
~- .. 
arıhi tefrikamız yarın başlıyor 

ianzimat Paşaları 
Yazan : ASIM US 

bir ~uharririmiz Asını Us'un ga.z.etem.izde 
ı. •• llıUddet evvel tefrika ettiğimiz Saray EntrL 

HERYERDE 3 K U R U Ş 
ŞARKI 
Müsabakamız 

' ~arının lk" · k · ' illi ıncı ısınına Taıwmat Paşaları is.. İntihap ettiğiniz earkılarm bize gönderil. 
l'u~:tnıda yarından itibaren başlıyoruz. Oku· me müddet~ altı gün kalmıştır. Bu müddet 
caı· .a.rnıuz bu yazılarda., maruf Tanzimat ri. hiç bir suretle uzatılamıyacağı için kupon gön. 
frı-..~ siyasi hayatını yakından takip etmek - der.mekte devam eden okuvucularnnızm acele 
-;)Cltnıı b 1 kl CUMA ı:u ımusT :IW'IJ ~ rtL: D • SA.fi: 78U9' J 

~ u aca ardır. iDARE EVl: Anlcara Cad. lSTA:NBUL• Telgraf: VAXJT• Posta kutusu: 4CS•'!'elefon: 21413(Ya:r)-24370Cldartl ... e_ım_el_erlni_·_n_·ca_ede_riz. __________ ---' 

~li ~e! Mad~n !e~~ik_E~sti~ü!üE~~ 
Cumhurreisimiz İnönü Petrol Aramaları 

Uzerinde Geniş izahat aldllar 

. ~ 

~~ara, 9 "(Hususi)''- Cumhurreisimiz lnönü J;ugün 15.30 da re.falCa 
lt;Jde aıvekil Dr. Refik Saydam ve lktısat Vekili Hüsnü Çakır olduğu 

lıı~ ~~de~ tetkik ve arama enstitüsünü şer~flendirmiıler~ir • . 
~I nu dogruca petrol arama grupunun faalıyette bulundugu kısma geç· 
~ter. \'e burada bir buçuk saat kadar kalarak petrol aramalan üzerin· 
·~ ~llif mikyasta izahat almıılardır. Milli şefin gelit ve aidiılerinde cİ· 
~duran halle büyük tezahürler göıtermitlerdir. ",.. 

ı lurkiyede 
0Pra~ Meselesi 

'ı ~azan: '.Aaım US 
~ "lı~ ismet lnönü biıbç 
~ ' 1. htanbul civarında bir 
~ ~2iıltiıi yaparken Çatalq-

. ' lcöTiinden bir muhacir 
~ fbı. Süleyman özeıa iı· 
'\ ~ bu :muhacir Milli §efe 
a"' ~ re&c !ÖYie dedi: 
~ lJci ?ramadan muhacir gel· 
L. ~ ~ on dört .,Ue 9'ir ara
;t le;:__:' ~Ö.)'iine yerlqtik. Fa· 
~ ~ziin aNZiıi az. Ggi
~ 'iilu ::tor. ıBen kendi ııeEıime 
' 'lahlJİyİal. On heı dö
... ~ • ~- Geleli"~ :ıa· 
~~ ti llüfuıumuz hayli ~
~ . t t tapraldammzı artbnnıi-
> it i~ ~ınılzda bOı arazi .olnia· 
' ~tırmanın da imkanı 
~tltt 
~4- ~urreiıimQ: ~ 

' ),-:_ ~e .. leıtirilmi ,_....;. di"' "-. • ~ lcij f 01o11111 ge .. 

' ~tir aile sahiplerini )'&· 
iı >ifa ili ı, ayrı ayn konapnuı 
ı...,)\L -.ç IÜl>heıiz onlar ela •ta· 
.~~ Sm ...... __ _ 
~., leJct .....,.YlllUI Ö~'İn SÖZ• 
~' -.r edeceklerdi. Sek.iz Vstte: Milli 'Şef Bdştfekiliti eliJıi sıX.-ıyor. 'Altta: Rclskttm1ıur M~ 

"'-t1 leteldriiJ ecleQ INr tiftçi reşa1l6 görü§üyor 

Denizbank işleri etrafında 

Bulgar Başvekili Köseivanof önümüzdeki 
Perşembe günü şehrimize geliyor 

Milli Şef dost memleket 
Başvekilinikabulbuguracak 

Ankara, 9 (Hususi) - Memle. 
ketimizi ziyaret edeceğini haber 
verdiğim dost Bulgaristan Baş.. 
vekili ekselans Köseivanof 16 
mart perşembe sabahı konvansi. 
yonelle İstanbula gelecektir. 

.Muhterem misafir lstanbulda 
alakalı zatlar ve hariciye veka • 
leti namına tstanbula gidecek o. 
lan protokol umum mildrü Şev. 
ket Fuat Keçeci tarafından kar. 
nılanacaktrr. Dost memleket baş. 
vekili ayni akşam hususi trenle 
§ehrimize hareket edecek ve 17 
mart cuma sabahı Ankarada bu. 
lunacaktır. Misafirimiz için An. 
karada parlak bir karvılama töre. 
nl yapılaca.ktır. Bulgar Ba.JVckili Köseivano/ 

Ankara mahfilerinde söylenil. 
diğine göre Köseivanofun bu zi. 
yareti Bükreşte toplanan Balkan. 
Antantı konseyinin Bulgarlstam 
alaka.dar eden kararlan etrafın.. 
da bir görüş teatisine ve.Sile ola. 
cak ve bu arada Bulgaristanda.. 
ki Türklerin anavatana yerleşme 
leri meseleleri tetkik edilecektir. 
Köseivanof, Cumhurreisimiz ta 11 

rafmd8Jl kabul edilecektir. Misa. 
firimiz Ankarada iki giln kala • 
cak ve 19 mart pazar alcşamı ~ 
ne hususi trenle l.stanbula ha.re. 
ket edecektir. Misafirimiz tere • 
finc ilk akşam Ankara Pal~ 
Başvekilimiz tarafından bir a1C. 

(Dtvomı 3 üncüde/; 

İngiliz Harbiye Nazırının Avam Kamarasında 
heyecan uyandıran beyanatı 

"lngilferenin Avrupadaki bir harbe iştirak kabifiyefi 
umumi harptekinden çok ve daha müessir olacaktır. 

Harp zuhurunda derhal motörlü dört lırka F ransaya gönderilecek 

Bağdatta 
Eski Başvekil tevkif 

edildi 
Londra, 9 (A.A.) - Röyterin 

Bağdattan öğrendiğine göre, bir 
hükt1met darbesi haz,rlama.kla 
soslu olarak sabık Başvekil Bik. 
met SUleymanla 50 kadar yü.bek 
ıiltbeli zabit tevkif olunmuştur. 

iki Mülkiye 
Müfettişi 

Belediye Sular idaresinde 
teftişe başladılar 

(Yazısı 6 ncı sayfada) 
lngiliz Harbiye n1U1n 'HM 'Bel(/I 'bir !fft1ifclne1f 'til/cğı ~ 

f;diyor (Ya-""ISı 6 ncıda) 

-
VAKiT SPOR MOSABAKASI YARINKi 

Futbol, Güreş, YUz111a 
ve Atletizm Amatörleri 

Arsında 

SPOR 

·-----··············-·-····--
İlavemizde ---· .. ·---·--

Sadri Ertem, Dr. Cemil Süley. 
man, Hakkı Süha, Rept Ek
rem ve diler muharrirlerin 
hiklye, röportaj ve fıkraların 

~ ~tar ela cın IJeı dönüm '-t' ~ ~P laiçerek seçinebilir? 
~· d, ~~deki bu vaziyet her· 

~. ~ ~~· düıündürec:ek mü
'...._ ~ •eledir. 

d..ı ··stı-:.... eh . • • bi 
~ ~ . ~-ı emmıyetim • 
' ı,,~ etmek için seçen 
~ t,lti _ldan Ankaraya gicler-
4'~~ tehir civannda ziraat iı-
~ l(i)~~~ bir mebuı arkat' . ~e ~Rl bir ıözü buraya 

lktısad Vekaletine gönderilen yıldızını 
raporda neler var ? (YazıııHıciıle) seçiyoruz 

dan bafka 

Kanıksamış 
Günahkar 

YAZAN: 
'1't tıın. T Ek" h". • Akd . h·ıı . 
~~~~~:i:Ii lspanyanm emz sa ı en 
<~:~. :.:~·~- bu"tu"n gemilere kapatıldı 
~·~~d· t buralara mubacır-
' ,, en· a. Her bir muhacir .. d 1 d 
lgL~ıe .. ~Önüm toprak ver- Hususi musaa e a ma an ya-
'ı"llQ -1c da. hır dönüm topraia h 1 b f ı k 
~~~~~t.;·..:ıııa~0..:'. naşanlar der a a ırı aca 

lııo ~ ~~:.~ d~ Madridte hala çarpışmalar oluyor 
(IJ~... ıday alınır. Hal- '(Y 6 ela)~"' 

-""mı 6. ıncıda). • aun DCI , 

BiRiNCiYE 

Bir Bisiklet 
.. ,. ........ 

ll'utboTıc!il H1r<ıç (Süleymaniye) 
Iküıciy~: - ~ık ve kıymetli bir saat; üçüncüye: - bir çift 

iıkarpiıı; dörd~iQ'e:.,.. Bir ppka;. beıinciye: - Bir ıenclik j 
ReıimD Rafta abcmetl; atmıcıdan onuncuya kadar; ~ircr bo
yunbağı; 4 kiıiye birer çüt ipekli çorap; 10 kiıiye blrcr adet 1 
Tayyare piyango bileti, onbcı okuyucumuza birer şişe bü-

Meşhur sinema yıldızı 

MEY VEST 
Bu romanda May West Ho

livudun me§Ufll kadmlarmı, 

esrarkeş, haydut ve kaçakçı. 

yükkolonya; 15 okuyucumuzapirer şişe küçUk kolonyao 25 ki. 1 

ıiye birer tuvalet 1abunu: 1ftlca 150 kişiye muhtelif cins he.. ticaretini perde Ur.erinde gös.. 

diyeler. ı tercıiği kuvaffakıyet kadar 1 M b k 1 f! Ak K 7 ı canlı bl rlfade ile anlatzyor. 
.. 

54 
;a a aya ! ır c~:nu~;::a:a. ,_. ______ _.. .......... 
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işareUer : ----lnönü Üniversitede: il 

Halk ve mebus 
Eminönünde Türkiye halk için ve halk tara

hndan idare edilir. Türk hıkıli- Balıkpazannda 13 dük
bının topyekun manzarası budur. kan daha istimlak edildi 
Hazan premıiplerle •ıayat araamda 

Maarif Şurasına Hazırlık 

ŞOra Ruznamesinde 
beıl>aht tezatlar o kadar çoğalır 
ki prensipler kitaplann sayı{ola
nnda bir ıamata halini alır. Bu· 
nun ıeb~bi ıne&? 

l dare edenlerle idare olunanlar 
arasındaki ihenkıizliktir. Bu a· 
ba:ıksizlik, prensiplere, idare eden 
leriıı ve iC:are olunanların c:amimi 
bir eurette inanmanuı olmalandır. 
Türkiye Cumhuriyeti bu bakım
dan bir tezat manzarası arzetmez. 
Çünkü Türk milleti büyük imanını 
harp meydanlannda göıtermiıtir. 
tstiklaı barı'bi yebız düıman cep
helere kartı müsavi haklı bir dev
let kurmak mücaceleıinden ibaret 
değildi, bu mücadele aynı :zaman
da müsavi haklı fertlerden mürek
kep bir devlet tesia etmek emelin
den doğmuıtu. 

lnönünde, Sekaryada, Dumlupı
n:ırda döğüıenler, zafer yolunda 

Emfnönünde Kızılay hanının 

yıkılmasına ba,,lanmıştı. Bu ha. 
nm yanma dil§en dört dükk!n 
bugünlerde yıkılacaktır. Balık -
pazarında 13 parça dtikkanm da 
istiınl!kine karar verilmiş, sa . 
hiplerine tebliğat yapılmıştır. 

Bunlara 110 bin lira kıymet tak. 
dir edilmiştir. Balıkhaneye civar 
tarihi kıymeti olmıyan cami de 
kaldırılacaktır. 
Kbım eczanesi ile yanında iki 

dükkanın da istimlaki hakkında 
mahkemeden karar alınmıştır. 

o 

Şile yolu tamir edilecek 
Ömerli nahiyesinin içinden ge. 

çen yolun parke olarak inşası 

15000 liraya. ihale edilmiştir. 
Üsküdar - Şile yolunun bozuk 

kısımlarının da tamirine yakmda 
başlanacaktır. 

öleı:ıler müsavi hakh fertlerden --o--
mürekkep bir milletin nwkaC:de- Üniversiteye dikilecek 
ro.tmı, kemikleri üstüne kurc1ular;' Atatürk heykeli 
ve bir milletin ızbrap ve kanı ile Heykeltraş Hadi taraf mdan 
yoğurulan toprakta kütlenin ahla- Büyük önder Ata.türkün bir baş 
ki karakteri ''halk., olmanm heye· heykeli vUcude getirilmiştir. Bu 
canıdır. idare edenler bunlann •- heykel Üniversitenin her tarafa 
ı-asmdan gelmektedir. hlkim bir noktasma dikilecektir. 

Atatürk ve arkat!atı lanet in~ 
nü bizzat bu mücadelenin ateıin
den geçmİf ve p;bsiYetlerini bal
kın mücadelesir.ıe rehberlik etmek
le karakterlendirmiı1erdir. 

Bunun için Türk milleti pren· 
sipleri ile te:zıat halinle değildir. 

Ancak bu hal tarihi prtlarmu-

-0--

fngiltereye tiEtik 
ihracı 

İngiltere ile aramızda olan ta- · 
kas anlaşmasına. tiftik te dahil 
edilmiştir. Bu suretle ihracatçı. 
la.rımrz takas yoluyla. İngiltereye 
tütik ibra~ edebileceklerdir. 

zın bize miras olarak ıbrraktığı ba- O 

zı noktalarm ıslahı yolunda hare- Nevyork sergisinde tnhi-
ket etmemize msıi değildir. ıarlar pavyonu 

Meziyetlerimiz gibi nakuelm- inhisarlar umum mUdUrlUğU 

konuşulacak dilekler 
I.lse ve orla okul öğretmenlerinin şurada görüşülmesini iste

diklt·ri meselelerin mühim bir kısmını evvelce yazmıştık. Bu
gün de yine şura ruznamesine alınmasını istedikleri dileklerin 
ikinci kısmrnı neşredi3·oruz: 

1 - Yeni okul açılması istenildiği zaman her türlü müşte
milfıtın nazarı itibara alınması. 

2 - Ders levazımının mükemmel olması. 
3 - Aletlerin islimalini gösterir broşürlerin neşri ve öAut 

menlere bu Aletlerin istimalini gösterir kurslar açılması. 
4 - Talebenin kültür seviyesini yükseltmek için mektep ve 

umumi kütüphanelerin çoğallılması. 
5 - Öğretmenliğin cazip bir hale getirilmesi ve bunların 

ır<'n ~·li~e aşılanması. 

6 - Baremde muallimlik müddetinin bir derece yiikseltilme
sl. 

7 - fslnnbuldaki yüksek öğretmen okulunun genişletilmesi, 
Ankarada da bö~ le bir enstitünün kurulması. 

8 - Ders saatlerinin bilhassa liselerde 29 dan 2' de lndirll
mesi; ö#leden sonra tatbiki dersler yapılması. 

9 - llkolrnlu bitiren talebelerden muhtelif sahalardaki mu
leklerde çalışabilenler için meslek! mekteplerin açılması, çoğal. 
tılması ve mevcutların modern bir şekle konması. 

10 - Bir yılda yapılan iki yazılı imtihanın ınua3·yen gün
lerde yııpılması. 

11 - Talebenin kanant notile geçirilmesi, askerlik kampla
rının ıslahı ve kampların mektep binası haricinde yapılması. 

12 - Liseye giren bir talebenin a:rrı bir elemeye tAbi tutul. 
mıısı. 

Bundan başka liselerde her ders grup muallimleri de kendi 
derslerine ait programlar yapmışlnrdır. 

l - :Mekteple faaliyet şekillerinin tesbltl •• 
2 - Ortaokula talebe kabul yaşının 12 ile 15 arasında olma-

sı. 

S - Ortaokul ve lise talimalnamelerinin yeniden gözden 
ıeçirilmesl. 

• - Müdür muavinlerinin idare ve kayıt işlerinin büroya 
bağlanmalnrındnn ziyade tedris ve disiplin işlerinde ekcrişli 
bir şekle sokulması. 

5 - Stajiyerler talimaln::mıesinin yeniden tetkik edilmesi. 
6 - Müdürlerin muavinler arasından seçilmesi. 
7 - Orta mekteplerde terbircvl teşekküller için bir an:ı 

yasanın temini. 

mizi de açıkça, gayet realist ola- neşriya.t eeft Memcıwue.' ekiper ~ 

8 - İmtihan talimatnamesinin dördilncfi maddesinin "en
gehiz olarak okula devam etmiyen .ve engelsiz olarak Jmlihona 
girmiycn talcb,elerc de teşmili.,, 

o - u.ı..:"'--p -~~-ı.u ...... ..a~u ... s.,.-ı-...... , .._.,4_ .... , --a .... ı., ı.ii.a,----

rak g($reıbilmeliyiz. CUneyt Nevyork sergisindeki in. 
Bu nakiselerden biri, imparator- his~lar pavyonunun hazırlıkla.. 

luğun içtimai bünyede yapbğı tah riyle meşgul olmak Uzere evvelld 
ri:>kar tesirler~n biri olan münev- akşam Amerikaya hareket etmiş 
verle hclk arumdald irtibat nok- lerdir. 
s:ı:Uığdlı'. İnhisarla.r ldareslnİn sergide 

B:ı noksanlık üzerinde mühali· teşhir edeceği nUmiıneler de ha • 
oılı bir aurette dursak bile ava- zırlanmaktadır. 
m l asaleti önünde bu mübalafayı --~ 
~:ız:ır görmelidir. Ve bunu milli Faturasız mall"':.rchn 
b:r tayakkuz alameti saymalıdll". alınan ceza kaldınldı 

Milli Şef Oniversitede verdiii Gümrllk ve İnhisarlar VekA • 
nutkun~a bu esaaa temas eden ıu Jetinin yeni bir kararile hariçten 
aözl:ri söyledi: memlekete gelen malların fatu • 

"Cumhuriyet Halk Partisi, şlm- ra1!.n dolayısiyle alman bazı ce. 
diden memleketin bütün menfaat- zalar kaldınlm~~Il'. 
lcrini ve blitün evlatlarını kucak- Faturuı bulunınıyan mallar -
lıyan bir ıiyast aile haline ıelıniJ- dan güm.rtik resminin yüzde onu 
t . 1 nlsbetinde alman ceza ile tasdik. ır. 

Vatandaşlar büyük partinin te§· ı siz faturalardan alman 100 ku • 
kilatı içinde, her türlü hizmet ve ruş1u!t ceza da bu arada lağve. 

inkişaf imkanını bulmaktadırlar . .,! dilmiştir. 
''Partinin bu mahiyeti, istikbal

de daha ziyade kendini göstere
cektir. 

o 

Kaclıköyündeki 
hırsızlık 

"Evvel!, halkevlerinde, memle-
ketin içtimai ve kültürel sahaların- Kadıköyi.inue Beyazıt Kahya 

caddesinde tmam Abdüşşlikera. da, memlekete hizmet etmek için 
nın evine geçen ayın beşinci ge -istidatlı vatandaşlardan geniş mik 
cesi hırsız girmiş, 250 lira ile bir yasta hizmet istiyeceğiz. Sonra, 

parti teşkil!tında, memleketin si- çok eşyalar çalmmı~tı. Hırsrzla.· 
rm Nizamettln. ŞUkrU ve Cevat yasi terbiyesi ve inkişafı için, va-
isminde üç sabıkalı olduğu anla. 

tandaşlarımrz, geniş hizmet saha-
ları bulacaklardır. Diyebilirim ki, şılmış, üçU de yakalanmıştır. 

Bunlardan ba.,ka Fatihte Çar. gelecek intihapladaki mebus nam 
şamba pazarmda seyyar satıcı • zetleri, halkevlerinin ve partinin 
Abdullahla Hilseyinin paralarmı 

dört ıenelik faaliy<.ti esnasında dolandıran Altmdiş Ömer de tu. 
kendi kendilerini lcolaylıkla gös- tulmuştur. 
termiş olacaklardır. 

Vatandacılarım, bilirler ki, bir ı '--1'-
s nevverin her fey<'en evve na ii! 

siyasi partinin yüksek idaresi ta- k k 

lyakmdan lnnrm&aı, onuıı ara te· 
rafından, müntehiplere, namzet rini temsil etmesi iktiu eder. 
gösterilmesi tabii bir şeydir. Bi- SADJ.t ERTEl\' 
zim ananemiz de böyledir. Bunun-
la beraber, namzetlerin hall:la te- 1 
masını daha ziyade arttıracağız ve y E t4 I Ç 1 K T 1 
riyaset divanının takdiri ile parti 1 

teşkilatının takdirini daha ya1an- '

1 

ı:-1 1.k"ır ''e _<=an~·"" 
dan birbiriyle temasa getirecetc V C4 
usulleri gimdiden tecrübe ve te- 1 ~ • 
kamül ettireceğir.,, 1 m e s e ~ e i e r 1 

Münevver kütle zırasınclaki me-
l 

aafeyi dolduracak çarelerden biri VAZAIN: 
SADRI ERTEM §Üphesia halla tanıyan münevver- 1 

leri:ı çofabna11dır. ı 
Milli vasfını taşıyacak bir mü- "-------------· 

hane, snor ve konferans salonlarının temini. 
10 - Muallimlerin yeknesak bir elbise giymeleri. 
11 - Sellmla,manın ayni vaziyette olması. 
12 - Talebenin yeknesak kıyafette bulunması. 
13 - Talebenin hariçteki vaziyetlerini tetkik içln tetkik ko

ml~yonları kunılın:ı~ı. 

Denizbank işleri etrafında 

lktsad Vekaletine gönderilen 
raporda neler var 

Ankaradan bildirildiğine göre ı bankın alakasının teminat mek • 
Denizbank işleri etarfında tahki. tubu vermekten ibaret bir ban -
!tatta bulunan müfetti~lerin ha • kacılrk muamelesi olduğu anla -
zırladıkları rapor tktısat Veka. - ~tlmıştır. 
lctine verilmiştir. Yüz yinni kü.. IX - Bankanın memur kadro. 
s!ir sayfa tutan bu raporda De. sundakf fazlalığın işin f azlala.ş • 
niıbank işleri hakkında va.ki bü • nıasından ve eski memurlardan 
~in iddialar tetkik olunmakta • hiç kimsenin çıkarılması ciheti • 
lır. ne gidilmemesir.den ileri geldi -
R:ı.ponın münderecatını ~yle ~ tesbit o1unmu~tur. 

huliı.sa etmek mümkündür: Bunlar toptan ve birer birer 
I - Tra'!c, sistemi üç vapur iL tetkik edildiği halde görUIUr ki: 

~rinde yapılan tetkiklerden men Beş senelik deniz plA.nının tatbi
fi bir net ice çıkmamıştır. ~ci işini üzerine Alan D.'.ınizbank, 

II - Ülev sistemi iki vapur Etrüskteki noksanları Yekalete 
:ıakkmda vaki iddialar tahakkuk bildirmiş birincisi muvakkaten 
~tmemiştir. !mbul edildiği halde diğerlerini 

ın - Etrüsk vapuru etrafında kabulden i~tinklf etmi§, ve bu a. 
"azıla.n uzun yaztlarda.n yalnız radg en mühim vazifelerinden bi. 
1·aztn ve baca içi~e konan hava ri olan tersaneler işi üzerinde 
boruları hakkındakiler teeyyüt ehemmiyetle çalışmağa başla. • 
eylemi~tfr. mıştı. Hnlbuld, bugün. yapılan 

iV - Cumhlriyet va!_)unıntm neşriyat ve saire yUzün.den bu iş. 
tamiri k in F3.rfolunan f:ıraJann ler bir tevakkuf devresine girmiş, 
,.a,..,?Jtuı te:rü1::e'crden sonra ma- '.,u maks:ıtla meydana getirilen 
'!alline m:ı.sruf oldufru gör:ilmüş . ~en heyetinin buP,ilnkU vaziyete 
tür. ;öre lüzumsuzluğu dahi ileri sü-

V - H:ı.vuzhrda Derva isr.1in. rülerek iş1erin bir iki fen mUşa. 
ıe bir va.,ur tamir ediJme~ie:, ··iri ile görülebileceği iddia edil. 
Derya kotrası i,.;n a~rlan he~"P- -ne~e ba ~1:mmıştır. 
':rrm in""''cnn1csi muvafık gö - D!·{er taraftan öğrendiğimize 
-lil nıii~tür. ;öre. Almanyadan gelen ecnebi 

VI - Lhn"'n l 'lre::inin mav . mütchasıs1.,r Etrlisk U:::erindeki 
'l"h'!'t rne·c' .. ,,. in~n tet'dkatın=- tetı:;ı;:lerini bitirmişlerdir. Gemi. 
1evıım. ch· n~:ı. :t:ıd:r. 'lin 60 nol:t:ısınm şartnameye mtı 

Vll - S:ı.t.!e bin:ı.m f~ir.de, e~. 1nvir bir e11rctte lnı:a edildiği 
tıcınm birinci al!cıdan ba.h~et _ '1"''tk•nd'l y:ımlan ve Almanya.ya 
'!lemesf kar::ıısmda b inaya veri • ' :a1ar akseden mUbala~alı r~~i. 
len paranm kıymeti hakikivesi • vat kar~ısmda heyet tetkiklerini 
nhı fevkinde olmadığı görülmüş. ciddiyetle ynpmış ve binetice ge
tUr. minin 11 mil olan yolunu 13 e cı. 

vm - fmpeks i~inde Deniz - karmak için bir kazan ilfi.vesi lü. 

Halı Müzesi 
Sinan eseri olan Tab 
hananin tamiri bitti 
Müzeler umum müdürlüğü Ma. 

arif Vekfileti ile yaptığı temas 
neticesinde Türk ve lslam eserle. 
ri müzesi yanındaki tabhane bi. 
nasmın tamir edilerek müze ha -
Jine sokulmasını kararlaştırmıştı. 

Mimar Sinanın en gür.el eser • 
terinden biri olan tabhane bina • 
sı uzwı bir tamirden sonra bu • 
gün müze haline koymaya elve
rl§lf bir şekil almıştır. 

Maarif Vek8.leti burasını (Ha
lı müzesi) olarak kulalanacak • 
tır. Müzedeki büyük salon 48 
kubbeyi ihtiva etmektedir. 

İçerisine konacak halılar Türk 
ve isla.m eserleri müzesiyle diğer 
mliulerden getirilecektir. 

Bir kadın kocasını 
yangın çıkarmakla 

itham etti 
LA.le!ide .2 numaralı Tayyare 

apartnnanmda oturan Nüzhet is
mindeki kadın za.bıta,'D. müraca. 
at etmiş, kocası Halftğun evde 
kasten yangın çıkardığı iddiasın.. 
da bulunmuştur. İddiaya göre Ha 
ınk karısiyle kavga etmiş, fazla 
kızınca. köşe yastığını tutuştura. 

rak yere atmış, halı tutuşmuş • 
tur. Halllk tutularak tahkikata 
başlanmıştır. 
EROİN SATARKEN - Balat

ta Kesmeka.yada cami sokağın. 

da. oturan 28 yaşında Nihat dün 
eroin satarken yakalanmı~tır. U. 
zerinde on gram eroin bulunmuş. 
tur. 

lKt KOçOK HIRSIZ YAKA -
LANDI - Kurtuluşta oturan 12 
yaşında Platon ile 10 yaşında 
YA\no:ır1Lııh ı::ti<ılidA• evlPr.fn • ka.mla. 
rrnrl~i J takmakM.11 ııa.lM~1Y.a
kalan.mışlardır. Kfü~ük hırsızlar 
babalı:ı.rına teslim edilmişlerdir. 

-~ 

Kömürden zehirlendi 
Fatihte Sinanağa mahallesin. 

de 7 numarada oturan Ali oğlu 
Şaban, dün akşam odasında man.. 
gala kömür doldurup yatmış, sa
bahleyL'l ölüsü bulunmu&tur. 

Şabanın cesedi adliye doktoru 
tarafmdan muayene edilmiş, ha. 
mızı karbondan zehirlendiği anla. 
şılarak morga kaldırılmıştır. 

-o-

. Doğum _ 
Fener b~led iye tohsll memuru ?.hı

nmmer Halıcının dün hir batında 
ile erk<'k evladı dünyaya ı;:elm i ştir. 

Ço"uklerın ve annenin sıhhatleri 
gayet iyidir. Yavrulara ve ebeveyni. 
ne üzun ömürler, saadeller dileriz. 

zumunu ve ocakları söndüren ha. 
\'& borularının baca içinden geçi. 
rilmesinin hatalı olduğunu ka • 
bul ederek, gerek Etrüsk gerek 
diğer eşleri üzerinde pu tadilatı 
bili.bedel yapacaklarını söylemiş 
!erdir. 

Denizbank etrafında söylenen 
sözlerin, bu teşekkülde tasavvur 
~yledikleri mevkileri elde edemi. 
yenler tarafından ortaya. atıldığı 
ihtimallerinden de bahsedilmek. 
te, bi defa da vaziyetin bu cihet. 
ten tetkiki lüzumlu görülmekte -
:lir. Biz, böyle bir ihtimali çok 
zayıf gördliğümtiztl işaret etmek
te beraber, doğnı ise koca bir ma. 
li müessese üzerinde Vekaletlerin 
bir çok memurlarını beyhude ye 
re uğraştıranlarm cezasız bıra ? 
kılımyacaklarını ümit ederiz. 

')eniz Bank idare meclisi 
dün toplandı 

Denizba..-ıkm yeni mPclisi ida -
resi dün ilk defa bankada b ir top. 
lantı yapmıştır. Bu toplantıya 
>neclisi idare reisi Hamit, aza Zi
va ve banka umum müdUrü Yu -
"\Uf Ziva Erzin i~tirak etmiştir. 

Yusuf Ziya Erzin toplantıdan son 
ra. Ankaraya. gitmi~tir. Umum 
mlidürUn AnJcarada erey kalaca. 
ğı sanılmaktadır, 

Yangın kulesinden 
itizar 

• TF AIYE müdürü Jh-::. 1 son yangın dolayısiyle e'1 
zetelere beyanatta bulunurlı il" 
yancckulesinden ne cereceY~ JO
dar istifade edebildiğimizi '°~ 
yor ve: •1Kule ancak, alev 18.ı:t-

•. ebll" 
sardıktan sonra yanıını gor 

diyor. zı.dı. 
Bunu okuyunca içim bir •1 

• llıa 
Eski günlerin tertibatsrzhğ'ıı .c ~ 
liği ve o muhtetem kuleyi ~~ " ~ı 
ıem bir imdat itareti gibi go etdio %ı. 
ğümüz zamanlar hatırmlll ~ lal 
Sepetler girer, sepetler çı bi ı 
Köşklüler İr.ler, köıklüler urı;: Ilı· 
nırdı. Bağınp çağırmalar: dl 
türlü telaı, petırc!ı- Netı"ııı' 
hiç... Olan olur, biten biter: ~ 
kulu yangın ejderinin dili bır ııJ 
saat içinde yedi sekiz ınah• iJ' 
birden yalayıp boı knnı:tıa 
rerek giderdi. Ol' 

Fakat, itfaiye müdürünün •"' 
lerinde !.>ir diğer nokta daha ıl 
ki pyanı dikkattir: Bahçekl;., 
yanan büyük müess.eseler~ 
gını, asri bir ıekilde haber ·J t 
ğe yarayaailk hiç bir oevi tel~ ~ >.. 

yolanuı. Yangını "kuleden 1 tjf' ~ 
nünceye kadar" baıka bir yatı ~ d 
la haber veren olmamst- Is h 

Bu vaziyette kuleye, ıınob~ 
miı bir heyula gibi ~~,. 
utanarak itizar etmek Jazııııf 
ce!<... Jıet' 

Esasen yerde vuku.ageleıı ~ 
hangi bir hadisenh ayuka çJ ~ 
kadar şiddet bulmasına rrıe1 
verm:m, insanı daima utandırı'' 

*** 
Kazan meselesi yıl 
''Etrüslc,, vapunı icabeden ıttfl 

ve tecdidi görmek üzere .A 
yaya gıaıyormuş. ~ 

Alman fabr.ikntörleri ıtJC f 
koydukları eseriı:ı ıne o!duğuJ'11 f.' 
_ .... _ ·· ' 'Etrü"" k ·· Al,,,-" .~ llH:liUZero s ,,un ç~ 

ya ıidişine bir halsmalıdır. ~ 

kere Saraylburnunun alantı•'~P" 
semediği yazılan bu mübareılı ~lif 

• 1--- kiııt . nız aslam,, Auıııı:;ı;ıyaya ,11'D'' 
ne mihnet ve istiğna ile yol 
lecektir l . lı'' 

Hem orada "Etrüs.k,, e bit ~ 
zan c!aha ilave edileceği h~~ 
riliyor. Ke§ke bunu daha on. dil' 
yapsaydılar da Etrüsk dercli111!P' 
ltınN!ktaı kafamız "imzan,, 0 

&aydı, 

*** 
Tashih ve terti? si 

Ercüment Ekrem arkJıdB~ı 
' 'Son Posta,, la ıöyle cert yal'~ 

"Filhakika, mürettip ve ıtl ı;l' 
hih arkadaşların bana yaP.tııe'~ 
azizlikler tahammül edileıtl1> ~ 
raddeyi buldu. BiliyorsunıJ:&ı ııııl' 
gazetede benim bir romanı~ ı,ıl 
şar ediyor. Gün geçmez &ıı ·ııle! 
da bana bir saçma söyletıne'1•9 <' 
bir gülünç, yahut ki feci ıertı 
tashih hatası geçmesin. u~ıı' 
Hayrangı hayvan, (ila"_la~ıı~ 

ın eli maşalı çıktığı vak1• U (J 
·· utı' gibi, 65 inci tefrikanın ı.ıç 

tununda· ·ce ıı'' 
• • 1 9 

' 'Neresi çocuk? İyiden 1>' ıııı' 
• "h" o ~· şarlanmış... ve ilaahırı ı,. ,ıııe 

lanm gelen sekizinci satırı e1'~ııe 
rafta yeni devlethane?•• :Crri1'~~ 
kalbetmişler, gene 66 ıncı 3 oıı' 
nın dördüncü sütununun 2. ,obtı' 
satırındaki güfte kelimesi11',ubtı'' 

·n 
yapmışlar.. Ekrem BeY1 

• 

. ' :ııı." sı .. ., .,iti • 111 
Dün de bir diğer gazct·~ptııl'I ., 

kısmında Refik Halidin ki :ıeJ1 1'I 
• ~ CD 'f' 

ycı:ıic!en bastığını ılan .. _ııifiP 1 
· ·· • ınoc:ıı ı.tıııı nc§nyat muesscsesı, aıd'"' ~J 

mini bir kere doğru J·.u ;ıııı,... 
sonra ikincisinde ''l,, ha ;/10rd"' 
ederek "Refik HALD,, 

1 tıf1 ~11 

Ercü.-nent Ekrem, bU yat' ı.ıP' 
görünce, tash~ hatalarına bılt1''' 

' - d' • ıına'flP "'' yan yalnız u;en ısı o ,,,•11e,1 

lanna da "HALT edildı~li e>:ıltP' 
naat getirerek biraz tef ft 

sanırım. Hil(J~E'l' pA Orıı 

iı 



Arap aleminin siyasi bir siması 
rki Erdün emiri 
ABDULLAH 

·Son Haberler 
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Mektuptan organizatörlere ve 

o akşam son bir ziyarete gelen 
Pegilhanyana bir şey açmamaya 
harar verdiler. İki arkadaş işi o. 
!uruna bırakıp ciddi güreş yapıl
masında mutabık kaldılar. Buna 
en mühim sebep gelen tehdit 
mektubundaki bir cümle idi. He· 
r ifler Türkün kara terini bil mi· 
yorlardı. " ... Onun sırtını yere ge 
tirecck adam daha doğmamış
tır! .. ,. sözü koca Türkün sinirleri 
ni uyuşturacak yerde büsbütün 
kamçıladı, gerdi. Maneviyatı üze. 
rinde umdukları tesirin aksine 
bir emrji yerine geçti.· ~1ehmet 
Ali kendisini her cihetçe, her za
mandan kuvvetli hissediyordu. 

HARPUTLU ŞERİFİN AMERİKA HATlRALAR ı 

Ertesi pazar gecesi "Bcat Pa. 
las,, onu hıncahınç dolmuştu. Ye. 
niden bilet almak şöyle dursun, 
evvelce alan Allahın talihli kulla-

adaleler yalnız "intikam., düşiin. 
cesiyle işliyordu. 

M.ilen'in en çok kullandığı o
yunlar ayaklarından çıkıyordu. 

Halbuki bizim Mehmet ayaktaki 
vaziyetlerde daha hakimdi. Bir 
aralık Mchmcdin şimı;ek gibi çak_ 
tığım ve ~lilen'i yere çarptığını 
gördük. !Koca salonda tıs yoktu. 
Hakem lrlandalı idi. O da yere 
yatmış, yerdeki çekişmede gali _ 
biyet anlarını tesbite çalışıyor -
du. Mehmet Alinin bu kafa kolu 

rı bile içari girmekte müşkülat o kadar ani ve şiddetli olmuştu 
çekiyorlardı. Salonun içi de er _ ki Amerikan şampiyonu ringi 
kenden dolmuştu. çökertecek gibi yere yuvarlan • 

Şık, tuvaletler, beyaz kürkler mıştr. 

Mehmet bir "Al! ... Jah!,. sada. tını tam tuş haJinden sıyırmış • 
sı koyuverdi. tı. 

Namağlup .Milen'in omuzları Ringe fırlıyan kalabalık bir 
da yerin düzlüne iyiden iyiye ya. s0rı:ıeri güruhu herifi Mehmedin 
pışmıştı. Hakem, hala secdeden elinden zorla çekip aldılar. Bu 
doğurulamamış, serbest güreş rezalet bir çeyrekten fazla sür -
nizamınca saniyeleri sayıyordu. dü. Nihayet lambalar yandı, ce. 

Bir... iki.... üç... reyan temin edilmişti. 
Birden şıp diye salon karan _ Güre:-, ayakta yeniden başladı. 

lık içerisinde kaldı. Elektrikler Mehmet Alinin ikinci bir kafa 
sönmüştü. Paradidcn ba.~lıyan kol denemesini Milen çelmek is
bir feryat bütün salonu kapladı. terken şiddetli savleti yüzüne ye. 
Halk protesto çığlıkları koparı • di. Kızarak Mehmede şiddetli bir 
yordu. tekme sa\•urdu. Şerif oturduğu 

Du ne kepa7.elikti ?. Şerif ye _ rin~c ya km fotöyden içi içine sığ 
rinden fırlayıp, ringe çıkmak is. mıyordu. Dişlerini gıcırdatıyor -
tedi. Ortalık karışmış. Mehmet du. 

gözü bir şey görmüyordu. Can 
çekişen bir boğa ile pençelerini 
germiş bir kartalın nefes alışla.. 
rı duyuluyordu. Bir saatten faz.. 
la süren şiddetli çarpışmalar in. 
san ciğerlerinin t.ahnmnıül ede . 
miycccği bir soluk çıkartıyordu. 
Gözleri, kolları, bacakları ile bir 
şiddet ve dehşet timsali haline 
giren yiğit Türk yavrusu eninde 
sonunda alnının teri, bazusunun 
emeğiyle - evvel Allah - bu çe. 
tin işten de şeref ve zaferle çık. 
tı. 

Bütün Amerikanın üzerine tit. 
redikleri meşhur şampiyon Mek 
Milcn. ~evşehirli Mehmet Aliye 
dayanamamış, mağlup olmuştu. 
Aslan ehmedi tehditler de talih. 

giymiş, elmaslar, pırlantalar ta- Şimdi Milen'in sırtı, kurduğu 

kınmı§ güzel güzel kadınlar smo_ sıkı köprüye rağmen yavaş .. ya
kinli erkekler koltukları, locala - vaş .. mindere mıhlanmakta idi. 
rı doldurmuşlar, üst kat parodi-

Ali her ne kadar hasmını yaka - 1'nm bir saat 24 dakika olmuş. 
ladığı ezici vaziyetten kurtulma. tu ki çapraza girrn Mehmet Ali, 
ya bırakmak istemiyorsa da sır. l\Iilcn'i tekrar altına aldı. Artık ~izlik te bu u~ta rakibi gibi yene. 

1 

memiş Türkün bazusu ve imanı 
bir kere daha muzaffer olmuş • 
tu. 

lerde de bir sürü insan kalabalığı 1 
ibijyük maçı sabırsızlıkla bekli . 
yorlardı. 

Mehmet Ali Yusuf - Mek 'Mi. 
len maçından evvel salonun orta. 
sında kurulu ringe bir iki güreş
çi çıkıp kapışmışlardı. Beş bin _ 
den fazla halk ve ilk müsabaka. 
lardan bir şey anlamıyor, büyük 
güreş için sabırsızlanıyorlardı. 

Kalabalık arasında Boston bele. 
diye reisi, banka direktörleri, fab 
rikatörler, bir çok tıı Türk va . 
tandaş vn.rdı. 

Hehmet Ali odasında soyun -
muş, bir iki yardımcıya masaj 
yaptırıyordu. Şerif te yanından 
ayrılmıyordu. O aralık postacı 

müstacel bir telgraf getirdi. Tel. 
grafı kapının dışında Şerif nl • 
dr, yine muhtemel bir numara ih. 
timali karşısında Mehmet Aliden 
gizli açıp okudu. Şerifin tahmini 
doğru idi. Telgrafı yine bir teh. 
dit cümlesi taşıyordu. "Dütıkü 
mcktllbıımuzilaki söziimiizı'l. ha
tırlatınz. KIRMIZI KART AL . ., 

t. • :. • ' ~ <. ,. - • .. • . • • • 

Radyolin kullanın 'lk 
Ve sabah, eğle 

onunla 
. . 

nıçın 

akşam her yemekt~n sonra ve 
d iş 'e . i temizlemek l a zimd ı r ? 

Çünkij 

Yalnız, bakın maçtan sonra ne 
oldu? .. 

Seyircilerin ''Bravo Türk! .. ,. 
"Yaşa Yusuf! .. badaları ve alkış 
!arı arasınd:ı soyunma odasına 
gidip biraz dinlendikten sonra 
giyinip salonun art kapısından 
çıkacakları sırada yirmiden fazla 

bir grup Mehmet Aliye hücuma 
kalktılar. Baston ve demir alet -
lerle Mehmede vurmaya başlar -
larken Şerif tabancasını çekerek 
ateşe geçti. ~Iehmet Ali yaralan. 
mış olmasına >:ağme:ı arkadaşına 

yardım ediyor; mütecavizlerler 
altalta üstiiste boğuşuyorlardı. 

Yorucu· güreşten henüz din _ 
lenmeden böyle bir zorbalığa uğ. 
rayan 11ehmet Ali bir kaçını aL 
tına alınış, nefes aldırmadan sı-

• VAKl'T 
,\ OOI'\E TARiFESİ 

Altmleket jftnıltkfl 
kinde dışı~ 

Aylık !15 155 
3 aylık 2Ci0 425 ' 
6 ııylık 4 i5 820 , 
ı yıllık 900 ıooo ' 

Tarifeden Balkon oırl~ a 
için ayda otuz kuruş dOşOlt 
Posta birliğine girmeyen >'~ 
ayda yetmiş beşer kuruş 
medilir. 

Abone k:ıyJını bildfreıı 111 

lup ve telgraf ücretini, :, 
p:ırnsının postn veyn ban dı t 
yollııın:ı ücretini iuııre ııco 
zerine ıılır. .rni' 
Türkiuerıin hu posta merke• 

\'Al\JT'a abone ua:ı/ıf· ti 
Adres değiştirme ocre 

25 l.uruştur. 

iLAN OCRETI.Elll 

Ticaret iHlnlarının s:ııtl 111 

satırı sondun ilib:ırcn ti~ si 
(:ılnrındn -40; iç s:ıyfıı)P a 
kuruş; dördOncü sayrad~c 
iklncı \'e üçüncüde 2; bir• 1 
4; başlık yanı kesmece ~ 
dır. 1ı;lı 

llüyük, çok de\·amh, • 
renkli ililn ,·erenlere o) ~;5 · 
intllrmeler yapılır. nesınl t r 
rııı s:ıııtlrn - satırı 30 l;urıı$ ,, 

\' .. 
TIC:\H [ MAJ!l\'ETTE QJ.~ll . 

KOCCK tı.A:-;1.All 
Bir defa 30, iki defıısı 5~ 

defası 65, dört defası 75 ', 
defası 100 kuruştur. Oç bt 
ililn \'erenlerin bir defası 1 
vadır. Dört satırı geçen Uill ~ 
Caıla satırları beş J;.uruştoP 
sap edilir. rıl 

Jli:met l:ııponu gelire 
kürük ilan tarif es( vn:d' 
indirilir. 
\'akıt hem donrudan do::. 
ya kendi ıdarc yerinde, be~ 
l.:ııra caddesinde \'nkıt ~ 
altınd:ı KEMALEDDiN Jı 
liiin Bürosu elh•le nan 10,'iSJ 
eder. (IJüroııun telef onu: 

Ölüm ~ Bingöl Jandarma Konıut~ııı 
vini Binbaşı Tevfik Er.de:ı1'~ 
çük oğlu, Pertevniyal 1:~. 
hl"J~rinrl"'n Mahmut Erdnı~ 
ğeni Metin Erdcniz-fecı 

neticesinde Bingölde vefat ~ t/ 
teessürle haber aldık. ı\~ ~t 
basma, yakın akrabalar 
taziyetlerimizi sunarız. ~ 

ALEMDAR StNEM 
1Kt FtLM 

Şerif hiç ses çıkarmadı. Kinı
BeY.e de bir şey söylemedi, yal • 
nİ::: arka cebindeki yedilik na
gant tabancasını bir kere yokla. 
dı. Yerinde duruyor mu diye? 

• • • 
Güreş zorlu bir şekilde yarını 

sa.attir devam ediyordu. Milen da-

Ağız mütemadiyen faaliyette olan ve daima 
rnikroplann yaıadığı bir uzuvdur. Her ymnek. 
len ıonra tdi~lerin boıluklanna kınntılar dolar .• 
Onl<J.rın tahıunmürü hem di ıleri çürütür, h em 
diı etlerinde iltihab husule getiren ifrazat ya-

par, mikroplar çoğalır. Geceleri hasıl olan ifra· 
zat iıe sade di ı leri değil, bütün hazım cihazını 
bozar. Ditlerinizin sağlamlığını, midenizin bo. 
zuln-.amasmı, ağzınızın güzelliğini istiyorsa
nız: 

Sabah - öğle ve akşam, her yemekten sonra günde 3 defa dişlerinizi 

SilAh seslerine polisler ve ahali 
kO§uştuğu zama!l mütcC'avizlerin 
çoğu kaçmış Fakat Mehmet Ali. 
nin yakaladtğı üç haydut zabıta. 
ya toslim edilmişti. Bunların A. 
merikan pehlivanın arkadaşları 

ve taraftarları oldukları bilaha -
ra yapılan tahkikattr.n anlaşıl -
mıştı. 1 - Sekizinci . 

2 - Ateş çem~ 
iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİ~ 

Sinemasında 

(Devamı var ) 

Bugün SAKARYA 
ha. peşrevin başında iken parma.. Fecrik bir çerçeve içinde büyük bir mevzu ... 
ğını olanca hızıyla .Mehmet Ali. Milyonlara mal olmuş fevkalade bir fillll"' 
nin gözüne daldırmış, canı fena R Q N A L D C Q L M A N ' 1 r1 
halde yan.an Mehmet te kızarak G A n P Zafer duolu mlFuhtueşemKbir n.temAsili ıl!!J 
dev gibi rakibini tutunca ringten r 
dı°§arı fırlatmışt1. Onun için maç. 
ta spor falan bir tarafa gitmişti, D 1 ş m 8 c unu i 1 e muntazaman f 1rç8ı8y1n1 z Bir adamın ya§ayabileceği en müthiş macera. 

b)~':zu~ı:an~si:n~ir~le~r~h~ar~e~k~et=e~g:el~iy~o~r~,~~~~~~~::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~======~~F~I~A~T~L~A::R~D~A~:z~AM~~Y~O~K~T~U~R;·~~ ~ ı\ 

Ümit ve neşe i1e dolu olaralCJ,Ji"! 
viya,, ya doğru yuvarlamrketlı ~ 
lı, bazı bazı içinde bir daınarxıl 
ğmı duyuyor ve ken:li kendirıe'.11~ Karamazof Kardeşler 

Yazan: Dostoyevski 

Çe,,i~o: Haklu Süha Gezıio - 117 
Mitya, böyle beklenmez bir kahkaha 

kopardıktan sonra : 

- Size nas•l teşekkür edec eğimi bi
lemiyorum efendim. 

Dedi. Samsunov, 
rak: 

- Bir şey değil. 

başiyle selamlıya-

Cevabını verdi. Fakat D~".:litri ısrar 

etti: 
- Nasıl bir şey de ğil? .. Nasıl bi: şey 

d ~ ğil ? .. Siz benim hayatımı kurtardınız. 
Gidip hemen şu papası görmeli. 

- İnanınız ki, bu işte teşekki.re de
ğer bir şey yol~tur. 

- Sizi rnhatsız ettim. Hoş görün. 
Lfıtdkarhğ.nrzı tlaha ziyade suiistimal 
etmek istemem. Hemen koşa koşa cra
) a gi<lcce w • - . iyiliğinizi ele ölr ne eye 
].Jel::: unı:tmııacağım Samsunov. Bunu 
tize bir Rus söylüyor. 

Dimitri böyle diyerek Samsunovun 
elini sıkmak için bir harekette buiundu. 
Fakat herifin gözleı indeki fena bakışı 

görünce, durakladı. içinden bu l:Jl~ hz 

mıştı; fakat yine- 'Belki fazla rahatsız 
ettim. Adamcağız hasta!,. diye avundu. 
Yalnız şakırtılı bir sesle : 

- Onun için bu fedakarlığa katlan
dığımı anladınız değil mi? 

Dedi. Selamladı, keskin bir dönüşle 
çıkılacak yere doğruldu ve geniş adım
larla yürüdü. Kanatlanmış gibiy.di de
likanlı. Kendi kendine : 

- Bütün kurtuluş yolları kesildi. Fa 
kat bir melek beni kur:tarrlı yine. Bu 
asil ihtiyarı karşıma çıkaran odur. Ma
dem ki onun kadar tecrüb~li bir ihtiyar 
bu yolu bana açtı, sonunda mu\'affaki
yetin bulunduğuna da şüphe edılemez. 
Artık kaybedilecek bir tc< dakıku yok. 
Bu gece dönerim. Her halJ(' bu ya~ta 
ve bu vaziyette bir adamın benin~le e~

lenmesini akıl almaz. 

Dimitri, evine d'.;ğru koşarken, ken
di kendine işte böyle konuşuy-.w~u . Ve
rilen nasihat mutlaka iyi n •ticdt're ka
vuşturacaktı onu, Yalnız 2u herifin de 
atl'a acaip adı var: ' 'Liyagavi !,, ne 

münasebetsiz isimdi bu!... Y c-ksa şu 
bunak onunla alay mı etmişti? .. O, bu 
son ihtimal üstünde durmadı Boyle bir 
zao, böyle bir şüphe bütün ötek~ ümit 
kapılarını kapıyordu çünkü ... 

Dimitrinin çok heyecanlı halinden, 
planının manas·zlığmdan, bu delik sep
tik kendi maşukasını öne sürerek para 
istemesinden, ihtiyar öfkelenmişti. Bun 
dan ötürüdür ki delikanlı ayakları"\m 

kendi ağırlığı altında bi:küldüğünü 

duyduğu ve : 

- Mahvoldum öyle ise! 
Dedkliği vakit, Sam&unov fena fena 

bakıyor ve içir.den bir oyun etmeği dü
şünüyordu. 

Dimitri gidir..cc, Samsunov, hiddetin
den ağarmış bir halde oğluna: 

- Bir daha şu herifin evime ayak 
bastığını görmiy-:rım. Yo ~sa kanşmam 
ha! 

Dc:di. Teh.Jidini bitirme;ı.i~ti. Fakat 
onun her halini bilen oğlu, korkudan 
titredi. Bir saat sonra bile ihtiyarın kız 
ğınlığı daha geçmemişti. Akflama doğ
ru hastalandı ve bir ürürükçü s,ağırttı. 

-2-

LlYAGAVI 

Gösterilen yere dörtnalla koşmak 1!
zımdı: fakat Dimitrinin parasr yoktu. 
Cebini yoklayınca, yirmi kopekten faz· 
la bir şey 1.ıulamadı. Çoktanberi işle-

meyen bir gümüş saatine, yol üstünde
ki Yahudi saatçı, altı ruble verdi. De
likanlı sevinerek : 

- Ben, bu kadarını da ummuyor
dum! 

Diye haykırdı. Her halde işte bir u
ğur vardı. Baksanıza, şu bozuk saatin 
para etmesi de bunun alametlerinden 
biri değil miydi. Altı rubleyi alarak evi· 
ne koştu. Ev sahiplerinden ıde üç ruble 
alarak yekunu kabarttı. Zavallıların bu 
üç ruble ellerinde son kalan para oldu
ğu halde seve seve vermişlerdi. Çünkü 
onu pek seviyorlardı. 

Mitya onlara ayak üstü, talihin ken
disine gülmeğe başladığını acele acele 
anlattı. Meşhur tüccarla olan görüşme
sini, arkasından koştuğu hedefi bir bir 
söyledi. Zaten ev sahipleri onun ldaha 
bir çok sırlarını biliyorlar ve sevimli 
gence kibirsiz bir gerçek asil diye ba
kıyorlardı. 

Elinde dokuz rublenin biriktiğini gö
ren Mitya hemen posta arabasının ha
zırlanmasını emretti. "Vloviya,, ya doğ 
ru hemen yola çıkacaktı. 

''Dimitrinin hadiseden bir gün önce 
meteliksiz kaldığını ve saatini satarak 
para bulmağa çalıştığını, ev sahiplerin· 
den üç ruble ödünç al~ığını şahitler, 

lıir gün mahkemede söyliyeceklerdir. 
Bu noktaya mim koyunuz 1 Bunun &e• 
bebi sonra anlaşılacaktır.,, 

- Ben yokken acaba Grt1f
1

0
e 

yapacak? Acaba babasını görıı1 
decek mi? 

Diye söylenerek titriyordll-



-- -- -
Bir Sivri J\JCıllının - Macera.farı r 

Kongreye davet 
Türkiye eczacıları birliğinden: 
Birliğimizin yıllık umumi kon. 

gresi 11 nisan 1939 tarihli salı 
günü sa.at 14 te Cağaloğlunda E.. 
ti:bba odası salonunda yapılacak
trr. Bütün meslektaşların gelme. 
lerini saygılarımızla dileriz. 

Eğelenceli köşe : 
ne onun şekeri ne de nrnbın )'ÜZÜ 

3 - DlirüsUük doliruluk, du"arn sü' 
rülfir, 4 - Deniz kumandanı, 5 _: 
ll:ışmulıarririmlzin so) adı, fasıla, ı. 
talyanc:ı iki, 6 - l\ırmızı sarı ,.e sai 
re, üstün aksi, 7 - Şıranın ekşisi 
8 - üzüın yetişir, lıa)Tet edatı, su: 
9 - Prensl ere \'erilen liikab renk 
10 - Namus, tOrk harfi. ' ' 

Dünkü Bilmecemizin 
Halledilmiş Şekli 

B - VAKlTı 10 ŞUBAT 1939 

3 - Thaler • Kukuk polka. 4 _ \'oll
graf • ~alblm aşkla doldu (ağır vals). 
5 - Bızet • Arlezyen süiti No. ı. n) 
Prelude. b) l\lenueııo. c) Adagleuo: 
~) C:ırl!lon. 23 Müzik (cazbant _ pl). 
23•45 • 2.t Son :ıj:ıns h:ıbcrleri ve ya· 
rınki program. 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmiş Parçalar 
Prognımd:ıki vakitler Türkiye saa 

ti üzerine ve öğleden sonraki s:ıat 
olarak verilmiştir. 

O. Beromünstcr: 'Rigoletlo (\'er. 
di) • . 

9. !!~kreş: "Yaradış,, (Haydi\), 
9.10 \ ıyana, Berlin (uzun d.), llu4 

dapeşte: Moz:ırt, Stranss ve 
Caykovskidcn Senfoniler. 

9.so Napoli gr.: "Tristnııla isal. 
da,, C \'ııgner), 'l'riestedekl 
\'erdi tiyatrosundan naklen 

10 l\olonya: "B:ığdat Ilerberİ 
( Cornelins) 

11 

10 Homa gr.: Brnhms, Mozart. 
10 .Stuıtgart: Çn)·kovski Slranss 
10.30 Lillc: Jlaydn, Grleg, Bizet. ' 
l . (gece y. sonra) füıdio Paris • 

llerlioz. • 

Ol>A MUS1K1S1 YE 
KONSERLER 

Berlin: operet p:ırç:ıl:ırı. 
Yar~O\'O: lınfiC parçnlar. 
ı>rnğ: halk musikisi. 
Lclpzig: operıı parçaları. 
Turino gr.: l iudyoda ope ,. 
ret. 

10.15 Hnmburg: Opera parcaları. 
10.15 Strazburg: Halk muslldsl. 
11.30 Birçok Alman 1stasyonlarn 

H:ırif parçalnr :ve dans hnYn 
ları. 

11.80 Rcnnes: Musiki ile :karnavnl, 

DANS MUS1.ftlS1 
8.30 Brüksel 1; 12.15 Jloma n Tu 

rina ı;ruplnrı; 12.25 Londrn 
en.): 12.30 Budiıpe~le; 1.1a 
l.ondra (N.)j 

5. 

8. 

8.15 

P h'ES, KO~FERANS YJ!. 
KOZ\1JŞMALAI\ 

Parls PTT: "Pnnama Kann.ı 
lı,, (Siesfried) . 
llnmburs: "Yedi füıleler şeh 
ri Dübeck,, 
Sotıcns: ".Mlkroma;az.In,, 

13.'iı) Progr:ım. 13.3j Mü7.lk ( Çi
ı;an ve s:ıire • pi.). 14' rııemlekel snal 
ayarı, njnns, ınctcorolojl h:ıherleri. 
U.10 Türk nıüzilll (Fasıl heyeti). Ça· 
lnnl:ır: \'ccihe, fluşen FerH Kam, Ce\ 
det Kozan. Ok ııynn: Melek Tokgöz. 
1".40 - 15.:ıo :'ıliizik (c:ızlı:ıııt • pi.). 
17.30 l'rogrnııı. 17 .35 Miizık (l)ans 
sn:ıti - pi.). 18.15 Türk ınıiziAi (Fa
sıl lıc~l'li - C:clôl Toksc5 ve ı•ı kııclıış· 
l:ırı). 19 Konıışrıı:ı (l>ış ııolılik:ı hA · 
<liseleri). 19 15 Turk ınhıiği IHıılk 
musikisi). Orta Anrıılolu koşın:ı \'C 

türkiilcri. Saz ş:ıiri Sh ıı slı Aşık \'H· 
sel ve llırı.ıhıııı. 19.30 Tlirk ıııüııl:l. 
alanlar: \'e:- ılıc. Hıışcn Fcrıt l\nm, 
Cc,·dct l\oz:ın, l\lcsut Cemil. Ql,u~:ın: i'j ŞEHiR TİYATROSU 
~uri ll:ılıl Poyraz. 1 - Zll\ il peşrc· 10 _ 3 ~ 39 Cuma 
\'l, 2 - Faik be~ in - Ç:ıvil kfırı • okşnmı 20.SO da 
Ynkdı r:ınü hczrni. Glirte: Nedimin. Tcpcbaşı Amıa Karen(n 
3 - llnşiııı lll'yin • Zavil şarkı - ls .. J' ı · k n· h · -

\oıııc_ı ı ısmı: ır mu asıp aranıyor. 

lt'rscıı gel gidelim. 4 - l>cdeniıı • Mnhıır ~arkısı - (;önül ndlı lıiilbfılüm HALK OPERETİ 
vac. S - Köçokto thckükd. 20 Ajon•, fB Bu ak•am t da 
meteoroloji haberleri, ziraat bıı~nsı 'i(.;i ~ı Ü C YIL D IZ 
(fiyat) . 20.15 'l'cınsil (Fuziıll seresi). ~ Puznrd:ın ililı:ıren: 
Tertip eden: liır:ıhiın Delideniz. Teııı Operet 3 perde 
sile Ankar:ı rndyosu küme okuyucu· ZOZO u11.ı.l\lAS: Halk Operetinde 

lnrı Mesut Cemilin idnrcslnde iştirak h:ı51ıyor. 
edecektir. 21.15 .Memleket sant ayıı ::~Y=:::-::--~-IJ-.--TU-R-~-N-1_'_1'1-' A_T_R_O_S_U_ 

rı. 21.15 E ham, tahvilrıt, kambiyo Y nu akşam 
nukut borsası (fiyat). 21.25 Folkloı 1 

4 
l Mısırdan yeni gelen 

santi (Halk musikimiz ,.e garp mu· ~ ~ Zekiye Ham:ıdan ve 
siki t ekniği)· llnlil Bedi Yönelgen, saz aı" d. !arı birlikte. Aşkın G6z 
Sadi Ya\'er Alamnn, Cemil Reşit. 22 Y:ışlarının şarkısını SÖl liyeccktlr. 
Hnrtalık postn kutusu. 22.30 Müzik Ertuğrul Sndi Tek ,.e :ırkad:ışlnrı 
(Küçük orkestra· Şef: Necip Aşkın) . Dehri efendi 3 J>, 
1 - Kochmann ·Her znman için clots (S ) · e ııtıla revüsü. 1\liçe Pcnçep 
(m:ırş). 2 - uıurne - Güneşle (vals). vnryetcsi. 

Baş, Diş, Nezle, Grıp, Romatizına 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal ke
.. ser. icabında günde3 kate alınabilir. .. 

-~ 



6 - VAKiT 10 ŞU!?!.T ı::=> .. 

in11mz Harbiye Naz rm·n Avam Turkiyade toprak Şarki Erdiln Emiri r--MAHKEMELERD~E [ 
H - mesalesı Abdullah tc-= ... ) 

Kama as·nda Beyanatı (Baştarafılincide) (Ba§tara/ı~ncüde) G . ıı·/ı-
baki çiftçi toprağm yarısını din· rm vardır. Bu da iki oğlu, Talla! eçen gaz cev lZ ~ 

Landra, 9 (A.A.) - DUn a.k- rek celseye son vermiştir. lendirmek mecburiyeti.ı~edir. Bu ve Naif'in annesidir.. te ı·ş len en cı·nayet 
şam avam kamarasında Avru. Londra, 9 (A.A.) - Havasa- .a:<dirde alınaca!ı mahsul de yarı- Varis Prens Tallal yirmi be§ 
pa kıtasında muhtemel bir harp J ansındnn: ya ,yani (1875) kilC]Ya cfütecdctir. yaşlarında bir delikanlıdır ve bil· 
halinde lngillz kara ordusunun B. Hore Bellshanın icabında Beher kilo buğday dörder kuruı- tiin Arap gençliği tarafından is· ı 

bu harbe lştlralı:I teşebbUsU m c berri Avrupada harekA.t terası. i1.ır.ı ve bunun tutan da 75 liradan lamhğın müstakbel kurtarıcısı ola Katil karısını ve kaynanasını nası 
selesi Uzerlnde bir nutuk söy1f. na dayct edilecek heyeti sefe- ııbarettit. Bu miktar b.asılit ile bir rak kabul edilmektedir. 
yen harbiye nazırı B. Hore Be- rlyenln ehemmiyeti hakkındaki çiftçi ailesi bir ~ene nasıl geçine- Prens Tallal tahsilini İngiltere· •• ı d "" d "" v "" 00 ı ff 
llscha, Fransız \'C tnglllz men. i tşnatı siyasi mahaCllde bUyUk bilir? Hiç olmaua buralarda 300 de ve Suriyede ikmal ettilçten son· 0 Ur U g Un U an a 1 
taatlerlnln birbirine bağlıhğı bir heyecan tevlit etmiştir. Jöniim arazi verilmelidir ki, bir ra müfrit düşünceler ile memle· Geçen yaz Beylerbeyinde, Ce. Osküdara geçip karakola .uJtiıı' 
hakkında başvekil B. Çember- SaIAhlyettar mahafll, hiçbir ~iftçi ailesinin maiıetine k.ifi ge- ketine dönmUJ, tabii babası aley· vizlikte Arabm bağı tabir edilen dun. Karım Sadiye aieyhilledJl• 
!aynin beyanatını hatırlatmış zaman İngiltere hükftmetinln !~ilsin. Bununla üeraber Eski§e- hine oldukça ehemmiyetli bir kı· mesire yerinde çifte bir cinayet zina davası açmıştım. Ne.~ 
ve demiştir ki: bu kadar katt ve resmt beya • hir civannc!a arazi dardır. Böyle yam hazırlamakta geçikmemiştir. ielenm.i§, 1sa adında bir Kürt de- ğunu sordum. Sonra kendilaJ111" 

Bu vaziyet bize, bazı ihtimal nn.tta bulunmamış olduğuna e. "ıer muhacire bol bol toprak ver· Baba oğul araaındaki bu geçimsiz· likanlısı hme kansını hem de kay den iki memur istiyerek, k -"' 
ıerde kullanılmak Uzere bir ka- hemmlyetle işaret etmlş ve mu- :neğe maddeten imlW:ı yoktur. lik resmen tekzib edilmiı ise de nanasını bıçakla öldürmtlşt.U. bir cürmü meşhut yaptıra~~-
ra ordusu hazırlamak vazlfeslnl \'azzaf ordu ne ihtiyat ordusu- M vilayetlerimizde ise Büyük bir gün baba ile cğul Filistin me· Katil taanm dün ağır ceza ma.h mı söyledim. Çünkü ken~ 
vermektedir. Eğer bir harbe gl nun mUştereken berri Avrupa. Harpten sonra nüfus çok azalmıt· selesini münaka~ ederken niba· kemesinde durucrmasma başlan - sivil polis lsmail Hakkı ile 

v-· f!rt!I 
rcrcıaıt. lştirakim\zl lstemiye is. da harek!t lcra etmesinin bir tır. Oralarda bo, toprak hatta lü· yet Prens Tallal'in baba'1na ateş dı. tsa mahkemeye, 450 inci mad nasebctte bulunduğunu Öı:ı geı 
temlyo yapacak değiliz, iştiraki plA.nın mevcudiyetine alA.met O· zumundan çok fazlam.,, etmiı olduğu da ortaya çıkmıştır. denin 5 inci fıkrası mucibince miştim. Karakoldan akşa.n:ıa 
mlz, her hangi bir tahdide tabl lan katt bir tehdit teşkil etmek Görülüyor ki, Çatalcanın Çiftlik Oğlunun kurıununa hedef olan idamı istenerek gönderilmişti. memi söylediler. dJ 
tutulmıyacaktır. te olduğunu beyan eylemekte- lıöyündeki muhacirler ile Eıkite· Emir Al:Hullah hiç bir zaman ao- Reisin suali üzerine lsa, gayet Dışarı çıktını. Yolda arka .. 

Fransız - İngiliz genel kur- dlrler. !Ur civarındaki muhacirlerin top· ğukkanl.lığını kaybetmemiş ve si· soğukkanlı bir şekilde cinayeti • §nn Niyaziye ratladım. :Ni~ 
ınny gorUşmelerl, tecayüz değil Teknlsiyenler, İngiliz fırka • nlk vaziyetleri b~rbirine tamamen lalı sesine içeriye koşan muha!ız· ni şöyle a.nı!attı: - Nerelerdesin yahu, dedı. ı' 
fakat dalma mUdataa pHl.nları !arının Fransaya sevkinin kı- tıenziyor. Bir tarafta aile baırna Ianna her zamanki mütebessim ha - Vaka gi.l.nil ~imden çıkınca rm fink atrp duruyor. Geçe~ IJ , 
UzerlnC:e yapılmıştır. Biz ayrı. taatın talimine ve tesllhine gö- on l>et dönüm, Cibür tarafta elliıer liyle: Bülbülderesinde birisi ile bit ,. 
ca. Avrupa kıtasında. çıkacak re atideki şekilde yapılacağını dönüm toprak verilmit- Her iki - Bir ~ey değil, Prens silahla Terfi İstiyen deniz fa da Kuzguncukta bir in~ 
bir harbe azami gayretle iştira- tahmin etmektedirler: Derhal tarafta c!a bu topraklar o ailelerin oynamaktan hoşlanıyor, fakat kul· memurları ğacı altında uzun boylu bir 
kimiz !<;in nakliye işlerine ıu. motörlU dört fırka gönderile. geçinmeleri..-ıe kili değil Etrafta !anmasını bilmiyor.. Deniz meurlarınm terfileri için la bereberdi.,, dJlll' 
zumlu tonajı hesap etmiş bulu. cek ve ihtiyat ordusu fırkaları bot toprak olmadığı için kendile- Demiştir. nisanm üçünden sekizine kadar Az sonra Niyaziden ayrıl -O-

nuyoruz. da talimleri ikmal edildikçe sev rine ya.tiden toprak vennek de Emir Abdullah çok hareketli devam etmek üzere bir imtihan Yavaş yavaş Cevizliğe doğrU) 
Sulh LarJntıında ihtiyat tstfh., lcolunacaktır. mümkün «!eğil. Şu halde timdiye bir hayat sürmektedir. Nihayet açılmıştır. İmtihana bütün kap • rümeğe başladım. 

snla.tı ve itlı&U harp esnasında Teknislyenler, bunun muha. Lndar tatbik ettiğimiz muhacirlet· kendisine nasip olacak bir tahtı tanlar, krlnvu.zlar, maki.n.istler ve Bir ara: . ~ 
b:ltun siJ(l.t h kun·etıerimizi tec semat halinde tallmlere derhal tinne ıiyaaetinde hatalı bir cihet beklemek, birçok çetin rakipler i· motörcüler girebileceklerdir. İm. - Aman İsa geliyor, d~ 
hiz etnıl.;·e kUi gelmelidir. başlanılacağı manasını tazam • var. le çarpışmak Arap aleminde dö- tihan Deniz Ticaret mektebinde kadın sesi işittim. Şilpbel bir 1 

D. IIoro Bclisha, bundan baş mun etmekte olduğunu lltıve ey Bir kere bu hatayı gözönünde nen bin türlü entrikadan kendisi· yapılacaktır. Kazananlar birer Şöyle bir etrafı dolandım, ~ 
ka, tngillz hükumetinin anava. lemektedirler. bulundunnab, ayni yanlıılığa bun- ne hisse çıkartmak, nihayet kati derece terfi edeceklerdir. ne göreyim. Karım Sadiye bit P" 
tanda 29 !ırk~dan mürekkep Bu mühim plA.nın flAn edil. dan sonra tekrar <!üımcmek için $aadet n refahz temin edecek gil· -<>--- nar ağacının aıtma oturın'*4ıı 
bir kara anavatan ordusu vu. mesl, harp levazımı fabrikaları icabec!Ql tedbiri almalı. nün yaklagtığını görmek ve elli lca Temizliğe riayet etmi- lis İsmail Hakkı da ayaJctS. d• 

dından mürek1cep bir hareme ma- ~ l ruyordu. Kaynanam Senib' cuda getirmek ve anavatanın imalO.tının mühim surette tesri Sorma memleketinüde toprak yen dükkan ar 
hava hUcumlarına karşı mUda- edilmesi sayesinde mümkUn ol- meselesi yal-uz muhacirlere mah- tik olmak bütün bu igler çok ça· Z-ıbıta memurlan dün muhte. ibiraz ileride idi. 

1 
il~~ 

faa k u\"vetlcrinl de beş fırka. muc:.tur. Bu fabrikalar, bütün b" L 1 d il.ı' A 1 danbe lışmayı ve çok yorulmayı icabet- kkA-1 k b. Birden şaşırdılar. sma ·:J.ııl 
v sus ır •-ı• ei aır. 11r ar - tirmektedir. lif yerlerde dü <1u an sı ı ır kı benim kendisini öldilrectF 

dan yedi fırkaya çıkarmak nl. 
yetinde olduğunu da bildirmiş 
tir. 

fırkaları son derecede asrı harp ri Anadoluea ya1ıyan birçok köy· Emir Abdullah fazla hareketli kontrolden gcçirmLslerdir. Ye • sanmış, tabancasını çekereJt: il' 
malzemesi ile tcchiz etmişler· iübrin de toprak dertleri vardır. h kl . . mişte bir fırından 60 ekmek mil - _ Dur, 1sa benı' o··ıdu··.-.e ) 

ve yorucu hayatında a ı ıstıra· ~ 

Londra, 9 (A.A.) - B. Hora 
Bellsha, avam kamarasındaki 

nutkunda, ayrıca şunları da s6y 
lemlştır: 

dir. Umumiyet itibariyle memleketi- 'k . Ş k. sadere edilmiştir. Temizliğe ve sa ben senı· daha e'"''el ıı;l' hat saatlerine de mali tır. ar ı • .. • 
.... :.,..:fe toprak nu··cusa nı"sL-tfe fa- beledı'ye nı"zamlarma riayet etmi- - ri re 
....... • uc ...... Erdi.in Emiri istirahat saatlerini diye bagırarak, geri ge ~ -~ 

Deniz aşın garnizonlar lc;ln, 
ezcUmle Maltada, Kıbrısta, Sin 

gapur ve Seyl~nda yerli asker 
miktarını fazlalaştırmak arzu • 
sundayıs. 

Diğer tar~ftan, orta şarkta 

mUtemmlm blr stratejik ihtiyat 
kuvn~tl \•Ucuda getirilmiştir. Bu 
lmvvetl, şimdilik Fillstln::le 16 
t:ı.burdan mUrekkep iki fırka

d -ın mUtcşekkildir. Hindistan 
ordusu da, daha şimdiden, Ak. 
d "'nlz garnizonlarına dört piya
d:l taburu ,.e bir sUvari alayı 

vermiş bulunmaktadır. 

Anavntan ordusuna gellnce, 
makineleştirme işi o derece lle
ri g6türUlmUştUr ki, bugUn nl. 
zaml ordunun dört piyade fır

kası efrndının yarısı, bir dem. 
da, bir yerden diğer bir yere 
naklolunablllr. Bundan başka, 

Snhra nizamı ordusu, geni~ mlk 
yasta, otomatik sllAhlarla, anti 
tank tUfeklerle Ye miktarı git
tikte arttırılacak ağır ve hatif 
tanklarla techlz olunmuştur. 

Avam kamarasına. şunu bildir 
mekle memnunum ki, hUklımet 
ihtiyat kara ordusuna nizamt 
orduda olduğu gibi ve ayni mlk 
yasta bUtUn modern sllA.hları 

vermeğl kararlaştırmıştır. 

Yine şurasını bildirmekle 
m:?mnunum ki ihtiyat ordusu, 
bu suretle, a\'rupa kıtasında 

muhtemel bir harbe iştirak ede 
bilmek üzere hazırlanacaktır. 

BütUn bu sebeplerle, batta. 
bugtin dahi çıksa, tngllterenln 
Avrupa kıtasmda vukua gele. 
cek muhtemel bir harbe iştirak 
kabiliyeti umumi harpteklnden 
çok daha mUessir olacaktlr. 

B. Hore • Berlisha, 1914 te 
bir taburda iki makineli tufek 
\'arken bugUn her İngiliz tabu 
runda 52 makineli tUfek bulun 
du3unu da kaydetmiştir. 

B. Hore Bellshanın nutkunu 
mUteaklp bir müddet bu 

ispanya sahilleri 
abluka altında 
Burgos, 9 (A.A.) - İspanya.. 

nın Akdeniz sahillerinin tama • 
miyle blltün gemilere kapatıla -
cağı, dün ak§8.In bahriye büyük 
umumi karargfilıı tarafından neş 
redilen bir tebliğde bildirilmekte. 
clir. 

1 - İspanyanın Sagun.tum ile 
Arda arasındaki sahilleri bütün 
gemilere kapatılmıştır. Hiç bir 
gemi, Akdeniııdeki Frankist de. 
niz kuvvetleri kum&ndanltğmın 

husus! bir mUsaadesi olmaksızın 
3ahilden üç mil mesafeye kadar 
:>lan mıntakaya giremiyecektir. 
Bu emre muhalefet eden J;emiler 
zapt ve müsadere edilecektir. 

2 - Bütün kapanlara ve mü • 
::ehhizlere Carthagene açıkların. 
da ve Torre • Lanesa ile Palos 
burnu arasında bütün deniz cep. 
hesinde tahtelbahirlerln demir • 
lemiş oldukları ve bunlara sahil. 
:ien itibaren Uç mil mesafede kA. 
in mmtakaya girecek olan bütün 
~emilerl, hangi bayrağı hamil O

lursa olsunlar, batırmak emrinin 
verilmiş olduğu ihbar edilmiştir. 

Madrit, 9 (A.A.) -ünyon rad. 
yo, Kartacanm millt müdafaa 
konseyine tamamen mutavaat et. 
tiğini ve Alicante halk cephesi • 
nin de konseye iltihak eylediğini 
bildirmektedir. 

Paris, 9 (A.A.) - Madritten 
gelen haberlerde dün akşamdan. 
beri payitahtta vaziyetin fevka. 
lade salih bulmu§ olduğu bildi -
rilmektedir. Albay Orte~a. yeni 
"J.Skeri komite ile komünistler a. 
"asında bir itilaf temin etmek i
"'İn miizııkerelereine devam et -
"llektedir. 

Gece, Madritte sUktı.n hüküm 
ıürmü(tUr. 

Komünistler. varo~larda ve 
~hrln mer1 ezinde1ti bazı bina . 
''lr1a taha .... Un etmişlerdir. 

Sin~mada f im tutuştu 
Ankara. 9 (Hususi) - BugUn 

bahis üzerinde mUzakcrc yapıl- '\~leyin Halk sinemasında bir 
mış ve nihayet avam kamaras• filmin prove~n ynpıl•rken film 
işçi pe.rtlslnln aslterl kredilerlr ·u~:·~m,,~. =·e ...... n ur~ıve yangı. 
o da ıembollk bir tarzda azal. nı ı-ı1nrltlrmı\ .. tl\r. Fa 1,:ı• maki
tılması hnkkmdakl takririn! 66 '1PIPT çaltşamıyacak hale &el. 
reye karşı 141 reyle reddede- ı.ıiştl r. 

la olduğu halde pek çok köylüler yenler ha!<kında ceza zabıtları tu. . . I:I "h . al k btçH· üç zevkini tatmine hasretmekte· mışiı. er ı tim e arşı _
1
1'. 

topraluızdır. Bu derdi halletmek dir. Bu zamanlarında Emir Ab- tulmuştur. mı çekilin. Fakat vurma.le ll' 
için Anadoluyu ve Trakyayı teıkil Bundan başka Şehzadebaşmda t' d d -·ld' 
ac!en muhtelif ziraat mıntakaları- dullah ya satranç oynamakta, ya ~ir sinema bakkm9a da 

1 
fp.zla ın e egı ım. ıoO ,_ 

ı:ıın ildim 'ftZiyetlerine göre dört, 

beı kiıiJik çiftçi bir o.ilenin kaç dö
nüm toprak ile seçinebileceği 

en doğru uıuller ile tayin edilme
lilir. Ondan sonra topraksız olan 
köylüleri topraklandırma!< iıi esaı· 
lı surette ele alınmalıdır. 

Asım US 

arabalariyle veyahut ıiir yazmak· 1.smail Hakkı bu suretle .,,, 
la meşgul olur. ;nUşterI aldığı için ceza kesilmi§. dnn kadar uzaklaşınca. bi~ 

Şarki Erdün Emiri Abdullah tir. re döndü, var hızılya Jc 
mükemmel tiirler yazar. Kuvvet· tlan kaçtr. ~ 
li bir satranç oyuncusu olan Emir 938 _ 2os Bunun üzerine kanının ) 
Abidullah şimdi en §iddetli maçını htanb:d Asliye Beıi.nci Hukuk gelerek: bf' 
yapmaktadır. ,·,ıahk~meıinden: - Hani zina davası aç!Jl~ f" 

Emir Abdullah bu maçta Emir Aksarayda Gureba Hüseyinağa na iftira ediyorsun, demiştJll• 
Ab:iülhaç, Fevzi Kavakçı ve niha· mahallesinde Kara Mehmet Paşa kl bunedir? diye sordum. 
yet Kud:.is eski müftüsü Hası Hü· sokağında kain 132 metre murab- Güldü. Alaya başladı: "it S 

Milli Şefin direktifleri seyin gibi Arap siyasetinin üç mü baı me::ahasında 7 numaralı arsa- - Ne istersen yap. Nihll 

k him gahsiyetini mağlup edebilirse ya alt tapu kaydının davacı Nefi· ay yatar, çıkarım, dedi. Jel· 
An ara, 9 (Hususi) - Cum- - B ad liif k aııı. ~fi 

hurrP.fsimlzin Kastamonu ve ha hayatının en büyük muvaffakiye· se Seher namına tashihan kaydile u sır a a aynan rilY. 
tini kazanabil:ce!: ve r:il"ayet bir masarı"fı" muhakeme ve avukatlık rıştı. Atıştrk. Karmıın ) _ ... ~ valislndeld tetkiklerinin neti- K rJlY 
tahta sahip olarak t "Cİ<:t ~ kavu§a· u"cretı'nı'n mu''ddeı'aleyhlere tahmi- bir yumruk vurdum. tı.Y ,/' cesi olarak verdikleri emirlerin · - w k d k raJIJ 
caktır. li talebile Nefise Seher taraf ndan ar a an saçlarımı av Lı)ll' yerine getlrllmesl lcln hazırlık- B d t gı"' 011 '1' -• 

müd.:ieialeyhler Şadiye, Recep ve un an sonra ne yap ı ııı" 
Vasıf aleyhler~ne açılan tashihi yorum. Kendime geldiğinl ıllrdıı. lara başlanmıştır. 

Alt.kadar dairelerle mUesse. 
seler kendi işleri üzerinde ıa.. 
zırr, gelen tedbirleri alıyorlar. 

bu meyanda dah111ye nkA.leti 
al!kadarlara gönderdiği tamim 
de köy elbiselerinin köylUler 
tarafından yapılmasını ve el tez 
glhlarının köye sokulması hak 
kında. faaliyette bulunulmasını 
bildirmiştir. 

iki Mülkiye 
Müfettişi 

Mülkiye müfettişlerinden Hik. 
metle Abidinin belediyede on se. 
ne!:k muhasebe işleri üzerinde 
teftişlere başladıklarını dün yaz 
mı!!tık. Bunlardan baş!ra Cavit 
ve İhsan isminde iki müfettiş te 
belediyeye bağlı sular idaresinde 
tefti~lere baglamışlardrr. Sular 
:darcsi terkos ~irl~etinden devir 
alındıktanberi teftiş görmemiş_ 
tir. 

Diğer taraftan belediyedeki tet 
1dkler arasında bir otomobil ve 
">enzin yolsıızluğur.a da tesadüf 
edildiği söylenmektedir. Bundan 
başka üç sene evvel belediye re. 
islik makamı i~in alınan binlerce 
liralık bir otomobilin Kadrköyde 
iki ailenin tenezzühür.e tahsis e. 
dildiği ve bu arabanın kraa bir 
~amRnda Kadıköy garajmdan 40 
ilin kilo gibi mühim benzin çek. 
tiği anlaşılmış ve tahkikata baş. 
lanmıştır 

İtalya r ra::i iste-
• ' 1 

mıyece.~mış 

Buna muxabil birçok 
yeni dileklari var 

Londra, 9 (A.A.) - Havas A· 
;ansından: 

B. Goering'in İtalyayı ziyareti· 
ni müteakip beraberinde İtalyan 

rkalin:Jen biri olduğu hal.de Fran· 
sayı ziyaret edeceğine dair orta.oda 
·)ir ıayia dolaşmaktadır. Söylendi 
!ine göre B. Goering'in İtalyan 

mütalebatını ileri sürmek için l · 
talya ile Fransa araSinda tavassut· 
~a bulunması muhtemeldif. 

Roma ve Berlin:leki İngiliz a
janlarm.ian alınan son haberlere 
:;öre İtalya hükllmeti, arn;ye mü · 
teallik mutalebatınd-ın vugeçmiş 
tir. Şimdiki mütalebatı atidek 
ma<ldelere münhasm:l r: 

1 - Tumıstaki İtalyan !c..,lon 
:arı için 1896 statüsünün iadesi, 
JU suretle İtalyan ekalliyeti, Tu
nus cevleti dahilinde bir nevi muh 
tariyete sahip olaca!cttr. 

2 - Djibouti'de Hambour~'da
ki serbest Çekoslovak limanına 

:nümasil serbest bir liman ihdası, 

3 - Djibouti • Addis·abeba de· 
miryolunun Fran3ız arazisinde 
Fransa ile ltalya tarafından müı
tereken idaresi, 

4 - İtalyanın Süveyş kanalının 

'.daresine iştiraki ve kanaldan geç 
me resminin tenzili. 

ikisi de kanlar içinde yaUY0 f 
31eyhlerden Şa<liyeye gönderilen Katilin sorgusundan 50ntş tıJ 
dava arzuhali arkasına müddeia- dl 

bitler dinlenilmeğe başltul · A 
leyh Şaiyenin gösterilen adres· Ac:JJV 

şahit Nimet adında 19 'Y""' 
te ikamet etmediği meşruhatile 

da bir kızdı. ,-1 
mübaşiri tarafından bila tebliğ ia· dS 

lsa ilk tahkikat sırası:n 
~ e::!ilmesi üzerine müddeivekili· 

diği ifadesinde Nimet için: ' 
nin talebi veçhile Şadiye, mezkur -" Karım Sadiyeyi yoıdııfl ,1' 

~ayrımen:Cula sattığı zaman tapu met çı:tarmıştır. Nimet be~,! 
Jaircsinc gösterdiği ikametgah kit erkeklerle dil;:en kalkan 
ıdresi mahkeme;e sorulmuş ve ta-

bir kızdır.,, demişti. 
?Udan gelen tezkere~e gösterilen -' 

Nimet şunları anlattı: .. - 'JI' 
ıörese tebl!ğat yapılamadığından _ lsarun karısı Sadiye bl' ~ 
nüddeivel:ilinin talebi veçhile da· d:ı.J\ 

radı. Canının sıkıldığın .,,.t 
ıa arzuhalinin bir ay müddetle ila· D'e1P' ı» 

sederek Cevizliğe doğru c •• :OT 
.1en tebliğ' ni lıavi 29 • 1 • 939 ta- w • tU > lıl 

ge gıtmemizi teklif e ·. t ,.,-
·ihli Vakit gazetesi mü.:ltleivekili !saya rastladık; bana ıcüfil 
tarafın :!:ın ibra.: edilmiş olmakla rek: ııfl~· 
·Ju kerre sebkedcn talep dairesin- _ Karımı rahat bıra.. k. , 1<1,ıJ o'. 
1e dava tahkikatının muallak bu· c ,. e 
• w .... ma. dedi, ben de kendısill ıı:ıtıı' 
.ur.dugu ı 8 • 4 • 939 Salı gunu du;;umu böyle şevler söyle !fı'e 
~aat 14 i::n müdceialeyhlerden 1 sinl, söyledim. Sonra ~e,.etl 
, d' • 1 d f · · · ciJISJ -e ıa ıyeye çıı:arı an ave ıyenın uır ayrılıp sinemaya gittik. di) 
ıy mü::l.d~tle il~nen tebliğine ve sinema gi§esinde duydul<. sa uıı" 
nezkur ~avftiyenin. ~ahkeme. cli· polis İsmail Hakkı ile bit~ ~ 
ıanha~ea.ne de talıkıne tahkıkat Rebette bulunmuyordu. rsls)l' 
'ıal<imliğince karar verilmi2 oldu· 1sma.il Hakkıyı tanırJlXl· 

1 ]und~n keyfiyet H. U. M. K. nun d .ut• 
ır.,. tf w 

nü.:ldei mahsu•1sı mucibince ili· Suclu, Nimetin bu s5ıl:tf. j!~ 
nen tebliğ olunur. (K. t. 3) rine, hiddetle ayağa ktıl z;,.1ı~·c 

d .. k b 1 d' w•ni !! • ~ ,.:=:·ı ımı•sr::::::;-.:=~: 1 e<sını ·a u etme ıgı ğııfltl ıı 
• :: rek iddia.cımm doğru otdll! of, JC 

1 
Dolmabahça Hava Gazı n b~t. i~ın. muayene ~nı:n~rilıe~ 

K k K 
11 11 11 11 :; dısının kız olmadıgmın 

r. n omurunu~i ğinl ileri sUrdü. bir ıc•.; 
,! U ~! j Mıılıkeme bu hus~sta dllıııı b, 
:1 :! l rara !iizum görmedı ve r1l 111ıı ;i Tercih ediniz ğ kaC' r-:ahit ain,Pdikten .~on bırv' 
•1 :ı h k · b k bir gune .~ •••• ._ ....... _ ............................. :.

1 
a crneyı a.~ a 

····-··-····-----·······-· ... ·-.. ·--- tı. 



b 11 ıt Dört 
'lıtt al~pe spor sahasında as
İlilc tepler arasındaki boks 

lerj .. bak 
ltıı . ~usa ası yapılarak 

bir ?1iŞtir. Müsabakalar bü-
1lltiz •. d 

anı ıçın e yapılmış-

-6'.h 
ııı d~'ltaaırı Kuleli Askeri Li-

tt~~ ~Ü Kurmay Albay Bed
~I altepe Lisesi ınüdüril 
~ay, Yarbay Rasim, Arif 

bir tle subaylar, muallimler 

~Ole ~eyircil~r büyük bir 
~ takip etmışlerdir. 
~haıt '°l' aların takımca netice

h. lcdir· 
"'% • 

2 llıı Cilik ve bir ikinci1ik ile 

11,t"anıa Kuleli Lisesi birin. 
tampiyo>t olan J\11leli uol.-s tal:ınıı 

suç ortağı olduğu iddia edilen hıı

riclye memuru Hulıinin tahkik ev. 
r:ıkı Devlet Şi'ıru~ına verilmiştir. 

Ekrem J\ön iğin gclmc:;irıi hekle-

· mcden Ilulıinin mulıakeme~ine h:ı~. 

1 lnnııı:ıst ilılim::ıl dahilindedir. 
• 1nlıisnrlnr l:mum .Müdürluğünün 

1939 mali yılı safi hnsıl:ıtı otuz al
tı milyon liru olıır::ık t:ıhmin t'dil. 
mekledir. flu nıikdıır 1938 senesin -
den bir milyon lira razl:ıılır. 

• Ankara _ htnnbul - Jzmir ve 
Ankııra - Adıırın seferleri lıir nisan 
da lıaşlı)·acnktır. Yalnu: Ankara -
Adnna ve htnnbııl - Jzmir :ır:ısııı
daki seferluıle ilk :ıya m:ıh~us ol:ı_ 

rak sndece posla ve gazete nnklt't!i
lecektir. 

• Devlet lıu\n)'ollnrı bu sene aç_ 
lıJı ve önürnüzılcki sene açacağı ye. 
ni hatl:ırıln kullanılmak üzere tekrar 
beş bü) fik ta)'fnrc satın :ılmıığn lrn_ 
rur vermiştir. 

• fktısııl \·eklil<'ıi k:ıleml m:ılmı'> 
müdürü Fcllnlı, s:ınn)·i tetkik heyeti 

f' - VAKtT 10 ŞUBAT 1939 

inşaat ilanı 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden: 

1 - İzmit SCllüloz Fabrikası yanında tesis edilecek transfer. 
matör binası inşaatı vahidi fiat esasile ve kapalı zarf usulile ek. 
siltmeye çıkarılmıştır. 

2 - lşbu inşaatın muhammen keşif bedeli J5.497,i0 liradır. 
3 - Eksiltme e\'Takı Sümer Bank Umumi mUdiirlüğünden 5 

lira bedelle satın alınabilir ve !zmitte Sellüloz Sanyi Müessesesi 
Müdürlilğünde görülebilir. 

4 - Eksiltme 17. 3. 1939 cuma günü saat 16 da Aankarada 
Sümer Bank Umum Mildürlüğündeki İnşaat eksiltme komisyonun
da yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat 1165 liradır. 
6 - İstekliler yaptıkları inşaat işlerini g&terir vesika su.. 

retlerini ibraz edeceklerdir. 
7 - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale gü. 

nü saat 15 şe kadar Sümer Bank U. Müdürlüğii muhabcrat şube. 
sine teslim edeceklerdir. 

8 - Posta ile gönderilecek tekliflerin, eksiltme saatinden ni. 
hayet bir saat evveline kadar gelmiş ve zai-tlar mazbut şekilde 
kapatılmış olması lazımdır. 

9 - Banka bu inşaatı dilediği müteahhide verebileceği gibi 
eksiltmeyi tamamen hiikümsüz sayabilir. (782) (1'!82) 

mütercimliğine nakledilmiş, ~erine ••••••illı••••••••••n••••••m:
yekAlet nıüfeıtiş muavinlerinden Ad-
nan Somer gelirilmlştir. 

• Nlşant:ı,ında Y:ıli kon:ıAı cııtltle 

sinin, karşısındnki dm·ıırın geri ~be_ 
kilmek üure yirmi IJe~ metreye ı -
){ığı kararlı15nııştır. 

• Dnriiş5::ır:ıkıı kurulıışıındıınhl'rl 
ü6 yıldır rncııılckct kfillüriine rn~ılo_ 
sız hizmet rcliyor. Pazar günü hu lııi
yük ) ıldöıı iiııı ii ıııer:ısirnle kıı llun:ı_ 

caktır. 

• Y:ıkında hütüıı dün) ndııki ıür. 
koloji !ilirııleriııiıı )nıı mııo,·enelin. 
de bulunncn{lı (Türklilk) isimli lnr 
mecmua intişu haşlıyacaklır. 

KARADENiZ PERŞEMBE POSTASI 
Bu hafta i~inde Karadenizde esen fırtınaların seferler üze

rinde husule getirdiği büyük techhürlerden dolayı 9 Mart pe.r. 
şembe postasını yapacak (GÜNEYSU) vapuru bir gün rötarla 
10 Mart cuma günü saat 16 da kalkacaktır. ... _ ....................................... .. 

inşaat ilanı 
~ ı ur B L. . 

i~rıc.' ursa ısesı 13 pu- lan ı inci, Bursadan Ahmtt Çevik 
~U, '1:lcı,. Maltepe 5 puvanla 2 inci, Mal tepeden Nurettin 3 ün

Olgaç 2 inci, Maltcpe<len Kemal 

3 üncü. 

• Tayyare k:ıçukçısı Ekrem Kü -
ııikle ismi k:ırıştırılan Mt'fkiıre adın 
da geııı; lılr kadının, ~evyorktıı ga_ 
zelcci Ahmet Emin Yalnı:ın ailesi l:ı
rarınıl::ın \'erilmiş bir çay ziy:ırcliııt• 
geldiği hakkında bir refikimizin ym: 
dağı lı:t\"ııdi~e. Ahmet l~min Yıılınan 
~e\'yor!;tuıı hir t:wzih ıuekluhıı yol_ 

Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden: 
ıc d'· lltz Harp okulu 4 pu· 

Otd" 
~ Uncu olmuştur. 

CÜ. 65 Kilo: Kuleliden Reşat 1 in

ci, Denizden Eftal Gürman 2 inci, 
Bursadan ihsan 3 üncü. 

~hak bit alardan sonra Maltepe 

~~a! ziyafeti vermiş, mu
bj sın boks hakkında isti

53 kilo: Bursaan Bu:-han 1 in
ci, İhsan Duygulu 2 inci, Maltepe

den Seat 3 ü:ıcü. 

larnıştır. 

Ahmet Emin Y:ılnı:ın bu mektubun 
da Jıöyle çay ziyareti 'crınedijlinl, 
karısının mıne i öldüğü için ken
disiııi ı:ıziyete gelen Aırıcriknduki 
Tiirk talebesi arasında l\lcfkılre a
d ındu hiç tuııını:ıdıAı bir Tilrk ka
dınmırı tlıı bulunduğunu yazarak, 
kendl J millin J.;arı~~k Jılr hMi ~ye 
karı tır ımasınd. n mU\eessir oldu· 
tı'mu bildirmektedir ..• NetfJ:• ftibarJ 
ıe MefkQrenln Amerlkada bulundu -

r •ö 
)i Ylevde bulunmuştur. 

l tdtı:ı~..,aff akiyetinden dolayı 

57 Kilo: Kulclicn Şefik Tetik 
1 inci, Bursadan Kenan Yargan 
2 inci, Denizden Sadi Pınar 3 ün-

72 kilo: I~uleliden Muzaffer 
Tınm:ız 1 inci, Maltepeden Hı:ıy
dar 2 inci, Bursadan Nihat 3 ün· 

~trız •• 
~. lletıceler §Öyledir: 

• ]{uleliden Nihat Erkas· 

t.,11
etbiyesi kanunile 

~oy, Belediye ve 
ı Ususr idarelere 
'er ·ı ~1 en vazifeler 
~ll~e \r ekaleti, beden terbi· 
1 icıa rıu ile köy, belediye ve 
ti .... l'clere verilen vazifeleri 

•re b' . 
}et h tldırrniştir. 

~tiki llsusi idareleri bir se

ı g· na!:di tahsisatlarının 
l lf 

'<lc~tk ıs.betin::Ie bu işe yar-
-~ lerı gibi gelirleri elli 

'e il fa 1 ile t z a olan belediyeler 

111• }'\j~dV'vc1ki tahsilat yekunla
'ı t4 .. 

t~liaa u nısbetinde bütçe-

~- .., li t koyacaklar ve in
~ }'tt ~ler köy bütçeler~e 
~''İp ~i meclisleri karan 

~llta lltsbette spor tahsisa· 
~t . Ca\lardır 
t h ıçiıı h • 

lit,. .. 1 Ususi idare ve belcIQ ı~ er· 
Ot de aa ~ne konarak tahsisa-

dcll t 1 lllünhasıran mahal
Ctb· 

"ılcu 1YCsi saba ve tcsis-
dı ~de da getirilmesine; geri 

1 ~~ b 20 
si tle gene mahal

~}'ttı:~~n terbiyesi teşkilat 
lq ''i t ınc Ve gerekli ıpor 
C '°c la edarikii masraflarına 
'lir1, . l'folunacaktır. 
he tı tıı · . 
~ lc<U}'eı 1 bın liradan atağı 

~~ 'hı1a'rlc vilayet bütçele
t~rc, ~ n Ziraat Bankası, 
~ ~ b e)Cd' .,, .~nq 1Yc, Cumhuriyet 

cü. 
79 kilo: Kuleliden Hayn Angün 

l jnci, Bursadan Ah:net 2 inci, 

Bcnizdın Nedim 3 üncü. 

Güreşçiler arasında 
Resmi seçme müsabakası 

yarın başhyor 

gu lt'eyyllt etmiş oluyor. 

" Mahrukat kanununun 1'irind 
marlclesi mucibince yakılması mec. 
buriyet allına nlın:ın m:ıhnıl::ıtla IJıın 
lurı y:ıkın:ı~:ı mahsus yasıl:ıl:ırııı E
tiL:ınk ıaraCınılun küri miktarda le
min \"c ihzar edileceği yerlt>ri güs
trrir bir liste lı:ızırluıı:.ıruk Yekiller 
Ilı•) etinin t.ısdikine iktiran etmiştir. 
Ru vcrlcnle l ulııız muıleıı körııiirii 
.r:ık;l:ıcaklır .. ~lük:ııl:ırlar:ı tebliğ edi
len l>u Jislede İsimleri geçeıı yerler 
şunlardır: Eskişehir, lzınir, Uuc:ı, 
Dorntıv:ı, füı~·ındır, Menemen, Üde
ıniş, Tire, Torlıulı, :'tlnııis:.ı, Akhisar, 
l'ar.ıağ:ıç, Som:ı, Alıışehir, Snlıhli, 
Turgutlu, Koc:ıeli, Aı1ııpaznrı, l>arı -
ca. tieL7.r, SıılJunrıı, 1:111ecik, O:smıın
cli, Argılhon, Uozo~ Ok, lnönil, Af
yon, Çııy, l>iııur, Suııılıklı, Kutnhya, 
L'şnk, 'fa,·şnnlı, !\on) u, Akşehir, Hur 
dur, (.nnkırı, .Nijlılc, Balıkesir, Ban
ılırııı:ı, Jnebolıı, Sinop, lsµıırl.ı, Sı -
rns, K:ı~serl, Erı•j:':li, Knrnmnıı, Çum 
rn, Ilgın, Aııı:ıs~ u, S!irıneııc, il ize, 
Hop:ı, (iırcsun, Trabzon, Samsun, 
Çarş:ıııılı:.ı, Ordu, Fatsa, ('il) l', l\ırlı:
lurcli, Ankıır:ı, lstanhul, ı~ıazığ, Dl

Ankara, 9 (A.A.) - Avrupa 
birinciliği kampırda çalışan mil. 
it tal:rm güreşçileri ve hariçte ka. 
lan kabiliyetleri tecrübe edilmi§ 
güreşçiler arasında birinci res. 
mi müsabakası 11 mart 1939 cu. 
martesi günü saat 16 da halke -
\.'inde yapılacaktır. · 

Bitmezse 12 mart pazar öğle. 
den evvel müsabakalara devam 
edecektir. Müsab:ı.kalar için fede.. 
rasyonun resmi tebliğini ne redi. 

yoruz: 

1 _ 1'1illi takım seçme müsa
bakaları 11 mart öğleden sonra 
saat 16 da haJkevinde yapıla • 
caktır. Tartılar saat 11 de yapıla. 
caktır. 

2 - Tolerans bir kilodur. 
:~ _ Müsa.bıklar kendi sıklet -

!erindeki bütün rakiplerle karşr. 
!aşacak ve yenilmek esasına gö. 
·re cereyan edecektir. Müsabaka 
müddeti 15 dakikadır. 

4 _ Ha.kemler: Tayyar Yalaz, 
Şefik Yeğiner, Selman Kaptan -
oğlu Necip Tulunay, Sedat Şa • 
hin, 'Necdet Ulutan, Onni Pelli • 
nen, Necati Tokbudak. 

5 - Güreşçiler: 56 kiloda Ke.. 

nan Olcay, Mustafa Ecton, Ali 
Tomruk, Halil }{aya, Hüseyin 
Erkmcn. 

61 kiloda: Ahmet Işık, Suat 
Savaş, Niyazi Yıldız, Yaşar Er. 
kan. 

CS kiloda: Ya§ar Doğu, ~uret. 
tin Özşen, Doğan Er.1inç. Besler 
Kışmbay, Yusuf Aslan, Yahya, 
Feridun Akünal. 

72 kiloda: Sam Arıkan. Hüse. 
yin Erçetin. Celal Atik, Vahit 
Ceyişakar. 

79 kiloda: Ahmet Mersin, AcL 
nan Yurduer, Adil Tonpar. 

87 kiloda: Mı:stafa Çakmak, 
İsmail Yılmaz. 

Ağır: Çoban Mehmet, ~lurat 

Mert, Seyit Ahmet. 

'·arlıakır, hlıılntl u, Edirne. 
- • ır.ılıı~ u ııönılerilccek mektup, tel 
ı:ırnr. gıızcte, postıı h:ı \'olesi ,.c saire 
lçiıı ıiirkiye po,ıa \'I! h·lgr:ır ücret 

---.....---------- turirl'si t:ıthik t•dilecektir. 
Salahiyetli klüp murah- • n:ış,·ektııtı teftiş 1ı .. ~t·ti reisliği. 

hasları çağırılıyor ne l:ıviıı l'ılilı·n lnlıi.sıırlıır rnııskir:ıt 
ve tu~ işleri müdlirii Cu\ it Aııknr:ıyıı 

Beden Terbiyesi htanbul Böl- gitmiştir. Cuvitten boş lı:ol:ııı ) ere 
geıi Baık::nlığınd•n: heniiz kimse tnyın edilmemiştir. 

ı _ Milli küme ve stad işlerini • Tic:ıret od.ısı odun ,.e kömfir-
B cüler cemiyetinin 'lcrıclik ııınuıııl he görüşmek üzere Galatasaray, .. c· 

1 1 yet topl:ııısıııırı Ye idare- heyet ı;cç -
şiktaş, Fener bahçe ve Vefa klup- minin yeııiılcn ) :ıpılııı:ısın:ı kurar 

lerinin salahiyetli bir murahhasla- vermiştir. Bun:ı ı.elıeı> cemiyet :ız:ı
rını 10 _ 3 • 1939 tarihine müsa- sının topl.ıııtıy:ı u~ulü ılaircsiııcle ça 
dif Cuma günü akşamı saat 17 ,30 ğırılın:ıın ış olııı::ıl.ırıu ır. 

ı - Konya Ereğlisindeki Bez fabrikası ile 17 kUomelre uza1cta 
inşa edilmekte olan lvriz su kuvvet santralı arasında tesis cdı!c. 
cek havai hattın direk temelleri inşaat vahidi fiat esasile ve ka
palı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - ltbu inşaatın muhammen keşif bedeli 9601.95 liradır. 
3 - Eksiltme evrakı SUmer Bank Umumi müdülUğünden 2 iL 

ra bedelle satın alınabilir ve Ereğli Bez fabrika.sı mUdürlüğünde 
görülebilir. 

4 - Eksiltme 13-3-1939 pazartesi gfinü saat 16 da Anka. 
rada Sümer Bank Umum Mlidilrlüğündeki in~aat eksiltme komi'.l
yonunda. yapılacaktır. 

5 - ıluvakkaf teminat 79~ liradır. 
6 - istekliler yaptıktan infa&t i§lerlnl gösterir vesika suret. 

terini ibraz edeceklerdir. 

1 - Teklif mektuplarını havi .zarflar kapalı olarak ihale gü
nü saat 15 şe kadar SUmer Bank Umum MUdUrlUğU muhaberat 
şubesine teslim edeceklerdir. 

8 - Posta ile gönderilecek tekliflerin, eksiltme saatindcıı ni. 
hayet bir saat evveline kadar gelmiş ve zarflar mazbut ı:ekilde ka. 
patılmış olması lazımdır. 

9 - Banka bu inşaatı dilediği müteahhide verebileceği gibi 
eksiltmeyi tamamen hUkUmsUz sayabilir. (783) (1483) 

Cerrahpaşa, Ha.seki, Beyoğlu. Zilhreviye hastanelerile Zey. 
ııeplı.amil doğum e'w·ine lüzumu olan ve hepsine 1468 lira 9( kuruş 
lıt>cie~ tahmin edilen matbah levazımı vesaire açık eksiltmeye konul. 
mu1tur. Bu levazımın listesile çartnamesi Levazım mildilrlüğünde 
gür;Jlebilir. lstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 110 lira 
17 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 27-3-
939 pazartesi günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunma~ 

lıı:i•rlar. (B. (1588) 
• • • 

Keşif bedeli 1031 lira olan Düşkünler evi çamnşırhanesıne aıt 
nıakine dairesi çatısı tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. K~if 
evr:ıkile şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülebilir. istekli. 
!Pr 2490 ~ayılı kanunda yazılı vesikadan başka bu iş için fen ~eri 
.;ı.ildürlUğünden alacakları fen ehliyet ve ticaret odası vesikalarile 
77 iira 33 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
:.:ı7--3--939 pazartesi günü saat 14 buçukta daimi encümende bu. 
lu'lmahdırlar. (1594) 

Kayseri Vilayetinden: 

tcı tıdat h •ı hisseleri gibi na
. tıı t tsabına alınması la
tr ... , :;anct mahiyetindeki 

ile llltıay, ınükcllefiyet cct-

da Bölge merkezine göndermeleri 
Davet 

!halesinin 16 Şubat 939 tarihinde yapılacağı Yenisabah ve 
Milnnkasa gazetelerinin 31 kanunusani ve 5, 8, 11 §Ubat 1939 ve 
Yakıt gazetesinin 5, 8, 11, 13 şubat 1939 ve Ulus gazetesinin 29 
K snni 5, 8, 11 §ubat 939 tarihli rıüshalarında ilan olunan Sarını. 
saklı suyunun fenni keşif ve projesine ait münakasanın görülen 
liır.um üzerine 15 mart 1939 çarşamba gününe bırakıldığı ilan 
olunur. (1526) 

t İf •ten·d 11 ad, 1 en hesabatta 
}'er edil b 

ba . 1 tut en edeni yıl mü 
tır ltları h" f • • • tut ısse te nkın-

1 İd lllacaktır 
ı. ar · 
'llir tlcrin 
t t 'lt \'c . c gelince: Bunla-

~'lar l'ltsbctleri imkan ve 
tııa . . 

~ı· ıstınat eltırilecek· 
it 

lüzumu tebliğ olunur. 

2 - Yeni tertip olunacak bir Beıiktaı Halkevinden: 

müsabaka hakkında görüşmek ü- Çalışma müddetlerini bitirmiş 
Hilill Süleymaniye, Topkapı, olan Evimiz Sosyal yardım, Halk zere , M .. 

Beykoz, Kasımpaşa, istanbulspor, dershaneleri, ~ita~~ray, u.ze ve 
- 1 ş· ı· KurtuJuc: Ar- Sergiler komıtelerı ıle Temstl şu· Beyog uspor, ış ı, ~· . . 

1 tk.. Galataspor ve Taksim - besi komıtesınde bu kere açı an 
navu oy, .k. ı: l - 15 3 1939 Çarcam-
y · y ld • Kurtuluş klüplerinin ı ı c.ıza ıga - - ıı 

cm ı ız E · · K 
tam salahiyetli birer murahhasları ba günü saat 17 de • vımı~ on-
nı 13 _ 3 _ 939 Pazartesi günü ak ferans salonunda yemden üye se-

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan: 

ı - Bir tanesipe yedi yiiz doksan kuruş kıymet takdir edi. 
l~n vasıf ve örneğine uygun yedi yliz battniye 13 3-939 pazar. 
tesj günü saat onda pazarlıkla satın alınacaktır. 

ltad llıclllba.a1 
~r§ to ..,, h· rına sahip olma· 

~}'arı 1/2ınetterini salma 

ve iştirakten hariç turnlacaktır . 
Masarifi umumiyelerinı, nakit ge
lirleri ile karşılıyarak bütçelerini 
salma yardımından kurtarmak, ka 

nunen yapmakla mükellef .b~lun
duklan mecburi hizmetl:rı ıfa e
debilecek imkan ve seviyeyi elde 

etmiş köylerimizde kanun hüküm 
]erinin yerine getirilmesi, bu esas 

lara göre lüzumlu tedbi~l~r. alına· 
cak, şehir ve köy &ençhğının ~e
den ve sıhhi inkişafına ait tedbır
lerde mahalli idarelere kanunla 

tevdi edilen vazifelerin ifasında 
azami hassasiyet gösterilecektir. 

t ı 7 30 da Bölge mcr çilecektir. Bu şubelere kayıtlı ar-
pmı tam saa · . · · kl • 
kezine göndermeleri lüzumu teb· kadaşlarımızın seçımc ıştıra erı-

2 - Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek olan bu a
lı:.•a girmek isteyenlerin (415) liralık ilk teminat banka mektup 
vnya vezne makbuzu ile şartnamede yazılı belgeleriyle tam vak. 
tir.fle komisyona başvurmaları. (809) (1550) 

0 Ylcr mükdlefiyet 
Jiğ olunur. ni ri"a ,. •..,.:w. 
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Terkibinde 

• 

E 

• 

T 

Vardır. 

VET 

ııtl fi'''' 
I , 

~ 
'!//fııı /il/ il /il 

~ 

'zAFI UMUMi ..,,. 

KANSIZLlt< 

ROMATiZM,.' 

SIRACA 

KEMiK. SiNİ~ 
.. ,, 

hastalıklarına, cılız yavrular, yu 

meyen, diş çıkaramayan çocukl3 

dermansız ihtiyarlar solgun kızlsl 
vereme istidadı ol~nlar H A SA 

KtJ VET ŞURUB 'undarı iv 
melidir. Kanı artırır, iştiha vei'ı 
şifai tesirleri çoktur. Fenni surl 

te imal edilmiş, içilmesi kolaY ~ 
t ti . b' K.. "k b~ ezze ı ır şuruptur. uçu , 

yük her yaşta istimal edilebiW 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lstanbul 4 ncu icra Memurluğundan: 
: . Devlet ·. Demiryolları ve Limanları 
: işletme Umum idaresi ilanları 

9 uncu işletme müdürlüğ"im den: 
Beher M3 mn muhammen bedelile istenen miktarın asgari ve 

aza.misi ve a.z.amt miktara göre muvakkat teminatile cinsi aşağı. 
da yazılı olan 2 kalem muhtelif eb'atta Kereste ayrı ayrı olmak 
üzere kapalı zarf usulile 25-3-939 cumartesi günü saat 11 de 
Sirkecide 9 İşletme binasında satın alınacaktır. 

ı~teklilerin kanuni vesika ve teminatlarile tekliflerini ihtiva 
edecek olan kapalı zarflarını ayni gün saat 10 a kadar Komisyon 
Reisliğine vermeleri 18.zımdır. Şartnameler parasız olarak Anka
ra, lzmir ve Sirkeci lşletme Müdürlüklerinden verilmektedir. 

(1426) 
Muhammen bedel İstenen miktar 

Lira Asgari Aza.mi 
M3 Teminat '.Kerestenin cinsi 

Lira 
45,5 299.71 372,49 1271, 13 Çıralı çam 
45,5 273.73 344,64 1176,09 Gökna.r 

Kçıyseri Vilayetinden : 
1 - Talas nahiyesi merkezine ait ''içme suyu,, fenni keşif ve 

proje tanzimi aşağıdaki ~erait altında eksiltmeye konmuştur. 
2 - Bu işe ait bedeli keşif ''500" b~ş yüz liradır. 

3 - Suyun menbaı tahminen yedi kilQmetredir. 
4 - Eksiltmeye iştirak edenler % yedi buçuk teminatı adiye 

verecekler ihaleden sonra % on beşe iblağ edeceklerdir. 
5 - Yapılacak keşif ve proje evrakı mukavele tarihinden itL 

haren kırk beş gUn zarfında ikmal edilmesi meşruttur. 
6 - Yapılacak proje ve kcşifnamenin Nafıa Vekaletincı tas 

diki meşruttu.r. 
7 - !hale 16 Mart 1939 perşembe günü saat on dörtte Talas 

Belediyesinde icra edilecektir. 
8 - Faz.la malumat almak isteyenler, Talas Belediyesine ve 

Kayseri Hususi muhasebe müdürlüğüne müracaat etmeleri ilfin 
lllwıur. (150!)) 

., .-.1 il ... _: '· . . .. J S'..... ·:· ı ... , ı r .• •7 ı 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Beşn i ci keş ide : 1 1 Mart 939 dadır. 

Uü.vuk h r •m 'yp 50,0UO ı l ı adır 
Bundan başka: 15 bin, 12 bin, 10 bin liralık 

i:~ramiyelerle (20 bin ve 10 bin) li ralık iki adet 
.. , ~ f d muKa. at var ı r ... 
Bu tertipten bır bılet a~arak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Sil. 

c!e piyangonun mesut 'e bahtJyarları arac:ma girmiş olursunuz ... 

P. T. T. Umum i Müdüı·liiğiinden: 
lfalk tipi olarak m~Iekctlmizlle Icullaııılmalc llzer e l dn. . 

rece tesbit edilmiş olan C\'Safta radyo ahizesi imal edecek fab
rikaların İstanbul vn Arıknra P . T . T . .MlltlilrlUk l eriııden nln

<' ıkları fznhnanıPye gt>re nihayet 5 4 939 tnrllılne kadar tek-
lif Ye numune vcrmClerı l!An olunur. (1071) 

93~12093 

Temomına üç yeminli ehlivukuf 
tarafından (2300) lira kıymet takdir 

· olunan Beşiktnsta şenlik dede ekmek
çi başı Ali mah allesinde ıhlamur II:ı_ 

cı Halit :reni kircçhane sokol;ında 

eski 4 7 mükerrer ve 5 mükerrer yeni 
8 şintdl 7 numal'Qlaj nuınurah hune

nin nısfı açık nrtlırnı:ıya konmuştur. 
Evsoh: Beşiktaş ckmekçilınşı cami 

yonıııda şair ~edim caddesinde ki_ 
r eçhane sokağında 7 numarotnjlı ah. 
şap ınerdh·enlc kapıdan gayri men_ 
kule girilir. 

l ncl l\at zemini karasüınen döşeli 
lıir mutfak Yardır. camekılnlu sora ü
zerinde iki oda bir halit vardır. Sokak 
tarafındaki od:ı yiiklü <lolaplı<lır. Üst 
kat:ı 1 O bas:ım:ık menlh·cnle çıkılır. 
nir sora iiıcrinılc biri kiiı;~·ük ikisi 
bü) ük olmak üzere? üç udu bir hela 
Yardır. Odalar lıalıı;e t:ırarındnk i şalı 

nıçlı olup hu kattaki odaların sora 
fızcrındcki bolrııeleri ı.n·usız ve IJ:ıhçe 
tarafındaki o<l:ılorııı bölmeleri boğ. 
daflisiz merdiven de korkuluksuz. 

dur. Bodrum k:ı!ı birinci kot sor:ısm
<lan l(i ayaklı 'ahşap ıııerdh·enli ~lt·ıııi_ 
ııi kırmızı çini döşeli taşlığa inilir. 
Sokak tar:ırınd:ı bir küıııiirlük ,.e ıııct 
lıolin ultı s:ırnı~·tır. B:ılıı;e t:ırar ı ııd:ın 

zemini çini döşeli bir mutfak 'e itti. 
salındc bir )·emek odası v:ırdır. l\lut
foktan lıalıçeye kaıı ı ile çıkılır. Bahçe 
koııışu lıııdutları lulıla perde ile çc,·. 
rili olup içinde nıeyrn ağ:ıçı;ları v:ır
, ı ır. 

l\lcs:ılıası: 77 lıuçuk metre mur:ılı_ 
lını liıcrinc lıiııa ıııesa lı ıı cılilrııi' olup 
11 t ınl'lre ımmılıb:ıı bahçe \'e e\"safı 

urnumiyesi binanın hodrunı koıı t:.ı

ııııımeıı ki'ırgir olup t:ır:ı fıııdan lıiri 
yangın tliv.ır lı diger ııks:ıııı ahşaııt ı r. 

Elektrik lcsisoıı mevcut olup su s:ır_ 
ıııı;tan temin eılileceklir. 

1 - lşbu gayrimenkulün :ırllırma 

şartnamesi 1813/ 1!139 ı:ırilıindeıı ili
lı:ıren 931/2093 No. ile l st:ınlıul dör. 
diincii kra daires inin ııııı:ıyycn ıııı

nıarasında herke in E:<lrelıilıııesi için 
ıçıkıır. 1!ft11ıln yaz tl ı uhtn);ır;Jan rozı. ı 
ıııalCınıal alııı:ık isteyenler, işlıu şart_ 
n:ırneyc Ye !J:l l / 2U!J3 dosya llllllllll'n-

ile ıııl'muriyelimize nıürnc:ı:ıt etme_ 
lidir. 

:! - Arttırm:ıyn işlirnk için yukarı. 
l:ı ~·azılı kıyıı ıetlıı yüzde i ,fı ııisbetin_ 
le pey \'C~.ı ıııılll lıir bankanın teıni . 

ıwt ml'ktulıu tenli eclilcecktir. tMad_ 
de 12 ı) 

3 - Jpotck sahihi :ılııc:ıklıl:ırl:ı di
•r al:ık:ıcl:trhı r ı n Ye irtif:ık hnkkı s:ı_ 

lıiplcrinin gııyri menkul iizerindeki 

lı.ıkl:ırırıı hususile r,,iz \'e rıııısraf:ı ıhı

' r olan iddi:ıl:ırını i5hu iJ;in tarılıiıı_ 

• ll'ıı ililııın·ıı ~ irıııi ı-:iiıı iı;iııılc eH:ıkı 

ıılı-.;hıtl'lerile lıirlıklc ıııemııriyetimi. 

ze hilılirıııcleri ir;qı eder. ı\k~i lıRlık 
haklnrı lllJHI sicili ile s:ılıil olın:ulıkça 
-;,ıl ı~ lı<'•h•l i ııiıı p:ı) l:ı~ııı:t'illlll :ııı lı:ıriı

kıılırl::ır. 

n.i okumuş Ye lüzumlu mallımat almış 
Ye bunları tamamen kabul elmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

5 - Gayri menkul 17 Nis:ın 1939 
tarih inde paz:ırıesl gilnü sna t 14 den 
16 :ra kadar l st:ınbul dördüncü icra 
memurluğunda üç def:ı boğırıld ık tıın 
sonra en çok ıırtlırnna llıııle edilir. 
Ancak ortıırmn lıedcli ınulıammeii 
kıymetin % ifı ini bulmaz yey:ı s:ııı, 

isliycııin nl:ıc:ığına rüchanı olan di .. 

ğer alncnkhlar bulunup ta bedel buo. 

lnrın bu gnyrimenkul ile temin edil

miş nlae:ıklarının mccmııundon faz. 
lııyıı çıkmazsa en çok orııronm t :ıah 
hiidü h:ıki kalmak üzere arttırma 

l :i giin dalın tcmılit edilerek 2 mayıs 
939 tarihinde sah günü saat 14 ten 

1G ya kadar lst:ınlıııl dördüncü icra 
memurluğu o~asındn arttırma bedeli 
satış i'itiycnin nl:ıcnğına riiçlıan ı o. 
lan dığer nlocnklılnrın bu gayri men 
kul ile temin eılilnıiş al:ıc:ıklorı ınec_ 
muundan f:ızloya çıkmak ve ınuh:ım
mcıı kıymetin }Üzdc 75 ini tutmak 
şarlile en çok arttırano ihnle edilir. 
Böyle bir lıedel elde cılilıııezse ilın. 
le yupılm:ız ve sntış 2280 nurıı:ır:ılı 

kanuna lc\'fikaıı geri bırakılır. 

6 - Gn) ri menkul kendisine ihale 
olunan klnı~e derlı:ı l Yeyu Yl'rilen 
ıııülılel il,'lnde p:ırayı \'ermezse ihale 
kararı fcsholunar:ık kendisinden ev
\'el en } iiksck teklifte lıulunaıı kim. 
~e nrzetmiş olduğu bedelle :ılınağa 

r:ızı olursa ona, r:ızı olmaz \'eyn bu
lunmazsa hemen on lıeş gün müddet_ 
le :ı r ll t rınay:ı çıkarı lıp en çok art 
tmıııa ihale edilir. lki ihale nrnsın. 
duki fark ve geçen g!inh·r için yüz. 
de 5 den hesap olunacak faiz ve di. 
ğer znrnrlnr aynen ltiikıne hacet ko l 
nı:ı!.sızın memııriye!lmizce alıcıdan 
trılı~il olunur. C\larlde 1 3:ı) 

i - Alıc ı :ırllırmo bedeli haricin
de olarak yalnız ta ııu ferağ Jıarcini 
yirmi senelik \':tkır ınviz lıcflcllni YC 
ilı :ı lc k:ır:ır pull:ırıııı verıniye mec _ 
hurdur. 

:\liı!er:ıkiın nrgilcr, tenvirat ve 
•ıııııifot Ye dell:'ıliye re<;minden mü
lt•\•ellit hclcdiyc rii-;umu YC ınlitcra_ 

kim v:ıkıf i<'nresi alıcıya nit olınn 
\' ı p arttırın:ı lıedclindcn tenzil olıı _ 
nur. ] 5lıu gayri menkul l ukarıdn 
":Österilrn l:ırilıte fstnnlıııl l>örıliincii 
lcrn mcıııurhı~ıı oılnsında ishıı il:ın 

,.e gosll'rilcn arttırma şnrtııuınesi 

dairesinde sotılncrıj:'(ı il:ın olunur. 
(28;'ı2 I) 

Kiralık Han 
lı:ılatada Bclıek traııway clur:ıı!ın:ı 

:iO ııwırc ıur,:ırede c-nılıle iizcrlıı tle 

11 l No. hı ~eker imaliıllı:ıne~i ii'itün
ılcki lı:ının tnın.ım ı vc}:ı :ıyrı ayrı 

kir:ı} n ,·erilrcektir. A~ nı ı:ınıand:ı 
otı-1 ~·;ıpııı •ı)':.l ıhı çok t'hr l'İ slidi ı ·. 

ı:ı.;ımek ve kiraı.mııık i<>le\'cnlerin 
4 - f.ö'ltrrllen gtinıle ultırıııoy:ı Gal:ılaıl:ı Tio'iror h:ıııııııl:ı 3 üncü kal 

iştirnk edenler arttırma şartnamesi 14 :\o. ya mür:ıcnatlnrı. 

~fif bir üşütme hazan büyük bir hastalık 
çıkarabilir, derhal bir kşe 

Saf alin a11 .... •1 

GRiP - NEZLE - B \Ş ve OiŞ '';. 
bütün ağrıları derhal ge:~ 

Belediye Sular idaresinden: ~ 
Açık pazarlık ilanı: 11çı• 

!daremiz ihtiyacı için (800) kilo halis killçc ktı1B1 ~ 
zarlıkla satın alınacaktır. ·ı ıe' 

1 - Bu hu.sus için tanzim edilen şartname idn.rcIP1 ti 
servisinden para.sız olarak alınabilir. ıer~ • .; 

2 - Taliplerin şartnamede gösterilen teminat nk~ ç,tr' 
remize yatırarak makbuzlariyle ihale günü olan 15 1'i 
1:.ı. gi.inü Taksimdeki Müdüriyete müracatları. (1557> 

Zonguldak Liman Reisliğinden= .. .ıcıı tı1 
"ıurıı.ı çı~ 

19.1-931 tarihinde Zonguldak limanında fırtına yu urdııP _,ı 
"Hacızadc,, vapurunun enkazının çıkarılması ve tuvtı~ 111ı~ıı' 
lan iki vinç ile bir ırgatanın da gümrük r esmi ödenere ınr3 1 ef 
ma;11er kanununun 7 inci madesini değiştiren 2829 nUl1sııtıiP1 c 
ı · ur.un hükmüne tevfikan muamele ifa olunma~ uzcr~ e rııUr 
t arihi ilfi.!ıdan itibaren 30 gün zarfında liman rıyascti.Jl 
hrı iian olunur. (1479) 


