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GAZETEMiZ 

( ' Maks Baer Nakavt oldu 1 
Ncvyork, 2 (A.A.) - Dün ak

şam Yankee statyomunda Lcu 
11 inci ravund da Baer'i nakavt 
etmiştir. Maç, 15 ravunt olarak 
tertip edilmi~ idi. 

ilavemizle beraber ı 
24 

SAYFA CU)IARTESt s HAZIRA.."" ıoao ~ J'J:L: 22 ,,. SAYI: 768:> 

Hakem, Baer ağzından yaralan
' drğr için maçı tatil etmiştir. 

fD.4-llE l~\'t: Anknra <::ııi. lSTANntJL- TPlgrnr: \'ARIT• Po~ta kııtu~ıı: 46•Teıeron: 2HJ3(Ya.:r)-24370(/dareJ 

Kurultay Toplantısı Yeni Barem Lô.gihaları 
Vekiller dünkü celsede dilek- R A / d . 
ler üzerinde izahat verdiler uz n a m e .l/ e l n l 
'-------~~~~~~~~ 

lnönünü dinlerken Adliye Vekili boş:nman.'.n k~lay- p a Zart e Sİ "Ü O Ü m e C 1 İS 
- JV _ laştırılamıyacagını soyledı ~ 

ıı·~~:a~~~:~~ı~~~e"' umumi heyetinde müza-
:~1~~;~~:·~:1::·~:~~;~:;:::~ k e r e 1 e r ı· n e ·o a ş 1 a n ı y o r 
il~~ olrnuş, bir <levlet tarihin • 
lQ l'bnşları arasına kaydolun 

~;·~:.:::'b~··;:~:ıı~~ .:.::::.: L§.y ı h a esas 1 arı n ı b i 1 d i r i y o r u z 
ektedir. 

bı~ı.ırnhurlyet Türkiye ı böyle 
11·· lıa,·anın esmekte olduğu 
ı~~l'l\<la. yalmz pratik faaliyet
~·· ile dl'!ğil, aynı zamanda na
'lll~ ,.~ fikri unsurlarlyle de 
l'tt ııızanunr11 prensipler.ini ko-

(l'a.:ısı 6 ıncıda), 

rılılktndır 
$ • 

ıcu lllhu, fillen koruyoruz. Çün-
)-J llldıltınıız tedbirler, cumhu-

Türk - Fransız 

Rus-Japon hududun- anlaşması 
d k 1 1 Sovyef anlaşma-

Başvekil ve Vekiller Ku mltayın 'dünkü cel8esinae ..,... 
(Ya.:ısı 3 üncüde), 

Bulgar Başvekili 
. ile bir mülakat 

l(öseivanof Bulgaristanın Balkanlar
daki vaziyetini anlatıyor 

reu 
\~ e başlayan dı-;; ı><>litikn (la-
~e tın de,·amındau başka bir 
ıı: değildir. Akdeniz etrafın
'lllt >"apılan anlaşma "yurtta 
hır 11 cihanda sulh" tezinin mu
\'11! ll~sı iı,:Jn \"Ücuda. getirlhni;:. 

a an ı çarpışma ar . sından evvel 

30 Rus tayyaresi düştü, bir çok Japon imzalanacak 

H. Vekilimize lekıcrdcn lJiı-idir. 
n ı l'lılc" kıuı n ııtaııtının, Sıutdabat 

ltt lııun, So\'yct - Türk dostlu· 
,411lllıt manası zat.en cllıan<la 
~- hıı muhafaza jc,:ln iş birliği 
~~lllakıa , .c kııybolan kollekUf 
ı, 11lrctı mümkün olnn Finhn_
btl'tln gaı·nntileıııektcn lıaşk:ı 

t ·ey değil lll r. 

11 Clhaıuln sulhu ı ... tiyoruz, yur
t'tırııuzcıa o;ullı istediğimiz gibi. .. 
'-1'at s ıı ·· ·· ·· ı IQ· u ı ~ozıı mup ıcın \"(' 

!tı~Cerret bir hudut içinde hıra · 
l{• !.lığı tnkdlrdc onun hir harp · 

lı 11 <lalın fcd olalıilcccğlnl, bü 

tayyareleri hasara uğradı 
(!'azısı 3 üııciidc) 

Askeri heyetimiz dun 
gece Londraya gitti 

Heyetimiz askeri işbirliği etrafında 
müzakerelerde bulunacak 

(l'a:ısı 6 rncıda). 

lQ b • 
le cşcrı tnrlh isf•nt eder. Unrı) Seyahat notları: 
ıı" rlnlrnn mevcut hir ~ulh ha-
"' 111 )"ıkınnk, yeni hir ~ulh knr··••ll· . 1 l• ., ıı; n ynpılnıı hnrekctlcı·tUr. 
,~11 rııın için miiphcm sulh sözü 

~ 41~•lı, knt'i hutlntlnriylo ta)iıt 
<ıtın· t ış olmahtlır. Bu tarifi 
~lllnak için beşer zckfa ı bir 
~Hı tığrnşnu., tır. Fakat bu sa
l}~ lla iki tehlikeli nııntttkayn 
,~''lnektcn knrtulamndrf,"I için 
tt 1hıın beşeri ınanası t.ebnrüz 
lit-Hnıiş clci;.rilclir. 

Sulh ve siyQset 
Yazan: ASIM US 

Paris, 28 Mayıs - issanlar seyahati en eski 
zamanlardanberi eğlenceli, aynı zamanda fay
dalı bir spor gibi telakki etmişlerdir. Babalarımız 
dan kalma "çok okuyan değil, çok gezen bilir." 
sözü de bunu gösterir. Hakikaten seyahat esna
sında vaktiyle kitap içinde okunarak haklarında 
bir fikir edindiğimiz şeyleri gözümüzle görünce 
okumak ile müşahade arasındaki farkı tasdik et-
memek mümkün olmayor. (Devamı 2 ncide) 

Zigfeld hattındaki çatlak 

q Çünkü ya hayali lılr sulh na
~t "il'csı yapılmıştır. Bu ~ulh 
,

11
tttseye faydalı olmamıştır, Ya

tı t kun-etc istinat eden, istedi· 
ı ııı kabul ettiren, hak ,.c a.da
lı~llnlcmcyen galip bir sulh 
\- mı ortaya konmuştur. Kuv
h~: Yıprandıl,"I dakikada böyle 
~ Sulh yerlnl derbnl harbe 

"ltetmiştir. 1 tt 1 t 1 d 
) lt~lbukl, sulhun milletler ha· nşaa a ça ışan us a ar an 
ı-'l•nda. bu iki nizam barlclnde b ı t k•f d•ı • 
t~~ı bir şekil<le ıınln~ılnn demi- azı arı ev 1 e 1 mış 
~l!lfın amn, jnsiyak halindt> Fransızca L'lntransigeant ga- gelen haberler Zigfeld hattında 
t ~len bir manzarası me\·cut- zetesine Jean Thouveuin yazı • 53 kilometrelik bir kısmın Ren 
wtıl'. Hu da milletlerin hiim·ele-
·111 • 
11 d~ıı gelen bir ilıtlyncm ifa-
~l olmaktır. 

t 1rıönü nutkunda işte bu nok
ı:ta, bu~ünkü millet teşekkül· 
~111 tçın znnıri \ ' C bedihi telAk
ıı ~rt.ilcn esaslara dayanan sulh 
4'·a ını ileri s1ardü. 

ı lııı da,·anın mesnedi bir mll
~llrı bir bnc;;kn millet tarafın· 
,1 rı1 tlsmar cdilcmiyeccği pren 
ı.~ldır, Milletlerin kendi mu
~deratlarına sahlp olmalan 
~tlı A,TUpa bünyesindeki dev-
eli "'-

yor: 
Berlinde bir yandan Macaris -

tan seçimi neticelerinden mem -
nuniyet gösterilmekte iken, değer 
taraftan askeri muhitlerde Zig • 
f eld hattı ile meşgul olunmakta 
ve bu tahkimatın bugünkü vazi -
yeti endişe uyandırmaktadır. 

Polonya membalarmdan bildi. 
rildiğine göre Hitlcr erkanıhar -
biyesile bu hattı gezerken inşaat. 
ta bir çok kusurlar olduğunu gör 
müştilr. Bu sebeple bazı kimse. 
ler eüphe altında. görillerek tev_ 
kif edilmiştir . 

nehrinin son feyczanı neticesin
de kullanılmaz bir hale gelmiş 

olduğunu bildirmektedir . 
Askeri mütehassısların talı -

minlerine göre asgari on aylık 
bir tamirden sonra Zigf eld hattı. 
nın bu kısmı kabili istimal bir 
§ekle girebilecektir. 

Haber fevkaUlde ehemmiyetli. 
dir. Çünkü mihver idarecileri son 
siyasi hadiselerin inkişafında 

müstahkem hatlarındaki bu çat. 
lağI da göz önünde tutmağa mec
burdurlar. 

İşte bu husus da sulh lehine 

Paris, 2 (Agma) Se lA.hfyet-
tar mahfil, TUrk - Fransız an
laşmalarının Sovyetlerle yapıla-

cak olan anlaJmalardan evvel 
tahakkuk edeceğine muhakkak 
nazarfle bakmaktadır. TUrk -

atfedilen beyanat 
Ankara, 2 (A.A.> - Paris-Soir 

gazetesinde intişar etmiş o1an bir 

yazıda Hariciye Vekilimize atfe

dilen beyanat hakikate tevafuk 

Fransız anfaşmaları, Türklerin 
Hatay hakkındaki t etkiklerini 
yerine getiren anlaşma ile bir· 
llkte ll~n olunacaktır. 

etmiyen cihetleri ihtiva etmekte 
Türklere ve Ruslara esaslı ta-

vc aykırı bir ruh ve manada tertip 
vlzlerde bulunulmasına muarız 
olan bazı Fransız mahfili, Ge edilmi§ bulunmakta olduğu cihet-

neral Veygand'ın Ankaraya le bu yazının Hariciye Vekilimi. 
yaptığı ziyaret Uzerine mezk~r zin fikir ve mütalealanna uygun 
tavizlere taraftar ıgözUkmesi olma'drğım beyana Anadolu Ajan_ 
neticesinde bu itirazlarından st mezundur. 
vaz geçmişlerdir. 

Bulgar lJaşvekili Köselıvmwf 
(Yazı r 7 :nclde)ı 

Bir lngiliz tahtelba
hiri de battı 

79 tagf adan dördü kurtarıldı 
Londra, 2 (A.A.) - Neşrolu

nan bir tebliğe göre, dün bir tec
rübe esnasında batan İngiliz 

"Thetis,, denizaltı gemisinin bat
tığr yer bu sabah tesbit olunmuş. 
tur. 

Tahlisiye gemilerinden gelen 
telgraflara göre, denizaltı gemisi 
Liver Pool'un 25 mil açıklana.da 
ve 45 metre derinlikte yatmakta
dır. Salvar ve Vizilant tahlisiye ı 

vapurları işe başlamışlardır. 

,(Deoomı 3 1incüde) 

~Karagümrük Klübü ile 
Vefalılar arasındaki 
ihtilaf münasebetile 

Sporcu çok 
Saha yok 

YAZAN: 
Osman Cemal 

tlavemizin ikinci say
fasında okuyunuz. 

• 

«4' <ıt- için nu•nı;ıe.t tA csıd :ıaman-
• 1 il ba':'lıyan bir hareketin ifa.-

''•llr. .(Ya.ım ) lfn.cüfl 
Bundan maada Almanyaya 

·oDl§U :bitaraf l>ir memleketten 
kaydedilecek bir unsur değil _mı:; \;"""""""""'"""'"""'.l'V'\.l'V'\""'-"""~.......,"'" 
dir.?. , ~ ~ 

Geçeıı?erac batan Ameri1:an fJ7;u a7cy dcnizoıtı gcmi..~i ~ayf o7tın. 
nın kurtarılmasına ait intıbala.r 
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lş;nden çıkarılan 
Seyahat notları: 

Sulh ve siyaset ı· Mahkemelerde : -------· ______ .., ____ _ 

,"1~::1:~ ~:a~:~:~:~~~~ss~:;: lstanbulda yaplla- B / d • d ki ispanyada esir amele 
:renı hayat şartıarı her sene bey- e e l g e e ll Q Ç l Q Bir paket makarna 
nelmllel seyahati gittikçe gUç- cak okullar düşen Ruslar çalmnktan mahkemeye 
leştırdi. Hele 930 senesinden k l l 
sonra meydana gelen 1kt1saa1 Yerleri dün tesbit edildi Q Qn mem UT Qr 95 kişilik bir kafile sevkedildi 
buhranın netıccelrlne son za- İstanbulda yeniden yaptırılma. h • • ld• Sefer adında bir amele üç ıUn 

· k ·ı V ı· 145 k b şc .. rımıze ge 1 evvel i•inden t"Ikarılmı•, dUrt ıç 
manların slynst buhranı karı- sına arar verı en okul binalar nın a 1 memur ha kında dün beyanatta ulundu " :s :ı . İspanya muharebesinde esir a. bir halde Taıı~ılarda gezcrkeıı 
şınco. bu gUçlUkler bir lrnt dnhn yer1en tesbit edilmeğe ba~lanmı~· 1 ır:s arttı. Eski zamanlarda seyahat tır. Bu işle bizzat vali Lutfi Kır- Tekau··t edı"lmı"yenler peyderpey lınmış 95 kişilik Rus kafilesinin Çankaya makarna !abrik11ırıfl1 

d 
general Franko tarafından iade kamyonundan 6 kilo makarna ~al· 

l·nsanlar l"in bir zevk vasıtası, ar yakından meşgul olmaktadır. .. h I k edilmesi dolayısile İtalya yoluy- t 
bir eıı.lence, bir spor ldlyse nr- M. Prostun hazırladığı plana gö. m U .. n a 1 ere fa • 01 na Ca mış ır. . ı. o Y I n U la şehrimi7.e gelmişlerdir. Bugün Sefer yakalanmıt, birinci ıulv 
tık ştmdl bir ince snnrtt olmuş- re yeni okulların kurulmasına işa- 1 tl • dö ekl rdi 

• • .. • y • • ~ mcm eke erme nec e r. ceza mahkemesi tarafından bir •Y 
tur. Bu snnntl bllmlyenlcr için ret ettiği yerler dün Vali ve Maa- Yenı ~adronun tatbıkatı uzerı- ı ugurda sarfedılmesı lazım gel.en 95 Rus "Site dö Paris" vapuri. 

1 
hapse mahkum edilmiştir. Sefer 

seynhnt zevkli ve eğlenceli bir rif müdürü tarafından tetkik edil. ne beledıyeden 145 memurun a. paralan memurlara harcamak şiıp. le limanımıza dün saat birde gel. hk ~ • 
spor olmaktan çıkar. Hatta bn- miştir. Dünkü tetkiklerde altı o- çıkt~ kal0dığını yazmıştık. Maaş.lı 1 hes~z .d?fru olmazdı. Noktai hare: I mlşler \'e "Armıınya" isimli Sov. m~ ~~:::n rıkarılınca be• pı· 
Zan Zorlukları Sevnhntin ze' kle· kul binasının yerleri gözden geri- ve Ucretlı olan b memurlar bil k t k d el k lıi" ;ı :ıı 1 ,, ;ıı •• • • u ın • 1 e ı~ızın esas ma sa mı v ev 1 yet bandıralı vapura nakledilmiş rasız kaldım. Ben açlığa ne .de O· 
rinl adamın burnundan bile rilmiştir. yuk bır endışeye kapıldıkları ve çok ınsani olan işlere foda edemez- lerdir 1 d d kl nıl• 

B
• F ·ı 1 · 1 ·b· · f 1 . 1 d'k 1 k · 1 aa ayanır ım, ama çocu an 

;getirir. ır ransız profesör aıkelez:ıy ~ 1 ırlıkte ~edia eDt~. dilte~ 1 ı . Esasta bu kadar haklı .oma • DUn geceyi vapurda geçiren 95 karım ağlıyorlardı. it aramak use· 
Seyahat işini gUclcşllren se- şehrı"mı·zde ce erı ııoy enmekte ı . un vah la beraber şahsen kabahatsız olan kişi bu sabah erkenden 11ehrimiz.. d 1 k k d k' _,,kar· · · · · . 1 . . .,, re o aşır en, amyon a ı u-

bepler tUrlU tUrlUdllr. Fakat Pa . nn· .t . d 
1 

ti h ve beledıye reısı Doktor Lutfı Kır- memurlarımızı dUşcceklerı müı- den ayrılmış bulunacaktır k tl . .. il .1. . Da"a. rıs u ıversı esı ev e er u. . . . . · na pa e enne goz m ı ıştı. J 

l>unların en başında hic ştipho- kuku profesörü Dupradelle birkaç d~n zıy~ret eden bır muharrırı. külattan kurtarmak için icabeden ---<>- namıyarak çaldım. Onları eve gö· 
siz şanj meselesi, ynnl para do· gUn evvel Paristen §ehrimize gel- mıze vah bu memurlar hakkında tedbirleri aldık. Aylardanberi kati Memurlar arasında türüp çocuklarımı doyuracaktıl'l1·ı' 
aapları gelir Zira. bugUnkU nhyal miştir. Profesör dün saat 17 de şu beyanatta bulunmuştur: zaruret olmadıkça münhallere becayit M•ll h. l i· 
ve şero.lt ile bir dereceye kadar Univeraite hukuk fakültesi salo- " - İstanbul belediyesi ve hu- kimseyi almıyorduk. Bu sayede 1 e~ vapur ... u sa ıp er 
seyahatta rahnt edebilmek için nunda .. Devletler umumi huku. susi idaresinin 939 _ 940 bütçe. bir kısım arkadaılarımız açık yer· Devlet demriyolları dokuzun . nm açtıgı dava . de 
:ınutıft.kn. herkesin biraz sarraf kunun müessese halinde inkişafı,, sini hazırlarken hizmetine naza- lere yerleıtirilmiılerdir. Kalanlar cu işletme mUdUrU NUzhet ile Bırkaç ay evvel Karadenıı 
blmnsı lO.z1mdır. Sterlin, dolar, hususu etrarında enteresan bir ran geniş tutulmuş kadrolarda bir da hemen sefalete ıtılmıı de~il. dördUncü işletme müdüril Kemal çıkan_ bir fı:.tMın~ll a, Ereili Iiın:;;: 

k 11 t le\ n di ar m rk !erdir. M. aa11blardan müddetlerini becayi§ edilmiıı;lerdir. Dokuzun • na ıııınan .... ı e .. t" .. vapuru 
:ıran • re • · • n • a • konferans vermı'ştir. kısım tasarruflar yap lmı t B··t :ıı ~ 1 ş ı. u • .dolduranlar tekaUt edilmiılerdir. cu ioletme yol ba.şmf ettiol Mu • mıı. 17 kııı olmuştu. . 
pecata gibi her memlekette bnş- Ç ki K çenin meriyet mevkiine girdiği bir M'll ah. 1 • :ser 
ka b

ir isim alan muhtelif para- ocu arı urtarma Diğerlerine açık maa•ı için bUtçe· zaffer altıncı igletme başmUfet • ı et vapurunun ı ıp erı 
Y d ı ı d

.ld" Hazirandan itibaren bir kısım me· ır ·1 ·ı B"" · 1 rııt• 
lar arasında. ne gibi kıvmet fark ur u na< e ı ı ye tahıiaat konmu•tur. tlşliğine, tayin edilmle, ikinci io- tı ay 1 e unyamın vapura .• 

,, murlarımız bizzarur kadro harici :ı k b b Id ğ .. Jarı vardır? Bir TUrk lirası bun- Okmeydanr Yatı okulundan bo· ücretliler yardım aandı~ından letme. mUdUrü Tahsin ile beşinci ~ar~a~a atmasına se ep o u ı'• 
]ardan her birinin ltaç misline, şalan binaya Galatada bulunan kaldılar. Her çıkan memur bir aile kendilerini hiç de~ilıe 3 _ 4 ay işletrrie mildüril Necdet becayie i.ddıasıyle Yunan bandıralı Noııl 
yahut kaçta birine muadtldir? çocukları . kurtarma yurd~: bu sahibidir. Vaziyetlerini tabiatiyle geçindirebllecck para alacaklar· ettirilmielerdir • . kas vapur.u kaptanı Dimit~i ~--. 
l!nngl memleektlorde döYiZ tak- yurdun bınasına da Beyoglu 49 anlıyor ve takdir ediyoruz. Buna dır. ---o- kalamboı ılo vapurun sahibı NıJcO 
omdatı bakımından ne gibi usul- uncu okulların nakledilmeleri ka- rağmen dü§ünmek lizımdır ki, Bir taraftan memurin müdürlü· Belediye bütçesi la Namikaa aleyhine, ikinci tica· 
..,. 1 t ı tı belcl:iiyeler orada oturanların müş 3 ret mahkemesinde bir dava açın f' 
Jer tatbik odflmektodlr? Hangi rar aş m mış r. •üne emir verilmiı, açıkta kalan. Belediye bütçesi hakkınd& im. 
memleketler ecnebi seyahatleri Beyazıt Kütüphanesi terek beledi ve medeni hlımetleri. lar kafa ve bedeni kabiliyetlerine hat vermek ti.zere Ankaraya. erit- lardı. · 

ni görmek ve beldenin umranını h" " Yine bunlara izafeten vapur • 
celbetmek tein ne gibi kolaylık· Bir müddet evvel Beyazıt kil. ve ızmet müddetlerine göre tas- mi§ olan belediye muhasebecisi 1 

. h . . b. k E k f temin için kurulmuş raUesaescler· nife tabi tutularak bı·r lı"ste tanzı·m centası M. Münir ile M. Mavr 
5 

lar ı:;Bstermektedir? Muhtelif tup anesının ır ısmını v a ın dir. ile varidat müdürü puartesi gU. ve vapurun batması sonunda ı· 
memleketlerde parayı paraya kiraya vermek istediğini yazmış· ettirilmiştir. Bundan sonraki miln. nü şehrimize döneceklerdir. Bilt. centaya 25 bin lira tazminat öde• 
'""e~iştlrirken nldnnmnm"k i"1n tık. Maarif VekAleti vaziyeti dik- TeessUs maksadı namına ortaya hallere peyderpey tayin edilecek- "enin bugilnlerde tasdik edı'lip u a " "' "" yen Assikruazioin Cenerali sigot· 
ne tUrlU hnreket etmek ldzım- kate alarak Maarif mudlirlUğüne kafi .derecede i§ çıkaramazken bu lerdir.,. gönderileceği anlaşılmaktadır. ta ıirketi de davaya iştirak etrrıir 
gelir? kira ile verilen kısmın Vekalet. --o- lerdi. 

Scyahnt için memleketlnd1n ~~~~:~an nlınmasut.ı uygun gör. Ko"ylerde okuma şef .. erbprıı· nıı·~l'\:l Dolmabahçe etadyomu lkinci ticaret mahkemesi ıdi.i~ 
1ıudutlnrrnı nşan herkes her e· E k f 

1 
k d .. k' Y Dolmabahçede yapılacak stad- ö~leden ıonra bu muhakeıneı 

ld b ı~ ntt v a cvve cc oy ugu ıracıyı Y8mtmrprojesini7ltalyadıı hazır: ıörmeğe batlamı§tır. 

::~1t~::a ~~:ne~:ku~. :S~ntmbu- ~~~~~:r~ b~~.~~ı ~~~e ~aarı ;ıu- 1400 köyde yeniden .. kö,v ııi.rnakta. olan.mimar, Yiy.etti ;vi- Davacılar, ''Millet,, vapuru ı;, 
ıın elde edilen, yarın biç bir urt gk de kut~P e 0 ma ze- .,, yôli yedi haziranda. eehrimlze ge. reğli ılınanında demf rli iken yilk' 

re er e ece ır. kt b• 1 k .ıymctl kalmıyncak olan buma.- • .. me e 1 yapı aca·· lecek, projesini belediye reisliği. lü olarak gelen Nomikos vapurıı· 
amnt dalma az cok zarnr şek- Lıselerde .d_ers bugun ne verecektir. Proje Ankara tas. nun mı ve hareketi neticesi battı-

llndc bir fedaka.dlığn mal olo.- kesılıyor Maarif Vekaleti birkaç yıldan- Bu köy mektepleri hazırlanan dike gönderilecek, geldikten son. ğmı ve ı 7 tayfanın öldüğünU iddill 
rnktır. DUnya yUzUnde hemen O~t~ okulalr dersleri~i bugün. beri tatbika başladığı k6y kültUr plana göre hepsi de aynı tipte o. ra hemen inşaata baela.naca.ktır. etmişler: 
h r memlekette para lrnzanmak den ıtibaren keseceklerdır. Veka- kalkınması işine önemle devam laca'ktır. ---o-- - Diğer haklarımız baki 'kal· 

ek u leamlştlr. Fakat güçlük- Jetin tesbit ettiği programa göre etmektedir. Şimdiye 'kadar alınan Taksimdeki gazino mak ıartiyle timdilik 52.900 Jirıı· 
ço g ç v •• lil · ih ı d' · d Köy mekteplerinde ralışacak ··ı;11 
le ltnzanılnn paralar ecnebi soz ımt an ar ayın ye ısın en teldbirler aayeıinde 500 e yakın :ı Taksim bah.-esinde yapılacak lık tazminat isteğimizin hUkU 

sonr ba11layacak 1 g Hazirana ka eğitmenleri yetiıtirmek ilzere bu :. de· memleketlerde 3nnj oyunu ile ~ :ı • • • • köy eğitmeni yeti§tirilmi§, köyler. gazinonun keoif bedel[ 176 bin li- altına alınmasını istiyoruz,, 
dar ıkmal edılecektır yıl açıl2n kuralardan maada gele· • . 

mUtemndlycn luymetten dUşU· · de açılan köy okullarına gönderil· ra olarak tesbit edilmiştir. Ga. mışlcrdir. 
rUIUyor. lnsnnların meşru kn- Lisel~rdeksöz~ü i;t~h;ınıara ide. ıru~tir. cek yıl daha genit mikyasta kurs- zina 600 kişilik olacak, icabın. Assikruaziani Cenerali sig~rt~ 
zançlarmı ellerinden nlmnnrn vam edılme tedır. e alet olg.un· Vekilet köylerde okuma ıefer- !ar açılacaktır. da 1000 kişi de oturabilecektir. tirketi de acentaya ödediklerı z 
l>lrcr şekli olan yankesicilik, luk imtihanların.da bulunmak iıze- berliğine bu yıl yeniden kıymet Yeni köy mektepleri binalarının İnşaata yakında ba§lanac:ık, 29 bin liralarım istemişlerl:lir. . i· 
dolandırıcılık gibi gayrimeşru re müfettişler memur etmiştir. vermek üzere 1400 köyde yeni inşaatı Temmuz başından itibaren birinci teşrinde resmi kfü.ıadı ya.. Suçlular bunlara karşı bazı 1

t 
~ h~ 

vasıtalardan ayrı olarak şimdi -o- ltdy mektebi yaptırmaya karar başlayacaktır. pılacaktır. razlarda bulunmuşlardır. Ma 
~anj farkı dt'nllen ve her mem. Türk _ ransız vermiştir. -o- me bu itirazları reddetmiıtir. ı. 
lekette meşrulyet mahiyeti n. Cezalandırılan fi Bundan sonra davacıların ves 

U t" t 1 1 f b 1 d 1 T ' ı · k • 1 • esna ar ka vermeleri ve suçlular;n da bıı: 
lan bir hırsızlıl· hUkUm sur Pi ıcare an aş ası S an U a iye emlZ 1 IC:. ert Son bir hafta zarfında Beyog". nu tetkiki kın· muhakeme gaY.rı 
);idiyor. SC'yahnt c nnsmdn hu· ~ : 

hl P k d B d k b·ı · t• t lu mmtakasın1a. 197 esnaf ceza.· muayyen bir güne talik edilrni~tı!· 
dutlar de ,iştilcce SC':Y: ar ce ·ı 15 • 1 • 937 tari~inlde imzalanan a rosu e en a l ıye 1 am l d 
Jerlndelıi paranın cınsı ne olur· ve o zamandanberı meriyette bu- olan ameleler alınacak an ırılmı~tır. Dibi delinen kazanlar 
sn. olsun -değiştirmek mecburi- lunan Türk - Fransız ticaret ve 31 kişi açıkta kaldı Yerlı· M--o--allar Sergı·sı· yüzünden 

b
>t ı d - Temizlik işleri kadrosuna bun. bıJ• yeti hasıl oluyor. Parn vY ece te iye anl:ıı;ması 1 Temmuz 39 ta. Cuma adında birisi Karatan 

İstanbul adlı.ye kaıı..:ırosunun bı·r dan sonra. alınacak "melelerin • • ı ı'c f}eklinl def,tşUrdlk!:;e de mutıa.- rihinden itibaren feshedilmiştir. :J " ıçın raya kazan almak üzere ge l'l1 ,. 
1 

kısmı dün tebliğ edilmiştir. Buna bedeni kabiliyetleri esaslı suret. d"kl<S· ka asıl luymcllndcn bir şey my- Gelecek ay başından itibaren Ticaret Velcfilctinden vilayete Kazancılarda Seyfettinin u 
bediyor. Ve işle bu sebr>pten iki memleket arasında ticaret an- gl:ire hapishanenin boşaltılarak bir te nazarı itibara ahnacal<tır. İ§L gelen bir tahribatta milli s:ınayi nına uğramıııı.trr. 

kısım mahkQmların tevkı'fhaneye nin baeıında va.ktlndo bulunmı~·an :ı *' vaktllc insanlar için zevkli, eğ- laşması kalmıyacağı için yakında s J birliğinin teşebbüsile Galatasa • Cuma ldükkancmın Çikardib: 
ıenceli, aynı znmanda. faydalı yeni bir anlaşma akdi hucusunda na1cli dolayısiyle yerleıtirilen tev. amelelerden ilk de!aıır.r.la üç, i- ray lisesinde açılacak yerli mal. kazanların aaila.mlık derece&il1

1 

l-ifltane kadrosundan gardı'yan ve kincieinde 10 yevmiyesi kesile • I'."' l>lr s'*'r olnn sevahnt şimdi ince mUzakerelere ba.ılanacaktır. Yeni · lar se 'si traf d birliğe v 1 k · · h s;·ni tersine , .. 
"" J : k ı k 31 k. · k k 1 cektir, Amele onbaşıları da kon. rgı e m a elan ama ıçın ep 

1 
t 

bir snnnt olmuştur. ticaret anla§maSı birçok noktalar- apıcr 0 ara 1§1 açı ta a · tUccarlara azamt kolaylık göste. vircrek dizi ile yüklenmiı. fa.kil 
d u · ~ 'k ·1 • h · b miştır. Bu arada tevkifhane ba§· trol işini iyi yapmazlarsa her de. rilmesi bildirilmic:tfr. bu suretle 3 kazanın dibini rokert· 

YeryUzUnde irttbnt ve seya. an m 'hım de5:§ı lı den avı u· fasında üçer gUnlUk yevmiyeleri lJ :ı 
hat vasıtnları tnrlhin hiç bir lunacak ve bilhassa Fransa hükCi. katibi de kadro harici bırakılmıı- kesilecektir. mittir. '1 --<>-

devrinde bugUnkU kndar geniş mcti Türk mallarına karşı bUyUk tır. -O-
ve mütenevvi olmadı. Kara ve kolayhklar ve gUmrük tenzilatla· Kadronun tamamı henüz gel· 

Buna fena halde kızan kazan ' 
Cumanın üzerine atıldı~ı eibi do"• Kuruçeşme depoları 

deniz vasıtaları kndnr bava na- rı yapacaktır. memi§ ise de dllyede bagka bir Deniz İ§leri kadroıunda 
kil vasıtaları da her tarnftnn co- Böylelikle Fransanın bizden a. değigiklik olnuyacafı sanılmakta- değişiklik yok 

Kuruçeşmedeki ~ö~Ur deP?l&. mil§, yakalanarak birinci auth ,e· 
nnın kaldırılması ıçın beledıye- hkemeıine verilmiJtir. 
ce ş6~~e blr çare dUeUnillmüştUr. ıa :::ancı mahkeme tarafında"' 
Ortnkoyden Bebeğe. kadar olan 25 lira para cezasına mahkCtıtı e· 
yoldaki arsalar istıml:lk edile - d"l . f k t C a kazanlarııt1 

i:'nldı, memleketler arasında tay lacağı mallar fazlalaşacak, iki dır. 
l reler karo. ve deniz hudutın- memleket ticareti geni§lctecek
rını kaldırdı. Bununla. beraber tir. Bu haberin piyasada memnu. 
muhtoUf mllletlcr nrasındaltl niyetle karşılanncağı muhnkkak-

-o--

mUnnecbctıcr nnkll vasıtaları- tır. 
nm coğal m nsı 110 m a 1t Cıse n m U- l_e_e_k_tt_e_n_n_1 e-m-le_k_e_t_c_g_ec_t_l_ğ_l -g-1 b-i 

tenasip olarak azalıyor. Hudut- buralarda herkes. her memleke
lar Uzcrlndckl kondrollar her tin pnrası Ue Yemek VO içmek 
gUn biraz daha artırılıyor. En borcunu ödey~bfllr. Onun ıcın 
kUçUk memleclttlcr bHc ken~I hudutlnrdnn gcc:tılcce her glrdl-
başlnrlnda birer fi.lem olmn••a "" ğl memlekete göre kilerini ve 
çalışıyor. servisini değiştirmek mecburl-

Ynlnız blrlblrlcrlnden her )"etinde olmnsınn rağmen ·bu
sun biraz daha nyrılan muhte- gUnkll knrmnkarışık t'llem icln
llf memleltetlcr nrasındn bir de yataklı Yagonlar dlplomntln
•ek mUşterek rabıta vnr. Bu ra- rın bUtun gayretleri ile kurmak 
hıta da yntı:ı.klı vagonlar lle on.

1

istcdikleri istikbal l'IUlhunun 
!arın restoranlarıdır. Bu vagon· bir sembolU snyılablllr. 
lnr assıui btr kontrol ile mem- ASIM US 

Esnafın muayenesi 
iki ı=ün.de 4000 esnaf sıhhi mu. 

ayenelerini yaptırmış, ciizdanları· 

nı almışlardır. Esnaflar bu yıl• her 
senenin aksine olarak 8Ihhi cüz
danlarınt olmak için acele etmek. 
tedir. 

Belediyenin bu işe !azla ehem
miyet vermesinin bunda amil ol
duğu zannediliyor. 

Dr. Ali Ridvan 
Haseki hastahanesi dahiliye rnü. 

tehasaısı Doktor Ali Rıdvan tet
kikat için diln aktam Viyanaya 
hareket etmiJtlr. 

Münakale Vekaleti, deniz i~le· 
rine oit olan kadroları alakadarla. 
ra tebliğ etmiştir. Yeni kadrolar
da eskiye göre hemen hiç bir de. 
gi§ikllk yoktur. Eski memurlar 
aynı maaşlarla vazifelerinde kal
mı§lardır. 

Bunlardan ter!i mUddetlerl do. 
lan ve ilk proje ile maaşlarına ıam 
yap lan ıbazrlarmın sonradan veri· 
len bir 'kararla §İmdilik eski vazi.. 
yetlerinde knlmaları muvafılC gö

k l 
. 

1 
. I ı mıt, a a um 

ce , atım fik yapılınca da bclcdı. ..k k h . tt'"' . ·n ceıll 
l d

. 
1 1 1 

rd k' I ço crtere ta pp e ıgı ı~ı 
ye >en ı ma ı o an arsa a a ı 6 0 k · d" ·ı · t" ı .6 ·uruşa ın ın mış ır. 
clcpoların başka yere kaldırılma. .--' 
~mı istiyecektir. Buna mukabil 
depo sahlplerine bir yer gösteri. · :E Cuma l

1

Cuma:ı: 
lecektir. -;; ~ -

-o- ~ 2 haziran 8 baılr411 

O et ı' Rcbiiil'A. ~1~ RebfUl'ı\ 
çüncü m~vki yataklı r- 28 bızır ~ 29 bızır 

vagonlar ,,,_,. 
Pevlet Demiryolları Erzurum Vakıtler 1 Vasa. ,Ezaol r V.ası. eı::ol 

rUlmüştUr. ı ••----1:- B _ _..,,, 
• hattına işi y:en trenlere UsUncUI caon•• ,

80 955 429 SM 
mevki yataklı vagon koyma~a ka.. OQ•• 12 11 4 87 12 12 '86 

Kongre . rar vermlıtir. TectUbe mahiyetin-, lklnell it\ ıı R 89 1611 81'11 

Türkiye sanat mektepleri -ine ... de olan bu ilk.'.karar iy! neHce ~e. Ak••m 19 86 12 00 19 S6 t2 00 
zunlarının fevkalade yıllık toplan- 1 rirae Anadolunun birçok hatlarına vat•• tı 8' 1 IS9 21 ~ 2 ~ 

H • · · li' · kl onlar lm•ak 211. e~" 21( 61>" tı~ı 6 azıran ıalı ıünü Emınönu çüncü mevkı yata ı vaı u 'iV 

Halkevt salonunda yapılacaktır. konacaktır. 

I~ 

ı, 



~· 
3-YAXIT 3 HAZiRAN 1939 

R, ---------------
L urultay delegeleri 
l\lürkkuşu sahasında 
~abiha Gökçen ve öğretmen namzetleri 

akrobasi hareketleri yaptılar 

S 
.,·· __ · ........ . 

' ' • . ·- ..... -· ..4 - .' ' ~ " '. ··ı.i, . " 
t ··, ··· ··· ..ı. ·r : on Ha b;e ,nJ.e!.n . 

• • . • . • .. \•. t ...... ~ ... µ,-., .... -·.&. • " ,,.", 
(ll<ışlara/ı 1 incicfr) 

lnönünü dinlerken 

Kurultay toplantısı 
f rı nıı lınp.iyeti, <le,·Jct fikri

nin hıki-:nfı Ye hnnlnl'a lstinnt 
(}(len cltiııyn cfkıirıumumiyc i 
mllletJeı•iıı keneli nınknddernt

htı·ııı:ı "nhip olmalarını artık t.n
'>ii bir i:;o tclfıkki etmektedir. Ankara, 2 (Hususi) - C. H. 

Partisi beşinci Büyük Kurultayı 

bugün Kurultay Reisi Vekili Hil
. mi Uran'ın başkanlığında 'dördün

cü toplantısını yapmıştır. 

... 
• 

Celseyi açarken reis, Kurulta
yın bugünkü ruznamesinin dilek 
komisyonunun raporu ve dilekler 
hakkında ittihaz ettiği kararlar 
olduğunu ve bunlar:n tevzi edil. 
miş bulunduğunu işaret ederek 
demiştir ki: 

Müsaade buyurursanız mazba_ 
tayı okutacağım. Bundan sonra 
!ter vekalete ait olan dilek karar· 
'arını ayrı ayrı okutup müzakere 
nevzuu ittihaz edeceğim. Onlar 
~eçtikten sonra heyeti umumiyesi 
..izerinde yapılacak müzakere kafi 
;örülünce rapor da ayrıca reyini-
?e arzolunacaktır. 

Riyaset makamının bu izahın· 
dan sonra rapor, ve bunu takiben 
de sırasiyle vekaletlere ait dilek
ler okunmuş ve Başvekalet ile alii-
i:adar aşağıdaki dilek Kurultayın 
3Ürekli alkışları arasında tasvip 
:.dilmiştir: 

"lnönü Şehitler abidesi ile Esk". 
o şehir şosesi arasında bulunan pi 

•ile· IJ' ~- . :l • ır ogrclmw nnnı:ediııi ılelegelrrılr.11 biri ff'(ıril; rıliuor ya· e siperlerinin bulunduğu yert' 
ılltta: ne/ege/er bir plıiııörün UÇll,tll/111 ıcyrccliuor... Milli Şef ve Reisicumhur İsm< 

A ' ' •:ı.n'ka Inönünün heykellerinin rekzi hal.-
' il. ~ur~~ 2 (A.A.) - TUrk Ha- llnde inşası ve motörlü tayyare kınclaki Bilecik (Bozöyük) ün <ii
gı da,·et u Bnşkanlığının yap- leris tamiratı tetkik edilmiştir. leği idi. Milletin makus taliini 

ttlerıtıcı Uzerine kurultay dele Atölyeden sonra TUrkkuşu mek yendikten sonra Ebedi Şef Ata
~ Sab en 150 kişilik blr grup tebine gidilerek dersane \'C lA- türkün yanında ve bugün de başı. 
rıab:h ö~Ieyc kadar TUrkku· boratuYarlar ~örUlmUş. Hava mız.da olarak Türk milletinin is_ 

~ ~ sını ve çalışmalarını tet-t!lı:n Kurumu başkanı Erzurum Me- tiklalini temin etmiş ve bütün var· 
~lan iştir. llk olaralt planör busu ŞUkrU Koçak TUrkkuşu· lı~ı ile bugünkü milletler arası 
~ ıı,, •tıa gidilmiş, burada TUrk-~ .. tıu nun bUyUk bir hızla lnklşat et· benlik ve şerefini kazandırmış ve 
aşıldı~ bu sene yetiştirmeğe mekte olan mesaisi hakkmda yaratmıı olan Milli Şef İsmet ln-

~ ti l>ı &ene; öğretmen nam · t erı I> - misafirlere malUmat vermiş ve önünün milli tarihi ve milli şerefi 
e ~l arnşU tle grup ati ayışı 1 d 1 k 1 • anö genc;lerimizl uçma~a teşvik hu- gurur an ırı aca o an bu yerde 

• rd rll!rle akrobasi yapmış- b' h k l" · k 'd' · k · ır. k . susundıt bUtUn •'vattınaaşlarin· ır ey e mın en ısıne arşı mıl-
ilt 

1 
\.Uruıtay d~cgelerı tay. ı · d ak ~ · > e erıyı . çal\şmak mecbuvi}'Otlerlnt teba- etm uym ta oldugu mınnı;tt,ve 

ilııtığı h c cekllen Uç planörUn. Mlz ettirdikten sonra TUrkku· şükran rlt~lmıi olarak" dikihrlhı 
ta~rı a\•a hUncrlcrini ve pa- d'l ğ' d b' · kl ·1 "h k "lle . şunda açılmakta olan hava ge· ı e ıne can an ır ıste e ı tı a 
1\ aık atlayış harekctlerınl sık eden encümeniniz hükumetimizin 

IŞla 
1 

d dikli hazırlama yuYasına genç-~tı mış ar ır. yakında vaki alakasını verilen i-
tıı tıdan E i l · lerin yazılması işindeki ehem· tıu, ' sonra t mesu takı zahattan anlıyaralc icabeden te<ıeb 
~'l rıu ta ıı·k 1 i miyeU anlatmış, milletin ve par· :ı · ıtıı yyarec ı a anına & • büslerin fasılasız takibi hususunu 

"" ~. ~u mevdanda TUrkku· tinin bir eseri olan Tlirkkuşu-"ı.ıa " tasvip etmiştir.,, 
~o~ .. n Yetişmiş genç pilotlar nun inkişafı için elblrllğiyle 
1 

"Zlu ,_- Müteakiben beden terbiyesi ge. 
a.rdır ııir filo uçuşu yapmış- çalışmak vazifesini hatırlatarak 

'h nel direktörlüğü ile alakaldar di_ 
.. · ~u sene TUrl{kuşuna alı- TUrkkuşunun genç bir mUeı::se· " ce lekler okunmu~. sonra İzmir dele· 
~" nç öğretmen namzetleri se olmasrna rağmen bugün bile JCa 

1 
gesi Ekrem hususi idarelerle bele-

~ll~ı n a takip edilen akrobasi haYa ordusu için kıymetli bir 
il U arı Yapmışlarclır. Bu ara· ihtiyat kuvvet olduğunu teba· diyclerin umumi bütçeye para a-
~ ~ kız öğretmen namzedi rUz ettirmiştir. yırmaları yüzünden işlerin geri gu kaldığını söylemiştir. Bunu Baş-

"•"t Zel bir filo u~uşu ve baş· Başkanın bu s"zlerine Ç k ~ ... ttı - · v .ana · vekalet ve buraya bağlı daireleri 
a!{ en Bayan Sabiha Gökçen kale murahhası Halil Dilmaç alakalandıran dilekler tasvip edil. 

•.ı robası fiPUrlerl '·apmış- k d 1 'ı.ıır O " ,, ar a aş arı namına cevap ve- miş, Adliye Vekaletine ait dilek-
~l'l • ğleye doğru TUrkkuşu- reerk, havacı gençlerimizin ka- lere sıra gelince Antalya !delegesi 
lJın A.kkUprUdekl atölyesine biliyetlerlni ve Ham Kurumu· Kazım Azamet kanunların tevhi· 

iş \"e plnnörlerln sert ha· nun mesaisini ö;miiştllr. dinden evvel derin bir tetkike ta-

Bir İngiliz tahtelbahiri battı 
bi tutulmasını, bahçe hırsızlıkları
na kar~ı sarih hükümlere şiddetle 
lüzum olduğunu, icra kanununun 

~'sın· b" (Da,darafı 1 iııcidc) tahlisiye aleti vosıtasiyle kurtarıL tadili esnasında ''Borçlu, icradan 
'l!ıis: 1 ır rapora göre, denizaltı mışlard.r. Bunların arasında be· ödeme emrini tebellüğ edince em 

~t~a·n'ndc 79 kişi vardır. Bunların şinci denizaltı filotillası kumanda- vali gayri menkulesinin herhangi 
~~l'ar~. 20 mühendis ve bir de nı Oram bulunmaktadır. bir kimseye intikalinin bir kıymeti 
len c::~~:v~uttur. içerde~i ok- Oram, derhal kurtarma ameli· yoktur,, şeklinde bir ma·3de ilave 
•tc it r esı pazar gecesı saat atı . da t - b l t edilmesini istemio:tir. 
~a adar kifayet edecektir. Y nı ı re e mege aş amı§ ır. s 

~arı Tahtclbahirin de kurtarılacağı ü- Kazım Azamet boşanma mese-
;ı~ h· ın sebepleri hakkında he- mı't edı'lmekt'"'dı·r. l . d d k ı ıç b' "' eııne e temas e ere iki taraf 
lı "'e . 1: ~ey bilinmiyor. Deniz· . . ~t~"' ~rnısının, batmış bir vapura Londra 2 (A.A.) - Amıralhk musır şekilde boşanma iddiasında 

tıgı k d bild' ·1d·~· .. bulundukları takdirde bu sebeple_ 
l h Ve bütün elektrik tesisatı. ma amın an ırı ıgıne gore 
~U~·~Ulduğu zannediliyor. (Thetis) in mürettebatının kur- rin boşanmaya mevzu teşlcil edil· 
~Ilı un sabah gazeteleri bu 'kaza tarılması için geminin kaburgası, mesi mütaleasınlda bulunmuştur. 
haıancigu1 olır.akta ve geçenlerde eksidrik gaz lambaları ile delin~- Delegelerden Sadık Tahsin de bo-

'itı g "-~erikan "Spualus,. deniz. cektir. suretiyle geminin mürettebatiyle 
çlıı ~ ernıEind:kileri kurtarmak i- Londra, 2 (A.A.) - Dalgıçlar daimi temas halinde bulunmakta· 
~111 t~llanrtan tahlisiye balonları- (Thetis> in kaburgasına vurmak dırlar. 
0lıı.._ giliı bahriyesinde mevcut 
""<tdı~ 
l gını uazmaktadır ... <lnd J • 

~~ ra, 2 (A.A.> - Amirallık 
Crcilt 'rıdan bildirildiğine göre 
tıııııa Orıneshead'ın 14 mil açı
tCıtıi,· bulunan "Thetis,, denizaltı 
~ıı~ llıUrettebatından 4 kişi kur 

•ı.... Itır 
.ı.·ıı . 

tltd· Ctis,, in kendi vesaitiyle i
t •f ~, 1ne dair bundan evvel ve-
C~in·olan haber .doğru değildir. 
~ l>tıın başı 130 ayak auyun için-
~t :ası suyun üstündedir. 
-ılı~ 'de bulunanların berhayat . 

t ttıa •dai .
1 1 ~ t t ).11kara<lcı Soı•uettrr Rirli·ii J\iffl/I ı•e Fotoğraf Ser(li,,i flfılılır'jıııı 1111:_ 

, y
11
•1 r verı :n ma uma e. 1 •. 1, . . . .. · " etmek . . . . rıııJ , .... ,e.rnıııırı: rr..oııı kııJcıltıı lııı/ııııaıı Daşı•rkille nıc:lııı.,frırt ı•ı: ıli[jer 

tedır. 4 kı11 Da~_ ğavttlilcri güsleri11or., 

~anmaların kolaylaştırılmasını mü 
dafaa eylemiştir. 

Salah Yarğı boşanma işlerinde 
hakime takdir hak verilmekle bo
şanma işlerinde hakimi bağlar şe
kilde ahkam vaz'ın n doğru olnu. 
yacağım söylemiştir. 

Ai:lliye Vekili Fethi Okyar ye. 
ni icra ve iflas kanunu Hiyihası· 
nın yakında Meclis umumi heyeti
ne verileceği boşanma kolaylıkla
nnın mazide içtimai hayatımı.zt:la 

hu~ule getirdiği zararları kayde
derek medeni kanunumuzdan bu 
hususta tedvin edilmiş hükümlcr
der. dolayı ancak şeref ve iftihar 
duyabileceğimizi söylemiştir. 

Bundan sonra Dahiliye Vekale. 
tini alakalanıdıran dileklere geçil· 
miş, Yozğat deelgesi Rifat köy ih
tiyar heyetlerine verilen paraların 
nereyt' sarfedildiğiııi köy!üniin hil 

medı~ini köy mLM!relrinin elden 
ele dolaştığını, köy mekteplerinin 
köylüler tarafından yapılması mec 
buriyetinin ağır olduğunu, bunla
rı devletin yapmasını söylemiştir. 
Yozğat mebusu Sırrı nahiye mü
dürlerinin başka vazifelerde kul. 
!anılmasının doğru olmadığını 
müdürlerin yalnız kendi işleriyle 
uğraşmalarını söylemiştir. Ço
rum delegesi Abdülkadir köy ka. 
tiplerinin köylere yük olduğunu, 
beklenen vazifeleri yapmadıkla. 
rını bildirmiştir. 

Dahiliye Vekili Faik Öztrak 
dileklere CC\'ap Yermiş. köy ka. 
tip!eri hakkında vilayetlere emir 
ler verildiğini, köylülerin katip 
tutmakta mecburiyetleri olmad1-
ğmı, köylülerin bütçelerini her 
zaman mürakabe edebilecekleri. 
ni söylemiştir. 

NAFlA VEK.lLlNL'l 
İZAHATI 

Nafia Vekaletini alakadar e
den dileklere karşı Vekil Ali Fu • 
at Cebesoy cevap vererek Kara. 
denizde liman inşası i(iin etüdlcr 
yapıldığını, nncak bunlardan han 
gisinin daha evvel inşası hakkın. 
dn Vekiller Heyetinin yakında 
karar vereceğini söyliyerek şi. 

mendifcrlcre gc.çmiş, Bursa -
Knraköy gibi §Ubc hatları için 
gelecek sene bütçesine tahsisat 
konulabileceğini, Antalya hattı 
için Yekaletçe etüdler yapıldığı. 
nı, tnhsisatsızlık yüzünden bu se
ne yapılamıyacağmı söylemiş_ 

tir. 
Nafia Vekili Kızılıı:makt::ın is. 

tifade için Çoruma bir heyet gön 
derilcceğini, tetkikler neticesin. 
de n~reler<le barajlar yapılacağı. 
mn tesbit olunacağını bildirmiş. 
tir. 

::\1üteakıbcn [\faliye Ve1dli Fu
at A~ralt ile Maarif Vekili Ha. 
san Ali Yücel de d ileklere ce\•ap_ 
lar vermi~lerdir. 

Dilekler şikavetler: 

Köy katipleri 
hakkında 

Hu pı·cıı,.ipin tabii nctlcl'si, 
kın' et e n~ı yerine hnkkm, in
~nni tefe kl,iiriin gnlehec;iııl iste· 
•nl'ktlr. J~ıınmı fıwmiilii de nü
rıısıı nz \'CJ'tl <;Ok olan ele\ Jetler 
arnsmcln knt'i hir nıii,_n.,·nt csıı
...ının 1,ahul edilme ldir. 

Bizim için i~ i "ulhnn mikrnc;;ı 
bııclur. J>ı~ politl!~nmız dninm 
lm noktanın tnh11klmknnu kny· 
.!etmektedir. 

lniiııii sulhu hii;l·le hir 7..R\ iye
•len tetkik C'lmcktc, he:;oeri \O 

ın ~nri nı:ıhi,.<'t 1>1i hiiylPcc tt'hn
ı·iiz etlil'mekfr<lir. 

Gen<' hiliyoruz ki iıı'>tın hııysi· 

yeti, -:ercfi hu tliin~ nnm in nnın 
emrine~ fııııiıde olmac::ım uıruri 

telı'lkki etler. 
'nııl, mii.;nyi haklı cle,·lctlc .. 

rin teşkil cdecc/;i bir ~ulh niza. 
nn fnsnıılnrı me,.nt edecek im· 
kfınlnrı ela hcrahcrincle getire .. 

<'ektir. 
C'ihnndn yn':'ıyan h111J.: 7..iimre. 

terini hntnlı rl'jinılcr, ynıılış 1111.• 
r<'kt't lcı· ;riiziimlcn nç hırnknınk1 
onlnn <.'bedi sefalete !'iiriiklc• 
mel.: hc':'cri bir his~in ifndcsi °"" 
laınnz. Jlntnlnrını tn..,hilı, ı·cjfııı• 

lerlııi ıslah ~nrtiylc, ) nni, mil .. 
letlcr nrac::ı niznmmı ku\'\"eto 
d<'i':.il. hakl .. n. ndnlcLe, hıc::nnlığn 
lstinnt ettirdikçe herke in me
sut olın:ıısmı tnbii gUrmelfclir. 
Bn noktniln. lmgiinkü An·ııpıı 

ıhiiııye l için bir znrüret \C l>Jı• 

renlitedir. Tnbii olmıynn hnU r 
ha snten gelip ~e~ichllr. 

Jrntiin nnznri Te prntik c ns· 

Rus -Japon 
hududunda 

K 1 1 
Gördesten aldığımız bir me"k- lnı·ı ile snlh nizamı teH\kkhi b

1
-an 1 çarpışma ar tupta köy katiplerinin vaziyetleri ze, 'MBli Şefin diinyn rt>nlftcc::.:~l 

. . . üzerin.e dikkatimiz celpolunuyor. no ı·ndnr yakından kannchğını 
Fransızca Parıs.Soır gazctesı '.B k.. k" · 1 · · d ft ı · · göst~rmcktcdlr. 

l'h • lh..~n:ı-• • T ,.,.. 
1 

, u oy atıp erının e er erını 
teususı 't'.::. U(;'!ft '!:". r;l'nn a j!l.. • .. • •• • "' 11" .... r ~ ,. kt b'ld" d' -· - •. tetkık edecek mulkıyc mu.fehışle- .un ı ;ooC , bn nııtl.n 11" hnl i1.ı 
~ .... evyor arı. ı ır ıgıne gore .. -· . ~ . M r t M h d nnın yolsuzluklarını gorecegı, \\l'll J':llı ruhunun Jf:ıUC' .. ııi n'c-
1 ongo ıs an - ançurya u u. k "" 1 .... k k . . "ht' •. ı·- . 1 ..,. 'J' "" k ·ıı 1 

dund k 
"dd tl' h b 

1 
oy uyu urtarma ıçın ı ıyar o- C'.tır< ı ~ı mu:\r, uı• • mı et -

a ço şı e ı mu are e er . . ı . . . olmuştur. lunan bu tedbinn faydası olacak u n ek :n~.m ve ı':'tıynklnrınn ter• 
Japonyadan gel h be 

1 
.. yerde zararı dokunuyor. iiınnıı olmu~tıır. Çiiııkii O, hn• 

en a rerego .. k"' .... ,. . 'k" . l h • 11. h lkk"t re 42 R s l\i 
1 

t . Çun u eu..ııyetsız atıp er atta nt ı ' c men ııp o < ugu ft · u ... 

Bo 
.. 1.~ . - dongd~- .. a.~')l ·n~esı imtihanlarını kazananlara tercih ı c inin bt h nkları itiharfle cfen-

r go u cıvarın a uşuru muş _ • tür. edilecek dereceler.de, kullanılmak· ı lke bir ulhnn hnrrnnıdır. 

Diğer taraftan yine aynı mem. 
balardan alınan malfımata göre 
hudut nehri Ussuri üzerinde do. 
kuz tane Mançurya - Japon gam 
botu Rus gambotlarının ateşile 

hasara uğramıştır. 
Japon harbiye vekaleti, hadise

lerin cereyan etmiş olduğu hu _ 
dutta dış Mongolistan kuwetleri.1 
nin iki yüz ölü, iki tank, ikisi a_ 
ğır ve üçü hafi !olmak üzere beş 
makineli tüfek bırakmışoldukla. 
rını bildirmektedir • 
Diğer Japon membaları da şu 

malfımatı vermektedir: 
Pazar günü öğleye doğru bin 

kadar R,us ve 300 kadar da Mon_ 
gol süvarisi önlerinde on tank 
olduğu halde topçu ateşinin hi
mayesir.de Mandchou mıntnkası. 
m:. tecavüz etmişlerdir. Yetmiş 

Sovyet tayyaresi de bu harekete 
iştirak etmiştir. 

Bütün bu kuvvetlerine rağmen 
mütecavizler büyük zayiat vere. 
rek püskürtülmüşlerdir. 

Japon hava kuvvtcleri otuz ka
dar Rus tayyaresini düşürmüş _ 
tür. 

l\foskova bu çarpışmaları tek. 
zip etmekte fakat tcferrüat hak
kında mallımat ta vermemekte. 
dir. 
Japonyanın bu hareketinde 

Londra ile ~foskova arasır.r.laki 
görüşmeleri akamete uğratmak 

gayesi mi vadır? Burada bazı 
mahafiller böyle düşiinüyorlar. 

Kaymakamlar arasın
da değişiklik 

ta ısrar ediliyor. SADRİ J~HTEl\l 

düşilndükçe: -----------------------,-- ..... ~ 
Görüp 

• Bir yeti n sesı 
J.>iin tnlbiz bir çocul· t.un bi" mekt np aldım. sü:liine: "Ben, 

bnbnsımlan 1ınfnkn nlmıır•n nı 1ıkiu.ı o h11m11n acı,.,ını tntnuş 
bir za' nllıynn !'' <liyc ba5lnyordu. Bal .ı n~ lı j;, ımlan llc\ lct eliy
le para ke tirmek, gerçekten nt·ı bir ';'Cy. Fnlrnt lın)ntta çok 
kere :raıılı':' c:;; sec;iı;lcrln cezas m , Ç(){"t11. Inr dıı l>crnber çeld

)Ol'lnı·. Hem hiç biı• uçlnn yotk<.•Jt .. 
Jcrn kapılnı·nı<la fell1ketle.·iııi tc:;-lüı· ede ede. lıcrl>c e yn-

yn 3·ııyn p:ıra ulınııktn l>ile yürekler ne'"'! '" hnl \nl' kJ, hir ele 
hıı rnlııra hoşu na ko':'ıı nlnrın lıallr.! <l:i-;; tin. n iiz. ç ocuğ"un nıck
t nbuıula bl'';' a~ dan heri nntak:mııı ('aıınJd,al" ic ı n!-111l'lnn t s
t:ınbnl krn ... ına gelmccliğlni bll<l iı•t· ıı satırlnr \ u ı-ıl.ı. 

Şaştım mı, yoksa içimdeki h b h n 3 ret t(•11 dah:ı bn~ı~a bi r 
ıluygu muydu bilmem. l •'nkat nıe1,tuh :ııı ... aurinrı sanki gü:t.le

rim üniinclc biribirlnc karıştı. 
Beş ny ... Çannkknlc, bura; :ı, biraz ~ollu biı• ynpurla, beş 

":u•tlik yer ynhu! .. Nnsıl oluyor(:· 1-c-,.ilcn - C\<"t hcı· DY ıııun· 
tnzaman pnrnnm kesll<liği tnh ·, · • l'<li lıni ':'ıniş - biı· mı.fnl .. n 

1 
beş nyd:rnbeti hfllii snhibiııin el l ckl!,m cyor? .. 

Bir üksiiz, bir yetim, nafıt ••.. :lltıhtnç biı· yavru, bu lrn
dıır znmanı un ıl bekler? Paı-a31 gi.hulerıneyenlcr, ncnbn. in-
san ilıtiynçlarınm ne ılcınek olduğunu bilnıi)orlnr mı? Ye ııl
hny<•t hiitiin hu yolsuzluk, beş nydaııbcı·l nnc::ıl siiriiklenlp dc

\'tun r.dl'hilnıi';'tlr'! 
lcrıı llaiı·elcri, hirihil'ini kontrol eden bir sbtcme tilbi llc· 

ğll mi'? Uiı· memm· hat.n <•ise, ıiıııil'i bunu giirnH'z mi? 
Gene ııı :ı!ct.uptnıı nıılnch~ıına g(;rc, zıt,nlh ynn·ucnk, bıı

ı·a kı·n~mn ba';'\·urtll"nk birknç defa tezkere de ynzdıı·mı~. Hıi
IU dn t·e,ap yokmuş. 

Hfuli ... e o kaclar gnrip, ki hnkiknt olnlıile<·cğhıl fHlctn akıl 

Ankara, 2 (Hususi) - Dahili
ye Vekaleti kaymakamlar arasın
da yeni bazı nakil ve tayinler yap· I 
mıya karar vermiştir. 

nlmal oı·. Fnknt 7.11\ nllı bir yetimin ılostn ıınrası yererek olınn
ynıı lıir tleı·dini diilmıcyc knlkı~a<"nğmı da gene nkıl lmbul et

illi) or. ~n lınlde nedir bunun sebebi? 
Çnnakknlc icı·n ı mı ı>arayı giinder:miyor? Pnrn }Ollar<ln 

mı J.nhyor'? Yok a pnl'nnm kesilmc:-i işinde ınl bir tuhnflık 

' '" r? .• 
Bu iş, han~l maknmı nli\kalnııdırıyorc;;n, oııd:ın hiiylc yol · 

Bu husustaki kararname proje
si önümüzdeki günlerde Basveka· 
lete verilecektir. ~ 

sıızluJ .. Jnr::ı lınkiin hırnkııınmno;;ınr dilcl'lz. · 
UAl\JB St'HA Gl~~G1X 
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Kübanın 12 
konsolosu 

Vazifelerinden uzak
laştırıldı 

Havana, 2 (A.A.) - Emin bir 
menbadan bildirildiğine göre Kü
banın orta Avrupadaki 12 kcıl:lar 

konsolosu hariciye nezaretine da
nışmadan niçin ''Saint - Louis,, 
vapuriyle gelen mülteci Yahudile
rin pasaportlarını vize ettiklerine 
dair yapılan tahkikat bitinceye 
kadar vazifelerinden uzaklaştmla
caklardır. Vazifelerini muavinleri 
ne devretmeleri telgrafla bu kon. 
aoloslara bildirilmiştir. 

Hakiki vakaıara· istinaden -···--·------------,--· --·-----,--··--
Amerikada Alman casusları 

- 20-
lablleec:ğimlıl ümit ediyorduk .. rejiminden ı;Demnun ollnıyanlar man ile olan mUnasebatınm 

RUtUn vapurların llıtelerl Uze • ne mücadele etme'kten ibaretti. mahiyetini ve vazife aldığı işle 
rinde Kral Veigand ismini ara. Gestapolar gibi tevkifat yapma- rl sl~ylcdlm. Zeki bir adam bizim 

- Fakat rica ederim, bura- yor, fakat hlc bir netice elde e- ğa •e istedikleri gibi hUkUnı vcı her şeyi öğrenmı, olduğumuzu 
<in yapmayınız.. demiyorduk. Nihayet bir gUn meğe saH\hlyetlerl yoktu .. Mal\ anlardı.. Fakat o 'yalnızca aldı. 

Dedi. Grlebl bize şu hakikati öğretti : mafih birçok cephelerde gayelP.· ğı emri biliyor, her ne olursa ol. 
1'.,cldman şiddetle emrini ver- - Kral Veigand'un haklkl sı. rt ve hareektlerl birleşiyordu. sun ink!rdan vazgeçmiyordu. 

dl: mi Theodor Schuctz'dlr.. Nev· Hcrman Amerlkaya gönde. - Bana, Strasnıan'ın kaldı 

- Hnydi yUrUyUnUz.. york vapurunda siyast ajan ola· riltrken Hamburg, nazı polhıly· rıldığı gUn almış olduğunuz e-
Bir saat sonra Spank, Euro- rak bulunmaktadır. Je de temas ettiğini ve Henrlch mlrlerden bahsedin .. dedim. 

pa vapurunda hapsedilmiş bu · Nevyork vapuru limana gi. Blskofun muvacehesinde kendi· \ - Yalan. böyle bir şey yok. 
lunuyordu. rcrken derhal gemi) e gittim, sine talimat verilmiş olduğunu ilye ceYap -çerdl. 
ALMAN VAPURU KAPTANLA- listeleri tetkik ettim .. Theodor da kabul etti. - Peki, dedim, ı,u halde Bls 

RI GESTAPONUN EMRiNE SC'huctz isnılnln kar~ısında Ha- - Pekl, dedim .. Blltyorsunu:z kot ile olan mUnasebatmızdar. 
tTAATE MECBURDUR ''anaya inmiş olduğu şerhi ve- ki Biskof, Gestapoya mensup. bahsedin .• 

Bitler mevklt iktidara geldi rllınişti. tur. Sizin de bu teşkllAta bağ"Jı - Benim bu adam ile biç blı 
ğindenberi hH AJrutı.n gemisin lJerhnl kaptan Kruse'u gör- olmadığınızı tzab edeblllr misi- mUnasebetım yoktur. 

de Gestapo teşl:ll~tına mensup llUm: nlz? Bu şekıtae ııaatıerce ona ha 
bir memur bulunmaktadır. lşin - Bıı ne elemektir? diye sor. - Bilmiyorum.. rektttını ve Alman casuslarlylC' 
garlbl vapur kaptanları, hoşnu· dum. Herman, Sehuetz'I Welgantı olan rnllnasebatını mUsbit de. 

• VAKWT 
ABOSE J'AHIFESl 

Mmıldtt l/tmltk'
1 

lrindt dıııtıd' 
Aylık 

3 U) lık 

6 a)lık 

1 )'illik 

95 ıss fi· 
• 260 425 • 

475 8'.!0 • 

900 JliOO • 

Balkan Slrlıl 

"hoııı: kıı)ılını blldlreD 

ıup ve letııraf üeretınl, 

parasıııın posl• vey• blD., t 
)'Olhıma Q~relinl idare kellclf 
ıerır.e ılır. 

Türki11tnin her posta mtrkııl 
VA KIT a abon• 111Uıl•'· 
Adres delltllrme Oc,.d 

25 Luruttur. 
il.AN ÜCRETLER1 

Yahudilere yardım teşekkülü 

"Saint - Louis,, vapurun!daki müL 
tecilere vapur, gece limandan ha
reket ettiği takdirde telaş etme
melerini, çünkü bu suretle hare· 
ket etmekle vapurun Laredo ka. 
rarnamesine tevfikan Küba sula. 
rmdan çıkmış olacağını bildirmiş-
tir. 

netten maada hiç bir meziyet. Şöyle yllksekten bir sUıdU: tanıdığını da itiraf etti.. Dok lilJcr gösterdim. Fakat bUtUn 
lerl olmı~ an uu ndamların e- - Ne denmek lstendl~l pek tor Grlebl ile de tamştığını. bu hakikatlere karşı o gene hiç ı 
mirlerlni'.l harfiyen riayet etme- Alt\. anlaşılıyor .. Bıı adam Ha· ancak doktor ile mUnasebatmııı bir değlşlkllk göstermeden in 

tl .. 
rıcaret llllnlarının san "' 

satırı sondan ilibaren uın -
raıarında 40; iç S8)'fatard• ı 
kuruş; dördilncü sayfed• Diğer cihetten vapurun .doğru

dan doğruya Almanyaya hareket 
edeceği, emin menbalardan haber 
verilmektedir. 

Büyük bir hamiyet 
eseri 

Çoaık Esirgeme Kurumunun 
Ana ltucağı müessesesini ziyaretle 
Kuruma bin lira teberru eden 
Prenses Hatice Çocuk Esirgeme 
iıteriyle memleket yavrulan hak. 
kında gösterdikleri yilksek alaka 
ve yardım Çocuk Esir:geme Kuru
munun takdir ve §Ükranmı mucip 
oJmuı ve Prensese Çocuk Esirge. 
me madalyası takdimine karar ve
rilmi§tir. 

ğe mecburdurlar. Bu ı:emile - vanada vapurdan ınmlştlr. bir hastalık bahanesiyle olılu kA.rda devam ~tll. Nihayet ben 
rln llZ..!'la·le ! .• il..• l kumandan. Diye cevap verdi· Sabırlı ol· ğunu söyledi: :ıe bıktım. omuzlarımı silktim 

Vilhelm !Ierman !dl. 

Jar Gestapo t-:.ş1<i!fttı memurla· mak için kendimi sıkıyordum: - Peki ,dedim .. Onun bir ca· 
rıdır .. Bunların bıri de meşhur - Nasıl olur da Almanyada sus olduğunu bilmiyor muydu· - İyi. dedim. Mademki siz bu 

vapura giren bir garsonunuz. nuz? usulde ısrar ediyorsunuz. hen 
Havanada vapuru terkedebill • - Hayır.. de size şunu sByllyeyim ki bil 

Biz Herman• 0n beş günden· yor? .. Tuhaf doğrusu .. dedim. - Ona yardım ettlnlı ut\? \tun ga)·rctiniz beyhudedir. Her. 
beri tarassut ediyor, fakat iki K t K , b işin AJ man ve diğerleri hl'r şeyi itiraf 

k 
1 

ap an ruse un u • - Hayır .. 
sebepten dolayı ya a ayamıyor- manyadan telsizle gelen blr e- - Tuhaf, Nevyorkta bu kadar ettiler 'Ve sizin vaziyetlnlzl kat' 
duk Birincisi Amerika gibi ser- l 1 ld ı. ı rak ortaya ... oydular · mir Uzer ne yapı mış o u6unu doktor varken hemen gidip dok- 0 a • · 
bcst bir memlekette Gestapoya f 1 i 1 tl .,. ltira etmes c n saa erce ub • tor Grleblf bulmuşsunuz .. Tesa-
mensup bir memur olmak tev- N'h t b ı 

b i b 
1 

d raştım.. ı aye ana emr n dUf işte .• 
kiti mucip r se ep o amaz ı. kC'pyasını göcterdi. Bu emirde Harmanın ifadesini kaydeden - Siz utanmıı.z bir yalancısı 
lklnclst onun hapse ntılmnsınn n Schutez'in Havana.da va. ki 1 bUtU nız .. diye bağırdı. 
muhakkak kılacak hiç bir de- garso yala~ı ölçme ma nes • n 

. purdan ineceği ve hlc; bir Ame· sözlerinin asılsız olduğunu tes- Bunun Uzerine şumlnemln 
1110 malik değıldlk, sonra bu şe- rikan limanına uğramadan bnş· bJt etmişti.. Ancak bu Aletin altından Hermanın imzalı ifa 
kilde onu kuşkulandırmış ola · ka bir gemi ile derhal Alman· şahadetl, Amerikan mahkeme- desint cıkardım ve okurnağa 
caktık .. Biz Herman vasıtasly. yaya dönecell bildiriliyordu. Bu ıerlnce henUz kat'i delil olarald başladım. 

Gözlerinde bir hiddet ale\'f 
parladı: 

le bir gUn VeJgad'un izini bu. emir Hamberg diye ımzala'Dmış- kabul edilmemektedir. Roesbergln gözlerinde ı,aşkın-
______________________ ....._._......, ______ tı. Hamberg, nazl slyast teşki- Herman yardımcısı Rosenber- lık okunuyor, fakat bir tllrlli 

ıkınci ve u~·üncüde 2; bir• dtf' 
4; başlık y:ını kesmece 6 
dır. 

Uüy!ik, cok devamlı, tdl;,t' 
renklı llAn verenlere ıyrı , 
lndırmeler yapılır. nesml n• ,,, 
rın santım • satırı 30 kurut jl' 

rtCAB1 MAHh'l:rITE oL)ll1 
K(~Ç(' K il.ANI.Al' 

" Bır dera 3tı, ıkt deıası ~O. o' 
defası li5, dftrt dera~ı 75 •• ~ 
defası J 00 kuruştur. Cç ~ 
ilan \"erenlerin hir defıısı 1 
\'Ildır. l>l\rt s:ııırı gecen 1111111•" 
(azl:ı sıılırl:ırı hcş kuruştan 
snp edllır. 

lli:nıtı kuponu 
kürük fitin ttıri/tal 

lndlrlllr. 

VAKiT SPOR MUSABAKASI 
ıtaının vapurculuk kumpanya- gi de ele verdi. Böylece mesull· kulaklarına inanmak istemi. 
ıarı ne2dlndekl umumt murah· yetini hafifleteceğini zannedl· yordu.. Şefine karşı duyduğu 
hası idi. yordu... hayranlık, itimat gl>zUnden oku· 

Vakıt lıcın doArudan d~ 
ya kendı ıd.tre )erınJe, htrO 

kara caılılesinde \'ıkıl 1:~ 
nltındn KEMAl.El>OlN 1 

• 

1 

Futbol, Gureş, YUzme 
ve Atletizm Amatörleri 

Arasmda 

SPOR 
Yıldızını 

• 
seçıyoruz 

BıRıNCıYE 

Bir Bisiklet Atlet Muzaffer 

Bundan sonra Schutez'ln Ha· Hermanın Almanyaya döne - nuyor, onun ihanot etmiş olma . 
vana.dan lılekaikaya geçmiş ol· bllmek lçtn hiç bir teşebbUse sına. ihtimal voremiyor.. Ross 
duğunu ve oradan da bir Alman glrtşmedlğlni 6ğrendlm .. ÇUnkU berg, Her!A\\;nln t><;xlo bir Jfade 

ı ticaret ıgemtaiyle Almanyaya Rosenbergl ele vermiş oımasly- vermiş olmasını ümit etmiyor 
kaçmış olduğunu öğrendim. le idam kararını lmtalamış olu- du. 

NEVYORKTAKl GESTAPO yordu. - Beni bir çocuk yerine koy. 
ŞEFİ HERMANI BULDUK YENİ BİR SUÇLU DAHA: mayınız .. dedi. Herman lıö) lr 

fl:in Bürosu elı:> le IJAn •
3 cıler. flliırorııın ırfrfnnıı: !() 

Herman başını katdıtı:ıl 
yavıı.şça: 

- E\'C•t mlifettiş bey .. dl1
9 

vap verdi.. 
Nnyorktakl Ge1tapoların şe· ROSSBERG - ORLAMUNDER bir ifade Yermomletlr. oS5 

fi olan Hermanı evinde ele ge- Nevyarkta. bir apartıman ka- - Vermemiş midir? Peki, bu. - Şimdi Hcrman ,.o ıt ti 

çlrdlk .• Nevyorktakl bUtUn Al- pıcısı olan Rossberg'ln haklkf nu elmdl bizzat Herman teyit o \ dlnJcyfıılz .. dedim. nundıt ,ı 
manları titreten bu adamın bU- ismi Orlamunder idi. 1927 den- r\ocektlr. rn ynvnş yavaı:ı. keıırne. ı f 
yUk bir kolaylıkla suçunu ıtl- beri Amerikada oturduğu hal Bunun Uzerine Jlnmanı yazı- Rossbergl alfıkadar ede:~. 
raf etmesi beni hayrette bırak· de Amerikan vatandaşı olma- haneme getlrmelcırlni emret- " 1 okudum. Sonra Herrn 1/ 
tı .. Hakikatte tunu da Ut.ve e· mıştı .. Bu adam koyu bir nazı tim. - BUtUn bunlar sizin 
deyim ki elde etmiş olduğumuz idi.. Öyle zannediyorum kf, <res- - Herman, dedim. Bu adam niz değil mi? diye sorduı:ıl· 
hlc; bir ajan suallerime bu ka- tapon un yapacağı tehlikeli işler siıin hcsa bmıza çalıem ış olan - Evet tn Ufetliş ber·· J 
dar hUsnU niyetle cevap verme- bu adama verlllyordu. Rossberg'dir değil mi? (Devam• tJl'ı 
mitti. Bu l)kUz kadar kuvvetli ve o _........ili 

rtinciye: - Şık ve kıymetli bir ıaat; üçüncüye: - bir çHt 
iıkar'pin; dördüncüye: - Bir şapka; beşinciye: - Bir senelik 
Resimli Hafta abo:ıesi: altıncıdan onuncuya kadar: Birer bo
yunblğı; 4 kişiye birer çift ipekli ~orap; 10 kiıiye birer adet 
Tayyare piyango bileti, onbeı okuyucumuza birer şiıe bü-

Kendini yalnızca blr tek nok- derece aptal bir adamdı .. Buse ~· 
tada mUdataa etti: Gizil bir me- beple tahkikatta hiç de nıu,kU
mur olduğunu, hattA. casus n JA.t çekmlyeceğlmlzl gördltlc. 
Almanların Amertkada eli ol· - Rossberg, dedim. Gestapo. 
dutunu kabul ediyor. fakat Ges da roıunuz neydi.. 
tapoya mensup olduğunu şiddet· - Ne demek istediğinizi anla 

yUkkolonya; 15 okuyucumuza birer 3iee küçük kolonya.o 25 ki. 
§iye birer tuvalet sabunu; aynca 150 kişiye muhtelif cins he. 
diyeler. 

..... 
le reddediyor, kendisinin yal· 
nızca "siyast hareektle emniyet 
servisi" memuru bulunduğunu 
iddia ediyordu. 

mıyorum .• 
- Sizin Gestapo teşkll!tına 

mensup oldutunuzu biliyorum. 
- Hayır .. Yanlıştır. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, RomatizrP!, ................... -............................... -.... .. ___. ...........•. --.. , 
1 Müsabakaya ıştirlk Koponu : - 8 7 - Bu teşkllAtın vazifesi nazi a- Bunun Uzerine onun Ameri- Nevralji, kınklık ve bütün ağrılarınızı derhal":./ 

.._,.ser. icabında günde 3 kaşe alınabilir . .,. leyhtarı propaganda Ye Bitler kaya gelmiş olduğu tarihi, Her-~-···-····································-· .................................. -... . 
r =m -- - r11 - r EE?bLli 

k.aramazof Kard~şler 
Yazan: Dostoyevski. 
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Bazan ikimiz birlikte ağlıyoruz bu aç 
ve çıplak çocuk için. Duygularına or
tak oluşum onu pek sevindirdi. Beni 
kucakla!:lı ve başımın üstüne bir haç L 
şareti yaptı. Ne demektir bunlar Aliyo· 
p? .. 

- ~kitin onu sık sık görmeğe gidi. 
yor. Fakat hayır, bu söylediğin şeyde 
Rakitinin izi yok. Bugün ben de gidece
ğim .. Bakalım görür, anlarız. 

- Hayır, onun zihn'ni kan tıran, 
canını !ıkan Rakitin değil, tvan Fiyo. 
doroviç'tir. Şimdi o musallat oldu. He-r 
gün orada. 

Bu haberi verince, Grutinika ıaıa· 
kal:lı. ÇUnkU Aliyoşanın birdenbire 

karmakarııık bir bale ıeldiğini görmUt
tü. Atiyoşa: 

- Ne? .. lvan mı onu ziyaret ediyor? 

Daha biraz evvel beraberdik. Demek 

bende:.ı bunu sakladı. 

- Afid kuzum ... Affet, istemeye i•. 
temeye gevezeliğim yüzünden canını 

sıktım senin ... Ama, madem ki bir kere 
agzımdan kaçırdım, bari artık bütiln 

bildiklcı imi .de söyliyeyim. tvan onu iki 
l:lefa görmeğe gitti. Biri Molkovadan 

döndüğü gündU. İkincisi ıekiz gün ev· 
vel. Gizli gizli geliyor ve Mityaya bu 

ziyaretleri kimseye 
and veriyordu. 

ıöylememeıi için 

Aliyoıa, derin bir düşünceye dalmı~ 
tı. Bu ıon haber onu ttddetle allkalan. 
dmyorou: 

- tvan, bana hiç bunlardan, hatta 
Mityanın meselesinden bile bahsetmedi. 
Zaten aramızda uzun konuımatar da 
olmadı. Ziyaretlermden hoşnutsuz ıö· 

rünüyor ve bunu açıktan açığa yapı. 

yordu. Öyle, ki artık üç haftadanberi 

ben c!e ona gitmiyorum... Sekiz gUn 
evvel Mityaya gf tti !diyorsunuz... Evet, 

evet ağabeyimin hali de tam bir hafta. 
danberi değiıti. 

Gruıinika telaıla: 

- Evet, dedi.. Ben de farkındayım. 
Öyle iıe bunların ara11nda bir sır var, 
ki bap veriyor ... önceleri Mitya pek 

neıeli idi. Fakat bu yakınlarda ona bir 
hal oldu. Şakaklarınlhlti taçları par
maklarına dolayor ve çeke çeke bir ap. 
ğı, bir yukarı dolaşıyor. içinde 11km. 
tılr bir dUşilnce olduğu muhakkak. 

- Heyecanlı mı diyorsunuz! .• 

- Evet, bazan heyecanlı. Baıan da 

-- -- jjJ , 

neşeli .. Neıeıi de pek ölçilsUz. Bazan vesinde olduğunu zanneidiyorunı. S S• 
öyle kUçUk bahanelerle katıla katıla gU· üçü de birlikte tasarlamış olacakta~· -J' 
lilyor ki, bir çocuk sanırsın. kiz giln evvel, bana ivanın Kater~JI 

- lvanla görüştüğünü bana söyle. aşık olduğunu ı;öylemitti. Km o .k~ 
mckten seni menetti mi? aık ziyaretinin sebebi işte bu sevg.ı 1 ttf 

Söyle bana Aliyop, hem elini vı~ •-- Evet. Bilhassa bu görüşmeleri se- dul~ 
na koy da öyle töyle; Doğru mu 

nin duymandan korkuyor. Hem burida· .. , 
ki sırrı .da saklamıyor. Kuzum Aliyoşa. nuyorum ... 
cıtım, ıen bu sırrı öğren. Hem gel ha. - Ben yalan söyliyerek seni ald•C. 
na da söyle, ki nasıl bir feliketJe kırıı marn. 1van Katerinayı sevmiyor. 
karşıya olduğumu bileyim. Seni itte bu· n·ıııi~ 

- Evet benim fikrim de bu . ...,ı ~ 
gün bunı·n için çağırttım. ıcr• 

yalan söylüyor ... Kıskançlık sahne tı" 
- Bu sırrın seninle allkadar oldu. 

tunu ml ıanıyorsun? Eler öyle bir ıey 
olaayd', sana ondan bahsetmezdi. 

' 
- Bilmem .. Belki bana töylemiyor. 

dur, ama muhakkak ki itin lçidde bir 
11r var. 

- Peki een ne dOfUnUyonun? 

- Bana G1l• 1ıli1or .Jd fel&ketim ya· 
kındır. UçU de aleyhlmda blrlqtiler ıL 
nıyorum. ttln içinde Xaterin de •ar. 
Ve btldln bu dolap onun eliyle d6nU. 
yor. Mitya, meseleyi bana imalarla çıt· 
latmağa çalı!ıyor. Beni tcrketmek he. 

nin de sebebi bu. Beni kabahatli çı ~ 
rıp bacından atmak istiyor. Fakat ab "-

ır ··re"' 
hislerini saklayamıyor. Çok açık yu 
li, mert adamdır Mityacık.... Ban•: 

- Sen benim katil olduğuma it1aıs" 
yonun ha! t1S"° 

Diye çıkışıyor. Şimdi .de bunu tcJt 
turdu. Allah takeiratını affet:ıin ... faed' 
ıu Katerinin alacağı olsun. Mahke"1 
bak ben neler söyliyeceğim ... 

Genç kadın tekrar ağlamağa ı,atl" 
mıştı. 

(Devamı var) 
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1 Bir sandal bciflı 
~~.~-~-~ .... ~.~.~-~ .. ~ .... ~.~.~~!! Denize düşenlerden 24Jl~ibW~~~ 

birinin 1800 lirası kayıp / :6?J! ~}.~"<ip..--;efl/, 
.ARMAN SONU Evvelki akşam Haliçte bir de. ~ - ....... ~~ 'J 

l niz kazası olmuştur. B h f t k • 1 d • 
S t M ht Bandırma limanına bağlı Is • U a a 1 nı aç ar a • 

- 1 s _ erme u ar 1 .1 . • .d . d k" · - maı rcısın ı arcsın e ı 16 ton -

Geleni söyler söylemez genel mestken, duvardaki çiviye asılı luk Nur motörü Hasır iskelesi a. F • ı t h ı • k d • b • 
ÇarÇabuk odasına. götürmüş, ge- redingotile yere fırlattığı kahve_! çıkla.rmda~ geç~rken Ahmet Gen. av u rı er e ı e e g ı 1 
Celiğini giydirmiş, pul zarflarını, rengi elbisesi gözüne ilişti. 1 cin ıdaresındekı sandala çarp • • C 
Paketlerini taklavatlarını önüne Atladı karyoladan. O iki es . mış, parçalıyarak batırmıştır. 
koYmUŞtu.' vapla beraber ne kadar gömleği, ı Sandalda bulunan Nuri, Serkis, G ' u d f k ti' 1 G 1 t 
Yalnız §imdi, teyzesinin İstan. kravatı, iç çamaşırı varsa hep-ıH~m~i :aşpı~ar.ve nakkaş Ce • erı mu a aas1 uvve 1 o an a a asaraurn 

buıa her gelişinde aynı hal. Ka. sini ortaya serdi. mıl ısmındekı dört yolcu etraf. , 

dın haftalarca yalıda knhr, da. Hayır, bunlar kafi değil, daha tan yeti~enler tarafından kurta. f k 1 1 b • B 'kt v f d • 
ltıada üç beş kere, o da ayak ÜS- şıklaşmak şart .. Onun Hi.civcrt 1 rılmıştır. az ar 1 ga e esı, eşı aş e a aras~n a fi:1 
tilnde rastlar, 1 çar§afı var, buna da mutlaka Yalnız yolculardan inşaat mü. • U U 

- Nasılsınız, afiyettesiniz ya yepyeni bir lacivert kostüm la - teahhidi Cemilin içinde 1800 lira 11" b' 11 k b k 1 ' 
iötUnı!.. zım: bir de açık gri pardesü. Son. para bultınan .:üzdanı da denizde çok go u ır berabere e eoır 

- Teşekkür ederim, sizler de ra hiç değilse çeyrek düzüne göm. kaybolmu§tur. Dün Mdise yerine .... -: 
~iyette daim olnuz efendim! .. lek. kravat. ten fanilası, çorap.. dalgıçlar indirllmiş, fakat para. 
kabilinden sözler geçerdi arala· On beş liranın kapısı. Bu pa- lar bulunarna.mı§tır. Yazan : Muvakkar Ekrem Talu 
t'ıllda, ve o kadar... rayı nereden bulmalı?. T" ffk • Bu haftaki milli kilme maçla.! . Son maç.~armda ''tahtessıfır,, l latasara!.a yakın severiı::ı. B"'şik. 

l-Iatta sofrada bile beraber bu- Kafa kırıp duruyordu. Şarap 1 1 p:yasa.sı n eski haftalardan daha az ente. hır form gosteren Safayı ben es. tnşı dn oyle, Vefayı da oyle .. Za. 
~Unızı.. ak ·vok. Damat bevı·n veme. "'İl:<!sine yine ynnrıctr, h5.lti rakır hararetlendı d ~·ıa· Cu · · h k.d k d be- · d" k" A t h s' · · b" ' k" d .....ı3 ter 
• J J J :.- - ..,,, 11 resan egı ır. martesı sıya ·ı en o a ar genır ım ı • en ep ı ıçın ır ı ·ı a ... 
gi <>dasına tepsi ile getirilirdi. keyif ~ile o.lup (anasını sata • İhracatımız son bir ay içinde beyaz, sürprizli yeşil beyazlılar. zat'a feda edemiyorum. Süley _ dökmüşümdür. 

. . • yım) dıyemıyor. çok hararetlenmi§tir. Almanya ıa karşılaşacak. Galip kim?. Tah. man Sağ bekte oturaklıdır. So • Şimdi bunların sırası değil. 
Olur şey değil. !kinci şişede Saraya b!r ariza ... Yine cevap ve bilhassa İngiltere mühim mik- lilli bir neticeye varalım: !unda da emektar Saimciğim us. Başka bir zaman lafı gelince 

Cl\ıtan, zırdeli mor keraki olan, 1 çıkmaz, ihsan mihsan &ökün et- : tarda tiftik nlmaktadır. Son Beşiktaş, bence, Vefaya §U kad talıkh hareketlerile betaetini ör- bahsi uzatırım. 
~alkıp fınl fırıl danseden, avaz mezse ? ... Arap 1u..et Beyin mu. günlerde bu iki memlekete 3500 1 royu kurabilmeliclir. M. Ali - tebilir. Lutfi her halde idmanını Peki!.. üstüste iki defa Fene. 
ıı.vaz operalar tutturan Corci E. tcmedi hemşerisi ne zamandan balya tiftik gönderilmiştir. Bu Hüsnü _ İbrahim _ Bedii _ kıvamlayıp §işmedcn ortada ça • ri, bir defa Beşiktaşı yenen Ga. 
fen~iye o gece şarap bana m1sm beridir ntlatmada... !faaliyet düştik olan tütik fiyat. Hakkı...! Feyzi_ Hayati_ Rıd. h§maya bakmalıdır. latasarayın bugünkü kuvvetini 
deınıyor. Muallimlik ettiği hususi mek. I hırım yükseltmiştir. Oğlaklar van _ Şeref_ Sabri _ Nazım. Modern futbolda Lütli pcka!a inkar mı edelim?. Galatasnrayı 
bt !\ansı kapıya geldikten sonra tebc tekrar baş\'lırsa, (yine ders. 125-130, Kütahya malları 102- Bir C'Oklarınca, mUdafaa mak. yıldız bir orta haf göı.Ukebilir. vatanım kndar sevdiğim halde 

Yfondi: ı lerime devam edeceğim) deyip l13. Ankara ve Polatlı malları da bul gözükse de hücumdaki nok . Muhteşem, iyileşti ise muhakkak zaman oldu ki takımını da, ele. 
- Tadında bırakalım, oyunun alelhesap iki üç aylık koparabi - ı 105-110 kuruşa çıkmıştır. Ma - tal nazarım tenkide uğrayacak. sağaçıkta ve İzmirli Hakkının manlarınr da, idarecilerini de ?.e. 

:ak~lı bitmeden varıp gidelim! .. lir mi? .. O da şüpheli.. Gi.imrük. amafih piyasada daha 20 bin tır. Halbuki esas kadrosunda. mU yanında oynamalıdır. Ah vah e. bir zenberck ettik. Hastmcanı
I eyıp odasını boylamış, Beyrııt- teki maaş cüzdanı odacrda; borç- balya F-tok tiftik bulunmakta - dafaada iki gedik gösteren' Be. dilip tahas!Urle anılan demode mız milteveffa Güneşi iyi futbol 
b~ da .kilerciye yan~ı!';t.ı .. ~: lu old~ğu için o çekip duruy~r.. dır. şiktaşm evvela o tarafını t;rı,in si!temden sayılır da içeri da • o~'llarken daima takdir ettim. Fe. 
b~?ldekı resimlerden bır ıkısını Hulasa, kahroluyordu. Bmız İ . . . etmesi lüzumludur. Hele Vefa lışlı oynadığı takdirde üst §Üt • nerin bugün tatlı bir hatıra olan 
b USbUtUn verip bir şiııe şaraba da- ev,·elki keyfi, ümitleri silinip ngıltere ı~e h~aret gihi golcil forvetler karşısınd3. !erle yine sıksık hasım kaleyi yok seyyal ve ahenkli temposu Züh. 
a konmuştu. sUprU!mtiştü. Yerinde azap, ie • s&hası genışletılecck İbrahim - Hüsnü hattı çok ıamak imkanını bulacaktır. Or • resini arayan Tahir gibi balfı iş.. 

fik'l'utnıuyor da t~t~uyor. AklJ kence... _ . j lktısat Vekaleti lnglltere ile sağlam ve her~_es ~·erli yerinde. tada Sulhi, Galatasaryda Cemil tiyakla anarım. Fakat D"..-dern 
rf hep yuknnkı gilzelde.. Ortalık agarırken, artık bıhuş olan ticaretimizin genlşletilmesi dlr. Hafta, bugunkU, olgun Hak. ne ise odur. Gazi de boysuzlu • bir stadyomu, kıymetli idarecile. 

y l<alkıp kalkıp aynaya yaklaşı. halde horlamağa b::ışlam112tı. U • l ve bu memlekete vaki ihracatı • kı, eski uçarı Hakkı olmadığın. ğundan ileri çalışmalar yerine ri, şanlı mazisi, geniş bir taraf. 
d?r: tUrlü pozlar takınıyor, ken. yanınca saatine el attı. Alafran. mızın 11rtırılması için alınması dan, enerji ve tecrUbesini, siyah pişkin edasile gerilerde çok daha tar zümresi, ~su busu olan koe-
ını beğendikçe beğeniyordu: gaya ayarlı, on buçuk ... Öğle yak-'Jazım tedbirleri tcsbit etmek tize. beyazın en muhtacı takviye nok- isabetli hareketler de işliyccek • kocl Fenerbahçenin en mühim 

\' lnıkanı yok, bu Venüs onu se. laşmış ha?.. re şehrimize üç müfettiş gönder- tnsında bulundurmalıdır. O za . tir. resmi maçlarında bir ihtiya~ ka. 
~k. 8.şık bile olacak.. Her şeyden evvel şu kılık kı. mi~tir. Müfettişler bilhassa ihra. man Feyzi de en muvaffak oldu. Netice: Bu maçı, daha ziyade lecisi olmamasmı nyıplamıyahm 

yafeti yoluna koymağa azim \'e catçılarla temaslara ~şlamışlar. ğu mevkiini almış olw-. Bedii de kazanmak emelini taşıyan Beşik. mı?. Meyvamn olgunu yenir amn 
. ltarem bölüğünde ses pes ke- cezim etmişti. Derhal giyindi. dır. Bunların dileklerini tesbit e. yetişmektedir. Ve eağ hafta HU. taşlıların eninde sonunda zaferle ağacı daha tomurcuk halinde 

'ilınişti. Vekilharç Recep ağaya: decekler ve raporla Vekalete bil. seyi:nden daha fay~alı olacaktır. bitirme §ansları fazlacadır. Hele iken ihtimamdan esirgersen çok 
b 'l'attılar mı dersin?.. Venüsc - H:ısfalandım, doktora gide- direceklerdir. Forvette eğer Eerefi ihmalde ıs. karşıda Muhteşem de bulunmaz.. defa şeftali yerine geçen ke.:;ı • 
~i odayı verdiler acaba?. Her ceğim!. deyip pupa yelken tuttu rar edilecekse, Şerefi harcamak sa siyan beyaa bol sayılı bir maç. boynuzu bile bulamv.sın? Muzaf 
l'f _de deniz UştUndekilerden bi. iskelenin yolunu... Limanda tayinler doğru değildir. Şeref - her za. tan sonra Uç puvanı zimmet ha • ferin kaleye ikamesini ciddi bir 
d dır ... Çekildi mi odasına? Ora- Muvaffakıyet, zafer 15 liraya 1stanl:ıul liman kontrol kaptan man iddia ederim - mükemmel nesine kaydedecektir. hareket saymadığım için gülmek-
d~Ysa mutlaka pencere önünde- bağlı, bunu behemehal bulmalı .. larından Ömer Lfltfi Giresun li. bir santrfordur. Sabri bir kere de "Ezeli,, rakiplere gelince: le ağlamak arasında tereddüde 
ır, hem de kombinezonla.. O saatlerin vapw-lan tenha. man reisliğine, Sabri Kavak li - içte tecrübe edilebilir. Pek maz. Galatasaray; Osman - Faruk dilşUyorum. Duyduğumuza gö • 

t Corci, usulcacık bahçeye çık. En alttaki salonda, kanapeler • man reisliğine, Amasra liman re. but olmıyan Yefa müdafaası kar - Adnan - Muea - Yusuf - re kalede Peralı Çafatinos te • 1
' rıhtıma indi. Pencereler ka. den birjnin üstüne bitap serildi. iı:;i Feyzi, İstanbul kontrol kap. şısında da böyle bir tecrübeye Celal - Bedii - Salfthattin - min edilmiş. Çocuğun hiç olmaz. 
~ık; gece kandilinin ışığı belli DüşUn babam düşün.. tnnhğına, İstanbul fen heyetin. kalkışmak tehlikeli değildir. Na.. Cemil - Buduri - Serafim şek- sa adı kaleci. Tabii Htisamm ye_ 

~l'Siz, kimseler görünmüyor. Vapur, Yeniköyden ıdo~ru Be- den Hüsnü konrtol kaptanlığına, zım, tecrübe, ayak hô.kim\yeti ve lindc çıkacak diyorlar. Geçen haf rini dolduramaz. Fakat Hüsam 
ııu ralardu ayrılamıyor_d~ .. Ve. şiktaşı ve köprüyü tuttuğu için İstanbul limanı muamel8.t me . zeka.sile oynamasını bilen bir e. taki eekil de fena değildi. Faruğu da Zekinin rekorunu kıracak de
tn 

8 
Yatmadan evvel dışını o-.:· iskelelere uğramıyordu. Kama • murlarmdan Zeki ve Nurettin lemandır. Vilcudü, daha doğrusu Yusuf aratmadı. Rıza ortada mu. ğil a!. Yarın Fikreti kaleye koy. 

ağa, yıkanmağa çıkmıştır bel.~1• 1 rotalr: (Beşiktaşa var mı ine • Kavak limanına ve 1Kavak mua- vücutsuzluğu kendisini şimdiye hakkak kendini toplayacak. Sağa mak mecburiyetinde kalmaktan. 
le ~Uytu bir kenara otur~u. Goz. cek?) diye bağırırlarken Corci • meıat memurlarından Ferit üç. kadar ortalarda yıpratr. Bugün çıkta Bediinin iyi gilnlerini gö - sa bugünden hazırlanmak doğ. 
d'tı hep yukarıda, bekl.edı bekle· nifü zihninde bir ı,,imşek ~akı . ler ve Nihat ta İstanbul limanı solda bir spesyaliteye sahip bu- renler varsa. da çalışan bir Nee. nı olur. 
~~: Serin bir poyrnz esıyordu. "C. verdi: muamelat memurluğuna tayin lunmamakla beraber yadırgamaz det müreccahtır. Hele - kula • En makul şekil bu: - Çafati. 
Uıtıeğe başladı. Be~are zade Selim ve Necip edilmişlerdir. !stanbul kontrol sanırım. Sağ taraf ta mal\ım §e. ğıma ~.alındı - Salim de mevzuu no - Hiristo - Lebip - Ali Rı-
~ Sıhhatini son derecede ko:u · :ı.ıcıhameler ne guna duruyor?. kaptanlarından Sıtnı ve Salihin kilde. Gününü bulursa golü yine bahis ki değme keyfine!.. za. - Esat - Reşat - Na.ci -
~~tılardan. Vücudü biraz ~erlı o:. Vakıa tanışıklığı yok ama ikisi maaşlarına da zam yapılmıştır. onlardan umalım. Yok!. Bazı Fenerli arkadaşla· Basri - Yaşar - Rebit - Fik. 
~ ınu dünyayı ver, ne soguk bır de hemı;..erisf, Bevrutlu.. 1 Vefanın; Safa _ SUleyrnan - rım sarı kırmızıyı kuvvetli gör. ret. 

'i içer, ne vnpurun güvertesine Ik" . d . t. . el 1 1 Saim - Vahit - Lfttli - Necip dUğUm veya gösterdiğim Jçln ba. Hristonun yerinde Yaşar \"e • 
Çılt i ısı c ma1es enın a amr, en 1 R s ı · ır· ar, ne de duş yapar, den ze lif zl .. .. h . t B Q A 

1
_ ~luhteı:;em - Hakkı - Sulhı na gücenmişler. Ben Feneri - ya Muzaffer de mlimkiln. Açık 

'>
1l"er n u u. en sozu geçer şa sıyc • G · • 'f h t hadi yalan söylemiyeuim - Ga. (LUtfen sayfa .... ı redrlnlz) · ı B"" .. ~.. · 0 - azı - .. , e me . .J J ,, 

,~~~w~a~ ~a~a~· :~· ~~~w~:k .. ~~·:L~Anbu 2~~M -~~~~~~~~~~==~7--~~=~~~iiiii~~~~~~iiii~ h~p PardcsilsilnU giydi. Şaraptan en, zırnat nazırı; uç~u ıca. -
ır bardak daha dikti .. Haydi ret ve Nafıa n.e~reti musteşnı... ç EKLER t 

lekr"r ht Bunların bırıne başvurmak; / 
.. n ıma.. k , .. t tt l t b" ı.onrlra 5 93 
~c h 1 ötüvor enu:nı anı ı c an sonra ır ma. . 

Venus~n y~~~ı, e~~~:c~~nin ~an~ vul o!cuyup, darda kaldığından ~:;~~"' 1r 
12~:~!~~ 

Cllrlar k p tutturup para koparmak.. Mılono li.GG 
! ·apanmış. y 

Corci silldüm püklüm döndü Bu şekle aklı yatmadı, dogru Ccnc\·re 28.565 
~alıYa; 'yatağına rrirdi. Uyku tut. değil. MUnasebatsiuik, daha doğ Am)>ıerd:ıı.. 67.825 

~UYor. Gelsin tatlı kuruntular, rusu dil?ncilik ~~tur. (B~ her.if !!~:;~~el ~~:~~;~ 
"Ilanyada şatolar: kompatrıyot degıl, n vanturiyenın Ati na ı.0825 
.CUzellik mabudesini elde ef • biri! .. ) demezler mi?. Sor ya 1.56 

ltıış: hiç de zahmet çekmeden, Vapur köprüye yanaşmı§tı. ~lo<lrid 14.035 
~0laycncık. Göz göze geldiklerin. Kulakları n~ yukarıdaki mi.\şte. \'ar~o,·a 23.845 

~ bunun irli ve tesirli bakışla. rilerin ayak selerini duyuyor, ne llıırlapcşll" 24.8425 
t-ı ı. BükrcŞ 0.9050 
~ ~a kadının dayanamadığı bel- de gözleri k-~~şıki kanapclcrden neısraıl :l.892:> 

' lnağlflp oluvereceği aşik:ır. kalkanları gorilyordu. Yokohıım:ı Sl.62 

1 l3Uyük tehlikeleri bile göze a. :Merdivenden başıru uzatan ka. sıokholm 30.5375 

:!!ağı, çarşafı atıp, şapka giyip marot, ~loskova '23.9025 

~kıtağacındaki pa,?.siyon oldu • - ~ıkahm be~im !.. -~i~i~ce istikrazlar 
C·· eve bile gclecegı muhakkak. 1 kendinı topladı. Kalkıp yurudu. Ergani 

19
.
20 

1 
r0ıleri gözlerinin içinde, başı Böyle soluk soluğa niçin va- sıvu _Erzurum m 19_.7_,;; ... 
d

0
bUnün üstünde (ah Jozcf Fa. pura koşmuştu? Ne diye burala. TUrk borcu I peşin -··· .. 

/
1
• l!eni hayatımdan çok sevi . ra kadar gelmişti? Düşünüp ta. ~===========:. 

021ıın ! ) diyerek inleyecek. srı.rlamadan böyle acele acele so_ 
\> n_u buluı;ıuşlnr gül1ün birinde kaklara fırlamanın lüzumu?.. ~----·-1••••11 
ıı~1tn netice alabileceği için, Ve- tskelede, gişenin önünde kala. Dr. Hafız Cemal 
d 11 daha az tehlikeli bir şekil kalmıştı. Ne sola yürüyor, n.c del L o KM AN HE K ı M 
~·r: bulacak .. Odasını değiştirip mcrdiyenl çıkıyor ... Fazla değil. 1 

Dahiliye mütehassısı. 
llıtırn tl 'A f d ki b lk b' b dak k cı p nerdesı'n" Tü>·1dyo grekc.romcn güre• birincı'liJ;lerinin An1(arada "'apıl dıg .. ı ııe lstanbul taT•ımrnın birin. lıt ee er '-Ura ~n a a on. ır . ar cı ~ara , . . . : 1 tstanbul Dıvanyolu. " :1 

l:rOdalarmdnn birıne geçecek. Dakıkasmda açıversın zıhnını, No. 104, Tel: 22398 oi oldu§umı evveloc yazmıştık. Bu mtıhim karşılaşmaların gaze telerdc inti§ar etmemi§ ola.n An. 
eli erk es uykuya varıp el ayak gösteri versin çıkar .!o:~·:: .. .. ·- Tvara foto muhabirimi:: Celô.l tarafından tesbit edilen bir kay gU zcZ enstantaneyi yukarıya kcy • 
h adan çekildikten sonra bera. Sersem sersem koprunun us • · · dıık .. 
~ tlcr ... Artık her gece sabaha tünü buldu. Hızlı hızlı Galatayı geldi. Civarlarda atı§tıracağı za. Bu resimlerde: Tıürkiyo greko.romen güreş birincim lstanbul takımı, mü.sabakalann {jihıdU: 
adar (amur)... tutup Domuz !okağına saptı; manlar oradan başka yere git • kar§ıla§malarmdan bir görünil§, hakem heyeti 9(lltşı1'kcn 'l>e gece yaptlan güre§lerden bir cnstan. 
Corci bu haY.aller içinde ser. Foskolo birahanesinin kapısına mezdi (Denmı var) tane aörülmektedir. 
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Yeni Barem Iayıhaları 
ruznameye alındı 

Ankara, 2 (Hususi) - Dc\'let me· 
murl:ırı nylıklnrının teYhit Ye tcadü
l üne dair 1..""anun liıyih:ısı Meclis ruz. 
nnmcsiııc :ılınnıışlır. Ağlehi ihlimal, 
pnazrlesi toplontısın<lıı konuşulacak

tır. 

ınamı, veya mcmuriyclle alAkaları ve 20 yıllık hizmet müddeti kaydı 
en aşağı beş sencclenlıcri ke~ilmiş bil olmaksızın bu kanun esasları da 
ılİ, ihtisas ve tecrübeleri ile mütema

Birinci derece 
Tutarı 

150 600 

Askeri heyetimiz dün 
gece Londraya gitti 
Heyetimiz askeri işbirliği etrafında 

müzakerelerde bu:unacak 
Yİ7. kimselerin kndrodakl derece ma. hilinde Ücretleri tesbit cı:lilecektir. 
a~larile bu kanunda :rnzılı kayıtlarla TER FI MADDELERİ 1ÇiN 

l ltl nci derece 123 
UçüncU derece lüO 

:;oo 
400 Askeri manevraalrJa bulunmak 

üzere Londraya gidecek olan as
keri heyetimiz dün sabah Anka· 
radan gelmiş, gece onda ekspresle 
şehrimizden ayrılmıştır. Askeri 
heyetimiz Orgeneral Kazım Or. 
bay, Albay Bahaeddin, Albay Rı. 

za Yavuz, Binbaşı Azizden mü
rekkeptir. 

!tılmış ihracat 
olunacaktır. 

kredileriyle tediye 

DordUncU dcreco 90 300 
mukanct olmaksızın lcra Yekilleri Yüksek mektep mezunu olma. Beşinci derece so 260 RAHMi APAK AVRUPAYA 

GiTTI Pro;.e~ e giire, mıı:ışlı de,·Jet me. 
murl:ırının dereceleri Ye beher dere· 
ceye :ıit maaş !:ısılları ile tutarlar: 
şu şckıldc le bil cdilmişlir: 

Jle)di karariyle !ayinleri yapılacak- yıp da bu kanunun meriyeti tarL 
lır. Bu gibi memurlar, muayyen terfi hinde devlet hizmetinde müstah
müddctini doldurchıkcn yerine ihtlsaıı 

Altıncı derece 
Yedinci derece 

70 
co 

210 
170 

Tekirdağı saylavı Rahmi Apak 
dün gece Avrupaya gitmiştir. 

!arı ile altik:ıdar diller vazifelere na- ;iem bulunan maaşlı ve ücretli 
kil Ye terfi cdelıileccklcrdlr. memurların bu kanundaki esaslar 

Sekizinci derece 50 140 
Dokuzuncu derece 40 120 

Derece Asil maaş Tutarı 
Birinci 150 Lira 600 Lira Ücretli vazifelerde bulunanlurdan dairesin.de üçüncü dereceye kadar 

Onuncu derece 35 100 
On birinci derece 30 85 

ikinci 125 ,, 500 ,, 
t~çüncfi 100 ., 400 ,, 
Dörduncü 90 ,, 300 ,, 
Beşinci 80 ,, 260 ,, 

bir terfi müddetini dolduranlar üc. terfileri caiz görülecektir. 
rellerinin tekabül elliği derecedeki Bu kanun m~riyete girdiği ta
maaşlı memuriyetlere, doldurmıyan- rihte vazife baıı.ında bulunan me-
lar da bir derece aşağıdaki memur!. :r 

On ikinci derece 
On UçUncU derece 
On dördüncü derece 

2:5 'i5 
20 GO 
15 60 

LonJra. 2 (A.A.) - Bir Türk 
askeri heyetinin önümüzdeki haf
ta Ordu Müfettişi Kazım Orbay
ın riyaseti atlında Londraya gel· 
mesi bekleniyor. 

Londra, 2 (A.A.) - LondraY" 
~clmesi beklenen Türk askeri bt· 
yeti, Orgeneral Kazım Orbay'Jll 
reisliğindeki Türk Genel !{ura· 
ymdan üç yüksek sub'.lydı:ıJ1 
terekküp edecektir. Heyete, }JI • 

karadaki lr.Giliz deniz, karo. ,-c 
hava ater;eleri de rcfaket eyfö'C• 

cektir. 

Altıncı iO ,, 210 ,, yellere naklolunabilcccklerdir. murların bilfiil maaşını almakta Bu teşekkUI ve mUesseselerln umum 
Ccrelll bir Yazifcye nakledilecek oldukları dereı:edeki terfi müddet· mUdUr ,.e umum mUdilr muavinlerine Yedinci 60 ,, liO ,, 

Scldz"nci 50 ,, 140 ,, maaşlı memurlardan bulundukları 1 . 15 20 k d 1 k ve idare mec:isi reis Ye azalarına ve 
· erı ve sene ay ı 0 ma sı. j murnklplerc ve 31GO sayılı knnunlıı ku 

Dokuzuncu 40 ,, 120 ,, 
Onuncu 35 ., 100 ,, 

derecede bir terfi müddeti dolduran· zın bu kanul'la kabul edilmiş olan rulan umumi murakabe heyetinin re!; 
lar iki, bu rnücl<lell doldurmı:ranlar f' 

Siyasi mahafilde beyan olundu. 
dı..ğun1 göre, müsellah bir ihtilaf 
takdirinde seri ve müessir bir teş. 
riki mesai temini l!;ın icabeden 
tedbirleri tesbit etır.el: üzere Türk 
ve İngiliz hükfımetler! aras·n:la 
müzakereler vukubulacaktır. 

On birinci 30 ,, 85 ,, 
ter ı müddetlerine göre hesap o. ve az:ılıırına verilecek aylıltlar bu ka. 

bir üst dereceye ait maaş tutarının 
tekabül ettiği ficretleri alabilecekler. lunacaktır. nunun tahdldatınıı tabi olmaksızın ve 

~~~~~~~~~--__......,-
On ikinci 25 ,, 75 ,, 
On üçlıncil 20 ,, 60 ., dir. 1 Eyli'il 929 tarihinden evvel yukarıda tcsblt edilen azami aylık de. 

t'cretlilcrden Ankaradn bulunan- maaşlı devlet memurluğunda bu- receslnl geçmemek şartile müessese. 
Ziraat Bankası kurr

bara keşidesi On ı'ürdüncü 15 ,, 50 ,, 
On lıe5inci 10 ,, 40 ,, lar:ı 11 inci madde mucı'bı'nce gı'rehı" _ l 1 I d b k !erin ve vazifelerinin vUsat ve ehem _ unmuş o an ar an ve u anunun . • 

leccklcri maaşlı derecelere ait mu- mlyetıne ve dcrecelerlnc göre Vekiller Türkiye Cumhuriyeti Zir:ıat 
Bankasının 50 lira ve daha ziyade 
mevduatı b:.ılunan tasarruf rnı.ıdi·. 
lı:ı: arasında her üç ayda bir tc:'<'ı~ 
etmekte olduğu ikramiye kura~ 
Banka merkezinde ikinci ııotc 
Veli Ulusu ile diğer alalrntılar )lil' 
ztıtiyle çekilmiştir. 

iLK DEFA GIREfü.ER 
l\l:ı:ı51ı memuriyetlere ilk defa gi. 

renleri n menşelerine ''e tahsilleri ne 
göre :ılınabilccklcri drecelr şu şc. 

kil 1:: gösterilmiştir: 
n - Orta mektep mezunlarından 

talıp bulunmadığı takdirde memurin 
kanununa göre memur olabilecekle
r e on beşİnci dereceye. 

b - Orta mektep mezunu olanlar 
14 lincü dereceye. 

c - Lise ,.e muadili mektepler. 
den veya orta tahsille aynı zaman· 
da meslek tahsili gören, en az beş 
:yıllık veya orta mektep tahsillni ik
malden sonra en az iki yıllık meslek 
mekteplerinden mezun olanlar on Ü

çüncü dereceye. 
d - Lise derecesinde bir tahsil 

üzerine en :ız bir yıllık mesleki tah
sil yapmış veyahut beş yıllık meslek 
mektebi tahsili iizcrlne en az iki yıl
lık daha yüksek bir mektep tahsili
n i bitirmiş olanlar mesleklerine nil 
memuriyetlerde on ikinci dereceye. 

e - 6 yıldan az tahsilli yfiksck 
mektep mezunları 11 inci dereceye. 

f - 6 yıllık yilksck mektep me
zunları onuncu dcrccc:\·e. 

h - Lise tahsilini yurtla ikmal 
edenlerden yüksek t:ıhsiliııi gc~ek 
memleketimizde ve gerek yabancı 
bir memlekette billrdiklen sonra 
mesleğin muayyen bir şubesinde ny. 
rıca bir ihtisas yaparak ihtlsaslarınn 
hususi knnunlarındıı yazılı şekilde 
tasdik ettirenler dokuzuncu derece
ye tayin edileceklerdir. 

Kadroda :rer bulunmaması dola),. 
siyle tahsillerine göre girebilecekle
r i dereceden daha aşağı derecede bir 
memuriyete alınanlar şubelerinde 
ilk açık vukuunda girebilecekleri 
derecelere terfi:ın tayin olunacak
lardır. 

Ynzırc ve mcmuriycllerlne müte
allik hususaıtan dolnyı işten el çek
tirilerek maaşlnrı kalolunan alelü. 
mum memurlara tahkikat veya mu· 
hakeme neticesinde men'i muhake
me \'eyn beraet kararı verildiği su
retle katolunan maaşları tutarının 

y:ırıs1 Yerilcccklir. 
:CCRETI.I MEMUIUJAR 1Ç1X 

Ücretli Yazlfclere ilk alınacak me
murlar tahsil derecelerine YC diı!er 
vasıflarına göre girebilecekleri ma. 
nşlı memurluk derecesinin ancak bir 
füt clcreccsinc oit manş tutarı ile in· 
)in ohınnbilcceklerdir. 

llunlnrın lcrrilcrl de maaşlı me
murların tcrfilerindcki hükümlere 
tabi olacaktır. 

Hususi lıir meslek, bilgi ve ihli
s;ıs:ı ihtiyaç gösteren mcmuriycllcre 
UC\'let teşki lütına d:ıh il vazifelerde 
müstahdem olanlar orasında kanun
daki es:ıslar dairesinde \'C ehliyet de
receleri bakımından terfian veya 
naklen getirilecek kimse lnılunmııdı
ğı takdırdc bu memuriyetlere hariç
ten de\'lct memuriyetinde hic lıulun-

konuşalım. Kalelerde şanslar mü 

savi, geri mUdn.faada Galatasa • 
ray çok yüksek. Haf hattı bir 
tarafın tecrübesi diğer tarafın 
hızı yine müsavi bir randıman 

arzcdiyor. For hattında "Rebii -
Fikret,. bekçiliğine mukabil sa. 
n kırmızıda tam istim halinde 
beşlik bir hat var. Galibiyet şan.. 
sı, saha ve maneviyat avantaj. 
lan da eklenince Galatasarayın 
lmzanm:ımasma hiç bir sebep 
yo!c. Lildn l::enim de az başım • 
dan geçmedi, bilirim. Şimdi: 

meriyet taril;ıinden sonra yeniden He,·ettnce ta'-'ln olunacaktır. 
\"akknt tazminat, maaşlı memurlar " " 
h:ıkkınd:ıki umumt hükümler daire- memuriyete alınacakların fiilen al- Bu mUcsscselerc ilk defa girecekler 
sinde ,-crilecektir. dıklan maa~ ve bu maaşın mevcut mcll§clerlne ve tahsil derecelerine g6_ 

Vekaletler teşkilatından ,.e me- derecelerden birine tekabül etme- re şu drecclcrt kabul edileceklerdir. 
muriyet derece ve maaşları kanunla mesi h alinde buna en yakın üst A - Orta mektep mezunlarından 
tesbı't "dı'len mü s ı ı ı i · talip bulunmadı""ı takdirde alınacaıı-. va ' es ese erı en ı rın- derece maaşı kendileri için mük· b o• 
den dillerine memur nakli ait oldu. zl!enln ehil olduğunu blllmtlhan isbap 
ğu Yckilin muyafnkatine bağlı ola- tesep hak sayılacaktır. edenler 14 UncU dereceye. 
c:ıktır. Ancak tayinleri mahalline Evvelce bu maaşta geçirdikleri B - Orta mektep mezunu otan. 
ait memuriyetler arasındaki nakil ,.e müddetle yeni girdikleri derecele. Jar 13 Uncu dereceye. 
tahviller tayine snliılıiyellar olan ına. re g~çmiş sayılacakttr. M uhtelif C - Lise veya muadili mektep_ 
kamların müsaadesiyle dahi 3 ay dairelerin teşkilat kanunlar.nda !erden veya orta tahsil ile ayni zıı. 
m(iddelle bu hüküm tatbik edile- manda yUkııek tahsili veren en az beş 
Cektı·r. mevcut ve maaş emsali hasılının 11 k yı ı veya orta mektep tahsilini Ik. 

DIGER TESEl\KOJ.LERDEK1 ve emsali hasılı fazlasının veya maiden sonra en az iki yıllık meslek 
ME'.\lUHJ.AR eksikliğin ücret olarak verilece. mekteplerinden mezun olanlar 13 Un. 

Umumt, mülhak, lıusust bütçeler- ği yolundaki salahiyetlere müste. cu dereceye. 
le hceldiyeler bütçelerinden ,.c bun. niden tayin edilmiş olanlar.dan ha- D - Llııc derecesinde blr taıuııı 
lar:ı tabi teşekküllerden maıış \'e ür.- len müstahdem bulunanlara bu- Uzcrlne en az bir yıllık mesleki tah. 
ret almakta olan memurların husu~i sil yapmış veya kurs görmUş veya_ 
uir kanunda nksine sarahat olmadık- gün verilmekte olan ücretler ile but beş yıllık meslek mektebi tahst. 
ca bulundukları müesseseler ic ve muvakkat tazminatları aynı vazi· il Uzerlne en az iki yıllık daha yük_ 
dışında m:ı:ışlı \'eya ficrelli ayrıcıı fc:ie kaldıkları müddetçe şahısla. sek bir meslek tahslllnl blUrmlş, ve. 
bir vazife almaları eniz olmıyacaktır. nna münhasır olmak üzere veril. ya orta tahslltııl bitirdikten sonra en 

mesine devam olunacaktır. az dört yıllık meslek mekteplernden 

Öyle tahmin ediliyor ki, Lon
draya gelecek olan Fransız Genel 
Kurmay Reisi General Gam:lin 
bu fırsattap istifade ederek Türk 
heyetiyle temas edecektir. 

Londra, 2 (A.A.) - General 
Kazım Orbay'ın riyaseti altın:ia 

önümüzdeki hafta buraya gelecek 
olan Türk askeri heyeti silah fab
rikalarını ve tayyare meydanlarını 

gezecektir. 
Bu ziyaret lngiliz - Türk itti

fakının bir neticesi olarak telakki 
edilmektedir. Türk heyeti, Türk 
orl:iusunun bilhassa silah ve tay· 
yare ihtiyaçları hususunda İngiliz 
piyasasının imkanlarını tetkik ey. 
liyecektir. 

Kendilerine ikramiye is~bct; 
den mudilerden Gümüşhane: ~ 
Alparslan özclen Bin, An'kara :13.' 1 
kın beş yüz, Bilecik ZcyncP 1~. 
yüz elli, Antalya Işık, Kazır.ı ;,.~• 
met, İstanbul Suat, Nec:nett•

11
' 

Göngör, Sa!ahattin Sakarcan, /\~ 
kara Semiha Çctintürk, Cavit S 
ğüt, Abdurahman Vize, Celal 'fC' 

ker yüzer lira kazanmışlardır. . 

Bunlardan başka muhtelif .~e 
hallerdeki doksan beş mudıC: r 
20 - 50 lira arasında ikramiyc:l' 

tdarl vıızifelcri olmıyanl:ıra muallim
lik ,·crilebilccektir. Bun l:ır maaş ve 
rıı ücrcllerlıı<len miktarı fazla olanın 
tamamını \'C tayin sırosile de jkinci
siniıı üçle ikisini, lılr üçünclhünün 

Mülhak bütçeli idarelerle husu
si idare ve belediyelerin teşkilat 

kadroları b<.ı kanun hükümleri 
dairesinde tadil edilinceye kadar 
bu idarelere ait ve halen meri olan 
kadroların tatbikine l:ievam oluna-

mezun olanlar mesleklerine alt memu. 
riyetıerde 11 inci dereceye. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--· ...... ~ 
maka.mm mfuJ_!la.deşice bağlı ole.cAk. swc göre halen mUsl:ıhdem 0111.11ııır 

Salahiyettar mahafilde beyan 

olunduğuna göre Türkiyeye verL 
lecek harp levaz·mı Türkiyeye a- isabet etmiştir. 

de üçle birini al:ıcaklardır. 
Odncı, kolcu, bekçi, c\·rok mü,·ez. 

zii, gemi mürcıtch:ılı, ücrclli ,.c ai. 
dallı talısild:ır, daktilo, \C sltcno gibi 
miltcrerrik müstahdemler bu konun 
hükümlerine tiıbi olmıy:ıenklardır. 

ücretle müstahdem memurların 
h:ırcıralıları maaşlı memurların har· 
cırah hükümlerine te\'fikan ve ) u. 
karda yazılı derece :t\'lıkları esns tu. 
tulnr:ık hesap edilcceklir. 

Hususi kııııunlnrdıı sarahat olma· 
dıkçıı ihtisas ve komhyon ücreti ,·e 
makam ıahsisalı \'e tıılısisntı ınaklu:ı 
ve hakkı huzur gihi ııaınlarla ııı:rnşı

lı ,·eya ücretli nıcnıurl:ıra yarıca u· 
mumi, mülhak ve husıır.i bUtçelerdeıı 
bir ınclıl:ığ verilıniycceklir. Anc:ıl. 
kanunun tahmil ettiği mıınz:ım bir 
\·azifeyl münfl'ridcn ifoy:ı memur e
dilcnlerl' muayyen ç:ılışmn saatleri 
haricinde mesailerine muk:ıhil \"ekil
lt>r Heyetince takdir olunacak bir üc
ret \'Crilclıileccktir. 

Mülhak bütçeli idareler, hususi i
dareler ve belediyeler dahi bu k::ı
mın hlikiımlerine ırıhi olacaktır. An
cak inlıi arlar ''c limanlarla Devle! 
dcmiryollnrı işletme idareleri umum 
müdürlüklerine :ıl:ıkacları ücrcller· 
den başka göriikcck lüzııın üzerine 
Vekiller Ileycli karnriyle nyıl:ı ~üz 
lirayı seı:mcnıek iizeer mfın:ısip bir 
tazmln:ıt verilecektir. 

Devlet memurları, aylıklarının 

tevhit ve teadülüne ıdair olan ka· 
nun ile mezkur kanunun bilcümle 
ek ve tadilleri ve diğer kanunla

rın bu kanuna muhalif hükümleri 

mülga olacaktır. 
Muvakkat maddeye göre de bu 

kanuna bağlı teşkilat kadrolann. 
da yapılan değişiklikler dolayısi. 

le ellerine geçecek para miktarı 
evvelkinden az olanlar. aradaki 
farkı terfi suretile telafi cı-Ji ıceye 
kadar almakta devam edecekler
dir. Bu fıkranın şümulüne giren 
veya girmiyenlerden yapılan tadi
lat dolay:siyle maaşı aslileri de
ğişmiş olanların g"erek evvelki ve 
gerek yeni derecelerin.de geçen 
hizmet müddetleri eski maaş fasıl· 
larına en yakın üst maaş !derece. 

sinde geçmiş sayılacaklardır. 

E - Altı yıldan az tahsilli yük_ 
sek mektep mezunları 10 uncu dere. 

1'ş• 
tır. İstifa edenler hakkında dahi 3 ay Ucrctıcrl tahsil derecelerine ve bU ııt 
mllddetle bu hUktimler tatbik oluna • nuna tabi mUcsseselerlc umumi ıl'I .' 

ceye. I•' 
F _ Altı yıllık yüksek mektep caktır. h it vo husus1 bUtçcll devlet daırc :ıf• 

Bu mUesacseler memurlarına almak. inde ve bunlardan başkn banlt111 

mezunları dokuzuncu dereceye. • ta oldukları aylıktım başka: fabrikalar gibi mali ve sınat mucı;::;e 
k G - Lise tahsilini yurtta ikmal nıil • 

ca tır. edenlerden yüksek tahslllnl gerek A - Yalnız Ankaraya mıı.bııuıı o_ lcrdc Ucret vcyn maıış'n geçmiş 
Ancak mülhak bütreli idarele- !arak ücretli devlet memurları iç.n ltelerln mecmuuna ve yUkset• rnel>l , 

:r memleketimizde ve gerek yabancı • 
rin bu kanun hükümleri .dairesin· kabul edilen esıı.s ve nlsbctler dahi. mezunları lçln iki, dl"'erlerl tçlP memleketlerde bitirdikten sonrn mes_ 0 ı!C 
de tanzim edilecek teşkilat kaldo. !eğin muayyen bir §Ubeslnde ayrıca !inde muavenet tazminatı verilecektir. sene bir terfi esa.sınıı. göre tcr.1 c ~· 
lan en geç bir teşrinisani 1939 ta. lhtisa.ıı yaparak lhtısaslıırmı husus1 İhtisas mekvilerinde bulunanlara al. ceklerdir. Bu fıkra mucibince ayııtt!l• 

· · kanunlarda yazılı ıekllde tasdik et. makta o!duklan Ucret derecesine, bu rı tesblt edileceklerin alacakları 11
'' 

rihine kadar Büyük Millet Meclı- kanunun umumi hUkUmlerl dairesinde tık halen almakta bulundukları ~ 
1
' 

d 1 
tırenler sck!z!ncl dereceye göre maao 

sine, maliye ve hususi i are er tcş alacaklardır. lsllhknk kesbcd:nceye kadar muvak • tarı gcçmlyecektlr. Bu kanunun t~ 
kilatı kadroları da kezalik ayni ta- Sınai işletme yerlerinde istihdam o. kat tazminat verilmiyecektlr. blki suretini gösterir bir nizamil

11 

rihe kadar V~killer Heyetine tev- lunanlar merkeze \'eya sınai l~lctmc. B - Devletin maaşlı memurları 
di el:lilmiş olacaktır. lelerle alıllı:ası olmıyıın diğer memu. için kabul edilen esas ve nlsbcllcrl 

hazll'lanncnktır. 

Bu kanun mucibince emsali ha· rlycUere nakillerinde mtlktescp hak geçmemek şartlle usulen mezun plan. 
teşkil etmemek l\zcre bir derece yuka. !ara \'eya kısa askerlik hizmetlerini 

sıllarının artmasından ve derece. 
lerinin ilgasından dolayı tediyesi 
icabeden fazlalarla ücretlilere ve. 
rilecek muvakkat madde mucibin

ce yapılacak derece irtibatı 1 Ey· 
lul 1939 tarihinden itibaren tatbik 

olunacaktır. 

Banka ve müessese
ler baremi 

rıya nakil ve tayin oıunablleceltlerdlr. yapmak lç'n vazifeden ayrılanlara, ay_ 
Kadroda açık yer bulunmaması do ııı.ınrı verilebileceği gibi hasta olan. 

ıayısile tahsiller~ne göre glrebilecekle: I lann da tedavi masranarı verileblle. 
rl dereceden daha aşağı derecede bir I cektlr. 
memuriyete alınnnalar ııubc'crinde ilk C - Her sene 3•60 sayılı kanu. 
açık vultuunda cırebllecck'erl derece 1 nun hUkUmlcri dahilinde temetlti kny _ 
!ere terfian tnyln olunacaklardır. " ı dile mukayyet olmak ve bir aylık iıı. 

Me!evk bir dereceye ter.i için aranı. l Uhkakını g~cı_nemek prtlle llıraml~c 
ıacıık ehliyet ve liyakatten başka en verileceği gıbı !evkalAde faaliyet 'l:C 
az dört sene bir derecede bulunmuı.ı gayretleri görUlen'ere temettü kaydl_ 
\'e bu kadar mUddet 0 derece maaşını le muvakkat olmııks17.m aynca bir 
men ıı.lnıış olmak ııart otnenktır. aylık tutarına kadar idare meclis! ka_ 

Ankara, 2 (Husust) - Devletten YUksek mektep mezunları için bu rarlle fcvka!Adc ikramiye dahi verlle. 
bir hak temin eden veya sermayesi. b ı kt' mUödet Uç tene olacaktır Bir terfi ece ır. 
nln yarısından fazlası devlete ait olan mtiddctı lçln·Je tlç deCıı tnl~dlrnamc a j Maden arama ve işletmelerinde c;:a. 
banka veya mUessctcr memurlarının • ı d ı t ı !" Udclcte lan ınemur:arın o dereceye mnhsus ı lışan nra bura a ça ış 1 

< ,.rı m 
maaş \'C ücretleri ve hizmete glrlı.ı ve olmak Uzcre kıdemine bir seneye kn. mUnhasır olmak Uzere idare meclis. 
terfi usulleri hal<kındaltl ltanun ltıyl_ dar zam vapılabl!ecektir. lerl kıırarile aylık tutarlarının yüzde 
hası bütçe encUmenlnden geçerek ruz. • . • ylnnlslnc kadar bir tazminat verile. 
nameye alınmıştır. Ll!.ylha csaslanna Her hangi bır derecedeki memurun . 

1 
ken;ll aylığı ile daha yüksek bir vazı 1 cektır. 

göre aşağıda yazıtı mUessescler me_ fede istihdamı cnlz olnc:ıktır. Tabip: 1 Herhangi bir memuriyetin vckO.lct'e 
murları bu kanun hUkUmlerine tabi . lcr avukatlar aldat veva Uerctll tah idaresi halinde devlet memurları !çın 
olııcaklardır. • · • · . sildarlar, satıı; memurları, ambar mc. kabul cdılcn esas ve müddetleri geç_ 

A - Sermayesinin tamamı devlet murl:ırı, daktilolar, stenolar, nıetn. memelc Uzcrc vekl'ılet ücreti vcrllebl. 
tarafından verilmek suretl'c kurulan noğra!lar, evrak mUve?.zll, bekçi, kol. lecektlr. 
lktısadl tcşekkUllerln tcşkllA.tı l'e tela. cu, kaloriferci, ııo!ör, odacı ve hadc. D - Paraya et koynn \'e vezne 
re ve murakııbelerl h:ıklund:ıltl knnun me'cr gibi mU:stabdcmlcrle her mücs. memurlarına her sene bir aylık tuta. 
hUkUmlerlne tabi tcşcltkUllcr \'e mu. sescn:n husus! bünyesine göre isllhda_ 1 rına kadar kasa tazminatı vcı11ccektır. 
esscscler. mınıı !Uzum r-llreceği muval<':ıı.t veya Bu mUe!l~escler memurlarına ve ld!lre 

U - Husus1 ltanunl'-rlıı kurulan mUte!errlk mn~tnhdcmler ,.e aıeırımum mee·ıst rclıı ve azalarlle muraluplere 
bankalar ve teşekltU!lerle lıusuııl su. , l~c;:I, usta ve ustabaşılar bu kanun hU. v~rilebllccek harcırah devlet memurin. 
rette tc~clıkUI eden ve tediye cclllmlş 1 kUınlerlnc tal,i oımıyacaklnrdır. rınm hı>rcmıh hükümlerine tev:llt:ın 
sermayesi iki milyon veya d:ıha ziya_ Devlet hl::ınctıcrln:le pıan~ \'Cya Uc. yapılacaktır. 
de olan milli bankalar. retle ç;ıh~nn memurlardan bu mücs. 13u müesseseler memurlarına bu im. 

Bu kanun neşrl tf'ı'hınden Jil 
ı.ıtt. 

ber o1nca.k, o.ncal< derecelere intlt?', 
dolayısilc yapılacak zam vo tenzil~ 
l eylitl 1939 tarihinden ba,şlıyacalttı · 

·Askeri Ba renı , .. 
Ankara, :? (Hususi) - Subayınr 

askeri memurların maaş:ıtma dıılr ııt• 
nunn ek kanun lAyibası Meclis ("°' 
namesinc alınmıştır. 

I.llylha esaslarına. göre kam, d 
11 

ve hnva askeri fııbrlltalar, hartta 
bayları ve nskcrl memurları ve j 
ôannn subayları için 13 derece tıı} il' 
edıımı, \'C bu derecelere alt ınnn§ 
sıllaı1te tutarı tesblt edılmlştır. ~4 

'fekaUt ve harcırah hesap•arıt'(I 
muhtelif ltıınıınlıı.rm nsıll:ırmn wıı11 ııtl 
eden hUkllmlcrin tatblldndc bu Jill

11 

hUkUmlcrl tatbik edllceeltUr. •J 
'Ter!! §artlarını h:ıl-: oldukları !l t , 

kadronun mUsaa le ızıı~ı beb!IC ti 
derecede rütbesine ır.ıı.h us ll!'f° 
mUddctln iki mlslınl r: ... me n r 
men terfi edcmiycn'cre h r C: • C t 
bir defaya mahsus olmak u ... ere 
derece maaşı verl'ecektir. Bu tU'·11 

d ti" tatbikinde geçccelt terfi mUd ~ 
mebdei bu kanun.ın mcrly U uırlll 
den hesap olunacaktır. ı."' 

Mllll MUcla!na \"ckaleU hu~ısl 
O• 

lem mlldilrU maaşlı sivtl memur 
duğu takdirde d ğcr Vckı\l ttcr • l 
hususi lmlcm mUdUrlcrlnln IıUkUJll'C•' 
ne talıl olacaktır. ış! 

:Muallimlik <lcruhte eden ElJba) 
11

, 

\'P. asltcrl mcmur'nr h:ıkkındn asli 't~ 
zifelerlne llı\ve~en muallimlik dertıll O. 
eden sivil ıuuallimler bnkkındald 11 

kUmler tatbik olunacaktır. 11 ıı. 

Askeri kadrolarda Ocretıc ~ııı;:ı.C' 

"Nasıl olsa elimizde keklik!,, di
ve futbole gelmiyen boş bir ne. 
~is emniyeti ile çıkılacak olursa 

Halen ücretle müstahdem olan. 

C - De\•lctçe veya mtilhal< \'Cya scse'cre geçecek olanlar mııao;lı va:ı:I. nunda yazılı olanlardan ve mUtckalt 
hususi bUtçell id~ .. c·crcc \'eya yukarı. !e'erdcn nakledildikleri takdirde bir 1 kanunlarile temin edilen haklardan 
ki bentlerde yaz:lı tc;el:ltUl ve ban_ derece yukarıya ücreUI vazlrcıenlen gayri, temettü, satış hissesi , ikramiye 
kalar tarrf'lldan sermayesinin yarı_ nnldedildlkleri takdirde aynı dereceye tazminat ve sair namlarla Ye başka 
smdan fazlasına lştlrtı.k suretlle kuru. geçcbllec"lderdi... Bu mUesseselerden şcldl ve surct'e hiç bir şey verllml_ 
lan teşekküller ve bunların nynı nls. devlet hizmet ':le geçenler mnns'ı vazı. yeccktlr Bu müesseselerin kendi kıı. 
bette lştlrAklcrlle vUcut bulıın kurum. fere ge-;tı':lcrl trı'<d'rdc Mr d~rcce a. nunlıırlle s:ı.lr kanunlardaki hükümler_ 
lar ,.e Ucıı.ret ve sanıı.yl oda'arı ve ş:ı;';-ısın'l, Ccrctıl bir Yn:ı: !eye r,c,.tlk_ den bu kanuna muhalif olanları kal. 
bor&alar. !eri t:-1• Urdc aynı dereceye geçebllc. 1 dırdığı gibi bunların esas mukavele ların tahsil derecelerine ve bu ka

nuna tabi dairelerle maaş ve üc
re tleri kanunla tayin olunan m ü-

Yukarıda. gösterilen bi!Qmum mUes. eel:lcrd'r, j ve nlzamnalerlndekl hükümlerden bu 
ııcselr memurları için H derece tayin Bu kanuna bağlı mU .. sseselerln bi. kanuna muhalif olanlan dahi usuıu 
edilmiştir. Bu derecelere ait avlık a rlndc!'I dl"te"inc veyahut buntardan da.lreslnd.e bu kanun hUkUmlerlnc uy_ 

esseselerde ücret ve maaşla geçen sıllarlle tutarı şu şekilde tcsb'.t edil devlet teııkllll.lından birine memur nak. ! uurutacaktır. 

tıır hakl<mda devlet memurları n) ·ı • 
!arının tcvıı·t ve taa l.;,llUne dair it"' 
nunda vıı.zılı hUkl'ml r tatbik oıor 
caktır. Bu l-'l.mın nc~rı tarthtndtil r-: ' 

ll I 

tebrr o'ac~k. ıınA"lt bu lcanun fi'\ ~ 
bine,. Pms:ıı h"'t111 'l~ın'll artınas-r. 
ve derecelerin llı:;-a •nd-ın dolayı t 

11
" 

Y•'SI icap eden fıızlıı.tar 1 eylQl osı:ı 
rlhlndcn muteber olacaktır. 

-nulmadık günde insan manta. 
ra basıverir. 

Muook1ror El..-rcnı Talu müd detlerin mecmuuna göre 15 . mı,ur: • u o memuru tayine sal~hlyetıl olan l Mc:ı:kQr kanunun mu\'akkat maclde_ 



al< 

aY:ı 
ııe· 

y'JJI 
urıı· 

aJl 
}.fi. 

\°C 

!iye· 

·r:ııt 

ya1' 
udi· 
tevzi 
uraSl 
noter 
r bil' 

'---------~;;_;_~~~~~~~~..:.__;_..:....=.. 7 - VAKiT 3 HAZiRAN 1939 

/gar Başvekili i r i m-'r-- Heyecanlı Zabıta Romanı 

ile bir müllikat yager öldürüldü 
, 

il 

köseivanof Bulgaristanın Balkanlar- l[.~.fi ! .. ~ ~~ ~:- .~! ~r•n!,~f,':; ~,~~J ıogilızced•:_ ç~~0 ~ H._M_u_N_•R __ _. 

daki vaziyetini anlatıyor mizde çok feci bir cinayet olmuş. bulunuyor. Yalnız: 1 Paranın düşmesiyle tekrar Çar. radan da çıktı. Fakat bu aıdam oe· 
ı?r j tur. Memleketimizin değerli genç- ı - Vuruldum .. ölüyorum, diye- linin cebine girmesi bir oldu. Zi. mirden mi ne idi? Hiç sarhoş ol. 

tl;ı ~'\Sızca Parla - Soir gazeteıi-1 yUzde 1 nisbetinde çok ehemmi- !erinden kimyager Ahmet Rıza iş- bilmiş ve ancak on dakika yaşa- il ra iri yarı gemici .derhal eğilerek muyordu. üstelik bir üçilnç,i mey. 
·~ı G tlkanlau g8nderdiği muha· yetsiz bir şey kaybedecektir. cen sabaha karşı evinde öld.lrül· mı~tır. desteyi mendiliyle almıı ve gülüp haneye daha girdi. 
lt:&e crane Tharaud Sofya;dan ge· Bun.dan Uç ay kadar evvel bu mUştür. / Bunun üzerine derhal müddeiu· şakalaşarak gözlekaş arasın.ön Arnold da arkasından ..• 
~.11 

Bulgar Baıveklti Mösyö meselelerin hUsnünlyetle hallinin Cinayet hakkında yaptığım tah. mumiliğe ve polise haber verilmi~ tekrar cebine sokmuştu. Bu mcy<lanelde de vaziyet aynı 
8ıııg~;~nof ile Balkan Paktı ve kabil olup olamıyacağını görmek kikatı bildiriyorum: j müddeiumumi Ahmet Tevfik ve Fakat bu arada Arnold para suretle geçti. Yalnız, gece yarısı
l :u 1•tanın vaziyeti hakkında için Bükre' ile Sofya arasında gö. Ogün Rıza lşçen öğleden sonra başmÜ.:Jdeiumumi muavini Şeref destesinin kaç Sterlini ihtiva etti- na doğru Çarli'nin meyhaneciye, 

llllUıtUr, ;Uşmeler başladığını söylemiş c. evinden çıkmamış ve akşama ka- Gökmen vaka mahalline gelerek ğine varıncaya kadar keşfetmişti. biraz açılmak için deniz kenarın· 
~lt Gcroıne Tharaud başvekili rnakla bir devlet sırrı ifşa etmiş dar bahçesinde meşgul olmuştur. 1 tahkikata başlam şlardır. Aşağı yukarı yüz Sterlin kadar daki yolda dolaşmak istediğini 
~ ıı~t el<'rken } c!da talebelerin olmam, Ak$am evinde kalmış ve saat ona 1 Vaka mahallinde geç vakte ka. bir para idi. söylediği işitiliyordu. 
re( :rıayl§i :le karııla§mı§, bu Fakat sizin de bildifiniıı: hSdi!e· kadar küçük yeğeni ile beraber o. I dar devam eden tahkikattan sonra Yarım saat sonra Çarli meyha Filhakika üçüncU meyhaneden 

~.::. aıraıınd3 araya karı§an !er tam bunun üzerine geldi. turmuşlardır. v • j Ahmet Rı~a tşçenin nfişı oto~si neden çıkınca, hapi~hane .. k~çağı ~ıktıktan sonra Çorli deniz kemi. 
\ıl ır nıccburen kafileye uy. O KADAR KOLAY MI? Bu saatten sonra yegenı karşı- yapılmak ı..izere Morga nakledıl- Arnold da onun peşıne duştu. rrndaki büyUk piyasa yolun.da a. 

ll~ıı ~uı. onlarla birlikte yerlere Buli:ar Baıvekilini dinlerken da bulunan evlerine dönmüş Rıza 1 miştir. Şimdiye kadar yapılan tah. Fakat tuhaf değilmidir ki, ge. ğır ağır dolaşmağa başladı. 
(111 •lktrktan ıonra ancak baş· meselelerin zannedildikleri kadar jtşçen evde yalnız kalmıştır. Yal- i k~~a.ttan cin~yetin sebebi hırsızlık ~İci Çarli evine gideceği ye.rd~ Halinde kilçUk bir sarhoşluk izi 
~il.;'1 Y•nına gidebllmi tir. kolay olmadıklnrını dUşünUyor. n z b2hçed~ bahvıçnnı yatm:ıkta· gorUlmektedır. bır başka meyhaneye daha gırdı. bile görülmeyordu. 

lttıe· ~ar talebeleri ogUnkü hare· dum. Rumenler Dobrucayı Bul· dır. Saat üçe doğru birder.bire bir Sabahleyin erkenden yayılan Orada da aynı vaziyet... Doğru. Arada bir sallanıyorsa d.a, bu 
itıı h~Ylc Rumen hududunda ge. garlara terketmeyi kabul etseler 

1 
sea işitiliyor. Ahmet Rıza Işçen feci cinayet haberi şehrimizde de- dan doğruya tczgfilıa yaklaşmıştı. hareketi, bir gemicinin iki tarafa 

~~~:r hMiıeyi protesto etmekte oile bunun Macaristenda uyandı- bahçede bulunan hizmetçisine ba. 1 rin bir teeasür uyandırmıştır. Ah- Birçok kimseler etrafına toplandı- yalpa vurarak yürümednden fark· 
~ ·lk lltından Mösyö Köseivanof racağı infialden çekinirler. 1 ğmyor, hırsız var yetiş! j met Rıza 1şçen uzun yıllar erkek lar. Çarli yine ogünkü yarışlardan sızdı. 

a olan bu mUe1&if hldiseye Sonra bu Cenubi Dobruca da Bu sese uya:ı.an hizmetçi, geli· ve kız liselerinde öğretmenlik yap bahsetmeğe başladı. Çarli bir müddet sonra piyasa 
:ıs ctıniştir. Filhakika Ru· iki kısımdan mUrck'keptir. Bunun yorum diye ce\·ap veriyor. j mış, çalışkan, müteşebbis ve de· Arnold'un cebinde parası yok· yolundan çıkarak sahile inldi. Şim· 

'ter .... Bulgar hudu:Junda her iki bir kısmında kahir ekseriyet Bul. Bu sırada bir tabanca patlıyor ğerli bir mektep hocası idi. tıı. Fakat burası da, bundan önce. di kumların üzerinde gidiyot"du. 
• h~,.bcııka §ekilde tefsir olunan garlardadır; diğer k smı Türkler ve bekçi anahtarı kendisinde olanı Kendisinin böyle menfur bir ci. ki yer gibi çok kalabalık bir yerdi. Amold da peşinden gidiyordu. 

1~ •ıcdc yirmi beg Bulgar öl- lle meskQndur. kapıyı açmak üzere koşuyor. Bu I nayete kurban gitmesi sayısı çok Bir masanın kenarına ilişti. Kim. Çarli bir mUddet böylece yürü. 

~ıı ~.. Ken.:li kendime düşünüyor ve mtıddet zarfında polis ve bekçiler fazla olan dostlarını bUyUk bir ıe ona aldırmıyordu. dükten sonra, deniz havasından 
'\::,f d ~nasebetle Mösyö Kösei. Balkanlar işinin ne kadar çetrefil de yctiş~işlerdir. içeriye girildiği acıya düşürmüştür. Bir saat kadar sonra Çarli bu- daha çok calanmış gibi, seri bir 
~ t • a a caddelerdeki gen;lerin olduğunu görüyordum. Fakat ay- z.:mcın Ahmet Rıza İşçen meıı:Ji. 1 hareketle birdenbire geri döndü. 

, 
1 

kesilmeden: .ır zamanJa Balkan işini hallet- İstanbul Ve Arnold'a doğru gelmeğe baş. 
~ti ~~-hadiseyi bu kadar büyüt- .r.ek1e vücuda gelecek yetmiş miı. Po n iste Satış gümrüğü açıldı Ticaret ve Zahire Borsası ıadı. 
!il •• a arzu etmiyoruz.. yonluk muazzam kuvvetin Alman Sirkecide yeni inşa edilen satı§ Arnolıd birdenbire orada gör-
' ııı;:: bugüne kadar ~azeteler- harekatına kuvvetli bir mani teş· Toprak kaymasından gümrüğü binası tamamlanmıı ve 3 _ 6 _ 939 düğü bir kayanın ar.drna saklandı. 

lıt' ilu bahsolmasını da men. dl etmesiyle Avrupa sulhi.in bir yaralanma açılmıştır. Denizde bu gece bir med hare 
llt ı:-....k • FIYATlıı\R Ilı · ~·e at gizli tutmak müm· muhafazasındaki bilyük rolünü de c·h . d 

1 
. t d Satı§ gümrüğünde bır de milza- keti vardı. Sular sahile doğru ı::. 

,... .ı? Tahkikat vapılmaktadır. t kd" ecf ı angır e yo ınşaa ın a ça. y'!de salonu hazırlanmı•tır. Bura- Cf ~St A,aj:;,'1 Yukarı ilk 1' d 
·•ıc ~ a i ır ıyo~urn. . . b lışan Faik toprak kayması neti· " zayor, Y se ıyor u. 

~ r lrılcket arasındaki milnase- şte dUşü~~el~rı~'.n . tam u cesi ayaklarmdnn yaralanmış, da gümrükte sahipsiz olarak ka· kr. pn. kr. pa. Hapishane kaçağı mahkum bu 'b cııa bir şekle sokabilecek o. noktaıında Mosyo Koteıvanof bu hastaneye kaldırılmıştır. lnn eşyalar satılac:ıktır. Bu#day yumuşak 5 33 esnada yanı başında hiç ummadı. 
S~ ~cci hadiseden bahıctmiye· meseleler üzerinde beni mümkün KIZ YOZÜNDEN KAVGA _ -o- " seri 5 fi,5 5 19,5 ğı bir §CY buldu; bir bira şişesi .. 

~ ... •.zı temin ederim ki bizim en mertebe tenvir etti: " kızılca 5 22,5 5 30 Aklından türlü delilikler geri-
.. ,, a Be§iktnştn. Yıldızda oturan Ar • Bir spor heyetimiz Arpn yemlik dök. 4 20 " 
}'~ . rzumuz dostumuz Ro-

1 

- "Görüyorsunu% ya, memle- ç d yordu. 
tııı,''" ılc U b 1 1 1 . . . tin, Aram, Agop, Jirnyeı', Vasi! Roman aya gı"tt" ıı,· or 4 12,5 ' 15 
.. ~ m s et an S§ma ar a • ketımln Balkan atltantına gırmesı. . . d be k' . b' k .. U d Y ı Keıen tohumu 10 30 Derken birdenbire iri varı gemi· 
- }'a.,, • b d k . .. ısının e ş ıeı ır ız yuz n en i d ı 

Ilı ~rnaktır. Bız un a en· ne manı olan sebepler boyle ehem- Rlf t . i d b" . a·· .. Rahm Apak, Cemal Gök ağ ve Susam 19 25 ciyi, saklandığı büyUk ta§tn önün. 
lıt tııfaar • . lh.. .. . • .. . a · ısm n e ır gencı ovmuş. • p . 1 28 15 26 3 ~Pl· .• ırnızı ve garp ıu unun mı yet ız kuçük komşu kavgalarr-

1 
b 

1 
d Art' b kl Vildan Aşirden müteşekkil bır c) n ı r >e:raz tıı:ı:e 5 de buldu. Gemici sendelemi§, ve 

O ~tını b 1 d D b b' k k"l er ve un ar an ın ıça a heyet Rum•n spor t•şkı'la"tının da- Peynir knştır taze 43 - 46 -
t u uyoruz. ır. o rucanın ır ac ı ometre n :r t b d l t B ... ... taşın üstüne yuvnrlnnır gibi ol. ' Ilı h " ,r. H nun 1 aşın an yara amıfj ır. es . Tfflik aeri 80 -

t b senedenberi geçen adise- murabbalık toprağı bızim Roman. mütecaviz yakalanmıştır. vetı Uzerlne dün ttk§am KHstenc:e- Af.)'on ince ~!Jd _ muştu. 
~ıı. ~alım. Harpten sonra Pariı ya ile ~ozuşm~ı:ıızo . ki.fi gelk~i. OTOMOBiL ÇARPI'! _ Şoför ye hareket etmişlerdir. Afyon kaba 8G77 20 382 20 Firari mahk<lm Arnold bunu 
\:

0
sunda, Sevr~e Nöyi'de ve Ege denızi sahıhndekı bırka~ ı· Nik 

1 
"d' . "d . d k" t Heyete Rahmi Apak riyaset et· GELEN fırsat bilerek elindeki şişeyi olan-

hM.10tı'da imzalanmıı:ı. olan mua. lometre murabbalık arazi de Yu- •. 0 nı ısın 1 aresın c _ 1
1
° om.o. mektedir. Buılday 267 ><t • " b ı T h d - ı & Ton ca hıziyle Çarlinin kafasına indir· • ıı..ııı"r artık bı'rer tan"h"ı hatıra i ·ı b d ı op nne e B.ı.~ı çıragı smaı e 79 

'<j nan stan ı e aramızı oz u. .. . . .. . Arp:ı ,, •. Ç li hık b"l demeden yerf' 
h tur. BU ü b ı k 1 1 kl h il şofor Alının otomabıu de !ş Ban. haşlanmış, Çocuk Hastanesine Tiftik 55 aı. ar ı e 
1ı1ıııı t n un ar o ay ı a a o. k .. .. d L'"tf' . . d b' . ., yuvarlandı. 
~" ar.aan evvela 'I j,irkiye kur- lunamaz mı? Biz hüsnüniyet sa- ası onun e u ı ısmın e ırıne kaldırılmıştır. B. peynir 67 ,. 

ı "· ~ • . . "arpıp yaralanmalarına sebebiyet lKl OTOMOBİL ÇARPTC!TI Kaşar 21 Arnold derhal Çarlinin para 
~~ı. acarıstan da kendını kur- hibi olduğumuzu iıbat etmcıdik :s ~ - " 
~ a vermişlerdir l \'apnk 23 ,, dolu cebine saldırdı. Fa1cat ondan 
~Cd ulgarlar da il5.nihaye bu mi? Yugoslavya ile ebedi dostluk • Şişliden stinyeye giden 41

1
3 .nu. t:n sa,t / 2 .. 

't llıi clere riayet mecburiyetin. paktını yapmak için Cenubi Sır- KAYNAR SUDA..~ HAŞI..A...~. maralı hususi otomobil Mec dıyc. Fa~uıve 4o 
katacaklardır? biııtandan ibaret olan Makedonya. DI - Taksimde llkbnhnr npar- köyUnde (Trabzon 1) plakasını ça,·d;r 45 
lıULGARlSTAN NE nın bir kısmını resmen terketme· tımanıııda kapıcı Caferin yedi ya. taşıyan otomobille çarpışmıştır. Kuffrıni 

~ :OtlŞtlNUYOR? dik mi? şmdaki oğlu Selim kaz ocağının Trabzon markalı otomobil şofö. 
~tltat hundan sonra Mösyö Kö Bizim yalnızca Romanya ve üzerindeki tenekeyi devirmiş, te. rU kazadan sonra kaçmıştır. A- ~fısır 

~- '
11

1
°f'un söylediklerini anlaya- Yunanistan ile anla•mamız müm· neknin içindeki kaynar sulardan ranıyor. Arpa 

.~ ti " Kuşyemi 
ı c irin karilerime bazı iza. ku"'n olmıyor Keıen tohumu "er " .. ,, 
~~ l'l1ck ıazımdır. Mösyö Köseivanof'un bana bu Başvekalet Beden Terbiyesi Genel ıc rındık 

GİDEN 

'}" •. ı 

481 
204 
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7 
3 

" ,, 
" 

Ton 

" ,, 
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~11 el& şunu söyliyeyim: söylediklerini ben Sofyada bulun. . Direktörlüg"'Unden : 
~ ııa ile Karadeniz arasında duğum sekiz günden beri herkes- Hamallığa 1000 talip var 
~n ve Dobruca tesmiye olu- ten tekrar tekrar i~itiyordum. ı - Genel dlrcktörlUlcçe lstanbulda ÇengelkôyUnde altı ay Hamal olmak üzere şimdiye ka. 

:<Cıı '.'ın iki ayrı parçadan müte- Meclis reisi Mösyö Ma~anov, es· mlldde tll bir Jeyıt beden terbiyesi ve spor eğitmen kursu acıl. dar cemiyete 1000 kişi müracaat 
dır: Şimali Dobruca, cenubi kı" harı'cı'ye nazırı Mo··syö Bourov ını~tır. · · B 1 · • d r etmıştır. un ann ıçın en 120 ki-
t.:ca.. da aynı sözleri söyleınic:lerdi. Fa. :! - nu lrnrsa imtihanda en tyl derecede muvaffak olan . • 11 .. 

ıtıa :ıı ı ~ının mııame e en ıkmal edilmiş. 
~ li Dobruca hiç bir zaman l•at acaba milletin arzusu da bun· ıanl:ın sırasiy1e nznmt "50" kişi alınacaktır. . H lh k' h ,a ' tır. a u ı amalhk müsaadesi 

l
rlarrn olmuş değildir. Bu kı. dan ibaret mi? 3 - 26 Haziran 939 pazartesi gUnU tedrisata başlayacak 
87 verilecek olanlar 50 kişidir. Bun-

' 7 TUrk - Rus harbı sıra· Baqvekilin yanından rıktığ m olan bu kıırsn girmek isteyenler, beden terbiyesi bölge baş. 
~ ~ " :s !ar l 20 nin içinden kura ile seçi-
t~ Usyaya yardımına mu'knbil zaman caddelerde nümayiş devam 1 knnlıldnrından kursa girme ve diğer şartları öğrenebilirler. lecektir. 
,. tı~ntya "mUkUat olarak veril· ediyor, gençlerin havalarda kerl 4 - l\lUrncaat milddctl, 15 Hazirana kadardır. 
ı. 

~tıı topları gibi uçurdukları kağıt par- (2020) (3773) 938/ 5822 

~ Ubi Dobrucaya gelince, bu çaalrrnın üzerinl:ie, söyledikleri lstanbul 4 ilnca laa Memı.ırlıı6un-
~~ ~ ilı:lnci Balkan harbine kadar p.rkıda Dobrucayı istedikleri gö. İstanbul Dafterdarhiltndan : ... dnn: 

~.it iltlara ait idi. Fakat ikinci ri;inüyorou. Bcyoğlunda Feriköy mahallesinin Eski bahçe yeni 1zzetpa. Kumkapıda Musalla caddesinde 33 
~ıı harbinde burası bir yan. şa sokağında dört katta on beş oda dört salon her katta. birer num:ıralı hanede mukim iken hnlcn 
lıı.llrnenler, diğer taraftan Yu- Beyog" I u Ki u·· bu.. hamam taraça çamaşırlık, havagazı, elektrik, ve terkos tesisa. lknmel~iihı mr~hııl hulunnn Asador 

~l ~ tarafı-..:ıan icıgal olundu. • 5 . rf namı di~cr Ai{:ıcnn ve l\foksut ve Ro. 
"fı.ı ıı.u " tını havi cskı yeni 67 sayılı npartımanın parası peşın ve sı pcn Ye Sirpuhlyc: 

b~U ca Bulgaristanın Akdeniz i- KlUbUmüzün senelik kongresi nakit verilmek ve yirmi senelik evkaf foaresile sair masrafı nlı. ÖIO doklor noRos fnceyan verese· 
~ rıasebette bulunduğu mınta. 10 Haziran 939 Cumartesi günU cıya ·ait olmak üzere 7000 lira muhammen bedel üzerinden ka- ~inclrn 'karısı Arosy:ık fnccy:ının bir 
ttd saat 21 de Beyoğlunl.la Klüp bi. palı zarf usulile satılığa çıkarılmıştır. İsteklilerin 525 liralık kıta 20 J\fnrt 338 t:ırihli ipotek sen<.>-
, 

3.Yö Köseivanof bu hususta muvakkat teminatile teklifnamelerini 15 Haziran 939 pazartesi eline nıii~teniden ve iki yfrı: lir:ı mıı -
•ar.~ ııöylüyor: nasında toplnn:ıcaktır. Mukayyet günü saat 14 de kadar defterdarlık !'.lilli Emlak müdürlüğünde krıbilindc birinci derecede ipolckli 
• Şimali Dobruca üzerinde azanın teşrifleri rica olunur. . ~ıımkorııdn Se"h Ferhat mrıhnllcs in 
~•t . t oplanan komısyona tevdi etmeleri ve aynı günde saat 14,30 da de Mımılln cadclrsinrle 33 ıııım:ırol 
b· ıdciamız yok .. O mıntaka İdare heyeti zarflar nçılırkcn hnzır bulunmaları ilan olunur. (3734) nın:ı h:ıh{'e hlr h:ıp h:ıne h:ıl,kınd" 
b·

1

ır laınan için bizim olmamış· ! gönderilen rehinleri paraya çcvrll-
11tk• d k O•manlı Bankası ilanı '( ts Rumenler ora a pe " me )o1ııyln ödeme rmri hnlcn il:n. 

~-Çalışınışlardır. Fakat bari bin- Osmanlı Bankası Gnl:ıın idare mer· metglıhınızın meçhul hulıınmıısı hn-
-ı: •· kcr.l~·ıc Yenlr:ımi ve Rcyoğlu şube· b" ı "d ı · ı " . Y~tan:ia"ırnız n ya..ıadıg· ı Ce. " sc ıy e o eme emr nın o uz gufl 

"' " " leri veznclcrlylc kiralık kosa dnlre- "d .. ıı il'- ı hı · ~· f h" \ ~Obrucayı bize bıraksınlar.. mu ue e unen e ıtııne cm ıı -
ll.,. !eri. 5 llnziran 939 Paznrıesi günün- I - Şartname ve nümun.esi mucibince 75000 adet 45 kolt ta- kimlil,li tarnrındon karar verilmiş ol. 
~ i ?'ıntakaya malik olmadığı· len 16 Eylill 939 (dahil) Cumarıesiı banca fişeği açık eksiltme usulile satın alınacaktır. duğundon hu mliddet içinde horcu-
t·,Yn Vıırna ve Burgaz liman- silnilnc k:ıdnr aşnnıdn yazılı s:ı:ıllcr- II - Muhammen bedeli sif 3435, muvakkat teminatı 257.63 nuzu 2~ M.ort 388. t~rlhlnden illb:ıreıı 
~~ günden gilne ölmektedir. de oçık bulunocaklardır: maa fnız ödemedığıniz veya yine bu 
~ .. zı. d VEZNE SAATLERİ liradır. mllddet !rinde borcun bir kısmımı 
t ı i.l a ilave edeyim, bizim III Ek ·1 9 Vl 939 t i O ~ k Snot O dan 5oet 14 e knclnr nılt glinler - sı tıne 1 - - pazar e! günU saat l ,30 da vc,•a tamnmınn bir itiroı:da hıılun. 
·~ •C etimiz bir buğday memle. Saat 9 ılon saol 11.30 a k:ıdor Cumnr· Kabata§ta levnzım ve mubayaat §Ubesindeki alım komisyonundalm~•lıl!ınız t:ıkdlrde yul:nrdn sözil ge. 

lı:tğildir. Ancak ihtiyacımızı lesi gllnlcrl. yapılacaktır. çen R!!}rl nıenkıılilnüı:ün icra ve if. 
br ~acak bir istihsale malikiz. KIHALIK KAS~ D.\IRES1 ıv _ Şartname ve nümuneler her gün sözü ge~en §Ubeden ıtı~ knııunu alıkiiınına tcdikan ncık 
~ tıc, bize geçtiği takdirde bu SAATLı~nı parasız alınabilir arttırma suretiyle paraya cevrilecc-

l'ttaizl"k 1 la Snat 9 don snnt 1li yn kadar ndt gfinler • ği rehinleri pımıya çevirme yoluyla 
L·1~ten kurtu muı 0 ca· Snot 9 dan snot 12.30 a kadar Cumar· V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen günde .%_7,5 gü.. ödeme emri tebliği makamına knim 
~ 111 bundu &eak t,Hl .l!laltdt yenme P.aralaril~ mezkQ.r. komis),:ona gelmeleri .(3.738! ol:nak Ozecr. ilan olunur • ..(K. t 125}. 

evvel bu a:iımın ceketinin cebin. 
de katı bir ey eline dokundu. 
Baktı. Bir cep lftmbası ..• 

Arnold cep Uimbasını eline alıp 
bakınca, tuhaf ve korkulu bir me. 
raka kapıldı. Acaba bu adama ne 
olmuştu? 

Lambayı, yerde boylu boyanca 
yatan gemicinin suratına tuttu. 
Gemici sessiz uzanmıştı. Hiç bir 
hareket eseri göstermiyordu. Göz
leri kapalıydı. 

Arnold bir ara, onun yeldiği 

.darbenin tesiriyle kendinden geç· 
tiğine hükmetti. Fakat içerisinden 
bir ses, ona gemicinin ölmüş ol. 
duğunu ihsas ediyordu. Adam, kı 
bayğınlıktan bir daha ayılamıya. 
:ak gibi tdi. 

Acaba hakikaten ölmüş mü idi? 
Arnold Ustelik katil mi olmuştu. 

Daha fazla duraklamaksızın ge
micinin cebine uzandı. İçerisinden 
çıkardığı para destesine baktı. 

Tahmin ettiği gibi bu para, yüz 
Sterlin kadar tutuyordu. Bazılan 
da beşer Sterlin kıymetinlde bank· 
notlardı. 

Bu esnada elektrik Umbasınrn 

ığı Çarlinin başı ucunda birta. 
kım parrltılann aksettiğini gördü. 
Bu parıltılar, Çarlinin l:afası ya. 
nında kaidesi üz:erinde duren kınlc 
'Jira şişesin:n içinden geliyor1.1u. 

Bu şişenin içerisi, ateşle dolu 
:miş gibi parıl pad yanıyordu. 

Şişe, siyah camdandı. Arnold 
onu yerden alarak elektrik ziyası
nın altına yakından tuttu. 

Şişenin içindekiler, ufak çakıl· 
taşları gibi cam parçaaln kli. Fa. 
kat her biri kıvılcımlar gibi p::ırlr. 
yor, yanıyordu. 

Arnold heyecanla para deı:tcst

ni unutarak bu cam kırıntıların· 
dan bir miktar avucuna d~. 

Baktı_; muaY.ene ettL 

'{Devamı Jf<ir). 
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Devlet Demiryoilan ve Limanlar1 
.. işletme Umur~t jdaresi ilan lan 

26-5-939 tarihinde Ankarn.d:ın ve 27-5-939 tarihinde Hay. 
darpa§adan hareket etmek üzere Hayda::paşa - Ankara ve An. 
kara - Haydarpaşa arasında 3005 - 3006 numaralı gündelik 
munzam bir yolcu katarı işlemeğe başlryacaktır. Bu tren Haydar 
paşadan 14,05 de hareket ile saat 6,55 de An.karaya varacak ve 
Ankaradan saat 16,42 de hareket ederek saat 8,20 de Haydarpa.. 
kaya varacaktır. (3635) 

• .Çünlc:O 'ASPJRIN senefer· 
denberi her· türlü soğukal· 

gın1tk1arına ve ağnlara karşı 
,1. tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

• ;sbat etmiştir. 

A S p İ R 1 N in fesirincJen 

emin olmak lçin.Jütfen ~ ·marka·# 
.. ~· t Q:,7. 

• sına .. dikka_t ediniz. ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi inşaat 
Komisyonundan : 

1 - Anlmrada. Yenişehirde Devlet mahallesinde yeni yapı. 
laatk olan, Büyük :M.illet Meclisi lbinasmm 30 Mayıs 1939 tari. 
hinde mukarrer olan ihale gününde verilen teklif, komisyonca 
layık hadde görülmemiş olduğundan eksiltmenin yeniden yapıl. 
ması takarrür etmiştir. 

2 - İhale 26 Hazira~ 1939 pazartesi günü saat on beşte ka. 
palı .zarf usulü ile Büyük M111et Meclisi inşaat komisyonu oda. 
sında yapılacaktır. 

3 - lttcklilerin evvelce gazetelerle 14, 20 ve 27 Nisan 1939, 
4, 11, 19 Mayıs 1939 tarihlerinde ilan edilen fiartlara göre ha
reket etmeleri lazımdır. 

4 - 19 Haziran 1939 pazartesi günü öğleye kadar mali ve 
fenni ehliyet vesikalarım inşaat komisyonuna bir arzuhal ile 
tevdi ederek eksiltmeye girebilmek için lazım olan vesaiki alma. 
ları şarttır. (2093) (3!;93) 

5!.lllnt: ASI~! ı.;s Neşriyat ~lüdilril: R. A.hm,.ı ·""""nnll 
Unsılurğr yer· VıUUT 'Matbaası 

lsta-ıbul Beled;yesi ilanları 
• 1 

Senelik 
.uhammenı 1lk 
kirası teminaıt 

Karaağaç müessesatr pay mahallinde 1 N. ot deposu 104,00 7,80 

" " " " 2 " " " 120,00 9,00 
.. " " " 3 " ,, " 130,00 9,75 
,, " " ,, 4 " " il 140,00 10,50 
" " " " 5 " " .. 140,00 10,50 
Yukarıda semti ve senelik muhammen kiraları yazılı bu. 

lunan Karaağaç müessesatı pay mahallindeki ot depoları 940 se. 
nesi sonuna kadar kiraya verilmek üzere ayrı ayrı artırmaya ko
nulm~tur. Şrtuameleri encümen kaleminde görülebilir. İstekli. 
ler hizalarında yazılı ilk teminat makbuz veya mektubile birlik. 
te 19-6-939 pazartesi günü saat 14,30 da daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (3918) 

* * * 
Beher metre murabbaına be~ lira. bedel tahmin olunan Aksa. 

ray Yangın yerinde 24 üncü adada 955/3 harita numaralı arsa. 
nın arkasında yüzsüz 216 metre murabbaı belediye malı arsa 
satılmak üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi E~ü. 
men kaleminde görülebilir. İstekliler 81 liralık ilk teminat mak
buz veya. mektubile birlikte 19-6-939 paazrtesi günü saat 14,30 
da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (3932) 

Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 

14060 kilo tereyağı 15-6-939 perşembe gUnU snat 16 de 
Tophanede Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda kapal 
zarfla alınacaktır. Tahmin bedeli 15455 lira, ilk teminatı 1159 
liradır. Şartnamesi komisyonda görlilebillr. lsteklllerln kanuni 
veslkalarlyle beraber tekli! mektuplarını ihale santinclen bir 
saat evvel komisyona vermeleri. (695) (3705) 

*** 
475000 adet yumurta 8-6--939 perşembe günU saat 15 te 

Tophanede Lv. am. Sa. Al. Ko. da kaplı zarfla alınacaktır. Hep 
sinin tahmin bedeli 7125 ilk teminatı 534 lira 37 kuruştur. Şart. 
namesi Ko. da görülebilir. Hepsi bir müteahhide verilebileceği 
gibi Anadolu cihetine ait olan ayrı bir müteahhide de verilebilir. 
İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel Ko. na vermeleri. (683) (3603) 

* * * 
29382 adet beyaz küçük kopça, 96960 adet siyah bliyük kop

ça ve 4470 adet pantolon arka tokası müteahhit nam ve hesabı. 
na 8--&-939 perşembe günü saat 14,~ da. Tophanede İstan. 
bul levaznn 8.mirliği satın alma komisyonunda pazarlıkla alma. 
caktır. Hepsinin tahmin bedeli 204 lira 50 kuruş kati teminatı 
30 lira 68 kuruştur. Nümuneleri Ko. da görülebilir. İsteklilerin 
kati teminatlarile beraber belli saatte Ko. na gelmeleri (İ) (3925) 

*** 
1280 metre arka çantalık bez müteahhit nam ve hesabına 

19 Haziran 939 pazartesi günil saat 14,30 da Tophanede Leva. 
zım amirliği satmalma komisyonunda açık eksiltme ile alma. 
caktır. Tahmin bedeli 2240 lira, ilk teminatı 167 liradır. Nümı.:
~si komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalnrilc lbc. 
raber belli saatte komisyona gelmeleri. (3) (3926) 

* * • 
Beheri 256 kalemden ibaret ~ki takım fizik malzemesi mü. 

teahhit nam ve hesabına 20 Hnziran 939 salı günü saat 14,30 da 
Tophanede Lv. 8.mirliği satın alma Ko. da açık eksiltme ile alı
nacaktır. Tahmin bedeli 3400 lira ilk teminatı 255 liradır. Şart. 
namesi Ko. da görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile bera. 
ber belli saatte Ko. na gelmeleri. (2) (3923) 

. 

1 Harici Askeri Kıtaatı Satınalma Komisyonu ililnları 1 
Siirtteki birliklerin ihtiyacı için doksan beş bin kilo sığır eti 

~939 pazartesi günü saat 11 de kapalı zarfla eksiltmesi ya. 
pılacak, muhammen bedeli 20900 lira ilk teminatı 1567 lira 50 
kuruştur. Şartnameyi görmek isteyenler i~ saatlerinde her gün, 
ek.siltmeye gireceklerin saat ona kadar teminat, teklif mektupla. 
rmı Siirt Tüm satın alma Ko. na verilmesi. (1015) (3508) 

* * * 
500 ton mazotun şartnamesinde tadilat yapılacağından yeni. 

den kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. .Muhammen bedeli 
30,000 lira ilk teminatı 2250 liradır. Kapalı .zarfla eksiltmesi 
5-6-939 pazartesi günü saat 1,15 te Ankarada M. M. V. Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. Şartnamesi 750 kuruşa Ankarada Ko. 
dan alınabilir. İsteklilerin ilk teminat ve teklif mektuplarım iha
leden bir saat evveline kadnr Ankaradn Ko. na vermeleri. 

(1011) (3344) 
*** 

Yerli mamulatından ve beher adedine tahmin edilen fintı 
240 lira olan 100 adet temizlik arabası kapalı zarfla satın alı. 
nacaktır. Eksiltme 22--6-939 perşembe günü saat 15 te An. 
karada M. M. V. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. İlk teminat 1800 
lira olup şartnamesi Ankarada. Ko. da görülebilir. İsteklilerin 
kanuni teminat ve vesaikle birlikte işbu eksiltmeye konulan iş. 
lerle meşgul tüccardan olduklarına dair vesaikle birlikte teklü 
mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar An. 
karada M. M. V. Sa. Al. Ko. na vermeleri. (3862) 

* * * 

az 
• SN ······e~ Şekerli, limonlu ve meyvah olup HA A meyva ozunun il" 

maliktir. Şampanya gibi lezzetli olup mide rahatsızhklarına t 
hdır. 

lstahsızhk - Hazımsızhk . 
Siskinlik - Bulantı - Gaz .. 
Sancı - Mide bozukluğu 
Dil - Barsak ataleti -
inkıbaz - Sıkıntı - Sinir 

V c bütün mide ve bars~k rahatsızlıklarına 

HASAN MEYVA 
kullanınız _ a1' ~ 

Mide için her yemekten sonra 1 • 2 tatlı kR§ıgı yanın bard S 
ı· içinde ve müıshil için her saba~ ~eya ge~ .. yatarke_n aç ~~$.J 

çorba kaşığı yanın bardak eu ıç~de kopur~~rek ıçmelidir. }I~ 
MEYVA öZO Avrupa ve bılhassa İngiliz meyva tuzl ~f 

daha yükısek olduğu kat'iyetle sabittir. Buna rağmen AvruP" ~ 
n özlerinden beı misli daha ucuzd\lr. HASAN MEYVA öZO 

bir türlü olup §ekersizdir ve çok köpürür. 

Şişe 30 l~i. 50 Dört 80 kfı 
mıslı misli _.-/ 

Spor ve Beden Terbiyesi il~ 
Alakalı Zevata: 

Ba§Vcldilct beden terbiyesi gcııcı direktörlüğünden: . ..tilY 
Genel direktörlüğümüz tertip edeceği bir spor müzesı ~~&

hanesine ve neşredilecek broşure konulmak üzere aşağıda.kl d•~· 
delerde gösterilen malCımat ve resimleri toplamak karaf111ıı.Jc JP' 
AJakalı zevatın bu ilanımızı :nektup yeri~e k.abul b~Y?1'ar 1',ıf' 
kal 6 X 9 ebadında. bir fotograf ve tercumeı hallerını (Ml eteri' 
da; Beden Terbiyesi genel direktörlüğü) adresine gönderJJl 
ni rica ederiz. '/Pet• 

1 - !dma.n ittifakının teşekkülünden itibaren umuoıi ~ 
kezde, federasyonlarda ve diğer heyetlerle mmtakalarda çal 
olan zevat, ıc 1f" 

2 - Beden Terbiyesi ve spor işlerine ötedenberi eıne 
miş olan zevat, t1 _.. 

3 - Şimdiye kadnr muhtelif sporlarda. Türkiye reko~11), zanmış olan sporcular (rekor nevileri, kazanılan yer ve uı:1, 
4 - Muhtelif sporların milli ekipleri içinde yer almış ,e 

li temaslara iştirak ettirilmiş olan sporcular, . it f" 
5 - Beden Terbiyesi ve spor için eser meydana getırıtl r ff' 

zetelerde ve mecmualarda spor muharrirliği yapmış ve spO iJl~ 
zetesi çıkarmış olan zevat (bu zevatın mümkün ise eseri~; ricl 
ve yazılarından birer kolleksiyonu birlikte göndermelerı 
olunur. / 
~~~~~~~~~~--___., 

Sümer Bank~ 
Sellüloz Sanayıı 

Müessesesinin ., 
Yemişte Vapur iskelesi Yanında 28/36 No. da açtı9 

PERAKENDE SATIŞ YERi 

Muğla garnizonu için 85000 kilo sığır eti kapalı zarfla ek-1 
siltmeye konulmuştur. İhalesi 19-6--939 pazartesi gürfti saat 1 
15 te Muğlada dağ tuğ. Sa. AI. Ko. da yapılacaktır. Tutarı 19550 ı' I 

Faaliyete başlamıştır 
Her nevi kağıt ve Karton ihtiyaçlarınızı ucut 

Fiat:arla buradan tedarik ediniz. 
lira ilk teminatı 1467 liradır. İsteklilerin kanuni vesaiki haiz 

1 

1&1 • 
olmaları lazımdır. Teklif mektupları ihale saatinden bir saat ~İİİİİİİİİİİİİİİİİmillmİİİİİİİİİİİİimİİİİİİİi;;Iİİİİİİİİİİİİİİİİİİmlliiiiİİİİİİİiiiiİİİİİill'!'" 
evveline kadar verilmelidir. Şartnamesi l\Iuğlada Ko. da görüle. 4 1 · A 
bilir. İsteklilerin Muğlada Ko. na milracaatıarı. (1033) (3924) 1939 RESİMLİ HAFT bd 

Belediye Sular idaresinden : Her nüsha yeni bir güzellik ve olgunlukla çıkan .sidi'' 
Yapılması icap eden bazı ameliyattan dolayı 4--6-939 pa. haftalık mecmua Türkiyenin yegane rakipsiz gazete• I 

zar günü saat 14 den ertesi günü saat 12 ye kadar terkos sula. 

nm kesmek mecburiyeti hasıı olacaktır. Mu .. vezzilerden ısrarla isfeyi n ıt · 
Bu sa:ıtlerde şehrin münhat nokta!arında sulurının hafif a. 

kacağı ve yüksek noktalarda su bulurumyacağı sayın halka ilan lı ••••••••••••••••••••··-: olunur. (3914) 1 


