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Romaıır.ıı. Jıiidisclcrini fakiJ' 
«'derken g<idcrimlıi lılnv; nr.k:tlıt. 
J.lC'\ircllm: R-0manya. Mııe.arf..,fa11 ~c 
Bulgari tanla. arall\nDfla. !;ıkl\n ih 
fllifr Alma.nya 'c ıt.alyanm hnkf•nı 
llğiııe, erdiği :r:amıııt Jlitlcr lııtlıfa 
bu J_,c mHdahıı.lo ctnırktcn çcklıı
dJ: 
-- Bu i.:i kendi arnnmJ:ı. doğru

clan. doğruya milzakr>rcı ile hııHedi· 
nlz; hiı; karı§Illıyalrm· Bununla be
ta.her :nuUalrn. sulh yolu ilo anl~ 

• tııanm isterim. Zira. Balkanların YC 

Tuna. ha''Z3Slllın sulhunu muhafaza. 
etmek ~Azmıdır.,, 

Dedi. 
HJUerln bu 1arzı har•~·~li o :t,a... 

llllLll Balkan nılUcllcri için hir ulh 
111\ljde:.'!l glbl tclikki cdilmlstl· ı-:
ııa.scn Balkıın milletleri bnlhtan 
bqka. blr ~ey htcnıeıliklcri tçiD. 
.\lmanya 'o İtalya tamfmdan ih· 
JiI cdllmedlkço BaJka.nlann cmni. 
Yet; To 5tikUıı fçlnd<> kalnınlan inı-. 
kin dahillno ı;tnnt ohıyordn· 

Bcsarnbya;t ı $o\jc.tlero ' C!l"CD 
Romanya Dubnıca. meselesinde 
lhılgariann a.rzuJ&nnı 1atrnln etil; 
Jtıaksadı Mar.n.rWanla TransUvnıı· 
:ra. f~lndo yalnıı; J.-a.lmak 'o icap 
edene Jıa.rp etmekti; oynı 7.aman
da. T:rall\1lsa.nya. l.Şino idllino bir 
hal &ekli bnltumıa5Jnı da h1ıyordn: 
Donu arazı tc.rldnclen ziyade ahali 
mUbıulclmindc \-&hot plebl"1t mıı
lllno mUracaat' ~ cdlhncsindo bohı· 
~ordu· 

ı~a_kat bo f~ üzerindo cereyan o
flcn m\iznlwrclcr mli5bet netice 
'ermedi· llacaxlar <'..Ok !)etin yazi• 
:ret aldılar ihtinın.Iki bunların nı:-
1 (.' tın 
han tahrtklerln. 't<>!' liderin de -.. 
h1 oldu· Uu ıl<•fn. J;Ü' a. hl~ btc

miJ erek 'c t;Jrf Ealkanlarlll ,.o Tn· 
nn. ha\'zasının sulhunu muhafaza 
rtmck p~Tctlnclcn ıoülhcın olarak 
\iman.) il ile ıtal)n. lıllkc.m nıasıw· 
na gc-~tllt'r· l\laliım olan ,·ıyruıa 
konrrran.,ını Jrnrdnlar· 'franslhan
~ n hal kınclıı kl kar:ırJanıır 'erdiler· 
'frnns\h anı11uın lıir p:nı;r..<oını M.a.· 
c::.ristnn:L ~ crnı~ğo ınukabil, liütü· . 
IC'n r.oınnny::uııı nıüJl,j t:ıın:!miyc- . 
Uııi de .gıı.rnntl ct1ilcr· 

Uu J.arar ilan c•llilıli.!;.ri :1.1uııu.n 
l:onıan) anın ıııı..,rl nlst ü"!t olıluj:;'ll· 
nu ;:iinliloi· 1\nı.I Karol lahhıuJan 
:ı( ıldı. l'ıırtJIPr dağıtıldı· N"lhnyct 

ntQnC5ku ilo J>cmlr Jıtuhafızlar j_ 

Jıa.,rna ~Cf.:tllrr. :Romanynlılar lıU· 
1 ıln ıut:\ cutliJ etleri ile .\Jnıanyııyl\ 
<khilct cttUt'.r· 
ZanncdillyortJu ı.1 ı:oııı:ın) 1\ b~k 
<if') ler J.ia~ J~lmiş oluıııklıı hcrabcr 
hundan S!lnra kendi hıılindo kala.· 
<'ıtkhr· nu ~avrılo :Bnllronlarlla rn... 
lıat 'o huzu; temin olunaal.iır. 
Hnlbııkl bu taJımlnlcrin no kır 

ılar 3 an lış olduğunu hiidise!Ier gös· 
tm-ıU: Mt~<'r Trunslhaıı3n. nu~o
lrslndc hakemlik \1lrif~inl göıiir
ktln \iman~ anın 'crıllı;i ı;ara.ntiyo 
kıar .. ı Romanrndan hııı.r taıılılıüUcr 
nlırımıo: lnıl5: Uomanya. Almıı.nya
dan ordu unun tıiJinı 'o ıerblyC61 
i<;ln hlr ııskrri he et 'o bu heyet--

' J,. lıPmbrr mı:mlckctirıo nünıuno 
kıtnbı n a~lı ile hlr 1'nç ) üz bln Al· 
ırırın nc;kı:'rinl misafir olarak a.lına
r.a fibr. 'cnui irnl~· lllğcr taraftan 
lııcario;(an ela 'J'nrn .. lhn.ıt;>a<lıuı al· 

ılıfl anul>I ınü .. llhiıı~ bir yoldan 
rl•lt> otnırk nıııl\1!.hllimlr. )ine AI
nı:ıfı ordularııın. topraklıırındnn ı;o

dt h:ı.ldunr , cm1I' lmis· 

Tayyarelere l:nrşı kı•!lamlan lngiliz bım • bım toplamıdaıı 
biri dolJımılıt>'OT 

Alman: deniz 
Qsleri şiddetle 
bombalandı 
Loadraya bava 

blcamıarı 
yeniden sıklaştı 
Londra 17 (A,.,..1.) - lnsiliz ha

va ~arctinin tebliği: 

AMERiKADA 
16 milyon 
kişi askere 

.kaydedildi 
Sinema artistleri kayıt 
bürolarına koştular 

Diln gece çok fena hava ~rtla- ı\'cı·>·ork, 17 (A.A.) _ Rö>·tcr 
nna rağmen İngiliz lıbmbardıman 
tayyareleri dü~an deniz üslerine ojansındarı: 
ve limanlarına karşı muvaffaki. Mecburi a kcrlik hizmeti hak· 

i er )':lpmı ardJr.-~----~.,.ınd i nun--,,mucı ıncc ün 
Kicl'cle evvelden tasarlanan he- milyon ki~i kendilerini knydcttir· 

deilcr üzerine bir çok ağrr çapta mişlcrdir. 

bombalar atılmı:ı ve büyük yan. Birlc5ik Amerikanın tarihinde 
gınlar ~ıştır. mi 1i name-:;buk olan bu muazzam 

Hamburg, Brcmcn ve Kuksha- j~ Jıiçbir arızaya uğramaks:ızın ya 
vcn·c tevcih edilen hücumlardan pılmı5 \'C ufak hir ekalliyet müs· 
da iyi neticeler alııımı .. tır. tc_na olmak üZerr hcrkrs ka) ıt 

Ba9'a bir oombardıman tayyare muamele ini kendi i tc~ilc yaP.tır 
filosu Lcuna'da suııt petrol tesisa.. mı"tır. Birlc~ik Am::-rikamn 'her 
tına hücum etmiştir. Bundan baş- yc;indc kO\boylara. kızıl dcrilile· 
ka Saksonyada silah fabrikaları re ve zencilere kan~mış olan zen· 
ile elektrik ~nlrah. bombarclımaıı ginlcr , c fakirler, kayıt bürolarına 
cdikrck tam icabcller kaydcdilmi~- gidiyorlardı. 
tir. ' Holiv11dun simma yıldızları da 

Bu hareketlere iştirfık eden tay- kayıt bürolarının mcrdiw~krin· 
y:ırclcriınizdcn l~i üskrinc dön- de kapıların açılmasıııı beklıyorlar 
memi.;;tir. d 

J.oıidra, 17 (11.il.) - İngiliz ı. 
ha\ :ı , c dahili emniyet nezaretle. ============ 
rinin tc-blı rj: (Devamı 4 iirıcüiic) Amerika eski harbiye, 

nazırı Conson diyor ki: 

Harekete geçınek 
Jngtllz parlAmen .. 

tosanan teşrii 
devresi uzatıldı ı.<ını1m, ı1 <A·ı\ ·! -.~ ~nun k~-. ıçın · haztrtz ' 

lnarnsında, Bn§'·ckıl Ç. orçıl, parla- 1,.. t. 
U d k Ncp·ıırk. 17 (A.11.) - ıu)' er mcntonun öntint z <:> ı :ıy ronunda. • .,/ 

milddtlfi ııihnyetı> 0rc:c<'k olan ll'"J· ajam111da11: 
rii tk\Tcsiııln 1JZnlılııı~ısı 1ı?}:kındo.. ' . E!il,i liarhiyc nar.ır nıuavı~t 
bir knP,-un·ı1r<>jcsi t0vdı r~mııı \ C lıu Joıılı on, rady<) He ııcşrcdı~n. bır 
kanun ıiroje.si,' jlk kır::ınUndc ta:; - nutkunda cıcünılc ~ylc dcmı~tır: 
Ylp oHınmur.tur· . . • · ı I:ırd,C'lC gc•çmrk için hazırlıksı~ 

19J;; tN;rinisanısındc sC'r:llmı!) o· dpğiliz .. tcslilı:ılı arttırmak meS-O 
lan lıugUnkil J13rlü~e~t.o~ıım, ~or-' lc:ıinc .'•elin,.,., Alınany:ımn 70 :;c· 
mnl !'artlar içind<- vnlımlı7.drkı ay ,, ~ 1 1 iti · · J!._cdc '.·:ıı>anı ı.\'ac:ı~ıııclan . f.aı. a~nı. sonundıı. miiddrtiııi ' rnt,.ııı Jonp . 1 "" 
etmekte idi· Filhnkika m<'r'i ka- b1z ikı sene kinde y.,pabı ı~ız." ••. a. 
lıuıılnr mucibince, her bcs sı;nroc ~·et • Inrzımuhal olamk ~oylu~o. 
bir umumi seçim :. npılma!l~ lnmn· rum • r ıı~iltcre \'<' donaıınıaı:-ı dilş.' 
dır. 1''nkal lıuııu~i milli ~t'tn.ıl mry. man t':lcrc dü"CCCk olursa çok tch 
cut olduğa t.akdirdc, 11arluınr>nto, likeli J>ir ı;ıfatİa kar~ı kar~ıy:ı k:ıl· 
t.c8rii denenin mUdJctJnl uı:ılmnk m!~ olaqı~ız. 
ta 15rrlıt•sllir. .Joıılı ·oıı, ilfl\'e clmi~tir: 

Yunanistan Sovyetler
den buğday alıyor 

f..t<" slnıdl Alnuınlıir hir farnft.no 
Mıırarlarn. cJlfrr taraftan ]\omun• 
yalılııra Tmn .. lhruıuı ;,jııdc 3llP
hl\lerı hizmetin mlikiı fot mı nln or· 
lıır: ı\lnıan nı;k .. rh•ri l\la<:arlslnn· 
ılıın Jit-ndl foı•rnl\lan gihl gcçlyo~ 
lar\e:R-omıuıJaJnı;lr('rr.khumem• Aliım, 17 (ı\'<\.) -ltliyter: . 
lr".roti rnhat J'almt ı ... _ı:aUcrl altına Sovy'clll"r!c YıınaııLcıtnn nrasnı?n 

ı\mcıikaııın tayyardcrİ• dü~r.a· 
11111 t•ıı rnükchl_\ncl ınyyarekrıdir. 
Iralilıazır<la ayda tcchizalı ınUkcm 
mel o1m."lk üzere 950 ackcri t::ıyya· 
re rapılmaklndır. 

1 1 1 jlk • ~·nı,ılah •ml,n.<.:mn~ n göre Yu~ıııus-ı:~ r ,or ur· · '°' olarak dr- Al- • v-·· .; •. 7 d 
nıan 8 ... ı.rri i""J:nl n'8ı;rafı olarak tan Ro\"'ı ellerden h"lırr tonu " o-
RoınıtnJ I\ Jı\ikfu11rtirıdcrı 18 mll)oo lnrdaıı lOO 000 ton buğday ıı:ılm a
ın~lh: Jimlıl;: tıüı<ol<.at alıl orlar· lacalttır. 
Sbmll hu uzh rfl ~iil'Üncr llltıı•rin İki milsıwi p:ırtidc 1 CO Qf}O ton 

Hdncikfüıun ;wında hu miktar, 
~yc!a 1z50 ~c çıltacaktrr. ı\mrrika; 
h:ılılıaıır(Jaki ihtilafa "İnnek tc}Cb 
hüsünde hulun.maınak için her 
~emlck<'ttC'n ziyade g::-ırrct clmir 
tır. • 1 1 ı ı A\"'' lt'Ul' n ım<-d:l' ıııın Yun:ınis.t:ın Mac:ı.rlarl:ı Ronınn~ a ı anı ı tap " .; ... .; 

ederek: • . . t.arafmdnn mUb.ıynasr h:ıkkıııda cc· Bul)un ncticC'si, U7.ak Şarkta. 
- ihtfliifl:ırınm )\cm.it nnın11.- rc~..ın eden müznkcıckı· do sona ~n~C'riknyı Yatanda ;lnra ait em 

rln. do~rudaıı c1oğrtt)'!l müzakı•ro ile <'rrnişUr lıı~ın . ta.hribi \"C Almnnyanın 
hallrdlnl1· ı:u ı .. c lılt. karı-:mJJa· Bırfo.51k Aıncrikn ile Amcrikn 
Jrm ı" dah:L ıloğnıo;ıı krncll giizkrinc in:L• kıt.aamtlu.1< i diğer kardeş miJ-

l"otunıl:ı. ı-.ö) lC<llğl sözleri ha{ır· nıriıır. ~u Uonııın.) n , c Ma.ı·arblan 1 Ictlcr nı·~ıııöa mı'!vcut jyi 11\U-
Janıanıak nasıl nıUınküıı olur~ 1 hiWisl'lc-ri bu t:Lnı Jmrcı.cttc bizo ııasebetlc.ırı .bozmak teııcbbilsünc 

Türkler dıılm:ı sÖZO değil, SÖZC, DO kııWır hak \eriyor ! 1 kıyam <ıbnesi 0Jnrn.5tur, 

! JaglUz gazeteleri 

Balkanlardaki 
vaziyeti 

nasıl görüyor? 
"Hadiseler Rusyayı 

yakında kati bir vaziyet 
almn.~,-:ı. mecbur 

edecektir,, 

tromenler Kalasta 
Tunaya 

mayn döktüler 
l.oudr.ı, Ji ( \ .• \.) l~lka11lard:ı.-

ltl vnz.lyct ln,.ilız matı uatının en c· 
lıcmmlyctll ruc\·;:uunu le)' il etmek· 

Dcyll J\tcyl gazetesinin U:ı 11.:ın mu. 
h:ıbl~. ııı~nl:ırı ynzm:ıltt.'\rlır: 

•• - Almaııl:ır Romnnyadnlcl vn1J. 
yctıcrlnl tnkYiyc ctmeltlc mc~gul bu· 
Junuyorlnr. I\:nrad~nlzu' bir Alman 
il!13U lrnrmıık Uzcrc J(ostcnccyc bir 
askeri beyct göndcrlfml!!tlr. Bu hııCtn 

( Dwamı 4 iinrı:.1c) 

Romanyada 1 General 
Hava ve Bahriye Metaksas 

nezaretleri Mıh ver 
lağvedildi devletlerinin 

Yahudi avukatlar dnva 
takip edemiyecek 

Diihrc~, 17 ( A.11.) - D. X 
R.: 

H,n\·a Ye bahriye nc7.arcti ile 
silithlnnnıa nezareti litğvcdil. 
mhıtir. Bunların yerine harbiye 
nez:ırctinc.- tabi olmak üzere 4. 
miistc13arhk ihdns olunmuştur. 

Bu müslcı:jarhklar, karn: ha: 
va, deni?. ve tcchiz:ıt müster-;nr. 
hklurıdır. • 

MAL.\K~A F.ABI~lKASI:'\'"DA 
~!E:\1UF.LA1! Df;(;.!~TtnlLD • 

B ~MT:rc~, rt (A.A.) - D. :N.-ıı 
>.. ' l , 

~~om.unynnın <'n btiyiik nğır (il 1 
<lııst,:ı ve silith cndfüıtrisi kon. · 
soı-ı:ııyoınıınq tcı::kil C'd<'ıt ~f'llak 
~a fnh:ik:ı Inrının miidüriyctin
dc ve ıdare meclisinde biiyük 
tcbccldUlii.t yapılmıştır. 

(Duamı 4 ıi:ıcitdc) 

istek lerirıi · 
reddetti 

Almanlara kayıtsız vize 
verilmesi ve tayyarele
rin Yunanistan üzerin-
den geçmeleri istekler 

arasında 

Af yon köylüleri 
Hava Kurumuna 18 vagon 
buğday ve arpa verdiler 

b.,ş;•ck 'li M claksas 

Loı:clra, 11 ( A .. 1.) - Tay· 
mis gazetesi yazıyor: _ 

G<'ncrnı Mctaksa.s, mihver el. 
çilc-rini kabul <'tmi~ ve elçiler, 
kendisinden miistaccl taleplerde 
bulunmuştur. 1\lctak&ns, n.o;nğı 
yukarı bütün tali:plcri kabulden 
islinkf\f cylcmiı:;tir. 

JinT.:arnı 11 (il.it.) - Hava \ limited ~irl~cU, \;Ornpçı Halil 
kurumuna yapı1makt'l olan tc. Karaca, ~ekcrci Sillcymnn Ye 
bcrrlilcr hakkmda bugiin bize komisyoncu Tayıp da kuruma. 
' · ı r v ~. ı i 1 ·li.z"r lira. bakk liy0 i .a Iuhnr • 

tüccardan 1',ıllbcli Rn.hmi vo rem Ye Mustafa :yctmi~ beşer 1yl mcmbaclnn ôğ.f'<!lıdı~ımi1.c 
göre, Elen hiikfımctinin Jııgil 
tereye :c Tiirkiycyc karşı hnttı 
harckctı t.anırunilc <liiriislliir. 

knrdcşlcri kunımn 1000 lira Jirn, Kudret, Yonsel, ~cvket, 
Yermiş Ye 17.mir bnlık<:ılar.mdıın Cevdet, kunduracı' Kamil ''C 
Yeli .Akb.'ly ve Ali Kin de ba - Halil, fırıncı Mehmet l~ılkış 
lıkhancyc gelireccklcri balıkla. Z.'lhireci 1bra.him Yükseler cıİi 
rın satı~ bedelinin yli1.dc birini Rer, tuhafiyeci Muhsin 40 ko= 
ku~nıa vcrmeği taahhüt et.mis ınisyoncu lsmai! Balcı. m~ifa. 
lcrdır. turacı hzct Aziz ve ömcrköy-

]3nndırma asri un fabrikası l~ Emrullah \'<' ~eriki otuzar 
lırn vcrıniclerdir. 

lngili7. clçisinın Mcta.ksasn. 
mlitalcalar ilcı i siirdüğü biitiin 
mühim mc~lclcrdc, r-;aynm 
memnuniyet t.cdbirkr almmıı:. 
tir. 

Mihverin yaptığı t..ılcplcr a -
r.ı.sındn ~zcümlc :,uplar yardır: 

Edenin Mısırı 
ziyareti 

İngiltcrenin Akdeniz
deki vaziyete verdiği 

ehemmiyeti 
göstermektedir 

o 

, 

Afyon llahiyo ve köylüleri 
kurunu: G vagon nrpa ve 12 Ya. 
gon. bugday vcnncği taı:ı.lıhüt ey 
lcm!şlc~ Ye ilk· parti iiç vagon 
zahrrcyı vcrmif]lcrdir. 
... T~rsRst~ .Kargılıköyii halkı 
..,s lıra. Fınıkcdc Hüseyin Bay· 
rakh adında bir ,., .. tnndn". ,.,.,g ıı·. 

ltalynnlnr: lngifü: gazct.clçrı 
ile 1ngiliz filmlerinin menini is 
tcmi~tir. Başvekil, buna bütün 
yabancı siyasi filmleri mcncL 
mek suretile cevap vcrıniı;tir. 

( Dc1Jamı 4 iinciıdc} 

B 
ıl ., ................................................. t 

r~, ozöyüğün Budurga. ~ahiye- i G .. l · · d iı 
sı.h:ılkı da 8G1 lira tcbcrni et.! un erın peşın en: • 
mışlcrdir. : i 

=----=------ İ ıngilizlere göre ~ 
I zaterın tormülü ~ 

• • 

, 

f fo ~iz mC'busl:ıı mı! ııı 1 ıııb ı f 
: Elliottc hav:ı lıarbindc-ki nııkC'ri i 
} \•a7j) eti ı:u tnrzdu lıul" sa ctmi~- ! 

1 

: tir: 1ngili7.lcr her 42 dnkikadıı bir f 
i A!m:ın tay"\ nrcsi cliıı:;ürü\ orl:ır; i 
i b"'un:ı mukabil Almnnla~ da.her 10 i 

ı i d:ı klk::ıd:ı bir yeni tayy:ıı c ) .. ııı· i 
' ! yorlarmıı:ı; yani tnn aro z:ı.} mt ı i 
! ile ye:ıi im:ılüt knrı:;ıJac;mc:ı .Al- ! 

ı ! m.ıı.laı 111 hava orduları bucliıı i 
l i kC'ndi kuvvet mu,ıızcnc!'\ıni ınuba· i 
} i Cazn edclıiliyormu.-::. i 
! O h:ıldc 1ngilizlcrin mm::ıffrr i 

J i ~:~~ilJ~~~a~~i~~rı~t~:P:ıı~u~~~~ ~ 
! : formiil ilr cevap veri~ or: llC'r i 
i :- irıni d:ıkikadn bir Alman t:ınıı· j 
: r . i dliş\irmck ! Dııncb mu,·nf· : 
! fak obbllntC'lt i~in de tabii olarak : 
i lngilı.~ h:n'?ı ordusunu nrtırmak .. i 

• ! ln!:ilizkrin hava ordubrıııı ar· : 
• i tırmnk kin gli\'Cndikkri k~yn.tf:'I f 

! biliyonız: Du knynıık ,\ıl\rrika \•c i 
i K:ınndndır· Faknt lngilizkriıı i 
i \ npt1klnrı bu hcs:ıhft muknlı:l Al- ~ 
i '11nnbrın dn t:ıyy:ırc z:wi3tlnrı i 

) i her 42 dakikada. (1) :ıd('(]indcn J 
: h r !?O dakikada (1) c c:ık::ırıtk, i 
j )aııi ~übdC' vasati 25 :lO Y.'l}iıl· i 
: uın iO -75 drr('<'<'sin , ü t ele- : 
i rC'l;: olursa knYbettikkri trn) :ırr- i 
~ lcri telafi için yeni cnrrkrc lııış- ! 
: \·uracakları tabiidir· .Fakııt onln· : 
! rm l'alyanlnrdan mr. ,ok :ı ~ov- i 
: \"Ctl r Birü!:indC'n nıl. _ '•rı ah•1t : 
: i.c;galh'rİ nllıncJ:ı oJnn cligcr mrm- i 
: fo!rntlt"rde,n rqi isUfado t.tmclt is- i 
! tiyc .. ,.Jıkri belli dc~ildfr. ~ 
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Qrşıh~lAlm••lm .. wrrmıJŞehir ve kÖlj gafı oku/-! Karısil~ sev.şen 
ş ddetle devam edip dururRon har- . adamdan para 

Ja 
hir zatın orodnn l:alknrak 'Mısıra 11 Jı9 l 

• biye nez..'lroti uhdesinde bulunan l t 
;!u;;•,;::ı:-~1~~=!:.b1sknblrou· ar znın sa.gısı Q ; ıyor s adlmış ı. 

Amerika dıı nihnye-t mecburi n.c;-
1 rllk usulilnlln tntbikatına geçti. 
I:;.:ştr Cumhurrelsl nuzvcltin oğlu 
J hn Ruzvelt oldıığu halde 21 ya
ı mdan 36 yo..~ına kndar olan 16 
re ilyon 50 O bin gencin askerlik 
l aydına b:ışlanm!~tır. Ruzvelt bu 
ınilnasebctle bcyı:umttn lr.ılunara1• 

Loycl Corc 
Bir kaç gün e\-vcl bu stilunlarda 

Loyd Corcun Amerika gazetelerl
no mnkale ynz:ırnk Çörçil hilkQ· 
mctiti tenkit ettiğinden bahset· 
mi~tik. Son r,-·lcn A\•rupa postala· 
nnda Loyd Corcun tckrnr siyaset 
sahnesine avdet edeceği hn'k.kmdıı 
Londranm ivi haber o.lan mahnfr 
linde L:m ri~-nyetlcr döndUğU bildi
riliyor. Diğer tnraftan fnglliz Baş
vekili Çörçilin Loyd Circ:ı. bir ne. 
anret teklif cdeceı".;ri de söyleniyor. 
Bu rivayetler ve hüdiscl<'r nran1-
d:ık1 irtibata bakılırsa eEki İngiliz 
Başvf'kilinin ihtiyarlığm:t vo İr'ti· 
liz parllimcntosunda müstakil bir 
m~ruı olarak bulunmn.cnn:ı rn.thncn 
huglinkU hilkO.mct içinde bir ''azi
fe nJmnsı füUmol lıaricindc de· 

Yı yatı okulunda bir saat 

:.ı eözU s5ylemiş\.ir: 
- Bu n.s!:eri mecburiyet bize 

h.ı.rlçten geliyor. Top yekün harbi 
•"'lt edenlere karı;:ı top yekiin mU· 

fan için hnzıı~nnmıık zarurc!ln
l·P·;iz.,, 

\merika Cumhurrcitinin bu sö
"lil duyup, yahut okuyup dıı bun· 

i acılığı lmsctmC'ı:nck :nümkUn 
( 

., . . 
b'rJtat tı;ze öyle geliyor kı Amc· 

ikalılar nl.hnyet bir gün feda et· 
n ge mecbur olduk?:ırr rnbatlarz. 
nı daha evvel tcrkctmi'j olsclardı 
l •iki bugUnkll A vnıpa harbi orta

ya çrkmnzdı· Bunun deUlinJ Ja· 
por) ::ı hariciye nazın Mntsuokıı· 

.u Ur s6ztlnde buluyoruz. Zira bu 
Tnıw:ı devlet adamı Amerika ile 
Japc..ny~ nra.sl?'da gittikçe nrtan 
,.,-ergfnlikten bah3ederkec: 

- Amerika ile bir harp insan· 
'::k :ııemı iç.in bfr felAket olur·,, 
Demiştir. Bu sazu ile hnrptcn iç· 

tınar> fçln elinden gcldJğlııi yap:ı
cağmı nnlatmclc lstemlştir· 

ğitdir. A· 

Kısa haberler: -
• Nnfia. VcklUetuıın yol, köprll. 

meydm \'C iskele !D.§.'\at.m kM gele. 
cek miktarda ı:ıa.ltil Vl\Bltası tcm!nJ 
tı:tn c:ı.n1ı ve cansız mubıırrlk lruV\•ct· 
lerlc ini:uı.t !ı;in malzeme \'C eu :ı 
wıkllne elvcrlşll bllllmum vesaite Ot 
reW f!} nıWtcllcfiycU ltonulmrı.!t hal-· 
hmda koordinasyon heyeUncc ha.zır. 
laııan karnm:ıma dllndcn !Ubaren ml•· 
rfyete konulmu. ttır. 

Jer göstermiş olan Bay Saliilıat. 
tin anlatıyor: 

11- llk tesis edildiği \•akit 
okulun talebe kadrosu 75 ti. 
İkinci yıl 125 ve bu yıl da 235 
i buldu. Halen namzet olarak 
mm bcltliycn 50 ye )'akm tale
be var.. Bu talebeleri okul bi.. 
nasında vapacağmuz kUçük bir 
tadilatla~ kabul etmc~·c çalışa· 
cağız. 

Okulda tedrisat resmi ilk o • 
kul milfredat programının ay· 
nldir. Farkı ilaveten ı>ansiyonu 
bulunması, daha doğrusu yaWı 
olmasıdır. Talebeden yalnız 
pansiyon ücreti olarak ayda 13 
lir:ı alınıyor. Bu Ucretle talebe. 
nin bir aylık bUtün leyli mas
rafları temin cd\liyor. Velilere 
kolaylık olmak Uzere pansiyon 
Ucretleri aylık d:ı kabul edili. 
yor.,, 

Okulu gezmekte devam edi· 
yonız. Sınıflar. yaUıkhaneler, 
diğer.bütün daireler tam bir in. 
tizam hıerisinde. B!lh:ıssn yatak 
hanelerin intizamı dikkate 
değer bir vaziyette. Halbuki Blrmanya yolunun açtl· 

masın1 Japonyaom bnrp sebebi 
J'nP&c"f.ma dair evvelce bazı mil· 
hlnı Japon gazeteler! neşriyat ya. 
pıyordu. Almanya ile İtalya Ja. 
ponyan.n bu vaziyetinden lstli'adc 
ı;ıderek bu devleUo Amerikayı 
korlnıtmağa karar verdi. OçUzlü 
pakt banun netfcesfdir. Fakat mlh· 
ver devletlcrfnln bu kombinezonu 
mnkn:ıtlnrmı temla edememi§tir· 
Amf> • ,a ve İngiltere bllü.kis ev· 
velldnden da.ha ziyada cesaretle 
Ulrckcte geçmiştir. Evvelce Ja. 

• Bir mUddcttenberl inşa edllmekle 
olııo Çorlu • Yunan hududu telc!on 
hnttmm lılpsı bitmJ§ \"C hııt gOrC;t 
meye açılmı§tır. Bu hnl 'ııo lstanbu. 

Şehir )'atı okulımd · .Hiçiik yavrıılar. 

Okulun bahçesin<leyiz. Burası 
bir okul bahçesi olduğu gibi, 
da.ha ziyade insanın zevkle do· 
!aşabileceği gtmel bir çiçek baI 
çesi? 

Başöğretmen nnlatıyor: 

pcny&nm tıı.lctf llzerlne fiç ay fçln 
kapa!ılmlş olan Blmuınya yola a· 
rrlmı~· Fakat Japonva. hareket 
cdrc ğc benzemiyor. • 

Jnponyanm bu tarzda hare.ket· 
l!iz hlmam Almanya Jle ftalyaıun 
üc;UzlU pakttan bekledikleri gayeyi 
istihsal edememeleri demektir. 

ıun \-e diğer §Chlrlcrımızın SeUl.nlltlc Kültür seferberliği son yıllar .. 
doğru konu~aııı.n temin cdllm1§Ur. ı da büyük bir hız.la ilerliyor. BU 

c: Posta, teıgmt \"C tcle!on umuın tün yurttaşlar, ilmin ehemmi. 
mndUrlUğU, muayyen terfi mnddeUE... yetini idrnk etmiş, okumann 
rfn! doldurnn mcmurJarm terfi uate· zevkine, okudukça dn insann 
ıcr1n1 hnmlnmağ& ba§lllllµ§tll', ı.ısto· tekamüle doğru gittiğine imıın 
1!r 6n{1mUzdek1 gtlnlcrde trunnmlnna ebni.!ı bulunuyor. 
cak ve MllnnkalAt VcMicUnln tam. Buna. en mühim bir misal de 
bine 4l'%oıunacaktır. son l)"lllarda ilk ve orta tedri· 

• ~t VekAleU DC\·lct Ziraat 1§· sat mücsse:;clerini!l çoğalmam, 
ıetnıelcri Kurumu, Orman Çiftliğinde buralarda tahsile devam eden 
bulunan :tıayvanat b:ıhQCsl için MI8tr" talf~benin akıllara hayret vere. 
dao maymun gctlrtme~c ltnr:ır ver. cek rakamlarla artmasıdtr 
ml§Ur. • 

tahsiHn ba~laııgrç mUes._~~eri 
olan §ehir \'C köy yatı okulla • 
rmm elı~iyeti bUytiktür. 

Öksüz kalmış veyahut her 
hangi bir vesile ile çocuğunu 
yanında bulundurnmıyncak aile. 
lerln, çocuklarına karşı vazife
lerlni yapmağı kolayla.~tını.cak, 
çocuğa da istikbal başlangıcı te. 
mın cdcce.k yegane milesseseler 
i§te bu müess~elerdir. 

0
- Talebemiz arasında me. 

mur, işçi, esnaf, sanatkar ço
cukları var. Bunlardan maada 
kim.sesiz kalmış ve himaye cdi· 
len öksüzler de mevcut! 

Biltiln çocuklara ayni ihtima.. 
mı gösteririz. Onlar için btl1"ası 
blr okul olduğu kadnr, bir nile 
yuvasıdır. Bo~ saatlerde \'C ser
best ?.amanlarda kukla, karagöz 
ve sair eğlenceler tertip edilir. 

Eden Munl'cla 
lııgillz lıarbiyo nazın Eden'm 

Mısrra gitmJe olduğunu ve orada 
f ngiJ;z orta ş:ı.rk lruvvetlcri başku
m..,ndaru llo konuştuğunu dllnkti 
<.t;lgıaflar anısmda okuduk· HAdJse 

• 85ylcndiğina göre Türk _ Alm:uı 
t1ca.ret anlD.§mUmm ruıcm tntb1k1 10 
Te§r1n1sanlye tehir oıunmuııtur. 

Her baba ve nna eimdi çocu· 
ğ\µ);ı. ttl,bsil verobilIQek için bU.. 
tUn ayratllc ışıyo • Ma.arlf 
Vekaleti de onların bu gayret· 
lerini nrttmnak ve çocuklarını 
okutabilme imkanlarını temin 
maksadile bir çok kültür knl 
kmm~ları yapıyor. 

İstanbul vilayeti ve Maarif 
MüdUrlliğü Uç yıldanberl şohir 
ve köy yatı okullan tesisine 
büylik bir ehemmiyet veriyor. 

Bunların sayısını her yıl bir 
kat daha arttırıyor! Okuyucu· 
larımıza yatı okulları hakkmda 
bir fikir verebilmek için Yıldız 
birinci yatı okulunda. kllçUk bir 
tetkik yapacağız. 

Gllnden gilno rağbet gören 
okulun ileride teşkilatında bazı 
yenilikler yapılacaktır. Okulun 
müteferrik masraflarmdan ta. 
sa.rnıf edilerek gelecek 1ara 
varidat da devrediliyor. k yıl· 
larda 500, ikincl yıl 1000 lira • 
yi geçen tasarrufumuz mevcut-. 
tur. Bununla okula yeni tesisat 
ve ders aletleri alıyoruz. 

Formaliteye ıı.lt bazı noktalar etra· 
tında. yapılan mQznkcrnt bugüne ka· 
dar t.lUrUeccktir. 

iki noktadan manalıdır: 'ıtıı"'llllllMllllıııl .... ılll~Wllllııll•A - ---1 - İngiliz devlet adamlarmm Bunların en başında köylilyh 
• 1Ş • 

ha.ri.>f kauın mak için şahst hayatla· 
'"IDI en bllyUk tehlikelere maruz bı. 
1 ilkmaktan c;ekinmemelerl. lngilte· 
reden Mısl1'8 tıı.yynro Ue bugilnk(l 
ahval ve şernft fçlndo gitmek ne 
demek olduğunu bilenlerdir ki bu· 
nun ırmna.smı takdir ederler. • 

2 - İngiltere hUkQmcUnin Mı!ı· 
n ,-e SilvC'yş kanalrm mUdafaa ~1-
"'.0 fevhlli.de ehenımlyet vermek
tC' b.ılu"ldu''U· Brltıı.nya adasına 

G<-cm!§tc ve gelecekte biltUn Ulwıa.J köye fayd<ı.lı bir unsur olarak 
ve Sosyal ı,ıerln temeli nntuııtur. NU· 1 ye!:i6t1nnck için köy okulları, 
tu.s ftlyn.sn.sı ~ ancak nurusu truu köy enstitüleri, ltöy öğrctmeı 
makla kun.ılabillr. kurstan, seyyar lcöy muhtelif 

20 tt.KTEŞR!N p AZAR g11nu Gc- bilgi kursları, ilk ve orta ted · 
ncl Nll!Ua Sayımı b!.ıe bu styıısanm risat telmik terisat müessese. 
yolunu g63terccelttlr. lcri a~mak gelir. Bu arada; 1s 

BAŞ\'EKALET tanbul vilayeti ve diğer bazı vi. 
btntlsttk umum MııcııırıoğQ !ayetler de köy ve eclıir yatı 

okulları tesis ctmekuıdirler. 
Gtiza kUçük görtlnen f al:at 

ijeşikta.s sırtlnrmm UstUnde 
Boğaza haklnı geniş bir arazi 
üzerinde kurulan Yıldız ya.tı 
okulu binasından içeri girlyo. 
ruz. Okulun geniş ve ferah ve
rici binası dahıı. ilk görüşte in. 
sanı kendisine çekiyor. Okulun 
direktörü Bay Sn.Iahattin ile 
konuşuyoruz. Bu işlerde uzun 
yıllar çalışmış ,.e muvaffakıyet· 

Milcssese halkın yardrmilc ve 
kendi varidatiyle teşekkül et. 
mfş ve ilerlemektedir. Okula 
önUmUzdeki yıllarda. kalörifer 
tesisatı da ilaYe edilmesine ça· 
lJ§ıyoruz.,, 

• e: • 

Netice şu ki, bu okulların art 
maaile tahsile devam cdcmtye • 
cck olan birçok yurttaşlarm 
tahsillerini yapmalarına imklin 
\'"erilecektir. ,, 

Hasan Bedrcttin Vlgcn 

Tefrika Numarası 11 

GUlscren daha kUçUk mriıf1a.rda lkCll do bu dipl<r 
n .ı dağıtılma &tlnU ona hllzUn verirdi; bntJhl1.lllar başlar 
"§lo.ınaz mektep Un!!oruuı.sııu·çıka.np atan, tUrlQ renk· 
, tUrlU biçimde sokak ve ev elbleelerl giyml.'.j olnn ı~ 

1.r lıntihıınfardn ınuvrı.ffnk oldu.klan antauılrp da ken· 
t'tilerlno dJplomnlannm nıera.slmt• verileceği gUn ge
lince daha sa.bahtan mektep tçh:ıde ~ğı yukan te· 
lüşlı tel~lı dolnşnuığa başlarlar, oda.. ao!a, koridor ka
pılan hrzlıı nçılrp k.ap:ı.nır; ha.mallar .rt&khanelero ka
dar girerclı kUçUk denkleri Sil"tlanna, kil~ b:ı.vullan 
ellerine alirlnr, ctnı.flanna hayret va hayra.nlık}n btı.

'·-ırak köşede bucakta rastgeldlkfcrl kız.tara arntarak 
l:oridorlıırı geçip bahçeye çiknrlar· Mczunlarnı ~yalan 
ı:ıvlcr'ne gidiyor! · 

sıra.z sonrn mcsarlmle verllecek diplonuılıın aldık· 
t .::ı, mllillr:ln ve hocals.rm ellertnt !lktrktaa, kcndlleri· 
ı. · nlkışlnmnğn ge~n1iş nllclerlnln ve arkada.,ıannın t.eb
ı ıklerJ lçi:ıde ö"ltlştlikten, veda1ıı.ştıktnn sonra van ve 
~"'r"flc. ellerinde si; a.h kııplı, kenan kordcımi. dış gl>
ı lnil .. U kUçUk, fa'•at ehemmiyet ltibarUe bllytık, bU-
• Jk. pl:\lt bUvU!t blr dJp!oma ile }rendiler! de bu btnadıı.n 

·:ıp gMCc"klcr! 
G01s'?ren, bu nynlış gUnUnO bir humma gibl, hna

t lıl< P,ibl. boyec-ın knsırsıım gibi yaşadı· O glln nıektc. 
be nfles n '"n ynlnız b:ı;ba'St gclmlştJ ve galiba Ollun ce
lecrr-t"ll hl1r'1;:.l l<>'n onunla karşılarJ:narnnk için ,olacak, 
a:ın~sf bu rn"r~:ıimdc bulunmamıştı. Çocuk vclile:ilc. 
ÇOMJlt'nrn n'•b:ın'nrI1e. davPtlllerlle dolu blivUk l.ıfr tll· 

Jon-- f)efn" d<ılhr"le. Ç'!çeklcrlP ~tıs1enmb Y1l'kı9ekc:e bir 
yerrir dt' "1nlk:ı kn~ sıra ınra iskemlelerde ottJran mc
zunlft :'·· ·"r:ıl hlr örnek. bembeyaz. g!)!ln gibi, bn.slt 

ve gtlıcl bembeyaz clb!:seler gfymlşlc.nli. Kaç gilndUr bu 
elbfaeler ne heyccnnla, imtihan netlcem belli olmadan 
mmarlandılJ için giyip giymemek nasip olacak mı dlyc 
ne merak ve tcl!§tı_ı hazırlanmıştı? ... 

MUJt ınarg çrumıyor; m~tep l\1Udllı11 toplantıyı açı
yor; toplanUda söz söylemek llzere davet edllm.Jş olan 
mUhlm ve mc~ur bir ndam, edip mı, mebus mu siy&· 

1 I 

cı1 ml, mllh!m bir zat ortaya çıkıyor, her cUmJcsJ o ruı· 
da mezunlara fevkalade dokunaklı gelen 8&ler söylil· 
yor, onlara hayattan, sn.adetten, vnzifcden b:ılı.sediyor; 
mektebin korosu musiki mualllmlnlo ldareslnde §8.rla· 
tar ~ylQ)·or, muslkl mwılliml konserlnl verfy9r, mUdilr 
her'kesln ıı.dmJ yüksek se3le ayn ııyn okuyup çağıra· 
raJc mezunlara dlplomalarmı dıığrt.ıyor, her mezun ~ 
kc:mleslnden kalkıp mUdürU.:ı yanma gidinceye, diplomn
smı alrp yerlno dönUnccye kadar nlkışlanıyor. 

GUtseren cUnde sll-11 kar>lr, kenan klnnm kor
detmı tdlploma Ue a.llaşlar içinde yerine d8nerken g5z· 
lcri halk arasında oturan babnamm gözlerine ilişiyor, 

gcnı; km derln bir S:?,·gi ile tnklp eden bu gCizlerde sak· 
lanılamıyan bir Ud damla yıışın pnnltTSı mı var, yoksa 
Gillserene mı öyle geldi? 

Bahçede bfrfbirlne cimılş, dönen, dolanan. snrılrp 
kucakl~nn. öptlşen lns:ınlar ar::ı.ıımda GUlseren baba
smm .arkasmda ilerlerken b1r tnrnf'ta srrnlnnmrş, tnlc· 
belerlle konuşan hocnlarma rnst.gcldl; önce dargın, 
görmemezliğe ~clmek, geçip g'tmelt istedi: artık bun· 
larm hfc: btrfnin emri nltmdn deği'di, mektebi bitlrnıiş· 
ll, serb~ttl: fakat nvnr luhzad:ı içinde bu h'ss'nden do
layı derin bir p'nn::on'r~ d?Iy1u, dönc\ü. hocalarlle ,·edn-
1aştı: 1$ÖVle resmi, ltunı. kt"n bir \•edn· • 

Mucınr ce~:?cıh3ı ile m"~hur cs1d ve ilıtlyar bir 
mektcpctydi: vak tile gal"b:ı rarıktı imi~; son zamanlar· 

d:ı snlmlmı da kcstirlp yen! devrin gidişine uymağıı ça· 
l~ıyordu. GUiseren, onun aıam! de'recedo yenJ flldrll 
görUnmestne bir tllrlU inanamaz ve gül!lşll, duruşu, g8-
rtinUşU, htll11.sa tepeden tırnağa kadar bUtUn varlığı ile 
sahteliği temsil eden bu adamdan ho§1anmudt· O: 

- MuvaffaluyetlnJzin devamını dilerim~ bfzf de 
göoutdcn çdtarma~, z!ynretlerlnfzl beklerim hannn 

'kızını! 
Diye mrrıldantrken Gillsercn cUmlcslnln SC>~unu 

beklemeden uzaklaşıp kala.balığa karıştı· \ 
, Liseyi bitirdikten sonra Onivcrslte se."lelerl geliyor; 

takat yatı mektebine alışmış blr talebe finlvcrsltcyt 
mektepten saymaz. BUsbUtUn başka bir bayat, başka 
bir dtcm". Koskoca bir şehrin içinde dağmı:'k, mesafeli 
binalarda, binlerce genç kız ve erkek, değil blrfb!rleri· 
nt, değil sade fakUlte nrkadaşlarmı, ıw.ttA snııf arka· 
d~larmı ve bnttA profes8r1erin, doc;entlerin, D.'3istan· 
larm hepslnJ tnnımnğa bile tınkfuı bulamadan taluınlnt 
bitirip c;r'kıyordu. Bunların içinde her renkten, her boy. 
dan, her yaştan. her mizaçta t.nsan vardı· 

Gülserenin üniversite seneleri esasen bUyUk bir 
ruhi knrl'3tklık tc;tnde geçmişti. Yatılı mektepten çıkıp 
dn eve taşmdıi:"l zaman babası Do annesi arastndakl ge· 
çims!zllğio kendi tnlımfnlndeo UstUn bir şiddette oldu
ğunu gördü. Babam bir c:ok :znnuı,nlıır eve gelml;rorda, 
kendisine hayatm1 tstanbuldan uzakta Anadolu kn!a· 
balannda gc~rimcstnl mecburi kılan bir iş tutmuştu, 
uzun fasıtnrln evo ketdı~J zanı:ın ela kansına karşı bir 
yab:ıncı gibi h:ırt>ket edl~"<>rdll· Gillscren daba Unlvcrsı. 
tenin ilk smtfmdn iken babnsı bir kış gUnU mnhrutnlyet
to dolu Anadolu seyahatlerinden blrlnde eo~ alrp 
hastnlandı, nt~lcr Jçindc 1stnnbula geldi, kendi isteği 

(Dc,·amı ntl 

onra a yara amıt 
Beşiktaşta kundura tamircili. 

ği yapan Ömer adında birisi, 
komşularından Nadinin kendisi· 
ne nyakknbı yaptmna.ğa. gelen 
karısı Halime ile sevişmiş ve 
bir gUn dükkanm arka ta.ra.fm. 
da.ki odada çırağı Mehmet tara· 
fmdan görülmüştür. 

Çırak bunu etrafa yaymış ve 
hadise Ne.dinin kulağına da gL 
dince kalkmış, pUr hiddet O· 
metin dükkanına. gelerek 1clı. 
ditıcre başlamıştrr. 

Nadi, nihayet işe blr 
0

hal 
çaresi bulmuş ve Ömerde., 8 li· 
ra haraç alarak kalkmış, git. 
miştir. 
. Fakat Nadiye paranın tadı i· 
y'ı gelmiş \•e bir iki gün sonra 
tekrar dükkana gelerek ömer. 
den para istemiştir. Ömer ar· 
tık işi kısa kesmek istediği i. 
çtn, Nadiye 7 lira daha vermlş 
ve beraberce rakı içerek bir 
daha gelmemesini tcnbih etmiş· 
tlr. 
Nadı sarhoş oldukt:ı.n soma, 

dllkkfuıdan çıkmış, sonrn ~ka 
yerlere girip oralarda da bir 
hayli daha ktikten sonra kalk. 
m'ş, tekrar Ömerin dUkkAnma 
gelerek bu sefer bıçağını çek· 
miş ve Ömeri yaralamıştır. 

Bunun ilzerine yakalant.n Na. 
dl, hem giısb, bcm de yarala· 
mak suçundan ikinci ağır cczn. 
mahkemcsino \·erilmi!J, dUn 
başlanan dunı§Ulasmdn. ıruçunu 
tnkar etmiştir. • 

Şahit olarak dlnlenen çmık 
Mehmet ise birinci hAdiscyf et.. 
rafilc anlntmış ve muhakeme 
karar için başka bir gUno bı· 
rakılmıştır. 

Kaçak eşya 
Hakkında yapılacak 

muamele tesbit olundu 
Güilı.rük ve İnhisarlar Vü • 

leli. kaçak eşya., Ulet \"C t&§mıa 
vasıtalarının Kwlay \•e Çocuk 
'.Esirgeme Kurumlarına. \0erilme. 
sı, sa ılması e ra ·mha ııme. 

si hakkında bir talltnntn:ı.me 
hazırlamıştır. 

Talimatnameye göre, birik • 
miş bulunan bu gibi eşyaya Uç 
kişilik bir heyet t:ı.raf mdan kıy 
met takdir olunacaktır. Kıymet, 
t?5Yanm satış kıymeti, navlunu, 
sigorta masrafları, nakil ücret
leri ilavesile bulunacaktır. 

Hazırlanacak listelerden bL 
reri Kızılay ve Çocuk Esirge
me kurumlarına gönderilecek, 
listelerin bu kunmılara tevdii 
tarihinden itibaren 15 gUn için 
de eşyaları alıp alnuyacnklan. 
nı bildirmeleri istenecektir. A· 
lacaklarsa kurumlar eşyanın 
takdir olunan kıymetinin yllzde 
yirmi beşini bir ay içinde yatr. 
ı-acaklardtr. 

Her iki Kurum eh bu eşyala
rı almak isterse Gilnuilk VekL 
letl bu iki kurumdan birini ~ 
dir ve tesbitte scr"oest olacak. 
tır. Her iki kurumca almmıyaıı 
eşyadan kaçakçılığın BtirilınUnü 
kolaylaştırıcı olanlar im.hıı olu
nacak diğerleri ise satı§a çıka. 
rı lacaktir. 

Satlla.ca.k eşya için bir memt 
günü tesbit ve eşyanm clm1, 
mezat yeri ve saati gv.ctel~le 
ilan olunacaktır. 

Satışa eşyanın kıymetinin 
yUzde yirmi beşinin bulunup 
bulunmamasına baktlıriıyaea.k· 
tır. Çabuk bozulur eşya mtisa.. 
derenin katilcşmesl beklenmckV' 
sizin derhal satılacaktır. 

Satılamıyan eşya, resmt dıı.L. 
re. mUessese veya mahalU Km1 
ny ve Çocuk F.sirgeme kuru. 
mundaıı başkıı diğer hayır cemJ. 
yetlerlne. teşekltiillerine satılma 
mak kııydiy!e para.sız vo resim· 
siz verilecektir. 

Sa.tıiamıyacak eşya fse saU, 
heyeti huzurunda yakılmak, dö. 
külmck, dcıili.e atılma.k, toprak 
kanştinbnak suret.ile imhıı o
l unacaJrtir. 

Anası ile lazı bir olmut 
Fatihte Kıztıışmda, bir med. 

rcsedc oturan Hasan kızı Me. 
lek, nyni yerde oturan Mediha 
ve kIZJ Sab~t ile kavga etmiş, 
{llla kız Meleği dövmüş, su te
neke.si ile de ibaşmdan yarala. 
mışlarclır. 

Melek. tedavi albna alnımı~ • 
Mediha ile Sabo.hat ynkalan -
mışt:ır. 

• 



Politika: 

Balkan antantı 
ve Romanya 

I:umnnya D:ı§' ekili 'o de' ıct :d
m:ınıdarı Aııntoneslm Ba.lli:uı An
taııtnım bir daha tela-.ır edilm.iyo
ııck bir me\"ZU olduğunu ,;öylliyor
llalkaıı Antantı hııkkmd:ı Il<ıwn.oya 
lı~ elıilinin bu ekilcle lıl r mütn
lcada, bulunması bilhassa noınaııya 
lıakımmda.n ı;arJp değilse bilo luıl • 
ret[ mucip olıı.calt bir Iıudiscdir· 

21 dilenci .daha 
yakalandı 

19 şoför ve iki otobüscü 
de ceza gördü 

Dün de şehrin muhtelif semt· 
Ierinde ltadın ve erkek 21 diJcn 
ci , dilenirken yakaln.nmış, adli 
yeye verilmiştir. 

ar.;~ • ı; ·· .. dü d A,.A Meseleler : yO.Cup .. ŞÜff ii~: 
-~------------------...----..;...,-----...... ----.----~-------

Soba boru: arın - Nankör olmıya lım 
da ıhtıkar 

lğneden ipliğe lmdar G AZETELER, her gün şıi,ftret!c doluyor. Kimi tranwaydan. 
her §eyde ihtikar yapı· 

1 
kimi otobü ten, kınıi piyasadakı insafsızhktan._:kimi paha. 

Jırsa, soba bonıl:ırı pek ılıktan dem vuruyor. 
tabii ıstisna edilmez.. llıç ,uphesiz, bunların hep i fenadır. !\Iemlckett• bir tckimn 
Harpten evvel 35 - 40 'ar olma:il J::,tenrncz. Fakat ~ayet y~adığımız çajm etraflı bır mu-
kuruşa ı.•erilen bomlar, h~emesi, yapılacak o'.ur~ herkes soylediğine pı;;-man olur; halıne 
bugün 100 kunışa çık· bın kere şükreder. 
mıştır. Bunun dahn. ga.. Ekmel:, nur gibi beyaz Ye ~aftır. lçinde ne süpurğe tohumu, 
ribi vnr. Bir Bob.ı. mağa.· ne mısır koçanı, ne de kepek var. Romanya, Yugo lavya gibi gcru5 
zasr mU~terisine: ''Soba.. ovalı, zengin tarlalı ülkelerde ekmeğin uğradığı felaketi gormek, 
yı bizden ahrsaıuz bo· bu şükür borcumuzu bir kat dalia arttırıyor. 
ruyu 100 kuruştan veri. Yurdumuzda her ~ey ''C en bol ölçüler içinde yığın yığındır. 
riz. Yalnız boru satıl- F'akat bu bolluğa dayan~rak bır "mira:;yedi,, kafasiylc har vurup 
mnz., ceYa.bını vermiı;tir. hannan sanımııyonız. Muhtaç komşularımıza lazım gelen yar-

Tarih ~.eri hay:: Un iııJuı.JtA.uk 
r-ımr, imhluıl:ırıt. rnkuf peyda. et
mek olduğnnıı ~(ıro t:ı.rihc rn:ıl o
l:ın 'o tnhakkuk ctnıis bir iınlüın· 
d=ı.n b:tbku. bir fCY oln11J an Uulkan 
\ut:mtı dn hu !:<'J'tC\ c İi:indc ınii· 
ı alca cfülebilir· 

J;aJkau Antantı ruhu \c nınnıu;ı 
iU .. arile mutlal.a re' İl~ oııa. kaf'tiı 
!.:ıkını..; lılr Jııı.rclmt dc~ill11· (.\inkü 
böyle IJlr fiCY B.:ılJ;aıı ,-\nt:ıotmw 
es:ıa ma"Asu.h ols:ı idi naıı.:ın de,·· 
Jetleri am5uula.ki lhtllfıflı\rı C'snsh 
bir !lunıtfc Juılletmrlc izin blllı:ıssa 
nobrnca. meselesinin h:ıl!i Jı:in Ro· 
manyn. nezdinde tnUte:ıddlt. te5Cl•
fJiıslcr yapdnuı.zdr. Uw.at ll!lllmn 
Antantr f~indc rol nlırıış olan de\
leUcrden lıirl sıfatilc Tilrklyo 
<!nrnhurf.)cil dalma ))obrııt"a mc· 

Aynca seyriisefcr ıı.iznmlan -
na. muhalif harekette bulunan 
19 ro!ör ile para aldıkları hal· 
de bılet kesmiycn 2 otobtis bi. 
lctçisi cezaya çarpılmıştır. 

l:ırına, her gUn ~alovaya gön . 
derilen clcmeklcrın eksik o'du . 
ğıı haklcmda vald bir ihbar ü _ 
zerine, dün memurlar Yalovaya 
gönderilmek üzere "Hüdaverdi. 
motörilne yüklenen 150 ekme,-;i' 

. ı to 1 muayene etmış er: bunlardan 
!J2 Rinl eksi~ ?u.ıarak mUaadere 
ve fırm sahıbını eczalandırmıs· ı 

Bu nasıl ticarettir. So. <lmılan yapmadan önce, kf;Jldi geleceğımizi dü5ünüyoruz. 
eası bulunan fakat bo- 7..aten bac:ka türlü hareket, delilik olurdu. Fransa, Polonya, 
rulan eski olan bir ,.a. Belçika, Daniİnarka, devletleri bcrbad bir vaziyettedirler. Fransa, 
tandaş, boru kin yeni dört bc5 milyonluk ordu5Una, Majino:una. ~nla dolu askeri tari. 

elPsinin Jlalgııri tanb. Rom:ı.nra 
a'!"Mmcln. cloı.iaırn bir Sl'lrll<lo halli· 
ili! lardun etıııek lstcm15Ur· Fakat 
non•anyndn. t'SCn hn\·n, hllha"s:ı. 
loağ' ecnn.hlann rc\iz-Von falt'blnl 
slddetıo rt.dctctmeıert nobnıca nıo· 
ell'~inin Juıllini tehir ctml~fJr. 

Bııl.kan Antanhru r:ı.ptığı 
:rollerle mütalca. chnclidlr- l"ol~

s:l. ona Londranm, PariıJn, BcrJiniıı 
'"<')il.but rt-Omanm izafe etmek iste· 
'lli.1 m:umy1 ~öz ününe alııral\ mil· 
taıea ,:tirütınck bir Jıernıi tetkll' 
'o falılil me,-zuu ynpmış olar· li'il· 
hal.ika. Jlalkan Antantı için bllyii".ı: 
harp ~allplrri arssmda bulanım 

Emniyet altıncı 5ubc memur· lardır. • 

Pendikte dünkü 
tı~en kazttsı 

95 yaşında 
kadın 

iht ıyar 

ezildi 
bir 

Dün snbah 8,10 geçe Pcndil.tc fc- j Mal;iıııst k:ıJını hat iizt'rindc gö. 
el bir kaza oh:ıu"tur: Pendlkte is. • rOnce dt'rhni frenleri kısmL~sa d:ı 
tnsyonn civar bir ~vdc oturan !'"; knz:ıyı önleycmemiııtir· K:ıı:ı talı. 
ya.§ındn Zehra iıımındc bir k:ıdm ' kll:ntın:ı l 'sk.ldnr müdrlr: ·mumiliği 
tren hattının d!~er fnr:ıfınd:ı bulu- olkoymu<>, mnh:ıllindc kc§ir ya. 
nnn bir bostandan °t'bzc elmak U. pılmı tır. Mııkini·t i'.e nteşçiııin 
zere elinde sepetle tr n 1'.nttı tize. ifadclni nlıı1mı~. yaşlı kndmm ku. 
rlndcn ;:-cc:erken A 'lkı>rncıa11 r.clen laklnrı s:ı;;•r oldu· und:ın dUdük sc 
makinist Hustnfanm idaresindeki sini du\mı~dığı ve bu ~urC'tle ka: 
k:ıtıırın altında kalmıs, beyni par- zaya kurban gitti<~i nnlaııılr.ııstır. 
galaoarnk Blmtlştür. · "' 

!:~!~~,ız~!;:t~.~ h1~~\'1!~~yc~~ Balatta yannın Bir açıkgöz 
'f'nncli: lstenıl lcrdlr· NU.cldm onu :J _ 
kuçiik ruıt:wth birleştirmek isti- Dlln Balatta Tah.tamina.re. d'c "1-Iama l ! , diye bag~ ırır· 
~·rnlerin ~neti ncticcslz lmlmı!J· Hızırç:ıvuıı mahallcsınde Çılın - ı k b' ' 
trr. <'. ünkli ·bö·,·ıo bir arzunun ta.· en ır bavul ka d ., gir sokağında Davit isminde bi- çır ı 
haklml• f)imCfii kin mnıı.; lıir itti· rine :ılt evin l\Jer:ının oturdt•. Mahmut S:ıvlr adında bir 
fakm mc\"l~ıt bulunması ,.o mııa- ~ • 
hodenin ynlmz Balkanlnrm iç hu- g11 üst katmdan yangın ç:ıkmış· hırsız. cnclki gün .'.\Icrcanyo· 
dutl:ırm:ı değil dı~ hudatlıı.nun. da tır. kuşu ci\·arında, knpı önüne bı. 

bir sob:ı mı alsın? Ya· hine rağmen bugun utanç ve ıztırap uçurumunda debeleniyor. Ordu 
hut bir boruya J50 ku. silahlarını bırakırken. resmi ağızlar: "Memleketin harap olmama. 
ruş mu kıysın? Hadise- sı için müdafaa etmiyoruz!,, derni~erdi. 
ler gösteriyor ki. tUccar Şimdi acaba bunu söyliycnler, gece gündüz doğülen, her saat 
fırsat peı:Jipdedir. Her ba)m bı yanında kanlı, alC\li yaralar açılan şu zavallı l"ransa 
scyc fazla ihtiyaç oldu. hakkında ne düşünüyorlar? Silahı bırakmak, boyun eğmek, vatanı 
ğu zaman ateş pahasma h'"Urtardı mı? Ne gezer! .• Te~ıim olmak, bilakis harbin bütün mu-
c;ıkarıyorlar. Hükfımet sibctini Fransarun sırt1na yükledi. Ma~ kıyılarında taş taş üstün-
daha şiddetli tedbirler' de kalmıyor. Vaktiyle yüzlerce gC!IJlinin sıralandığı, demir kollarilc 
almalı ,.e fırsat kol. \":lpurlann kannlanm karıc:tıran ,yüzlerce \·incin, durmadan i~edi-
layanlara aman Yer· ği Havr, Şerburg, Dünker"k gibi limanlar birer karine ve direk 
memelidir. mezarlığı olmaktadır. 

• ~ • Şu halde katlanılan ağır mütareke şartlan, acaba neyi ve ki.. 

Bir erkek 
ınisafirliğe giden 
karısın ı dövdü 
Kumkapıda oturan ~1ahrnm 

adında birisi, evvelki akşam e. 
ve geldiği zaman karısı Azadu' 
hinin evde olmadığım görmU.s; 
Harikliya adındaki komşusuna 
misafirliğ'c gittiğini öğrenince, 
buraya giderek her ikisini de 
ıbir hayli clö\'mUştii1'. 

Vahram yakalnnmı1' Ye birin ! 
ci sulh cc1.n mahkemesine veri. 
lcrck 3 gün hapis, 32 lira 10 ku 
~ da para cezasınn. mahkum 
edilmiştir. 

mi kurtardı? Bwıu galiba herkesten evvel Pariste yıkılmayan meş. 
hur Zafer takı Panteonda yatanlar somıa.ktadır. 

Biz, küçük mahnunirctler. kolay katlanılır şeyler için ~yet 
<'<lerken yeryüzünün geçirmekte o1du"'..'U büyük ''e kanlı buhranı, 
başkaI~nnın çektikleri ıztıraplan dü~nelim. Sesimiz, şirretçe yük
sclmcsın. Ancak hakir olduğumuz zaman bağıralım. 

HAKKI SUHA GEZGiN 

Sayım hazırhk_ları bitti 

Bugün valinin riyase
tinde bir toplantı var 
Nilfus a.ıyımı lıazll'lıkları bit. 

mlntlr· Belediye zabıt ve muamclllt 
!'iUbcsi şefi Z~htü B:ırdakçıoğlu ile 

ı:;ünU ç:ılıaacnk memurlar mmte.kn.. 
la.mır gezerek nereleri yazacakları
m öğrenmt'ktedirfor. 

şamil olnwı IJl.ımı gelirdi· Ualbu· Havanrn rüzgarlı olması Ye rakılan bir bavulu: 
k1 .n ikan nt nntl bJl m n d:ı hiç bJ.ı civardaki evlerin tamamen ''- Haydi hamal isteyen, ha· Hastahaneden kaçan 
bir :ı.nmım fo m h lr :ittifa k rnan~ ah6ap olm:ısr sobcb Hc halk t c . mnl !,, liir Cleli yakalanaı 

harita ~ubcsi müdürU Galibin kaza. 
lardaki teftişleri de bi~tir· 

DUn son olarak Sa.rIJ er vo Kadı· 
:koy :ıcaülan dol&llılmlflır· •azım 

Bu s=ı.ba.h ondn. nlinin riyn.· 
setinde kaym:ıkamlann 1!iti.nıldyle 
bir top1nntı ynpıla.cak, hazırlık. 
lar son defo gözden getirilecektir. 

nı.ı;;r ıırzctmemI Ur. Onun gııyc ı l~la.nmı~'l. da itfaiye ya.nguıı Dİ:_\'c b:ığıra bağıra. yaklnşa.. Diin sabah saat dokuzda Ba. 
R:ı.I.'l:ınlard:ı sulhun muha!a;ı;nsma evin tict. katında tevkif etmeğc 1 rnk çalmış, kaçmıştır. 1 ı • 

hir.a'Drt ctm~k obmı.5tar· • mU\'affak olmuş ve üst kat yan- Bundan başka Ali adın.da bi· ~~~~~r a:~:i :~~~~s~rı~~ i~. S'ınemacı ar zam ıstıyor 
naı•--n An'-~ntı bu ı-.. -.• l"ri. Uo 

1 

dıktan sonra söndlirlilmUmur. risinin de e\;ni sovan Mahmut 1 1 • ..a LAJ&a ... rn~ "' <.1~ ., a ar nrasından giderken köylü· • 
ımyL1' llıırbln bUy~ gnliplennln Ancak ham rüz.garlr oldu vu Sadık, nihayet yakalanmış, dün ler tarafından görülerek Yeni. . . • . 
:SaU.:ınl:ırda kurd. a ~ bir 4! er ol· için itfni'-·c etrafa. bı'r kı• .. lcıgm adliyeye ve.rHerck birinci sulh mahalle polis knrakolunn haber ~l<:füy~ zabıtası 't:;1ima.tııa- l 1>:r de ~cma. .salonların.da. gc -

k 1 st 
1 

" .. hflldrni Reşit tarafından tevkif mesınm sıncmalara t ı~-- rıt "l,"el'lenııe da..,.... koltultlnrm mal.1an bile hariç ·ıı ını. ır· sıçrrunası ihtiuı:ılinc karşı bir Yerilmiş polis d<>liyi yakala· 81 Aı.;)IJ.U ır " ~ 
Bnlknn Antantı sulh preu ipleri ' jk[ saat su sıkma işine devam cdilmi§ti_r. __ .().-___ ınıştır. , ~ ~hir meclisinin önümüzdeki 1 Yanında. açılıp kapanır yerlere 

içlude uyuşmalara asliı. nıulınlcfct ı ctmiı;:tir. Deli, hastaneden kactığmı söy d~Te!inde müzakere edilecek. ~ilsaade olunmasını istemtşlcr· 
ctmcml~tJr. Nitekim ll:ıllian .An· ---·o--- - Kapıyı açık bulan lemi~, bundan bnı:;ka Jıiçbir flCY 1 tır. dir. 
fıı.n'ı de' letleri Uo, billıass 1'ür~- ' hırsız hnt!n ndmı bile söylememiştir. Talimatnamenin bu knmu bir Bu istekler ibclediyc z.abrtn.sı 
~-~ ile nuJ~ııristan ara mıfald mu· Metresini öld üren katil Deh hastaneye iade cdilmiııtir. milddet evvel sinemacılara. da.- komisyon~ tetkik olunacak. 
n:ı.,.rhc-tlcr Jılç bir zaman :.ulhun • • • Sekip adındn sabıkalı bir hır· , ğıtılmıştı_ DUn sinema sahiple. tir. 
muhafl!zao;ı ctr:ıfmda a.nlnsmnktaıı ıyıleştı sız'; diln Beyazıt civarında otu. Bir çocuk kaynar su ri belediyede muavin LQtfi Ak· Diğer taraftan sinemacılar 
1ı3.-1m mnk ntl:ır , c ga~ eler giltmG- .. ran Fatma adın.da b:r kadının soyu · r w. d b. t 1 tı filmlerin pa.luılılaştığmı, sigor • 
mi<:llr· 10 gun J_cadar c:·v.~l Ortaköy. evinin liapısmı açık bularak i · ile haşlandı n reıs ıgın c ır op an ta Ucretlcrinin yilkseldJğint ile. 

de ~~- I1accrı idil a··k b 0 lb0 ·ı b' ,.. yaparak talimatname üzerinde n· ...:ı-~k sı·nema. duhuli'-'C M:ıamnfltı • Jlallmn Aııt:mtı ar· , mc'"" ...... ı .. o r u ten çeri ginniş Ye ır e ısc ı e ır .,ısantaşında M~rutiyet cad· nol-tai 1 .. 1 · 1 ıı:.u.ı.=c " 
1 k"rarkcn ducıUp 1 ld '-•" k d · d t ' · · nazar arnıı soy cmı§ er. Ü"""ctlcrm· c zam ı·stcmi .. 1-...:ıı·r. zcttl,..!!iml.~ ~ckllık•ki hü\lyeti ile sonra ":ı .,, yara a· pantalon ca ııu.ön sonra açar. csın e o uran nfohmet adında dir s ..... ~~--

F ık cıtınldı"" B ğ b. · · · ı · · ınemaeılar iki film gös- Bua.usus da tetkı·k oluna __ , __ 
s('nel~rcH Jınr de\ l«'Uen zi~ ooo no- ı nıın n :• ~ . . b.' ~yo lu ken yakalanmıştır. msının yaşındaki oğlu Yıl . terdildcrinden acccleri saat 11 .u ~ 
nıam anın J .. ino :rnruııu ... tır· Eğer hastancsındc ıyılcşmış, dlin adli Şekip, ikinci .sulh ceza mah· maz dün tencereden dökUlcn verin ıı 5 b tir 

· • • ~ ti ·ı ek lıi · · 9 h k ' ., c , ta paydos yapılma. --·--------- ---Bnlk:ın Ant:ınah de,ıcueri Dob· yeye ge n er rıncı .sorgu kemesi tarafından ay apse aynar sularla haşlanmış. bay- smı, yazlık sinemalara on iki 
rucayı Dulgnfrtnnn tcrlcctmek ar-

1 
bllkimliğincc tevkif <>lunmuş. mahkum olmuş, ye hemen tcv - gnı bir halde Şişli çocuk hastn. Y:ıştndan kUçUk çocukların nlm· 

zul:ınna r:ığmcn sulhu mulıafazn tur. klf edilmiştir. nesine kaldırılmıştır. nuısma lllüsaado edilmesini ve 
ı:ıı~ reti ilo nonııuıyaya. müzaheret -------------:..:.::=-..::.:==-::.:....--------------
rtml terse ,·o muahedeyi Bıılkan - 35 - .. 
l:trrn iç Jıu<1utlarmı ~arantl ~
"" anlamııı;lnrsa hundan f'n ziyade 
i!!lHndo eden, yine nom:ınyn ol· 
mu~tur· 
nom::~rn iı:in bu ittifakın ma

ıı:ı~ı g<>lmekfo olnıı tmrh'akU hlç 
olmnzs.ı. scnclcrco tclılr olmustur· 

1'lu:a!ıctlelcrl yalmz ınctiııleri ile 
cte..,'il tarihi fonl< iyonları ile mUtn.
lc..-ı etmek dalta. dol;"l' uolur· 

r.,ılkan 1t1Uııl<t 1'ıı1kanlıırd:ı. sul· 
hu muhafaza etmek surctilo A'\711· 
jıawn bu par~c;mda her lı:ıhlo fnY" 
dnh olınustur· 

Balknu J\.ntanatına tahanımllliln· 
•lc.ıı fazla mana ''ifülctmek 8Cl1C
ltrdcnberi BerUııtn 'o ııomnnm 
:rnpnıBJcta. oldui;"U bir iştir· 

l f.albukl lınliilıntto D:ıllmn An· 
tanh ne Alm:ı.n no de ıtalyruı fo-
1{(.,kfı rfne ?.ıt ı:ır mnlıh et nlmı5tı. 

AnC':lk ıtaıJ n. ol un, Atınruıyn. ol
sun Dalkarıltll"da , elcv Jd sulhu ko
rumak icf!I bir hizmet görmek ga.
' ini tAkip OOl!ll te .. ckkUllcrin 
mocvudiyetinc tarnrtnr dc!;-lldir· 
Jcr• 

u il.an ı\nlnıı:ıtı hu f;Cbcpten 
lıt:r.d ~'tU'm bir blok lıa.Jlnl nhr dlye 
lJüşmanc:ı tcliklü cdlldl. §lmtli An· 
foıı"qlm t:ırilıi roliinü OJ n:ımış olan 
rnaa.Jıctlryl nefretle 'J ôdcdi3or. 1'11-
hn.kll\a lılr na'kt:ulıın haklıdır. E 
i:cr nomanl a ü:ıcrindc re' lzyon 
nnıclll atı scliİı on sene C\'Yel 3'n· 
ııı lnuş ol":ı) dı 3 nnıJ:ır çolrlnn Juı.. 
ıı:ınnu!'I ol:ıcahb· Acab:ı :;cnerul 
lııınları dlişüncrelt ml tarihe kıın· 
":Jn :ıntıı.ııtm ~IPyhlndc J:Ö;ı; söy
Hil or. 

SADRİ ERT1'~ 

l''akat bir kadına her sc,·i Yer
mek rnukabılin~ hıç bir~· bekle. 
memek, onu yeniden dünyay.a çı. 
karmak, itina ile bakmak, uçuru. 
mun b:ı~mda bulunduğu bir sıra
da onu elinden tutmak bütün eski 
hayallerıni tahakkuk ctirmek, her 
an için yanında a~2:uı~ı:m yerine 
getinneğe hazır. bı.r sıhırbaz gibi 
bulunmak Ye h•ç bır mukabele a. 
ramamal<. bu çok ender bir 'nsıf 
insana büriil{ bir zerk bah~cr. 
emsalsiz bir mczıyctir. l~te ben her 
gün bu zerki dur~r?rum. . 

Son iki aylık hadı len ıJronım. 
den gcçırip kendi kc~.d~!11c hüküm_ 
ler vermekte ıken )\uçuk salonun
daki telefonun zili çaldı: 

_ Allo.. Siz misinız I}olo:-cs .. 
Nastl aparlrrnnnınız. matluba., _mu. 
vafık mı? fü·et .. Nasıl? A'agıya 
mı ineyim? .. Tabii mcmnu~ıyetle .. 

Himayeme aldığım. bu. guzcl ka
dın beni çağırıyor. Bılm~yor:u~1 o. 
na ·ne isim ,·ereyim .. Bcnım ıçın Pe 
oluyor? Seçtiğim bır hrm;i.rc mi? 
Kurtardıi?ım ve fe, ka!ade b:r ame
liyatta muvnffak olmuş bir opera. 
tör gibi b:.~·r·vlıihm bir hac.ta mı' 
Taliin koıı~~ıma attı~ı benclen ) a~
lr bir e,·ı~d mr' $inl'iiki halde o 
benim n:ınırıın~h kıı::ıca Oolore · 
dir. B~ı1ce onun r;nsiyeti yoktu" .. 
Ona zevk'r b::-l ı\ Mt'rtı. liinkü h'l· 
kikaten ~ü-e'di .. F~""t d"'l-3 iler:. 
YC gidip: 

"A }'na olsam da niha:-·et o da 
bono bal~so., ... 

Aşk ve m a c era romanı 

Yazan: 

Moris dÖ Kobra 
Diyecek d~ğilim .. Bilaki:s ruhu

mu lam::ımrn rafıat hissediyorum. 
Mu,·azencm tam .. Eğer bir 11k:am 
birdenbire bana kendini \•erse, 
muhakkak hayrete düşiıp, h~yret 
\'e inkisarı hayale uğraya~ıma 
lrntiyc:tle eminim .. Sır( kadırşınas.. 
lığını gö termek için kendini bana 
kollarını açma~a mecbur ad~e~e
ceği.ni dilşüncbilmc,,ı ihtima!t . h.ıle 
benı altiic;t edivor. O zaman hızım 
güzel anla!;ma~zın sahtelik koku. 

) . 
su meydana .çıkacak. O zaman sm 
hal}ndc yapılmış olan camialar ~-
7.ennde uzun müddet dolaşıp hır 
h~o;uı:iyet kf"sbettikten sonr.1 ken. 
dımi, kadınları jc:tcdikleri gihi pa
r:ıl:ıriyle satırı alan zrm:in erkek. 
ler, sınıfına diic:iirrcrl!im. 

••• 
. A~ansör beni on ikinci kata in

ciırdı. Dolore,·ın c:a'onur::ı ~irdim. 
~etaz z::ınıbak1a:-ı h'"• ta' \ a ·c: •• ::ı 
cl"'l durmakta me~t!u: lıı. 

- Oh Alekc:. 'd .. '·. ' r ,.,, ri 
':ır:.arttınız.. Dahı· :,· ı: bir n~re . . . 
r.er:ıe;ır ycrle~mez hemen c çe\lc. 
nnız b:ına em:ralc;iz dostlu~unuz-

Çeviren: 

Muzaffer Acar 
dan bahsediyor. Siz benim hayatı. 
mı cennette küçük bir seyahat ha
line sokm::ığa mı yemin ettiniz .• 

- Rica ederim Dolorcs .. Sizi 
tcşekkiir etmekten mcncttitrirni ev. 
,·elce de söylemiştim. J~e nihayet 
• ·~yyorka geldik. Görü~mcmiz Hl~ 
zım olan bır çok hu,us var .. Unut. 
mayın. Camdan yapılmı1' bir ale
me geldik .. 13uradn benim her ha. 
reketim ve dc,:ayı ,iyle sizinkiler <le 
her an için matbuatm dikk:ıt na
zarlarını çek<·bilir. 

-Oh .. 
- E\'et.. Daha elbiselerimi do_ 

Ja,bıma ycrleştirirl.cn, Ne\•york A
merikan gazetesi ınuhabıri telefon 
etti.. Bir ~aat wn:-a buıad:ı ol:ı. 
cak. 

_Ona ne diyccekc:iniz ki?. 
_ Gazete muhabir!crine karc:ı 

daima muvaffak o'an bir .~omcdı 
oynıy:ıcağım .. Bırakın. gonın.ünüz 
nasıl ınu\·aff ak olurum.. Burada 
knlın müsterih olun.. Saat lx-<ıte 
bırlikte çay ıçece~iz. ,~n~ izt 
hfüfüe hakkında!,: tcb.ıgı bıldıri-
rim .. 

- Tıp~ı harpte olduğu gibi .. 
:-. Muhakkak .. Ne\·york sosye. 

tesmın taarruzuna uğrayacaksınız. 
Daha ~imdiden sefcrber olmak la
zım .. 

Ne\; ork
0 

Aır:eribn ~azetesi mu.. 
h 1 b1ri ile karsı ka~ıya bulunuyo
rum 

Amerikan gazetecileri hiç bir 
~~Yden korkfuıyan fevkalade müt. 

lhış bir muhayyileye sahip ve mü
akat yaptıklarr adamın kıymetini 
kull~ndıkları viski Ye sigarlardan 
takdır edebilen kimselerdir 

Nevyork Amerikan m"uııabiri 
Peter Vilbiwna bir bardak buzlu 
~~oç viskisi ikram ettim, hayra~ 
ıö ım gizliyemedi: 
. -:- Hakikaten zevk sahibi imi~ 

~ınız Mösyö Patcrson. dedi. 
. :-- Size gösterece&rim daha çok 
~.Y:Uetli ~ylerirn de var, dedim. 
1 ıçın beni görmeğc geldiniz? 

- Çünkü küçük Alcks Paterso
n~n memlekete avdeti bir Mdise?'r: ~ilirsiniz bizim okuyucu küt. 
c ını alakadar eden dört hfidise 
vardır: 

. M~leği meşkuk ajanlann faali
) etlen, sinema yıldızlarının boşan. 
malan. Prens dö Gal'in ni~anlan 
Ye Paterson ailesinin har~eti. 

- Peki Mösyö Vilbum, sizin ar
zularım::ı is'af etmeğe çahc:acağun. 

:- Yani bana ic:lerinizclen bah-
sedeceksiniz. -

- Yok, pek o kadar de;!il.. Yal
m.z~a size bir yol gö,,tereceğim. 
Bılıyo:-sunuz Kuhadan Reliyorum. 

(Detmmı t·ar) 

iY e§ilköydeki Fransız 
mektebi 

Y~ilköydc oski Fransız mek
tebinin belediye tarafmda.n is
timlakine karar verilmiş, bunun 
için 7500 lira kıymet takdir e -
dilmi ti. ş .. 

Mal sahipleri bu kıymete ıti· 
ra.z ettiklerinden kıymet 10 
bin liraya çıknnlmışt.Jr_ Mal ~a
hiplcri bu fiyatr bcğcnmeyıp 
takrir vermezler<-...e. blnanm ceb· 
ri tescili yapılacaktır. ' 

Belediyenin buz 
imtiyazı 

• Belediye buz imtiyazını b:r 
müteahhide vermişti. Bu müd • 
det ön.ilınilzdcki ınayrsm 31 in 
de nihayet bulacağmdı:m ondan 
sonraki vaziyet hakkında ~im • 
diden 'bir k~nr ,·ermek üzen• 
dUn belediyede rnun vin Ltıtfı 
Aksoyun reisliğinde bir toplan· 
tI yapılmıştır. 

Bu toplantıda belediye :ktı. 
sat mildürli, mcıbaha müdürü. 
mezbaha müfettişleri bulunnıu-: 
tur. 

----o . 
Açık hava tiyatrosu 

yap1}3cnk 

Taksim gn.zinos~u~ alt ta.ra
fına ait imnr :rroJcsı tnn.zım 
olunmnJ...tı.dır. Gıı7Jnonun a' l 
U:ı.rafmd:ın geçen Mete caddesi 
asfalt olnrak yapılmaktadır. 

Bu yolun şağrsm~a bir ~cuk 
bahçesi ile geniş ibır n~ık huvı 
tiyntrosu in1:ı olunacaktır. 
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N~firı bir haı~ita 
H& tayın n.n:w:ıtat ... illih,akın. 

cla11 sonra yeni hudıidumuzla. 
yeni bir h~ritaya ihtiyacmuz 
&rtmı~tı. Kanaat kitabevinin bu 
ihtiyacı nefis bir eserle tatıpin 
ettiğini görerek mcmmın olduk. ' 

WPP1 fi51& /,.m 
Türkiye Cumhuriyetı 

- ll3:ri taralı 5 lnclde -
rw Ömerin beline daj'at:ırak uzattı; ronr:ı., Dursur.larm On:tr 

ıs!nk oatlarını arkaya atıp Ayşenin ntnmı meydımn ~tl.crırı..en 

::;özlerinin içini buldu: "- DU~ür.tlüm, t.n.şmdım, dedi; s"'ni bcJ· 

ka t.Urlil nla.mam ki!" 
~kn bir gün olµydı; beUd de .A;ı·t:e, Dursımlartn Ömcrin 

clıylo dudaklaruu kapatacak, hiç bir vı:ık!t bu anılık r.cslni bHe 
i§:lmck istcmlycrek Omcro bir sokulacaktı ki .. Fak:ı.t,. l:ıuglln, 

her nedense Gedlzlcrden Ali ağa.nm km, Ômerin dııdıı~tlnruu 
kapatmadı· Hele kard~leriylo kavga ettikten soorn, babası bir 

~lin ölür ölmez, ikisinin de Ay~oye bir loknııı vcrml~ ccelilcrini 

diı[iilnÜyor; Ustclik ynbıı.ııcı t.arlaları:n?a y:ılmz ba.şmn gündehk· 
t!lili pek de ağrına gidiyordu· Kollarını Ömcrln beline dol!ıdı: 

- Sen bilirsin Ömer, dedi ; öllinc~yc kadar dıı ı;"lmescD se

ni gene bekliycccn ! .. 
Sonra, bn!itnl Ornerln göğsi!nc dayadı; ya gider de grri öCl-

m "::ı:ıc Omcr, diye dUııündU; ya kasabanm il 'kızları Omcri kan· 
<iınrbrıın ı .. Fakat Dursunlann Ömerc bunu söylemedi· 'l'nlmz 
r;özlcri.ni knpndı· Yan larnfta, açık ağıl kapısmm içeri nUrUp gc· 
lmlif;'1 nğır koku üdcta tenlerini ynknı- gibi, :ırasırn ili"tl" t in

ckn ı;ec:ip ı;itti· 
• (ı • 

A:r~C', crtcsI günden itibaren basa.t yerinde c;ah;;mndı. Ara· 

b:ıd:ı köy dclikv.nlılannd.:ı.n i'5ittiği türnlilcr, bat:nt ) erinde öğle 
p.:ıydosu, tarlanın arkasmdaki fundnlrk, bütün bunlar bire r bi

rc-r Dursunların Ömer! lıatırlatryor; Ali ağanın kızı dağ, tC'pc 

bıı5tnı alarak Ged.izlerden kaçmak, başka bir yere uuı.klztm=.k 

istiyordu. Ynlmz nereye gidecekti· Dursunların Ömeri kendi· 
~inden ayır:ı.n datlıırm ti.zerinde ~·cmen.W rilzgarl:ı. :ıırtılm~ 
ayakları kara çakıllarla parc;:.a. parç~ olmu"; ov:ıian kan ter için· 

do geçerken, bir tepenin üzerinde, belkı de: 
"- Höy Ömer! Durswıl:ınn Ömer; nidcsinh" di~·c hi.rkı

r:ıca.klı· Ynlnız bk bir va.kit sesinin Dursunlarm Ömcrc kadar ' . 
S'itme.sini istemiyordu· Yn. Dursunlnrın Ömer, kcndiEini takip 
ettiğini ıınlar nnlamaz çnlışnma.?.3a·· Ya Gedizlcrin A:rşl'~i bul· 
mıılr; su ba~ls.rınd:ı öpmek için yola çık:ırsa :. 

Ayşe bUlün bunlrr dil~Untiyor, ve Dursunlann Ömeıi, \l:ı
ı a kaz:ı.nmnk için kıısab:ıda rahıı.tsız et.mlycrck, lınltn bir haber 

bile alamazsa. se8inl çıkannaksızm, ta gelecek gllz zam:ı.nma ka· 

cl:ır bcklemeğl tercih ediyordu· 
(J)euun elliyor) 

w 

Kirahk kat ve odalar 
Ankara Caddesinin en muteoor yerinde fevka!Me nazarcMı 

l'-.:ıvadar ve ardmhk bir kat kiralıktır. Ayıü binada aynca kir:ı1 1k 
odalar da vardır. 

Vakıt Gazetesi Idarehancsine lllüraca~t. 

r-·-ww_.. __ • ________ ~ 

VAKiT 
Cazctcdo cıka ıt bUtfln ya.ı:ı \"C 
restmlcrln }?ukuku ın&h!m:dur 

ABO!\~ 7.\R(Ff;St 
llcmlekct :Mctnlekct 

lı;iııdo dı~tla 1 
\yhk o• 15ı; Kr. 

:J aytıl< 2GO 4~ ,. 
G oyhk 47J 8%0 ,. 
l yıllık f)(){) ] 600 " 
Tu..ö-ifcd~ Bnlk:ın · Dlrllği için 

ayd.. otuz l.."llnış e~WUr. Post& 
blruglııo glrmlycn yerlere ayda. 
yctmı, beşer kun.ı~ zammedlllr. 

Abone kaydmı bildiren mektup 
ve telgrıtt UcrcUol o.bono parası
nın poztA vcy:ı. banlm lle yollama 
Ucrctlnl ide.re kendl üzerine alır. 
Tilrl>lyeulıı bl'r posta rncrkcrJndc 

YAKIT'ıı nbono yazılır. 
Adres dcğl§ttrnıe UcreU 25 Kt"v· 

lLAN UCRF.Tl..ERl 
Ticaret ilMl&nnm 1!8l1Um - ııa.· 

tın noııdıuı iUb:ırcn i'Jl.D s:ıy!e.la.· 
rm<l& <lO, Jç s:ıyf aln.rdJ. 60 ku~. 
durdUnctl r'4yfnd:ı. ı: iklnci -.·e 
UrUncllde 2; birincide 4; ba§lık 
Y"nt kesmeeo 5 llnı.Wr. 

EU}1ik; çok devamlı ~u. 
ı cnkll UQ.n ' 'erenlere nyn ııyn in· 
cı.rınelcr yapılır. Rc.smt ilAnlarm 
:-~ııum satın 50 kut'U§tur. 

Tk:u1 MahJyetta Olmıyan 
Küçlll< IlAnlar 

Blr dcta. 30; ikl dc.tasr 50, Uç 
clcrıwı 65, dört defam 7:> ve on 
d fası 160 kuru,,tur. 

1 
1- 1 

Vakıt neşrıyatmdan : 

Seçme 
Hikayeler 

Dôrdüııc:il Kıtab 

Ha'lra deftc .. i 
:ıdivlc n~rcdildİ . .. 

!Jıı Kilabda: 
Kenan Hulusi 
Hikmet Münir 
Yekta Ragıb 
Osman Cemal 

Muazzez Kaptanoğlu'· 
nuo ~l.kAyclerl \ıırdır. 

, 128 sa) talık bu kıtabın kıy 
m':!l i l O kurnstur. 

Bir kitara hocası 
aranıyor 

Metod üzerıne ders \·erebilen 
hır kitar:ı mu" 11:mi aranmak 
t;::dır. c;~~temiz idarehanesi 
ne ml' .ıca:ıtları. 

l ı 

~a!libı: ASI.it U5 
Basıldıfrı Hr: V Af( r1 /\lalbaası 

Umum ~srlvat1 ;d:ue f'dcn: 
N'fi k Ahmrl ç;,,, ,,nril · 
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Yeni harita l taksim 1.G00.000 
mikyasmdadır \'e yalnız irt.i· 
Cn.1a rı gösteren ren klcrlc işa.. 1 

' rctlcnmiş olduğu irin lrn.l'ita ' 
büyük bir Yuzuh a~ctmckte · ı 
<lir. 

Hassa.ten yer isimleri son 
. resmi kayıtlara göre sıhhatle l 
fosbit C'dilmiş \'C coğrafya üsta. 
dı Bn.y Faik Sabri hu son hari· 
tanm en küçük bir hatadan fıri 
olma<;mda büvük bir muvaffa.. 
kryct elde etmiştir. 

Yeni 11a.ritanın bizi aync:ı. 
mcm"lun Pden bir wafı da bu· 
nun bir İstanbul Basrmcvinin 
1n~il z ma.tbıı,aJarmı aratmıylı.. 
cak hir nefasetle viicuda getir· 
miş olmasındadır. 

G:ı~ et Juş~"' "'C c-::ı.kfJ•tlrl r. 
Umu:nl Ace:ıt.ıı1Jğı: 
hta.nbul. ı~uuu l-!!ıll 1/4. 

Satı~ nıağ:ız:ıları: 

ANADOLU PAZATIJ, Sirkeci. 
ZAFER Ticarctııancsl, ::mln~nu. 

A. Baroççı, suıt.:ınıı:unaın. 

Y. Pıuıclrl.ıı ,., fıı.vidilr, I<araköy. 

Albı:rto ASSA'NTE, l!tlklA.l caddesi. 

Kan:ı.at Kitabevinin küçük 1 
risaleleri bastırfl}ı.kta bile g~. Z AY/ 
lük çekikliği l:ir sıra.da. her 
mekteb, her müessese, her u· ıos2 numaralı bisiklet pll~amı 
mumi yerin salonuna. asılmak z.ıyl ctt.ım. ycıı! .. lni çı!mr:ıcncrmtıan 
liyakatini haiz bir eser iı;ln 1 esklslnlo htilunU yoktur. 
fedakarlık ihtiyar etmesi.ııi 1\"uredıliıı 8.:ı.rnn 
memleket jrfanı :ıdına tcşekkU. (33i;:9) 
re )ayık görüıw .. . "' . 

Islam -Türk 
Ansiklopedisi 

Bu isimle Asan !lmiyc kü. 
tüpha.nesi tarafından mua.z.zam 
l:ı;ı· eser neErinc ba.5lanmış ve 
ilk form:u;ı intişar etmiştir. lr· 
fan lıayntmıız.da. ilı:nt bir hare. 
ke~ t~kil c<le:n bu kıymetli c
seJ', yüzden fazl:ı Türk • İslam 
mütehnssıs ülimlcrdcn mürek -
kep bir heyet tarafından yazıl. 
mıık1a ve Reisicumhur Jsnıct 

• lnönüne jthaf olunmaktadn·. 
Bu nlishad:ı. ansiklopediyi 

ya.zanlar ile eserin mahiyeti, 
I hedefi ''e esas programı hak· 
~mda. mühim il.aha.t vardır. 

! ----~----~----~~~ 

Bir daktilo iş ar~yor 
TUrl<ı:cdcn maada !raı:ıaızcııyıı. dahi 

vAkıf bir ba)an müsait farlliırla bir 
yazıbano veya bir mUc&ıeS()de ç~lı~ 
mıık istiyor. 1s:iyenlcrln Slrkcclpalas 
li·G No .• YI\. A.A. rumu:ı:un11- mt:h,tliJ1l3. 
b!ll1lrmelerI. 

SuJtan:ıııroct 3 Uncil Sulh Jlnlruk 
HAldmliğloıJen: lJ:ıvacı 1ııt.:uıbulda 
Kantarcıl:ı.r ,.c c:?.dılcslnd::: 8G No.cb 
Ali Rıza ''ekili Halil Yaver tar:ı!ıodcn 
ı~tc.:ıbuld3. T:ıhtakıılcdo ve Tnht:ıknle 
cııddcsindo lnı.ndurncı tOkl!ğmdıı. 105 
?\o.il kebap!:ı dllkkluımdn. Ali GUlcn 
!ilcylılne O·rn- 50:i No.lı !losya ile n<:ı
l:ın 45 Hm aı:ıcal: d:ı\'tımnru y:ıpıl3n 

mub<ikemcsl. sonun~ ruüddtl ıleyh 
All GUlcnln sknmctgtilıının meçhul 
olmasm:ı. biılacn Ufınen ar.ı:ulıal 'e 
da vc~l'yc s;ıya.p kn.rıırl:ın le.bil~ cd!I· 
dl~l bald:? ıurnz edilmemi, ,.c ınıılıkc· 
r.ıcye de r;elmcmı, ve vekil .:ııW gön. 
dermeoı!ş oldut;ımdan me~-ı ml.M· • 
dca.bihi "5 Uranın d·na. taı'ihlnden 

bl1'1tlbar ytız<!e ti rıı.b: ...c yll.:dc ;ıo Uc· 
rctl 'cltfılctle tıırliklc mUdde..aleybleo 
bıtUılıs11 mUddelyc ituıruı ve bilcUm· 
!o mas:ırl!i mu'l:ııl:cmrnln mUddcla
lcyhe aidiyetine l:ııblll l.<'myiz: olmnk 

11%erc :.?0/8/9~0 tarlhlnde gıy,,.bcn bil· 
kUm ve karıır ,·crıımı, olduğundan 

tarihi il~dan ltilxı.rcıı :ıe};lz g!ln zar· 
1'ındıı hmylzl dııvn edU01cdlğl tnkdi.ı;· 
~ Jıl\kmlln l<c'!lbl l:a.l\yct cı~cc,.{ıi 1111.-
11cn te!ıllg ornnur. {33Tü ) 

• 

rp,iA ~ 
• • 

z·r n ası 
Kurulu~ Tarihi: 1888 

Sermavesi: 1 oo.r,..o.oöo Türk lirası 
Subc ve A 1Anr. ~'1edi ~ 265 

Zirai ve ticari her ne ri b:ın!:a mtmmeleleri 

Para biriktirenlere 2 8, 8 O O Lira 
ikramiye Veriyor 

t.ıraal .U:ı.akasıoda kum"''lrab t'~ lhbııraız t.nsarnıı tıesoplarmda ~D ıı.z 

~ Ur."ısı bulunıuılarn eenedo ' defa çekilecek kur'a Ue a:nJ'.:ı~ı:ıld 
pi~ ı;flro Umımtyo d:ıgıtıı:ı.caktır. 

• Adcı LOOO Uralık C.000 Lira 
, • ııoo • 2.000 • 
' • %~0 • 1.000 • 

40 • 100 • 4.000 • 
IOO • GO • ~.000 • 
l~O • «O • &.800 • 
lfiO • ZO • :s..::oo • 

DlKKA'r: RC$1plarmdald panılnr blr ııcnc lctııdo r;'l liradan &:ağı 
iD!ı&ilyenltrO lkramJye tıktı~ C.Ukdlrdc % :!0 tazlaslylo verl!CCCktlr. 
Kur'alar senede • defo: l EylQJ, 1 Dlrtoclktuıun, 1 Mıırt ve l Ho.:Jran 

tar l!ılertru.ıc çekUecckUr. 
·**4 12k**W# ... 5,wM1W& 

T cknih Okulu Müdürlüğünden : 
Okul 4/11/!l tO Pnıarlcsl sünü ııtılncuktır. Yeni ve eski 1al~bcnln 

o gün snat 8,30 dn okuld:ı lıuluıımoları. 
.. ı:ıı t:ırihtcn evvel ,·{ıki olnc:ık mürnc::mllor ls':ıf cdilmiycccktir, 

(D939), 

Devlet Demiryolfarı ve Limanlan 
işletme lJmum idaresi ilanlan, 

.Metre mllt'l1bı muhrunmcn lıcdcll •13 (Kırlc Uç) llnı olan tnltrlbcn 3SO m3 
nmbalfljlık kereste :ll/10/l3i0 :rcrşcmbo cııuu :mat Jl:i,30 d:ı. kopalr zarf wu· 
JU ilo Aııluır:ıd:ı. Sdo.rc Woıııundıı s:ıtın ntınııc:ıktır. 

l5u ıt;c ı;lrmck istıycnlcrln l:?:?O,:JO Cf'ln Skl yUz ylnnl be§ Ura clll ıro • 
rııı:ı> liralı!{ muva~kııt. temlDat llo kc.nunuıı tnyln ettiği vcslknlnrı ,.e tek· 
Ufterlnl aynı glln saat 14,80 a. lm<l:ı.r Komisyon ItcWiğlD:ı vermeleri lAzımdır. 

şartn:ımclcr par:ıaız olımılt Anlmrııdıı Mnlzcıuo d:ılrcslndco, IIııyd:ırpn· 

cad:ı. Tc::cllilnı \'O Sevk Şc!l~lnden d:ığılıla.caklır. (DS::IS) 

Y cşilköy Tohum Islah istasyonu Elektrik 

Tesisatı Açık Eksiltmesi 
l\lııhnmmcu liıynıet 

70::155'" ltwU!ı 

1\1 ın"'llkluı t Tonı.lnat 
GOOO kuruı:ı 

MUcıı3~scmlz buwlıırmda. yukarda. :ra.zılı ckktrllt tcamtı 18/10/DiO tıırl• 
hJndc Cuma gllnU r.n.ııt ı:; d1 lsuı.111 Caddesl No.: :l4D llııclcr muh!!.Sebc~ııd 
ıcomlsyo:ı huzuru:ıd:ı. ııı;tlt cıwıtmc ile ihale cclılecckUr. 'l'allplcrln en nz 000 
liralık bwın benzer işler yapll~nı mUbcyyln 'll~ycV.o mumddak vesika. ve 
D40 mali yılı Ticaret Odıı.st veslkıuıUo blrllkto ekautme gtlnU mu\·akJ;nt tc· 
mln:ıtı yntırdıl>t.ıın conra. konılsyona mUrncaııtlnrı • 

Ş:l.ft.IllUDC \'C ıırojc her &Un 'l"l')lltbyJo l.l:lirc bln:l3lllclıı sörWcbltlr. 
(01~5) 

i 'n hl5a rı ar U 'm um'" 
mOdUrlüğOnden: 

'l'cSllm yeri (rm:ı.rhlsar) (!l:iil) 
Clml l\Uldon 

Pat'§Hmen ltAğıdı GOO top 
?J:UbUr lturaun 1000 J\:ı:;-• 

m~!>ııt.ıncııin ~ıuı 
rıız:ırlılt 

S.'Ultl 
B 
14,30 

ı - şart.Damo \"e nUnıunclcrl mucıbinco yuk rd'l cln3 ve mlktarlnrı yn. ' 
r.:ııı 2 kalem m:ılzome p:ı.z:ırlıkln. eatm nlmaraklır. 

:z - ıı•azarlık :?-i/X/340 l'er§emoo &1WU hlz:ılarınd:ı. yazılı :r:ınllcrd" Ka· 
bata§lll ı.cv:ızım ve M.Ub:ıyan.t Alım Itonıll!yonunda yapılacaklır. 

3 - ş:ırtnamc ve numuneler BllzU ~cı;en r;ubcdeıı ıı:ırasız nlınııb111r. 
~ - lstcklllerin pazıırllk lı.;ln tayin olun:ııı gUn ve ısaatıcrdo tdtll! cd•" 

ceklerl !lııt Uzerlncfon ~ 7,G ctı·:cnmc ıınrabr,lle birlikte mezkflr Jtamlsyooıı 
mnracnat13rt. •(0643) 

. Afyon Vilôyctinden: 
zır:ıt Vok4.IcU kombinııları :için .A!yoocl:ı. inşa edilecek b:ı.ngıır inş;ı.alı 

kııpalı ::ırl usuıno ekslltmcyc konuımu:tur. ICcşlt bcdell (11964) llrn {2~) 
ırururıtur. lhaıc ti/11/010 tarlhlne mllsndl! ~ lı ı;UnU .sıuıt l 5 to Afyond 
zıra.ııt mlldllrlDttındo mUtc~ckkll komlsyoııd ı ynpılac-akbr. Muvıı.'kknt tc· 
mınat :ıltçcst 81>7 ura 32 lruru~tur,. Kcşl!namc, t'ıırtnaınc ve ıııo.n Afyon zı. 
raAt :MUdllrlDttındo görUlcblllr • 

Taliplerin ihalo gUnUndcn en az 8 &Un C\"\"C'l r;ımJiyo l:ıı.d:ır bun:ı mU· 
ınasl.l :işleri ynpt.ıklarm:ı. dair ellerindeki ycııalkl ba{;layaraıt lst dn ile ~ ll~· 
~·ete mUrııcnııua aıac:ıkla.rı eks11lmcyc lstırolt vesllt:ısı ve tcmlna.tı llc Wr-
111:.to teklif mektuplannı 5/11/3:10 ~lı ı;UnU aao.t 11 de lm<l:ır komisyon 

relsllğlno ı;önclcnncıcrl Hı\n olunur. l90SO) 


