları 
. - 1 • 1 kA bil ·ı . . siltmesi 12-7-939 çarşamba günü sa.at 15,30 da Tophanede a. ihtiyacı olan 350,000 kilo arpa ile 350,000 kilo yulaf kapalı zarf 

nıııt;da. 
"' ~ Yumuşak 5.32 - 5.39· Bu--

Y sert • '> • S 

ogretmen erın mes e ı gı erını . . . . 
• 

1 
k k d" 

1 
k 11 mırlık satınalma komısyonunda yapılacaktır. Tahmın bedeli 1500 usulile eksiltmeye konulmuştur. İhaleleri 10-7-939 Pazartesi coga tma ma sa ıy e o u arın . • . . .. . . 

~ k b 
1 

d _ d .
1 

1 lıra katı temınatı 225 lıradır. Numune ve şartnamesı komısyon. günü saat 15 de yapılacaktır. Arpanın tutarı 19,250 lira ilk temi. 
J3LI -a i> •• u; Buğday kızılca 5.32 ·, 

. ..!" Yeınr retti" fınd k ık çu,·allı 4.10; Bakla 4; 
er fil.20 • '•

3 
.ekstra 55; lç fındık toın. 

ili! - u ukn fugu zal mank.: v~ı 
1
:n 1 da görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte nat 1444 lira, yulafın tutarı 20125 lira ilk teminatı 1509 liradır . 

mesleki on erans arı ı ap a ıo· k . 1 1 . (60) (5000) · . . omısyona ge me erı. Teklif mektupları ihale saatın.den bir saat evvel verilmelidir. 
de r.tşretmıştır. * * • Şartnameler komisyondadır. Kanuni vesaiki haiz olan isteklilerin (ft'k • Pamuk Adana malı 43: 1 Anar ı Jılı'l k na 95 - 115; Yapak Trak-

n ih·aızr. 62·20; Yapnk Anadol 51 • 53; 

Kitapta üniversite Doçentlerin- . . . .. . . 
.. D k , k t Çatalca ıhtıyacı ıçın 80 ton ve Çerkezkoy ıçın 60 ton kuru ot Muğlada komutanlık satınalmn Komisyonuna müracaatları. 

den Rustem ar u un ya m yur . . . . 
. M ff k U k' açık eksıltme suretıle eksıltmeye konulmuştur. Eksıltme Çatal. (36) (4526) 

P-J · l>eyn • n Ynir . ır lanı. 25 · 2fı.22; Kaşar 
en l atlı 4:.! · 55 kuruş. 

tetkiklerı, uva a yanı ın d l kt 1h 1 Ç t l . . 24-7 939 rt . .. .. * * * . . h' . . ca a yapı aca ır. a e a a ca ıçın - paza esı gunu 
tahrirde sa~ımıy~t ve.ktetN ıs ıtşt~; 1 saat 15 dir. Çerkez.köy için aynı gün saat 16 da yapılacaktır. Ça. 

arı, B GELEN 
U~dat· ·26 (:Çlflik 

45
.J 

/ 
; Arpa 30; Yapak 34: 

Cemal Ecenın Drıtmetı , ure ın -
1 

• • • • • 
. k f 1 talca otunun tahmın tutarı 2000 lıra ve ılk temı:rın.tı 150 lıradır. 

Birizin Geometrı nn erans arını .. . . . . . . . 
rııı n nı· • :'lısır 383; Yular 50; Zer

n.· 'sı 4a; Ka~nr 13; (;avdar 1:i 

. k ed" Çerkezkoy ıçın otun tahmın edılen tutarı 1500 lıra ve ılk temı. 
ıhtlva etme t ır. t 113 ı· dı t t kl"l · k • "kal ·ı b' l'kte ·1· ed' .. - 1 na ı ıra r. s e ı erın anunı vesı arı e ır ı ı an ı. 

Secilen mevzular ogretmen ere .. . . .. A • • 

~ . t k len gun ve saatınde komısyona muracaatları lazımdır. Her ıkı 
olcııl GiDEN 
siııd .. kKeııck 54; Bac\cm 11· Kıl 5· Ya-

mesleki faydalar temın e me . • . .. .. . 
k ı 'd" T ota aıt evsaf ve hususı şartları Çatalcada komısyonda gorulehı-

noktasından çok ıymet ı ır. av. lir. (93) (5003) 
• H· 1··r ' ' rta --.:__ 1 lik ~s ton. 

11! 
*** 

Cskiidar llukıık llô.kimliiJiııdeıı: Hepsine tahmin edilen fiyatı 81000 lira olan 180 ton koyun 

s~yc ederiz. 

Jı:rf' Eyüp 3 z A y 1 
r'un 

1 
~ ncı ilk mektepten nlılı. J381797 . . . . . •• eti beher kolisuna teklif edilen fiyat Vekaletçe pahalı görüldü. 

!\cc<lct ve kılı A rnkaı Kamı .Naz.ıııı ğünden yeniden pauı.rlıkla eksiltmeye konulmuştur. Şartname. o . 8'dıknamerni zayi eltim. 
bıil enısiııi aı - Jilınan tar;ıfıntlaıı Leman rıle:ı.Jııııc . . .. . .. .,y 

l b .,, ıın" ıı~,·n~ı neticesinde sını gormek ısteyenler her gun ogleden sonra An.karada Levazım ·f,'ü Yokı acasıınrlan csJ.;.io;,inin hük
,,ı lir, - C:: - l' . r. ' ~· -"' fa/it G.. ·yup c:ırlcJ\ı>r. .-o .. J 

, $~er. (20Gl0l 

ı ç ı an oş .. ı " " • ~• 4 • • - • • y • • 

mahkemece müddeinin duvasındaıı amırlıgı satmalma Ko. na gelmelerı pazarlıga gıreceklenn 2490 

:~ YakıtKitapevi 
n ~un ve yarın tercü

!olayı medcnt kanunun l34 ve 138 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazdı vesaik ve 5300 lira 
nci maddelerine Lcvfikıın tarafeynııı teminatlarile birlikte ihale günü olan 14-7-939 cuma günü sa. 

: o~nnmıılarına ve müdclaaleyhanııı~I at 11 de mezkfir Ko. na gelmeleri. (98) (5008) 
ıütc'wbil davasının reddine ve tak. *** 

t•ir edilen .z~,·ciyyeı_ nafa~asının ka~- Hepsine tahmin edilen 112000 lira fiatlı 320 ton sığır etinin 

me külliyatı 
No. 31 

ına masarıfı muhııl,eme ılc (30> hlı-ı beher kilosuna teklif edilen fiat vekaletçe pahalı göıiildüğünden 
r.• aYııkatlık ücretinin müddaalcy a- . . 

. 17 _ 10 • 938 tarihin- yenıden pazarlıkla eksıltmeye konulmuştur. Şartnamesini gör. 
lan nJınmasına k • te 1 • h "' •• Vled An A ' • Vo 

3ı ·40 4 cü seri 

32 Raain külliyatı ıv 
Metafizik 

Kr. de k:ırar Yerilerek bu lıapla tıınzimıme ıs yen erın ergun og en sonra karaLv. amırlıgı S. alma 
60 '•ılınan ilam sureti ınczhure tcm'a- Ko. na gelmeleri pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
40 nın ikametgahının mcçhuliyeti hasc- 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarla 6850 liralık teminatlarile 
60 ıi:rle mahkeme divıınhanesine asıldı- ihale günü olan 14-7-939 cuma günü saat 10 da mezkur Ko. na 33 lskender 

Kadın ve eosyaıtzm 
Detnoknt 

100 :ı gibi keyfiyet ıcbliğ rerwıc ı;ıeçmek müracataları. (99) (5009) 
25 tizere ayrıca gazete ile de il!ın olu- • "' • 

125 nur. (29613) 
Eskişehir garnizonundaki kara ve hava birlikleri ihtiyacı Dinler tarihi 

F'lloıofı ve eanat 
Etika 

40 
100 

Bir kapıcı aranıyor için 25000 kilo sade yağı, kapalı zarf usulile eksiltmeye konul. 
Gcdikpaşada Azakoğıılları aparlı- muştur. Eksiltme 25 Temmuz 939 salı günü saat 16 da Eskişe. 

25 manı için bir kapıcı aranılıyor. Ya- bir Levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. Ev. , 
15 51 otuş beşten )"ukıırı olmamak• saf ve şartnamesini görmek isteyenler Eskişehir, Ankara, !stan. 

»erakUt 
40 R 

Uhl mucizeler 

650 
Türk \'e evli b11hınmak ve kilçük ÇO· bul Levazım amirliği satmalma Ko. da görebilirler. Tahmin be. 
cukları bulunmamak Ye ufıık lefek del" 25000 ı· 'Ik t · t 1875 ı· d t tekı·1 t' t od . . ı ıra ı emına ı ıra xr. s ı er ıcare ası 
l:lmıraltan ıınlaınıık şarttır. Mezkur . . . 
aparlımnnda Ba; Sükrüyc müracaat. vesıkalarıle teklıf mektuplarını mezkur günde saat 15 e kadar 
-------· ------ Levazım amirliği satmalma Ko. başkanlığına vermiş buhm:ıcak. 

Alakası kesildi !ardır. (88) c 4924) 
Gedikpıışncla Azako~ullarının ü~ *** 

çünc:ü apartımnnlarmın kapıcısı Ö- Ho t · · 120 000 k'l y t' t 1 kt Tah · 
l ·ı . k 1 kl b' za ıçın , ı o sıgır e ı sa ın a ınaca ır. mm mere yo vcrı ınıs ve ·apıcı ı · a ır . . 

alakası kalmamıştır. edılen bedelı 24.000 liradır. Şartnamesi Elwğdaki askeri satın 
lllliıİİİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii•;;;;;;;iiiiiiiiii- alma komisyonunda görü le bilir. Eksiltme 28-7-939 cuma günü 

saat 10,30 da Elazığda askeri satın alma komisyonunda kapalı 
,,., an bul ~ lan 2g....,.,7_939 cuma günü saat 9,30 za kadar EIJzığdaki askeri 

satın alma komisyonu reisliğine verilmiş olacaktır. (94) (5004) 

Muhammen 
Eedeli 

520,24 Aksaray yangın yerinde 22 inci adada 1097 
harita numaralı arsanın sol tarafındaki 3,80 
metre yüzlü ve 130,06 metre murabbaı sahalı 
arsanın satışı. 

177,75 Fatih yangın yerinde Bedrettin Simavi so. 
kağında 59,25 metre murabbaı arsanın satışı. 

53,46 Fatih yangın yerinde 130 uncu adada 1,75 
yüzlü 17,82 metre murabbaı arsa satışı. 

57,30 Fatih yangın yerinde 215 inci adada 3,23 yüz_ 
lü 28,65 metre murabbaı arsa satışı, 

258,37 Fatih yangın yerinde 58 inci adada 37,82 
metre murabbaı arsanın satışı. 

Yıllık kirası 2·25 30 00 Koca Mustaiapaşa Alrn.rca !:C!::!: ~::! r.:.::-_::ı. 
·~ ' ralı Eminehatun mektebinin kiraya verilmesi 
• jJI .Beı ~a.hrnin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı 
1 

• tırı:1Ye emlakinin satışı ve kiraya verilmesi ayrı ayrı açık art. 
ŞC' de Ya konulmuştur. llıale 24-7-939 Pazartesi günü saat 14 
,ı lat da.i~ eneümende yapılacaktrr. Şartnameler. Za~rt ve Muame. 

ııı ~lldiirlüğü kaleminde görülebilir. Taliplerın hızalarında ya_ 
f' Ye 

1 
ilk teıninat makbuz veya mektupları ile ihale günü muay. 

:, rı &aatte daimi encümende bulunmaları. (5016) 

* * * İlk 
'l'-· 

~··ııııatı 

80,55 

141,0Q 

189,57 

120.00 

301,50 

236,31 

136,5() 
145,88 

Muhammen 
Bedeli 

1074,00 Bahçeler müdürlüğü için muhtelif cins de
mir malzeme mübayaası, 

1880,00 

2527,50 

1600,00 

4020,00 

3150,80 

1820,00 
1945,00 

Bahçeler müdürlüğü için muhtelif cins sak. 

sı mUbayaası. 
Bahçe!er miidürlüğü için muhtelif kana9e ve 
kanepe leva::;ımı mübayaası, . 

Yollar şubesi silindirleri için 100 ton Krıple 
maden kömürü mübayaası, 
Belediye motörlü vesaiti için ltizumu olan 10 
ton motör ve 2,5 ton dişli yağı müba!~as~. 
Yollar şubesine ait Şvartskof marka sılındır
Ier iGin malreme mübayaası. 
İlk okullar için Jfzumu olan 130 adet soba, 
!Ik okullar için bastırılacak 9 kalem evrakı 

277 matbua, 
,20 3696,00 İtfaiye arnirlerile efradına yaptırılacak maa 

l kasket 448 takım yazlık elbise, 
43,ao 1910,64 Dıı.vutpaşa ~öp iskeleıinln dahile doğru ttm. 

*** 
Siirttek1 birliklerin ihtıyacı için 18000 kilo sade ya.ğı 26 

Temmuz 939 çarşamba günü saat 11 de kapalI zarfla alınacak. 
tır. Muhammen bedeli 15300 lira ilk teminatı 1147 lira 50 ku. 
ruştur. Saat ona kadar teklif mektuplarını Siirt Tümen satın al. 
ma Ko. na verilmesi. 

*** 
Siirtteki birliklerin ihtiyacı için 95000 kilo sığır eti veya ke. 

çi eti veya koyun eti 27 Temmuz 939 Perşembe günü saat 11 de 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Alınacak sığı veya keçi 
eti veya koyun etlerinden hangisine teklif edilen fiattan aşağı o. 
!ursa ihale ona yapılacaktır. Sığır etinin muhammen bedeli 20900, 
keçi etinin 22800, koyun etinin 28500 lira ilk teminatı sığır eti. 
nin 1567 lira 50 kuruş, keçi etinin 1710 lira, koyunun 2137 lira 
50 kuruştur. Şartnameyi görmek isteyenler iş saatlerinde her 
~ün, eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü madde. 
!erindeki belgelerle birlikte saat 10 a kadar teklif mektuplarını 
Siirt Tüm satm alma Ko. na vermeleri. (95) (5005) 

*** 
Bursa garnizonu için 460,000 kilo ve Mudanya garnizonu 

için 54,000 kilo ki ceman 514,000 kilo kuru ot Bursa Tümen sa_ 
tın alma Ko. da 31-7-939 Pazartesi günü saat 11 de kapalı zarf 
usulile satın alınacaktır. Garnizonlar ayrı ayrı ve toptan ihale 
edilebilir. Bursa garnizonu için ilk teminat 1208 lira ve Mudan
ya. garnizonunun ilk teminatı 142 liradır. Ve hepsinin ilk temi. 
natı yekunu 1350 liradır. Evsaf ve şeraiti l.stanbul ve Ankara 
Lv. amirlikleri satm alma Ko. ları ve Bursa tümen satm alma 
Ko. da her gUn görebilirler. !steklilerin belli saatten bir saat ev. 
veline kadar kanuni şekildeki mektuplarını Ko. na vermiş ol. 
malarr. 

* * * 
Bursa garniz:mu için 50,000 kilo koyun eti 29-7-939 cu. 

, martesi günü saat 11 de Bursa Tiimen satın alma Ko. da kapalı 
1 zarfla satın alınacaktır. İlk teminatı 1688 liradır. Evsaf ve şe. 
raiti İstanbul ve Ankara Lv. amirlikleri satın alma Ko. da ve 
Bursa Tümen satın alma Ko. da görülebilir. İsteklilerin belli sa. 
atten bir saat evveline kadar kanuni şekildeki mektuplarını Ko. 
na. vermiş olmaları. (97) (5006) 

*** 
Elazığ merkezi için 200,000 kilo sığır eti satın alınacakllr. 

Tahinin edilen bedeli 36000 liradır. Şartnamesi Elazığdaki satın 
alma Ko. görülebilecektir, Eksiltmesi 28--7-939 cuma. günü sa
at 10 da Elizığda As. sa.tın alma Ko. da kapalı zarf ueulile ola. 
caktır. llk teminatı 2700 liradır. Teklif mektupları 28-7-939 
cwna günü saat 9 za kadar satın alma Ko. Reisliğine verilmiş 
olacaktır. (96) <5007) 

l3ı ~.. didi ineaa.t1, .. .. . . 1 
'""" 1755,16 Çubukludaki Belediye malı Koşkun tamırı. 
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ıstanbul Komutanlığı ılanları 1 
nabıei'ı~ gilUn saat 14 de daimi er.'.!ümende yapılaca~ı:.. Ş~ı:1- stanbul komutanJığı için "Tam takımu K1,,;,ıpraser, oe on 
'ratir,ıee~ Zabıt ve Muamelat müdürlüğü kaleminde gonılebılır. karıştırma, taş kırma,, makinelerile motörpomp, su tulwnbası ve 
ı «- tın h kb mektup kamyonlarının faaliyete getirilmesi ve tamirleri bakım ve hüs. 
8.l'ile lb izaıannda gösterilen teminat ma uz veya - nü muhafazaları için bir makiniste ihtiy_a.ç vardır. Taliplerin II. 

&le ~U muayyen saattedaimi encllınende bul~:=} şubeye müracaa.tla.rr •. (4824) 

ıs 

140,000 kilo sığır eti veya keçi eti kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Evsaf ve şartnamesini görmek isteyenler Eskişe. 
hir, An.kara, İstanbul Lv. amirliği satın alma Ko. da her gün gö. 
rebilirler. Eksiltme 14 Temmuz 939 cuma günü sa.at 16 da Eski. 
şehir Lv. amirliği satın alma Ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli 
38500 lira ilk teminatı 2887 lira 50 kuruştur. İstekliler ticuet o. 
dasına kayıtlı olduklarına dair vesikalarile teklif mektuplarını 
mezkur günde saat 15 c kadar Eskişehir Lv. amirliği satın alma 
Ko. na vermiş bulunacaklardır. (48) (4588) 

• • • 
1500 Metre bir yüzlü muşamba 

500 ., iki yüzlü muşamba 
500 top separeşir 

Yukarıda miktarı yazılı üç çeşit muşamba alınacaktır. Açık 
eksiltmesi 14 temmuz 939 cuma gUnü saat 15 de Tophanede B.mir. 
lik satın alma komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin be
deli 3400 lira ilk temin.atı 255 liradır. Şartnamesi komisyonda 
görülebilir. lateklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte 
komisyona gelmeleri. (36) (4685) 

*** 
Sade yağı Tahmin bedeli İlk teminatı 

Kilo Lira Lira Ku. 

-11000 9900 742 50 Karaköse 
10500 9450 708 75 Kağızman 

14000 12880 966 00 SUrbehan 
13000 11960 897 00 Iğdır 

48500 44190 3314 25 
Yukarıda. yazılı mevkiler için eade yağı alınacaktır. Kapalı 

zarfla. eksiltmesi 10 Temmuz 939 Pazartesi günü saat 16 da Er. 
zurumda As. Satınalma komisyonunda yapılacaktır. Hepsine bir. 
den ve her garnizona ayrı ayrı fiyat verileceği gibi her garnizon 
için ayrı ayrı teklif verilebilir. Şartname ve evsafı kolordunun 
her garnizonunda görülebilir. Teklif mektupları ihale saatinden 
bir saat evvel komisyona verilmiş olacaktır. {47) (4556) 

*** 
150,000 kilo sığır eti kapalı zarf usulile alınacaktır. :lhalesi 

10-7-939 Pazartesi günü saat 11 de Çorluda. Kor Satmalma 
komisyonunda yapılacaktır. Ilk pey parası 2812 lira 50 kuruştur. 
Şartname ve evsafını görmek isteyenler her gün Çorluda Kor 
Satın.alma Komisyonunda görebilirler. İstekliler kanunun 2, 3 cil 
maaöeleritltleki oelgelcrile birlikte belli gün ve saatten bir saat 
evvel teklif mektuplarmı komisyona vermi§ bulunmaları. 

(44) (5463) 

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

de yağının beher kilosu 100 kuru§tan 90200 lira kıymet biçil. 
miştir. İhalesi 10 Temmuz 939 pazartesi günü saat 11 de Çanak. 
kalede Mst. Mevki satın alma Ko. da yapılacaktır. İsteklilerin 
şartnameyi 451 kuruş mukabilinde ve posta ücreti kendilerine 
ait olmak üzere Çanakkale Mst. mevki satın alm.ı Ko. dan ister 
ve alabilirler. Şartnameyi gene Ankara., İstanbul, !zmir ve Diyar. 
bakır Levazım amirlikleri satınalmalan ile Balıkesir Kor, Urfa 
Tüm ve Çanakkale Mst. mevki satın almalarında da para.sız görü. 
lebilir. Taliplerin ihaleden bfr saat evvel teminat akçesi olan 5760 
lira ve ihale kanununun 2, 3 maddelerindeki vesaikle bir saat ev. 
ve! komisyonumuza müracaat etmeleri. (40) (4559) 

•• * 
Cinsi Miktarı M. bedeli İlk teminatı İhalesi 

Kilo Lira J.,jra 
Çam odun 1,300,000 33800 2533 10-7 .939 S. 9,5 
Meşe ,, 800,000 24000 1800 ,, ., 15,30 

Erzurum için yukarıda yazılı çam ve meşe odunu kapalı zarf. 
la eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi kolordunun garnizonla. 
rında görülebilir. İsteklilerin kanuni vcsikalarile beraber teklif 
mektuplarını ihale saatlerinden bir saat evvel Erzurı.ımda aske. 
ri satın alma Ko. na vermelri. (41) (4560) 

*** 
Sade yağı tahmin bedeli İlk teminatı 

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

Yukarıda yazılı mevki!er için kapalı zarfla alınacak sade 
yağının eksiltmesi 10 Temmuz 9:39 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 mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel Ko. na vermeleri. Şartnamesi kolordunun bütün garni. 
zonlarmda görtilebilir. ( 43) ( 4562) 

*** 
1000 ton kriple kömUrü kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş. 

tur. Muhammen bedeli beher tonu 20 lira, tutarı 20,000 lira, ilk 
teminatı 1500 liradır. Ke.palı zarfla. eksiltmesi 14-7-939 cuma 
günU saat 15 de Vekalet Sa.tmalma Ko. da. yapılacaktır. Şartna. 
mesi her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanunun 2, 3 
eli maddelerinde yazılı vesaikle birHkte ilk teminat ve teklif mek. 
tuplarmı ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz muka. 
bilinde An'.tarada M. l\l. Vekaleti Satınalma komisyonuna ver. 
melcri. C51) (4627) 

* * * 
150 ton Lavamarin kömürü <tçık eksiltme ile satın almacak. 

tır. Kömürün beher tonu 18 liradan 2700 lira takdir edilmiştir. 
İsteklilerin 21-7-939 cuma. gtlnü Mat 11 de Çanakkale Müs. 
ta.hkem Mevki Satmalma. komisyonuna müracaatları. Muvakkat 
teminatı 202 lira 50 lcuı~tur • .(SQ)_ .(4893)1 

"" 
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s TiyatroC yıldızı ~~:dan 
BOYOK VARYETE 

Sumpreta ve Kalket dansları, 
FOFO LUKA ,tVONt VLA
Dt?wllRU, KARM1NA, meş· 
hur okuyucu FAHiRE, Ope-

ra Tenoru BAKEAS, Kompcr r 
KONTARlNlS, Komik AN. 
TZtNtOL1S (Kirkor) ve AT. 
PENNAS. 

BUYUK ORKESTRA 
Yeni program muvaffakiyetle 
devam ediyor. AkfUD aaat 20 
de bütün müskirat ve meıru· 

batımız taze ve .soğuktur. 
Cumartesi ve pazar ıürprizleri ..................... FOFO LU.KA 

Trabzon vilAyeti sihhat ve içtimai muavenet mu
dUrlUğUnUn kapah zarf usulile eksiltme ilam 
1 - Eksiltmeye konulan iş Trabzon nUmuno hastanesinin 

mutfak, çamaşırhane ve etüv tesisatıdır. 
Bu işin muhammen keşif bedeli (47,940) liradır. Kapalı zarf 

usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardan ibarettir. 
A - Eksiltme §al'tnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
G - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
P - Yapı işleri umumi, fenni prtnamesi, 
Sıhhi tesisata ait umumt ve fenni şartname, hususi şartna. 

me, keşif cetveli isteyenler bu prtname ve evrakı (240) kuruş 
mukabilinde Trabzon nafıa müdürlilğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 17-7-939 tarihinde Pazartesi günü saat (15) 
de TraM.onda sıhhat müdürlüğünde toplanacak eksiltme komis. 
yonunda yapılacaktll'. 

4 - Eksiltmeye gırebılmek için isteklilerin (3595) lira (50) 

kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve bundan başka da 939 yılı. 
na ait ticaret odası kayıt vesikası ile ihale günUnden en az sekiz 
gün evvel Trabzon vilayetine müracaat ederek vilayetten ala. 
cakları bu işe ait ehliyet vesikasını ibraz etmeleri mecburidir. 

5 - Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede yazılı sa. 
atten bir saat evveline kadar Trabzon sıhhat müdürlüğüne geti. 
rilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde veri. 
lecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet Uçüncü madd:de 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile 
iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada vuku bulacak gecikme. 
ler kabul edilmez. (2588) ( 4954) 

, .. __ __, AVETIYE 
Yaz mevsimi münasebetıle salonlamruzda teşhir ettiğimiz SON 

MODA vı: .!:ENGİN çeşitlerimizi görml'k için Galatada 

YI ~ 
Büyük elbise ticarethanesini ziyaret etrreniz 

menfaatiniz icabıdır. 
KADINLARA ıon moda Mımtolar, Pardeıüler ve ipekli 

Mutambalar. ERKEK ve ÇOCUKLARA her 
nevi Koıtüm ve Pardeıüler. 

Huıusi dairemizda her cinııtenen iyi yerli ve İngiliz kumaşlardan 

1 a e Kostüm v~ PardesUler 
TeJiıir ettiğimiz mallar rekabet kabul etmez. T AKStT

LE muamelemiz her verden elverişlidir. 
Calatada Y " · büyük elbise Tica-

haneai Direktörlüğü 

Devlet Demiryoilar1 ve Limanlar1 
işletme Umum idaresi ilanları 
Devlet Demiryolları işletme Umum 

.V1üdürlüğünden: 
ı - Devlet Demiryollan istasyon sınıfında istihdam edilmek 

üzere müsabaka ile hareket memur namzedi alın:ı caktır. 
A - Türk olmak, 
B - Müsabakaya iştirik edebilmek için orta tahsili bitirmiş 

olmak, 
C - Yaşı 18 den aşağı ve 30 dan ''dahil,, yukarı olmamak. 
D - Asgari bir sene için askerlikten muaf olmak, 
E - ldaremiz hekimleri tarafından yapılacak sıhhi muaye. 

nelerinde faal•serviste çalışmağa mani bir arıza ve hastalığı ol. 
mamak, 

2 - Müsabakada kazananlar 61 lira ile tayin edileceklerdir. 
Ecnebi lisanlarmdan birine vakıf olanlar 67 lira Ucretle alına. 

caklardır. 

3 - Askerliğini bitirmiş lise mezunları imtihansız olarak 
aynı şartlar dahilinde alınacaktır. Bu gibilerin dilekçelerinin 
doğrudan doğruya umumi müdürlüğe göndermeleri lazımdır. 

4 - Müsabaka imtihanı 15 temmuz 939 cumartesi günü sa. 
at 14 de Haydarpaşa, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Kayseri, MalaL 
ya, Adana, Afyon, lzmir ve Erzurum işletme merkezlerinde yapı. 
lacaktır. 

5 - En son müracaat 10 temmuz 939 cuma gününe kadardır. 
"6 - Talipler işletmelere ve istasyonlara istida ile müra. 

caat edeceklerdir. 
7 - Kabul Şl'rait ve evsafı hakkında daha fazla malümat al. 

mak isteyenler lşletme Merkezlerine ve istasyonlara müracaat e. 
debilirler. (2309) ( 4234) , ................... _. ........... . 

Şirketi Havnv·eden: 
Sazh tenezzüh seferi 

8 Kişilik en güzide bir saz hey'eti, itina ile hazırlanan büfeyı 

hamil (74 numaralı vapurumuz)bugün,köprüden 14,30 da kalkt 
:ak muayyen iskelelerimize uğradıktan sonra, Boğaziçinde ve açı -

ğında ce,·eltın yapacak, avdetle Büyükclerede ve Küçüksu plajında 

le\ akkufla 20,45 de köprüye gelecektir. .. ................................. ~ 
Hali Tasfiyede Maadin ve Cevahir ve 
Mevadı Madeniye Türk Anonim Şirketi 

Hali tasfiyede Maadin ve Cevahir ve Mevaddı Madeniye Türk 
Anonim Şirketi hissedarları Ticaret Kanununun 456 ıncı mad
desi mucibince aşağıda yazılı ruznameyi müzakere etmek üzere 
14 Ağustos 939 tarihine mUsadif Pazartesi günü sabah saat on 

birde Şirketin lstanbulda Galata da Asikurasyoni Generali hanın. 
da birinci katta 3 ve 4 numarada kain merkezinde içtimaa davet 
olunurlar. 

RUZNA~1Eİ MÜZAKERAT 
1 - Tasfiye memurile mürakip parorları, 
2 - 1 lkincikar,un 939 dan 31 Mart 939 tarihine kadar olan 

devreye ait bilanço ve kar ve zarar hesabının tasdiki, 
3 - Tasfiyeye giriş bilançosunun tasdiki, 
4 - 1 lkincikanun 939 tarihinden 31 Mart 939 tarihine ka. 

dar olan devreye ait muamelatmdan dolayı meclisi idare azala. 
rının zimmetlerinin tebriyesi, 

Heyeti umumiycye iştirik etmek arzusund{\ bulunan hisse. 
darların Ticaret kanununun 371 inci maddesi mucibince hisse se. 
netlerini içtima gününden laakal bir hafta evvel ya doğrudan 
doğruya Şirkete tevdi etmeleri veyahut bu maksakla başka bir 
müesseseye tevdi ettiğine dair bir vesika ibraz eylemeleri ica. 
beder. 
(K. l. 166) Tasfiye Memuru 

VAK 1 T 
Cep Kütüphanesi 

Nı.. Y:ız:ın ,.e Turkçeye çe,·frenln ııdı 

Kader (\'ollerden) A!'lını Us 
Olirnpiy:ııl oyunl:ırı \'ild:ın Aşir 2 

Sayıfa K"' 
208 u 
120 10 

3 
4 

6 
7 

il 
1 

JO 
1t 

Kılcnıns Tcrr.ıs esrarı CG:ılopin'den) G. V. 
\'u1:osl:wyn scyohnt notlnrı Asım Us 

304 20 
112 ıo 

Ş:ırk Eksprec;inılc cin:ıyel CChrislic'ılcn) V. G. 
Etrihk \'nzosu ( Prmper Mcirnıc'ılen) Jl:ıyd:ır nıraı 

ller memleketle lıirk:ıç 111111 ( l\luhtelir müellirlerden) 
Ahmet Ekrem 

360 
64 

352 
Son koroınn (Fon l.fllmerrle'ılcn l Fethi J\:ırdeş !lifi 
Korkn~ hikiıHlerl (Knzhek'ten) Niynzi Ahmet 120 
Son Elılıs:ılip muh:ırclıcleri (Kolllns'ten) Ahmet Ekrem 27G 
f'ııllıol kaideleri Nfizlıet Abbas 40 

20 
20 

20 
20 
10 
20 
10 

Her Mevsim ıç• 
ZARiF 

SAGLAM ucu~ 

BEYKOZ Kundura'ar 
Tercih ediniz. 

Fiyatlar: 370 - 410 - 510 kuruştur. 

Sümer Bank Yerli fı aUar Pazar 
Müeaaeıesi şubeleri: 

1ıtanbul, Beyoğlu, Gala ta, Kadıköy, İzmir, An· 
kara, Mersin, Adana. -----· 

1 
Levazım Amirliği Satınaıms 

Komisyonundan _____ ____, 
15000 metre gaz idrofil 
1000 ., gaz iyodofonn, 
1000 kilo koton ordiner 
500 •• ., sellüloz. 

Yukarıda miktarı yazılı dört çeşit tımar malzemesi 
caktır. Açık eksiltmesi 14 Temmuz 939 cumagUnü saat l 
Tophanede i.ınirlik satınalma Ko. da yapılacaktır. Heps' · 
min bedeli 3130 lira ilk teminatı 234 lira 75 kuruştur. Şa 
Ko. da görülebilir. isteklilerin kanuni vesikalarile bera 
saatte Ko. na gelmeleri. (34) (4683) . *** 

2000 adet slirahi ve 1000 adet bardak alınacaktır. 
siltmesi 14-7-939 cuma günU saat 15.30 da Tophanede 
levazım amirliği satmalma Komisyonunda yapılacaktır· 
nin tahmin bedeli 1300 lira ilk teminatı 97 lira 50 kuruştur: 
name ve nümuneleri komisyonda görülebiUr. İsteklilerin 
vesikalarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. (35) 

*** 
80483 adet sakandırak düğmesi 66231 adet sakan 

yışı müteahhit nam ve hesabına 10 temmuz 939 pazartesi 
saat 15 de Tophanede i.mirlik satın alma Ko. da pazarlı 
siltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 5459 lira 44 kuruş ilk 
natı 409 lira 46 kuruştur. Şartname ve numunesi Ko. da 
lür. İsteklilerin belli saatte Ko. na gelmeleri. (49) (4849) 

*** 
1000 kilo kadar güvercin gübresi satılacaktır. P 

arttırması 11-7-939 salı günü saat 15 de Tophanede ~ 
amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. Güvercin 
si Sirkecide Demirkapıda i.mirlik ambarında görillebilir. 
lilerin mezkur mahalde bulunan gübreyi gördüklerine d 
bar mildUrlllfllnden vesika almalan Iazmıdır. Kati temini 
ihale saatinde komisyonda bulunmalan. (48) ("851) 

*** 
2500 adet tüylü deri alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmeel 

7-939 pazartesi günU saat 14,30 da Tophanede lst. Lv. 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 4 
kati teminatı 742 lira 50 kuruştur. Şartname ve nUmun 
misyonda görillebilir. İsteklilerin kanunt vesikaluile bera 
1i saatte komisyona gelmeleri. (50) (4850) 

*** 
3196 metre patiska alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi ~ 

-939 çarşamba günü saat 15 de Tophanede İstanbul le 
amirliği satın alma komisyonda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
lira 60 kuruş kati teminatı 167 lira 79 kuruştur. Nümune ve 
namesi Ko. da görillebilir. İsteklilerin kati teminatlarile be 
atte komisyona gelmeleri. (55) (4922) 

• • • JI 
iki otobüs kiralanacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 14 Ted.r!iı 

939 cuma günü saat 14 de yapılacaktır. Tahmin bedeli 78'1 
kati teminatı 117 liradır. İsteklilerin kanuni vesikalarile -...il 
ber belli saatte Tophanede Levazım amirliği satınalma kOI": 
yonuna gelmeleri. (54) (4923) . . . -~ 

33 kalem elektrik malzemesi alınacaktır. Pazarlıkla er, 
mesi 10 Temmuz 939 pazartesı günü saat 15,30 da Topha~ 
mirlik satmalma Komi8yonunda yapılacaktır. Keşif bedeli d ! 
ra 14 kuruş kati teminatı 53 lira 57 kuruştur. Ke~fi Ko. da it'. 
lür. İsteklilerin belli saatte Ko. na gelmeleri. (56) (4966)) 

**• 
Elli iki bin kilo karpuz, elli iki bin kilo kavun alın~ 

Açık eksiltmesi 24 Temmuz 939 pazartesi günü saat 15.30 
Tophanede Levazım i.mirliği satınalma Ko. da yapılacaktır. ~ 
sinin tahmin bedeli 4368 lira ilk teminatı 327 lira 60 kurUl"'.ı 
Şartnamesi Ko. da görilllir. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
ber belli saatte Ko. na gelmeleri. (58) (5001) 

Çift 
485 Harici fotin 

1118 Dahili fotin 
86 Er fotini 

*** 

Yukanda miktarı yazılı eski fotinler 19 Temmuz 939 
şamba günü saat 15 de Tophanede amirlik satınalma Ko. d• 
tılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 442 lira 20 kuruş kati 
natı 66 lira 33 kuruştur. Fotinler Maltepe As. lisesinde 

_bilir. İsteklilerin belli saatte Ko. na gelmeleri. (59) (4999) J; 
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