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Pariste spor sahasın -"'l 
daki muharebe 

l>aris, 6 (Hususi) - Ruğbi 
~Pi1onluğu için bugiin Mnba· 
fıa takımı ile Jandarma takınu 
IQaçı çok şiddetli olmuş, üç o
:cu ağır yaralannııştır. Se)ir-

er de iki partiye aynlmış, bir 

Bugün 
ilavemizle beraber 

24 
~klan yaralanmıştır. ~ bo* 
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Çeklerle Macarlar arasında 
kanlı bir çarpışnıa oldu 

4 ü zabit olmak üzere 9 Macar 
5 Çek askeri öldü 

~k bataryalar1 Munkaez'i bombardıman - elti" 
,!aşma kale 

D8vıet mübayaatında 
, komisyonculuğun ilgası 

Yazan: Asım Us 
~lllTelslmlz İsmet İnönü dan sonra :m.uıi müdafaa işlerin
~ iı altında toplanan Ye- de kendi başına teabhüUere gt. 
' lleyett milli bayat içinde rcbllmlştl. 
' lkısıer yapacak mühim Netice şu oldu ki .Mlllt Müda· 
'- t-1-r vermiştir. Bu kararlar· faa VekA.leti doirudan doğru7a 
~l'l dedet mübayaatında fabrikalar ile temas etmek sa
"llı-.1011.cuıuk usulünün ilga yesinde hem her türlü ihtiyaç· 
~lınasıdır. lanın temin etti, hem de yüz 

11._. 1oııculuk usulil niçin milyon liralık alış bir tahsisat 
it ~Jor? Devlet dalreleri;r- ile devlete e11- aşağı iki buçuk 
' 'Ye7a ecnebi fabrikalar, milyon liralık fazla ısllAh aldı. f 
l't...._ tleaz.ethaneler arum• gi- Devlet hesabına doğrudan 

... ,,....,L'""YWt.... "4bayaa işlerini kolar doğruya fabrikalar ile temas e
'lıli 'Ye bu hizmete muk&- enk .uı&h~ ,.,ımak pek&l& 
!'-1. -....,aa bedeli üzerinden mümkün olduğuna g6re neden 
~ bet nlsbetlnde bil' komls- dolayı ziraat makineleri, f abri
~ '1ıaaaıc 'bir suç mudur ki bu kalar, yahut buna benzer sair 
"-- blr kanun lle kaldmlma· ihtiyaçlar ayni şekil ve usul da-
:1ı!~ görülüyor? İresinde tedarik edilemesin? 
~lert basit bir göz ile Bazan memleket dahilinde 

işgal ettikleri Macar 
toprağını terketmediler 

:u-... ı ~ eagsfada> 

• 
1 

' er için bu usulün ilgası tetkik seyahati yapanlar şöyle 
~ bir nıesele bile teşkil et- bir vaziyet ile karşılaşırlarmış. 
~ llaıdka.t halde ise hiç de .Devletçe mübayaa olunarak vl
~~etndtr. Zira devlet mü· IAyetlerden birinde bazı köy
~ ela komisyonculuk sis- ıere mal edilmiş ziraat ma'ktne

'ı..~den her sene devle- Ierinln işe yaramaz halde bek-
4't -~k mll7onlan yalnız he- Iediğinl görilrlermlş. Bu makine 
~,~akla kalmayor, komis- ler birçok paralar verilerek a
l\~ istifade edenlerin pa- lmmış? .. Ö7le iken acaba niçin 
... --.ıunak: ihtiyacı devletin kullanılmaror?.. Makinelerin, 

Ereğlide karaya o~ran "Tan,, 
vapuru kuılanldı : 

"Millet,, vapurundan kur-Mlan iki 
"" ~ thtıracma galebe et- köylülere yaramayacatı nasıl 
'ıu.. bazan devlet hesabına olmuş da farkedllmeksizln pa
lıftt,e &lııuııış olan şeylerin hiç ralar verilmiş bulunuyor? Zira " 
~ )araınaksızm şurada, bu- bazan komisyonlardan istifade 
~!"'tıdütü görülüyordu. edenlerin para kazanmak lhtl-
~ ~ll"llıuzda kaldığına göre yacı köJlülerln işine yarayacak 
l',bı~_Jll evvel .Milli Müdafaa ziraat makineleri almak lhtiya· 
~ ~ce Jilz milyon llrahk sına takaddilm ediyormuş. Ko
() ~ba1aası lAzımgelmlşti. mlsyonculuk usulü devam et
~ VeUlet bu silAhları tikçe, haklı veya haksız bu tür
" )' OJıcuıar vasıtaslyle ala- lü dedik.odulann önüne geçlle- -

e d<>trudan doğruya mezdi. 
~ an satın aJmak ka- İşte, Heyeti Vekllece komls-
~ l'eıtnlştı, Bu karanm ec- yonculuk usulünün ilgası yo
qj't '1lah fabrlkalarma bir sir- lunda alınan çok isabetli karar 'ile bUdlrmtştL uzun zamanlardanberl alışılmış 
"- ı.,''fl '1rkett lle beraber bü· olduğu için kötülüğü görülse bi. 
fi ~ltkaıar derhal bu tekli- le kaldmlm.asma kolayca lm-

kişi ·bugün g~liyo~ · 

S ettt. Yalnız Şnayder kA.n bulunmayan bll! sisteme OrMtı ile çarkçıbqt lMtın 
b._, etti. '1 A-rln ı••-- t.dwoo (Yaıur 6 inci ıa11fada) ~ 'i'll&J'Uı'!> ~- .,,.._ nihayet vermiştir. 
~~lltiısebepueTürldJ& =.==-=.:.:..:=.:=.=::.:__ ________ ~"'."":-::~:-:-:-:-:-::-:-:-=:::::;:::=--:----:;;:----;----;---~--
S ... ~esa,1anna masraf ya- I I ki Çemberlaynın 
~ lllilnıessu bulundur- Botun okuyucularımızın ko ay ı a 
~~1l&Qı-:.e;~.ı:_ :::: :!: ı·şıı·rAk edecekleri Roma seyahati 
.._,~_-..l'llldeıı muıa,·assıtıara a Resmi program Londrada 
l'l "°'lll°"1a1011 'Vermeğl ötedenbe. 
'bıtıhprruş olmalan idi. Fa- Zengin mükafatlı neşredildi 
4-r._ \"Uraza rağmen Milli Mü- - - - - - - Londra, 6 (A.A.) - B. Çem-
'ttt. ekAJ.eu kararında ısrar v A K 

1 
T berlayn ile Lord Hallfu'ın ge-

() lecek haftaki Roma seyahatine 
~t«::-11 ekseriyet hissesi alt program Londrada resmen 
....,._h Slt •llııde olmasından neşredilmiştir. 
~ '-aı ~ fabrikası iş yapa- •• b k s Bu programdan anl&Şıldıfına 
:.._,, e hldtitnı görünce sll'f mu sa a 8 l göre. lnglliz nazırları Parlste 
~lt lstt~~ inal aatabllmek için 1 bir mUddet kalacaklar T• ken-
~r~ liııı kurtarmak mec- TafsilAtı bir iki güne kadar s duerine barıc11e bakanlıflnda 

e kabnıştı. Ancak on- ~ (~ı 3 nciide) 
•VV'U'Vlı,,_"""'_,,_~,.,.,""""'""",.,.,"""""""'fV'VVV'U'V'I""",,.,.,., 

Belediye halka ucuz ekmek 
yedirmeye çallşıyor 

Bu maksatla yapılan tetkikler 
hayli ilerlemiş bulunmaktadır 

(Yaz111 4 üncü sayfada) 

Beş çingenenin 
köY 

Bir ihtiyarı öldürdüler 
kişiyi yaraladJlar 

Millet vapuru 
Negibi şartlarla satılmış 

Dünkü aayınuzda Millet vapuru niçin satıldı diye bir fıkra 
)'UllUI, bu fıkrada alikadarlardan bir~ aual •ormuıtuk. Dün 
Denizbanktan matbaamıza telefon ile ıu malfunat verildi: 

Millet vapuru memleket dahilinde lnıll.mlmek üzere eski 
o.izyollan tanfmdlın 936 da 17000 liraya satılmııbr. S.bt 
a1.,,.ı•ıi Deniz Ticaret ;Müdürlüğüne de INldiriJmittir. 

Bu ınal6mattan öğreniyoruz ki Millet vapuru hurda demir 
olarak utılmamq. Onun için Barzilay kumpanyası tarafından 
ıilep olarak kullanılması usulsüz değildir. 

Ancak 1800 tonluk bir geminin kullanılabilecek halde iken 
17.000 lira bir bedel ile Barzila'.y kumpanyasına satılrnıt olmasın· 
da bir aldarut olup olmadığım tayin etmek bizim ihtiaa11mız ha. 
ricinde bir ittir. Millet vapuru vaktiyle Vapurculuk Şirketi tara
fmdan kaça alınnuı? Denizy.clları idaresine kaça malolmuı? De· 
rıi.ryollan tarafından ne kadar zaman kullarulrmt veya kullanıl. 
mamıt? 

İhtisas sahipleri bu cihetleri tetkik ederek 
bilir. 
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Beş çingenenin 1 
köy baskını 

Bir ihtiyarı öldürdüler 
Oç kişiyi yaraladdar 

Evvelki gece sabaha karşı E
yUp kar.asma tabi Pirinç köyde 
kanlı bir vak& olmuş, bir kişi öl. 
mut, Uç kiti yaralanmıştır. 

Gece 2,30 da bee adam Kemer. 
burgua bir saat mesafede PL 
riıtıÇ JdSyjhıe gelerek 50 yaşmda 
Muatafanm evini basmışlar, Mus 
t&f amn kolunu bağlıyarak yüzü
koyun yatırmışlar. paralarmm 
nerede olduğunu sormuşlardır. 

Mustafa bir eey söylemeyince 
dıövm.Uller, yaralamışlardır. Mü. 
teeavtzıer bu kadar tazyike rağ. 
men para çıkaralnaymca 60 ya. 
ımc!& Halllin evini basmışlar, a. 
hırd&kl güzel kısrağı alıp kaç -
mak 1ateml§lerdir. Kısrağın çı. 

kardıfı gU.rUltUyü H&lllle oğul -
1an Yqar ve Arif duyarak uyan. 
mıeJardır. Bunlar a.tııra koştuk • 
ıa.rr zaman k&ranlıkta yUzlerini 
~kleri bel adamla kargı. 
l&pllll!ardır. 

Ahırda derhal bir boğuema bq 
1aıDJ1, baba oğullar sopalarla 
:rntlthle dayak yemelerine rağ. 
men hayduUara karşıkoymuşlar. 
(lır. M.Uteeavizler boğulDl& sıra • 
•mda bıçaklarına .saldırmışlar ve 
rulgele sar i""'...maya. ba.şlam~la.r -
dır. Haydutlar daha fa.z.la. kalır. 
Jana. ya.kalanacaklarmı anJadık
larmdan ahırdan çıkıp kaçmaya 
teeebbUs etmişlerdir. Halil ihti -
-yar olmasuia. rağmen peşlerine 
t&kılmıg. biliıu gören haydutlar 
dan bfri tabancasını çekip Uç el 
ateş etmiştir. Halil ağır surette 
Yarala.nıp yere dUştince beş a • 
dam karanlıkt& kaçıp gitmişler· 
Wr. 

Yaralı dün, araba ile Eyüpe ge. 
tirilmJpe ele biraz sonra ölmüt -
tUr. Diğer yaralılar da. Balat has 

~~~~~ır. J , . ' 

ıv.an 'lhüdcleiumumiliğe haber 
verildiğinden tabibi adli Salih 
Hqim ve nöbetçi müddeiumumi 
muavini Sadrettin sabahleyin E. 
yübe gelerek ceeedi ve yaralıla.. 
n muayene etmitler ve takibata. 
elkoymutlardır. Bu sirada, va
kayı duyar duymaz her tarafta 
sıkı tedbirler aldıran Eyüp ~ • 
dama kumandan vekili gedikli 
•bal Hakkı katillerden 4ördü -
ntın vak& ma.Jalltne bir saat me. 
aa.fec1ekl Cebeci k5ytlnde, PUSU, 
!runrıUI olan jandarm&lar ~ • 
fmdan 11ıcaıanm19 olduğunu ve 
~ ~JE~ getlrilecelrleri
nl blldfrmfttlr. Saat 11,30 ~ya_ 
bJına haydutlar ja.ndarmala • 
rm mubatuumda ve elleri ke -
lepçell olarak ]fyllbe getirilmiş -
ler, mtıdclelumuml Sadrettin ta
l'afmdan IOrgulan yaptlmifbr. 
llllJIUlbr. 

Bıı cıart adam çingeııedirler. 
fatmleri Karacabeyli Ahmet. Bur 
salı Eresun. Bursalı Mehmet ve 
Bursalt Mustafadrr. 

Suçl&rııu mütemadiyen inkar 
etmekte ve aepetçilik yapmalda 
~Jderinl e8ylemektedirler. 
'.Ancak gece 11.baha karşı o civar 
da ne ig ya.ptıkla.n . hakkmdaki 
ınıaUere cevap veremem.i§lerdir. 
Hepsini ı:ı.Uzerinde birer bıçak bu 
lanmqtur. 

Eresunda iae ayrıca yeni atıl. 
ımt bir de tabanca çıkmıştır. Bu 
aümm ceketi kan içindedir. 

Amasra limam yakında 
açllacak 

Deni.z: Ticaret Müdürlüğü tara
fmdan temi.z:letilme'lrte olan Amas
ra limanı bir haftaya kadar aç11a
caktır. 

Bu llinan Xaradenizde vapurla· 
rtn aığmabileeeği ·muhkem bir ye: 
olacakttr. Bundan sonra · Ereğ'i 

9'I Zonguldak civarmdan kömür 
yUJdıyecek vapurlar burada sıra 
belrliyecekler •e ~ıkac:ak fırtına

lardan da lrorunmut olacak1ardrr. 

··-·----··-·-·--......... -.... ---... ·------· ..... ı=-····---
Kadıköyünün 

yolları 

Vilayetlerde 
yapılacak abideler 

Maketlerin Hiçbiri 

ilkokullarda 
muayene 

Her Talebe İçin Bir 
Sıhhat Cüzdanı 
Hazırlanacak 

Gazetelerde bir havadiı var: Kalaınqtan Fenerbahçeye ka. Beğenilmedi 
dar yol asfalt ile Belvu Otelinin yanından Fenerbahçeye kadaı Vlllyetlerde yapılacak abide-

KUltur sıhhat mtıfettişJeri ta
rafından ilk okullarda okuyan 
çocukların muayeneden geçiril
mesi ,.e rahatsız görülenlerin 
tedavilerinin yapılmasına karar 
verilmiş, muayene işine başlan. 
mıştır. 

olan sahile rıhtım yapılac:ak:mıı. ıer için ressamlar ve heykeltraş· 
Fenerbahçe tstanbulun yU.z:iik taşı sayılabilecek bir cUzeUil ıar arasında açılan mUsabaka-

köşesidir. Oraıınrn iman tehrin turistik kıymetini bir 'kat dah< nın neticesi dUn Güzel Sanatlar 
arttırır. Akademisinde toplanan jUri 

Bununla beraber biz bu imar teşebbüsünde bir &istem hata· heyeti tarafından tetkik edilmiş 
sı görüyoruz: Bizim bildiğimiz gehirlerde imar merkezden bat· ve iştirak eden ıı heykeltraşın 
lar, muhite doğru genitler. Muhitten ba§layarak merkezi ihına il da maketi uygun görUJmemll;!
eden imar hareketi sakattır. Halbuki Suadiye asfalt yolu yapılır 1 tir. Çocuklar için sıhhat cüzdan· 

ıarı vücuda getirilecek ve blitUn 
sıhhi vaziyetleri buraya kayde
d llecekUr. 

'.<en bu r.akat sistem tatbik edildi. Asfalt Feneryolundan hatlar -o---
Kaclıköyünün merkez noktası olan iskelesinden Feneryolun< 

Göz ve diş gibi uzuvlarından 
rah:ıtsız olanların da muayene
lerinden sonra. yenl kurulan kll· 
niklerde muayeneleri yapıla

caktır. 

ka~ar bütün yıcll•r acınacak haldedir. Şimdi yine Kalam:' iske Kuçokçekmecede 
lesınden başlayarak Fenerbahçeye kadar olan sahanın ımann 

~dan .bahsedi~iyor. Kadı1cöy, Yoğurtçu, Kı.z:ıltoprak taraflarr batı. l köy sandıg'-' 1 
: ra bıle gelmıyor. 
1 Bize kalırsa ilk yapılacak gey ıudur: Kadıköy isk~leainder. 
\ Feneryoluna ve Fenerbahçeye kadar bir asfalt yol ya~mak: b.-
1 yolun Ba§çavuş sokağı gi.bi yoldan başka her şeye benzıyen bazı 
i yerlerini biraz geniıletmek: ondan sonra diğer türlü imar prcje· 
i terini tatbik etmek ..• 
i 

Devlet Baıımevinin 
Sabş Şubeleri 

Devlet Basımevl gelecek yıl 

için JAzım olan okul kitapları
nın basma işine şimdiden baş

•- w• m m o m ~-- sııııuınıt111ıt11111ıı 

KUçUk~ekmece ahalisinden 
bazıları İstanbul başmüddelu • 
mumtliğine müracaat ederek 
Bakırköy kaymakamından şl • 
kA.yetfe bulunmuşlardır. Şık~ • 
yetin esası Ktıçllktekmcco kö -
yU ihtiyar heyeti ha.kkmda ge • 
çen ağustosta yapılan bir mll -
racaatrn neticesi afrrıamamaeı 

ıızerlne yUkseJc, makamlarda.n 

Valinin tetkikleri 
ıa~nıştır. tık okuJların birinci Vali evvelki gUn Cihangire 
ıtıındtarındaki okuma kitabı da giderek buradaki kaldırımsız 

hazırlanmrştrr. sokakları görmüş, bunların tan. 
Devlet Basımevl kitap satışı ziml için mahallen tetkikat yap. 

işiyle meşgul olmak Uzere vtıa.- mıştır. Sonra Kadırgaya gelerek 
yetlerdo satış şubeleri teşkil et- Maarif Cemlyetınln Talebe Yur-
mlştir. dunu görmUştUr. 

Her vll!yette satış teşkila.tı Vali dUn de Kasımpaşaya gl· 
ırnrmak kabil olamadığı için derek Bahriye müzesini gezmiş, 
mUşterek vilA.yet teşldlA.tı ,.n - buradaki tarihi kıymeti çok yUk 
cuda getirilecektir. sek olan kadırgalarla diğer eş. 
Bakanlık bu hususta tetklk· yanın hUanU muhafazası için &· 

ıere başlamıştır. , 1.nması icap eden tedbirleri tes· 

Köylerde Kütüphane bit etmiştir. 
KUltllr Bakanlığı köy okul Öfleden sonra da İBUnye -

ktitUphaneleri hakkında yeni Bebek, GUmUşsuyu yollarında
bazı kararlar vermiş bulunmak- ki inşaatı tetkik etmiştir. 

tadır. 
Bunutı !çin bUtcede ayrılan 

bir tahsisatla. kUtUphaneler zen· 
ginleştlrllecektir. Köy kUtUp
hanelerlnde bilhassa köylUye 
yararlı eserler bulunacaktır. 

inkılap Eserleri 
· Müzesi 

Beyazıtta yeni kurulan inkı-
1A.p eserleri mllzesl faaliyetine 
yakında. başlayacaktır. 

MUzenln tanzlml işiyle meş • 
gul olan basma. ve yazma. eser. 
ler dlrekt6rlUğU çalışmasını ta
mamlamıştır. 

Vall L~tfl Kırdar müıenln 

yakında. açılış t6renlnl yapa
caktır. 

Kabzımalların şikAyeti 
Haldeki kabzımallardan mü

rekkep bir heyet Vall ve :Bele· 
diye Reisi LOt!i Kırdara müra
caat ederek bazı şikAyetıeri ol
duğunu söylemişlerdir. 

Kabzımallar heyeti dUn Vali 
tarafından kabul olunmuştur. 

Kabzımallar hal resminden, 
hamal' adedinin azlığından, tah
mll ve tahliye işlerinden, meyva 
ve sebzelerin toptan fiyatının 

çok ucuz olmasına rağmen pe
rakendecilerin lhtıka.ra saptık-

tarından şik~yettc 

tardır. 

bulunmuş· 

On ·kıı un u 
ı.:IAVA~ 

Vali Adliye~e 
Vali ve Belediye Reisi Dr. 

Lfltfl Kırdar dün öğleden sonra 
adliyeye gelerek mUddelumumı 
Hikmet Onatı ziyaret etmiştir. 

Vali ve Mtlddelumumtnln gö
rUşmesl yarım saat kadar sUr
mUştUr. Ziyaret Ietanbul adllye 
binasının inşası lşl Ue alAka.dar
drı·. 

Pazar yerleri 
Vall pazar yerleri etrafında 

kaymakamlara. yeni bir tamim 
göndermlştlr. Bunda, pazar yer· 
lerlnde gıda. maddelerinin açık. 
ta. satılmaması için derhal icap 
eden tedbirlerin alınması, başt& 
kay:nakam olmak üzere nahiye 
müdürleri ile belediye doktor
larının haftada bir defa olsun 
pazar yerlerini sıkı bir teftişten 
geçirmelerini blldlrmt~tır. 

KARLAR ÇABUK 
KALDIRILACAK 

Vali, şube mUdUrlerlne gön· 
derdiği bir tamimde kar yağdı
ğı zaman bunların kaldırılma
sının yalnız temizlik ameleslne 
bırakılmayıp, yardımcı amele
lerle sokakların derhal temiz. 
Jenmesinl blldlrmlştlr. 

Hava }-Urdun Trnky!l, Kocaeli Te ı Saat 1.1 ılc hava tazyiki i58.: .mill
Ege bölgeleriyle Cen up Anadolusun- metre idi. Sühunet en yüksek guneşle 
da kapalı ,.e yer yer ynğı~h. orta ve 12,3 Ye en dii şilk i.4 sııııtigrat olarak 
cenubu şarki Anadolu ile K:ırndeniz lmyıledilmişlir. 
kıyılarında kapalı, rncvıii yağışlı, 

diğer bölgclerıle umumiyetle bulutlu 
geçmiştir. Jlüzgarl:ır Doğu Anadoln
d:ı sakin, d i/!er höt ı:;elcrde umumiyet 
le cenup istiknmelinrlen orln kU\'\'el
le, Egede de kuvntlice esmiştir. 

ı~ıanbulda hava huhıllu gecmiş 
rü:r:gAr şarktan saniyede 1 - 3 metre 
hl7.ln e~mi~tir. , 
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. INKı1!l.1 - /li:e Mebusu Ekrem 
Bey biradan maada tiilcümle nıwki
ratın dlenen islimalinin memnulyell
ne dair vcrdi(j( teklif, ldylhn tncU· 
menet 1011anz nıü:akert 11örillmü,. 
türe 

Yeni Beyoğlu Kaymakam1 

:f. 

Bay Dani§in Çankaya kayma
kamhğma tayini üzerine bop1an 

Beyoğlu ~:~·~~ ~kır~ 
kty kaymakamı Ahmet Hamdı ta.. 
yin tdilriıiıtir. ' 

Yeni Beyoğlu bymakami dün 
vazüesine baglartU§tır. Bay Ahmet 
lh.mdiye buradaki va.z:if esinde de 
muvaffakiyet temenni ederiz. 

-0---

Boğaz haricindeki 
. tesisat · 
Bunlardan istifade 

edilemiyor mu? 
DünkU sayımızda. Karadeniz 

boğazının açıklarında. vaktJle 
mevcut olup kaldırılan btr fener 
dubasından bahsetmiştik. DUn, 
bize verllen mal!lmata göre, 65 
sene evvel Karadeniz boğazının 
haricine konmuş olan bu duba 
iptida! bir vasıta hallnden ilerl 
geçememiştir. 

Bunun tızerlne on metre lrtl
taında bir şamandıra. yapılmış· 

1 

tekrar tahkikat istemelerinden 
dolayı kendJterfne hakaret edlJ
mlş olduğudur. 

Biz bu nıuracaat Uzerino hl
ttsenln mahiyetini t&hklk ettik. 
Denildiğine gı'.>re KUçUkçekme
:::ede on kadar kasap dUkklınr 

~ardır. Bu köy belediye hududu 
:ıarfofnde olduğundan civardaki 
:-talk bu kasaplardan et almak-
~adır. · ı 

Her bir kasabın yazın mikta
rı &rtmalt, kışın eksllmek su· 
retlyle ortalama gUnde sekiz, 
'ln koyun kestifl de söyleniyor 
Köy lhtly&r beyetl kasapların 

sattlklan: ·koyunların her birin· 
den 25 kuruş alır. HasılA.t köy 
1andılına aittir. Sonra KUçUk 

\ 
ı;ekmecede kum ve çakıl taşı 

vardır. Bunun sarfiyatı da fazla 
olur. Köy sandığı lçln buradan 
alman kum ve çakılların araba. 
sından da gene ylrmt beşer ku· 
ruş tahsil cdntr. 

Halbuki KUçUkçekmecentn 
'töy sandığında bu tahsllltın 

mukabtıı olmak icap eden pars 
yoktur. Şiklyette bulunanlar I· 
'ti senedenberl 10, 15 bin llrahk 
bir paranın bulunması JUzumu· 
nu n~rl surerek meselenin tet
kikini istemişlerdir. 

Zannediyoruz ki böyle bir mr 
>elenin wtktkl zor blr şey değtl· 
dlr. Kasapların bir gllnde vasa
tf olarak ne kadar sarfiyat yap. 
tıkları belltdlr. Kum ve ~akıl 
taşı sarffyatr da tahmin oluna· 
blllr. Senelik hasıUt tıe köyün 
sindık mevcudu ve .sarftratı blr 
mukayese edntr. · 
Anlamadık böyle bir Jşin tah

kikini istemek neden dolayı hoş 

tır. Ayrıca Rumeli kavağında . görUlmeyor? 
bir radyokar tesis edilmiştir. ------------

Bunlardan istifade edil -
mektedlr. Rumeli ve Ana.do -
ıu sahUlnde de bir sis düdüğü 
vardır. 

Bizim yazımız denlzclltkle a. 
Ilkası olan bazı zatların· ifade
lerine matuf idi. İhtisasımız ha· 
rlclnde olan bir mesele hakkın
da fazla söz söylemeğe keodl
mlzde hak bulamayız.~ 

Ancak bir nokta var ki blzhn 
sözlerini yazdığımız denizci • 
ler iddialarına. geeçnlerdeı 

Boğaz haricinde batmış olan Hl
sar vapurunu delil olarak gös· 
termişlerdl. Ac::ı.ba Boğaz ha
ricindeki tesis.at nasıl oldu da 
Hisar vapurunun batmasına 

mani olamadı? 

Manisa VaHsl 
Manisa. Valisi Bay Osman Şa: 

htnbaş, tstanbula. gelmll'- ve rll\n 
\~:\!iyi zlyarot etmi~tlr. 

( · ~ısa hııherler ) 
• M!ltekait, eytam ve eramllin maaş 

yoklama işlerinde zorluk çektikleri 
için MaJiye \'ektıletl Tetkik Bürosu
nun bir layiha hazırlamakla oldu#u 
yazılmıştı. H:ııırlanan bu IAylhayn 
göre, mütekaitler ve dullar maa~la· 
.;ını bizzat almak ı,artiyle Malme
murlukları tarafından nüfus tezke
relerine meşruhat verilmek sureliylr 
yoklamadan muaf tutulacaklardır. 

• Esnaf cemiyetleri dört ay evvel 
açılan hastahane binasını :satın rıla. 
rnk bahçede ıİyrıcıı 80 yataklı bir 
pavyon kuracaklardır. 

• BuJgıır sefiri Gospodin 'fodor 
Hristof on gün kadar Sofyada kalmak 
üzere şehrimizden ayrılmıştır. 

• Alman hilkCımeti; İzmir Fuarına 
resmen iştirake karar ''erdi/!inl şim
diden Alman General Konsoloslu/!u. 
rna bildirmlştk. 

• Son günlerde tebrimi:r:de bazı 
cins J>irlnç flyallannın yükseldiA' 
ı:ıörllJmekledlr. 

Evvelce 26 - ı1 .kuru~:ı ntınnn haz; 
cin~ plrln(')er 30 ktıru,::ı çıkmı, hıı· 

lıınnı:ıktadır. 

Sümerbanf< 
fabrikaları 

Dört grup halinde 
birleştirildi 

Ankara, 6 (Telefonla) - Sil' 
mayelerinde devletin iştiraki~~ 
lunan müesseseler hakkmQi>"' 

kanunun tatbiki icabı olarak;; 
mer Bank fabrikaları ~iın .• ~ıt 
dört grup halinde tevhit edtJJll" 
ve muayyen müştak.il m~ 
lel' haline getirilmiştir. · aenıJ 
Sunğipek fabrikası bu grupl~ 
dışında bırakılmış pamuklu. Y"'. 

lU sellUloz deri ve kundura fa~ 
kalan idareleri dört grupta 
leştirilmiştir. 

---0-

Devlet ŞOrası re!s 
va azahkrarı 

Ankara.~ (Telef~nla) -.~ 
liye ve Adlıye encfunenlen rP 
tereken toplanarak ~.vlet .-~ 
sı reis ve azalıkla.rı ıçın g~..,ğ 
len na.rmedin otuz üçünü teP ... 

ederek umumi heyete arza. k ~ 
vermiştir. Umumt he~t bu cP 
Uç na.mutten on birini ~ 
tir. Reisliğe şiira daire reisleri". 
den İsmail Hakkının seçi 
muhakkak addedilmektedir-

--o---

Tapu Umum mudur vek 
Ankara. 6 (Telef onla)- M&1Jf 

Vekaleti maliye tetkik heyeti 
isi Esat Tekeli tapu ve kad 
umum müdürlilğiinc vekaleteSI 
yin edilmiştir. 

Kazanç vergisinin tar~ 
ve tahakkuku 

dş 

<:iııa 
lıuıa 
tınd 
kt1ta 

1· 
katı 
ldar 

~! 

!ti \l tı:ı 
hera 

~lfb 
aıa,k 
lı ı1e 

Q 
ıe11 

llt Sö 

'• l{u 
ll~ d 

Ctt \' 
l'lrıe ı 
ltı el 
d•şa b l'r 
il b 

lllı11u 

~u 
hır Ilı 
~'tın, 
kat 
ha.ret 
tara 
~()l' 'ıı 
taı,11 

'ta 
trırarı 
"ıı 2 l' • 

Ankara. 6 (Telefonla) -1/ ~1)or 
dat umum mildUrlUğü kazaıı9 ... ~ ııa 
gisinde tarh. tahakkuk ve tBJl'1 ınatrı 
Un de kull&mlan bllUnıum f 'rıı 
ve nUmunleri yeni baştan erdır 
etmiftir. 1939 tarhiyatı 'bU ,JJ ıtıı~e~· 
tem üzerinden yapılacaktn'· ~tkıer 

'l'e" 
,.,. lııl'k 

AdlJ evrakın tebhg• ta.ttı:ı 
Ankara, 6 (Telefonla) - ~at 

ll evrakm posta idaresi vasP ı~lrı 
sile tebliğine dair kanun la •ı ıı.11 
sı üzerinde dahiliye encümen! tıı'°l'IJt 
ni değişiklik yapmış ve bi~ !:, ,;·l ti 
smı tebliğa.tm zabıta vasıtP".J t,:all 
yaptmlabileceğine dair b ~tı\a.rı. 
kaldırmıştır. Bu yeni vaziyeti t, 

re, polis ve jandanna mevcUt 
nunl mevzuatla kendisine _,_ 
du bulunan zor kullanılm&SP" 
c.ap ettiren adli tebliğ ve 
den başka hukuk işlerine alt 
liğJeri yapmıyacaktır. lb 

• e"\ 

TUtUnlerim~zin şöhrt~ t:: 01 
Ankara. 6 (Telef onla) - ttJf b,11 dıı 

tUnlerimizin şöhretini lngil~ '4!tıı~ll 
de ihya ve inhisar ma.mulA fJ l} t 
ora piyasasında sUrUmUntl ıss' bır1;41 
min için inhisarlar idaresi ha~1 r 
nakaJe suretile bUtçesinde ~ <\ı'e 
li bin lira temin etmi§tir. ~ltıı d 

•ı a 

Paris sefirimizin ziyafe1 
Paris, 6 (A.A.) - Ha-r.S 

ı:Iirtror: 

Türkiye bttyttk elçisi B. S 
Da.vazla refikası Fransanııı 

11 
kara. büyük elçisi B. Mastil 
refikası şerefine bUytlk • 1 

TUrklyeye hareketlndeD 
parlak bir dine vermlşterdlt• 

"e b ~ .. l d. lşt 
lr"' . 'lf 

tııııı~ 
~ltıı t; 
t a 
atııı 

~dı~.d 

Dlnede B. ve Bayan sart' tt1
111 kordiplomatiğin yUksek ıııll 't1ıı da 

sUlerl Temps gazetesıııf~of .ı\~! 
rektörü B. Chastenet. dl ll~•u' 
nal de Debats gazetesinin rf tar,

11 
ı 

törU Kont de Nallche, h& ııı, 
1 bakanlığı erkA.nı Ye Paris 9 bı el 

' e.tıtl tı 1 tesine mensup bir çok ş ardı 
ıer hazır bulunmuşlardıt· ı.ıllllş~t 
========:::==:=:;:::';:ift!• ...... lı 

• Halk sandı~ı dilne kadar bıl'I{ 
~fye kredi vermiştir. Verlledfll ,J • 

Krt ~tar 1 miktın 20 bin liradır. ,,c• 
Jar arasında terziler, kund~1 ~orl 
Jrnkk:ıllnr ek~C'riycti IC'5kll e( 
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,.., Son hadiseler üzerine 
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Son Haberler 1 ~!r~_!'Df,,!!nd!!'~ 
Yine Mehmet Akif tevkifhanede ıslahat 

yapılacak mı? 
Müddeiumumi hadise hakkında 

_, izahat veriyor 

Bitlerle 
Bek 

. . 
ıçın 

Y az:an: Hakkı S&ha Gezain 

Daha dün, mezarı bqıada 
:nemleket aençlilfnin hÜl'Dle.,. 
toplandıtuu göı·jütümila tW 

~. kaç ıu.n 
..., erotn eVl·el tevklrhane- ladım. Bana bunları Aliden sa· 
Ci91let" YUzUndetı işlenen tın aldıklarını söylediler. Al!yl 

Daladye Cezairde 
Afrika askeri şeflerile bir 

konferans ak detti Fransız - ltalyan .-ıkıtı, bazı1arınıu kıskaaçlıina-
ihtillfı zuhurunda dan, ne yazık, ki ölftm bile kur-

bJaı._ 11 e evvelki akşam vuku- koğuşun kapısında buldum; ya
fııl1ta 111;;1ıuna hAdisest etra· nıma gelmesini söyledim. tceri
kıbt 111> 

1
delumumlltkce tah- ye kaçtı. Arkasından yetişlıtce 

'taraı ı Dıaktadır. ttıtUnü aradığım \•akit bir şey 

"f r ansa tehditlere asla kulak Al ki . tnı;::.::~. burada gene()~ 
k 

aca arı vazı- in lfaı'le \"Uruşlara rastJ&10-
asmayaca hr.,, I , ·uz. 

Cezair. 6 (A.A.) - Dala 'ye ile eseri olarak telakki ediliyorra on . yeti görüşfü er Hl~ kimse, çıkıl» da bu~--kltılll.IQ aıua hA.dlsesinin tahki- bulamadım. Fakat mahkümlar 
14-,., ert '1.avinJerden Kemal Tan dan Mığırın yatağı arasında 
llee~ l!lektedfr. bir parca esrar ele geclrdlm 

llltılb.t ~ etrafında mUddeiu . Bunu Ali oraya saklamı,tı.'' 
he,,ll•tt 

11 
bir muharririmJze şu Alt bunu kabul etmedi Vf' 

.... Sona ı.ut.u~muştur: mahk6m Mıgır da esrarın bu-
~rJı,11 d htdtaeler UzerJne tev- lunduğunu, fakat kime ait ol· 
'l«ut ~ e fevkalAde tedbirler duğundan haberdar olma.dığın1 
hltit14~:.rıse eroin i ş iyle allka. söyledi. 
~dt ' şôyle olmuştur: Duruşma, gardiyan HUseyl -

'-it '1t'1an, ıne,·kuflardan Ri nin çağırılması lcln ba,ka bir 
'ı tes11 h oflu Rifa.ta yatması- -;-~! ne bırakıldı. 
lt4ttrıeını,, onun inadına kar Düzinelerle Ev Soyan 
"- a.. lusur: "O memurdur 
"· ... l'le ı Firari ._.t """ taat etmek lAzımdır. 
"-~ .... 1at•• ~·-..lkt demiş. Bunun Uze· 
il& tlal 111.evkut arasında bir a
'rı1 aşı olmu.ş ve mevkuflaı 
'l btı a trkınca bu iş biraz da
o;ı._ >'U:verek kavgaya mUncer 

t ltıır. 
.... ~ '?uauf, ellne geçirdiği 
~. Cal bacağfyle Rlfata sal
~ lb.' •raya sergardlyanla bir
~ıt :"kur daha girmiş ve nl-

4.bldfae, Hüseyin oğlu Mus 
it..: 'ııe duUab oğlu Hasan, Klr
'lllaıergardlyanın harır ya

\', lartyle bastırılmıştır. 
r::!11ar tevkifhane doktoru 

.. 2 .. a an Dıuayene olunmuşlar 
,, • 8 CUnlUk olmak Uzere 

erı1mışt1r. 

Jtıı~fn ınüsebbiplerl tali -
._--. hUkumıerlne gör&' l • 

8tfıt IJfdeUe tecai7e..ecWm1.
~ ııeauııer ahkAmı umu-
S tGre mahkemeye verile
'l'tttı ı-. 
~ 

4
fbanede artık her gUn 
era olmak Uzere ant a

ll I' 1&pıJmaktadır. Tahar-
:ceılnde şimdiye kadar 
~ leçirllememlştf r. Bu
'-ak eşyalar yontularak 
~ • demir pa.rçaları, te

lerı vesairedir. Şurası 
ı:e11uıunlyettlr, kl dışa
~ rt1e sokulmuş hiç bir 
ı;.ıııa Clbl Alet yoktur. 
tl larıa KUrtlerln arasın

ıa-:.•ret Uzerlne tah'-!1düı 
la illet Uzerlne alınmış 

'ltt 1' 1nı4ır? 
~~r, fakat bunu gözönUn 
~ llerı giden bazı LAz 
~ la KUrtıerl Uçer, be
·~ lk ayn ayrı koğuşlara 

Bundan böyle tevkif· 
>'tceltaıı:ıa1arın arası hiç ke

b-.t lttır. 
, etlerim, ki, alınan ted -

1 '>'eıınde artık bu clbl 
~ı~t tekerrür etmez." 

'4"1ız111&16mata göre tev· 
~ e bazı ıalahat yapılma

arada gardiyanların da 
!lat llıeıı dUşUnülmekte -

Bulıariıtanda muallimlik yap 
tığı sırada bir gene; kızın ırzı

na gecerek hapse mahkam olan. 
fakat hapishaneden kaçarak ts 
tanbula gelen Abdi, burada da 
tf'k durmamış, Bebek, Ortaköy, 
Beşiktaş civarında yirmiye ya 
kın ev soyarak yakalanmıştı. 

Sabık mualllm hakkında tah
kikat yapan dördUncU sorgu 
hA.klmliği, dün bütün gUn bu iş
le meşgul olmuş, Ahdinin malı-

nı çalarak canını yakmış oldu 
ğu 40 - 50 şahidi dinlemiştir. 

Sarhoı Genç 
MahkUm Oldu 

Seyyar satıcılık yapan SelA
hattin adında bir gene; blrkac ay 
evvel bir akşam sarhoş olm\.!ş. 
sonra KUçükpazarda Seher a
dıada.r bir kadıınn kıa•ı11aı 'kltfo 
mal( ••tetı&1'19 e~~ ıstıımıı, .. 
rara taarruz etmiştir. 

SelAhattin yakalanıp kara -
kola götürülünce orada da Se • 
herin oflu Orhana tahkirler aa
vurm uf, anne ile otulun karı 

koca gibi yaşadıklarını iddia et· 
miştlr. 

DUn ulf:re birinci cesa mah
kemesi SelAhattlnln muhakeme-
sini bitirmiş, kendisini 8 ay iki 
gün hapse l".e 51 Ura para cezası 
ödemefe mahkfım etmiştir. 

Maneal Ayaiiyle 
Adam Öldüren 

Dört gUn evvel tevkifhanede 
mahkum Kuruçaylı BetlrJ man 
gal ayağından yapılmıt bı

çakla 13 yerinden Turarak öldU
ren katil Dunıunun mubateme
sl bu sabah alır ceza mahkeme
sinde yapılacaktır. 

Frankocular 26000 
esir aldllar 

• , 1 ' un tek başına ''muhte~ b'"-maiyeti, Foch kruvazöriyle saat man "durunuz., dıye haykırma:.< llerlln, 6 (A.A.) - H.euter A ,, .. ~ 
30 d B. • 1 · ı d ' · b d k · 1 alnızhk )·arattığını llO)'lere-8. a ızert e ge mıı er ır. Sa. ıca e ece tir. jansmm iyi mahimat almakl. ... iln . 

h'.l bataryaları, baıvekili selamla- ! Ben ş:ddetli polemikleri takbih nıaruf bir membadan ötrendı. , 11 f~r~ Ç kil bunu itiraf et&t, 
mışlardır. 45 tayyare, limanın üze- etmiyorum~ Hatta bunları }apan. ğlne göre dUn Berchtes..,.aden- .i dak kn.da, Aldfin başlıbaşJDt 

0 lıir merhale olduğun d tudlk rinde uçmuttur. I lara, Fransızlara Fransayı hazırla de B. Hltler ile Albay Beck ara· u a 
İ · d b' k i ' kl · · · t L 'tmlş olacaktır. çın e ırço yeri ler ve Arap maya mecbur ettı erı ıçın eıe .. · 1 sında yapılan ve Uç saat de\·am 

Ü bul k 'f b' h lk k"t k" b'I d' F bir Akif. ancnk kcmdine bellHıı! r e3ası unan eıı ır a u ur ı e e ıyorum. ranıanın eden gHrUşme esnasında iki r 
l · k 11 1:.b"d · 'd k k · - · · .. 1 mek için tal1ttı. Kendine kurdu· esı, ma ·tu er il ı esıne gı en yol kanı topra ter etmıyecegını ıoy devlet adamı, bir Fransız - ltal- -
da batvekfü ıürekli alkıılarla kar- 1 ledim. Fransanın buna muhalefet 1 ,,.an lhUlAfının tahaddUsU halin- .~u ~~h~nin temelinde, büttla 
dam .ı d - · . d · F J air omriln alınteri ,·ar. D•bla... ' •rar ır. edecegını tekrar e erım. ranaa de memleketlerinin battı hare- --r 

b. . '- · k ı rı yenen. uçurumlardan a.-. Daladye, abidenin önüne bir çe ır santımetre topra .. vermıyece ketinin ne olacağını mUzakere . . 
len!c koymu•tur. ve tehditlere ve korkutmalara ku-ı i 1 di büyük hamlelerin mesut vo t.e.. 

:s etm ş er r. miz bir alınteri 
B:nlerce kiti Marseillaiıe,i söy- lak asmıyaca'ktır. Bununla beraber B. Hitler 1- • 

lemiıtir. Pariı, 6 (A.A.) - B. Daladye 1 le milteverra Mare~al Pilsudskf Bu Abideden şair, kendi şabal 
Saat 10 da batvekil 12.000 ki•i- saat 16 da Cezairden ayrılmııtır. • arasında.aktedllmiş olan itUA.r derdine bir tek taş a)'ll'llladı. 0-

:s T 1 da olacaktı 1 nu yükselten eserlerin her blıf, 
nin i•tirak ettiği bir geçit resmin. Sab:ıh u on r. ile vazedilmiş olan siyasi esas- hl 

:s r ba.,ka ,·atan dcrdJ, bir bq-
de hazır bulunmuıtur. Halk, bat- 1TALYAN GAZETELERiNİN ların şimdiki şerait dahilinde ka millet davasıdır. 
vekili ve orduyu alkıtlamııt r. Bü- TEHDİDİ j tam amile mert telAkki edilmek. AkUln dinine, imanına eı ıdlr. 
tün ıehir, bayraklar ve taklarla Roma, 6 (A.A.) - Fra~sız ba§, te olmasına rağmen , bu gHrUş- mek ,.0 dil uzatmak hakkı ,,.. 
süalenmiştir. vekili Daladye'nin K.orsıka ve melerin kat'l bir karara iktiran hiç kimseye verilemez • 

Dadalye, bundan sonra yazlık Tunus seyahatinden sonra Fran- edip etmediği meçhuldUr. Bir flldr ve sanat davasında 
uraya citmit ve timali Afrikanın sız • ıtalyan milnaaebctlerinin al· j B. Hıtlerin Polonyadaki Al- bu türlü gevezellkıerfn yeri, ıl 
aa~eri ve ıivil tefleriyle mühim dığı vaziyeti tahlil eden Avvenire man ekalllyetintn şikAyetlerlnl ne? · 
bir askeri k::nferanı akdetmittir. cazetesi diyor ki: 1 ve bilhassa E eschen mıntaka - Akif, bir şa.lr olarak iıt@ 

Bu k:nferansı müteakip Dalad- Daladyenin Konı:ka • Tunus se sında mukim olan Almanların muhakeme edllmcJor? • •ecıea 
ye, yazlık 11rayda terefine verilen yahatinin neticesinde söylenebile- , şlklyetletint Heri sUrmu, oldu- "safahat" ele alQımııor da so
bir öğle yemeğinde hazır l:ulun- cek yegine söz, ltalyan - Fransız ğu tahmin edllmektedir. tuluk, soft4'lık, bilmem neJii 
muıtur. gerginliğinin arttıpdır. Nutukları, j B. Beck, Alman gazeteleri ta- üstünde duruluror? 

DALADYENlN NUTKU jestleri, tazyik hareketlerini veı ratından Polonyadakl Ukrayna- BAmlde ölilm ve llfkın verdf-
Par:ı, 6 (A.A.) ...,.... B. Daladye, tahrikleri yenideıı hatırlatmafa ıı ekalliyetin mUtalebatın& mak il berecanı haklı buluror ~ 

Cezair valilinin verdiği ziyafette lüzum yoktur. sadı mahsusa mUstenit makale- dinin Aklfte aynı palll dal
ezcümle demittir ki: İtalyanlar adada ve A,'kdenizin terle muzaheret etmek suretiyle galaıımuım rarabşma b&Dp 

Fransa bütün memleketlerle ba öbür kıyısında olan bitenlerin hep yapılmakta olan neşriyatın Po- hakla ve nasıl bir mantıkla.., 
rıt istiyor. Zira büyük harplerin sini biliyorlar ve sembolik hançer lonyada uyandırmış olduiu 
lir "liarplc balledilemireceğ:ni bU- darbesini ve tahkir edilen bayrağı- memnuniyetsizliğe işaret etmiş 
Jnektedfr. JrUat bU ar:ıf, Nr. p)( pmr unutım~ Te ını 11etrlyatın Almanya tle - Ç b R ...-.-- ~..,.,....- h Polonya arasında mUnaklt mat· 

em erlayn'in oma seya ati buat ltlllfnamealne mugayir ol
dutunu eöylemı,ur. 

(Baı lara/ ı l ım:ide) 

bir çay verilecektir. 
Nazırlar saat 17,30 da Parise 

dönecekler ve 19,30 da hareket 
ederek ça11amba gUnU saat 16, 
SO da Roma.ya. varacaklardır. 

Akşam, B. llusolini şereflerine 
Venedik sarayında bir ziyaret 
verecektir. 

Aktaııı ıııerl Kont Ciano bir 
ziyafet verecektir. 

Ertesi gUn tnglllz nazırlar 

meçhul Hkerin mezarına çe
lenk koyduktan sonra saat 11, 
30 da .araya giderek Kral tara
fından verilecek öfle yemeğin
de ve muteatıben Musolini ıtad
yomunda yapılacak gençllk te
ıahUratında hazır bulunacak-
tardır. 

MUSSOL1NIYE NELER 
TEKLİF EDlLECEK? 

Londra, 6 (A.A.) - Havaı A
janllDln muhabiri bildiriyor: 

B. Çemberlayn ile Lord Hali
fakı dün öğleden sonra batvekl
let dairesinde mühim bir müllkat 
yapmıflardır. tyi haber alan mah
feller • iki devlet adamının Roma 
cörilpelerinln muhtemel netayi-

-ci ve Çin'de tehdit et ilen InciJis 
ve Amerikan menfaatlerinin ko· 
runma11 için Amerikanın ittiraki. 
le Japonyaya karşı iktıaadi bir ha
reket yapılması imkanları hakkın
da görüştüklerini beyan etmekte
dirler. 

Yakında Romada yapılaçak olan 
görüşmeler hakkında öğrenijdiği

ne göre B. Çemberlayn ile lJ<>rd 
Hılifaks, İtalya ile Fransa araım· 

da tavassutta bulunmamak husu.. 
şunda ittifak etmiıler, fakat İtal-

yan cönüllülerinin tapanyadan ce 
ti alınması için Muuollniyi tazyik 
etmeğe karar vermitJerdir. 

Zannedildiğine göre tnciltere 
baıvekili ile hariciye nuırı, Mus· 
soliniye Fransız. ltalyan mUzakc· 
relerinin devamı ve 16 Niaan 1938 

tarihli fnciliz • ltnıyan itilifiarı
nın ruh ve metnine uycun olarak 
tamamiyle tatbiki için takip edile· 
cek en iyi yolun İspanyaya ecne
bi müdahalesinin lu.ldırılması oldu 
ğunu söyliyeceklerdir. 

İngiliz nazırlar cuma gUnü 
Papa tarafından kabul edile
ceklerdir. 

Bu görUşmeler esnasında Me
mel meselesi ile Almanyada bu. 
lunan Leh Yahudilerinin mem
leketlerine iadesi mese:c., ı d.e 
mevzuubahis olmuştur. 

MUnlh, 6 (A.A.) - Polonya 
hariciye nazırı B. Beck ile Von 
Ribbentrop, Lipsky, Beck'in kl· 
tlbl Kont Lublenskl ve Alman
ya hUk6metlnln protokol şefi 

Baron Von Dörenberg dUn ak
şam Berchtesgaden'den buraya 
gelmişlerdir. 

Von Ribbentrop, bu ak,am 
Beck'Jn şerefine bir ziyafet ve
recektir. Mme. Beck'ln bugUn 
MUnihe gelmesi beklenmekte
dir. 

Amerika silah
lanmaya bir 
milyar dolar 
harcayacak 

ta.,ıyonız? 

Buaün bö7le bir $&blf)'if liff 
,..,.. ...... d8 ... trtııı1te....-

kodu J&pmak delil, ~natkRıa 
hflvJ1eUn1 parçNar& ·~ 
tahlll etmek ve ancak b1UM1aa 
sonra hWane geçmektir. 

Onun 1aşadıtı de'rlrde ld.lll .. 
ler v&rdı? Bunlarm fllrlP
rf1le onunkiler anamda cUtt 
lhenk bakımm.dan ne slbl qJ' 
rlbklar se:ıdllror? tstan.,.. 
1'flrk, tarih, ha1at ve ~ 
hanatılnde daha çok cama.ar.: 

ran çıktı mı? 
lnsan Akitten bunda ~ 

mlyecellm. Çtlnkft ona hile .. 
edenler, on~ bu tamfmı IÖN
meyecek kimselerdir. 

Dün7amn nereslncle oluna 
olsun, Akif çapındaki adamlar" 
yalnız ve ancak sa711 duyul"11'. 

lere yardıma tahılı edllea f .... 
ral masrafların lpkasını mffa· s•t taraftan mUddeiumu

• bazı ıardlyanların tev
troin toktukları et

da tahkikat yapılmak-
~ 
~Bulunan 

ba --..rar Kimin 

Bllbao, 6 (A.A.) - Katalon
ya cephesinde naıyonallıt taar
ruzu bugün durmadan devam 
etmiştir. Sol cenah Donell b&Ta
llılne varmı,tır. Sat cenah kı
taatı Vinaiı:a'nın dolusunda 
Peride - Tarrogona ,.oıu Uıerln
de ilerleyerek beyaz dalın 16 
kllometfıe meaateılne varmıt-
tır. 

- Günlerin peşinden:.__ ... 
Vaşington, 6 (A.A.) - BUtce faa etmektedir. Bundan b~

hakkında kongreye gönderdiği mevcut resimlerin b1lytık tadl· 
mesajda M. Ruzvelt şöyle de- llt yapılmadan, lpkasını da teL 
mektedir: ur etmektedir. 

''-ll 1e beşinci ceza mah-
'.t tevkifhanede esrar 

da b&: lçnıet sucundan Ali 
1-ı,tt lalahkam muhakeme 
~ I', 

' ~keınede kendisinin 
Jt._ 11hnu, ele geçen ea

l"l.lctcı_ 41a&ne alt bulunmadı
-qaı,...:tnıııur. 

,.._ )(lahitlerden kontrol 
t• tccıt lae •unları söy-

ı '-İı~ 
:~'-»ılı 9

• mahkCımlardan 
''I' 1-ı, 4 hmet ile Mehmedl 

l'ken CördUm. Yaka-

Nasyonallıt kıtaat bu dalın 
cenubunda Albl tepelerini IHal 
etmiştir. Diler kollar Borjaı 

Blancas cenubundaki toprakla
rı taramışlardır. Lerlda • Ta
raıon yolu 40 kilometre uzunlu
ğunda şimdi tamamen Franklıt 
kıtaatın lşgall altın4adır. 

Lerlda • Barselon 7olu üze
rinde hUkQmet kıtaatı geri ç~-
kllmeye baılamıştır. 

Takriben 15.000 kilometre 
murabbaı arazi işgal edllmlf, 26 
bin esir alııım1ş~ bir o kadar za· 
yiat Yerilmiş, 88 tan:are dltşU
rUlm U' 've iki tayyare ite birçok 
zırhh otomobil zapt ve 72 ma
hal i•gal edilmiştir. 

1 1 , •• 1 -

' Sistem bozukluQu 
Gerek .içtimai, •erek ikhaacli hayatta ıöze çarpan birtalam 

fenalılclar ftl'Cht. Bu fenalıklar zahirde ıu veya bu adamın MCİ· 
yelizliii, yahut ıuiiatimale inhimaki eseri olarak ıöriilür. 

Hakikatte ise çok defa bu türlü kötülükler tahlil edilinco 
Witün '-blılar nihayet bir aiıtem bozuldufuna müncer olur. 
l~tinm .. ,.. ikbsadi hayatta bir siıtem ~zuk olunca it hafmda 
INhmanl.nn bütün iyi niyetlerine n ıayretlerine raimen fena. 
lıklann önüne ıeçilemez. 

Onun itin suiiatim11ller ile mücadelenin en teairli yolu p
hıslar ile ıainfddctan ziyade kötülm lmynafı olaın aiat.mleri 
ortadail kaldmnaldw. Çünkü ltir kötü aiıtemin diinltilmesi l»in-
1eree ıuiiatimalin ~enmeai lemektir. 

Hasan Ku~çayı 

"Mllll varidatı sadece bir ka- BUtc;eye alllhlanma lçtn btr 
nunla arttırmaklıfımıza lmklo milyar 319.558.000 dolar kolı
yoktur. Fakat son yıllar zarfın- muştur. Bu miktar 1989 maa
da yaptıfımız tecrübeler mu- rarıarı için derpi' edilen mlk
debbirane bir malt siyaset ve tardan 309,351.00 dolar fatl• 
hUkClmetçe alınan bazı tedbir· dır. Mezk6r mebl~ .Ruzveltln 
lerle milli varidatı canlandır- kongereye gönderecefl bir me
mak lc;in çok şeyler yapılabile- sajda tasrih edllecek olan num 
ceğlni göstermiştir. Mllll varı- mUdaraa masratlarmı lhUva et
dat. halihazırda senevi 60 mil- mektedlr. Söyleııdiflne gltre, 
yara yakındır. Birkaç sene ev- mesajda birkaç seneye taksim 
vel çok daha aşağı ldl. Fakat edilmek şartiyle 500.000.000 
çok daha yukarı olması llzım· dolarlık bir ılllhlanma P.t9cra~ 
geldiğini zannediyoruz." mı teklif edilecektir. 19'0 ·le· 

M. Ruzvelt, federal varidatın neıl bUtceai heyet.t umu-Qıl1-"1-
suratle arttığını gösteren bir le, ıilAhlanma masrafları lıaıic 
cetvel vermiştir. Mumaileyh si- olmak Uzere, halihaıır..daki blltt 
llhsızlanmaya, ziraat e ve işsiz· çeye yaklaşmaktadır. 
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Gökboğa hemen d-oğru-ldu, 
kllıcını kuşandı, zırhını 

. giyip sokağa fırladı 
Araplar . kaleyi kuşattılar!- Nasıl olur? Bu herifler uçarak 

mi gelıyorlar? - Kale ancak üç gün dayanır! - felaket... 
At Ustündeki yaralı adanı: zan ona acıyordu. Zabitlerden 
- Artık benl 61.dUrUn! birine emretti. Zabit onun tam 

-Araplar mı? Nasıl olur'? Bu 
heriner uçarak mr seliyorlar? 

v KIT 

d~-yüklendiler. ~imdi Jtalenlıı 

1 önOındekl kUçDt Tadi71 barp y 
sllAh sesleri dolduruyordu. Bir p 
aralık Araplar sa.ğdaıı ve soldan 
sarktılar. İranlıların kale ta
ra!rndakl yollarını keserek kı-

MWXE T.\RlFr:Sl 

ııc savurmağa başladılar. 

Gökboğa. kendi atlılarına: 
- IIUcum! 

Kumandasını verdi ve .atıldı. 

;\ ylı.k 
:ı :•ylık 

ij ~I.\ Jık 

1 yıllık 

Mr mll'l:rl 
irinde 

9.) 

!!fili 
4i5 
tıoo 

~~rmlel.ı' 
dı~ında 
lft:i J\r. 
425 .. 
820 .. 

1GOO .. 
'l'nrife«lrn J;aJl.::ııı llirliğı 

iı;in a.rılıı otu;: .kuru5 dii~iıfur. 
l'o~ı:ı lıirliğiııt· girmeyen )·cı lcrc 
ıt)'dH :ı•tlmi) lıcşcr kuruş z:ını
nıediJir. 

Diye yakarıyordu. HUrmU- kalbine hir ok attı ve adamca-
--~--------~----~--''--_:_--~___.::~ 

ğız yüzünde g6zle görün Ur dere
cede bir sevinçle gözlerini kapa
tlt. Attan sarktı. ÇöıUp götur
diller. 

Sert adımlarlcı. sofayı, koı·i -

Bozguna uğrayan lranlılarm 

yolu açıldı ,.c biiyUk bil' kısmı 
kaleye kaçtılar. Araplar tarıt
fındA. zafer sesleri ylikseliror
du. HürmUzanm canı 91k1lm1ş
tı. Gökboğa olmasa dt1'ıı.rı Çl· 

kı:ı.n askerin hepsi lorılmış ola

caktı. 

Abone kaydını lıi!Jiren ıııek
!up 'C lclgıaf Ül'rctini, atıoııc 
para~ının posla \C.nt baııkıı ile 
yollama ücrcliııi idare ),endi ü· 
zerine alır. Belediye halka ucuz ekmek cloru geçti. IIUrru Uza :sarayın 

önünde kumandan ve zabitlere 
emirler veriyordu. Kalenin dı

şarısından uğultu halinde tek
bir sesleri geliyord\l. Hürmliza-

Iltirmiizan muhasara cizgisi
nt yarmak ve diğer kalelere git· 
mckten çekiniyordu. Çünkli her 
gUu şur.adan, lıuradan gelen gü
vercinler bil'çok kalelerinin A
raplar eline geç;tiğini hildiri

yoı-du. Bununla beraber şehri 

kuşatan Araplar arasında da ö
lUler çoktu. Arap kumandanı 
Selman kaleye zorla ıircmedi
ğine göre ne 7.amaııa kadar bek· 
lcycccğini lıir tllrlU kestiremi
yordu. Arkadan da imdat ı;eli--

yedirmeye çalışıyor Hürmilzau şimdi Gökbosaya 
dönmUştu; na yaklaştı: 

1'ürkiycııin her posta makc:iııdt 

)',\Kira abone yu:ılır. 
Adres değiştirme ücreti 

:.!5 kuruştur. 

Bu maksatla yapılan tetkikler 
bulunmaktadır 

- Burayı yUzUstU bırakıp da _ Arapla.rm şehri kuşaltıkla-
Yezdicerdin yanına gidemiyece
ğimi kabul edersin, değil mi? 

rı doğru mudur? ır.AN CCRE'l'r.ımı 
Tıcarct i14nlarının santim -

.salın :ı.ondan itibaren ilan sar 
falarıııda 40; iç ı;ayfalurdo ~ 
kuruş; dördüncii .sayfada J; 
ikinci \·e iiçlincüde 2; birıncidr 
4; başlı!.. yanı kcsıncce 5 lir:ı· 
dır. 

hayli ilerlemiş 
İstanbul belediyesi bir za

mandanbcrl halka bugUnkUn
'.den daha ucuz ekmek ycdirll
ıncsinl temin için ~alrşmakta

~ır. 

Bu maksatla yapılmakta olan 
'tetkiklerin son gUnlcrdc lıayıt 

Uerlcmiş olduğunu haber almak 
:t~yız. Ekmek narkını tayin fçln 
:un fiyatmı, bu~dayı koruma 
;\ erglslnl, işçi Ucretlni, dUkka.n 
masranarıııı nazarı dikkate al
mak suretiyle vUcuda getirilmiş 
bir hesap vardır. En son 1936 
senesindeki rayiçlere g<>re, tcs
bit edilmiş olan bu hesap, pi
rasadaki tcmen-Uçler gl>zön üne 
alınarak daimi surette kon
trole tabi tutulur ve ekmek nal'
knıa ait değişiklikler bu suret
le vUcuda getirilir. 

Son znmanlarda ekmeğf ucuz. 
lntmak tcşebbllsUnc glrişilince 
bu hesabın teferruatı yenibaş

tan tetkik olunmuştur. 
19::6 senesinden bugUne ka

dar geçmiş olan zaman içinde 
buğday fiyatlarında buğdayı ko 

• 
ruma vcrgislnde, dUkkAn mas-
raflarında,• kira bedeln.tmda, o· 
dun fiyatlarında esaslı surette 
değişiklikler olmadığı görl!.1 -
müştur. Ancak lş blirosundan a. 
lınan mnlCımata nazaran işçi üc
retlerinde tcnczzUl vardır. Bir 
fırında ıı kişllik işçi kadrosu 
bulunduğu gözönünde tutula -
rak fşci gUndelikleri yekunu o
ııa göre h~sap edili reli. 1ş büro
sundan nlmnn son kayıtlarda 

fırınlardaki işçi katlrosunun !) 

kişiye indirilmiş o1duğıı bildi -
rllmektedir. Bu vaziyete güre 
fırmC'ılar hem işçi Ucretleriııi 

indirmişlerdir, hem ele ayni işi 
d:ıba az işçi ne görmektedirler. 

Bu neticeye göre işçi masrafın
daki azalma ekmek fiyatından 
indirilmesi icap eden bir rakam 
olarak mütalea edilmektedir. 

1986 senesindenberl tatbike
dllmekte olan hesap günde 13,5 
envaı un işleyen fırınlar esas 
sayılarak yapılmıştı. 

Halbuki yeni hesabatta günde 
17 çuval un i~lcyen fırınların 

esas tutulması noktai nazarr da 
ileri sürülmektedir. 

Dördüncü, beşince ağızdan 

sonra çıknn ekmekler .daha u -

- Yerinize bir adam bıraksa-
nız! 

- Kimseye gUvenemiyoruın. 
Kclib denilen domuzu bu sefer 
geberteceğim. Bu iş uzamaz ve 
o zaman askerlerimi alarak Re. 
ye gideriz. 

- Berabeı· kalmayı isterdim. 
Fakat fermam slıc bildirir bil-
dirmcz dönmek icin emir aldım. 

- Sen blllrsin. Yolculuk ne 
zaman? 

- Yarın sabah ..• 
Gök boğa o kadar yorgundu ki 

yattığı yeri ger~ekten beğendi. 
Bir aralık birisi onu hızlı hız

lt dUı·tUyordu. Gökboğa hemen 

- Evet, fakat çok sürmez. Bir 
iki giln acnak cln~·anırlu! ı•ek 
geç kalmazsınız! 

- Ben bugün gitmeliyim. 
- Haydi beraber kuleye çı-

kalım da vaziyeti görelim. 
Gidip baktılar. Şehrin etrn -

rında en az kırk bin kişi vardı. yordu. Dunun için IIUrmüzana 
Karşıkl tepeye ç;adırlarını kuru- habC'r yolladı: 
yorlar, et.rafına hendekler kazı - Ehvazın yarısınt vermeyi 

kabul edersen sıılh yaparız. 
lllinnliıan şöyle dü~linüyor-

ll u: 

yorludr. Gökboğa bunları yarıp 
~eçebiliı'di, fakat arkarlaşlan • 

nın da en az ynrısıııı feda etmiş 

olurdu. 
- Bu sefe!r ansızın hastırıl· 

Hlinnüzan: 
clım. Hole sulh yapar ve şu ka· 

- Bı·ı·'-aç rri\n bize misafir o- l d k ı· d .kalan " • e en çı arsam, e ım o 
Ilı rs u n wl! memleketlerden büyük bir or-

cuza mal olduğuna göre, bir rı- kalktı. Knı·:;;ısında Koracı gör· Diyordu. clu ve pı\ra toplar, elbet şu çöl 
rın ne kadar çok ekmek çıkanr· dil: Araplar hc-ııUz mnnrınık ve haydutlarını kılıçtan geçiririm. 

sa ekmeğin beherine dUşen ma- - Ne var? yürüyen kule gibi mlihim ınu- ötetlcnlıeri cesaret ve gururl-
lfyet fiyatı o nisbetto az olmak- - Dışandaki gUrUltüleri işi- hasara silA.hlarını yapamıyor - ıc tanrnmış ve Iran uaş.veT.irli~i-
tadır. liyor musun? l:ırdı. Bunun için kaledekilerin ne r;ağırılınış olan bir Adamın 

Belediye Reisliği bugUn 9 ku- Dışarıda. koşuşmalar, sert c- dışarı cıkmalarıuı istiyorlar, ya- kendi rızasi:rle mcnlleketin ya-
ruş 30 para olan birinci nevi 9 mirler, tel~lı bir surette knpr- hut düzensiz bir surette kale du- rısını vermesi pek ayrp bir ha· 
kuruş 10 para olan ikinci neyi ların açılıp knp11nnıası ,·ardt. \'arlarının dibine kadar at sure- reket olurdu. 
ekmek nnrklarınm yukarda kay Ne oıu .. ·ordu '? Yoksa HUrmü· n~k oklarını mazgallara doğru " - Bana şöyle söyleyor1ar! 

liürük, çok dcramlı, klişelı, 

renkli i!Bn Terenlere ayrı ti\ rı 

indirmeler y14pıltr. Resmi iJ:1nJ:ı· 
rııı sanliııı - .s:ıhrı 30 kuruştur. , 

TlC.\HI MAHl\'ETTE OJ.~llYAl' 
KC<;CK 11.A~l..o\H 

Bir defa 30, iki d~fası 5(1, üt 
defası 65. dürt ıter"sı 75 ve M1 

defar;ı 1 UO kuruştur. 'ç n) illi 
ilan verenlerin bir defası bedıı· 
vadır. IJiirt satırı sc~·en illinlıırııı 

fazla .satırları beş l\ıınıştan tıc
sııp eılilir. 

lli:mct lmporıu 11ctircrıTcrt 
kih·ük il<iıı 
iudirWr. 

turif esi 11ıi:dt 2J 

\'akıt hcln doğrudan doğru· 
ya keudi idare yerinde, hem ı\O· 
karıı caddesinde \'akıt Yurdll 
alımda KE~IALEUDIN mı;:" 
lliin Uiiro.su eliyle il!in kııtıııl 
cdr.r. (niirorı•n /e./efoıw: 20.'f3Jl 

ilettiğimiz tetkiklere nazaran zanın şUpheleri bUsbütuu yok alıyorlar ,.e ı{aı;ıyorlarclr. Ok 
ne miktarda indirilebileceğini olnıadı da Gökboğa ile arkadaş· atmakta da usla de~illcrdi. On- Diyerek başkasmm fikirleri de yiyecek T~ yağına edııcceı; 
arnştırmakla. mcşguldUr. Fı - ların1 uykuda bastırma~ ..ı J(jİU .ı,vın, bUtJ.111 !.\~tUnltikle,:j lı~nici- imiş gibi kc-ncli düşUncelerini mal j)ulamazlar. Kg;,,)Jjlfltltıfl' 

b ·ı Gökbo~aya açtı. ' ıııf rıncılar bu hesapiarr kabul et - tertibat mı alımvordu lik '\'J! .kılr,e kullanınakta ve ı - ca burada hiç barınamıyacnl> 
" • • Jt> B 

mek istememişler ve ekmek nar Gök boğa hemcu doğruldu. hassa cesarette toplanıyordu. Gökboğa böyle bir fikir lize· dır. Zaten arkadan iıria'at ı;Cl' 
kının indirilenıiyeceğioi ilt>rl Zırhınr giydi, kılıcını kuşandı lIUrmUz:ının a.slierleri güzel ok rinde durmak bile istemediğini nıiyormuş. O sırada bUtuf\ dltef 
sürmüşlerdir, \'e kapıtlaıı çıklr. Iliraz ileriden atıyorlardı. Gökboğa da kule- söyledi. Sonra: kalelel'!e de t;llzleşerel{ bir çıl> 1 

Bununla beraber fırıncıların bir uşak geçirordu: lerclen ikisi arasındaki lusımcla - Ch·ardnki şehirler hep ka- yapsanız hepsini kırarsınız! 
nokta! nazarları nefsülemaı·e •·e - Hey, bana bak! Xedir bu :ıskcl'lerini harbe hazırlndı. At- le i~inrle olduğuna göre Araplar Dedi. 
halkın menfaatine uygun görül- teliı.ı:ı. ne oluyor? , tığı okların hiç biri boşa gitmi· içel'i girt:!mczler. Giremeyince 

mediğl için belediye reisliği tct. t:şal( koşarnk geldi. TelAşlı yorou. 1 
kiklerinde kat'i netlceleı· alır bir sesle: llürmüıaıı ertesi gUrı meydan 

1 

(Devamı var) 

almaz yeni narkı tcsbit ve iliııı - Araplar kaleyi kuşattılar! harbi rapmak Uzere dışarı çık-
cclecektir. Dedi ve gitti. tı. Araplar onlarm rahatça çrk-

Diğer taraftan biriuci nevi 
ekmek ile ilducı ne,•l arasmda 
20 para fark bulunmaktadır. 

nH1ları için bol hol vakit bırak
tesbitl araştınlmaktadır. Buna tılar. !ranlrl:ır gibi sal kurma
ait tetkikler heni.iz lıltfrihne- .;;a. başladılar. lkl tarnfüm yi· 
mlştir. ğitlct çıktı. Safların ortrısın· 

Bu cihet de ayrıt'a tetkike Belediyenin halk<l ucuz ek- da dB\'Uşttiler. Hazan bir lran-
mcvzu sayılıyor. Dnha ucuz, fa. mek yedirmek yolundaki me· lı, bnznn da Arap galiıı geliyor
kat lrnJöri itibariyle müsavi kuv ı.>aisini memnuniyetle karşılaı du. Son d~fa ilstUste üç İranlı 
vette yeni bir iltincl ne,·ı ekmek ,.e muvafrakıyet dileriz. mağlup r.!unca Araplar hep bir. 

BAYANLAR: 

Bugün SAKARYA sinemas1nda 
Göteceğiniz en güzel film 

TAPAN KACON AŞKA 
G~nç kadın kalbi, kadın hissi, kRdm a.şkı. kadın talii... ' 

Senenin en nefi~ şaheseri 

Baş rolde : Z A R A H L E A N D E R 
tlc\,·etcn Paramunt Jurnal. Fiyatlarda zım yoktur . 

•••••• 1',iatlar: 25.3!5 Localar 150 kuruş n .,., 

remane bir eda ile devam etti: 

Kar~mazof Kardeşler 
c.deccğini umuyorum. Ama ihti}•arla
dtk~, sevimsizlejiyocum. Kadınlar, 
seve seve yanıma gelmiyecekler. Onla
rı para ile çekmek lazım. Şimdi neden 
para topladığımı anlıy.:>r musun oğlum? 
Ben, ömrümü.n sonuna kadar hovarda 
ya~mağa ancliçmi~imdir. Dünyada şch 
vcttcn başka her şey boştur. Herkes o
na tapar, herkes onu yapar; fakat gizli 
yapar. Ben, örtme~e, saklamağa Jüıum 
görmüyorum. Benim açık kalpliliğim

den ötürüdür ki, eliilcm beni ı~~ldştiri
durur. Halbuki ben, §erefli bir adamın 
olduğu gibi görünmemesini hiç uygun 
bul:nam. Ölüm, uyanmamak Ü.'ere bir 
uyuyuştur. İsterseniz, ben 61<.lükten 
sonra, carum için bir ayin yapırır. du. 
alar edersiniz:. İstemezseniz, bana vız 
gelir .. İJte benim felsefem bu. Dün ak
şam sarhoşlukla pek iyi konu~muştu!< .. 
ivan alimlik taslayan bir palavracı ol
ma1da beraber, din. ölüm ve ahret hak
kındaki fikirleri n.~~uma &itti ... Ama bi
liyor mu5un, onun köklü bir tahır:Ji bu
lunduğuna ben inanm.ıyorur.1 Sac~ su. 
sup &iilmcsini biliyor. Eüti.:;• muvaffa
lciyeti i~tc o kadar ... 

liyor musun? Böyle şeylere senin aklın 
ermez. O, benim Groşinika ile evlenme 
me mani olmak için, Mityayi kullanı
yor. istiy!'r ki, benim yerime kızla o ev. 
len:aiıı. Bu suretle hem ni~anlısı Kateri
nayı elde edecek, hem de benim mira
sım emniydte kalacak. Ne der:n, ne 
ustaca hesaplar değil mi? 

- Eğer polise başvurup yalı:atat~ 

sam, kı.7., onun peşinden ko~acak. Fa
kat müdafaasız bir ihtiyara yaptıkiaıı· 
nı duyarsa, belki benim hatırımı sornı8 

~a gelir .. Groşinika bu karakterde biı' 
ka:i.ndır. Her şeyin tersini yapmaktat'l 
boşlamr. Ben onu iyi bilirim ... Konya~ 
istemiyor mus

0

un? ..• Peki. peki b3f1 

kahve iç. içine bir çeyrek kadehlik kon 
ya'lt koyayım, bale ne güzel olur ... 

Yazan: Dostoy e v ski 

....... _._ ..... - .. ~ :"'..-- - . 
Hesaplarına dalan ihtiyar, Alıyo~ayr, 

hiç de ~ostane olmıyan bir bakr~la kar
şıladı. 

- Kahve soğudu .•. Dedi. Öğle yeme 
ğimiz de pek yavan .. Kimseyi ağırlaya
cak halde değilim. Sen, ne diye geldin? 

Aliyoşa: 

- Nasıl olduğunuzu sormak için gel 
miştiml 

Cevabını verdi. 
- Evet •.. Biliyorum, dün gece seni 

b~n çağırmıştım .• Saçma bir şey ... Bo
şuna yorul.dun. 

Sesi, berbattı. Her halinden itimatsız 

ve huysuzluk akıyordu. Kalkıp aynaya 
yürüdü. Burnunu muayeneye koyuldu. 

Sabahtanberi ıbclki kırk kere ~yni ~eyi 
yapt?ııştı. Sargısını zarif bil' tarzda· sar· 
dı: 

- Kırmızı ilana daha yaraşıyor ... de. 
di: beyaz sargı hastahaneyi andırır .•• 
Ne var ne yek.~ bakalım .• senin Star~
tcn ne haber1 .. 

Aliyoşa: 

~Çok fena.: • .Bclki~t?gün öl~ckr 

~-- .. 4/1 

.._ Dedi; fakat babası buna aldın~ bile 
etmedi. 
&bası damdan düşer gibi haber ver

di. Ağzı kinle çarpılmr~ ve gözleri par
lamıştı: 

- İvan, sokaia çrktı, Mityanın ni
şanlısmı ayartmağa çalı§ıyor. işi, gücü 
hep bu. Zaten iburaya gelmesinin sebe
bi de ondan baş'ka bir şey def'il. 

- Size kendi mi söyledi? 
- Çoktan ... üç hafta oluyor. Tabii 

gizlice beni öldürmek için gelmemiştir. 
Her halde bir maksadı var. 

Aliyoşa. üzülerek bağmiı: 

- Ni;in böyle şeyler söylüyor~unuz? 
- Evet, gerçi para istemiyor •• Hoş, 

istese de kim verecek y,a ... Bak, benim 
ıbiricik yavrum Aleksi, şunu iyice ~ih

ninc ycrleıtir, ki elimden geldiği kadar 
çok yaşamak niyetindeyim. Paralarımın 
hepsi bana. lazrm. Yaıırn ilerledikçe, da
ha ççk para lazım bana ... Elli bC§ yaşın
da olduğum halde bütün erkeklik kuv
ntimi muhafaza ediyorum. 

Dafut yirmi yıl bu ku.-vetin devam 

Aliyop, bir şey s.öylenıedcn dinli
yordu. 

- Sen neye susuyorsun? .. (),konuş
tu&"u vakit ıaycsi istihzc:..:lır. Ş;,ı icnip 
ivanm pis her:fin biri vesııe'.am ... :C~er 
canım isterse Groşinika ile ev!erıeceo.im. 
Maluma. para ile her t;erc erilir .. Senin 
!U mel'un ivanın ne yapmak istiyor hi-

- Ne kadar sirıirlisiniz ... Bütün bun 
ların sebebi dünkü heyecandır. Siz yat
malı. istirahat etmeli idiniz. 

- Senin lafın bana dokunmıyor. 

Bunları İvan söylese idi, 'küplere biner 
dim ... Huysuz bir adam olmama rağ
men sana kızmıyorum, iıtc. 

Aliyoşa gülerek: 
- Hayır huysuz değil, yalnız bugün 

bir3.z sinirlisiniz. 
Dedi. 
- Şu Mitya haydudunu deliğe tık

mak istiyordum, ama şimdi ne yapaca
ğ .mı kestiremiyorum.. Kanun ihtiyar 
babasını saç ndan tutup yerlere savu
ran, yüzüne tekme vuran bir evladı el
bette şiddetle cezalandırır. O, bununla 
da kalmaılı. bir süı-ü ıahit huzurunda 
tekrar gelip beni öldüreceğini söyledi. 
isteseydim, onu hemen yakalatır, hapli'C 
attırırdım. 

- Şu halde dava etmek niyetinde 
değilsiniz ! 

- ivan vazgeçirdi... Ben onu zor 
dinlerdim ama, i~in içinde başka bir ~ey 
dz var ... 

Fir::ı.lor, ofl·.::ıa dc~nı eğildi ve m<ıh 

- Hayır, teşekkür ederim.. Eğe! 
müsaade ederseniz, yalnız şu bir dilirtl 
ekme~i ala~ağım. 

Ali}'~p. böyle diyerek, ekmeği alıP 
cübbesinin cebine attı ve sonra babasr 
na yalvaran bir sesle: . 

- Artık siz de konyak içmemclis1
• 

niı: 1 
Diye nasihat etti. İhtiyar, dolapt811 

;işeyi çıkarıp kadehini doldurdu "' 
tekrar kilitliycrek anahtarı cebine ac.
tı; 

- Hakkın var, konyak beni (jfJ,:.el~ 
diriyor ... Ama çok değil, Pir kü~üc~ 
kadeh i!Seceğim. Bir kadehle de sı.ı:ac 
değilim a ..• 

Dedi. 

- İ!te keyfiniz geldi. • bl' 
- Adam sen de. kalle~ler kalleşı ,, 

'/'~.~ 
adam oldu~um hal.de, ben :-eni kOt1 ,ş 

sız da severim ... 1van, 'Çermançiya •• ;,, 
gitmiyor .. Sebebi de benim ne yapU ıı 
mı öğrenmektir... Gelirse Gro~iııikll}' 

t Devamı var) 

,, 
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vapuru kurtarttdl arasında kanii 
1'1illet.. vapurundan kurtulan fki çarpJŞiTia 

'ırtına 'l>iı .. 

kişi bugün geliyor 
Kaza etrafında yeni maiOmat 

11\f \1 J .. zunden bozutan tel-
~li e l_eleion hatları tamir e. 
""'- içın dün °C'.. ~ı· •:---~ h... ·• • .1:4'eg ı ~"-
~ ~ıı Ticaret Müdürlüğüne 
ıtı...tq alumat gelmiştir. Buma 
btt lat'i fı:tınaıun yapbğı talıri
dlt, Oıarak tesbit edilmekte. 

llQ lrad 
•ılde a Millet vapurunun ne "-hr battığı da anlafıhnqtır. 
~ 1un:\'Velce de yazdığımız; ı:i
~- n bandıralı Marya No. 
~ ba "apurile müsademe ede. 
~latınıetır. Gelen reami ma
"'1- •• .. ' deni?.e acılmak V.in de-
ı .... '"'•n ''M • ... ~' illet., vapurunun su-
~latPll~k Yunan vapurunun 
' Q düştüğü ve kıç bodosla. 
4-a ltı~ dört numaralı ambarın. 
'.... erek 20- 30 dakika i('in-
t.... ~ lah'l '!< 
~ ba : den 1000 metre meıa. Vatan sü,·aı·'si Oı·hmı Kaptan 
l'~tıgı bildirilmektedir. 

\ta. ~· \'apurun deniz içiıı.deki 
~~ 1 fo~ine çarparak battığı 
tı "tıtbe da bazı gau~eıerin yazdı • 

rler doğru değildir. 

h.8oğulanların 
t1ı1e eırni Rakamı 

S resrni haberlerden öğre. 
la ~e göre Millet vapurunda 
~ ~~ bulunmakta idi, bunlL 
~ ~ kurtarıldığına göre 1 i 
~ lrnu!Jtur. 
~ : .. Yin~ Ereğli limanında 
~-: f Uda ısmindeki motörden 
~ Nıı Çtkrnak istiyen iki tayfa 
~~ınuş ve böylelikle fırtı . 
111?.de oı den Ereğli limanında de. 
!'\\ ~ e~erin kat'i adedi 19 ola. 
't bıt edilmiştir. 
'-V ~ -apuru Kurtarıldı 

llıt ~taraftan Gemi Kurtar. 
lıStine gelen bir telsizde 
"S da karaya düşen Tan 
sun dün sabah kurtarma 
~~i :arafından kurtarıldığı 
~ ~~kbal ve Şadan vapurla. 
~""tarılmasına başlandığı 
~.ektedir. 
~ :~sait giderse bir hafta 
~taht~ gemilerin yüzdilrü· 

" rnın edilmektedir. 

~ 1-nların Ailelerine 
-tdırn Edilecek 
1

. ''lıliııet,, vapuru 25 biÜ 

1
1~0rt:ııı bulunmaktadD'. 

4- l.~ 8o u P&rayı aigortadan al. 
~ ~ "'ra 5000 lirasını kau.. 
~ ~laıın ailelerine dağıt· 
~' venni§tir. 
~' ile seferleri intizamını 
ıı...~ Yolcu vapurlarından 
l~~ b;a .telsizle malumat gel. 
ı...~ tlin vapurlar ne ,unu 
~. varacağını bildirmiş _ 

~'I~ ~'~alan Vapurlar 
~ .. an Gelecekler? 

::-~ Raradenizde bulu
bı.....~t tlln· vapuru önümüzde. 
ıta.~111 U, İzrnirde bulunan 
~~ ar vapuru pazar günü. 
ı~ ~an Etrüsk vapuru pa 
lta.l:ıt, ta liınanuaıza gelecek. 
~~ let~lliz vapuru Rizeye 
)\ · ~ rıne devam etmekte . 

4S "•Puru Mersinde, Kon 
'~lrta Antalyadadır. 
~~Itır vapuru da AJıtalya. 
~. tiinu limanımıza gele. 

~~!~tır almakta iken 
~ 24 --.anarak d~rüze açı
s:ı~~t Karadenwn orta. 
' da J>ençeleşen Vatan 

tM ... ~Ylrelki gece limanı. 
v~r. 

~~~ Vapurunun 
~ .. -ıia. 

l.._\t,l>~ 1 Anlatıyor 
~ C etlvariai Orhan baı
~. tÇenleri şöyle anJat
~ 'lt. 
--t~~k kaptanım. Bu ka 

ır fırtınaya raatla. 

madım. Barometremiz birdenbire 
düştü. Biz bir fırtına çıkacajını 
anlayarak der.hal tedbir aldık. 

Ben kumandayı ele alarak maki· 
neleri hazırlattım. Bütün müret. 
tebat ve makinistler i3leri başın. 
da beklemeğe başladılar. Saat 5,5 
a kadar böylece durduk. Rüz.ga
rın ne taraftan çıkacağını bilme. 
diğimizden çok ihtiyatlı bekli . 
yorduk. Tam saat 5,5 ta rüzgar 
yıldız karayel istikametinden bir 
denbire patladı. Derhal vira de
mir kumandasını verdim. Kara -
yel istikametine doğru ııeyre baş 
ladık. Saatlerce az.:ın dalgalar a. 
rasmda açılmağa savaştık. Fa -
kat bütün yolumuz:ı I'.8.ğmen sa. 
at 10,5 olduğu halde ancak beP 
mil yol alabilmi§tik. Demek ki 
saatte bir mil katcdebiliyorduk. 
Bu sürat te ancak dltn'lenl ibre. 
ye kifayet edebiliyortfu. • 

Bıı sırada dalgalr gittikçe bil· 
yü Hepimiz arbk her an ba. 
tacaJımızı aıumediyorduk. Dal -
galar gemiyi ba§t.aııba.p kaplı -
yor. kaptan ,köprüsü bile aular L 
-:inde kalıyordu. D&lgalar o ka. 
dar şiddetli idi ki bir numara. 
Jı ambar kapV.kları parçalandı. 
Ambarİara sular doluyordu. Ar -
kasından lomboz camları ve kö. 
mürlük kapakları da kırıldı. Tay 
t'alar ve biz. ne yapacağımızı şa. 
şırmıştık. Bir tarafı yaparken di 
ğer taraf yıkılı.yordu. Artık ö . 
lümle boğuşuyorduk. Mürettebat 
güvertede ambara sular dolma . 
ması için kınlan yerleri kapat -
mağa uğraşıyordu. Bu ıırada gü. 
verte korkulukları da parçalan -
dı. Arkasından da güvertede de. 
nizle boğuşan ıüverte lostromosu 
Emrullahla gemicilerden Rahmi 
nin sular tarafından sürüklendi. 
ğini gördük. Bir dalga ikisini 
birden üst güverteden ambar ka
paklarının üzerine fırlattı. Yar. 
dımlarına koştuk. Emrulla.hm 
kaburga kemikleri kırılmış ve 
muhtelif yerleri de yaralanmış -
tı. Rahminin de kollan kırılmış, 
yüzünün başının her tarafından 
'<anlar akıyordu. 

Bundaı> başka bir çok ~alar 
da hafif olmak Uzere muhtelif 
yertermden yanıartmışlardı. 

Yarahlan hemen. kamaralara 
aldık. Kamaralar, ambarlar her 
taraf sularla doluyordu. Bir ta . 
raftan da tulumbaları çalıltırı -
yorduk. 

llle bu vaziyette 24 saat de • 
nizle bo:Uştuk. Ve her an ufak 
bir ha ta ile batmak tehlikesine 
maruz k&ldık. Sahilden ~ mil a. 
çı14ı.ktan '°1lr& fırtuıa hafifleme 
ğe başladı. Biz de rotamızı tebdil 
2dettk ertesi gUn saat 18 de yani 
24.5 saat eo11r.a ~uldağa dö . 
ne bildik. 

Yaralılardan Emnıttahı huta
neye kaldırdık. remi bir enkaz ha 
linl almıştı. Bazı ~rlerlni tamir 
den sonra 1stanbula geldik. 

---=-=-==-~~--- --- - -- -- ----

Budapeşte, 6 tA.A.) - Ma.car 
hükumeti, Budapeştedeki Alman 
\'e İtalyan sefirlerine bu sabah 
:\lacar - Çekoslovak hududun · 
1a vahim bir hadise vukua gel. 
niş olduğt1nu bildirmiştir. 

lamı§ olan muharebe esnasmda 
vukua gelmiştir. 

Macar hudut muhafızları, mu 
taarnzlar üzerine ateş açm)ilar. 
:hr. Kamyonlardan biri, hendeğe 
düşmüş ve j~indekiler esir edil _ 
miştir. 

Kurluluş, Galataspor, Arnavutköy 
muhtel iti 

Ş"şlıyj 2 • 3 yendi 

Macar hükumeti. bu sefirlere 
'!vlacaristanın bu hadiseden tevel. 
1üt edebilecek bütün mesuliyet -
'eri teberri etmekte olduğunu Çe 
coslovak hükumetine bildirdiğini 
le haber vermi3tir. 

Munkaez'den hemen jandarma 
V\.. polis müfrezeleri yola c;ıkarıl. 
mış ve bunun üzerine göğüs gö
ğüse bir muharebe bqlamıştır. 

Saat 5 te Qekoılovak batarya. 
ları Munkaez üzerine ateş açmış. 
tır. Atılan obtislerden sekizi bir 
otele, tiyatro binasına ve müte • 
addit evlere isabet etmiştir. ... 

• 

Yan resmi bir membadan bil. 
:lirildiğine göre bu dakikaya lıa. 
iar 4 ü zabit ve 5 i nefer olmak 
izere 9 Macar ve 5 Çekoslovak 
aeferi telef olmuştur. Bu telefat, 
bu sabah saat 3.40 ta Çekoslovak 
ıskerleri ile ~kraynalı tethiıçi. 
'erin üç zırhlı kamyonla Macar 
- Çekoslovak hududunu geçerek 
1rouveg kaaabumı •al ve 

:Uunkaez adındaki ufak tehre dof 

Saat 10 da Çekoslovak batar. 
yaları. tekrar ateı, etmeğe ba!Jle 
mı§tır. Bombardmıa.n öğleye ka 
dar hala devam ediyordu. f;if1i - Arnm•ııtköy mu1ıle1i ti maçında bir en.!tantane 

ru teveccüh etmeleri Ü7.erine ba§· 

Kolları kırılan ve yüz.ünden, 
oaşından yaralanan Rahmiyi de 
'lur.ada hastaneye yatırdık .• , 

Çekoslovaklarla Ukraynalılar 
Satmoq:a :nehrini geçmeğe te. 
şebbüs -etmişlerse de muvaffak o. 
lamamışlardır. 

Hududun tahdidine memur ko. 
misyona mensup olan Macar za. 
bitleri de nıubarebeye iştirak et-

Hıristiyanların dini bayram · ı lelerile erirken 31 inci dakikad& 
lıı.rı dolP.yııile gayrifedere klüp. muhtelit soliçi Angeli müsabaka. 
!er şampiyonu Şişli ile; Arnavut- nın ilk golünü. üç dakika sonra 
köy, Kurtulu5 ve Galataspor klüp 1 da yine muhtelitin ortadan yap. 
!erinin seçilmiş elemanlarından tığı bir akında !stefanidi• te i· 
müteşekkil bir muhtelit arasın- kinci sayısını kaydetti. Birinci 
da dün Taksim stadında hususi devre de böylece 2-0 Şişli aley. 

mişlerdir. bir müsabaka yapıldı. hine bitti. 

İnal Şilebinin 
Kaptanı Anlatıyor 

Buckpefte, 6 (A.A.) - Macar • l~i bin kadar seyir~~- ?nünde İKİNCİ DEVRE: 
ajansı bildiriyor: 1 :"urı Bosutun hakemlıgı ıle ya. İkinci kısma Şisli takımı ~ok 

pılan bu maça takımlar şu şe- ;ıkı hücumla başladı. Ve ilk da.. 
Fırtınayı Zorguldak lirnanmda Çek topçuau saat l'4.20 de ye. 'dide çıkmışlardı: kikadan itibaren rakip sahada 

geçiren ve evvelki ak9am limanı. niden Munkaez şehrine at~ ac;; • Şişli: Arme.ıw.k - VJastardi, yerleştiyse de muhtelitin sıkıftk 
mıza plen İnal eUepi kaptanı naJltlr. ithıe şimdiye kadar dört l!ar ayan - Agop, Pançcf, Ar. oynıyan_ mudafaasını bir tiirlü 
Burhan da §unları aöylüyor: mermi isabet etmiştir. ı şcvir - Sıildur • .Ş.auarş, ı\ ırbar, varamıyordu. Bu sırada ~riler. 

,,_Fırtına çıktığı zaman Zon. Budapeşte, 6 (A..A.) - .Macar Mil·:rop, ~iran. • . den güzel bir pas alan muhtelit 
guldak limanmda Refah, Sokrat ajansı bildiriyor: 1 lıfuhtelıf takım: 11andillı (G.S) muhac'mleri tek hücum yaptılar 
, 1 -1 bi b 1 d k ı Bir Çek kurmay albayı ile dL • - lhsaıı (G.S), lıtauro ( A.K) - ve Armanağm elindm kaçırdığı \apur arı e z u unuyor u . 1 . . . 
,. dire.. . 'nde ld - ge· r bir zabit saat ıs te Munkaeze q11bı (G.S), Paslı."alidıs (G.S). topu Tanaş üçüncü defa Şişli ka.. ..uen gın ıçı o lJIUlllUZ . 
halde dalgalar güvertelerimiz.i gelmiş ve hadiseye yanlışlıkla bir .lfaru~1 _( A.K) - Gogo (G.S), Is. lesine soktu. 

h tt. 24 t bütü tayfa küçülU.abitin sebep olduğunu bil.! tefrı. tıdts (G.S), Tanaş (K.), An. re gol yiyen Ş şli bundan son-
arap e ı. 11aa n . 1. 1. (G S) ·ıı.r· (G ) 

~ar aç biliç durmadan uyumadan dirmiştir. Çek zabitleri belediye- 'JC tl .. s .. , n .'ıo .S ·. ra tazyiki büsbütün .artırdı ve 20 
-;alıştık. ye girerlerken Çek batarları şe. Musabakanın ılk devrcsı daha nci dakikada Nubarın kııfasfle 

hir üzerine ateşe devam edince ~iyade muhtelitin hakimiyeti al. ilk, 37 nci dakikada penaltrdan 
Deniz bütün. nalatlıarımıaı par- Çek albayı hayretini giz1emeıniş. •mda ge"ti. ara sıra yapılan ve Diranm Yuru~ile ikinci golilnü cı 

.,. .... Cç semide de.wtU.41mn takat bombardımanı durtkıtuak .. eza ~i~isine kadar tehlikede o- tı:ardr. Maç ta 'ruyleC'e 3-2 muh. 
lar hafif olmak üt.ere yaralan. vaziyette olmadığını .söylemiştir. 1an Şişli akınları muhtelit mü. •elitin galebesne nihayetlenmiş 
dılar.,, Şehirde altı infilak olmuş. bir as. ıc:lafaasmın çok enerjik müdaha. oldu. 

Ereğliye Mendirek ker ve bir çocuk yaralanmış~. .. 

Y l k Çekler ~ehir önüne .kuvvet tahlL 

1 

kmda bir saat muza kerede bulun 
apı aca dine devam ebnektedlrler. muştur. 

Haber aldıjımıu. göre Deniz Prag, 6 (A..A.l - Neşredilen Şust. 6 (A.A.) - Karpat Uk -
Ticaret MüdUrllJIU •on fırtma - resmi bir teNiğte. Munkaezdeki !nynası irtibat zabiti gönderdiği 
nın tahribatını gördilkten sonra 1 vahim hidise ha.kkmda halen şid bir raporda Çek müf .. ezelerinin 
artık bir an evvel Ereğli limanı. detli bir tahkikat yapılmakta ol. Macar kıtaatma taarruz ettiği id. 
na bir mendirek yapmağa katar 1 duğu ve tahkikatın muhtelit bir diasının doğru olmadığını. bila • 
vermiştir. Fakat müdilrlliğtın l Macar _ Çek komisyonuna tev-ı kis sabahle~~n ~a~~ üç~ doğru 
bt:tçesi bu işe kMi gelmiyeceği di edileceğinin Macar maslahat. 'Munkaezd~ uç. kışıhk bır ~ko~. 
için vaziyet lktısat Vekaletine güzarma bildirdiği kaydedilmek 

1 

ıova~ d~vrıyesıne taarruz edılmış 
bildirilmiş ve tahsisat istenmlı • tedir. ve bır Jandarmanın yaralanmış 
tir. Tahsisat gelir gelmez Ereğli- Budapeşte, 6 (A.A.) - Nazır. nlduğunu ve bununv üzerin~ ~il • 
nin liman haline sokulması için lar meclisi toplanara'k taarruz ~ademe_ vukubuldugunu bıldır . 

b. d' k · ...... , kar•ıaında almacak tedbirler hak mektedır. 
ır men ıre ınşaaına ._,.ana • "' 

caktır. Bu haber bütün vapur M
hiplerini ve kaptanlan sevindir. 
mietir. 

Ereglidan talefoma 
aldtğımız malOmat 

Ereğli limanında bir gemiyi 
batıran ve ondan fazlasını da 
karaya dUşUren bUyUk fırtına

nın kat'l bilA.nçosunu öirenmek 
için dün gece Ereğli liman re
isiyle telefonla görUı,tUk. Aldı· 
ğımız maınmat ~udur: 

- Millet vapurunda olan 19 
tayfadan 17 ıl boğulmut .e iki
si kurtu im uştur. Kurtulanlar 
güverte lostromosu Ahmet Ay
dın ile ateşçi Sabri Sarıdır. İh· 
sanı flilda motöründen karaya 
çıkmak isterken b~ulan iki ki
şi fle beraber fırtına yUzünde.Jı 
Ere-ğli limanı 19 gemiciye me-
zar olmuştur. 

Botulanlardan şimdiye ta • 
dar yedi kişinin cesedi çtkmt~· 
tır. Bunlar da merasimle cömttl-
m~lerdir. Oturan vapurlardan 
Tan vapuru kurtarılmış, diğer
lerinin de kurtarılma•ına ba.,. 
lanmıştır. Zonguldak, Kaıtlan 
ve Galata vapurlarının vaziyeti 
tehlikelidir. 

Kurtarılan iki tayfa Antalya 
vapurlyle yola çıkmışlardır. Bu
gün şehrimize gele<'ekl@Nlir. 

Kapalı za11' ucun llt' PlodllmP tfArtı 

Ke1yseri C. H. P. ilyönkurul 
başkanlığından 

ı _ Eksiltmeye konulan iş, Kayseride yapılacak Halkevinln 
sathı zemine kadar temel hafrıyatı ve inşaatı yapılmakta olduğu 
cihetle sathı aminden itibaren binanın heyeti umumiyesinin in. 
§&atı eksiltmeye konulmuştur. lnıaatın heyeti umumiyesinin be. 
deli kepi (127-H9) liradır. Bu bedeli keşiften sathı zemine ka. 
dar yapılan temel hafriyat ve inşaat keşifnamesindeki nisbet ü. 
zerinden ten&il -edildikten sonra geri kalan kısmın heyeti umu. 
miyesi ihale edilecektir. 

2 - Bu ile ait prtu.meler ve evrakı saire §unlardır: 

A) Eksiltme prtnamesi, 
A.B) Eksiltme prtnameıine ek şartname, 

B> Mukavelename projHi. 

C) Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 

D) Keşif cetveli. silsilei fiat cetveli, metraj cetveli, 

E) Proje ve sair evrak. 
lsteyenler bu şartnameleri ve evrakı saireyi Kayseri parti 

baıkanlığmda rörebllirler. 
3 - ı. tktncikinun. 939 tarihinden itibaren 30 gUn müddet. 

le kesiltmeye konulan bu kurağın ihalesi 30 lkincikanun 939 pa. 
za.rtesi günü saat 11 de vilayet parti merkezinde ilyönkunıl tara. 
fından yapılacaktır. 

4: - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye iştirak edebilmek için ~afia müdürlüğünden 

alınmış ehliyetname ile cari senenin ticaret odası vesikasını ib. 
raz. etmesi ve bir mühendis veya fen memuru istihdam eylemesi 
şarttır. 

6 - Muvakka.t teminat mikan (8500) liradır. 
7 -Teklif mektuplan yuk:ırıda yazılı gün ve saatten bir 11&at 

evveline kadar parti başkanhğma makbuz mukabilinde verilecek. 
tir. Pôstada wku bulacak gecikmeler kabul edilmez. (9559) 

Askeri Liaeler Futbol 
Şampiyonası 

Askeri li:ıeler arasmdatki fut. 
bol :...!=incilik müsabakalarım. 
dün sabah u Şeref stadında de. 
vam edildi. 

İlk müsabaka Maltq>e ile de. 
niz lisesi arasmda idi. Şazi Tez
camn hakemlifi ile yapılan bu 
karşılaşınanm ilk devresini 2-1 
galip bitiren Maltepeliler ikinci 
devredeki çok üstün oyunları ne. 
ticesinde m:ı.çı 5-2 kazandılar. 

İkinci oyun da Şazi Tt:zcanm 
k:are.sinde. Kuleli ile Bursa lise
si arasında yapılmış ve kendile. 
rine çok güvenen Kuleli talmn1 
bu yanlış düşünmenin acısını bi. 
re karşı iki golle yenilerek çek
;nişlerdir. 

-0--

leden T erbiyeai Jatitare 
Heyeti T etekkül Etti 
Beden terbiyesi kanununun ee. 

<izinci maddesi mucibince kurul. 
tlası icap eden be§ ki§ilik i!ti\ıa. 
r .- heyeti azaları Başvekalet tL 
rafından tesbit edilmiş ve bu he
yete intihap edilenlere de tebli. 
~at yapılmıştır. 

Y-eni kurulan bu heyet ıu ze
vattan mürekkeptir: 

Cevdet Kerim (Sinop mebu • 
~u), General Mazlum (Killi mL 
:lafaa sıhhat işleri sabık reisi), 
emekli Amiral Fahri Engin (Sam 
sun mebusu), Burhan Felek ve 
"mekli yarbay Mazhar Kazancı. 

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

Eğribelde karakola 
sığınanlar 

Ş. Karabisar. 6 (A.A.) - lıçe. 

mizde dün öğleden sonra baflı. 
yan şiddetli kar fırtınası saat 16 
da dinmi§tir. Eğri"bel de ayni v .. 
ziyette olup Giresundan gele ve 
'Karahisardan giden yolcular Ef. 
rfttel 'karakoluna iltica ederek tela 
likeden kurtulmuşlardır. 
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Cumhuriyet Merkez 
On sene ve daha l'azla müddettenberi sar'pl:ri t:ırafmdan 

aranılmadığından dolayı 2999 sayılı kanun mucibince muhtelif 
banka ve müesseseler tarafın<lan maliye vekfıleti he "'bına mu· 
hafaza edilmek üzere bankamıza devredilen paraların mikdan 
aşağıda gösterilmiştir. lşbu paralar bankamıza devredildikleri 
tarihten itibaren iki Fenc içindesahipleri veya varis1cri tarafın· 
dan evrakı müsbite ibrazı surctile idare merkezimize veya şube
lerimize müracaat edilerek alınmadıkları takdirde 2791 sayılı 
kanunla teı:-k:I olunan amortisman sandığına intikal edecektir. 
Bu mtiddctin hitamından sonra vaki olacak müracaütların hü-
kümsüz addolunacn~ı ilan olunur. (115) 

Osmanlı Httnka~ı Mersin şubesinin 
8-1 937 tevdiatı 

isim 
Enver 
Nikolas Mistidis 
Sahman Vakkas 
Mme. S. Naggaer 
Harputlu Bekir 
Nadiye bi.nti Salih 
Mlle Takouhou Elins 
Michel Siman 
Ste Religieuse D'Orthodoxie 
Mme Julie Gerlans 
Mlle Liza Battache 

Adres 
M çhul 

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

TL. 
100. 
-.23 
1.63 
9.78 

49.75 
3 39 

130.6d 
9.-

64.-
5.10 
4.05 

Ahmet oğlu Cafer " 42.lU 

Osmanh Bank nsı Ord ı ş n1e~inin 
ı4-1 .. 937 t evdiatı 

Tombuli biraderler " 
Osm•n: ı Bankası Bo l ıkfls7 r 
şu ~H s l n i o ı 4-1 9 .'\ 7 t ~ v d, a ll 

Duni Sadi !kinci kolordu sıhhiye 
deposunda asker 

l(i-

İsmail Sefa 
Salih oğlu Hafz 
Ahmet (Hatip) 
Beyazıt o"'lu Ba)Tam 

Paşa camii civarıncl:ı 
Şamlı nahiyesi Han.idiye 

-.02 
9-

yayla bayırı -.93 
ı·:araoğlan mahallesi 1.07 

Osman·, 83nkıısı Sa nı~:.tn 
şubesinin 18 1-937 tevdfalı 

Hllseyin Hüsnil 
Dr. Latour 
Antranik Gürekian 
Kavoghim Sakaryan 
Mavridis Keşisyan 
Lucas Gunavitz 
Hamza l\.li O. Veli 
Setrak Berberyan 
İsmail Hakkı 

" .. 
" 
" 
" .. 
,, 
.. 

2.19 
29.0S 
31.44 

~38.9S 

7.90 
93.29 
11.40 

275.2i 
1.07 

Osmanlı Pan~ a~ı E"k fşehlr 
şubesinin 27· 1-9.~7 t evdiat. 

Abidin İsa Meçhul 107.98 
Mem. S. Talvas " 10.44: 
Minhasm O. Zekeriya " 41.77 
D. Fil Tarakosta " 52.20 

Osmanlı Bn n l4usı Bur s1 ~uhes!nlu 
2· 2-987 t evdia tı 

Adolphe Ribet 
ömer Hilmi 
Hz. ~ehmet kızı Fatma 

Meçhul .. 
" 

Osmanlı Hanka'11 Mol al ya 
şu besinin 5-2 9 37 tevdhılt 

Mehmet oğlu ömer Meçhul 
Feride A. Rumi " 

Osman h Bankası ~rznru ın 
şul!eslnlo 8-2·937 t e\'dlall 

Dr. M'Jcdettin Adil Meçhul 
Gara~t Malkissedckian " 
Baytar İsmail Hakkı " 
Mehmet Nasuh, topçu Yzb. " 
Tahir Muhasebe mümeyyizi " 
Halit bin Hüseyin " " 
Hacı Abiş zade Ziya Muratpaşa mahalleı:i 
Mülizımı evvel Hakk. 40 cı alay, 1 tabur 

Os m anh Ban1'a"i ı 1,rahzoa 
şubesinin 8-2· 987 tevdia t ı 

Prossalides 
Pulathaneli zade Mustafa 
Hacı Emin :kaptan 
Abdulhiz oğlu Tatar Mustafa 
Mülaziın Hüsnü 

Savas Alcxiadis 
Ali bin Hurşit Polatiıane 
Fatma Muhibe 
H. Couvert 
Zülfükaroğlu Ali Haydar bin 

'Meçhul ,. 

" .. 
Redif taburu 

Mcc;huJ 
" .. .. 

!)3.32 

24.96 
12.45 

92.19 
155.18 

62.6;) 
17.56 

109.3;) 
2.3.:? 

10.52 
1.46 

3562 
60.-

16.50 
6.-

51.58 
30.93 

100.87 

30.33 
47.24 

111.-
70.99 

Mustafa " 55.!>0 

Osmanh Bankası <HrPsnn şube
s•n · n H-2-93 7 t ,, vd lat ı 

Eyia, HulUsi bin Abdullıı.h Meçhul 

Osman h llank ası ..\ k Phl r 
tnhestnln 9 2· 937 t evd.atı 

Movses Artinian Meçhu' 

81.13 

66.66 

Hacı İbrahim oğ. Kamil İbrahim " 10.73 
Gagan oğlu H. Pcrsope " 9.16 

()sman lı H6 n t1 a~u Adana şu bes i n i n 

9-2-937 lPvdl a l ı 
Mohamed Fevzi Meçhul 14.20 
Agop Ayvasyan " 38.16 
:r"lehmet Ali, mtilii.zıırıısn.ni ,, 115.9 i 

Oııtnunh Hao ~ A'-'I Si vas şubesin i n 
9-2 9 37 l Pv rllah 

Nacar oğlu Ali 
Ha.zin~ar Z. Muhl:J 
Hesna 
Memleket Hastahancd 
Hasan Tahsin 

Meçhul 

" .. .. .. 

26.0S 
2.49 

56.31 
7.36 

29.82 

Osma nlı Bankası Ankara şubesi nin 
11·2 9S7 tevdiatı 

Ahmet Fevzi Meçhul 15.10 
Mehmet oğlu Mehmet Emin " ... • · 71 
Dr. Reşit " 17.60 
Juliette Zipcy " 5.40 
Mehmet Muhitan " 5.55 
Ömer Faik " 6.14 

Osmanlı Pank qsı Uşnk şu1ıesloln 

16-2-937 t ..- vdfalı 
Konstantin Hrisofcpulus Meçhul 3.62 
Kılıcoğlu Ali " 11.21 
Merhum mülazım Ali Riza " 79.37 
Haritan Scrinoli.l s " 58.19 
Sahak Martimanyan " 48.31 
Yegen oğlu Must..ı.fa " 83.1!) 

O.~manh Banka~u Kayseri şube-
sinin 16-2-987 te\~dıatı 

Satır O. Mehmet Meçhul 107.26 

()smanh Henka~ı HeyoğJ u şube· 

~' n l n 20-2· 937 t evdiatı 
Ali Riza B. İbrahim 
Mihran Tavşanyan 
Konstantin H. Pappaican rıou 
J ean Pristeris 
r.Jd.mon Aslan 
Roxsani Hadjakt 
Huriye B; Abdullah 

Georges F. Ruggic.-i 
:\!adeleine Sertald 
Mardiros Sirabyan 
Vassiliki Dimitrios 
Rosa Abromoviç 
J. Berdj l 
Presso P. Tchakiri 
Mehmet J<:azım B. Mustafa 
Mihran H. Aranyan 
Georg~ Mimokoviç 
Eftimios Papatheodostiau 
Demosthen Bollas 
Bagdass:.-r Hatcharian 
Kirkor Abkariao 

" " 
Ali b. Recep 
Margot Sudirian 

Hacı Salih b. Ahmet 
Gregoire Babikian 
Geridoğlu H. b. 1brahim 
Bcatris Yaghemi:ı.:-ı 
Albert Vitali Sevilla 
Binba"ı Saft~t B. Ahmet 
Salih Mustafa 
Nicos Y. Konduyani<.!i 

Feraset Kalfa 

Cemal Sait b. sa:t 
Dr. N. S. Nicolaicli 
Andre Yoannou 

Ohanncs Harputliyan 
Pierre Tchardjian 
H:yriaco Enne Brcussby 
Allegri Assa 
Dorothea Smith 
Mihran Mozian 
Helene X Stavrald 
Melahat Murad 
N. Teskoyan 
Samuel Behar 
Antoine Papadopulo 

:Marie G. Lambrid"s 
Onnik Gabaradjian 
Haig Tarpinian 
Aleksandr Righetb 
Kirkor Setian 
Kirkor Abadjian 
Haiganouch Soudjiau 

Marie Vucuno 
Albert lrsael 
Antoine Chignoli 
Roupen Pilignian 
Ardachcs Karakochian 
Rallou Modaki 
Dr. A. Nakachian 
Artin Kurkdjian 

Meç ,hul .. 
Balıkpazan No: 11 -13 
Meçhul 

" 

20.50 
29.30 

2.30 
8.10 

224.90 
44.10 

Abbasağa Seliır' 'c 21 Be-
şiktaş 17.-
D~pdriya p~jı 3.10 
Meçhul 48.80 

,, 
.. 
" .. .. .. 

Yeni mahal. Üskiidar 
Tomtom No: 29 
Meçhul 
Arnavutköy 
.Me<:;hul 

" ,, 
.. 

Mc<:;hul .. 
Eo~:ukesen Ifo: 40::; 
1.1:çhul 

" 
" 

Tophane 

70.40 
158.70 

1.70 
e:; 5'l 
13.70 
~2.50 

69.50 
133.50 

23.80 
96.50 

179.9~ 

48.90 
3.CO 
7.-

14.50 
c:>.so 
{3.10 

5.10 
"'!'! -1.1.-
4.70 

60.30 
S'.\rayburnu misafirlıanc-
d 105.3~ 

fur~nian Apartımam Qiş-

li 13.20 
.l ppt. Surcnian :_:· ~i 

Ağa Ham::.m 
Aynalı Çeşn;ıc 

8.50 
4.40 
1.~o 

r:.umeli Han 4.
Büyükdere cad. No: 128 3.50 
P..umeli Han No: 20 82.9~ 

Meçhul 4.50 
Ağa Hamam 5.'iO 
Meçhul 1.20 

,, 1.80 
" 1.50 

Beyoğlu No: 120 3 50 
Hidivial otel yanında 8.90 

Meçhul 4.80 
Bayram sokak No: 20 
Feridiye No: 4.~ 
Tokatlı 

Sakızağaç 

Feridiye 115 !)7 
Pangaltı 

Kuleli 

Moda cad. 217 
Yahudi lisesi 
B:?yoğlu 343 
Beyoğlu 

Meçhul 
Amavutköy 
Akarja sokak No: 2 
Su terazi 

2.80 
5.40 
3.90 
1.3:> 
3.90 
1.10 
2.80 
8.30 
5.10 
3.40 
3.90 

21.50 
16.20 

3.20 
2.30 

Bankasından: 
Donina Anagnoltl~ 
İsmail Nail b. Nail 
Mehmet Rafi 
Henriette Guill..ı::ı 
Emile Thomas 
Bedriye Muhittin 
Y ean Chryssopulo 
Haralambos A. Pappas 
Cemille Thirk 
Y ean Pazarian 
!rene Philaki 
Helene Fidelman 
Blenthis Leondiadis 
Dr. A. Burhanettin 
lskuhi Ohannesian 
Arif b. Abdurrahmcı.n Beha 
Katherine Konsta~dinidu 
Nadia P. İvanova 
Claire Levy 
Mahmut Nedim 
Yangır Devletbaitch 
Guiseppe Bottari 
Antcine Denardo 
Tahir Bektaş 
Zulbachar Abakar 
Helene Dilotti 
Argyro Kalpakçıoğlu 
Salih Khairy 
Olga Diakonof f 
Sabri B. Mahmut 
Mari Kavrokordato 
Albert Eskenazi 
Nafiz Ziya 
Arakel Vartanian 
Feriha Mazhar 
Anasrasia Yamakou 
Bogos Oskanian 
Franceska Yanissi 
Hamzi b. Mehmet 
Bogos Guiracossian 
Onnik Kandjirian 
Marie Haralambopulos 
Agamemnun Yoanidis 
Athina Theophanidou 
Elizabeth Stavridcu 
Mustafa b. Osman 
Helene K. Aslani 
Nazar Hatchikian 
Cemal Muzaffereddin 
İsmail Hakkı 
Marie Raymund 
Zaliaro Loupo 
Serpuhi Papanelian 
M. Pantarotte 
M. Chapel 
A. Tchalakian 
ı~iarie Sighanopulo 
Annika Hordar:n 
Demetri Luocrezo 
C. Torigyan 
Coralie Mavrofridu 
Kyriacou Y oannou 
Eustache Yannagas 
Sina Petrovich 
Maria Slicu 
Alice A. Karaghensian 
Margret V. Schavori&.n 
Mahmut Chukru Mehmet 
E. S. Cartali 
Pavlos Paraskova 
Dr. Y. Fabcr 
Fred N. Patou 
Jo~n Aschner 
F.dithe Faraggi 
Simon Serpossian 
C. V. Vouvas 
Grcg Allahverdi 
Hatchik Tchertchian 
Georghiau 
Dr. C. W . Ottlcy 
lda Capari 
A. M. Grigor Ramsay 
Helen Ramsay 
F. R. Ramsay 
Reg. V. Kamhi 
P. M. Dabcowitvh 

Hamalbaşı 

Çengelköy 
Meçhul 
Pangaltı Turna sokakl& 
Galatasaray 
Bulgar Çarşısı 
Meçhul 
Fener 
Frederici Appt. 
Beyoğlu 228 
Nersessia.n Han 
Kabristan 28 
Meçhul 
Cerrah paşa 
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Sa.ksı sokak 14 
çeşme sokak No: 9 
Yenimelıal. OrtaJ>.vY 
Ayazpaşa 

Karpiç 
Meçhul 

Cagonlits 
Meçhul 
İstikli.l cad. 146 
Kalyoncu Kulluk 
Hamalbaşı 

Rumelihan 
Şişli 

Kemerburgaz 
Ağahamam 

Fasköy 
Cfü::!i 
Kalyoncu Kulluk 
Cihangir 
Meçhul .. 

" 
" 

Üsküdar 
Meçhul 

" 
Hamalbaşı 3:; 
Meçhul 

" 
" ,, 

" 

" 
" ,, 

Tarla başı 

" .. .. .. 
,. 
" 
" 
" 
" ,, 

" 
" 
" 

S:mt Trinite 
Şişli 

""1üyük Parmakkap7 
Meçhul 

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

0.-ımanh HonhfHU inebolu sulJe 
nln SO-S-987 t~vd •at• 

Dr. İmadeddin bin Hacı Naim Sabık Kastamonu sıhh1Y' 
Müdürü j; 

Hariclia Konstantinidi 
Ahmet bin Emin 

Mec;hul 
" 

()smanh Ron~a~n <1a7.I AnleP 
şubt-s: nln IO- :f-987 tevdiatı 

Dikran Acemyan Meçhul 
Antoine ve Edvard Kendirci Meçhul 

Osmaoll Bankası iz mir subeslrt 
ır;.3 .. 937 ltavdlalı 

Sganatassian A. E. 
Faraon M. 
Françeski V. L. 
Panayatopulos O. 
Bayan Müfide 
llaskeloğlu n 

Meçhul 
Meçhul 

" .. 
" 
" 



Türkiye 
Merkez 

Cumhuriyeti 
Bankasından 

(BG§ tarafı 6 tlCtda) 

~Muammer 

!!ltteıuıe 
4leka 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ., 

" 
" .. 
" 
" 

Meçhul .. 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 
,. 

" , 
" 
" ,. 
., 

" ,, 

" ,. 
,. 

" .. 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

" 
" 
" 

87.46 
4.33 

23.95 
115..fl 
ıı.aa 
6~U5 
88.18 
83.72 
19.09 
46.4~ 

7.05 
84.7.3 
46.89 

252.52 
51.0!. 

8.51 

51.3~ 

406.6i 
31.44 
30.70 
96.23 
J2.2a 

8.93 
49.37 
S9 62 
61.68 
5.4'> 

129.93 

14.37 
41.57 
268.94 

8.51 

5.27' 
36.70 

190.5~ 

210.2~ 

125.-
40.~ 

10.9'5 
556.68 

16.19 
25.~ 

51.45 
21.3S 

Me.96 
s.s:~ 

1.37 
244' 
2.13 
4.41 
2.ü7 

lbao1ı Banka~ı Ttıklrdai şube
sinin 18-S-987 tevdiatı 
~et Rlm M:?hul 5.14 

6.~8 
7.32 C\.._ 8-ıOJlon " 

·~•tıh Hant«atın Ven1<'am1 şo1e
a..... S!nln 8-5· 987 IPvdlatı 
~ Meçhul 
~ ~ Olııııidi " 

" 

5.-
79.83 

138.42 

8lracıerıer " 395.-

"'8 b h Ban~atn Venfcam1 şubt· 
inin 19 5-987 le vdldlı 

Meçhul 46.73 

" 68.-
,, 1.12 

" 62.50 

" 86.-

" 68.-

Maarif veklletinde 9.21 

Hasköy 10.89 

Meçhul .411.13 
Ortaköy Asmalı S. 15 77.50 
Taksim nakliye taburu ... 
klılaaı 185.82 

107.-
' Meçhul 2.17 

" 8.87 

Fatih Çırçır - • • "'l. 63.-
85.40 

149.-
5.CK 
,,07 

" 4.91 

Kastamonu -;)cvrel< telg-
raf llüd. 82.40 
Meçhul 21.8-l 

Erenk5y 1.02 
Kasıınpqa Hacı Ş.Lan ma-

:..._ hal No: ıs 18.33 
~~~ Meçhul 13.66 
~ Bebek 1.54 

lr._btcu b Maarif mUdUrü 9. 73 
11
tun iııti~ar eden diğer yevmi gazete!c:-dedir. 

7 - VAKiT 7 IKNCIKANUN ll3e 

inhis~lar U. Müdürlüğünden : 
I -- Idarcmizin Paşabahçe fabrikası için şartnamesi muci. 

bincc satın alınacak 1 adet devvar ve scyyr.r bir buçuk tonlu;. 
elektrikli is'~ele vinci kaplı zarf usulile eksiltmeye konulmu~ur. 
elektrikli iskele vinci kapalı z.arf t•sulile t:ksiltmeye konulmuştuı·. 
teminatı 975 lıradrr. 

uı - Eksiltme 17-1 939 tarihine raetlıyan salı gilnU saat 
15 de Kabataşta Levazım ve Mllbayaat şub:!slndeki Alım komis. 
yonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şube. 
den alınabilir. 

V - Eksiltmeye i3tirak ttmek isteyen firmaların mufassal 
fenni tekliflerile beraber kataloglarını kaldırma indirme \"e fren 
tertibatını açık olarak gösteren resimlerini kataloglarını birin
ci sınıf bir firma olduklannı gösterir evrakı ihale tarihinden en 
az 7 gün evveline kadar lnhiS3rlar Umum MUdilrlüğU Müskirat 
fabrikalar şubesine \"ermeleri ve tekliflerinin kabulünU muta. 
zammın ,·esika almaları Jbrmdır. Ak~i takdirde eksiltmeye ifli. 
rak edemezler. 

vı - .MühürlU teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 ci mad. 
dede yazılı eksiltmeye iştirak vesikası ve % 7,5 güvenme p:ırası 
makbuzu veya bank~ temin?t m::-ktubunu ihtiva edecek olan ka. 
palı zarfların eksiltme günü e!l geç saat 14 e kadar yukarıda adı 
geçen Alrm komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde' veril 
mesi lazımdır. (8810) 

• • • 
ı adet zımpara taşı tezgfıhı motörile beraber komple 
1 ,, Makkap tezgahı tcf<>rrüatile komple 
1 .. Torna •. •• 
ı ,, Demir destere tezgahı motör ve tulunıbasile komple 
ı ,. Makas ve zımba tezgiı.hı bütün teferrUatile komple 
ı - İdaremizin Diyarbakır Fabrikası i~in yukanda cins \'e 

evsafı yazılı s parça atölye al~tı ~:ırtnamesi mucibince açık eksilt. 
me usuliyle satm alınacaktır. 

II - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 2245 lira ve 
muvakkat teminatı 168.38 liradır. 

111 - Eksiltme 23-1-939 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
saat 14 .30 a Kaba taşta Le\•azım ve Mü baya at şu besin.deki Alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şart.nameler parasız olarak her gün sözü geçen şube. 

den alınabilir. 
V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni tekliflerini 

lnhisarlar Umum MUdürlüğü Müskirat Fabrikalar şubesine ver. 
meleri ve ihale gününden bir gün e\'Veline kadar tekliflerinin ka. 
bulUnU mutazammm ve eksiltmeye iştirak ,·esıkası almaları la
zımdır. 

VI - .isteklilerin kanuni vesaik ile Müskirat Fabrıkalar şu. 
besinden alınacak eksiltmeye iştirak vesikası ve % 7,5 gilven
mr paralariyle birlikte münakasa. için tayin edilen gUn ve saatte 
yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri i!Rn olunur. (144) 

• • • 
6/1/939 tarihinde a}Tı ayn ihale edileceği ll!lıı edilen 10.000 

adlt wa altında lrullanm• mahsus elektrikli kapsiU ile "450.~ 
adet 22 lik uzun ve ''50.000,. ndct 22 lik kısa nişan fh~enği için 
tetkikat yapılmasına ltm.ım hnsıt olduğundan açık ekıiltmeleri.. 
nin 17-1-939 tarihine rastlıyaıı salı gi.lnü saat 14 \'e 14.30 za 
tehir edildiği ilan olunur. (142) 

••• 
Cinsi Miktarı Tartma 

kabili yeti 
Baskill "kolu" 1 adet 300 Kg. lık 

,, ,. 1 ,, 500 Kg. ., 
,. ''otomatik., 1 ,, 300 Kg. .. 
,, "İnsan tartan,, 1 ,, -

Mu ham. 
bed 1i 

100 : 
110 : 
700 ,, 
50 : 

o 7,5 santi 
teminatı 

15 

960 7::! 

Şalter ''2000 am- 1 
perlik 3 kutuplu., 
Amper metre "2000 3 ,, . 530 37.50 16 
amperlik,, 

ı - ldaremizin lzmir Fabrikası için l adet 300 kiloluk kol. 
lu, 1 adet sOO kiloluk kollu. l adet 300 kiloluk otomatik ve l a. 
det insan t."ırtan baskUl ile Cibali Fabrikası için 2000 amperlık 3 
kutuplu ealter ve 2000 amperlik J adet amper metre şartnamele 
ri mucibince ayn ayrı açtk eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

n - Muhammen bedelleriyle mu\'akkat teminatları hizala. 
rmda gösterilmiştir. 

ro - Eksiltme 23-1-939 tarihine rastlıyan Paz.artesi gilnü 
hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Milbayaat şu. 
be!indeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ıv - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şube. 
den almabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fi atsız fenni tek. 
lif ve katalogları ihale gUnilnden bir hafta evveline kadar Inhi . 
sarlar Tütnn Fabrlkala.r şubesine vermeleri ve tekliflerinin kL 
bulUnü mutazammın vesika almalan lhımdrr. 

VI - fstekliler eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde 
,..(. 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona 
~etmeleri ilin olunur. (30) 

• • • 
I - Şartname ve nilmunesi mucibince.satın alınacak 2tSOOO 

kilo bel ipi kapalı zarf uauliyle eksiltmeye konmuştur. 
II-Muhammen bedeli beher kilosu 59 kuruş hesabiyle 14750 

lira muvakkat teminatı 1106.25 liradır. 
m - Eksiltme 16-1-939 tarihine rastlıyan pazartesi CÜ· 

nll 118.&t 15 de Kabataşta Levazım ve MUbayaat §Ubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen eoubc. 
df'n alınabileceği gibi nümune de görülebilir. 

V - MühilrlU teklif mektubunu kanuni vesaik ile yüzde 7,5 
güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva 
edecek olan kapalı zarflar e'ks'ltme günü en geç saat 14 e kadar 
yukanda adı geçen komisyon Bqkanlığına makbuz mukabilinde ve-
rilmesi lbımdır. (9485) 

*** 
I - Şartname ve nümuneıi mucibince &atın ahnacağı ilin 

edilen "18.000,, kilo baş ipi 25 - X - 1938 tarihinde ihale edileme-

diğinden yeniden pazarlık uııuliyle ekıiltmeye konmuıtur. 

il - Muhammen bedeli beher kiloııu 60 kuruı hesabile 
"10.800,, lira ve muvakkat teminatı "810., liradır. 

II - Eksiltme 9 - 1 - 939 tarihine rastlayan pazartesi günü 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım lro-
miıyonunrla yapılacaktır. · 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözii geçen şubeden 

alınabileceği gibi nümune de görülebilir. 
V - İsteklilerin ~ksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüsdc 

7,5 güvenınc paralariyle birJ'kte yukarıda adı geçen komisyona 
gelmeleri ilan olunur. (9513) 

• • • 

I Şartnamesi mucibince 1150 kilo bergamut esansı puar • 
!ık usulile satm alınacaktır. 

II - Eksiltme 19-1-939 tarihine rastlıyan perşembe gtınU 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve MUbayaat şubesindeki alım to. 
misyonunda yapılacaktır. 

III - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen tube
ri"n alınabilir. 

iV - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün \"e saatte ,. 
i,5 güvenme paraJarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gel. 
meleri ilan olunur. ( 46) 

*** 
1 - idaremizin İstanbul :Saımüdürlüğü binası ve ambarlariy

le Levazım ve Mübayaat Şubesi binası arasına şartname ve reamt 
mucibince yaptınlacak 3 adet 3emir came1can işi kapalı zarf utu
liylt e1rıiltmeye 1ronulmuıtur. 

Il - Ketif bedeli beht'ri 3912.97 lira hesabiyle 11738.91 lira 
ve muvakkat temlılatı 881 liradır. 

III - Ekıiltme 16 • l - 939 tarihine rastlayan Pazartesi günü 
ıaat 16 da Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Ko
misyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve resimler 59 kuruş bedel mukabilinde inhi
sarlar Levuım ve Mübayaat ŞubCıinden alınabilir. 

V - ElcsiJtmrye İftırak etmı..k iıtiyenlerin diplomalı yülceek 
mühendis veya yüksek :nimar olmaları, olmadıkları takdirde aynı 
evsafı haiz bir mütehaaaıaı inşa ı~nuna kadar daimi olarak iı ba
!ında bulunduracaklarını n:>terlikten muaaddak bir taahhüt üfıdt 
ile temin etmeleri ve bundan başka oOOO liralık bu gibi inpat yap
mıı olduklarını ıöıterir vesa;ki ihale rününden 8 gün evveline ka
dar İnhisarlar Umum Müdürlüğü lnpat Şubesine ibraz ederek ay
rıca fenni ehliyet ve münakasaya ittirak vesil:aııı almalan lhımdır. 

Vl - Mühürlü · ~:.re mektubunu kanuni vesaik ile 5 inci mad. 
dede yazılı inıaat §Ubemizden alınacai< eksiltmeye iştirak ve fenni 
ehliyet vesikası ve yüzde 7,5 gi:venme parası makbuzu veya banka 
teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapair zarfların ihale ıünü 
en geç saat 1 S e kaclar yukarC:a adı geçen Komisyon Başkanlıfma 
makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. (9514) 

• • • 

1 - Kısa müddetle tealim prtiyle 23 X 35 eb'adında bir ta. 
rafı temi.ıeamif idare mongramını havi iyi cins 150000 adet man. 
tar paarlılrla satın alınacaktır. 

il - Eksiltme 12-1-939 tarihine rasthyan perteznbe gü.. 

nü saat H de Kabataşta Levazım ve Mübayant şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

III - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün \ 'C saatte tek
lif edecekleri iyi cins mantar nümuneleri ve r:o 7.5 güvenme para. 
larile birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeJeri ilan ol~. 
nur. (114 ı 

Devlet Demiryolları ve Limanlan 
işletme Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 5MOO lira olan l 4 adet Lokomotif ve va
gon verenleri 20-2-1939 Pazartesi gUnil saat 15,30 da kapalı 
zarf usulil ile Ankar!lda idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 400 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikalar1 ve tekliflerini a111i gün saat 14.30 a. 
k:-ıdar Komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 275 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerin. 
de satılmaktadır. ( 72) 

*** 
lran Tra.ıuıit yolunda cer servisine nezaret ve cer müfettie

liği vazifesini ifa etmek Ur.ere Motör işlerinde ça.lılfllJŞ tamir ve 
bakım hususunda tecrübeli ya memleketimbıde yahut yaı.ncı 
lın· memlekette mühendislik diploması almış veyah'Jt motör itleri 
ilP alakalı bir sahada tahsil görmUş kimselerin diploma ve bon. 
servislerinin şimdilik birer tasdikfliz sureti tercUmelhal ve kart 
postal bUyüklüğünde bir boy foloğraflarlle 20-1-939 tarihine 
kadar Devlet Demiryollan Umum MUdilrlUğü cer reisliğine mU. 
r:~<-aaUan ilan olunur. (11) 

.Jandarma Q"enel komutanhf(ı Ankara 
satına 1 m • "om· H vo n undan: 

1 - Metresine yirmi beş kurw, fiat bic;ilen miktarları qa. 
ğıcta yazılı iki tertip çamaıırlıl( bez kapalı zarf usulile satm alı
nacaktır. 

2 - Bunlara ait prtnamelar hiı:ılannda gösterilen bedel kar. 
şıhfmda komisyondan alınabilır. 

3 - Eksiltmesine girmek isteyenlerin hizalarında göateri.. 
len teminat ve şartnamede yazılı belgeleri muhtevi teklif mek. 
tuplarmı en geç ekailtme vaktinden bir saat evvel komisyona ver
miş olmaları. (5335) (954~) 

.Miktarı 

metre 
281.050 
S0.000 

ilk teminat 
Lira Ku. 
4763 13 
1300 

Şartname bedeli Eksiltme gün w IUli 
kul'UI 

351 
parasız 

19 • ı . 959 pervembe 10 
19 - 1 - 039~be15,30 



8 - VAKiT 7 tKNCIKA?-iUN 1&39 

1 BIRINcJ SINIF OV.EHATOJl 
Dr. Cafu 1'ay11ar Kankat 

Parislen me:urı 
Umuml cerrahi; dimaiJ, sinir 

cerrahisi ''e kadın doğum müte
hassısı, erkek ,.e kadın ameliyat
ları ve modern ameli.) allar, dimağ 
sinir, Y. buruşukluğu, meme, ka
rın sarkıklıAı, ameliyatları. 

Havalar soğudu, dikkat ediniz: Hafif bir nezle 
veya kırgın hk hissedince hemen 

. •• . •= 
Jluauene: Sabalı/arı 10 dan 12 

ue kadar. Salı, perıembe ve cu
martesi günler 10 dan 12 ye kadcır 
meccanen. • -N E O K U R'l'N 

Beyoğlu Parmakkopı Rumeli' ı 
han No. 1: Telefon: 440SCi. ahnız. Bu suretle hastahğı önlemış olursunuz. 

Z AY 1 
,1330 da Eyilp Reşadiye Nümune 

ıtıelttebinden almış olciulfum ~aho
detnameyi zayi ettim. Hükmü yoktur. 

llamdi Bilgin 

Z AY l 
!ımh; Malmüdürlüğünden almakta 

oldufum 1571 kayıt ve 1419 esas No. 
la maaş senedimi kaybettim. Yenisi
ni alacaAım. Hükmü yoktur. 

NEOKCRiN SİZİ baş, diş ve 
· romatiznıa ağrılarından, 
nezle ve gripten en çabuk 

kurtaran, enısalsiz yeni 
bir devadır 

Saniye Onanlar. Bir kaşe 6, altıhk kutu 30 kuruştur. 
SAHiBi : ASDl US 

Neşriyat Müdürü: R. Ahmet Sevengil 
Basıldığı yer: YAKIT Matbaası 

Her eczanede bulunur, 

inhisarlar U. Müdürlüğünden : 
Cinli Mikdarı Yük taşıma Muhammen B. % 7,5 teminat Eksiltme 

kabiliyeti Beheri tutarı Saati 
Lira K. LiraX. Lira Xr 

Kamyonet 1 adet 1 ton 3000.- 225.- 14-
Kamyon 2 •• 3 .. 2400.- 4800.- 360- 14.15 
Kamyon 1 ,. 5, 5'-6 ton 4000.- 300.- 14.30 
Satiı kamyonu 1 ., 2 ,, 3100.- 232.50 14.45 

1 - İdaremizin Yavşan Tuzlası için 1 adet, İzmir ve Ankara BaşmUdUrlükleri için 2 adet, lz... 
mir Şarap Fabrikası için 1 adet ve lzniir Başmüdürlüğü için ı adet kamyon 11artnaıneleri muci. 

, bince ayn ayn açık eksiltme us uliyle satın alınacaktır. 
II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmi3tir. 
m - Eksiltme 24-1-939 tarihine rastlıyan salı gilnU hizalannda. yazılı saatlerde Kabataş. 

ta Levazım ve MUbayaat şubesindeki Alnn Komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözU geçen ~ubeden alınabileceği gibi kapalı sa. 

tit kamyonunun planı da görUlt!1:7tttr. · 
V - Yavşan Tuzlası için alınacak kamyon eksiltmesine iştirak etmek isteyenlerin katalog

larile karoseri şekli ve dahili taksimatını gösterir bir plan ile benzin sarfiyatını gösterir fenni 
tekliflerini ihale gününden beş gün evveline lte.dar İnhisarlar Tuz Fen şubesine vermeleri 1&. 
zımdır. 

VI - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gUn ve saatlerde % 7,5 güvenme paralariyle 
birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (143) 

.............. ~ ....... ! .... ~ .......... .. 

SünıerDank 

~irleşik pa~~~!li1 ~;,~?kuma fabrikaları müessesesi 
Kayseri Bez Fabrikası malı 12 No. 

16 .. 
Nazilli Basma Fabribsı ,, 24 ,. 
Ereğli Bez Fabrikası ,, 24 ,. 
Yalnız Ereğli Bez Fabrikasında: 
10 Balyelik siparişler için ,, ,. 
15 . " •• .. ff H .. " 

,. ,, ,, 25 
50 ., ,, " .. ,, 

J'latlarla Fabrikada teslim şartile satılmaktadır. 

Paketi 415 kuru§ 
... 480 •• 
,. 580 •• 

580 ,, 

575 
570 
565 
560 

•• ,. 
., 

iplik müatelıliklerinin yuü nda yazılı fabrikalara gönderecekleri bedeller! mukabilinde 
ihtiyaçları nisbetinde iplik siparişi verebilecekleri ve 24 numaradan ince ve muhtelif maksatla. 
ra yarayabilecek pamuk ipliği m üst~hliklerinin de ihtiyaçlarını yine ayni şartlarla yalnız E. 
refli fabrikasına sipariş edebilecekleri ilin olunur. 
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Y~N i T~SUMAT 
ILMüMABERLE~iMiZ 

DAJ.IAY-UICSEIC 
rAiZ, DAMA EYi 

, 

ŞAR.TLAR. T[MiN ro~~ 

~OLANTS~ QANK-UNi NY. 

ERTVCRUL SADİ 
TEK TIYATROliU 

Taksimde (Bu gece) 
1 T A AT l L A l\l J 

Komedi 3 perde 
YAZAN: Ct:ldl llüsalıipoğlu 
Yakında: İNSAN MABUT 

!''ıu~·ıı~a~ 
1(.r,nN 

TURAN TlYATROSC 
San'atkıir Naşit 

Cemal Sahir birlikle •. 
(l' eni ~aruete) 

SAHTE Dll.E~Cl 3 P. 
12 lkincikAnun Perşembe gecesi 

BOYOK JICSA.&IERE 

ALEMDAR SiNEMASI 
iKi FiLM 

1 - Tatlı günah, 
2 - Uç ahbap çavuılar 
(Haydutlar arasında) 

Av Ruhaatiyeleri 
Hakkında 

lstanbul Avcılar ve Alıcılar Birli. 
ğinden: 

Birliğimiz tarafından yapılan mü
racaat üzerine, Denizbank idaresince 
av ruhsali)·esini ve av türdini hamil 
olarak Denizbank vapurlarında seya· 
hat edecek avcıların beraberlerinde 

bulunacak av tüfeklerinden, ağızlıklı 
iki ov köpeğinden ve vurdukları a
''ın (30) kiloya kadar olan mikta
rından ve vurduktan avırı'iııö!\lR m 

rından ücret alınmamasına lktısaı 
vekaleti yük5ek makamınca müsaade 
edilmiş ''e bu yolda muamele yap
maları itin alakadarlara tebligat ya. 

pılmış oldu~u bildirilmiştir. Sayın 

üyelerimizin ve bütün avcı ·arkadaş
ların ıttılaınn arzedcriz. 

Z AY l 

Amell Hayat Ticaret ve Lisan mek

tebinden aldılım tasdiknamemi za)i 
ettim. Yenisini alacaAım. - Ali Os
man Zengil. (27920 

ATATORK 
Albümunün 
3 uncu tabı çıktı 

MUvezzilerden 
ısteyınız 

, ~ Dr. Suphi Şen ses ... \ 

I 
/ drar yolları hastalıkları 

müttlıassısı 

Beyoğlu Yıldız sineması kar· 
ıısında Lekler apartıman. Fa 

kipl"rl" nıı-ıı~I?'.. Ttl. Jl~Q'>1 

KIŞ 
GEL D i 

Elbiseye dAİr ihtiyaçlannızı ıimdiden Galatac!a me 

A 
K 

1 
T 
L 
E 

Büyük elbise maiazaııncla her yerden uc 

tık ve teminatlı alabilirıiniz. 

K A D 1 N L A R A MAHSUS: 

EN SON MODA ve LUKS İPEKLi 

LAR. YONLU MANTOLAR, GABARDİN P 

SULER, HER CİNSTE MUŞAMBALAR. 

E R K E K L E R E MAHSUS: 

HER CİNS JNGlLlZ MUŞAMBALARI, GA:B-' 
PARDESULER, HER CiNS TRANÇKO 

UCUZ, ŞIK ve DAYANIKLI HER NEVi 

ve ISMARLAMA KOSTUM ve PARDESU~ 

Ç O C U K L A R A MAHSUS: 

HER NEVİ KOSTUM, PALTO ve MUŞAMB 

REKABETSiZ FiYATLARLA GALATAP 

EKSEL 
Büyiik Elbise Mağazasında Bula . .___ .. -_~ 

Tedlyatta Teshll 
Telefon: 4 3 5 O 3 

Ziraat VekAleti satmalma komisyonundan: 
1 Ton Sullat Nikotin ahnae 
1. - Açık eksiltme suretile bir ton sulfat nikotin 

nacaktır. 
2. - Hepsinin muhammen bedeli 3.500 lira, muva 

nat 262 lira 50 kuruştur. 
3. - Münakasa müddeti 5 -12 • 938 den itibaren 45 

MUnakua 19-1-939 tarihine mUsadif Peroembe günil 
Ziraat Veki.leti binasında satmalma Komisyonunda yap 

4. - Şartname, Ankarada Ziraat Veklleti satm 
yonunda, lstanbuldan Ziraat Mildilrlilfünden parasu 
rilir. 

5. - aTliplerin muvakkat teminatları veya 
2490 sayılı kanunun 2 ve ilçUncll maddelerinde yazılı 
ile birlikte mezkflr tarihte komiayona gelmeleri. ( 4928) 

Türk Hava Kurum 

Büyük Piyang 
Oçunco keşide : 11 ikincikAnun 939 d 

BOyDk lkramıy~ ıso,ooo llra 
Bundan baıka: 15, 12, 10 bin lir&Iık 

yelerle (20 ve 10) bin liralık iki adet 
vardır... . 

Yeni ttrtipten bir bilet alarak iıtir•k etmeyi ihmal 
Siz de piyanconun mes'ut ve bahtiyarları araıma ginnit 


