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fc•ı·Lıb 1 den Hl ,>a kadar lrupon t.oplayıı 
7 ldaremlı.e getiren oku,yucıı.larrmız: 20 ku. r.- "'' mukabilinde Ud roman, lkJ h.lk!~ t• 

I_ 1 3 kitabı, hlr AtatUrk AlbüruU alabllecck
-- lerdlı-. Taşra olruyucıılarmıız ayrıca Jii 

~ru, f>O!!llA ucretı g-öndf'rmelldlr. _j 
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SAY.FA Har;ciyede tayin ve 

lerf iler (l"a::rsı 2 ncide), 
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toAH.E EV!: Ankara Ca<I. ISTAJ\"13Ul •Telgrat: VAKJ'l'• l'o:<tll ı;:utıı~ıı l ı ~ ı :1 ı Yaııı • ~ 1:ii11 41oare) - -· UM p • -· 
Başvekil dün akşam ingiliz tayyareleri 

. Beri indeki 
Ankaradan geldı askeri 

Maarif Vekilı Kastamonudan ineboluya hedeflere 
Dahıliye Vekili r~anisadan izmire gitti bQ~~] :~~~r 

Büyük z afer gününün 
yzldönümü 

Daşvekil JJ aydarpaşa islasyonmıda .• 

~=============== Bas\'ekil Refik Saydam diin ak. 

idealimiz her 
köylüyü toprak 

Sahibi yapmaktır 

~am i9 55 de Ankara trenine bağ-
lanan l~u:ıusi vagonla Ankaradan 
ı:.ehrimize gelmi~tir. 
~ Basvckil Haydarpa~a istasyonun 
da in"hisarlar vekili Raif Karadc · 
niz, maliye vekili Fuat Ağralr, na. 
fıa vekili general Ali Fuat Cebe
sov ziraat vekili Muhlis Erkmen, 
vaii ve belediye reisi doktor Lütfi 

.Yazan: ASIM US Kırdar, parti başkanı Fikret Sı-
'"'t . ., . }ay, İstanbul kumandam lshak 

'"'r - ıınhuriyet H alk Parlııı nın • A•·ııi Emnivet müdürü Muzaffer ,. <:"'raı dahi .. h . lar • • J 

cıan\ir~lna 1 mu . un esas - Akalın ve şehrimizde bulunan mc. 
köytüı 1 .ınemleke~~~· to=slZ buslar tarafından kar~ılanmıştır. 
H~yfi ~ tar~a ~ 1.h~. ya~ d ttı;· Başvekil ~chrimizde birkaç gün 
k;kler Ya a1n akn ~rılanuz~rı~ ~ e: kalacaktır. r De.ı:omı 2 ıııcide) 

Pı ma ta o uu ışın nı. 
- · ~et icra safhasına intikal etti.. 
11\ı .. k 

Vr:orme le bahtiyarız. Mali. 
.. e eka..letinee hazırlanıp Vekil
"? lieyetinc arzolunan bir tali.. 
:;tnarneyc göre milli emlake ait 
. 1taklar yirmi senelik uzun tak. 
ıt erJ k·· ı·· 

1 
c oy ulerc dağıblacaktır. 

~~c tecrübe olarak bu usul 
"ski zo~, Gümüşhane, Gireımı. 
tatb~ehır. ve Ankara havalisinde 
C:tk' ed~lecektir. Sonra buralar. 
l'e' 

1 tatbıkattan da istifade ede
te~uetnlekctin diğer sahalarına 

·~ olunacaktır 
tı 'ihnıle~etimizin° iktısadi haya. 
L::ığ)a.ı a zıya.de zirai faaliyetlere 
l·li.ikı· ol~uğu için Cumhuriyet 
ıiiııtnetı . daha ilk kurulduğu 

• <mbeı·ı köylülcı·in kazanç ve 
}i ~et d' ı.cviyelerini yükseltme. 
de..,j~~ •u:ıc gaye bilmişti. Eski 
•··L C?-de çiftçilerin bacına bir 
"<lo l!s 'b. " 
l'la hiı- f .~ 1 

•• ~?kcrek canlamnaları. 
e ilt• urlu ıınkan vermiycn aşar 

c!ırıı~arn usulü bu maksatla kal
lı §b . 

ckr;'~an başka köylüleri.n el e
Clat' f rıld~ mümkün olduğu k:ı.. 
iıı h% a ıstifado edebilmeleri i. 
an bi assa köylüleri alakalandı
. şti. r takını vergiler hafifletiL 

. Buırüıı iıc b .. l 1 .. 
•nde h · u guze eme uze. 

dile"ek ır derece daha ileriye gi. 
e haşI artık toprak işinin halli

topra&ı: atuy?r· Türk vatanında 
kaı~ bır tek köylünün bile 
llÖııü 1~1 ~aıta Milli Şef ismet 
efüniQ? ~gu halde Cumhuriyet 
ok, b lr>: ıdealidir ve hiç şüphe 
en tah;.k~al elbette bir gün fii. 
A.ıı k ~uk edecektir. 

ca h"'kA 
alitnattan .~ urnetin hazırladığı 
ilik ilk d 0 Ylc anlıyoruz ki ~im.. 
' t topı- ~I nn olarak milli emlake 

•ıııa. k arın köyJij\erc daG"ıtıL 
lıu erni!'1~ Verİ)ıniıtir. 

tl.ı:aa 11 1 
akıtı dağıtılması geride 

\lrıduğ~n:da~ top~ak ihtiyacı bu-
8. tnilli .ı:-osterır. O ndan son. 
iill'!re cm.lale haricinde olup köy. 

vcrıhn .. s· .. k"" l ollı-nkı "' ı mum un o an 
aRıtıl l\tın devletçe istimlaki ve 

.,.. tıı~aına ı · 
ı oprak .. ı~ra ge mış olur. 

iilkiyct h u~crınclc çiftçiler için 
et larij . " 'kının tesisi medeni. 
İ bi,. il l~dc İnsanlıihn elde etti-
~ ıahili· t':ne mt-rhafosidir. Top. 
ı2 bir k..J ~.lan ltöylii ile toprak.. 
· oylun·· · "h ı lla·ıI h" •1 • ~n ıab sal kabiliye. 

Macar hükOmeti 
Romen mu
rahhaslarını 

yeniden 
çağırdı . 

Romenler müzakereler 
için iki yeni teklif 

hazırladılar 

Bükı-eş, 26 (A.A. ) - D. ~· ~
Macar hükumeti, Romen huku
metini, Turnuscverin müzakere. 
lerine devam iı;:in, bir Macar şeh.. 
rine Romen dcJcgelerini gönder. 
meye davet eylemiştir. 

Romen hükumeti, müzakereler 
için iki teklif hazırlamıştır. ~~r 
iki teklife, yeni hudutların çızıl
miş bulunduğu haritalarda da 
merbut bulunmaktadır. Bu teklif. 
Jerdcn birine göre. Romanya, 
Szckler'ler de dahil olmak üzere 
Romanyada!d bütün Ma~arl.an, 

(Devamı 2 ıncıde) 

.. tayyaresi 
düşürüldü 

Dün Afyonlular Kocate 
.. peyi . ziyaret ettileı· 

Ncvyork, 26 (A·A·) - Uöy~e~: 
Nevyork Taymis gazetcsının 

Berlin muhabirinin bild'.rdiiineı 
cröre. Berlindeki hava dafi b:ılar-
o • f 
yaları, dün gece üç snrıt kaaar a_ 
aliyette buluıımu11tur. 

Ne, ·york, 26 (.'\ .. \.) - RöJi:e~: 
Nevyork Taym:s gazctesının 

Berlin muhabiri bildiriyor: 
Alman hükümct merkezi, bu sa

bah erkenden ilk defa olarak ha
va. hücumuna maruz kalm:ı.ştrr. ln. 
giliz bombardıman tayyareleri şe
hir üzerinde uçmuşlardır· 

Berlin; 26 (A·A-) - Alman or
duları ba~kumandanlığmın tebliği 

Bir çok düşman tayyareleri, har 
bin bidayctindenberi ilk defa ola. 

izmirde de 
Harp malulleri 

Atatürk heykeline 
çelenk koydular 
Türk vatanını istiklale kavuş. 

turan tarihl günlerin yrldönümü. 
nü yaşıyoruz. 18 sene evvel 26 
Ağustos günü sabahleyin Afyon 
tepelerinde doğan güneşle bera
ber büyük taarruz başlamış, 27 

( Deı•amı 2 incide), l\ahramatı Türk topçuları bir geçit resminde 

El~~·:=~~~1iJE~rbi~ Şehir tiyatrosunda hazırlıklar 
ri kalan kısmında müteaddit nokta- _ __ w _ _ _ _ __ __ _ _ 

(Devamı 2 incide) 

,----.......... ~~Bu· sene altı telif eser 

Her cumartesi öğleden sonraları için 

Zengin 
vatandaşlar 

·aır baltada Bava 
Karamana 

8050 lira verdiler 
Geçen bir hafta zarfında Hava 

Kurumuna vatandaşlar tarafından 
8050 lira teberruda bulunulmuş_ 
tur· Teberruda bulunan hamiyetli 
vatandaşlarrn i~imlcı ile verdikleri 
paraları yazıyoruz: . 

Ali Asgar ve mahdumu kırtası-

ycci 1300, Barzilay ve Bcnjamen 
gemi armatörü 1250, Serkis Hova
gimyan demir tüccarı l 000· Bur
Ja biraderler elektik levazımatı 

500, Tarnapol mühendis GOO, Vah • 
ram Gesaryan hırdavat ve demir 

r.nevomı 2 ıncide) 

"edebi matineler tertip edildi 

-=~='·! 
Şe!ıir Tiyatrosu sonatkdrları 

Şehir Tiyatrosu 940- 9U mev- j sanları", Sedat Simavinin ''Hürri
si_mindc temsil edeceği eserleri tes. yet apartımanı", Mahmut Ycsa:L 
bıt etıni§! bulunmaktadır. nin "Scı·scri" ismindeki eserlcnlc 

İlk tenısillcr birinciteşrinin bi~ Necip Fazıl Kısaküreğin '·Plan" 
rinci ııalı günü akşamı saat sekiz ve "Sabırtaşı'' isimli iki eseridir· 
buçukta Tepe başı ve Kome>di ti- Tercüme eserler de ljunl;:ırdır: 
yatı·oıa rında verilecektir· Tepeba. Otello, Aptal. Emilya Galoni. 
şında '•Otello" Komedi tiyatro- Mcşnlelcr. Osman, Dördüncü Han
sundn ."Yalı uŞağı" oynanacaktır· ı i, Romans, !ki efendinin uş~ğr, 

Şehır Tiyatrosuna bu sene altı Bir ana. Kral Üdipus, Yalı uşagr. 
~.elif eser verilmiş, temsil edilmek Bunlardan başka Gerhard Haupt 
uzere tefrik f'dilmiştir. Bunlar Ah- mann·ın (Kollegc Kramton). J. l\I. 
met Rutsi Tecerin '·Köroğlu" Ve- Barrie'nin (Admirablc Kriclıton). 
dat Ncd:m Törün "!mralmın in- ( Deı·amı 2 incide) 

Günlerin peşinden: ____________ ..;:___;;. 

( )dun na rhı 
.. Fi~;at mürakabe komisyonunca odunun çekisine 43~ kuru~ ta.yin 

edılme~ı haklı olarak tenkitlere u~radı. Komı:-ıyon azasrndaı~ bazıl,ırı. 
nm: "Biz azami Iiyat tayin ettik. Vaziyeli biraz da serbest re..-abete bı· 
raktık .. , Yolundal<i izahatı sümmettedarik kabilındcn olmakla berJbcı 
pek anlacıılan1adı. . 

Eğer .odun denilen sev .... adecc-bir dn> yakacaktan ıbaret ol aydı 
mc ela mesenin yanında' ğürf.en de bulunma aydı bu tarzda bır ızalı 
bır derece~ e kadar makbul o.abilirdi. . . 
. Bir cins odunun ivisi olduğu gibi kötü ... _ü de bulu~abıl.~r .. :\za:nı 

. er h;ııtlotrıne m~ınvi olabilir! 
-niıı k" e ~urnhurıyet HükUıne-

oylulel'i topraklandırma 
(Devamı 2 incide) 

:t ·ı ı· d t f ·ı r:• aonmıması red ccı•nbı rıaince / n-Cezoviriıı ıUünel!.·cl>ir limrmın<.ıa 11~e11 tcs ıma oı·e c ı en ,. ronsı.z 1 Fransız gc· 
giliz ·hmp gemileri tarafından ate~ altına almrıı.~tı. lXin gelen bır Fransız mccmuasım a 

f_ırat malum olunca asğari,ini pazar~ıld:~ ta~·ın et_m~k U:~ku'.~dur. ~;-ı. 
k_at odun olarak kesilen a~açların bırçoı{ cın len o,duı..runa gore, J,es 
tırmcden bir tek azami fiyat tayir. etmek eli>ette m:.ık;;::ı.?1 t~~ın ~h:. 
~~zdi. Hele ·135 kurucıun içerisine nakliye fü:.reti ile r;ıu)terının C\ ıııt 
ıstı( masrafının ilave edilme~ir.e kimsenin aklı ereınewı. ·-· . 

milcrini lngiliı ztrhlı/aıınw ateşı altında gvslcnyo· 
Komisyonun fiyat tesbitinde ııe gibi prensip tatbik e1tı:;ıııı _anla 

Yamıyoruz. Ih1SAN RUMÇA} l 
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-M-a-ca-r--Ro-m-en- Başvekil dün ak-! Adliyede yeni tayiri Bnu~nvuu.:kn yzıaı!:~ü~~ Harfciuede tayi~ 
müzakereleri şanı Ankaradan t f 1 J 

geldi ve er ı er Ağustosta Af:.~ ::r~: 1 :::~~f. ve terfiler (Baş taralı 1 incidr • 
Romanyanın bugünkü garp mın. 
takalarına nakledecektir. İkinci 
teklife göre, Szekler'ler b-.ıgilnkü 
mmtakalarında kalacaklardır. Bi. 
rinci şıkta, Romanya, Mocaris
tana 25 bin kilometre r:ıurabb.11 
kadar arazi terkedecek, ikinci şık. 
ta 14 bin kilometre murabbaı ve. 
recektir. Her iki şıkta da Roman. 
ya, ahali mübadelesini şart koy
maktadır. Malum olduğu üzere, 
Macaristan, bunu, bu şekli ile, 
Turnuseverin'de reddetmişti. 

Bıulapeştc, 26 ( A.A.) - Tıır 
nu • Severindeki Macar heyeti re· 
isi De Hory, bugün hükOmetine 
müzakereler hakkında raporunu 
vermiştir. 

Dün akşam Turnu · Severinde ne 
gibi bir §eyin vaziyeti değiştirdiği 
ve görüşmelere devam ihtimallerini 
fazlalaştrrdrğı hakkında burada 
hiçb:r tafsilat mevcut değildir. l\fa· 
arnafih askeri mahiyette hazırlıkla 
ra ezcümle hava hücumlarına kar 
şr tedbirlere devam olunmaktadır. 

Roma, 26 {A.A.) - D. N. B.: 
Macar • Romen müzakeratının 
inkıtaa uğraması hakkında bura. 
da işaret edildiğine göre, İtalya 
bu mesele hakkında ihtiyatkar 
vaziyetini muhafaza etmekte ise. 
ler de, mesele ile atakndar ibulun
maktadır. İki devletin bal:kaniyct 
esası üzerine müstenit bir itilafa 
varmalarını arzu etmektedir. 1. 
talya bir Romen • Bulgar itila. 
fmdan da memnun kalacaktır, 
Romen • Bulgar müzakereleri 

Bükre§, 26 (A.A.) - Cenubi 
Dobrucanın terki i~in Romen 
• Bulgar heyetleri arasında dün 
akşam Crajovada elde edilen an.. 
laşma hakkında neşredilen tebliğ. 
de bildirildığine göre, terkedilen 
arazide, Caliaera ve Durostor vi
layetleri ahalisi elde bulunan iş. 
ler için lüzumlu görülenler müs. 
tesna şimdiden mallarını nakle. 
debileceklerdir. Bu tedbirin alın
masına sebep ilerde yapılaeak 
tahliye esnasmda yağmur ve na. 
'dl gUçlüklerinin çıkarabileceği 
nüşkülatı kolaylaştırmaktır. 

Ahali mübadelesi bazı -n .. i 
• !!rkini de icabettirmektediı. Fa. 
':~t bu, Romanyalllarm derlıal 
mahsullerini ve evlerini terket. 
m!si demek değildir. 

Romen - Bulgar müzak~releri 
mütel:abil bir arilayış zihniyeti 
"çinde inkişaf etmektedir. Hiç 
'cimse Romanyalıları mallannı 
beraberlerinde götürmc"lden me. 
netmiyecektir. 

Ordu ve hUkOmct memurları 
vazifeleri ba§mdadır. Endi~cye 
mahal yoktur. 

İngiliz tayyareleri 
(Ba~ tarafı l itıcide) 

!ara gell§i. gUzel atııa.n bombnlo.r, 
bep gayri askeri hedefleri istlh _ 
daf eylemiftir· Ne Berllndo nedi
ğer yerlerde hiç bir hMar olmanuB 
tır. Berlln Uzerinde uçan tayyare
lerden b1 rtancsi de, dönllşte, ha
va da.fi batarya.lan tarafından dU
şUrUI.mQştllr. 

Şldc1etll bir hava muharebesi 
oldu 

Loadn., 26 (A·A·) - Londra.. 
ya kndıır gitmeye te3ebbils eder
ken buna mu\·a!fak olrunıyan iki 
bilylik d~man tayyare filosu ilo 
bugün öğleden sonra. Taymls ha
liç llzerlnde 6000 metre irtifada 
:ıiddctll blr hn,•a muhnrebcsi core_ 
yan etmiştir. 

Seklz Alman tayyaresinin dilsU
rilldüğU zannedilmektedir. 

Kuvvetli İngiliz avcı tayyare fi
loları dllşmana hUcum c~ler ve 
bulutlar iisUnde 10 dakiaa suren 
bir zaman zarfında obfuı ve mitrnL 
yöz sesleri ~itllmiDtir. 

Altı İnglllz nvcı tayyaresi bir 
şehir Uzerlnde 17 Alman tayyare
sini pUsklirtmUşlcrdir· İngiliz tay. 
yarelcri Alman bava filosuna pike 
hücum yapmışlar ve Almnnlar 
demnl dağılmışlardır· 

Bir kaç dakika zarfında Alman. 
lar bombalarını oraya buraya ko
~"Uvererek deniz Jstiknmtinde kac
mrşlardrr. Atılan bombalar hasar 
ve zajiata sebebiyet vermemiştir· 

Taym!s üzerinde Alman tayyn. 
relerinin görUn~ü Londraöıı Uç 
gün ı.arfınd arı.Hıncı ve muhasnma
tın başlnngıcmdanberi de 16 nlfmn 
işarctinın verilmesini intaç etmiş
tir· 

Akıının alınan muhtelif malü • 
matn nnznrıı.n yukarıda zikredilen 
sekiz tayyareden nınndıı ıınhil mm 
takasında Uç ve memleket dahilin
de iki. bir rilaj civarında. bir. bir 
köyde bir ''e TaYmis halicinin sağ 
ahlUnde diğer lld dUçman ,tnyya. 
l"Nf dnhıı dll§ilrlılm~tur. 

S'7 tayyare dil~UrUldU 
l.onılm, !8 (A·A·) - Hava nc

'uı l l'ti tebliği : 

( JJaş tarafl 1 incıde) ı\nlmra. 26 (llusw;i) - Adliyo Anknrn sulh h{ıkimi }<~('luni, Konya Bu taarruz beş gün içinde dü-. 
MAARiF VEKiLi I.\EDOLU!JA de yen! terfi ve lo.yinlcr ynpılm~- sulh hiıklml Veysi Konya icra ha- man ordulannı perişan bir hale 

tır. D!ldlrlyorum: kimliğine. Hozat mUddeiumumtsl getirerek Dumlupınarda kat'i 
l\as:amonu, 25 01.r1.) - Dün 100 lira a .. ıi maa~lı ceııı:ı;iı. mah· Veysi Jnegöl cczn hfı.kiml!ğine, muzafferiyetle neticelenmiş, Türk 

Ankara, 26 (Hususi) - ~ 
yede terfi va lll)'inler yo.pıiıntŞ 
Bildiriyorum: Yil1İ.} etimize gelen maarif wkilı lıcmc i ualığın::t terfi f'df'nler: 'iJn~., hulmk Mkiıni Necati Vana. ordulanmn bu kahramanlığı dün. 

lla an Alı Yücel merkezde lİ""e Adliye başmüfettişi Rahmi, Bur r.c\"ll1' sulh Iıaklmli.ğjne Bucak yayı hayrette bırakmıştı. Btikrcş büyük elçiliği müslcr,· 
H! sanat mekteplerındekı imıantla· s..1 hüklml Galip. 1-ıtmıbul tknrot s:ılh ıırtkiml Basri. Z'.lra mliddciu- 30 A~ustos gününii kutlamak rr Basri, merkezde başkonsolos 
II Ye pavyon inı~aatmı teftiş et· mahkemesi reisi Milnir, tstanbul mumi.sl \"chbi Akt:ehir Eulh ha. icin bütün mcmlerl:et günlerden. mail Hakkı beşinci dereceye. ~ıı 
mi~ıer , .c buradan otomobille Gijl ağır ce::a mahkemesi reisi Refik klmlij;1nc E<lirno müddclumwnl beri hazırlık yapıyordı:r. Dünya- diıs b~konsolosu Celfil Te,1~ 
}·öy en titıisune giderek tcfti~lcr. adliye ba.şmUfcttlşl Bedri, lstan- muavini Hnkkt Urfa 1.1üddeiumu- nrn şu buhranlı giinlcrinde hUr l Şam konsolosu Necati Moncıncııt1 
de bulunmuşlardır. l bul ticaret mahkemesi rı.ı•si Fnlk, mi ınuavinliğ1nc, ürfa ınüddeiu· vc mesut Türkiyede 30 Ağustos oğlu, Köstencc konosolosu !<~• 

_\Tekil. gc~yi e:ı;:tit~de gcç:.r· ~zmir :.ğır ce:-.n m:ıhkemcsi rri~I mumi31 Mnhlr Dlynrbnk·rn, Per. bu sene emsalsiz l.ıir şekilde kut. meı·ıı.c.zden Abdullah Zeki al~ 
mı~tır. l\laarıf ,·c!nlı Yucel bugun Sürcy) :ı. • tek hakimi Yusuf Behisni hıikiruli- !anacaktır. dereceye, merkezden Muamtn, 
de vilavctimizin muhtelif maarif tıO llran terfi l~<'nlt>r: ğine, temyiz raportörleri"den Sa- 18 sene evvel eşsiz kahraman. ı-uclUs mun\•iu koıuınlosu Htılı;. 
meseleleri üzerinde tetkiklerde bu· hmlr ~tiye ccz'.I. Mkiml H'.cmn_ im Bayrcbolu Ita!rlmliğ"nc, ~1iha. lık nümuneleri veren Mehmctcik ı sek.zinci dereceye, merkezden ıı:ı 
Junduktan ~orıra rnlimizle birıil-.te l~ttin !struıbul ns!iye ceza hiihlm- h"!ıç~ık es.ki hakimi Emin Pertek lnıgiln cih~, hadiselerini dikkat. fot .M~cip, M~~t Con~er. ve :S~ 
lneboluya gidecektir. liğin". lzmir hukuk h9.kimiiğinc hlkimliğine, Midyat eski ha.kimi le takip edıyor. ~ reş bhyUk elçiliği UçüncU. ~~ 

0 Jlaı;an Ali Yücelin tekrar Kas. U.a:ık h:l.ldmi Ali, Afyon ::ığ?r cı"z:ı ı Abdülhalim Reşadiye hlıkimliğiııe· MuzaHer ve büyük kumandan 11ıustafa, Roma büyük el~iligı , 
tamonuya döneceı;:i \"e daha bir reisliğine Üskild~r H· hllkimi ~ru. 40 lir:ı~·a terfi ede>n1cr: inönil Tarl: miUetinin başında çilncil katibi Fazıl, Atina büyük e. 
iki gün viHl} etimizde kala!:a;I tah· rnt.. ÜııJdidsr ceza Mltimi Ahmet Gllı'lln hul:uk hakimi Rif:ıt 1.:şa- ve kalbindedir. Millt Şefin etra- 1 çillği. katibi ~e~ct1 Çln .. ~ük<:?1; 
min edilmektedir. / li, ı·onya asliye hukuk ıı:ıklıni ğn, Konya sulh htıl~imllt,~ue Kon- fında sımırkt elcle vermis Türk nezdinde Uçü:ıcu katip 'Y umnu 

Sabır !stnnlıul asliye hukuk hU- ya mütldelumumi mur.vlni AJımet. milleti tarihi 'günlerin unutulmaz kuzuncu öcrcccyo terfi etmişler 
D.\H1L1YE \-cK!Ll lZMiRDE kimliği.ne. Mnni:ı:ı ağır ceza reisi Ankara sulh hti.klnıi Snlı.h faray. hatıralannı yaşamaktadır. dir· 
DAfllLlYE VEKiLi IZMIRDI!' rrnsim fürşelılr a{;'lr ceza rci~liğL köye. Diyarb3.kır müdd"iumumJ dJf 

~ · · I't · · 11 ~ 1 J c • k ! r. Afyonkarahiaar, 26 ( A.A.) - .Madrit .. b~'!tfttlplijil.ne Lon __ ı 
lzlnir, 26 (A.A.) _ l)"ı.ı·l·ı) c 

1 
ne .• Eak~schir ngır c.ez. ~. rcısı_ •, cm. .mııa'.· •• n. ı ırwı m . va· ccz,_1 .,..... büyük ı..:ı:r..ı b 1 Atib 0 h .... '.lP' 

- <41J !=: - il . r li 1 1 Bol d 1 k Atatürk'ün Milli Şefimizlo birlik. e ~u.ıb-' • M ta 1 ~ ~._ı.ui 
\ekili .Faik Oztr:ık dün geceyi l\Ia· ~ '!10? ~gır cezn ~·es· ı ~·~C: ~oc::e 1 ıt m ıg:ıne. \"& ı~ . c::?~a. ıa um te mı"lletimi.%in ebedi kurtuluc:. gü. sln, B:r.lln bUyük. elr,lliği ll'»'tl 

. d . d"kt b· b h 1 hıı.kınu ~nn E:hrne hııkımı Rils- 1 Galip Mnraş sulh hikunlıgınE» Ak- :r kil.ti U- p 1 hUküm ti 11 rusa a geçır 1 en sonra. ~ sa a tem Niyazi lstanbul nsllye hukuk j ş0hir ::ıulh hakimi Kemu: Ncvşe. neşini doğurdukları Kocatepe- . P gıne. 0 0?)a e ;, 
sa~t ıo.47 de trenle §ehrımıze gel. 1 ht\.kiml Zck

0

i lstanbul ticaret mnh- hire. ('ürnre eslti nıl!cl.Jeumumi&I ye her yıl 26 Ağustos günü Af. dinde ikincı katip Samin, Bern 
ını .. rler?ır~ • . • . . kemesi reisUt;1ne, Zonguldak ağır Azmi Zile hukuk hakimliğine· halk • t f d 1ınak .;iliği üçUncU katipliğine B~ 

.~ ~~1~. Fuat ! uk~l \ ~ . emnı~ et ecza reisi I~::nel lıtnirc. Cihanbeyli cskl mUddeiumuınisi i.:nolan :~ar~~~ !~s~~p~ünü~ :~~c~. ~A.~~~ Ta~a~li B~~P::J 
mud~ru ~ahı~ıye ,ve~ılını Mex~~- ::ıo liraya terrı edenler: Nedim REOfnhlyc hfilchnliğinc, Ul- yıldönümü olan bugün de yapıl. b:n~ı-a~ fayinneedi~' ntir· ın 
mendw ka~ı.anııs.aroır. Trcnm lstanbul Jmdastro Mkimi Ke. ti rnUddeumumlsi Ziya Safranbo- mıştır. •"-11 ış / 
Basıncıhanc. ıstasyonuna muva!!~ mal İstanbul tfo:ırct mahkemesi luya, Güri.ln mUddeumıımi mu:ı'"L Hemen bütün halkevi mensup- y . p . b k 
Jatınd31 .vekıl, . konu.ı~nlarl~ \~lı reisliğmc, lstanbul ağır C07.a reis- ni Pazlı I!odrum hfıkimUğine, tarının ve kalabalık bir halkın iş. em arti aş ani 
mu~\:ını ın-led~yc. reısı, P?rlı mu - liğine İatnnbul asliye hlkfmi Bur- Nallıhan hakimi ?ılc.ı!ııt ÇıH ceza tira!: e t\kleri bu meracime istik. vazifesine ba§ladı 
fett.ı~ :•~ partı .vıHl}~et ıdare he- hnnettln, Tokat cezn hA.kimllğine Mki,'?liğiı;ı.e, Edirne sulh hü.kimi • l~I ll!3~s~ ile lııı:!:fa,mış. ve ~::::"'•. İstanbul halle partisi idare he>'! 
}~etı ~~ısı, aske~ erk.~n \:e muhtc- eski tem:.·iz raportörll'rindeıı Fn. Abd_ulkr.dir, . . 1 v~ reısımn hey~ca~lı hır hıta~t- 1 ti rei-.t'~i:le tu~,n edilen t:-:r. 
lıf muec:"e"at dırektorlerı tarafın. zıl, b:ııımUtldclumumi munvini ı .. ut- Sa liraya. tcrfı Nfcnlcr. sı.nden ıo?ra .buyük t:ı:?rnız~. ı~: ! mebusu Re,at Mimaroğlu bu~Cı 
dan k~ılanmış, ask.er. ve. jandar· fi terfian 7.onguldnk ceza hekim· . . . . • .• k t b b:ı l·u ~ 
ma poli müfrezelen ıhtıram re::· rg·ın· e B h . . 1 '·k·mı· R~gıp A)aş mılddcıumumı mun\'ınlığt- ura e mlŞ lr su Y 

0 gun • Parti meık~ine ge.crck yem ' 
, , ur anı)e ıu ı .. • B h . k" .. du . 1 harekatı anlL:tmıştır. zöfc,in'"' bac.;i;mıftır. .ı. 

mini yapmıştır. Diyarbnk1r cezn hiı.kimi Scbri An. nl' ~r. nruyo ~s ·ı . mu eıumum • ~ 
İzmir, 26 (A.A.) - Dahiliye kara nğır <'eza mahkemc5 i rcisll~ri- mu~vı.:-ı HUscyı:ı • .Kır~larcli sorFu Başkıurandarılıl: ç.ıdınnın bu. ..,w.....,.ww > 

Vekili Faik öztrak bugün vilaye- ne. ElAzı~ ceza hiıkimlljilne lstnn- 1 hfı.kı~ ~-l~hmet Aksih~r hİlkim lundu~u fne\'?dde b:~ ihtira"n vak. yet ~~vtlanına v:ı:-mış!.ır. p.V 
te gelmiı ve bir müddet meşgul bul asliye ecza hakimi CC'mil, SL m~a.Hnlı~ne, Devrek milddeiumıı. f~ini mi.iteakrp kafile Kocatcpe- tiirk heykeli önünde yer alındı~ 
olmuştur. Vekil, öğle fü:eri bele. nop ağır C'Cza rcisl ibrnhim Eski- n(;ı muanni Mhc~~imct Beypar.a.rma. cleıı avrılmrı;tır. tan sonra blr dakika devam cdel 
d . • · D U f'k t h" • · l""" B •e""'\"C sorgu ~ i Emin Saf. t·mı·~ 26 (AA} 26 Ag·Lıs bı"r ı·htı"r"m selLmı 'vapıl-•' ıye reısı r. z ve re ı ·ası ara. şe ır agır ceza reıs ıgıne. ursn ~b 1 h·"·•. vi liğin Ak .. '• · · - · • .. J ,_,. 

f da K ··1 ·· kt ·1 · huk k h"l · · L" ": K 1811 0 u a.ı:ım mun. n e. t ba k mard"'n meyd"n muh" bando istiklill marşını ealtıl~ ın n u turpar a ven en zıya- u atımı utu, araman hl üdd • . . ö - 05 fi ·u .. " "'" 
fette hazır bulunmuştur. müddeiumumisi Ali, Koıan ağır ı i: r m cumumı muavın~ ~er rebesinin yıldönümii münıtsebe. tır. Dunu müteakıp 26 Ağust~· 

Faik Öztrak ziyafetten sonra cen rclsi Asını, Gilrün hakimi llu. 1\,~rapına~, Ç~ı-şamba e!ııı ;1u~- tiyle ordu malulleri tarafmd?n harbine bizzat iştim·: etrrJş tı 
belediye reisinin refakatinde fua- lfısi Şibinknrahisar müddeiumumisi c eıumuhn;k!ıml·-· nverF ?: 3

1 
;kz: t At4türk heykeli önünde bugün ınaliıl su.b<>y tarafmd;m bu goz<1f 

· · B d "1" K d"' z Jd k • h şorgıı u ıgıne, a....,a ıu. ım b" "h ·r 1 1 t S 9 30 t b ·ı b" t k ·· len "c; (t n gezmıştır. un an sonra vı a. ~a ıı . '..Ongu n aı,'lr ceza ma - 1_ • Akif D d h" k" ır ı tı a yapı mış ır. aat . e cı en ır nu u · soy mı ı 
d lif · • · · · k esi lsllğ' A k hiı.ki i muavı.m • aren e n ım mu. c!a Cumhurivet Halk Partisi mer- pek çok te .. ahüratla ve nlkı"ıar! y~tktebor u ~ .ctt~ş;nkuıil nykaretı. Rlfemt rbe üındde . n miara. ?'. nvlnli~ne, Darende hakim muavi- ~ l"fl' 

nı a ul etmıştır. ve , omu. a . ~m oıumu muavını . N if Fnts ?'{ hi Ilı kezinden harel:et ecien kafile l;ış. karşılanmıştır. Atatürk heyke ı ~ 
tanlığı, partiyi, belediyeyi ziya- Hnlit lz.nıir nsllye ceza hi'tklmllğl- hn~•·ıma· eNıı- aGöya, "UlcC\'§e r l!hu e. lada mera.sime iştirak edecek o. müteaddit çelenkler konular' ı 

. . ~... ı " ....,mı \11 sorgu ıı.. 1 k • k l'IAk" l . ·ı t '1 • t" ret eylemıştır. ne. klınUğine. • an as erı ıtaya m ı a ·ı o muş merasımc nı laye ven mış ır. 
Akşını C. H. P. vilayet idare 70 liraya terli edenler: ve oradan hareketi mUteatnp iş. Dumlupınarda ve istanbuldl 

heyeti tarafından tnciraltt gazi. ı;t;emyiz n:uı.'hkemeai n:ı,portörle. tirak eden halkla büyiik bir keuı- yapılaeak büyük merasim prog• 
nosunda verilen ziynfette hulun. rlnden Hulusi lstanbul kadastro ş h • • fc.t iktisap eden kafile Cumhuri. ramları 4 Uncü sayfamızdadır. 
muştur. h~~ğine, Kocaeli asliye ceza l e ır tı yatrosunda 

lıiı.kimi Celfılettin İstanbul cezn -d il 1 b ı.a hiıkimlığine, Kocaeli asliye ceza h ı k ı J 88 m Z 8r fiuJ• hfı.kimliğinc Adliye Veknleti ceın azır 1 ar 
lfi.yil toprak S&blbl işleri başmuavlni Seyfettin, 70 11. 

m maaşla. Denizli hukuk hü.kim-
yapmakfır ı:ı;rino • ıa~ hukuk Mkiml oııman, 

Erzurum hukuk hiıkimliğine Rey. 
(Ba§tarafı 1 irıcideJ haniye eski ceza hakimi Hüsamct

gayc:ıi tamamiyle tahakkuk etti. 
ği gündür ki memleketimizde 
zirai ıslahat namına hazırlanan 
programlar tam surette tatbik 
sahası bulabilir ve Türiı: milleti 
de maddi saadet ve ref ahınm 
yüksek zirvesine anca1c ondan 
sonra çıkabilir. 

tin, Ermeniık hukuk ha.Idmliğine 
Ynlova eski milddciummnbi lzzcl, 
t1dcınlş ağır ceza rcislij;rine Öde -
miş hilkimi Milıılr, Konya rutllye 
hukuk htu.:imliğinc Bergııma lıu _ 
kuk hAklmi lsmait, Boh·ndin ceza 
haklmllğinc temyiz mahkemesi es
ki raportörü Zü1rtfi, Bolu ağır ce
zn rci2liğlııe t«Jl:llyiz raportörlerin

ASIM US den Mustafa, 'Oaklidnr mUddciu -
------------- mumlsi Nuri Tunceli ecza haklın. 

Zengl·n vatand~l.aı· liğinc, üçüncü snuf ndliye müfet -uy tiei Şevki ikinci smıfa. 
GO liraya tcrtı ~!er: 

(Baş tarafı l irıcide} 
madeniyat 500, Davit Leytcs HeL 
yos miles.scsi nıildUrU 250. Hanıi 
Zlffer Helyos müessesesi mildü -
rll 250, Tilrk Petrol Türk Anonim 
şirketi 250, !stanbul tamlrat fab
rlk:ıst 250, Leon Farncl mUtenhhit 
250, Gabriyel Bardizban hrrdo.vnt. 
çı 200, Elektron Türk Anonim ı;ir
keti 200, Umdal umumt dcniıı: a. 
centelcri 200, H. Ni58nyan demir 
tUccan 200, S·K·F· Bileli rulmnnlar 
§lrketi 200, Hüseyin Çeyrek bö. 
rckçi 150, Leo Ziv pamuk ve su
snın tUecnn 150. Jozef Motola ve 
mahdumu kum~t 150· 

Şimdiye kadar nlman raporlara 
göre bugün İngiltereyo karı:ı1 ya. 
pılan hUcuınlarda 31 düşman tay
ynrosi öüşlirillmüııtıır. 

Tayyarelerimizdcn 15 i üslerine 
dönnıem!şlerse de pllotlardnn altı. 
sı hnynttadrr. 

lrfo.ndııya boır.ba atıldı 
Dublin, 26 (A.A.) -- Öğleden 

sonra Vexford kontluğu üstünde 
bir Alman bombarc!ımr.n tayyare. 
sinin uçtuğu resmen bildirilmel:. 
tedir. Atılan bombalardan süt sa
nayiinde çalışan kızl~mfan üçü 
ölmü~, biri yaralanmıştır. 

Irlandanın Bertin maı;laha tgü
za rı Alman hükumetini pr<:testo 
etmek \'C tam tazminat istemek 
için talimat almı,t.r. 

lneili7. fiJo:;u ~~ ... lüttnnlttan 
a~·r!lciı 

1
1\1:\drid, 2G {A.A.) - D. N. 

B. bildiriyor: 
Elce;;:nire en bil~irild: • :.-e gö. 

re 1ngili.z fi!os:ı pazar günii d:. 
"}lmı Cebelüttarıkt-n meçhul b'r 

;Semte hareket e~mi~tir. 

Erzincan eski &Wh hakimi Ha. 
san Bilecik hutuk hiıkimliğine. 
Ödemi~ asliye cwı bil.kimliğine 
Adliye Vekaleti umum mildlir mu
av:nı \'e birinci eube mlidUrü Mu. 
1.affer, İnegöl ceza bakimi Te\•fik 
Ko7.ann, Bolu kadastro hakimliği
ne Tokat kadnstro JılHı:imi HUsnii. 
Ankara hitkimllğine Toko.t ce1.n 
hakimi Tahsin, lstanbul sulh ııa. 
kimlerinden İzzet CskUdar müd -
deium11mil'ğine. 

i>O liraşıı terli cclenl<>r: 
Mudurnu cr7a hakimliğine Bey. 

rnmıc müddeiumumisi Cemalettin, 
J{onya mildaaiumumt muavinliğine 

Dün gece gemi 
azıya alan beygir 
Dün gece Cağaloğlundıı bir ka

ı:a olmu~tur: İsmnil isminde bir 
rocuğun idaresinde bulunan bir 
sut arabanı diln gece saat ona doğ
du Türbeden Cağnloğluna gelirken 
r:rabanın beygiri blrden ilrkmU~, 
gemi n~yn alarak koşmnya b111'la
mışltt· İısmail dizginleri s:..~ı~s3 
ela ha;•·anı durduramnmr~. bir nrn 
aizginlcr de kopmuşhLr· Bu vıWyct 
knr§:rnıda çocuk Rrabonın içine u
zıınmı~. fıkıbcliııi beklcmeğe baı;ı
lanııiitJr. Beygir hızla Cağalo~hına 
gelmiş. knrvrsına tE.'ımdUf ed!n Cn. 
i'\alo -:ıu e~:ı:ıuıcsnin kepenklerine 
f'nr11<ı.rak p3r-::ı?ı rntf', lı;<.>rideki ha
lın r"~ır dn kırnm.ıtır. Bcyr;ir hun
dan ' 'lll a bir knç defa ciC:nrnils, 
ıı ~ay t gu<' hallcı tuhılmulitur. A. 
ı a b:t"I ro u!ı: hıı:·r.ın b;r n .. ld ~ lcn
rakol:ı r;..it iir..ih:ı k ii:!d,.::i :ılmnrr,
tır. 

Bir mektubu (Baş tarafı 1 incide) 
Eugene O'Neil'in (Dcsire under 
the Elms), Somnıer.sct Naughrun"rn 
(Sheppy) piyesleri tercüme etti _ 
ıilmcktedlr. 
Oynnnmı.~ piyeslerden Goı;ol"un 

{~Ilifct~) i, Necip l<~azıl Kısakü
rcğin (Bir adam yaratmak) ve 
Gorkl'nin (Ayrık takımı arasında) 
eserleri bu mevsimde tekrar 8ah
ncyc kanulacaktJr. 

M cshur facia aktörümüz Burhancttiııin sanatkar eşi Baran Set!İ' 
ye Tepsi, lstanbuJ sahnelerinden birinde yapmakta olduJıl 

danslarına dair yazdı~ım bir tenkide, bir mektupla mukabele etti. ss· 
mimi fikirlerimi, samimiyetle karı;ılamış olan mektubunda, dansınJtl 
hu·usiyetlerini, bilha sa zeminin mü-ı.adcsizliği dolayısile göstereınt' 
di~inden bahsediyor. --- - • A 

Bir de her eumarb!si gilnU öğle. 
den sonra saat 16,30 dıı CF..debl 
matineler)· tertip edilmesi de dil
!}iinlilmektedir. Tilrk edebiyatında 
bugilne k:ıdar Ya7.ılmış eserler<len 
&eçilmi!J muhtelif parçalar muhnr • 
rirlcri hakkmda kısaca izahat ve. 
rildikten ~onra sanııtkiirlnr tara • 
fından okunacaktır. 

Seniye Tcpsi'nin itizarmdan, derhal: 
- Oynasana kızım? 
- Yerim dar! 
I lika.resini hatırlayacak değiliz. Çünkü "yerini genişlettiğinıilı• 

zaman: "renim dar •• bahane~ini ılcri süren.le artistlerden d:ğildir .. · 
Kendisinin e<ı.1c;Jı bir istidat. zekft \'e zaptcdilmez bir sanat se,·da~ 

sahip o'.duğu anla~ılıyor. 

iHHi 

Salmemizde yirmi beş· eene rnu
vaffokıyctlc hizmet ettikten son. 
m tiyatrodan nyrılncak olan Dok
tor Emin Belll için 30 Eylulde Ko. 
medi Tiyatrosunda bir müsamere 
verilecektir. 

8 hlrinciteşrinde de yine Komedi 
Tiyatrosu mcmlelu~te davet edilen 
kıdemli sanatkar üstat EurhaneL 
tin Tepsinin tertip cclcceği lıir mü
namercı:vc llal!rcdllccek ve huna 
Şehir Ti:.·atrosu s:ıruıtknrları da 
Lir percfelik bir eserle iştirak ede. 
cclxlerdfr. • 

Bayan Tepsi ayn\ zamanda bu 
oynadığı dan ın, büyük blr Bale
nin 11yıldız rolü,, nü teşkil ettiğini 
söyli.iyor ki, "Balesiz, dekorsuz, 
projcktörsüz ve temirattan tama· 
men fıri (. • • .) sahnesinde gör. 
mel: istedi~imiz c.anlılığı tebarüz 
ettiremediğine,, mütee:>siftir. 

Sanatkarın bu sözlerinden de. 
giizalıcı <le!wr. projektör. cnvar 
ı~ıklar ve figüran kalaba'ığı içinde 
''kusurlar gürültüye gider ve siz 
de birşey farkedemeı:-iniz., mana· 
!;mı çıkarmak btemem. Esao; hah· 
simiz, ecnebi seyircileri ününde 
ınonte edilmiş hir Şark kompo. 
zisyomımın, artık Şarka geldikten 
sonra. yerli hu usiyetlcrine avdet 
etmesi. hiç olmazsa bir Şark sa
natkarı ruhiyle oynanmasıdır. 

llatUI bu danslarda "Harem,, in 
esrarengiz kadınını tcmc;il etme~e 
çalışmak bile beyhudedir. Zira o 
kadın Paris, Be1fü1, Hamb~rg ve 
Brüksel için "e,,rarcngiz •. olabilir
se de bize göre meçhul bir t:ırafı 
roktur. 

*** 
Muhsin Ertuğrul 

koyup §eCkatli gözlerini kapat-" 
rak tatlı ve tannan sesile: ·r 

- E\·et, demi~. Beni aktli. 
Burhanettin yetiştirmiştir. Ha~?rtı 
tımın sonuna kadar ona mecly..
kalacağım! .. 

Eğer Muhsin bu sözü, bir ınil' 
nakafayr - reklama Yesile o~ 
ması için - kö\.ünden kesn>C 
maksadile söylememişse, Burlı" 
netlinin iddiasına inanmak !Azıt"' 
gelir. 

• •• 
Münir Nurettin il. 

H aber gazetesi, mııhar1'İ' 
Yekta Ragıbm bir mU16 

katile ikinci bir Münir Nurett.iJI 
lanse roiyor: Necdet Engin! ••. .rır 
nüz on sekiz ya~ında bulunan ~ 
lzıuirli gencitı resi, Türkiycıı1ıı 
va bütün Şarkm Ses Kralı mel'• 
kiinde olan Münir Nurettini ~ 
an<lmyormuş. Ne güzel bir k•' 
.zanç! 

Teganni sanatımızın istikbali 1 

çin, bir değil. birkaç Münir !"~ 
rettinin yeti~esini, hayırhah b11 

teHlkki ile daima kazanç sayınıl'' 

Postada maa§ları 
yükselen memurlar 

Ankara, :!G (HıNısi) - Anka. 
ra posta mUdUrü Naci Bnvknl. 
Bursa. merkez mUdUrU Yus~fun 
man ln.rı 90 liraya, Konya merkez 
mUclilrü lo'a1.ıl, Slvan merkez ml1-
dUrU ı.matm mııa .. lnıı 80 lira.ya. 
Tekirdağ müdürü Sami, lfütııhya 
milaUrü Hfunit ve Erzurum mUdli
rU Ahmedin ınaruılarr 10 lirayn çı. 
knı1lmı~tır. lspo.rtn mUdUrü Şaki
rln mnar;ı d'.l 60 lir:ıyıı <'ılı:anlmış
tır· 

Ve Burhanettin , vn:. 
w Mükemmellerin sayısının ar' 
ması, biribirlerini gölgede bı~~; 
cağından korkmamalı. ltaıyav: 
birka~ Karuzo çı!rnaydI, ne gibi 
bir mahzuru olabilirdi? 

S öz Burhanettinlerden açıl. 

mı~kcn, bu iki sima. Av· 
rupadan avdet ettikleri sırada ga· 

Öğretmenler ailesinin zetclere akseden bir münakaşanın 
bir kaybı pçk hususi bir tarafım anlatayım: 

Hay Burhancttinin. Türk sahne. 
Jstanbul ö.,'l"Ctmer.ıerl yaru:nı ce_ sine yaptr'rı hi2metleri bir hayli 

mlyetı ba§l:onı•nıııalll: herecania anlattı~ı mahlmdur. O 
Ccmlyetımlz ıız.:ırmıclan 1st..-ınbul cı kad<ır ki, Şehir Tiyatrosu Reji

Incı o'mlc!ıı.ıı cmehU h&ıctmen :M. sörii Muh m Ertuğrulun kendi 
Fallrl Tn,}'!;I) 1 nrnr.1u. lnn ~ ! ·ıı·· reti. tirmr j oJdutrunu ileri sür· 
c~· llvycn knyl ~tak. ı'cderll nıı~ pine 

1 

mtbtü. 
'"' rayın nı·lcndn,:al'll t:ız :Ol'!'crlm ..:ı dunu :\luh.;irc: sormuşlar. Muh. 
ırınarız. ~in d", elini tc'!limiyetlc gö3c:üne 

Bu b:ıkımdan. Izmirli genci jıtl' 
tihan için; "gözlerinizi kapayı~ 
da öyle dinleyiniz. Münir Nurett 
ni dinliyorswmz .. dememeli. ~P .... ı 
kis, iki gözümüzü de açarak ~ 
seslerin mahşeri olduğuna fll 
~phc etmediğim Türk cemb~~ 
içinden, daha böyle onlarc.'lcfll 
bulup çıkarmalı. 

l/IKME1' MONIR 



!şeretler: 

Beden terbiyesi 
mükellef iye ti 

. Y -1onda Üç :milyon vatandat 
!ı"' defa kollektif bir ~de IMı.. 
.e.a teri.iyesi faaliyetine geç.ecelr.. 

ti~. Vakıa beden terbiyeairıin ma. 
hıyetinde bir konektiflik mev· 
~ttur. Fakat bu koDektif hare. 

~ eğer ~ayesi sarahatle tayin 
e~lınezac nihayet ya mütterek 
egJencc, yahut spora en kalJi.li.. 
Y~tli insanları ortnya atmak gibi 
bir netice verir. 
w Şüpheşiz her salında oldu. 
ıu gibi, sporda da teıekkül 
etrn~ş yüksek §ahıiyct sahiplerine 
ınalik olmak, bunlan yetiıtirme. 
Ye hizrnct etmek minnetle anıla
caJc hizmetlerdendir. 

Fakat biz memleket mikyaım. 
da :Or>ora verdiiimizi manaya gö. 
l"c İ~j ;adece bu hudut İçinde ta. 
~lanmıf sayımıayız. Sayama
drğınuz içindü- ki teşekkülü gibi 
«•Yeıi de millete müteveccih kol. 
l~f bir beden terbiyesi faaliye. 
tını temsil eden umum müdürlü. 
.;~n rnmlekctte OTİjinnl hizmetler 
ı;orct4'gine kani bulunuyoruz. Be
den terbi;esi umum müdürlüjü. 
ıı~~ orijinal faaliyeti y.lcında ken· 
dını hiıaettirecektir. 

Bu orijinal faaliyetin ilk göze 
!i'-rpan misali beden terbiyeaini11 
bütün millete mnl cdil:ni;? olma. 
•ıdır. 

_Beden tcrhiyeıinin bütün bir 
hllllttwı mal olan tcklinden biz ne. 
ler bekliyebiliriz:? Her halde şu 
"~Ylll bu yıldm yeti~tin!lek değil. 
<Ür. Bilakis onun vazifesi vata
:rıın <'n lı7 .. '\k semtlerinde, en ten. 
ha köşelerinde yaşayan isimsiz 
'"t\ndnşı spor ha .. ·aıma aolcmak.. 
tır. 

Kollektif beden ter.biyesinden 
~t vatandafı 11b.hfttli, çevik 
"Ve karakterli insan haline koy. 
:tı\alctı r. 

Prenıipi bu suretle ortaya atı. 
lan davanın hedefi tek kelime ile 
Ya~ır. . 
Y~k, millet olarak yaJ&mAk 

:bilınc1c, sıhhatli olmek, milli ve 
l<araktcrc sahip olmak demek. 
lir. 

Millete mal olan beden terbiye. 
~i bir taraftan bedenleri çevik, 
ku,·vctJi, bir hale sokarken, beri. 
Ytmdlln da milli ruhu terkip ede
cek cauları yaratacaktır. 

Runun içindir kj millete mal 
olaQ beden terbiycai milletin ha.. 
Yali ınikyaıında ,.c hedefi tama. 
•-ıcn milli fo •da olan milli bir fa. 
;Uiyct olacaktır. 

S?Orun bizde bu tekilde anla-

d~1!ını1 olmaaı hcıkikRten orijinal. 
ır. 

Büyük tehirlerde teeuüı eden 
'c tarihleri oldukça maziye ka.. 
ı·ışınış olan apor faaliyetlerini 
~~~ fertleri inkiıaf ettirmek 
"ıbı bir gayeye hizmet eden 
~erb:at faaliyet unsuru olarak t~ 
cikb edebiliriz. Bu faaliyet tar-
~1:Un faydalan hakkında l>ir hü. 

U1rt ve mütalea i~ri sürmele jste.. 
~· Ancak millete mılJ olan 1tir 

e:ı l~rbi~i faaliyetinin ta. 
~ orij:naı olduğunu söylc
?ll<:k iıtcrim. 

. Devlete mal olan ve kadroau 
llıii~et olan spor faaliyetine mu.. 
'ııfnılnyct dilemek bir vazifedir. 

=- SADRiERTEM 

Belediyede dünkü 
toplantı 

l Dun br>lt'dlve r<'is muavinlerin-e e L . 
l:.U n Ülfl Akıso~un ba§l:anhğmda 
:r ~ n b ll'd.iyl' müdUrlerlnln ~ti
l n2f.' bır toplantı yapılmı~trr. Top. 
:-:ıta da fırınlarla grda maddeleri 
hı n J' rl" in tabi olacakları srh
ın artınr hakkında bır talimatna-

ha ırl:uunası görliJUlmüı;tür. 

~nebi ~etlerde 
ulunan talebelerimiz 

t.f:' upada kendi hesaplarına 
2 . Sil etmekte olem talebelerimi. 

dı()n .memlekete cönebil:neleri için 
Vır ·· da lYiı;on_dcrme meselesi ctrafm-

lıeı . aarıf Vekileti Almanya, 
ler·ç~ka ve diğer memleket elçL 
let%· e .temas ederek vaziyti hal. 
1 ı'itır. Talebe velileri çocuk. 
i::ına, memlekete dönebilmeleri li;n ~.erkez Bankası yoluyla 250 
raa gondere}?ileceklerdir. Bu ka
t" r alakadarlara tebhg edilmiş.. 
ır. 

- 4) A.rkada§ının elbiselerini 
çalan 

ll ~•ınaiı adında birisi Sirkecide 
~-~• otelınde b"r odada yattığı ar~,:ı,,___ lı.:__ • 

~. k ~nn c -ıenni çalnu~, 
~= al~tll'. lınnail birinci aulh 
_ za tnahkeınesincc tevkif olun. 
•"U§tur. 

Şehir Haberleri 
ihtikara karşı allnacak 

tedbirler etrafında 

Ticaret velElll vau 
De girişti 

Evvelki glin lmıirden şehrim.ize 
gelen Tıcaret Vektıi Nazmi Topçu
oğlu diln sabah Galatadalı:i :teı;ki
IAtlandırma. dalre.ainde metgul oL 
muştur· Vali ve belediye rfllai Lu~
fi Kırdar vekili ziyaret ederek bır 
mliddet görli6tJlUşlcrdir· Bu görllş
men.ln ihtiklra karşı alınacak ted. 
birler Uzerlnde olduğu tahmin e~ 

dilm~ktedir-
Nıızml To~uoğlu ziraat m\idtirfi 

Mehmet .Aliyi de kabul ederek Jren. 
disinden bazı .iuhat almlflrr· Vekil 
5ğleden sonra husutıt ıolerile meı. 
gul olıııuıtur· Bir k~ ~n daha 
kalarak ithalit birliklerinin çalıe· 
malan üzerinde tetkiklerine de· 
va.m edccdttir· 

R omangaga dün 
tiftik gönderdik 

3 O O ton daha gönderilecek 
nomanyaya satılan tiftik. ve 

yap5ğıları yüklemek fuere Iıma. 
nıml23. gelmiş olan .Alba Yulya 
şilebi dün Köstc.necyc hareket e!· 
:nıistir· Vapura 1150 .ton yapa_gr 
ve 540 ton fütik yUklenmıştir. 
3000 ton yapağı ve 1600 ton tif
tikten mürekkep olan biltün taah. 

hUtlerin yerino getirilmeaine 300 
ton kalm~tır. Bu mallar da P.o
manyadan ilk gelecek vapura yü~
leneccırtir. TU%lu oğlak dcriııi. la. 
viçreye iç fmdık, Bulgarıstana. 
balmumu ve Filistine mamul ı!lga
ra gönderilmif tir. 

Fiyat murakabe komisyonunda 

Odun f igatı tekrar 
tetkik olunuqor 

Jt"iyat murakabe komisyonu ?il? 
yeni vali muı;ıvini Ahmedin reıslı. 
ğinde toplanmıetır. Komisyon, oto
mobil yedek akenmmm 1!!8.lış flyat
larmı tP.sblt için tetkiklerine de. 
va.m etmi~. müteakiben nc))ati yağ 
.fa.brik arının ~ağ fiyatlatını yük
seltmek için ·yaptıkları talepte mef• 
gu1 olmu;ıtur · 

Fabrikatörler hariçten gelen 
ipt.klai maddelerin pahıı.lılastığuır 
\'e ba~ı madd~leriıı de hiç gelme. 
diğini ileri 8Urmüşlerdir· Komis
yon, vaziyetin tetkik! iQn eksper· 
Icrin fikirlerini nlmaga karar ver. 
mi§tir- Perşembe gün~U toplantıda 
ck&pt'rler dinlenccckt!r· . 

Di;;<'r taraftan vah ve belcdıyo e . 
re.i.ııi Lütfi J{ ırdar komısyona o-
dun fi)•atlannın trkrar tetkikini 
bildirmiştir· Bunun Uzcrinc beledi
ye iklısnt müdilrii S~ffet komili. 
yona verilmek üzere bır rapor ha
zrrlamağa bıışlamı11tır. Burada her 

cins odunun ayrı ayn fiyat nıd
yetlcri tebarü~ ettirilecek ve ko. 
misyon da pcr§embc glinü yapa~a
ğı topl.ıntıdn bu yolda tetkiklerde 
bulunarak her cins oduna ayrı ar
rı fiyat teebit edecektir· 

Bundan evvelk.i fiyat le.&bltinde 
ti •IP ~yon azaaı odun ı:inaL 
lerıne göre ayrı ayrı fiyat kon
masını ileri alirmüı fakat kömür 
tilccarlarr : 
"- Halk odunun cinsine bakmı

yor. Ne ilıulursa alıyor. Onun i~in 
bir fiyat kA!idir.,, demişler ve i§İ 
böylece kapat.ıruşlardı ! 

JJ<>lecliye de tetkikler yapıyor 
Odun mesclctıini belediye de 

tekrar tetkike ba§lıunl§tır. lstan
bulun senelik odun ihtiyacı 350 bin 
çckidfr. Halbu ki mevcut stok 20 
bin cekidir. Ch•ar ormanlarda ke. 
mımıŞ duran odunların getirilme
si etrafmda incelemeler dcrinle~ti
ıilPcektir· 

iskenderu.na ikinci 
sefer dün yapıldı 

Dcııizyol!arr Larcl'ından Sııd~
z:ıdclcrdcn kiralanan S&karya 11ı
lcbi dün ıı.k§l\Dl saat 18 de limanı
mızdan lskcndcı-una hareket eL 
miştir. Böylelikle bu ha lt.a ikinci 
sefer yaprlmrş olmaktadır· Daha 
evvel gitmiş olan Dumlcpınnr va· 
puru bir kr.~ gUnc kad:ır gelecek
tir- \'apur Mr..rsln \'e di"er cenup 
linuınlıırunızdan mühim miktarda 
hububat ve eşya y'llklcm!ştir. ls. 
kcndcruna gitmiş olan İkbal şile: 
bi de M<'ı silldcn toprak mo.hsull~rı 

-
Beden terbi ye si 

m!ik elletiyet ı 
1300 mükellef bugün 

Taksimde toplanacak 
lstanbulde Beden Terbiyr.si mU

kellefiyeti kanununun tııtblkinf! 
bilfiil 30 aıYustosta başlanacaktır. 
Şimdiye k~dar 25 gençlik klübü 
teıekkUl etml~lir· BugUıı Taksim
de bir toplantı vc;pılacak. buna 
1300 mUkellef i~tl;ak cdec~klir· la. 
tanbulda Beden Terbiyesi milkel
lefiyctl kanununa giren 58G9 ser
be8t 'atandaş tcsbit olunmuşlllr· 

Karadenizde fırtına 

ofisi i~in ı.soo.ooo kilo arpa ve 
yulaf ile lakendemndan da 3000 
ton buğday almıştır- Böylelikle ee. 
nup limanlarımızda uzun müddet. 
tcnb:ıri birikmiş olan mallar nakle
dilnleğe ba§lanmıştır. Zafer 
bayramı ve fuar mUnasebetile 
lzmire gideceklerin fazla olııcağınt 
düeUnen denizyollarr idaresi bugün 
1znıire bir ilave postası kaldırac:ık
tır. Bu postayı Kndcş vapuru ~ a. 
pacaktıı·. 

---
1 Bono sahtekarları 

14 maznun bugün 
sorguya çekildi 

M tibadil bonoları üzerinde ge· 
niş mikyasta sahtekarlık yaparak 
bir hayli para vuran Nihat özko. 
yuncu ile ı 7 arkadaşının muha. 
kemelerine dün sabah ikinci aifır 
cezada başlanmıştır. 

14 ü mevkuf bulunan maznun. 
!ardan bir kısmı sorguya çekilmi~ 
ve vakit geciktiğinden diğerleri
nin sorguları yapılmak iizcre mu. 
hakeme başka bir güne brrakıl. 
rr.rştır. 

Karadenizde oldukça ııiddctli fır. 
tma devam etmektedir· KüçUk , n" Bir kısım maznunlar verdikle. 
purlar Boğudan dııı:ırı çrkama. rı ifadelerinde ıuçu inkar ctmi§· 
makta; ve bir çok vapurinr Boğaz- Jcr. bir kısmı da tevil yoluna sap. 
<la havanın a.çma.mnr b kltm k· 1 mı•lardır. 
tcdir. l 1 

i - i 
=Meseleler: ı 

R&dyomuzla baş- 1 
kalarını rahatsız ı 

edemeyiz 
Şehir Jıayatı, na~il vaaıWa: 

j rının önüne eesilemıyen aalerı 
• ile günün hemen hemen her sa. 
i atinde ıürültii içindedir. Bir tek ~ 
J teselli edici nokta, binalarımızın i 

1 
kalın duyarlarla dıt prültüden i 
mümkün mertebe bizi koru.. ! 
mut olmuıdır. Bir apartımanın : 

1 alt katında çalına radyo, yuka· ! 
• rıki kiracıyı rahatıız etmez. Ya.: 
i hut kiracı, medeni insandır, mu. i 
1 ıik.iyi zevk bilir; ve radyosuna : 
j .ancak kendi kulaldarını okşaya. ! 
J cak kadar miilude eder. Fakat! 
i tay fi ye yerleri öyle mi? Bilhas- i 

J 
sa .Bakırköy mllballelerinin ta. : 
hammül edilnxz bir hale geldi. i 

i ii .tksık aldrğumz mektuplardan 

1 anı.,uınaktadır. Bu aralarda ra.d 
• yonun aon haddine ikadar açddı· 

I
•• ğı TC evlerin zangır %8flCJr titre. 
diği bildiriliyor. Allkadar 
makamlar, bu radyo «Uriiltü. 

1
1 sü meselesini bir "meatle" ola. 
:rak kabul etmeli ve !ehir dıtm· 

l 
da radyoyu medeni insanlara İ 
has bir şekilde ~~llanmanı.n er.: 
k&nını öfretmeltdırler. Kunııe. : 
nin · kimseyi rıhatıız etmeye 'ı 
hakkr yoktur. , __ _; _________ _ 
Ellerinde· İngiliz 
lirası bulunanlar 
Dünkü müracaatlar 

kabul olunmadı 
Ellerinde lngiliz lirası ibulunan 

bszr Jrdrı.seler dün de Merkez Ban
kuma müracaat ederek bunları 
teslim etmek l!temişlcrdir. Fakat 
İngiltere hüktımetinden gelen e
mirde paraların en geç ayın 2' 
üncü günü yola çıkarılması bildi. 
iilmif oldufundan banka bU mU· 
ra.eaatlan kabul ctmemiıtir· Bir 
çok kimselerin ellerindeki İngil~ 
liraları böylece hükUmııüz kalmJ§
tJr. 

Merkez Bankasınm fi~hrimlı şu
be41inde para dcğiştirenlor 3000 
kişiyi geçmiştir. Teslim edilen pıı.. 
ra miktan da oldulı:ça mUhimdfr. 

• • 
ızmır şarap 

fabrikası 
Makine tedariki hakkın 

da tetkikler yapılıyor 
Evvelki gün Ankaradım ,ehrimi

;ı:e gelen MUnakalit Vekili Ali Çe. 
tinkaya 15 giln kadar kalarak Bii
Yikadada istirahat edecektir. Şeh
rimizde bulunan Gilmrlik ,.e İl'ıhi. 
Barlar Vekili Raif Karadeniz dün 
sabah inhiaarlarda m"fgul olmu3, 
gümrük bııpılidlirü Methiyi da\'et 
ederek kendi.sinden bazı izahat al· 
mıetır. Vekil. inşa.ııı geri kalan lz. 
mir şarap fahrikaır için hariçten 
makine tedariki hususunda tetkik. 
Ier yapmakt.adır. 

Halkevi balolarından 
damga resmi 
alınmıyacak 

Halkevleri ve parti tara!ından ve 
rilecek balolardan damga resmi, 
,.e karoseri imal eden müesseseler
den b0 na ve kazanç vergileri atm. 
mamMı belediyeye tebliğ cdilmi§. 
tir· • 

Altın fiyatı 
Allın beş kuru§ dana düşmü3 

ve dün 2120 kuruştan muamele 
görmüıtur. 
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l~p düşünd~~~ .... -
Suç yalnız halkta mı? 

Son günlerde tram,·aya atla~ anlar, şiddetle takip edilı:ror. Hat. 
tA bu işe bir de zabıta kamyonu tah i- edıldıgini işitiyoruz. Yuru· 
yen bir' ao:ıtadaki suçu, yine yurilyen bir vasıta He takıp, gerçekten 
ho~ bir bulu5tur. 

Eskiden durak yerlerinde, halk tramvaylara üşüşür. Arabalar 
arı kovanı gibi dolar, basamaklar salkımlaşırdı. "Polis,, lerin nöbet 
bekledikleri nokta yerlerine gelince, düdi.ıklcr öter, ortalık karı~ır, 
kaçanlar. ko\'alayanlar olur, yolcular başkalannm cürctine kurban 
edilerclc iıılerine geçikirlerdi. 

Şimdi artık bu zaman cerimesinc hacet kalmadı. Kamyon ko. 
§Up, belediye yasalarına aykın hareketlerde bulunanları yakalıyor. 

Dünyada "musibet,. ten büyük ibret olmaz. derler. Hatta bir 
musibeti, bin nasihate ü t tutarlar. Fakat bunca kazalar, yollarda· 
rastladığımız, kolsuz, bacaksız tram,-ay kurbanları, bize ıbrct!>~ma· 
dı. -

Her tramva}•a atlayan: 
- Ben dikkat ederim, dü5mem! 
Diye avunuyor. 
SuÇU. cezanın hemen o anda yakalama r, kaza korkusundan da 

müessirdir. Belediyenin böyle yapmasını pek yerinde buluyoruz. 
Yalnız, burada bir mesele de kendilibrinden ortaya çıkıyor: 
- Acaba neden tramvaylara a danlar var? Ve bun!arm hepsi 

çol~k çocuktan, bilet parası vermekten kaçanlardan mı ibarettir? 
:Sabah, akşam işe başlama ve i~ten ayrılma saatlerinde tramvay

ların adanı alrtıadrğını görüyoruz. Durak ) erlerini her araba gö· 
ründükçe dalgalanan insan duvarları ku~tıyor. 

Tramvaya biniş yok, tramvaya hücum vardır. Bazan tram. 
vaya girmek, bir fetih kadar zor oluyor. Şu halde, Istanbulun hal· 
kile, tramvay arabalarının istiap kabilireti arasında bir nisbetsizlik 
var demektir. Eskiden, tramvay İ!';İni, yabancı bir şirket idare celi. 
yordu. Şirketlerin hali1 gayesi, seciyesi malOm. Para :kazanmaktan 
baska bi~y düşünmezler. 

Fakat bugün tramvay, bir devlet mile sec.esidir. Belediye i~e· 
tiyor. Beldeyi belediyeden daha iyi kim bilir?. Yolciyle, vasıta. 
lar arasındaki bu nisbetsizliği, elbette onlar da görmüşlerdir. 

lş bu halde kaldıkça, yalnız her hangi bir ceza tedbiri ile bunu 
ön1~cl~ k.abil midir? Ben, kendi payıma buna inanamıyorum, Be· 
ledıyenın ılkönce kendini de suçlu, halka J..--arşr kusurlu olmaktan 
kurtarması lazım gelmez mi? 

HAKKI SUJJA GEZGiN 

F aydah bilgiler, merakh şeyler 
8 itarathğı sık sık ihlal olunan 

i sviçre 
İsviçre, ezeli bitaraflığma rağ

men muharip devletler arasında 
sıkıştığı i~in çok müşkül vaziyc.t. 
lerle karsılasmakta ve muharıp 

devletler; ait tayyareler tarafın. 
dan bitaraflığı sık sık ihlil olun. 
maktadır. 

İsvicre merkezi Avrupada fe· 
Öeral bir cumhuriyettir. Mesaha. 
aı 41.208 kilometre murabbaı, nü. 
!usu 4.200.000 kişidir. Merkezi 
Bern §ehridir.. Büyiik şehirleri 
arasında Bal, !..ozan, Cenevre ve 
Zürih sayılabilir .. Arazisi dağlık 
olan İsviçre zengin otlaklara ma
liktir. Bu münaseb~tle çikuHita, 
peynir gibi sütlii gıda maddeleri 
ile meşhurdur .. İsviçre bir sanayi 
memleketidir de. Bilhassa saat 
sanayii fevkaliide ileridedir. 

İsviçrenin tarihini tetkik etti
ğimiz zaman burada evvela Sclt 
ırkından Helvctlcrin ya~mış ol. 
duklarını görürüz. Bundan son. 
ra Romenler, Burgondlar, Frank. 
lar İsviçrede yaşamışlardrr. Ka
rolenjler imparatorluğunun inhi. 
tatını müteakıp tsviçrede miJJi 
ce.reyan başlamış ve Giyomtel bu 
nulli hareketin ba~mda bulun. 
mu§tur. 

Bu gayret sonunda teşekkül c. 
c'ien Helvet konfederasyonu 15 
inci asırda müthiş Şarl ve Maksi
milyen ile mücadeleye mecbur 
kalmış ise de bunlar da Bil mua. 
hedesi ile lsviçrerun istiklalini 
kabul ctmiılerdir. İsviçre bü. 
tün büyük devletler tarafından 
1648 senesinde müstakil bir dev. 
let olarak tanınmış idi. (Vestfal. 
ya anlaşması) 1798 de İsviçredc 
cumhuriyet taraftarlığı hareketi 
görüldü ve bu vesile ile küçük İs-
viçre Fransızlarla • Avusturyalı 
ve Ruslar arasındaki har'be sah. 
ne te§kil etti. Bu harp Fransızla. 
rın ~alebcsiyle neticelendikten 
a"'nra 1803 senesinde Napolyon 
İsvicreyi federal bir cumhuriyet 
şekline soktu. Jf'akat Viyana 
kongresiyle de kabul edilen bu 
vaziyet evvela 1848 de bilahare 
de 18 74 de bozuldu. 

Bugün 1sviçrede icra kuvveti 
'"Bundesrat" tesmiye olunan bir 
federal konseydedir.. Bu konse
yin reisi aynı zamanda Helvetik 
konfederasyonunun da reisidir .. 
TcıJrii kuvvet ise bir milli konsey 
ve bir de devlet fUrasından mü. 
teşekkil bir federal cemiyetin c. 
lindedir. Diğer taraftan her Kan. 
tonda ayrıca bir hükii:met mev
cuttur. Bu huıusi hükumetler 

Jederal ehemmiyeti haiz olmıyan 
meseleleri tetkik etmektedirler. 

İsviçre bitaraf lbir mmlekettir, 
ve bu bitarafltğından istifade e. 

.Oerek bc§eri yaralan sarmaktı.. 
dır. Beynelmilel kızıl haç ccmiye_ 
ti merkezi ve milletler cc.ıniyct) 

1sviçredcdir. 

Universite için daimi 
kamp 

İstanbul üniversite talebesinin 
askeri kamp yerine dair :Maarif 
Vekilliği tetkiklere baJlanuttır. 
Her yıl İstanbul Üniversitesi 
bütçesinden kamp için 15 bin li. 
ra tahsisat ayrılmaktadır. Bu pa
ranın daimi kamp yeri teaiı edil. 
:memesinden ötürü mühim bir 
kısmı vesaite harcanmaktadır. 

Vekalet bu hususta hazırlıya. 
cağı bir projeye göre lstanbulun 
uyfiyc yerlerinden birinde bir 
daimi kamp tesis edecektir. Bu 
kampın gelecek ders yılı llOllWla 
kadar kurulmasına ç.alıplacak. 
tır. 

Y alovada yeni iıkele 
inşa edilecek 

Deniz Yolları Umum Müdürlü .. 
ğü şimdiye kadar eski lbir halde 
kullanılmakta olan Yalova vapur 
iskelesi yerine yeni bir iskele in. 
şa etmeye karar vermiştir. Bu
nun için 15 bin lira urfoluna. 
cakt1r. 

Planlar hazırlanımştır. Yakın. 
da inşaata başlanacaktır. 

Bir mağaza sahibi 
mahkUm oldu 

Gecenlerde "Sultanhamamr Pa. 
zarı'' mağazasında bir cürmümeı
hut yapılmış ve mağaza uhibi 
Hayim, 48 kurut olan baa .. 
mayı 60 kuruşa satarken ya.kala. 
narak sekizinci asliye ceza mah. 
kemesi tarafından tevkif olun
muştu. 

Dün Hayimin muhakemesi bi. 
tirilmiş ve 25 lira ağır '}>ara ce. 
sasma mahkum edilmiştir. 

~ 

Bir polis adliyeye 
verildi 

İsmail Çağla adında bir polla 
memuru Fatma adında bir kadr.nı 
bir suçtan dolayı yakalamıı. fa. 
kat karakola götiirürken kendi· 
sinden 2 lira rüşvet alarak brrak. 
mıştır. . 

lsmail Çağla dün adlı~c. :~s. 
Jim olunmuş, sorgu haki.mlıgınc 
verilmiştir. 



--- --- -

. i - VAKiT 27 ACUSTOS 1940 

3 Ağustosta 1:~9~J·ll 
~Dumlupıniırda yapıla 7.30: Pro:;raın, ve memleket aaat 

ayan, 7.35: MUztk: llafl! Musiki (Pl) 
8.00: Ajans lı:ı.bcrlerl, 8.10: Ev kadını 
Yemek IL<ıtesl, lt:!0/2.30: :MUzlk: Ha- f3~ğ 

• cak merasım programı 
tıt mu'Jiki (Pl.), 1:.!.30; Program ve 
memleket saat ayarı, 12.3:i: Müzik: 
Muh teli! ııarkıln r (Pi.) l 2.CiO: Ajans, 
13.05: MUzlk: PU\.klarla muhtelif §ar. 
kılar, l:l.20/ 14.00: .MUzlk, l~.00: Pro· 

YAZAN: MUZAFFER 
-40-

- ZaY:ıllı ya\-rUm··: Biz. A§k ke• ft n~r buhranının hittiğinc mcnınun 
limesine çok yanlııı hır mnna ver- fi bır hnldc ner!ayı kolları nmsma 1 - Merasim, Dumlupınar& 

:iO Ağustos günü saat ( 11.30) da 
yapılacaktır. Merasim amiri Bi. 
rinci Kolordu Komutanıdır. 

2 - O gün, merasim başlamaz. 
,fan evvel Mechul asker abidesi
ne; Büyük Miİıet Meclisi, Başve. 
kalet, vekaletler, ordu ve C. H. 
P. Beden Terbiyesi Genel Direk. 
törlüğü, Kızılay, Türk Hava Ku. 
ı ımu, Çocuk Esirgeme Kurumu, 
ordu harp malUlleri, şehitlikleri 
imar cemiyeti ve Türk Basım Bir
liği adla!"ına birer çelenk kona. 
caktır. 

Her makam, çelengini kendini 
temsilen göndereceği bir memu. 
l'U mahsusu ile abideye koydura. 
caktır. 

3 - Bağlı listede isimleri yazı· 
1ı 27 vilayetten; biri Parti ve Hal. 
kevini, diğeri Umul!'.i Meclisi 
temail etmek üzere ikişer kişilik 
birer heyet o vilayetleri temsilen 
merasimde bulunacaktır. 

Bu heyetler de, vilayetleri adı. 
na birer çelenk koyac.ıklardır. 
Çelenk tedariki zorluğunda ka. 
lan vilayet heyetleri, çam dalın
dan veya O>aşaktan birer celenk 
yapıp, üzerine rozetlerini bağla. 
yıp koyabilirler. 

4 - Merasime iştirak edecek 
kıt'alar: 

a) Aııkeri kıt'alar: "Milli Mü. 
dafaa Vekaletinin tayin edeceği 
miktarda". 

b) Afyon, Konya, İzmir izcile· 
riyle, İstanbul ve Ankara yüksek 
okullarını temsilen bir kısım ta. 
]ebe. (Miktarlan Maarif Vckale. 
tince tes'bit ve tertip edilecek. 
tir.) 

c)' Kütahya ve Atyon vilayet· 
J .. ri köy ve kasaba halkından, İs. 
tikt!l harbine iştirak etmiş müca.. 
hitlerden teşkil edilecek halk kıt' 
;ıları . (Bunlan Afyon ve Kütahya 
vilayeti parti reisleri müşterek 
mesai ile tertip ve teşkil edecek. 
krdir.) 

5 - Bu kıt'alann hepsi mera
sim yerinde, merasim amiri olan 
kolordu komutanlığının emrine 
~irecek, bunların gerek merasim 
vcrindeki duruşlarını, gerek ge. 
cit resmindeki sıra ve tertiplerini 
komutanlık tanzim decektir. 

6 - '.Aynı günde yerlerine dö_ 
necek kadar yakın köy ve kasa. 
b:tlardan hallan bu merasi:ne is
tiraklerini, merasime civar ola;,. 
vilayetler ve parti teşkilan teşvik 
ve tertip edeceklerdir. 

7 - Merasime 30 Ağustos gü. 
nü saat {11.30) da top endahtiy. 
le başlanacak. sırasiyle Ordu, C. 
H. P. Halk. İstanbul ve Ankara 
yüksek okulları adına olmak üze. 
re birer nutuk söylenecektir. 

8 - 30 Ağustos günü akşamı 
radyoda partice bir konferans ve. 
rileccği ~ibi, yine o gece halkev. 
lerinde ve halk odalarında, hal. 
kcvi ve odasr clmıyan yerlerde 
parti merkezlerinde toplantılar 
yapılacak, fstikHil harbinde mil. 
letse gösterdiğimiz kahramanlık 
ve fedakarlık ve 30 Ağustos Baş. 

kumandanlık meydan muharebe • 
sinin ehemmiyet ve kıymeti hak. 
kında konu~malar ve konferans. 
lar tertip edilecektir. 

9 - Bu büyük ve milli h&dise 
hakındaki merasime matbuatımız 
30 ve 31 Ağustos günleri ya~. 
cakları kıymetli neşriyatla iştirak 
etmiş olacaklardır. 

1 O - Halkımızın bu merasime 
kolay ve ucuz iştiraklerini temin 
için 30 Ağustos günü Afyon ve 
tzmirden, merasim yeri iıtaayo
nu olan Silkisaray'a ucuı; tarife. 
li gidiş ve dönüş trenleri tertip 
edilecektir. 

11 - A) Silki saray istasyonu 
ile, merasim yeri arasındaki mü. 
nakalat ve merasim yerindeki ter. 
tibat ve hazırlıklar kolordu ko
mutanlığınca temin edilecektir. 

Toptan yaş meyva 
ve sebze fiyatları 

26.S-940 pazartesi gUnU lıtanbul 

Belediyesi Merkez Halinde topta.n 
sat:lan ya., ıneyva ve sebze fiyatları: 

Cinsi 

ll:ımyıı 

Domatu kır 
Domteıı sırık 

Sakız kabağı 

Patates 
Soğan 

Fasulye ı;:alı 

,. ay~ekadm 

,, yeşil 

Emsali 

kllo 

" .. .. 
" .. 
" .. .. 

bn rbuııya kırmızı ,, 
Biber dolmıı.ltk ,, 

sivri .. 
Sarım.'lllk .. 
Patlıcl'!n ba.g adet 

.. ort'.\ .. .. uf ak .. 
bostan 

" 
.Aıımaltabağı 

Hıyar .. 
l!rsır .. 
Ye~ll .ımı:ı.ta 100 
Mayc!;.noz demet 
Dereotu .. 
Nanf'I .. 
Havuc .. 
Pıınt':ır 

" 
Ü7.ilm çnvu' klln 

" 
P.:ılbat 

.. R1zakı .. 
teklrdeltlJlz .. 

" 
atyah .. 

Elma Amn!tya 
Armut Mnl:ıtya .. 

ya hani .. 
Fındık kabuklu 

iç 
Erik Bosna .. 
Şet'tnli .. 
Ayva .. 
Taze incir 
Kn:tlcık 

Muz yerli .. 
r.ımon ecnebi ıırn ~ndık 

Karpuz yenidUnya 
bıış adet 

" .. orta .. 
" .. ufak 

" 

orta 
lıı.uruı 

10 
1.50 
2.50 
7 
3 
3.60 

13 

10 
8 

14 
3 

2.50 

2.25 
1.l\O 
.i5 

3.50 
7 

-.73 

1 
100 
-.50 
2 

-.50 
3 

" J '\ 

8 
8 
8 
7 

]!'! 

H 
fl 
fl 

l!l 
11 
12 

9 
18 

8 
75 

!lOO 

7 
3 

1 

Çeviren: ~uat lOer~lş - 1 
- Hiç bir şey farzetmedim· Ev

\ eke cic söylemiş olduğum gibi 
bana aıt olmayan i~lcrc karı~mam 
'e hiç kimsenin hareketi beni ala
kadar etmez. Hele patronumun iş
lC't"inc hiç bir suretle karı~mağı se\ 
mcm. 

- Demek I\lister Brunlon·un 
yanında kim olduğuna dair hiç bir 
fıkriniz yoktu öyle mi? .. Bir lahza 
ol un içerisini dinlemediniz? .. Yok 
canım sözlerimi yanlış anlama) I· 
nıı. Diırti tlüğünüzden şüphe et· 
mıyorum ... Demek jstediğım şey 
kulağınıza içeriden bir ses gelip 
~clmcdiği, Ye bu sec;in kime ait ol
<lu~uiu kcndı kendınize sorup sor
madığınız... .ı\nlarorsunuz dcğıl 
mi? 

- Hayır efendim hiç bir şey i
ıtmedım. 

• - Teşekkür ederim. 
- Şunu da ... 
- Artık size bir şey sormak fik-

r 0 Pde değilim. Sizi c:imdi scrJX'c:t 
hırnkaca~ım ... Yalnız be ki juri bir 
"\. som1ak i tirordur! l\1 hyolcr 

·' .-aı.:ak bir .,cyiniz \ar mı? !\;:ı ıl?. 

Biraz daha hızlı ~örlcr misiniz? 
Misler 1 larrıson rorul:m suali 

i~ittiniz mi? Jüri, Mic:ter Hnınton
un yanmda farzcttiğiniz kimccnin 
hakkında bir fikriniz olup olmadı
ğıiı soruyor· Acaba bu kmseyi ka
dın mı ve:,•a erkek mi zannetmiş
tiniz? 

- Bu kimsenin bir kadın olabi· 
lt!ceğini zannetmistim. 

- Hangi kadın Mister Harrİ· 
son? Hica ederim hu sualime açık 
ce\ ap veriniz; bu kadın kim olabi
lirdi? Söyleyiniz? Misters Brunton 
mu? 

- Jlayır. Misters Brunton ol
duğunu dı.işunmcdim. !\Iisters 
Bnınton hemen hiç bir zaman ko
ca mın mesai ociasma girmezdi di
vcbilirim. 
• - O halde kim olabilirdi? 

- Bunu bilemem efendim. 
- Sözunüz:e cadcce: Bilmrdil:!i-

nizi mi, Yokca b:Jmek i~temcdiğini
zi mi anİatmak istiyorsunuz? 

- • Fikrimi ~jylemek için keli
mC'!eri dd!i~tinnck Melim <lcğildir. 
Bılcmem dediğim zaman bu, ca<tc-

granı, ve memleket .ıınat ayıırı, 18,0:S: B) Gerek bu münakalat ve ge. 
rek merasimin heyeti umumiye. 
sinde Kütahya ve Afyon vilayet. 
leri ve parti teşkilatlan kolordu· 
ya her türlü yardımın azamisini 
yapacaklardır. 

MU7.lk: <'azbımd (l'l.) 18.30: Çocuk 
saati, 19.0U: :MU1.ık: Çocuklar için 
(Pi.) J9.15: ı··asıl Heyeti, J0.4!5: Mem· 
leket saat nyarı ''e Aj:ıns . 20.oO: MU
zik: Çl.Ctçlııln naatı, :!O. Hi: l~onıışma, 

20.30: MUzilc, Aıı~<ara Rnı.I.} oqu küme 
ııc., ve ııaz heyeti, 2ı.ı:;: Serbest saıı.t, 
21.30: J~onu,ml\ (Ha<lyo gazetesi), 
21.4~: Mllzlk : H.n.lyo Salon orkestrası, 
22.30: Memlekrt ı;ant ayarı, Ajans 
haberleri, ziraat. Esham - 'l'nhvllA.t, 
Kambiyo - Nukut borsası (l''iynt). 
22.-1:>. Mllı.lk: Etadyo e:ılon orkcstrııııı 
prof;ramrnm devamı, 23.0o: .Müzik: 

xn 
miııizdir· A§k aradığımız ıztırapeız aldı. 
tatlı Lir his değildir· Ht>r ıuıkın dl' 
kcnleri vnr. hiyanct \"C unutma ol. 
masaydı nljk olmazilı zat en!· llürnrntlP açılan kapmın önünde 

kasketini elinde tut.an bir garson 
göründü· 12 - 30 Ağustos günü akşamı 

Afyqn vilayeti C. H. P. reisi, or. 
du, ~crasime iştirak eden heyet. 
ler ve halk mümessilleri şerefine 
Afyonda bir yemek ziyafeti vere. 
cektir. 

latanbulda yapılacak merasim 
proııramı 

1 - 30 Ağustos 1940 Zarer 
Bayramı aşağıdaki merasimle 
Taksim meydanında kutlulana
caktır. 

2 - Tebrik ve kabul merasi. 
mi: Ordu namına komutanlığa 
yapılacak tebrikler komutanlık 
binasında ve a!'al!ıdaki saatlerde 
kabul edilecektir: 

A) Saat (8.30 • 9) İstanbul 
garnizonu birlik komutanları ve 
müessese amirleri. 

B) Saat (9 . 9.30) Vilayet, Be· 
lediye, C. H. Partisi ve diğer 
te'}ekküllcr (mülkiye protokolu. 
na göre). 

3 - ·Merl\sim: Merasim Taksim 
meydanında aşağıdaki şekilde o. 
lacaktır: 

Mera'lim komutanı merkez ko· 
mutanımr . 

Merasime iştirak edecek kıta . 
lar komutanlıkça hazırlanmııı o. 
lup, hava filolarrmız da iştirak e • 
deeektir. 

Merasime evvela komutanın 
muayenc~iyle ba~lanacak, bade· 
ho Cumhuriyet abidesine çelenk 
konacak, ondan sonra geçit rcs. 
mi yapılacaktır. 

.A) Muayene: Muayeneye saat 
1 O da ba!i1cınacaktır. Kıtalar Tak. 
ıim meydanında saat 9.30 da top. 
)anacaklardır. 

Ca7.baod (Pi.) 2J 2j/..:!3.30: Yarınki 

program ve knpanqı. 

28.8.940 Çarşamba 
7.30: l'rogram ve memleket saat 

ayaıı, i .35: Mılzllc Haf'! program 
( l'I. l 8.00: AjAnıı, S.l O: F~v kadını -
Yemek llatcsi, 8.2)/8.31): Mllzlk: Pl!k. 
Jarlll hıı.fi! musiki, J2 31l : l'ro~ram ve 
memleket saat ayarı, l2.3,ı: Mllrlk, 
12.50: Ajano, ıa.o:;: MUzllt: Şarkılar, 
l3.20/ H .M: .:\l!lzlk: Hııdyo salon or· 
kestrıısı, 18.00: Pı ogrıım ve memleket 
:ınat ayan, l'l.f){i: .l\hl::ik: Dıınıı mU· 
zıği (Pi.) JS.40: MUzık : J<•ıuııl heyeti, 
1.15: Konuşma ( Uış politika hl\dlsc
lerl). 1.30: .Mll~k: TUrklller, 19.•5: 
McmlC'ket ımat :ıyarı, ve Ajans, 20.00: 
Müzik: ş:ırkılıı.r, 2'.>.15: Konuşma, 

20.30: MUzlk: \'lrtuoz'lar (P1.J 20.50: 
MUzlk: Geçit konseri, 21.15: MUzik: 
Eğlenc'cıı parçalar (l'l.) 21.::0 Konu§
ma (I!aclyo gazetesi). 21.oO: MUzlk: 
Modern musiki (lzııhlı - Pi() 22.30: 
:Memleket saat ayarı, Ajans haberleri; 
Ziraat, Esham - TahvllA.t. Kambl· 
yo - Nukut borsası (Fiyat). 22.•:s 
Müzik: Da!!S mUziği (Pi.) 23.2:5/ 23.30 
Yann!d progranı ve kapanış. _ _,,___ 

E. Sadi Tek Tiyatrosu 
Bu gece Uf<~YI.F:IıDEYl lskele Al • 

le tıyntrosund:ı HAMLET. 
Merasime İştirak edecek blrlik 

ve tcşkiller, 27 Ağustos 1940 
saat 10 da birer mümessillerini ddWWW1tli3illm:lllmWIWWW~ 
Taksim meydanında jandarma 1 L A le So"l1retler mıntaka kcmutanhğr binası önü- ~ · 
ne göndereceklerdir. Hangi kı. M ufukları 
tanın erede ve ne suretle tertip. , · .1 I 
!enceği mrasim komutanı tarafın_ ! aşan eşsız tı m erı 

Jlösi de su!'ltular· Mediha Beria• 
nın büvük kederine hürmet ediyor. 
Bel'iay'a hakikati apaçık söylediği 
için lçersinde bir sükun var, fakat 
hıi.la bir parça içcr::ıindedir. Söyle -
diklerinin genç kadın üzerinde te· 
s!ri olacak ... Bu kadar mahur ve 
im kadar ı;cniş muhayyilesi olan 
kadının hareketlerinden d:ıima kor 
kulıır· 

Nihayet Beria kısa kc limclcrle 
ve tok bir .sesle söze ba~ladı: 

- Galip niçin bunu htrnR evlen.. 
mcden evvel söylemedi· Mademki 
hiı.diııe bu kadar basitmiş? 
Medihanın gözlf'ri memnuniyet

le parlııdı· Eeriu kocasından hah -
sedcrk"n ''bu adam" "hu yalancı" 
gibi lıaka:-elli bir kelime ııö~•leme· 
di, onu adiyle andı· . 

Faknt se~i ) ürekten gelen bir 
ses dt>i':"il hentiz.· 

- Yavrum, bu iş sandığın ka
dar hasit bir hıidise değildir. Galip 
Beyaz kö§ke annene münasip bir 
lisanla Turgııdun evlendiği haberi· 
ni ,·crmcğe gelmi~ti· Tam bu ha. 
beri vcraceği sırada radyo Bük
reşte bir tayyarenin yandığını ve 
yolcular arasşnda Turgudun da bu· 
lundu~unu !!Öyledi. Nişanlın sandı
ğın uğrunda ö!Up bittiğin delikan· 
lının ölilm haberi seruıı için öldü. 
rücü bir darbe oldu. Az kalsın sen 
de ölüyordun. Haftalardan 11onra 
aklın başına geldiği vak.it biz hepi
miz Turgu<lun ya!iadığmı biliyor
duk. Faknt bunu sana haber ver. 
mek kolay değildi· Turgudun sağ 
olduğunu ö~renincc çok sevinecek· 
tin. Bu sevinç bile sıhhatin için 
tehlikeli olabilirdi· ı-·akat bu se
vincin arkasından daha büyük bir 
elem de gelecekti· 'l'urgudun bir 
bMkasile evlendiği haberlne belki 
de lalınmmill edemiyceoktin. Bu 
haberi sana \'ermemize Galip l.ıir 
türlü razı olamadı. 

Beria dargın dargm: 
- Fakat buna hakkı yoktu, de. 

1 di. 
- Beria, kocana haksız muame

le ediyorsun. Onun bu yaptığı işi 
o zaman hepimiz doğru bulmuı
tuk. dan yrinde gösterilecektir. I lstanbul halkına 

D) Nutuklar: Muayeneden ~ - Siz doğru bulmuş olabilinıi
niz. ÇlinkU bahse mevzu olan sizin 
s:ı.adctiniz değil ki... Ben o vakit 

1 tallhlmle mücadele etmek, Turgu. 
dun yanındaki kadını oradan kov~ 

1 mnk. onun yerine geçmek için ça••m balardrm· 

sonra Cumhuriyet abidesinin İs- 29 AGUSTOS 
tiklitl caddesi cihetinde konacak perı:embe 
kürsüde kıdemsiz bir subay tara.. er 
fından 30 Ağustcs Zafer Bayra. yeni bir zevk menbat 
mı hakkında bir nutuk verilecek 
ve miiteakıben komutan da bir olacaktır . 
hitab~de bulunacaktır. 

C) Çelenk koyma merasimi: 
Komutanın nutkunu ::-:ıüteakıp 
merasim komutanı tarafından ve • 
rilecek boru ile (Hazırol ! Qik
kat !) işareti ile har.ırlanan celenk 
merasim komutanının tertibi vcc. ' 
hile Cumhuriyet abidesine kon;. 
caktır. Bu merasim sırasında mu. 
zika İstiktal mar~mı calacc:k ve 
bu marsa bütün k.ıtala~ hep bir a
ğızdan iştirak edeceklerdir. Bu 
merasime horu İle verilecek (Ra. 

ce: Bilemem dem?ktir. 
- Sözlerinizden ~u çıkıyor de

mektir: Birincisi: Mıc:.ter Brunton
un yanındaki kim5cnin karısı ol
du~'Unu zannetmediğiniz. !kincisi: 
Bu kim -enin ba~ka bir kadın oldu
ğunu farzettiğiniz. 

- ..... 
- Haydi haydi .l\.füter Harrison 

bizi bcklctmeyıniz. Cc\·abımzı bek 
liyoruz. • 

- l'vtadem ki ısrar ediyorsunuz, 
sualinize evet diye ce\•ap verece
ğim. 

- Bununla. l\Iister Brunton'un 
ociac:ındaki kadının hariçten gel
miş bir yabancı kadının olduğu 
manacımı çıkarabilir miyiz? Söyle
mek i::-tediğiniz ~ey bu mudur? 

- Aman Yarabbi! Buf\u da ne
reden çıkarıyorsunuz? .. Olur i5 de
-~il! 

- Rica ederim bu kadar telaşa 
lüzum yok. :Mademki bu kadının 
dışarıdan gelmesini bu kadar ~id· 
detle reddediyorsunuz, demek .\ li . 
ter Brunton'un yanında olduğuna 
ihtimal verdi~inız eYdeki kadınlar
dan biri olacaktı. O halde rica e
derim söyleyiniz, bu kadın kim o
labilirdi? 

- Gerçekten bu c:ualiıı:ze cevap 
\ erebilmekliğim imkansızdır. 

- Rica ederim :'\li. ter Harri!iOn. 
Egcr ~imdi kendinizi müşkül bir 
mevkide hissediyorsanız bu kaba-

hat J) işareti ile nihayet verile. 
cektir . 

D) Merasim geçı~ı : Çelenk 
koyma merasiminuen so:1ra kıta.. 
lar, merasim komutanının göstc· 
rece~i istikameti takip ederek 
komutanın önünden geçecekler. 
<lir. 

4 - Merasim atı~~nn: 30 Ağu~. 
tos 1940 ~ünii saat 12 de Saray. 
burnundan 21 atım top atılacak
tır . 

hat kendinizdedir. Rica ederim, 
sualime cc,·ap veriniz. Ifaclcnizc 
nazaran, edada bulunması ihtıma
li olan kadın ne .:Vfüter:> Brunton, 
ne de kızı idi. Bunlardan sonra ev
de dört kadın daha kalıyor. }.lis 
Laınort \'e hizmetkariar. i\1i:ıters 
Jeannette Barlort, Yennings ve 
Violct ilurrage ... 

- Devam etmemenizi rica et
mek mecburiyetindeyim efendim. 
Ben hiç bir zaman, hiç bir kimse 
için böyle bir Ş:!Y dü,ünmedim. 1-
ç~ı ide farzctrniş olduğum kadının 
kim olabileceğini düşünmedim. 

- l\.1ister Harricon söylediğiniz 
sözlerden emin misiniz? • 

- Katiyyen eminim. 
- Pekala. ümit ederim ki artık 

bu isticvaba nihayet vereceğiz. Yal 
nız şuna da cevap \eriniz. l\1ister 
Bnınton'un huc:.usi katibi olmak 
sıfatiyle ahlakını \"C adetlerini her
kesten iyi bilirsiniz. 

- Şüphesiz efendim. 
- O halde bu son zamanlarda 

Mister Bmnton'un halinde bir de
ğişiklik \'aki olup olmadığını söy
ler misiniz? Bilhassa bu son gün
lerde? 

- Harır hiç bir dei::ri~iklik yok
tu. !\tictcr l3nınton'un bir saati 
bir saatine uymazdı. Bazan çok 
n~cli, bazan da cok clü~iinceli ve 
ne~esiz olurdu. Fakat on derecede 
iyi, mill~emmel bir patrondu ... Ü· 

- F'akat Turgut seni iı::tcmedik
t.en sonra ne yapabilirdin ki. 

- Peki farzedini.7. ki bir şey ya
ııam:ızdım. Bir köşeye çekil'p ıztı. 
rabımı dintrndinncğe çallljmak ta 
elimden gelmez miydi'! Mntemimi 
~!imden çalmağa ne hakkınız var. 
dt'! . 

- Saçmalıyorsun artık Beria! 
Berianın mütekalli~ kolları kal

kık b:ı<1ının Uz~rine yiikseldi. 
- Bu da ya~amak mı'! 
Ve nihayet gözlerinden yaşlar 

bo~aldı. Mediha bu ağlama ile si-

nun yanında ıı:eçen ... 
- Peki peki !\.Jister Harrison siz 

yalnız benim suallerime cevap ve
riniz. Demek ölümünden evvel 
Mister Brunton'un halinde hiç bir 
fevkaHidelik görmediniz? 

-Hiç. 
- Hiç bir can sıkıntısı da yok 

mu idi? l-hsusi hayatında veya iş 
haratında hiç bir sıkıntısı olmadı
ğına emin misiniz? Size böyle bir 
~yden bahsetmedi mi? 
- I lerhalde ölümünden bir gün 

evveline kadar böyle bir şey yok
tu. Son gün olan ~ey de katiyycn 
ehemmiyeti haiz değildir. 

- Rica ederim devam ediniz. Bu 
wn gün Mister Brunton mütee~sir 
vem dü..-;ünceli mi idi? Yoksa bir 
vaka mıaoldu? 

- Size anlatayım. Vazifemi hak 
kiyle ifa etmeğe gayret e:!eceğim. 
Son giinü ~fister Brunton biraz 
düşünceli idi. Bu doğrudur. Ve 
zannederim ki bu üzüntü,ünün se
bebini birnz biliyorum. Sebepleri
ni demek daha doğru olacak. zira 
bunda iki sebep vardı. Hayatının 
son gününde Mister Brunton aile
sinden iki kişiyle münakaşa etmiş
ti. Şüphesiz bu çok ehemmiyetsiz 
bir şeydi. 1Iatt5. münakaş.ı demek 
de çoktur. E~er bana böyle bir ~u
al somıamı ol.aydınız hiç ~iiphe. 
t;İz ki hu şcyd~n bahsctm~k aklıma 
bile gclmiyecekti. 

- Bir telgrafını?. var efendim· 
Beria hayretini gizliycmcdi ve: 
- Teşekkür ederim veriniz, de· 

di· 
TeJgrafı aldıktan sonm bir miirJ. 

det kağıt parmakları arasında, onu 
a.çmağa cesaret edemeden hare • 
ketsl.ı kaldı· 

Dört ay<lanbcri ayrı yaşadığı a· 
ilesi fertlerinden birisi ilo kendis.lnl 
tcmMa getiren bu haber neredC'n 
geliyor? Annesinden. mi, Medihn· 
dan mı, Galipten mi? • 

Beria biiytik bir heyecan içeri· 
~inde Biiyükadadan ve biltiln fa • 
nıdıkln.-ından ayrılml\k knr;ı.nnı 

vennişU. 
Ve bu kararını yalnır. Medibaya 

bir kaç satırla bildirdi: 
"Yanlı!'! bir yola sapıyorum Tan· 

nclme sakın! KRrarım çok yerln. 
de verilmlştir· Hemen 1stanbula 
iniyorum. Ora.dan Haydarpaşa) a 
gelip ilk trenle hareket cdccPğim· 
Nereye gideceğimi hcniiz ben do 
bilmiyorum. İnsan hayatta talih 
denen rüzgarın önünde sürtikJenen 
bir yaprak gibi olduktan sonra boş 
yere çırpınmak neye yarar? 
Hayalım bir ka.ııırga ile yarı yr

rinde yıkıldı. Şimdi hiç olmazsa hir 
kaç hafla yalnız kalınağa ihtiya • 
cmı Yar· Yolculuk fasanııı içini ıı
çarmış del'lçr, ben de bu limitle 
yola ~ıkıyorum. Bu kararanı nıı· 
neme Ye Galibe bildirrne.k vaz.i.fe_ 
si sana dilşilyor· Onlar bu aynlı
§l nasıl teliı.kki ederler.ıe etsinler, 
umurumda bile değil. Bilhassa Ga
lip ne isterse onu yapsın... Artık 
zaferi tam sayılır. Fakat bu 1.afe • 
rin semeresinden bir §ey kım na
~uyncak, çlinkil o gün karşı kar
ıtıya geldiğimiz vakit biriblrimize 
çok acı ııfü~ler :ııüylcdik, unutula 4 

mıyacnk kadar acı sözler ... Bu söz
lerden BOnra artık biribirimizin yli
ziine kQlay kolay bakamayız. Za
l~n bir ııarÇa da bunun için Jstan
buldan kaçıyorum. 

''Artık no arzum, ne de iradem 
var. Yalnız, tek başuna ya§ıunak 
istiyorum, iı::tiyorum ki tanıdığım 
hiç bir ses duymryaymı ve beni 
yalnızlığımın içerLc;indc kimse ra· 
hatııız etmesin,., 

Beria tatlı bir sarh~luk. içeri. 
sinde bu yapayalnız hayala atıldı. 

Delicesine bir ihtiras yarattığı ha
yal Aleminden elinde hiç bir §OY 
kalmıyordu : ~o aşk. ne de ıztırap· 
Hayat ve hakikat elinden hem aş
kını, hem de ızlırabını çekip aL 
mıştı. Fakat Beria şimdi kendJ 
kendisinden kurtulmak istiyordu, 
ayaklarına takılmış bir zincir gibi 
peşini bırakmıyan endişelerden. 

hislerinin hara.ber:ıi ilzerinde bir 
baykuş tüneyen can sıkıntısından, 
bilhnMa Galibi dilşündUğU aıılarda 
beynine ve kalbine bir hançer gibi 
saplanan acı sözlerinin hatıral'!ın· 
dan silkinip ayrılabilseydi . 

(Devamı var) 

·- Bu münakaşalan kimlerle 
etti? 

- l\lünakaşa dememeli... Bu 
sözü fazla buluyorum ... 

- Şüphesiz ki bu husustaki fi. 
kirleriniz pek kıymetli olabilir. 
Fakat burada mahkeme hislerle 
değil, rnü~bet şeylerle meşguldür. 
Şimdi söyleyiniz, rnn günü kimler
le münakaşa etmişti? 

- ilk önce Misters Brunton ile 
sonra da !\Iic:ter Adrian ile. 

-Misters Bnınton ile münakaşa 
sı ne zaman oldu? 

- Bu çok ehemmiyetsiz bir ~Y· 
di canım ... Jşte anlatıyorum: Sa
bahın saat on birin<ie Misters 
Brunton kocasının mesai odasına 
ıı:irdi. Bu pek nadir olan şeyler
dendi. Odaya girdikten <:onra koca
siyle yalnız kalmak jctediğini S(jy

Jedi ve ben çekildim. Dışarı çıkıp 
kapıyı kapamak üzere iken patro· 
num bana seslendi: "Harrison eli· 
mizdeki işi bitirmek lazım. dedi. 
On dakika ~nra geliniz.,. Tam on 
dakika sonra odaya girmek üzere 
iken odadan çıkmakta olan Mis
tcrs Brunton ile karşıla5tım. O za
m.an biraz aRlanuş olduğunu far
krttim... Odaya girince l\lio:ter 
Bruntonu asabiyetle gezinirken 
buldum. 

(Devamı .var) 
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... Kıymetli ~r tarih_ ~k~ı: ı 

270 sene ·evvel ingil· 
tere ile yapılan bir i 

\ . /Her mesleAln lçyüzlYı: 

Ekmek çeşidi 
neden bozuk? 

• 

ticaret anlaşması 1 

ıl 'r~iıni.ıde İngiltere ile siya
~i ~aa.dt birçok anlqmalara 
lunr Ymetli ve&ikalara sahip bu.. 
, .. ~Yor;u~. Bundan tam 270 eene 
1 . 1 binnci MChınet .zarnanmda 
tıırı.cııtere ile aktedilen bir ticaret 
do~e~esi, iki devlet arasındaki 
\ilıt uga çok güzel bir misal tcş.. 
111 etrnektcdir. Bu nadir vesika. 
nu~alep valisine gö.'lderilen bir 
"ad' •mı elde eden Ceridei Ha· 
ıt-C:'· t.azetesi sahibi Çörçil, ga. 
c.,... ~ınoe tefrika etmişti. 7 O sene 
ilin c tefrika edilen bu muahede.. 
rıa b~ı kısımlarından aldığımız 

Değirmenin ne çektiğını Allah bilir ... 
Ekmekleri değıl, unları tahlıl gerek 

~Çalar Junlardır: 
tetj Bu~dan ?nce İngiltere krali. 
la rnudebbır beyzade ve adam
"e~~·~e gemileriyle, peşkeşleriyle 
ka.b \er. Gönderdikleri hediyeler 
ı, u olundu. Ceddim Sultan 
ca~rat ~.ma~ında kendilerine i. 
liırı at 'lrcnlmıo. karada, denizde, 
cı· anı•rda kimse incinmesinler 
d.~e ahkam çıkarılmıştı. Merhum 
ırıa:ıtı Sultan Mahmet Ila,ı za. 
kr"ll ınd~ Fransa, Vçncdik ve sair 
l:İbi lar ı'e aktcdilmfş olan dos•!uk 

0 nfar da anlaşmak jstedilcr. 

j lngi1terc kralktsi tıırafınrlaoı 
&tendi - . k·1 . . İn . gı şe ı de ferman verıldı. 
g.il~ıltere tayfası ve tüccarı ve in. 
~ ere bayrağı ile } üriiycn tüc· 
ti~~ tay fası den;zdc rn..ıhte!~f em. 
il arı~u gemiler ve kalyonlan 

g~ ezuın olarak Türkiy .. vc gelip 
ıt~~1 ... 

ttı 
1 

• .. rın'! ve gelen ?da ... larımı 
te~ 1~rına kill's• tajlrn•z ctmi ... e. , 
l;ı tır. Keııdi hallerinde ve kar. I 
rınd~ olacaklar. 

1 ngıltere gemileri ve kalyon. 
ar, l'ü k' ,. . k 1 . ı:. ·r r ıyc .. ıman ve ıs ele er.ne 
nf ıp &ir;Ji~lerindc her r.arr.an e. 
{j·~~ \:e !ali"Tl yata~akhr ve iste. 
\ ~ trı ıaman kallnp ~itmek iste. 
·~e 1-i-:nse karış,,•\'acak. 

t .ıenıil~r:ne ve k21yo·ılarma fir-
7118 ınu::avaka verir ve sair leva. 
t ım ve m:.ihimmat 1azım olursa, 
ıı:~:=·1ı;l\l't ynpılaca ·,, istedikleri 
rd ~.rı lu:flt.li par:ı.ht İ\•le tedarik 

.e ıltcekler. Eier deniz gc. 
:ıl•rini 'ı:'Urkiye &ahillednc atar. 
h. ~eylerbeyiler ve kadılar ve 
~~nıler ve. zahit okr.lar ve eair 

arım daıma muav "Jet ve hi· 
ttıavat edıx:ekler. Kar~ya üiişen 
if~ll•rı her ne ise kendilc .. i .. c tcs. 
Cdil o~unacaktır. E~yalan :·af.ıra 
ruı tniş5e dikkatle arantp b!.ılclu. 1 
~'!k~ir. haklan tamaıniyle verile. 1 

krar · te .. ~enın tüccar ve adamları, 
vc~Utnan ve simsarları denizden 
derk •radan l'ürkiyeye gelip gi· ı 
ha ten beylerbeyiler, kadılar ve 
isl:r anlar ve denizde bulunan re. , 
lar v~ l!Sker halkı ve diğer kul. 
litı ~tfıt olup firar ederse veya if. 1 
ncc e~ersc alacak borçludan iste· 1 
ile ~ ·.Davacının elinde hüccet 
dile e~ıl olmazsa kimse tevl:if c. 

t re; alaçak isteyemez. 
eıa;gıltereli ve ona talıi yerlerin 
tu~ginJarı ve adamları ve ter. 
ki yed nları ve simsarları ile Tilr. 
ve k : alts veriş, veresiye ticaret 
mu e alet gibi hıısuslar ve sair u· 

ru ş 'i lan 
1 

er Y vaki olunca muraL 
etti 0 ursa kadıya giderek tescil 

rerck h·· 
ni.ıa 

1 
uccet alırlar. Sonra 

laraJc od ursa hüccet ve sicile bakL. 
hücceti lvalar~. hü~cete muvafıksa 
){adıl.ıkla §er ı ıle hallolunur. 
Şahit 'k rda hüccetleri olmayıp 
dinıe~~me edenlerin davaları 

:S ıyccck. 

_ ~.kitnseier 1ngilterelilcre: 
ederle ıze küfrettiniz .. diye iftira 

tıe zor ·1 "k .kl . §ahitle hak' ı e ı ame cttı en 
ı,nrrıe . ~er huzurunda din.. 
her ,r~ ı?~ıltcrc elçilerine ha
tiyı, : erilerek onların marif e. 
za'?lan ~va &örünecck ve her 

lrıgil• ~Y~ görecekler. 
olur vc;er~ll'Un Lir: m~ti.t;him 
ne kefaı!t ~rar ederıe onun yeri. 
lup tene· d •ız batka kimse tutu. I 
reliltrde ı c olunmasın. İngiltc· 
lardan n. veya onlara tibi olan. 
tlçileri :sırk htWunursa İngiltere 
talep c(i e 

1 
onsoloslan arzu ve 

ıİltercu cr1~r11e tetkik edilere.k tn. 
~Crbt-8t bo uf.u meydana çıkarsa 
ltonıoıoa ırakılıp elçilerine. veya 

•- D'iJ una teılinı olunsun 411.,,. \erer . ı 
~ l'ürJci ı ve ona tabi olanlar. 
~li.k ed Yede oturanlar renç· 
ıstet\Ini erlerse onlardan haraç 
li.ıep, ):~~~dve .İngiltere elçileri 
~. Ceı . etıye ve Trablus. 
g~. S.~ır, 1:unuı, Trablus. 
lcleriftde ' tmıır ve Mısrr ieke 
lerlnde k ve Türki}"Cnin sair yer: 
<liJ .-, onaotos edip, onları teb 

~"'lp y 1 . -
l\llbetın k er enne bqkalırını 

e iıtedilcleri vakit kim. 

ıe mani olmasın. İngiltereli ve 
onlara tabi olanlann dava 'Ve bu. 
sumet1eri ve sair §cr'i 'Umurlan 
olunca tercümanları veya vekil
leri hazrr olmayınca h!kimler 
davalarma bakmasınlar. 

1ngilizin biri diğer biri ile kav. 
ga edene bu l§C elsileri veya koı;
soloıslan bakacak, kadılar ve saır 
zabit kullarım karışmıyacak. Ken. 
di idetleri ile anlaısınlar. 

Türkiyede denize çıkan do
nanma, kadırga ve sair ıemilcri. 
miz denizde İngili& gemilerine 
reeıtgelince bir ferdi incitmeyip, 
eğlendirmeyip, bir nesnelerini j 
almayıp daimıı. biribirleriyle dost. 
luk etmeli, ı.:rar ve ziyan semti. ! 
ne geçmemelidirler. 
Eğer korsan tayfuı ve denizde 

yürüyen levcnd fırka.'l1 İngilizle· 
rin gemilerin! alıp mallarını yağ. 
m.-ı eder veva rarara u~ratJrsa ve 
Tlir-kiye:ie ·ci: bir kimse cebren 
ve zülmen tn~ilterclinin malları. 
nı alırsa o gibileri:ı de geçiril. 
mesine calrşüsın. Ehli fesat her 
kimler oh1rsa olsun haklarından 
gclinsi. Ge:nHeri, esı'babları ~e 
mallan vakit geçirilmeden \'crıl· 
sir.. Beyler~yller, kaptanlar ve 
h~s';.'1 ve günil11ü re!Glcr ve uir 
h=.kiın ve zab:t kullarnn bu alıt. 
na:n•i hümnvı:.nu:na P..mel erleler 
\."e hilfıfma c~vnz ırfü:termiycler." 
"Bad"'ho İngiltere krahş ollln Ya· 
kob merhum dedem Sultan Ah. 
mft:le ekiler ve hediveler ~Ü!lde· 

~ Gece yarım old\ı? Neden du,·atmı aomıyorsun?, 
- Slı:ı~klerd=ı korunmak için! 

rip dedem Hüdavendigar zama. 
nında al:tedilmiı olan anla~maya 
b.'ızı madtleler ilave edilmesini il. 
t:mas etti. Mumaileyh kralın is. 
tidası mucibince ahtnameye ilha1' 
olunup ferman olunanlardan bi
ri İngiltere bayrağı ile yürilyen 
tüccar tavfoı;ı TUrkiye<len bir 
yere götürcl~kleri ve alıp gittik .. 
lcri altrn ve kuruııtan resim ve 
gümriik alınmasın'. Beyicrbcyi.. 
!er, !~adılar. dcft~rdarlar ve 

darpane eminleri müdahale ede. 
rek: 

- Kuruşunıızu ve altınıruzı 
akçeye tebdil edelim .. diye renci
de etmesinler .. 

İngiltere tayfaı":ı ve ona tabi o. 
lan yerlerin gemileri ve Türkiye. 
de ticaret ederek barut ve sair 
harp alfıtmda:ı gayri memnu ol. 
nuyaıı metalardan gemilerine her 
ne yi.ikleyip get irmek istedikte-

( /)PflfH''l fi J11t tdfl J 

--~ ... ----~~--.... : .................... ... 

Son günlerde istanbulda ek. 
mek nar?ı.30 pa:a arttığı gibi ek
ıµek çeşıdı de hır hayli bozuldu. 
Bunu bclediyenni fırıncılarla mü. 
cadeley: girişeceği hakkındaki 
haberlerden değil. her gün önü. 
~Uze gelen ekmeğin siyah ren· 
gınden, lezzetsizliğinden anlamak 
mümkündür. 

Demek ki İstanbulda bir de ek. 
mek derdi var? 

Esasen İsta~·bulda ne derdi 
}'O~ ~i !... Ama hiç delilse, en 
fakınnden en .zenginine kadar 
herkesin. belli başlı gıdası olan 
ek~k hır dert te!kil etmesin, hi. 
lesız olsun .. 
Doğrusu bu hususta devletin 

göaterdiği gayret tayanı takdir. 
dir .. Devlet idaresindeki ofisler 
ekmeklik buğdayı piyasa fiyatın
dan 30 para nokaanma satmakta. 
dır .. 

Dev}et en yükaek kaliteli buğ. 
dayı kilosu altı kuru§tan vermek. 
tedir. Ha~buki serbest buğdayın 
fiyata yedi kuru§, on paradır. 

Ekmekte bir hile var mı, diye 
ara§tırma yaparken işe buğdfy
dan ba~lamak icaıbediyor. halbu. 
ki görüyoruz ki devlet lstanbulu. 
nun temiz ve ucuz ekmek yapa. 
bilmesi için büyük fedakarlık 
göstermektedir. 

Buğdaydan sonra değirmen me
&elesi ~clir. İstanbulda topu to. 

Küçük Deniz kenarında Hikaye: 1 --------Bu ,Jnz, 11c biı otel. ne ılc bir panslyon<la oturmadım Tem
m·;ı br...,ıarma c!cl1nı alelac:~le edindiJ';.m bir <.;adırı, bir gazino 
salılbi ile uy1113ara.lıt deniz minrırcleri, beyat çakıllar ve ayakla
rı t.ırınnlııyıın yüz binlerce l:urr:la dolu bir ~n.hllo yarım rnat iı;in. 

d' kuıuveıdlm. 

Yeni evimi bu ılk daki!uı:·u·.ıa güıınüs o!saydnuz bcl!d do 

-;ıılann "hal ..... :ıntnak 1~iu kcn™ lrondilerine icat ettikleri bir ko· 
t'. r ~ r'.' ~nı .. u ıı r 

\':ın, yahut çocukların cl~i muka,·vnlarmdan yaptıll'!art blr k8t:k, 
lıattiı. hk garı:.j zanncdebilirdiıı.iı- Şunu da demek i~tiyonım ki, 
btltiln bir yazı tavanı l\ltında geçireceğim bu portntlf ve bez· 
d('n +:?\'· içinde yatllacak bir mcskcnd<.'11 b~a her §eye benzi. 

,\'O,rlll· 

ı::ir gılıı, ieldiği.rnln bir'nci haft:uııydt· Denizden yeni dön. 
Jıiğunı bır ı.ıra. bırnyo hnvlusu:ıu çıdınn knpl!'ına annı!ltım Bu, 
Mcr.mc bakan gazinocuya. veı ilmiı; mes.gul iı:nrcli,rdi· 

ıı,:cr'dc yanımn nldığım kbıplardan birini okı,unaya brr.:.r
lanı;. oroum; ,.c artık. Mnizdf'l i çığ!ı;.;Jnr bil' ağaç üstürıdf' ~ ıı.r. 

kı!} lil c:ı böc:.kkr gibi brni meşgul c"rr: iyorlardı· 

Birden, çığhklımn fuıtüııd0 bir olta?R dokunan ba.ltklıır ı;lbi 

ımlakler·m.! bir lkl kcl'mc ı,;ıuı•h· Kapıya gerilmiş hıwıu;-u ha. 
fifç~ nrulRıhrıı; m:ş on rrctrcı ile ridc, on ıJört on hcı, ynşlnıın. 

da J:a,l.r bk uıcuk. ttr:ıfına toplanan yedi sekiz kaJıntıı müoa· 
k't.~:ı eti ,)·ordu: ı-;ğer kadmlo.r, an herhangi birl bft.h'IC' gtrccelt 
o:ı:re::ı, dc·:izil' ~·uzeı terden benklatnıın ımu;rndnu bir balık 
gi:ıı 1 a\ l!l se .t;l.l:~c !mi ldcliıı · ·dlyoı'()u. 

Kadmlardan birl: 
- 'l'erblyr!'İ7.· diye Rlıldı; tıen n nurnaro~·ı ı;il tc caMb:u. 

h:ınrdf" pp . lh~ hı.-pimiz evli kRdın1nuz. 

J(a imhr <lcıılze henüz girn ~Jel'(li· Sadl'ct', a:·akfarı ım i~:n-
deydi; \'e ti:ı: tlcrıucleki rcıık rı-l"k mavolaıia 

ı;.ııip bir dPnii: ncbn tuıa benzi~ orlsı dı· 

- H<tb, hn·· J<.:vll kaJınl::ıı .. 

ı;ai1ilde b:livc-r~;. 

Bunu <·o ... uk 11ör:iı .. oıdu f: r 'l:.•ı: .l•n ktl' tnı 1f ııC:a iken hır· 

hıııduğu yeı.•cn ıki ndını :n ı;:ıı • ~·ın bııMnrı fır:=-:r.: FJ tr. Yur.'i ı.,,o~. 

mordu: 
- Ni~'n. Ü\ levE~ uPdi. kndml;:.ı lıauı:ımmıJ •n den·. gir-

ını,rnrsunuı? F.:ıra:ıı bizim ... 
Bir sanl\ c.ı durdu: 
- BU: crkc!·!erin ... 
Bu sefer kadmlnr gUlıi_. or lıı: 

- Ay. s~n de kendini ~ •'"'·t 'tı ıi !\aDI\"ô~un. pis balık··· 

- f~rk&. talılf·· hele r.Ir denize girin .. Bak nasıl bacnkla· 
ruuıı sırıı.ya diz·p birPr birer ~ lttnd<ın g"Çİ) onım. 

Kacınlıı.r mi~şkUI varj~ C'tt , idi. Dır;a., fır1nd1Pl: 

_ Hişt, deaıu.; buraya bııksaıın sen ... 
Belki de ileri doğru ;).'Ürüıııe~p h-.zırhn ı.rorrh,m ki. hirdPn. 

bire :ıand.aldıı.n dtırize atladt: \"C ka~·boldu. Su::ır i"\'\'Clfı köpi.ik 
leJJdi; gör.letbnle uıuu uzun çıkacnğı ıı.:ıktnyr n.rndım. Yoktu· 
Neden sonra. ta b:ılıkı;ı knyılclar.r.ın clalyan ctrafmd:ı. eğ tuttult· 
Ia.rt yC'rdo, onu bir nokta. belki de bir ku11 g'bl ancnk fal'ke. 
debildim. 

.Yazan: Kenan Hulusi 

Akşam. denizden sonra gazinonun bahı;eslnde otunıyordunı. 
Blrclcnbire Balrk Osmanı yamba~ımd& buldum. Denizden yeni 

çıkmuıtı. Islak yün pantolonundan sular bacaklarına doğru ı;\izü
lilyor; kirpiklerin~ tıı..ktlreış bir ~1 damla. ha.la orada duruyor-

' ~ du : 
- Ha. dacliuı; een ı .. Gel bakaJmı .. demek ki kendi ayakla· 

rınla geliyorsun .. 
Bnsmı mı eğdi; yoksa 

yorum: 
- Öyle, dedi· Kendim. 

gözlerimin 

- Hesap vermcğe tabü! .. 

içine mi baktı, bilmi. 

Birden, içer!crindo ı;Une~li \'e masmavi 
sözlerini !;:aldırdı: 

bir deniz uuıyan 

- Hnyxr. dcdı, sizinle lan'1Jmaya geliyonım ! ... Kabahntim 
yok cUnkU ... ban:ı. Balık Osmrı.n diye takı!dılar. tc:Ierindcn biri de 
evine c:a~rdı. 

- Gidecek misin? 

- Bilmem! .. f;imdiyc kııdnr gitmedim. Gazinoda yiyecek 
bulıımıu:sam .. 

Aı ka.!llll, gazinoyu denizden nyıı nn tııhtn çitlere verdi; kol
lanuı yine arkaya dof!ru dal'adı. Yn.lnı;o; gözlerime henUı baka
mıyordu. Ea~ı yan d5nUk. İ!('rde . • ab:ıhle:ı:in onu daldığı yerde 
kaybettikten sonra ilk defa gör<lüğlirn noktada. balık ağlarının 
bulundubu t:ırafa bakıyordu. 

- Xicin. ded;m, sana Er.hl: Oııman d'yoılar? 
- Bir halık gıbi ~·U;o;Uyorum çUı:ku .•. 
- Ya? ... 

- Eabam ba!ık •tydı. Yaz kııı denize çıkıyorduk. Çok d('fa. 
!er hüytik batıkları a\'lamak Jçin YAm diye beni dcnh> att:j?: olur. 
du. B'r Gİnckop g!bi.o:ıkıindc <;acar sruıdnl .. "t'n-d ,. kti' 

' u. ""' " · ~ tnl· :ı n-
r!P- o• la.mı:ynca it olııra:ım heni tokrar deniz.n fı ı t · 1 · " r a ır, ı<:er gır. 
rneğc ralı<1ırs::m bnlık kaw:alnrilf' t•rnuzlarımı k t ... g· k • · • ıınn l!ul· ır e-
ı es.inde bir küpek h:ılığı ;pamıakl:nıtndan birini koparoı. Nnh 
görnıl'k i!ıterscn .. • 

. ~ağ eşnğm:. diı kspaklarına doğru kaldırdı. Kü~Uk parmağı 
bı:- d.~ \'ah ut b:r llatırln kop:ınlıp uçuı ulnıuQ ·b· d bo 
bo3tu. 

• ., gı ı ora a m-

o gün. bir C'..ay içti; bir diUm ekmek '-'"'di r k t . k ı d 
- o7 "' ; a a ıs em c e 

oturmadı· 

Gazinoda benim portatif evin yan tara.fi · 
1 

d 
U . . .. .1 ö tUlü .. l' arına ısa >et c en 

ver, stU ~ın .. o ı e r , on ı boydan bava k bi rd' G . ~ . açı r ye ı· a 
zina\"tl gelen Rum dellkn:tlılnn <-ğ'ı>r g"~ino k d U .

1 
-

• . . · .n m m st<.>rJ erle 
kalabalıksa l>urnyn rekılıp "Özleri l>ir cam ...ıh· 1 k 

1 • . • er ı ttp ızı oluncn-
nı kadar burauı\ rnkı ırıyo"l:ır; vı:ı::'lllur , . ..,g·dı-

1 • • ~ -7'"' gı zaman gaz no 
ı:hibl masa ve iskl'mklcıi burada llstiistc ''l'" h 

•• • ,, 6 1Yor: ya ut bahçe-
deki nmf;terıl rır bural'a rııf,:ııı,·urlıuciz. R\ınu 1 b b ·ı ·· • n a. cm er ı st u 
ıyicc örtülmemiş vo y::ı.malıydr. Yn.ğmıır da 1 . 

1 
· . 

. . . . _ ne eıı nrn!"a arın lı. 
;ı;crine bır.:r ıkı.«cr <lUı;er, ve y:::~mıır ft'cimlr.-' dw .,. ,. . 

'' ugumsıız hır yu. 
ınıık gibi yll\ l nır dururdu. 

B:ılık O!!!"l;)nm gar.lııoya ntrr>den geldiği belli dciHJrii· Cc; Benbn gaz:uova geldiğim sırada ha\'a a~ıktı. Bir balıkçı 
dörl BMıro<>nberi ·, •·az bıu:.laMnGll ~öıilkliyor; klutt:n a."l'ları gPlir nnlıı ttiım lr.ı. çmko dam n.Jtında bir sandal t 1 dl 

,, -.1 ıun r P \•ordu. Ya-
gelmez, gaı.ioo kaoanmea. B~'.ılr Osman d:ı karholuyordu. i'::" nınd'.L tr.hta bir m:ısada r~ renk boya kutuları \"ardı. 
ı inde omuzlan 'l·ırtık bir gömlek, hem denize gı·r;p, hem ııoka" B:ılrk O!manı her va kıt buı ada görU•'ord .._. d 

1 ,, .ı um. ... a. s:m a m 
ta dola~t·~'1 kı5a lJir p:mtolo:ı v:ırdı. A:raklan daimi\ cıp!ak g('. aralarına ince bir kntran dökUlmfu7 tahtaları k 1 bi • a rn r zımpara 
~yordu. Fa.kat hiç kimae diğf'r fakir çocuklar gibi tırnaklrumn' kağıdı ile :ı:rmı>aralryor, ve yıllal'('a deniz yemi<> tahta ince 

· i U · d 1 b. ......,.,, nm uudığun görmrmJ,u. Bt:nunla beraber onlan ne za.reıı.n k~~. ozlarr dlzlerııı n zenn e >cyaz ır tabaka yapr\'ordu. Yahut 
tiği ve ne nkit ),1.:adığı dn. b linm"z:dJ. Sndecc bir balık J;ibi ~rrt ho•11 kııtularmı dakikalarca ellcırin<ıe tutar ·d 1 b 

" • san a oyantr. 
bir derisi \'ardı. Gözlerinin içi ma~nıavi ·dJ. DenlzP glrdl:'.;1 za- ken, g5zlcti fu·çndn, ~y~nı: s:ırdalıı \'t'rdJği renge çakılı. belki 
man bu ıti)7.ler ııutardn. bir bop. ~ nhut bir cıı"l g bi eriyor, arn de g5ı.1f>rl kadar ınavı 1> r d nız le, e:ındalın suı ı ara ~ıpır ~ıpır 
sıra kayboluyordu. (De\·aıııı )"arın) 

---------------..--------------------------------------------ıılilıiim;;-.;~----· 

pu üç değirmen vardır. Bütün is. 
tanbul fırınlarının her gün işleme 
ye mecbur oldukları 4000 çuval 
unu gece gündüz çalışan bu de. 
ğirmenler temin eder. Bu değir. 
menler zati maldır. En temiz buğ. 
clay bu değirmenlere verilir. De. 
ğirmenlerin buğdayı öğütmesi ve 
yüzde yetmiş sekiz temiz un ver. 
mesi lazımdır. Ofisin verdiği sert 
buğdayın 100 kil~ndan 78 kilo 
temiz has ekmeklik un elde olun. 
maktadır. 

Burada üzerinde durulacak bir 
mesele var .. Değirmenler hilklı. 
metin daimi !kontrolü altında de
ğildir. Belediye fırınlardan .her 
gün nümune alıp tahlil etmeyi 
dilJünürken, acaba ayru zamanda 
bu değirmenlerden de her gün 
nümune alıp tahlil etmeyi lüzum. 
lu görilyor mu? Asıl mesele bura. 
dadır. Ekme.klik una hile katıla. 
cak en müsait yer lbu değirmen
lerdir. 
Ekmeğin esmer olmasına IC

bcp değirmenden gelen unun tc. 
miz öğUtillmemi§ olması, yüzde 
yetmiş sekiz yerine, yüzde sek. 
sen, seksen iki, tıatti seksen dört 
un alınmış olmasıdır. Bu iı de· 
ğirmenciye büyük ibir kar temin 
edebilir, miltczarrır olan halktır. 
Ekmeğin her giln aynı kalitede 
ve temiz olması isteniyorsa i~e fı 
rından değil, değirmenlerden ba ... 
lamak icabeder. • 

Sonra başka bir mesele de İs. 
tanbulun un ihtiyacının hakkiyle 
karşılanamayışıdır. Bu üç değir 
men gece gündüz çalışmak sarti 
le anca~ 3500 çu,·aı un ,Yapat 1 
mektedırler. Bu vazivct ıstanbul 
da un stol.u rne • .::l·t olmaması nt 
ticcsini d.11 • .~ •. v ı.r. Ecgi.ln bütun 

· İstanbul f ı ı · ı dcgirmendcıı 
aldıkla.ı ı .. · . .. •;.. ~iiıı Gne irlr 
mektcllirl <' . }" ,:· • ' i ivi ekn=:c· 
elde ede11il ···k · ~ n unun hic tl 
ğilse on, o" o -:ı gun clinlendiı i 
mesi lfizımdır. 

İstanbultm en temiz fırını div 
tanınan bir fırının sahibiyle gi... 
niştüm. B;r kilo ekmeği aldı, kes 
ti: 

- Bakın, dedi, bu sözde §Chri,. 
en güzel ekmeği, biz bunu yüzü
müz kızararak satıyoruz .. Yuka. 
rıda on beş, yirmi çuval un var, 
11albuki bugiin 50 çuval islcmem 
lazım .. Bekliyorum ki değirmen
den un gelsin, bu şerait dahilinde 
ekmeğin kalitesi tabii olarak dil. 
şüyor .. 

Görülüyor ki ekmekte hile a. 
rarken evvela değirmenlerin bua. 
dayı iyi öğütüp, öğütmedikkri;e 
dikkat etmek icabediyor. Bundan 
sonra mesele fınnlara gelir .. 

fstanbuldaki bütün fırınlar bir
kaç şirket halindedirler. Bunların 
hepsinde yuğurma makineleri 
\•ardır. Ancak elek gibi diğer HL 
zumlu tesisat hemen k1smr aza. 
mında noksandır. 

Fırınlarda ekmeğe hile katıl. 
ması hem kolay, hem güçtür. Son 
zamanlarda imali ye masraf mın 
artması dolayısiyle hileyi meşru 
sayanlar birkaç yola sapabilirler .. 
l'.{esela ekmeklik una, ucuz ve di.ı
§Ük kaliteli buğdı:ıyın ununu kat. 
mak. eskiden ucuza alınmış çav. 
dar unuyla karıştırmak, fazla ma. 
ya ile ha\'alı ekmek yapmak ve 
kiloyu düşürmek gibi hile yolları
na sapmak her zaman için imkan 
dahilindedir. 

Ancak bugün serbest un temiz 
buğdaylık undan daha pahalıdrr. 
Fırıncı çuvalı 7 35 kuruşa gelen 
ekmeklik una, çuvalı: 800 kuruşa 
satılan serbest unu katacak ka. 
dar düşüncesiz değildir ya! Ama 
ellerinde evvelce ucuza alınmış 
düşük kaliteli un bulunduranlar, 
böyle bir hileye baıvurabilirler. 

Ekmek meselesinde hileden da. 
ha mühim olan temizlik meselesi. 
dir. Bu da doğrudan doğruya bir 
amele işidir.. Bizde maalesef a· 
mele, Anadoludan gelir, her çıcyi 
burada görür, cahildir, temizliği 
pek bi1mcz .. Halbuki fırınlard3 
çalışan amelelerin te:niz ve ihti. 
sas sahibi olmaları lazımdır. Bu 
da bir teşkilat meselesidir. Fırın. 
larda çalışan işçilerin ır.ektep gör 
meleri lazımdır. 

9Görülüyor ki ekmek meselesin
de hile şöyle kan§bnlara.k bulu. 
nup halledilecek bir iş değil, üze. 
rinde durulmıya değer bir dava. 
dır .. 

MUZAFFER ACAR 
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Fransızca ders I~ ill:-1r.-:ınii 
l )rt• flll!lı:h:ıı l'I! 11!\tdt'rıle ıkııı.<lı r~= 

,,ılımları •e ,.taın<ıııı·• ını llerlr.1 J i:-! 
ııt·ll ı~ı.•,ı•rılt're ıııilsaıı $er" tf., fıi? 
ı •nsııı·a der:1 "rtlır. :m 

SAF ve NOR~WAL GIDA~r::m~ 

"',. , •. ı:·::d:K ns.·,:;ı. ,~m nou·r\umı>t; o\rzu e"dt:nlcr \'tıkıl nııılhaıı,ınılıı 
ı rıın,ıır.ıı Oğı etıııeıı i" i~ın ı ne ~ı 

Ana, ilk orta ve ı ~n .:ıını', n ı ııı e'l~>ı talebenin ~;ayıtlarını tecdide ve yrnlden 
'1lt~tır. B'\t\inl rrC" ı-·· .. , ::!i Ağus'l')~tı_.n itibaren baslıvacaktır. l!ıtcrenlı-r<> 
l'Jlll'1'11'111!'211E~?:i:~'JJ' ~ · ·~ n :'" ··1·• \rı>,'"t~öy '(iftt• 'S3ntylar 

talebe kaytlma başlo • 
t~rtfrınmı> ~ön•lrriliı 

---ıil 
ııtht"n •eY• tahrıreo uıhrorııı• 

ı ... ııcbıllrler. 

/,. + a fö*'9"4'illif!L WB' 5Wl&l iUtl&.'llVEı &WW' 1 

Tür:,ıve Cumhur:yet r. 
zer et::~ l «-! rı iası 

Kurulu~ Tarihi: 1888 
Sermn vesi: 100.,..,..0.noo T ii.rl· Uratsr 

c;;ulıe ve A i:lnr. - ~' "~li · ?.G5 
Zirai ve f <'ari !1c-r r.e ıi l- -'-':\ mt, .. -c-!eleri 

Para biriktirenlere 2 8, 8 O O Lira 
ikramiye Veriyor 

~ınu.ı Bankaaım:ıe kumb:ıralı ve Uıbursız tasıırruı bcsapı.arında erı az 
60 llrn.sı bulunanıara acncde t dcfn çekilecek kur'a ııe aşoıtıdakı 

pl!na göro ikramiye dağıtılacaktır. 

' Adet 1.000 Urnlık 4.000 Lira 
600 2.000 

' tso .. ı.ooo 

~ 
40 100 .. 4.000 

.. .. 
1 00 60 • .~.000 
ı:rn •o 4..soo 
ıı. ı .. to s.2011 

ı ı ı lhl<A r: UcsaplarmdakJ paralar bir sene içinde :i'l llraden nttı8ı 

~ oı.ı.,r., j ııfl're lkramlye çıl<tıg-J ttlkdlrde % 20 fazl:.alyle vcrllccektlr 

l ı<ur'tılar 11eoede 4 <lc!a: 1 EyJOI, 1 Blrtncll~nuo, ı t.::ırı ve ı Haziran 
tarıhlerinde ı:eldlecektlr. 

~a;;pcgw .. WWW 

K-vn13tli bır ta rıh f 
vesıkası 

(Baş ıaraJı S mcide J 
· •rle kimse mani olmasın. Gemi. 

1 ı i her zaman Türkiye liman ve 
i ~elclcrine emin ve salim gelip, 
Iış veriş edip paralan ile zahire. 

ferini alıp satsınlar. Kimse bun
' 'rı rencide etmesin. 

Dört bin al:~eclen ziyade olan 
laval:ırı 1stanbuldan başka yerde 
.öriılmiyecek, İngiltere elçileri. 

nin tacirlerini himaye için Tür
kiyede nasb ve tayin cttilderi 
konsolosları asla r.apsolmamalı: 
evleri mühürlcnmemeli. Her ne 
gibi davaları olursa bana arzo. 
\unsun. İngiltere cicileri cevabını 
verirler. · • 

lngiltere ve ona tabi olan yer
lerden ve bayrağı altında yürii. 
}'C:ılerden birisi Türkiycde ölür. 
se geri kalan eşyası kime vasiyet 
etmiş!e ona verilecek. Ve vasi. 
vetsiz ölmüşs~. konsolosları veya 
oraua bulunan yold~şlarıruı veril
sin. Eğer orada konsolosu vC}'2 
yoldaşı bulunmıızsa Kadı tarafın- I 
<tan zabt ve kabzolunup sonra 
lnc:iliz elcisi kimi nasb ve tayin 
ederse b~itün rr.aiı ona c::lim o. 
!unsun. 

1ngiltere elçileri ve k?nsol:>sla. 
rı ve sair İngilizler oturdul:krı 
C\'lerinde kendiJ .. rinin ve adan
larının l:ifofi nefsleri i~in şıra 
sıkıp ~rap rapmıık istedikleri 
\•al:it kimse mani olm&sı 1. Ye_ 
niccri kullarımdan ve diğer zabit. 
terimden her kim ohm;a olsun 
bir nesnelerini İ:itemesin \'C ceb· 
ren almasın, zulam yaplt'asır.. 

t stanbul, Hal:p, 1 s::endcrun, 
Sakız. İzmir ve ı;air yerlerde !n. 
ı:iltcre tiiecan bir yerde giimrü. 

ünU verdikt"n so:-rı- ziyade bir 
c.kçe \"C bir l:abbe istemesirı ve 
nıatalanna kimse c?ol·un.,.,:!.sın. 
Gemilerine yükliyerck Türl-iycyc 
~l't:rdi'deri mallar o lill'a-da sa· 
tıl:naısa <.lii'ier •imana P.öti;rdük. 
leri vakit teb;:r ~ümrü!: rı-smı 
istenmesin." 

,. * « 
Çok m.u:ı c:an muahedename. 

•le Ankara ve B~ırııadan ahn:m i. 
peklerin verg~si ve:i!dık•:-:ı ~o;,. 1 

940 • ~305 
lstanbul 4 cU icra nıemurluf;'undan: 
Alacaklı: ŞUkril, Beyoğlu füıpan 

sokalı: No. H. Borçlu: Oamnn Vasıf, 
mısımpa3ada Zincirllkuyu caddesinde 
No. 8. 10, 12 ca.acı. 

Mahcuz olup paraya çcvı11mcslnc 

karar verilen 1'Tijider marka buz do. 
bbı peşin para ve açık arttırma ile 

3-9.910 tarihine raııUay:ın salı gllnU 
s:ıa.t 11 den IUbaren Kasımpngada 

Zlncirllkuyu 8_10.12 No. lu eczanede 
satılacal<tır. Muhammen lnymetln 
yllzdc 7l'i §ini bulmadığı takdirde ikin 
el arttırması 6.9.040 per~cmbc cUnU 
ayni yerde \'C ayni saatte yapılncal<_ 
tır. Tallpl~rln ytlzde 7,5 pey akçcle. 
rile 940 . 2505 No. ile m:ı.halllndc bu_ 
lunncak memurumuza 
11/ln olunur. 

milracaııtıarı 

(33288) 

ZA Yt - latanb;ıl bölge sannt oku. 
Jundan almış olıluğwn tnsdlknameml 
z:ıyl ettim. Yeniıılnl alacağımdan es. 
ldslnin hUkmU yoktur. 

232 numaralı Rıdvıın Akgök 

Ü:;man!ı B?.<:ıkasından: 

Z4fer ba)Tamı nılln:ııı~betllc 0~. 

m:ınıı Bankasının G:?lata mcrkezUe 
Ycniccml Ye I3cycğlu ~ubclcrl. ~O ve 
31 s~"l0" 940 günleri k~palı bulu 
nacalttır 

ZA Yl - Hnyda:-p .. ş:ı ll!e:oıi orta 
k:em·ndan al<! gım bel~!'nıl z:\yl el. 
llm. Ycnislr.ı nl<ıc:ıS""md n hlllimO 

rokt'Jr 

ifa ·dnnar;;ı Us .. i orta !mum tklr.ci 

e•nı!.ndan ~T:>. iiO ş:ıırı·ll SV:ı:~r 

<03240) 
'!_24 !Liiifti 4 4 94 C ;QUI4L 

ra uir <!alıa gümrü':tc v::r.,.i dın. 
rz:a"tl:ıı;ı. ım:-n-ıu olm•y:-n h"r rc·
vı esvayı g•tire~'lrrt>kleri gibi 
Tü~'<iycden cie hu gfri ır.aJlal"' a. 
labılecekleri tısrih crlitmcl~tcui.r. 
fn;,iliz gcmil~rine zarar \•er~t"'· 
korsı:-larr ı ı;.id:lctle talcio edil· 

1' • n•c<-İ c-r.·ec ;m~ktc ve İn~;·· z c1-
çisini:ı m.,İ\·ethcle c::il ~tıraca~ı 
on t<>ne h:xm"tk5rdıın vf'~f!i ab1_ 
mı .,.,c '~ı b:Iı:1:rilmc '·tecr r. 

r.f m-!!H:d•namede l><ıc;t;ı, ııonz , 
i a ''\r ;,,,,.·ı:·Icre karşr d"!;~ra mu. 
aC"Jeic Hıuılrnası 0ıw t arık lılr il
s.ınl :ı cınrcdilı-~ 1 ... tedlr. • 

HİY J\Zl AHMET 

.nşaat ilanı 
Siimerbank Umumi !~üdürlüğünden: 

ı - Karabt.ikle ımrulacal< Asil Sulfrlk ve SUper Fosfat fabrikası inşa· 
ıı.tı talip zuhur ctnıcmcsinc binaen lklnci defa olarak vatıldi fiyat eııııaile ve 
r<npıılı zarr u3Ulüe eksiıtmeye konulm~tur. 

ı 1ou lnşaatın 10utammen keflt bet.leli 't04.508.07 liradan ibarettir. 
:ı - Ekıııltnıe evrakı 25 lira ınukablllndc Süruerbank muamc11t şube 

Jindcn alınabilir. 
3 - Eksııtmc 9 E}1UI 1940 tarlblne mUsadlf l'AUırtcsi gllnU so.ııt 16 dl\ 

\n!taraüa !';Omerbank umumi mUdUrlUğünde yapılacaktır. 
f -- Muvakkat temınat mıktan 23.;';30.32 liradır. 
6 - l&teltliler tekil! evrakı meyanına, olmdlye :kadar yapmıo oldukları 

bu kabil i~lcrc, bunlann bcdc1\eı1nc, firmanın teknik t.eııkUa.tınm khnlerden 
teşekkül ettiğine ve tınngl bankalaı·Ja muamelede buluoduklarıııa Jair \"est. 
kal:ırı koyacaklardır. 

6 - Tckllf mektuplarını havi zarflar kapalı olarak Uıale gUoU saat lü şc 
kndıı.r makbuz mukabilinde AnkaraJa Sümerba.nk muhaberat mlid!lrlU~üne 
teııl:ın edllccekUr. 

7 - Po.sta ile gonderllecek tekll!lcr nihayet' ihale saatinden bir ıaat 
e\'vellne kadar gelmiş ve zarlm kn.nunl şekilde kapııtılm~ olmuı Jftzımdır. 

Po:ıtada. \'IUd olabJlecek geçlkmeler nazarı ltlbore alınmıyacaktır, 
8 - Banka ihl'lleyt icrada aerbcstUr. (4950) l7826) 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

1 - İdare ihtiyacı için 10,000 on bin metre M&ksime teli açık eksiltmeye 
çıkıı.rılmıııtır. 

2 - Muhammen bedeli (1300) muvakkat temlnat (97,5) lira olup ek· 
sııtmeal 10 Eylul 9•0 Pazartesi gUnU aaat (16> da Ankarada Evkaf Apartı
manmın 3 ncU kapı, ıncl katında l"ltınaırna komı~nunda yapılacaktır. 

3 - fstektner muvakkat tem.innt makbuz vcyn banka teminat mektu. 
blle kanuni vesikalarını hAmllen mezkftr gün ve saatte o komisyona mtıra.· 
caat edeceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankara P. T. T. Levazım tstanbulda Valde hanının 
2 nci katında P. T. T. Levazım Ayniyat fUbesl mUdUrlUklerlnden bedelaiz 
olarak \'Crl\eccktlr. (6878> 

inhisarlar- umum 
müdürlüğünden: t 

CiNSi Mlktan ŞekU ~tJ 

Sondıldık kereate 176,700 M3 Paurlık 15,30 
lp 5600 metre .. 16 
Muhtelit hırdavat mal%cmesl 6 K. dan 16.30 

I - Eb'alf ve mUfredat llatest, ip nUmunm \'eçbUe yukarda cins, ve 
mlktı:.rlnrr yazılı 3 kalem malzeme pazarlıkla satın alınııca1\tır. 

II - Pazarlık 4/IX/940 Çarşamba. gllnU hlzalarmda yazılı aaatlcrde 
nnbat~ta Levazım ve MUbayaat ııubealndekl Alım Komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

Ill - Hırdavat tlııtest ve kereste eb'ad listesi ıözU ge~n oubcde gö· 
rUlcb!llr. 

IV - tateklilerin pazarlık için ta)1ıı olunan gUn ve aaatıerde teklif ede· 
ccklcri fiyat Uzerinden % 7,5 gUvenme paralarlle birlikte mezkılr komisyona 
mUracaatları. {778t) 

1. - Şartname ve numunesi mucibince 15 CI. §~eler lçln (1500) 215 
CI. için (2000) 50 CI. için (1000) ve 100 CI. için (500) kl cem'an (5000) 
adet rakı fltıesl kasası kapalı zar! u:ıull1e eksiltmeye konmu§tur. 

II. - Muhammen bedeli {11.700) Ura. muvakkat teminatı {877,GO) ıı. 

radır. 

llI. - Eksiltme ı ı.IX.9t0 ı;arııamba gilnU saat 15 <k 1stanbulda Kab& 
taşta lc\•azım ve milbayaat ııubeılndekl alım komisyonunda yapılacaktır. • 

IV. - Şartllamc levazım oubesinden ve Ankam, lzmir ba..'mU<ll\rlUkJe. 
rlnden parasız ahn#ıeceğl gibi, numune de mczkQ.r §ubcde görWebillr. 

V. - MUnakasaya girecekler mUhUrlU tekil( mektuplarını k:ınunl ve. 
ealkle yüzde 7,5 gth•enme paraeı makbuZu veya banka teminat mektupla. 
rını ihtiva edecek kapalr zarflarmı eksiltme gUnU ihale saatinden bir saat 
evveline kadar mezkılr komisyon başkıınlığma. ml\kbuz mukabilinde ver. 
me:erl ldzımdır. {7625) 

Ankara Jandarma satın alma komiıyon'111dan: 

Miktarı cinai tahmin 
bedeli llk teminatı ihale glin ve aa:ıtl 

Ura lira kuru, 

-- ---
13,000 kilo Bulgur 1560 117 00 

6,000 ,. pirinç 11100 112 50 
l,500 " un 195 H G3 
5,000 .. Mde yağı 6000 -'60 00 
l,800 " zeyUn yağı 1026 76 95 
2,000 .. zeytin tanesi GOO 37 50 

:ı,ooo .. sabun lHO 8j 50 
l,500 " beyıı.z peynir 630 47 =s 
:i,000 .. toz gekcr 1900 142 50 

55 ,. çay ::02,60 22 69 
5,000 .. tuz soo 22 50 

10,000 .. fasulye liOO 127 {;0 

15,000 .. p:ıtatcs 1050 78 7l 
'i,000 " kuru .soğan <IZO 31 50 
l.2~0 " kuru uzum 264 11> 80 
l,600 .. mercimek 221 16 so 
1,000 " nohut 1(0 10 50 
1,vOO " ı:ıchriye 400 :::o 00 

• l0,251,:.iO 1443 87 12.9.0tO pcrecmbe saat 15 

1. - Yuk!lrıda miktarı, cinsi, taıımin bedeli, ilk teın.lnatue ihale gUn 
ve lllllltl yazlı (16 ı ı;eılt yiyecek malzemesi Anl•ara J. Genel komut.tı.nlıl< 

blnasınd:ıkl jnn<larma satınıı.lmıı. komisyonunca kapalı zart eksiltme3Ue 
s&lm nlınacııltl:l'. 

2. - Bu on llt>kiz kalem yiyecek rnalzenıesl.nin hepsinin birden bir ıs. 
te":ll~c ihalesi calz oldu~ glbl (bulgur, pirinç ve unwı) bir, eadeyııt"ının 
bir, ::eytın ya~ \'e zeytin tnnes!, sabun ve beyaz pcynlrln bir, toz ıeker. 

çay ve tuzwı hlr,tasulye, pııtateıı. kuru soğan, kuru Uzum, merclmel<, no. 
h:.:t \C şc'ıri;,·cııin de ayrıca bJr istekliye ihalesi caizdir. 

a. - 2190 tı..-ıyılı knnun;ı:ı istek \'il ~artnarmı havi istcl•lllcrln ilk te. 
m'4"l:llt muhtevi lmpalı z:ırf tekli! rııektuplnrmın lhnle gtı:ıU saat on dörde. 
kodıı.ı· kom.syonumuza vermeleri. 

4. - Şnrtnamcsl paraııız olarak komlayonc.lan alıruıbilir. unoıı {i83i) 

.... 

!UI 

1 ·:.· p· . M . ' """' I '. l l :.-:: ırınç unu · cı.·cımc ' . t t.ze ya • ı u ar, 
İi H' sair 11\IUUU,\1' UlliL \iti ltuH~I lmyıu~!;ıılır. 

~ ÇAPAMARKA lVHJSTAHZARATI 
M llt. Nuri Çapa lhır11lıı11 t.'lrf!\I 11.11: 

•:::::::::::::::~::r:ffi:::::H::ı:::::-:::~:::::!:r.:::::::::*:;:::::::::::::::::;::;;::i:t ................................. ,._.,.._ ....................................................... . 

inşaat 
Sümerbanll Untumı Müdürlüğü.nelen: 

ı - 1.:ınll scııuıoz mUcssc.:ıclcı1 tal'rlluıı::.rına ı:;apalll;uuıırı 1ıoo:ıle cdllce 
suya ait lıoru ter§iyatlyle nıUtcfcı rık ln,uuı nııılol ııynt esıı.sllo \'e kuv 
zarf 114u\lyle ckailtmeyc konulmuştuı. 

t~bu inşaatın muhammen kcşıt ucıJcll 43U 5ın 03 ıır.ıdıın llJJrl lt.ı 
~ - ı•:ksıltmu evraıu 22 lira ıııuımuiı.ntıf:! ·uı.ıı..t ı..uuk ıcıu, ....... L ,ı.: 

alndcn ıı.lmablllr. 
3 - I::ksiltme 10 l·:ylül l!l~O tarUılne mUııadlt 8alı bluıU ıo hll iti d.ı A 

karada Sumer'bank Umumt MUdl!rlU~Undc ~apılacıdı.tır. 
4 - Muvakltat t.:mımıt mikt.u ı .:J.3i:~ ııraoıı . 

5 - lsteklUer teklif evrakı ıııeyanına şlnıı.lı~e kadar ) 8(lıl11 O!dukl& 
bu kabil i~lere bunların lıcclcllcrlrıe, fıı m.ınm ıcltnll< Lc9J;lf,Hmııı ı.ıınıenı 

teeckkül eltlğine \'C ba.ngl llankıııarld muamelede bulunJukl3.rınıı (.elli ves 
kaları koyacaklardır. 

6 - 'l'ekll! mektuplarını havi ztuflar kc.p:ılı olarnk llınıe glıııo 6aat Jl) 

kadar makbuz mukalıllindc Alll<arnrt<ı Sümcrbank nıutıat.ıcr"t mUdurıU~U 
tcallm edilecektir. 

7 - Posta ile ı:ooctcrilecek teklifler nihayet ihale santırıclen bir aaat C\ 

veline kadar gelml§ ,.e ı.ar!uı ka1111 t şeldldo lrnpntılmıı olmnsı ınz.ımoı 

Poatada vııkl olabileccl< ı;eclkıııcler nazarı ıtıbnı e aıınmıyacnktıı. 
~ - Bankn ilıaleyl icrada sor~sttlr. (7ö27ı4:ıs:.ıı 

BeybeUada l?enlı Harp Gkalu ve 
Lisesi Komuianli ijmQ.an 

l - llu yıl Dcniı. llscsl U!rlncı &ınııa b'irmeğe Uılckll okurlMın nıJ • b.\ 

ka :ıınn\'larınıı 5 eylOI 040 pcrlJCL'.lbc gUnU sabah saat dokuz:ia bıı1 
lıınacal<tır. 

2 - Sınavlar fen bilgisi •'!izlk klmyn,. matematik \'C tUrkçedcn yapılıı 
cal<tır. 

3 - Hınavıı girecek okurl.ırın KC:pı Udcn sabah &aat i,25 tc ıınrd:el e 
den vapurla yanlarında ai).::.h mUrel•kcpli krucnı \C tersim maıze 
meal olduğu halde okulıı. gclınclerl. SUlav bn;lndıktnn sonra mlırıı 
caat eden okurların sınava ııoliulmıync.-ığı a\Akadarlor:ı 110.n cı 

ıunur. {iu20) 

Siyasal Bilgiler Ohulu Talebe Kabul Şartları: 

Siyasal Bil&Ucr Ol<uluna taleb:ı knydı EylrilUn ikinci gUnU ile bırıncl 
Te§rinin UçUucU gUnU arasında yapıtacal\tır. A~a~ı<lal<i §art\nrı hal:: ol:ınıar 
leyll veya nehari olarak mUess~seye alınırlar. 

A ı Lise mezunu olmak ve olgunluk imtlbıınmı mU\'nf!altlycUe bitlrın\Ş 

bulunmak, 
BI IJ:rlnclteşrlnin beşinci gUnO A:ıkarad.ı. okulu binasında \ 'C [stanbuldll 

Yilksek ögretmcn okulunda yapılaca\, olun mUrabaka ımtıpanında. mu\'ıı;· 

!ak olırıak. 
Talip olanların ileride malt, ldaı i, ıllplom:ıst oubelcrden han:;lsine gtr· 

mek istediğini bir lstidaıla y:ız:nası ve bu istJJaya ilse diplomalarını \'e bO' 
\'fyet cUzılanını ve 6 tane 4,:>X6 boyunda folo~rat \'c a;ıı ltdğıı.lını ba:1nyara1' 
Pıızartesi vo Pel'§cmbe gUnlert Ankarada ciyas:ıı bflgiler ve lstnnbuldıı ylll<· 
sek öğretmen okulu mUdJrlUğUne mUraca:ıt cylen1eleı1 lolzımuır. 

lIUsabaka. imtihanının ı;lnlcrinl ve dersleri i.\ğrennıelt ve fıızJ:ı maıo· 
atat a!mak i&tiyenler yukarda adı geçen iki mUcssesenin mlldilrlU(!Une mtJ· 
racl\al edebilirler. ( 4$67) {7GG9) 

V A K ı T matbaası 
Kitap 
fanzinı 

-"ısmlnı 
edip 

yeniden 
aç"ıışlıı 

Kitap. me::mua, gazete basar. 
Tabiler n:'-'m n~ dizi!i isleri alır. 

11ann1m.1!22[Z'l:maımcma .. .._ ... • •• '1 t"'f 1° I• , f \, "tlo 

'"~.cı:..~~n.~~~ ~-c .. ~~,~~~~w:-ı 

SahiLı: ASIM US 
Bas1ldığı yer: l'AK/1 f\latbaası 

Umum neşriyatı idare eden: 
Refik Ahmet Seven&il 


