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Leh askerleri zırhlı trenlerle 
Danzigde gelip gidiyor· 

Mecliste bütçe müzakereleri 
Pazartesi günü başlıyor 
Gevher, çotuk çocuğun resmi otomobillerle 

pazarlara gimelerinden şikayet etti 
Son zamanlarda hususi vagonla seyahat etmek moda olduğunu söyledi 

Eski eserler 
:Yazan: ASIM US 

Ankara, 17 (Hususi) - Polis 
vazife ~ salahiyeti kanununa. 
bir madde eklenmesine dair 18.yi .. 
banın Mecliste müzakeresi ha • 
rarteli münakaşalara vesile ol • 
muştur. Layiha hudutları dahi .. 
linde kaza teşkilatı olan vilayet. 
lerde emniyet müdürlerine vali 
muavini sa18lıiyeti verilmesine 
dairdi. Rasih Kaplan layihanın 
encümene iadesinde ısrar etmiş 
ve mütaleasmı tevsik için ezelim .. 
le demi~ir ki: 
- "Üstündağ zamanında 1stan • 
bulda bir emniyet müdürü vardı. Dahiliye Vekili Faik öztrak 
Dahiliye Vekili dosyaları karış - . . . 
tırırsa görür. MUdür üstündağı ~· Yahutta reddını teklif ede. 

Bazı trenler müstacel tamirat 
için kör hatlarda duruyor 

Almanyada Polonyahlar aleyhine yeni
den taşk,nhklar yapıldı 

Varşova, 17 (A.A.) - Polon· 
ya makamları Danzlge yapıla· 

cak muhtemel ant hücumlara 
karşı ihtiyat tedbirleri almış

lardır. Gdnla'dan Pemoranya· 
ya ve mUtekabllen Polonya ns· 

, kerleı·Jnl taşıyan zırhlı tren1er 
mUtemadlyen Danzlg arazisin-
den geçmekte ve burada mllm
kün olduğu kndnr fazla kal-
maktadır. 

Du kıtalar, muayyen bir nok
taya sevkedilmektcdlr. Asker 
nakleden trenler durmadan gl· 
dip gelmektedir. Trenler, ekse
riya "mUEtacel tamirat" için 
Dnnzlg arazisinde kör hatlarda. 
durmaktadırlar. Bu tedbirler· 

(Dewmı 8 incide) 

~ ~ll')(aç gün cn·cl dostlarmı
l!ell btrinJn eUnde Amerikanın 
8~Ston. üniversitesi matbaa
~ 1935 tarihinde eski Arap 
~~ eliyle basılmış Türkçe bir 
'1.tı.~ gördüm. Kitabın basılı. 
cılttn lci nefasetine hayran ol
~ · lın kitap on sekizinci asır 
la detterdA.r Sarı Mehmet paşa 
'-~llı<lan yazılmış olan (Na.
~Vüzera vel 'Omer&) dır. 
ıtı11 an. şimdi lstanbulda A
ile ~n kollejl müdürlüğün. 
t~l tılnnan Prenston üniversl
~ ltıüderrlslcrlnden Doktor 
"'•1..!''ttr. Doktor Rayt San Meh-

dlııJemezdi. lstanbulda neler yap. cegım.,, 
tr. Vekil tahkikat evrakını karı3. Bu mesele hakkında Dahiliye. 
brırsa böyle bir salahiyetin ve- ci uzun izahat verdi. Müteakiben ı• n g· ı ı tere c ev a b 1 n 1 b u g u• • n ve rece k 
rilmesine katiyen taraftar olmaz. bir çok hatipler daha söz aldılar. 
r'~CP.nlf'.rde 2a,..atelet'de bir hlldL l\Iüzakerenin sonunda verilen bir _ _ __ _._.,. _____ _.._...., ___ _....._ ____ _.._ .... _ __._._, __ .... ..., ___ .. ...,_,,,,,_. •• _.., ______ _._....., ______________ _.....,.,.. _____ ~ 

~ ... ,.~ ...... .u.a..u. ""* &.-&- --1-.4a~ 

~t 1lı:n. da muhafazasına ilik
' "<lerek olduğu gibi bir Ame. 
'1tt lllatbaasmda böyle nefis ,,te basdırırkcn her sayfa-
~oıı_ altına İngilizce birtok 

' l' ile yanına İngilizce ter
l!ıe estnı ilAvo etmiş ve sonra 
ltılt~ hakkında ayrıca kendi 
~l l._lannı mubtcrl bir med-

l taınuş. 
~l:tıı~eınlekettmlzde matbu bir 
lcitt" &st bulunmak şöyle dursun, 
'Phanelerimfzdo yazma nus-
1\a~ ın. movcudiyettnden bile 
~ b t'dar olmadığımız böyle es
(1.ı~ 'l'ürkço kitabın bukadar 
h'et t Ve itina 110 Amerika.da 
l>ltı hnış obnası insana merak 

Yor. 

se yenaı;-vmı~yı tall- tAkrir k bw &diler ı - .~ ın ett1 mi? tstanbutaan buraya. cumene iade edildi. Fransa üç Clevlet arasın..a.a mu··tekabı·ı 
bir gazeteciyi getirmişler, polis.. Resmi devair ve müessesaUa ' U 
ler vasrtasile getirilen. bu gaze. devlete ait idare ve müesseseler. yardım paktı teklif etti 
teci hususi bir evde istiçvap edil- de bulundunılaca.k nakil vasıta. • 
miş. Cumhuriyetin şerefi namına lan hakkındaki kanuna ek layi • 
böyle salihiyetler verilemez. I.A. hanın da müzakeresi hararetli 
yihanm geri almmasmı istiyo. olmuştur. (Devamı 8 incide) 

5 yaşında bir kız çocuk doğurdu 
Londra, 17 (A.A.) - "Assocl· 

atfon Medlcala des Etats Unls'' 

Yarın Atatürkün Samsuna 
ayak basışr, gençlik ve di. 
ğer yazılar ve resimlerle 

çıkıyor. 

Londra, 17 (A.A.) - ''Havas,.! Londra, 17 (A.A.) - Bu sabah legraph gazetesi yazıyor: 
Moskovanın bu sabahki kabine iç- Maisky hariciye nezaretinde Ca· Verilen malumata göre, Fran
timaında uzun uzadıya tet~ik edil- dogan ile görüşmüştür. İngilizler sa hükumeti, üç devletten herhan.. 
mi~ olan son cevabına 'karşr 1ngil. tarafından Sovyctlere yapılan ye- gi biri tarafından garanti edilen 
tere tarafından serdedilecek yeni ni tekliflerle bu müzakerelerin bir devlete karşı yapılacak her
teklifler, yarın B. Seldds'e gönde. mevzuunu teşkil ettiği zanneldil. ~angi bir taarruza karşı koymak 
rilecek ve mumaileyh tarafından mektedir. ma'ksadiyle bir Fransız - tngi.. 
Sovyet hükQmetine tevdi edile- Londra, 17 (A.A.)' - Daily Te. '.(Devamı~ 8 incfde) 
cektir. ------------------------r ................ c~·~~~t~~ı· .. ·gü~'ii ................... .. 

Harman Sonu 
YAZAN: SERMET MUHTAR llrtı~Clikada türlü keşlfiere, 

~ l'e fennt tetkiklere sarfe

'11( eır, bu yoldaki mesalp teş- merlka. doktorlarını Peru payi· 
talcı;:-lcınek üzere blr iakım tahtını ziyarete davet etmlştır. 
lııtı..n ar olduğu gibi tarihte -----------
ltı~t~arız olmuş dovletlerln in
llıa1cs arı sebeblerlnl araştırmak 
llttt ~a hizmet etmek üzere 
tol' lta l' vakıf vardır. İşte Dok
l'fn )'t bu nmt vakddan üz&. 

gazetesi, 5 yaşındaki yerll bir 
kızın Limada bir çocuk doğur
duğu ve çocuğun srhhatfnln ta.
mamiyle yerinde olduğu haberi 
hakkında şüphe izhar etmiş ol· 
duğundan Lima doğumevl dl -
rektörü, bu istisnai vakayı biz· 
zat mUşahade etmeleri için A· 

lngiliz Kralı Kanadada 

llavemizde okuyacağı
nız birkaç yazı : 

19Mayıs 
Rönesans bayramı 

Zannolunduğuna göre nazırla. 
nn ekserisi Sovyet Rusya ile tam 
bir ittifak akdine muarız olduğu
nu ve böyle bir ittifakın Japonya 
ile İspanyayı komintern aleyhin
deki misaka olan iştiraklerini as
keri bir ittifaka tahvil etmeğe 

sevkedeceğini beyan etmişler, yal. 
nrz Sovyet Rusyanın 'komşularına 
karşı girişmiş olduğu taahhütler 
mucibince bir ihtilafa sürüklendi
ği takdirde Sovyet Rusya tam bir 
bir mukabiliyet bahşet.dilmesi lS.. 
zım olduğunu kabul eylemişlerdir. 

Bu milli ve meraklı romanımızda sizi her 
gün alakadar edecek birçok tipik şahısların 
maceralarını bulacak ve romam zevkle takip 
edeceksiniz ••• 

G aldı~ 
<lar S &• bir vazlte ile defter-
liııt barı ~ebmet P8f"Dm ese
dıya tlllnıuş, il.zerinde uzun uza.. 
tercu ctkikler 1apm.ış, lngillzce 
hıl·cuıncsııe beraber vesika ma.
l'u.,1': ilde olmak üzere eski 
ha ... 1 ~e Şeklini do bir arada 

""ll'ttu t 
0 

ş ır. 

hcrı~h devletinin hudutları 
ltu•·k l'u.na havzasmda bulu
ı·l'ı·cıccn l<larcnln inhitatını gö
•liiı;.. tehlikeye karşı tedbirler ·'•ne .. il~"~ el 11 '.rurk miitcfekklrl sa-
l•a'ia(J Cftcrcıar Sn.rı Mehmet 
litı 

8 
an ibaret değildir. Ondan 

tı:ı('"h <'ne en-el (Kocl Bey) de 
ı 1,;t ur ıslahat IAylhalarmı yaz
ı ır. V k 
''•ııı 

1 
n ·tile lfüüzzlya mer-

11{\ hlr~ı-arıncian memlekctlnıiz
l\\ı·1rı lcı8rnı basılan lm IA) illn-

gay. 
"-·tş rınıathu olup yokol-

sa.ıuı 
.ııı.. a.n PArtalarım son za.. 

t "4r <la ı\lJ. 1nnh 
1 

KemAU Aksüt 
l'iıııt(! '' klitUıllıanelcrlnln lıl

~·ıızrıı ' n olarak ele gc<;lr-

Yazan: Sadri Ertem 
!Kebek, 17 (A.A.) - lngiltere 

kral ve kraliçesi buraya. gelmiş tki bayramın birleştiği gün 
ve şehirde bütün halkın ve bütün Yazan: Hakkı Süha 
Kana.da resmi makamlarının iş- Türk tarihinde Mayıa ayı 
tiri.k ettiği çok büyük parlak te. Yazan: Niyazi Ahmet 
zalıilrlerle ka.rştla.n,mışt. 1.-........,.,.....,..._,,... ..... _,_.... 

Beden terbiyesi umum müdürü-
nün gazetemize beyanatı 

ı Stadlar hakkında 
bir nizamname 

hazırlanacak 
Sahalara halkın hücu
munu men için gaze
temizin yaptıği teklif 

tatbik edilecek 

~(P.evcımt~ _Mcide). ( CenriZ Taner. 
(Yazısı, diğer spor haberleri· 

~zle beraber 6 mcı ... ~').· 

.. ................................................................................................. . 

19 mayıs provaları 

• Dii.tt yapılan 3otı 7rrcnxidan bir giir'utı~ '(Yazısı 6 ncrda). 
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işaretler: ···-··-··---
Bir nutkun iki 
MDMO~~:~s!~L nntku ingiltereye ısmarla-! Şehir meclisi dün son celse- !Bir yaralama dava-

mahi1et UJbnrJylo silkrm \"O nan vapurlar 1 1 v Si neticelendı" 

Transatlantik hava 
seferleri 

10 tonluk yeni sefineler 
yapılıyor 

sulh <Iın·asına <lnrnnmaktadır. F. l l sını yaparak dagıldı llftabct taaUyetinc lınlkı da iş· ırma ar .a yeni ~i.r mu-
tlrllk cttlrmel.: suretiyle olduk· kavele ımza edılıyor 

Son senelerde Avrupa ile Anıe· 
rika arasında tranaatlantik hav• 

Hüseyin Çengel 12 sene- seferleri vücutı. getirmek için bir· 
ye mahkUm oldu çok Avrupa devletleri muaııatrl 

ça cümbüşm sahneler nrzcden bi;n;nwreye ısma.rlana~ak. 00 Vali bir nutuk söyliyerek istanbul-
bu konusmnda göze çnrıınn nok- apur hakkında §ehnmızde 

Htıseyln Çenıel adında elli planlar ve projeler vücuda getir· 
beşlik bir bakkal, geçen sene mişlerıdir. Hatti bazı devletler bll 
tanıdığı Fatma Aliye adında lıir hat için birçok büyük deniz tay· 
kadını, bernber kaldıkları ge· yareleri yapm şiardır. 

ta llitlorln 28 Nisan nutkunda b~u~anHln~iliz fi"'?alan mUmes. lulara Ve matbuata teşekkür etti 
tatbik ettiği usulü ınih\•cıin ö· 511 11 e azıranda. ışe başlıyaca.k 
bür ucunda da tahakkuk ettir- Denizyolla.rı . umum rnildU~lUğil 

idi 
arasında yem bir mukavele ımza. 

mcs r. 
ku ıh .. k A lanacaktır. Al manyaya ısmarla. 

Şehir MecJlsi dUn Vali ve Be
lediye Reisi Dr. LOtti Krrdarın 
reisliğinde son celsesini yapa-

nisan içtima devresini bugUn bl· 
tirmiş oluyoruz. 

Bn nut n su ,.e su ·una n .. .. Uzdek" h . 
. an ve onum ı azıra.n a. rak dağıldı. 

verdi{,'1 kıymeti ikı prensipte d 10 tan i . h · · 1 

Arkadaşlar; hatırlardadır ki, 
içtima devresini flk olarak açar 
l,c n mesaimizde gözönUnde bu-

cenin sabahında gitmek isteyin- Yankee Klipper iıminde Amerİ· 
ce tabancasını çekerek \•urmuş, kan transatlantik deniz tayyarcsl
l 5 gUn işine mani olacak şekil- nin Atlat Okyanusunu muvaffalıi· 
de yaralamıştı. llUsoyiu Çcn· yetli bir uçuşla aştığını biliyorı\1· 
gel vakayı mUteakıp yakalan- nuz. 

.. ~-·ına·· ym a es nın §e nnuze ge - Konservatuvar binası inşası hiilABA otmok mum ... 1 ur: . 1 JA 1 1 mı§ oması azım ge en vapur ar. için ayrılan tahelsatm 939 sc· 
1 - PoHUk oyun; dan §İmdiye kadar ancak dört Iunduraca~ımrz nnaprenslpleri, mış, muhakcımesi sırasında da 

n - Hnlkın hnklknten !'ulb tanesi gelmiştir. Diğer vapurla.. 
ve sükOn ~~n~tarı olması! rm teslim tarihleri hala meçhul. 

Sullı ve ıikim tarnftnrh(;ının dür. Evvelce yapılan mukaveleye 
Mussollni'nln dillylc de tekrar göre 10 vapurdan ~edeniz tipi 0 _ 

edJlmiş olma~ıı! Mlhl'eıin, Ruz· tanlar 18 ~ubat 938, 18 haziran 
velttn me ajmdnn ve demokı·asl 938, 18 teşrinievvel 938 ve ı a. 
devleiloıin knt'i ,.o ciddi hnrc· ğustos 939 tarihlerinde Karade-
kete karar vcrdlkleri günden· niz tipi olanların ı eyliıl 938, 1 
beri nı.Utaarnz göziikmck iste- mart 939 ve bir haziran 939; Mar 
mes1nden Ucrl gelmekte<llr. mara tipi olanların da 18 mart 

Çekoslovakranın ve Amavut- 938, 18 mayıs 938 ve 18 kanunu 
Juğnn JşgaUndon sonra dil.nyada evvel 938 de teslim edilmeleri ka. 
Snanılan ve A\Tupada bcc:llf bir rarla.şmı~ı. Fakat hemen hepsL 
hakikat glbl tcllikk.l edilen nin teslim müddetleri gelip geçti. 
prensiplerin birdenbire kaybol· ği halde tam olarak yalnız Uç 
ması, 4ilnya efkArıumum1ycsin· Marmara tipi vapıirla.r limanımı. 
4e mihver aleyhine hissolunur :r:a gelebilmiglerdir • 
bir antipati doğurdu. Diğer vapurların da biran ev. 

Çek hududuna kadar kendile· vel teslimi için Alman şantiyc
J.ine ram olan Propaganda mııs· lerile temaslara. geçilmiştir. 
kesi Almanya hudm1u aşınca -o--
J>lrdenblre dilştii ,.e dünya; Kolonyacılar dün 

nesi hUtçesine de,·ri uygun gö· 
rUldüğüne dair bUtce encümeni 
mazbatası kabul edildi. Mağaza 
ve ticarethanelerde amudi şe· 

kilde asılan le\·haların men'i 
muvafık görUldUğUne dair en· 

bir çaJışma programı hallnde tahliye olunmuştu. Amerikalıların, her biri 40 toıt· 
luk olmak üzere 6 tane büyük de· 
niz tayyareleri vardır. İngiltere· 

nin her biri 17 ile 30 ton arasınd• 
değişen 12 kadar deni% tayyaresi 
var1dır. Keza Fransanın 1928 111°" 

climcn mazbatası tasvip edildi. 

arzetmiştim. Bilhassa bu maru· SuçJu tahliye olunur olunmaz 
zatımda şehre lAyık bir şekilde doğruca Fatma Alfyımin Arna· 
umran harccktlerlnl sıhhi, iktı- vutköyUndcki evine gitmiş, ka
sadl \'C içtimaı saahlar<la beldi dmın davasından vazgeçercl< 
faaliyetler temin edebilmek U· kendisi llo beraber gelmesini 
zere her şeyden önce gelir kay· söylemiş, fakat Fatma Aliye deli 40 tonluk iki deniz tayyaresi 

Cami \'e şadırvanlara terkos nakl t ·t t ı t tt arımızı zyı ve nnz m e - reddedince gene tabancasına mevcu ur. 
suyu verilmesi ıctn yapılması f- m k bUt k f ı b e ve ceye pe az a ar sarılarak can havliyle kacmağa 
cap eden tesisat masrafına vo ı k kild ı tik o mıyaca oe e s raz yo· savaşan kadının arkasından beı:ı 
hamamlara verilecek suların ı 1 t 1 • t k uy a op uca para temın e me altı el atarak gene 15 gUnde iyi 
Ucretlnde yapılması kabul edl- ·c diğer tarart d fl ' an a masra a· olacak şekilde yaralamıştı. 
len tenzlla.ta dair bUtre encU· rımızda azamı tasar t rl t .. ru a aye HUseyln Çengel bu kadarla 
meni mazbatası okundu. Her 1· eyl·~mek icap ettf~lnl tebarUz et· 
ki meselenin halll lcin makama tirmtştim. Programımızın en 
salAhlyet verildi. mtlhlm enslarını tahakkuk et· 
Kadıköy halinin yeniden acıl- ttrmek yolunda bUtUn tedblrle

ması meselesi hakkında bütc;e ri alıp bUtce ne ve muhtelif tek
encümeni mazbatası okundu. ıtflerle bunları tevsik ederek 
EncUmen halin acılrnası için bUt takblkatına kısmen geçmiş bu· 
ı;:ede bu sene tahsisat koymaya lunuyoruz. 
lmkAn olmadığını bildiriyordu. 

Bu hususta tetkikat yapıl _ Gerek varidat, gerekse mas· 

cln kalmamış, karşısınn çıkan 

Fethiye adında bir genç kıza da 
korkutmak maksadlyle ateş et· 
miş, sonra kendisini denize at-
mıştır. 

Mevkuf olarak ağır cezada 
muhakemesi görUlen HUaeyin 
Çengelin dun kararı bildlrllmfş· 

Fakat Fransızlar 1940 da 40 
tonluk diğer bir tayyare daha yı· 
pacaklardır: bu tayyereye aon de· 
rece sürat kazandırmak için icap 
eden teknik tertibat alınacaktır. 

Bundan baıka Franıız havac:lıi1 

1942 de her biri 60 ton olmak U-
zere üç transat11ntik tayyare!Iİ 
daha yapacaktır. 

Hollandalılar ise 100 tonluk 
muauam bir tranaatlantik deni• 
tayyareıi yapmağa batJamıılardır· 

Bu tayyare 61 yolcu taııyacak Jc•· 
biliyettedir. 

mihveri kendi anlattığının Zld- toplandı 
dma bir halda gö"lü. tık tesir, Inhisarların piyasaya ucuz ve mak ve gelecek sene icabı dU • 
lt1ma4m ortadan kalkması ol· iyi evsafta kolonya çıkarmağa şUnUlmek tlzere makama salt -

raf bUtçeelrlnl sunarken de 
arzettlğlm ve blIAhare muhte· 

Ur. Mahkeme maznunun suçu
nu sabit görmUş, Fatma Aliyeyi 
birlnci yaralaması için 1 ay 5 
gUne. İkinci yaralamast için de 
12 seneye ye Fethiyeyi de kor

Halbuki Fransızların 40 tonlulc 
CAMS tipindeki tayyareleri ancılı 
20 yolcu götürebiliyor. Bocing ti· do. karar vermesi Uzerine dün ara. hiyct verild_i. 

Ycnlden dünyanın itimadını la.rında bir toplantı yapacak o - ücretli memur ve mUstah-
kazanmnk, lıııkh ve mazlum gö- lan kolonyacılar sanayi birliğin. demler biriktirme ve yardım 

vlyatının tetkiki esnasında da 
görüldüğü ve anlaşıldığı Uzere 
ittihaz ettiğimiz zaruri Ye 
ciddi tedbirlerle ön Um ilzıleki 

kutmaktnn 3 gUn hapse mah- pindeki Amerikan tayyarcai i•e 

Jilnmck bugün için mlh,·erln de topla.nmı~lar, aralarında ihza. sandığı aidatından bir kısmı ııe sene varidatımızı hiç blı· mU
J'egAne hedefidir. rt görUşmeler yaptıkta.n sonra ikramiyeli tahvil alınması ka· kelleflyetın tezyidi cihetine git-

Bnnun tc;tn <lru~l\ sulhcft nu· ça.rıa.mba. gUn üumumi bir içtima bul ooildi. meden bir buçuk milyon lira ıgl· 

k~m etmiştir. Cezalar içtima ancak 35 yolcu taııyabiliyor. B\l
4 edmnce mUddet 12 sene 18 gUn 1 muaızam Hollanha tayyareıi 

ağır hapis etmiş ve suçlu ayrı- aydanbcri inşa halindedir. 1941 d• 
mUebbeden amme hizmetle· havalanacaktır. Tayyarenin 8 çift 

tuklar, dnha mazlftm sesler işi- yapmafa. karar vernı!1Jlerdlr. Mnbıt. ı.,.ıJıllklı'rndAlc t.A ... "''...,.. ,__,_ ....... _ ..... ..._.____~.___ 
tırsek 'hte baytet etmemeUyiz. -O- lfmatname:. okunup kabul olun· 

ca .,.,.~x..n -'---ı..-- ~· 
';il a..a--'a..&.a•• .. •'-"••••3""" ... v--.---·--------- -----------~-
de mahcurh·et altında bulun- '" ı• .. •• 

Çünkü LAfontcn'in hikAyele- Hisar plajı için yeni 
rindc.ıı gafil bazı <le\'letler:ln tertip biletler 
diinyada yaşadıkln:n ihtlmnll 
hA.lft. zihinleri kurcalamaktadır. Şirketi Hn.}Tiye Anadoluhisa . 

kil r.mda yapılan plaj dolayısne 
Uunun içindir ld "slll\h çc m~; komple biletler ihdas etmiştir. 
den halledilecek mesclclenlen ık b" d bil 1 

1 Banyo, vapur ve a ıne a o • 
cesaretle olmasa blle gene bn ı- mak üzere birinci mevki biletler 
sodtllyor. Sll!Uı knllnıunndnn Bebek iskelesinden pHija gidip 
çöiil.lecelc dilğiimler nncak bnş- gelme 27 5 ve diğer bUtün iskelc-
kalarına mnzliını bir çehre ile ı d 3" 'k t .er n o uru.5 ur. 

'
·o itlmnt tclldn cdcrel• " 0 clos- Ak ;:.; d d 1 ·1 ld ~ t m1n şam yemeı:;, e a u o ugu 

tnne tazyikler ynpnrnlt. e halde hazırlanan komple biletler 
ecUlelıilir. nnnnn için m:hvcrin de 95 kuruş tcsbit edilmi~tir. 
1kl ucuncln iki İsa profllı asılır- --0-
FiR hnyret e~<lilmemclidir. .. •. • 

l\Iihvcr bu 00.a ne ıruciik dev- Harmanlar koyundekı 
ıctleri hUJA, demokrat bloktan cinayet 
arınnnyn. mm·nffak olncn6rın1 Çatalcanın Harmanlar kö-
sanınaktadır. yUnde, ge~en sene yapılan bir 

Süz güzeldir. fnknt tın onclnn sUnnot dUğ'llnUnde Sabri adında 
d&hı:ı. k-un·ctlldlr. Kcnclllerlni bir ıgenci başına taşla vurarak 
mnzlfun ve tecavüze nl,'Tllll1IŞ gi· ölmesine sebebiyet vermekten 
bl, gösterc;.lcr Çekoslovnk)anm maznun Ahmet ırnse ve Sabri, 
yo Anıa,,ıthıi;,rıın ltcmli cinsle- ynrnlş yatarken kendisini tek
rlndcn olduğunu nnSli inkar c· melemektcn suçlu Mehmedln a· 
(lcbillrlcr? ğır ceza mahkemesi tarafından 

Amarutluk, ~e Çekoslovak- görUlen muhakemeleri dUn bltl· 

18 ı~gall dcl'ıım ettikçe mnzlftm rJiml r, Ahmet Köse beş sene, 
rolüniin bir tiyatro kaclnr da te· Mehmedfn bir sene müddetle 
slrl olmıyneaktır. Çünkii lm id· hapis cezasına çaptırılmışlar
dla ile realite arasında sıtmada dır. 

oldup kadar bile mantıı..-t ra· -================== 
brta yoktur. nltm stoklannın bire elli, gıda· 

Emrivaki nasıl lnkAr edllebl· nın bire üt, ba.m maddenin bl
Dr? lnkAr edilse bile buna kim re cllldcn daha fazla olarak de-
inanır? Bu bakım.dan mııiHim mokratlk cephede oldui;unu, 
rolünün ne dilnya etkllrmmu- ve harbin en modern sUAlılara 

mlycslnde, ne de politik snhtı• rağmen gene piyadenin süngü· 
da bir mu,·nffalnyct temin et- süne dayandığını Çin ve tsp&n· 
meslne imkAn yoktur. ya lıarplerlnde en modem silAb-

MussoUnl'nin nutkunda süJ..-U- lıırR rn:;,rınen harbin uzun sür
n~tl btrlncl plfina ıılmış olması· düi'.,rfınii pckAlA billrler. 
nın sebeplerini halkın harp \'C Bu lıtık1kat1 her harpte felA· 
sulh tcmayfıllcrlndc aramalı- ketten fclt\kctc sürüklenmiş o
dır. Jıın hnlk pekli.Hl bilmektedir. 

Bu nutkun dııhn çok müessir Bunmı f~n Rlabeti yüzde yüz 
olduğuna şüphe yoktur. fel.l"akct olan bir harbe taraftar-

Son hAdisoler göst.crdi ki, kan Jık ctmlye insiyakları müsait 
akıtmadan, crkll.ru harblyeler dc6"11dlr. 
harekete geçmeden, milletler lttılyan efkArıumumJyCBtnl 

du. 
Belediye sıhhat mUdUrU Os

man memba sularının kaynak 
yerlerinde de sıhht tesisat yap· 
tırılmak Uzere teşebbUse geçil· 
dibrfnl, kısa bir zaman zarfın· 
dn bu t~in hnlledtlecef;lni sö~ .. 
ledi. 

Azalar; Kayışdağı, Çırçır ''e 
diğer bazı su membatnrının tp
tldatılğinden ve pisliğinden şl· 

kl1yet ettiler. Bu nrada Hami· 
diye suyu hakkında ne tedbir 
alındığı soruldu. Sıhhat mU· 
dllrU, Şişlide ve Ortaköydc ol
mak Uzere kapları yıkamak ve 
doldurmak üzcro iki mahal yap-
tırılacağını, buradan yalnız sa· 
katarın su alacağını, çeşmelerin 
halkn meccnnt olarak açık bu· 
ıuudurulncağını söyledi. 

'l'nksi otomobillerindeki renk 
Ierln fabrikadan geldikten son· 
ra tstanbulda değiştirilmesi yU
zUndcn birçok masraf olduğu ve 
bu değiştirme usulUnUn kaldı· 

rılması yolunda otomobllcllcr 
cemiyetinin dileği uygun görlll· 
dUğUne dair mülkiye encUmenl 
mazbatası okundu. 

Tnksllerln etrafındaki dama· 
h ctzgllerJn kaldırılmasını iste· 
yen balar oldu. Dunun tdart 
noktadan mahzuru olduğu gibi 
hususllerle taksileri blribirin -
den ayırabilmek için kalması -
nm lüzumlu olduğu cevabı ve · 
rlldi. Neticede renklerin yek -
narak olmak rnecburiyetl kal -
dırıldı. Ancak Bardür'lerin kal
mnsına karar verildi. 

lskelelerde muayyen araba -
ların sureti kayıt ve teselli me -
selesinin makam tarafından ye
niden tetkikine ıuzum ıgörUldU. 
Adalan gUzelleşUrme cemiyeti· 
ne beş sene müddetle ve kira llc 
bir arsa verilmesi, kabul edll· 
dl. 

Bundan sonra Vali ve Beledi· 
llfAIMa llal'J!ınadan 7ent bir za- yakından tanıyan Duçe BOn not- ye Reis! kapanış nutkunu oku· 
fer temini milmkün değilclir. ku ne bu noktaya n8taca temas 

Oicll!t bir harp lhtlmall kar· cd17or. 
fI8Dlda harbe karar verecekler, · SADRİ ERTEM 

du: 
"Çok deeğrll arkadaşlarım; 
tstanbul umumt meclisinin 

mayı taahhüt etmiş, ayrıca cunı· 
huriyet hUk\imetlmizin yUksck mağa mahk(im edilmiştir. nonu 
yardımlariyle de istikraz sure- ------------ da ki 

vapurun
yangın 

Perfcmb. Cuma 

> 
:::.::: 18 ~l.'.YIS il ı9 MAYIS 
c:t ~S Rcblül'r~·. ~ RrblUl'cv 

Dün bazı şahitlerin if•: 
delerine müracaat edild• 

Bir mUddet evvel Bodrum JI 
~ ıs h•zır J 14 hı.zır manmda ambnrı ve lclndekl er 

---=======:::::::t=:=:=>~==:<p=="'~ 

Vakıtler 1

1 vo~a jf'zaoıllvasa. &.:ınl yaları yanan lnönU vapurunull 
--ı- _ sUvarfsi Osman l{aptan, ikinci 

GIUne• 
001• 
ikindi 

440 01s 48~ 96 kaptanı SUreyya, mUltı.zim knP' 

tiyle belediyeler bankasından 
beş mllyon llra temin etmiş bu· 
lunuyoruz. Bu arada geçenlerde 
gene bu kUrsUden minnetle mUJ 
deledlğim gibi tramvay, elekt· 
rlk, tünel idareleri gibi tama· 
men beledi mahiyette olnn Uç 

01Uesı::eseyi de cumhuriyet hU· 
kfimetluılz belediyeye terk ve 
tvdi etmelt himayel~Arhğını gös
trınlş bulunuyor. Her \'esile ile 

k Akşam 
bu bl\yük himayckdrlığı te rar vat:sı 

12 ıo 4 48 ı2 ıo -4 '' tan Şc\·ket ve ambar memurıJ 
1607 ıq·, 16<7 8•4 Esat tedbirsizlik Ye dlkkntsi" 
10 ~2 120011923 1200 
\? 1 18 1 52 21 t'i 1 53 

ilkle vnpu run 2 numaralı ambll' 
rında yangın çıkmasına sebebi' 
yet vermekten Bodrum asliY8 

tekrar anmayı Ye bugün de im ı:;ak 284 712 '28.'l 7 10 
gene huzurunuzda şUkranla tek 
rarlamayı borc telnkki ederim. 
Bundan baı;,ka masraf bUtçemi

-------------"'1 cezıı mahkemesi tarafından Jil\l. 
==============~!hakeme altına alınmışlardır. 

zin b!rcok tertiplerinden de es- çarken Umlt ederim ki sözlerf-
Mubakemenln devamı sır•· 

hnbı mucibcsinde ta!silen izah mlzden 7.lyade eserlerimizin mu 
sında \'akayı mUteakıp lstanb11' 

edildiği uzcrc mUhlm tasar· cessem belflğaU bu "and ve ta- la gelen bazı şahitlerin malcı· 
ruflar temin etmiş ''e bUtUn uhhUtlerimizln tahakkukunu maUarına müracaat lüzumlu gO· 
bunları güzel şehrimizin lmnrı- mUjdl'llyecektir. Jl 

t t .... ti b' 1 ki rUlmUş ve mahkeme tarafında na, sıhht, lktrsadt, içt ma Ye .,c mu u ız ere yapırı ve ta· 
hu) (i t

·. bura asliye birinci cezasına 
terbiyevi ihtiyaclarınrı. knrşılılt başarıcı cumhuriyet c me ı i 

limat gönderilerek 28 şahidin • 
ittihaz etmiş bulunuyoruz. mızın kıymt>tll yardım Ye muza- ı•· 

fadelerlnln alınması tstenlllll " 
Epeyce uzun bir zaman için haretine mn7.hnr ve çok mUnev· 

ver kUltUrlU halkımızın ve kıy· tir. d hltl d ı6 lçtimalarımıza. nihayet verirken Mahkeme Un şa er en 
diğ metli matbuattmrzrn lrşatıarm· ı::a• 

gerek bUtçemlzln, gerekse er d flki 1 1 d blh kk 
1 

ti tanesinin ltadeslnl almıştır. ~ 
. an, r er n en a m s - ?d\lt• 

teklfflerimlZln tetkiki esnasın t d t k b htl 1 ~ 11 bitlerden ambar memuru a e e me a yar ı,,.ına na . 
da sayın heyetinizin •gösterdi~! 1 rak çal k i k" 1 tara şunları söylemiştır: o a ışına m cın arına 

hassasiyet icraatımıza mUzaba- mnliklz. MUteakıp devreleri de - Ambardan eşya nakit 119 

ret ve ırantkA.r yardımları -da .,,. .,, . memleekt ve şehir için çok ha- meşguldUk. Birdenbire eşya ,, 
teşckkUr YC minnetle yndetme yırlı olarak açmak temennfsly- ğınlar( anısından alevler cııttJ· 
yi gene bUyUk bir vazife bllirim le bu içtima dcvremizl kapatı· SUratıe etrafa yayıldı. Mazn\lll 
Bu Iuymctll ınüznharct ve mu- yorum.'' olarak isimleri geçenler yangıll' 
avenctlerlnlz ve tecssUs eden Hararetle alkışlannn hu nu- söndUrmek için ellerinden gel; 
çok ahenkli mesai birliği karşı- tuktan sonro 1\zadan Cemalettin dlği kadar çalıştılar. Yangııı 
ı:;ında biz de snyfn lıcyetiııize ve Fndıl valiye !artı gayretlnflon glln devam ettikten sonra ucııl· 
dolayısiyle decğrli hcmşerlleri- dolayı teşekkllr etti. BUtun Aza· yenin de müdahalesi ile sön-0tı· 
ınh:e karşı verdiğimiz sözleri nm kendisine daimn mllzafrnret rUleh!ldl. Ateşin neden çıktığıll' 
filliyııt sahasında da imkAnın edeceğini ı:ıöyllycrek mesaisinde bilmiyorum.'' 
~on haddi içln·de tecclll ettirme- muvaffakıyet diledi. Şahitlerin ifadeleri dUıı sod' 
ye bUtUn kuvvetimizle çalışma- Son celsenin hemen hazırla.- rum asllye mahkemesin• ,ıw 
ya başladık. nan zaptı okundu. Refik Ahmet dcrllmlştir. 

Aynı hızla hu mesaimize de· Sevcngil devre esnasında ve son -o--
vam edeceğimiz şUpheslzdir celsede zaptı sUratıe tanzim e- İzmir Üzüm Kurunı~J 
Yılmıyacıık \'e gevşemlyecek ça· den zabıt ve muameıa.t şubesi tzınirde u.zum thracile ın~"; 
Iışma kudretimizle bütlln tasav- şfi Zühtü Çubukçuoğlu ile arka· olan UzUm kurumunun tasfiy;,.ı 
vur ve teşebbUslerlmlzde sonu- daşlarına meclis namına teşek- kararlaşmıştır. Bundan 80~ 
na kadar muvaffak olacağımıza kl\r edUmeslnl teklif ederek ka·l:meyva ihracatı ve koopera.tifle: 
da sarsılmaz iman taşıyoruz. bul olundu. MUteakıben_ celıere rln birleftirilmeailflyle kooper& 

OnUmUzdekl kıl devresini a- nihayet verlldl.. er blrl.lfi m8ll'Ul olacakt:D"• 



''A,. Tecavüze karc:ı mütekabilen 
''ttek' "" 

~Uteak" ırn, Balkan anlaşmasını dayanmak hususunda İngiltere 
~nıa.ııı ıp devirler, bilhassa son ile tam anlaşma aktetmiş olan 
t-ı 'ta.Jci:r kendisine meşru yolla. devletler Fransa, Lehistan, Tür -
llıe,.zu en, Yani kendi tefcvvuku kiye, Mısır ve Portekizdir. !n · 
~~ bahsolmıyarak ve Bal - gilterenin tecavüz halinde yar • 
01dlliuıı Yalnız Balkanlılara ait dıin vaadettiği memleketler ara. 
l'eı<!Cek u. kabtıı ederek, yardıma smda Romanya, Belçika ve Yuna. 
du. hır büyük devlet arıyor. nistan da bulunuyor. 

bunb~~ 'l'Urkı' 1n il t il ' Bu diplomatik mm·aff akı yet _ 
Ul?lık ye g e ere e 1 l 1 ak .. d f 

""· "" dc\'Jet' b 1 t er e yanyana o ar mu a aa 
~a~ .. lll'kiye İng"ltı u ~uş unlr. kuvvetlerimiz de günden güne 

ı ere ı~e a aşma . . 
le:ı-ı_ la YaJn k d' ~ç ılerlemektedır. 
1 ·&.(le d ~· ız en ı me • .,..aat. 
erı nı e6ıl bütün Balkan devleL Her ay deniz ve kara filoları -
h~llf~tU:e çalışmıştır, bu n:uza. 8~ den ziyade tayyare il
~SJenı ~rkıycyc kadirşinaslık t1hak edıyor. 

11 
elıdır.,, Haftada bir donanmaya bir 

&i "Zlcan a harp gemisi iltihak etmektedir. 
~ ~ Ttı ki nlaş~ası muvacehe - Orduya ayda yilz tank ilave e. 

lecı Cd r Ycnm vaziyetini nıü.. diliyor 
1ıcf en Müs ·· r ·1...1- 1 · 

lceyc • yo ııuı.<;'~ıoo §'il Tayyare dafi topları ise, Lon . 
Varıyor· 

··~.ı · dra müdafaasını tamamen yapa_ 
l::·r- n~~la Akdcnizde herhangi bilecek derecede tamamlanmış -
l'ür]ti an devleti tarafından trr. Ve İngiltere yakında 1000000 
tıı ita:~ aleyhine harp açıldığı- yetişmiş asker çıkarmış olacak -
L" •• :anık edelim: Bu takdirde hiç tn·. 
tı~t"1::.:n an devleti Türkiye do • Diplomatik \"e askeri vaziyet 
~ ·•' llla.r ayaıı:naa_ deniz :kuvve _ bugün öyle bir haldedir ki, Hit-

.ı husu ık olrnadıfuiaan, Türkiy~ ler bile bir harp açacak olursa 
sta kendi menfaa.tlerine'!riia..?füm: olması muhakkaktır.,, 
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Sarrcbruck, 17 (A.A.) - B. 
Hitlcr , Sarre ve Platinat'daki 
Siegfried hattı istihk~mlarmı tef 
tişe devam etmekte, general 
Brauchitsch tarafından daYet e .. 
dilmiş olan nazi şefleri ise Vuerz. 
bach vadisindeki istihkimları 

Gafenko, Balkan antantının 
kimsenin aleyhine mütevec-

d 
~ •• 1 d • ziyaret etmektedirler. 

cih olma ıgını soy e 1 Bertin, 17 (A.A.) -Belçikad& 

BUkreş, 17 (A.A.) - Roman
ya, Yugoslavya, Yunanistan ve 

Türkiye arasındaki mUbadelc
lere mUteallik meselelerle işti · 

gal edecek olan Balkan lktısat 
meclisi bu sabah açılmıştır. 

B. Gafenko, mUhim bir siyasi 
nutuk Irat ederek bilhassa yek· 

diğerini sert surette takip et· 
miş olan lıAdiselcrin dört dost 

milletin vahdetlerine daha sa· 
rih bir mana lıafe ve daha bU-

Görüp düşündükçe: 
- ... ı:._a awwwıı ~-- --

Bizim akaretler 
Şair, ilk mısrarna alımlı bir mana vermeğe, mimar, yuğur

duğu eserin .antresine, ötekiler de yarattıklarının . eşiklerine 

dikkat ederler. ''llk" ruhlar üstündeki tesirini sezmişlerdir. 
Bilirler ki, karşılaştıkları an sürükleyici olursa, ortalardaki 
kusurlara göz yumulur, şefaat edenler bulunur. 

Eğer· akaretler olmasaydı, şu bizim zavallı Beşiktaşın hali 
neye benzerdi. Bilmem. 

Akaretler, iki an,a caddemizin ikisini de geniş, güzel cephe
leri, heybetlerile donatarak süslerler. 

Denilebilir ki bu mimari silsilesi, semtimizin yüz aklığıdır. 
Ama eskiden böyle değildi. Buradaki evlerin kapılarına 

vergi dairesinin haciz kağıtları yapışmıştı. Akaretler haciz aL 
tmda bir müflis J.'aziyetine düşmüştü. Sekiz on scnedenberidir, 
ki bu binalar birdenbire değişti. Altlarındaki kapalı, müşterisiz 
dükkanlar kaldırılarak odaralara çevrildi. Evlerin cepheleri 
sUslendi, içleri it.amir edildi. 

Merak edip sormuştum. Değerli bir adamı bulup bunları 
ona emanet etmi§lermiş. Vaktile vergi borcunu veremiyen aka. 
retler. bu sayede irat getiren bir "kaynak olmuştu. 

onun ne prenstijlne, ne de men- çıkan "Le Soir,, gazetesi Vervienr 

faatlcrine mugayirdir. den aldığı bir telgrafa istinaden 
aralarında motörfü kıtaatm d& 

Hatip, netice olarak, antan- b 1 d v k tl' Al Uf u un ugu uvve ı man m .. 
tın ne iktısaclt, ne de siyasi ba- l · · a·· A h ·ı 'llA' t 
kımdnn hiç kimse aleyhine mti· 
teYcccih olmadığını söylemiş-

tir. ' 

Eski paraları 
kullananlar var 

reze crının un c en ı e ınon -
juit arasında harekatta bulun .. 
duğu ve yeni ikmal edilen istih. 
kamlara yerleştiğini yazımştır~ 

İyi maliımat alan mahafilde 
katiyen temin edildiğine göre. 
garp hudutlarında gayritabii hig 

Ankara, 17 (Hususi) - Yur - bir hareket olmamıştır. !stihki.m 
dun bir çok yerlerinde nikel 25 lar ancak mütchassısl~ tarafın.. 
ve bronz 10 kuruşlukların hala dan işgal edilmi~tir. Bundan hu .. 
tedavülde olduğu anlaşılmıştır. susi bir netice çıkarmağa mah&l 
1\Ialiye Vekfüeti bu gibi paraları yoktur. ,., 
kullananların sıkı bir şekilde ta. -o- l 

kip edilmesi~ ve ~akalanlar hak_ lngı·ııerede ·ıık efrat 
kında kanunı takıbat yapılması_ 

fa a ] rl~rnıiştir. 15 temmuzda top-
lanacak 

Liman U. Müdürlüğü 
kadrosu Lon,dra, 17 ,(A.A.) - Sili.li a.1. 

tına alınacaıt olan smıfm ilk ~-
Ankara, 17 (Hususi) - Nafıa radmın 15 temmuzda. ça.ğırıl&ca... 

Vekill Liman Umum .MU<lUrlU- ğr dün Avam 1Kamarasm4& iJ:ie • 
ğUnUn teşklHl.t ve kadrosunu yan edilmiştir. Diğer da.vetıer, 

bizzat incelemiş ve son şekllni her iki ayda bir vaki ollLC&ktıı=. 
tasdik etmiştir. Umuıni davet halinde derhal ıtıı.ı 

-o- ferber edilebilen bahriY,e ihtiY,a.if: 
Kereste fiyatlarının sınıfının yarısı da üç aY,lılC bir. 
• • • • • • talim de'\.Tesi için, 15 hazira.ntla: 
ındırılmesı ıstenıyor çağınlacaktır. Diğer Y.a.rm, 15 

Ankara. ı 7 (Hususi) - Or - eyllılde davet edilecektir. Londra; 
man umum müdürlüğünün 1939 hava k:.ıvvctlerinin muavin jh .. 

mali yılı büt~e kanunu layihası tiyat efrııdı da 15 hazirandan iti.. 
Meclis ruznamesine alındı. BUt. baren tedrici suretw davet ohı .. 
çe encümeni mazbatasında keres· nacaktır. 

1 te fiyatlarmm yükselişi üzerinde 
durmuş, \'e halen piyasa fiyatla. 
rı yüksek olan kerestenin daha 
ucuz bir fiyata indirilmesi için 
hükumetçe tedbir alınması ve bu 
tedbir alınırken imtiyazlı vazi • 
yettc bulunan şirket ve müteah
hitlerin endüstri muamelatına hu 
susi bir kanunla verilmiş olan sa
lahiyete müsteniden azami bir fi. 
yat konulması cihetinin de der
piş olunması temenniye şayan 
görülmüştür • 

-0--

Stadyoların vergileri 

-0--

2 6 Çin fırkasının 
kaçtığı yalan 

Çungking, 17 (A.A.) - Hu .. 
pelı'dckl Japon taarruzu esn&• 
sında 2G Çin fırkası ile iki art.• 
yın bozgun verdiği Ye çete mu• 
harebesi yaparak kaçmakta oı .. 
duğu hakkında Japon kayna· 
ğından verilen haber, bir kere 
daha kat't olarak yalanlanmak· 
tadır. 

Ankara, 17 (Hususi) - Film Çungklng, 17 (A.A.r - Çe);tl· 
ap ajansı bildiriyor: 

stüdyoları bina Ye kazanç vergi. 
!erinden muaf olacaklardır. 

--0-

Köylüye verilecek 
topraklar 

Bir zaman sonra, yine bu akaretlerde başka bir yapı ga~Te. 
ti görüldü. Evler, ikişer ikişer birleştirilerek apartıman, haline 
konuluyordu. Çağm ihtiyaçlarını takipten doğan bu tedbir ne 
güzel neticeler verdi. 

Bir haftadır, yine iskeleler kurulu.. Alt baştan tamir ve 
boya b~ladr. Yaya kaldmmları asfalt yapılıyor. Cadde bir kat 
daha aydınlandı. IKeşke her semtte böyle bir akaretler dizisi 
ve başında da böyle bilgili ve faziletli bir mütevelli bulunsa ... 

Gıyapta konuşmağa hacet yok. Ben bu zatı şahsan, da ta. 
mr ve hürmet ederim. Onun varlığında fazilet, insan şeklini 
bağlamıştır. Büyük bir vakfın başındaki bu muvaffakıyet za. 
ten beklenen bir şeydi. Yalnız şurası da muhakkak ki on,unla 
birlikte, milyonlar arasında bu gerçek değeri bulanların da bu 
mu\·affakıyette payı vardır. Memlekette yetişen gerc;ek değer. 
ler _!iadar bunları SC!;enlerin bulunuşu da insanı sevindiriyor. 

Ankara, 17 (Hususi) - Arazi 
tevzi kanununa göre köylüye ve. 
rilen topraklarm verildiği tarih _ 
ten itibaren 20 sene müddetle 
taksite bağlanması kararlaştırıl
mıştır. 

Başkumandan Çankayşek, Çin 
kıtaatı tarafından son z:ıqıatt • 
!arda elde edilen askert mu • 
vaffakıyetıer mtinasebetlle !n • 
glliz parlamentosundan 34 ~ • 
zanın imzasını taşıyan bir teb • 
rik telgrafı almıştır. 

Hong - Kong 17 (A.A) - DUn 
Japonlar \iç defa Han nehrini 
geçmek istemişse de 600 ölU ve· 
rerek pUskUrtUlmUşlerdlr. 

- Ha.kk"1 SüJıa Gc;;ıgin 

-0--

50 Maiyet memurluğu 
ihdas edilecek 

Ankara, 17 (Hususi) - Dahi. 
liye Vekaleti teşkilat kadrosuna 
yeniden elli maiyet memuru ila
ve!line dair hükumet Meclise bir 
layiha. vermi§tir. 

-0-

Akdenizdeki Alman filosu 
döndü 

!<iel, 17 (A.A.) - Geçen hafta 
Pt rtekiz \'C lspanyol limanlannı 
ziyaret eclen Alman filosu, men. 
sup olduğu liman,.Iara avdet et. 
mi~tir. 
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Tarihten bir yaprak! 

Çingeneler 
Bir mecmuada çingeneler hak

kında bir yazı çılanıştı. Çingene. 
terin tavuk vesaire hırsızlıklann
dan bahscldiliyordu. Çingenelikleri 
ile iftihar edenler olacak olanlar 
mektup yazarak itiraz etmişler, 

yazının tavzihini istemişler. 
Burada çingeneler hakkında çı. 

karılmı§ bir emirden bahsedece
ğim. Emirde şöyle deniyordu: 

"Çingene tayfasına subaşı olan 
Bali çavuıa hüküm ki, bundan 
aldem çingene tayfası at ve kıs. 
rak besleyip daima fesat ve şanaat 
eyledikleri ilam olunmağin, bun. 
dan böyle ata binmeye ve 'kısrak 
beslemeyeler. Lfizım geldikte eşe
ğe ve arabaya bineler.,, 

Bir hayli uzun olan bu hüküm. 
Jere riayet etmiyenler için "sonra 
siyaset olunurlar,, deniyor. 

Çingene denince akla ilk gelen 
attır. Onlar bir ev, güzcl bir el
bise ve yemekten evvel atı düşü. 
nürler. Çingenenin her şeyi attır. 
Atsız çingene hürriyeti elinden 
alınnuş bir mücrimden farksız':Irr. 
Fakat tarihi vesika çingenelerin 
hırsızlığı da !bir meslek olarak da. 
ima muhafaza ettiklerini gösteri· 
yor. 

Bugün tavuk hırsızlığını kabul 
etmeyip tavzihini istediklerine ba. 
lolırsa çingeneler, cemiyet insanı 
olmuşlar demektir. N. A. 

r a nstn a<dlen 

mer ·kada Alman casusları 
-5-

duğunu söyllyerek bu talebin 1 yorken, fkl ;polis memuru da or· 
lmkA.nsızlığını meydana. koy- tayn. t;:ıkıvermişlerdi. 
m uşlardr. Bunun Uzerine Tott 

- Aksi halde.. otelde bir pusu kurmağa karar 
1 
Eğer 0 sırada iki alelt\de po-

Rumrlch sarardı .. Ne demek verdiler. Fakat aradan uzun bir 
1 8 

yerine, F. 1· D. ye (tahkikat 
istediklerini anlıyor, Gestapo- zaman geçmiş olduğu icin pasa· ~d~rosunk) haber TcriJmlş olsa 
!arın , işte muvaffak olamıyan· portlo.rı isteyen adamın cesare· ~11 • ~lrcok dertler bertaraf e· 
lar ve"ya itaatsizlik gösterenle· tinin kırılacağını dllşilnerek ti- m ş olurdu .• 

re ne kadar zalimane muamele mitslılfğe dUştuler. CRAWN'U FARKINA 
ettlklerlni blllyordu. Otelin telefoncu km da bu VARMAKSIZIN TEVKlF 

H şubat 1938 pazartesi gU- tahkikatın sırrına dahil edil· ETMİŞTİK 
ııU Rumrlch, mUterclm olarak mlştL 
çalışmakta bulunduğu Kender Ertesi gUn bir segln Weston 
kimyed mUstahzarat fabrikası· namma bir paket bırakılıp bıra· 
nı:ı. telefon ederek hasta oldu· kılmamış olduğu sorduğunu tlt-
ğunu, ·vazifeye gclemtyeceğlnl rcyerek duydu .. Tabii btr sesle: 
hildlrdi. • 

1 

- Evet efendim, bırakıldı.. 

Bundnn sonra takip cdllmo· ı Tefrik'amızda ismi geçen Diye cevap verdi.. Rumrlch 
diğlnden emin olmak Uzere bir· şahıslardan: bun11n tılr tuzak olabileceğini 
knç vere girip çıktıktan, etra- T k·ı·ı A-·kadak" cfl dUşUndU: • e9 ıam .ruı,,.,Tı ış e-
fına. bakındıktan sonra bir te- rindcn Dr. Griehl - Peki, decll .. O paketi Va· 
lefon kulUbesine girerek, pasa· 11: • h dd 1 d \T t u · 

1 i l i t dl 
rıc ı:a os n e es ern nıona 

port serv s n s e ·· ,·eklll bey.. Sizin olduğunuzu gönderin .. 
- Pasaport şefi mösyö Hoytu nasıl llmıt ecloblllrdlm kt.. Memurlar, yeni hederine doğ-

,·erlniz .. Allo IDÖS)'Ö Hoyt. ile - Zarar '"Ok Zarar vo~ Ta· ., •• ~ ., ıl.. • ru yola çıkan paketi gizlice ta· 
konuşuyorum .. 

- E\·ot, Hoyt konuşuyor .. 
- Ben mUsleşar \'ekili Wes· 

ton .. 
Şaşıran şef: 

- Weston .. l\fUsteşar ''ekili .. 
- Oh, affedersiniz müsteşar 

bit kimse Ncvyorkta olduğumu kip ediyorlardı. 
bilmiyor kt.. Dinleyin.. Derhal 
otuz beş tane serbest pasaporta 
ihtiyacım var. Bir paket yapa· 
rak acele To.ft oteline namının 
bırakınız .. Anladınız dcğll mi!. 

Wcstern Uniona ~elen yeni 
bir tP-lefon, paketin "Klng Cast
le" meyhancs!no gönderllmcal· 
ni istiyordu .. Demek adam şUp· 
beye dUşmUştll .. 

Rumrich'ln tevkif edilmiş ol· 
duğunu şefleri gazeteler vasıla· 
siyle 6ğrcnbişlerdl.. Haber der
hal radyo vasıtasiyle Berllne 
bildirilmiş, ,.e Berllnclekf mcr· 
kez de Rumrlc'ln suç ortakları· 
nr ele vermesi ihtimaline bina· 
en tanıdığı bUtUn casusların 

derhal iadesini emretmiş idi. 

Ben de Runırlch'ln mevkufi· 
yetini ve sahte pasavort mesele· 
sini gazeteler vasıtaslyle öğren
diğim zaman haydutların mü· 
him bir ksımı emniyet altında 
idiler. 

Artık biç bir şUphem yoktu, 
doğruca mahpusun yanına. gir· 
dlm .. Polis bir dolnndmcıyı ya
kaladrğını zannediyordu. Hal· 

buk! nihayet biz muazzam ca· 

v 
ABOXE TARiFESi 

Alemleket ııemle~·tl 

\r.J-. le-inde dı11ndD 

Aylık 95 155 J\r. 
3 aylık 260 425 .. 
6 aylık 475 820 n 

ı yıllık 900 1600 .. 
I'arılcdcn Balkan HirliR1 

için a)de otuz kuruş düşüJOf· 
Posla birli~inc girmeyen yerlere 
ayda )etmiş beşer kuruş ıal1l' 
medilır. 

Abone kaydını bildiren nıelı· 
hıp ve tclsnır ilcrctinl, abone 
Parasının posla veya banko ııı 
yollama ücretini idare kendi iİ' 
ı.erloe alır. 

Tiirk/11enln hu posta merr:utndt 

VAl\11"a abone 11cuılır. 

Adres değiştirme ücreti 

25 luruştur. 

iLAN OCRETLERI 

Ticaret llAnlannın s:ıntfrıı • · 
.satırı sondan itlb:ırcn ilAn sa>· 

' lal:ırındıı 40; le sayfal:ırdB 50. 
kuruş; dörılilncü sayfada 1• 
ikinci ve fiı;üocfide 2; birincide 
4; başlık yanı kesmece 5 urı· 
dır. 

Büyiik, çok devıırnh, klişeli• 
renkli ilan verenlere ayrı sr1'

1 

indirmeler yapılır. llesmt iltıtılS' 
rın s:ıntim • s:ıtın 30 kuruştur· 

TfCARl MAlll\'I::TTE OLMl'ı'ı\T'İ 
KüCCK iLANI.AR 

VAKiT S OR MUSABAKASI 

Uoyt, istenilen evrakın e • 
hemmiyetlne binaen, alındığma 
dair bir imza verilmesi H'ızım ol
duğunu nezaketle bildirdi, sah
te weston kat'i emri verince. 
derhal göndereceğini söyliyerok 
emre itaat etmiş görUndU .. 

Polisler bir kat daha ibtiynt- sus te~ktlft.tmı elde etmeğe ya
la hareket ctmcğe ba"şladılar .. rıyacak bir zlnclrJn ilk halkası· 
Rumrlch de meyhanenin cıvarı- nt yalamınş bulunuyorduk .. 

ne gelmiş ve fcvkaldde bir şc· . RumrJch'in yanma gtrdlm. 
kilde tebdnt kıyafet etmiş olan 

Uır defa 30, iki defası 50, 6' 
dcr:ısı 65, dört defası 75 ve 011 

defası ıoo kuruştur. Oc artı!> 
il:in verenlerin bir defası bcdS· 
vadır. Dört satırı geçen Ulınlıırl11 

raılcı satırları beş kunıştnn tıC" 
snp edilir. Futbol, Güreş, Yüzme 

ve Atletizm Amatörleri 
Arasmda 

SPOR 
y zını 

• 
seçıyoruz 

Fakat telefon kullibesinden 
çıkarken Rumrich vaziyeti fena 
hissetti .. Hoytun· hileyi sezmiş 
olduğunu Umit ediyordu, bu se· 
heple doğruca Toft otelift'G gl· 
deceğl yerde yarım saat kadar 
bekllyerek otele telefon edip 
mtisyö Weston nnmmn bir pa.· 
ket bırakılıp bırakılmamış ol· 
duğunu sordu .• Bir şey bırakıl· 
mamıştı .. Belki de pek az bek
lemişti.. 

tki polisin farkına varmamıştı. 
Fakat buna rağmen tehlike· 

li paketi almağa. kendl gitmedi. 
Bir çocuk çağırarak işi ona yap· 
tırmnk istedi.. Birkaç dakika 
sonra çocuk paketi casuse veri· 

- Ah Jlumrich, !ona vaziyet· 
teıııinlz değil mi? .. dodlm.. As· 
kerlikten firar, halkı iğfal, baş· 
kalarınm şahsiyetini kullan· 
mnk .. Ya şimdi.. 

(Devamı var) 

. ~ . . . ~· . .. ~' . . . . . . ' . . ' . . .. ' ~ . . ' ; 

~·-- ~ __, 
lnnma şerefler toplııyon .. Deniz ejderlerinin lınyül ve ölüm saT'aşı: 

Dinizaltı - D - ı 
Pat O'Brien - George Brent -Wame Mons 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

lli:met kuponu aetlrerıfert 
kilc-ük ildn larif esi uü:de V 
indir/l/r. 

Vakıl hem doğrudan doA111' 
ya kendi ldnrc yerinde, heıtı Aft' 
kara caddesinde Vakıt rurc!; 
altında KEMALEDDiN t~J?ıı 
mm--ın:ırosu eTiylC :ın 5 eder. (Büronun telefonu: 2033 

Alemdar sineınası 
tKt FiLM 

BıRıNCıYE 

Bir Bisiklet Salih ( Ankarag"Lcü) 

Buna rağmen ihtiyatla hare· 
ket etmek için Western Uoion 
yazıhanesine gitti .. Toft oteline 
bir mektup yazarak paketi iste
di, ondan sonra bir müddet son
ra ela Westerne dışarclan tele· 
fon ederek Weston namına bir 
paket bırakılıp bırakılmamış 

fsp:ınyol müziiji - Meksika rumbaları - Panama lı:abarelcri -
Zevk •• Ellencc .• Aşk .. Neş'e ... ve kahramanlık dolu film: Sim<liye ka· 
dur yapılan tiirkçe filmlerin en mükemmeli Marmara film stild:ro· 
sunda çevrilmiştir. Du ııkşam ~aat 9 dıı büyük mü~amere olarak: 

1 - Sikago yanıyor· 
2 -Deniz ve Kadıtı · ikinciye: - Şık ve kıymetli bir saat: üçüncüye: - bir çift 

iskarpin; dördüncliye: - Bir şapka; beşinciye: - Bir senelik 
Resimli Hafta abonesi; altıncıdan onuncuya kadar: Birer bo· 
yunbağı; '4 kişiye birer çift ipekli çorap: 10 ki§iye birer adet 
Tayyare piyango bileti, onbeş okuyucumuza birer şi;e bü· 

~ld.uğunu sordu. 
ŞÜPHE 

Hoyt talebi cUrllk bulmuştu .. 

L A L E Sinemasmda 
llüvelcr: RENKLİ l\11K1 WALT DlS~E\' ••• 
Metro Jurn:ılde: Ncvyork sergisi - Ingilir. lıüküındarlannın Arnc· 

rik:ıyı ziyıırelleri - Fransa ilıtill\linin 150 nci yılı merasimi ••• 

----~ 

RöNTCEN MUTEHAssıS yükkolonya; 15 okuyucumuza birer şişe küçük kolonyao 25 ki. 
şiye birer tuvalet sabunu; aynca 150 kişiye muhtelif cins he.. 
diyeler. · 

HUkCımet polisini çağırarak M. 
Weston tarafından vaki talep
ten kondilerinl haberdar etmiş 
idi. Kendisine mösyö Westonun 
her zamanki gibi gene de 
Waı.;lngtonda bulunmakta ol· 

1 Dr. iRFAN KAVRA 1 
tı'' 

--~:-~-~-~-~--------------..... ıli Türbe, Bozkurd Kıraatbll e 
T ürkçe Denizaltı D - 1 filmi aynı zamanda si karşısında eski Klod 'f'ıl~ .... ~···--.............. -......... -.... -····--····-·--· ...... -........ ....... ! üsabakaya ı ştirak Koponu: - 7 4- 1 

' ' ·-·--································-········-··········· ...................... ... 

- ~ 

ramazof Kardeşler 
Yazan: Dcstoyevski . 

·~ · 

- Buna inanıyorsunuz öyle mi? Ya. 
nılmadığınızdan l:ia eminsiniz ha... Ba. 
na büyük bir iyilikte bulundunuz, Alek
si Karamafor. Bu mesele üstün.de fır
sat bulunca düşüneceğim. Zaten bııra. 
ya gelirken, sizden bazı şeyler öğrene
bileceğimi ummuştum. 

Dedi. Aliyoşa da: 
- Ben de sizin arka':Iaşlığınızdan is. 

tifade ettim. 
Diyerek gülümsedi ve küçüğün elini 

sıktı. Kolya, Aliyoşa.dan pek memnun 
olmuştu. En çok hoşuna giden şey, Ka
ramazofun onu kendine denk tutuşu, 

müsavi muamele edişi idi. 

Kolya, sinirli i>ir gülüşle: 
- Aleksi Knramazof, dedi; size bir 

marifet göstereceğim. Zaten bunun için 
gelmiştim . 

- önce şu sol taraftaki odaya gire.. 
Arka:da§larını.r paltolarını orada 

brım-ı!Tl'•;lar~rr. Haswnm odası hem 
dar, hem ço'k sıcak. 

- Hacet yok.. Çok kalmıyacağım, 

ki ... Paltomu çıkarmasam da olur. Deh
liz:de Kariyon beni bekler. Marifetlidir 

benim köpeğim. Kariyon ı Buraya gel 1 
Hadi öl bakayım! Bakınız öldü, işte ... 

Önce kendim gireceğim. Kariyon dışar
ıda kalacak. Ben, bir kere nf var ne yok, 

görüp anlamalıyım. Sonra vaktr ~elin

ce, bir ıslık köpeği koşturmağa yeter. 

Yalnız Sınurov kapıyı vaktında açma: 
hdır. Her ne ise gidelim hele .. Hoş ma. 
rifetler seyredeceksiniz. 
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LIYUŞANIN BAŞUCUNDA 

Ogün, yüzbaşının evinde çok kala. 
balık vardı. Liyuşanın bütün arkadaş

ları orada idiler, Bunlar, her ne kadar 
barışmalarını kenltli.iradelerine veriyor-

lar ise de, hakikatte hepsini toplayıp 
getiren, hasta ile doot eden Aliyoşa idi. 
Aleksi belli etmeden onlan birer birer 
bu yola gevketmi§tl. Bu ı:iyaretler, Li-

Ankarada ,Yeniıehirde ULUS sinemasında sokak No. s _ ıo. öğlcdeıı 6 

gösterilecektir. ra 3 ten 7 ye kadar. 

yu~anın ıztırabını gidermekte çok bü. 
yiı1c bir rol oynıyordu. Eski dü~manla. 
rırun kendisine karşı dost oluşları, o •• 
nun ruhurı!da derin ve tatlı bir yumu~a
ma meydana getirmiş, içini ferahlatmış
tı. Arada yalnız Krosatkin yoktu ve o
nun yokluğu Liyuşanın gönlün.de dol. 
maz bir boşluk bırakryordu. Hastanın 
en çok azap duyduğu hadise, onun bi. 
ricik dostu, müdafii Kroaatkine çakı ile 
sal:hnşı idi. Bunu, Liyuşa ile ilk ola
rak barışan zeki Smurov hissetmişti. 
Çocuk ona Karamazoftan da bahsetmiş, 
fa'kat bu bahsi kısa keserek: 

- İş için gelmişti. 
Derneği daha uyğun bulmuştu. Kro

satkin ise Aliyoşanın bu barışmalar.da· 
ki rolünü sezdifi için uzak duruyor ve 
imalara karşı: 

- Ben, ancak kendim karar verdi
ğim zaman geleceğim. 

Diyordu. Smurovla Krosatkin arasın. 
da bu konuşma. on beş gün evvele rast. 
]ayan bir pazar geçmişti. Şimdiye ka
ldar Aliyoşanın gidip onu bulmayışı da 
bu konuşmalar.dan haberdar olduğu i
~indi. Ama yine sade beklemekle kat
mamış, iki vesile ile Smurovu ona yol· 
lamı§tı. ikisinde de Krosatkin inat et. 
miş, gelmemişti. Kendisini rahat bırak. 
malarını söylüyordu. Son güne kadar 
Smurov 'da bu ziyarete katlanacağını 

öğ renememişti. Yalnız bir akşam evvel 
ayrılırlarken, Krosatkon ona: 

- Yarın beni bekle. Birlikte Liyuşa. 
yı ziyarete gideceğiz. Ama, sakın kim
seye söyleme. Yalnız ikimiz bilelim. 

Demiş, çocuk da susmuştu. 
Smurov, gerek Aliyoşaya, gerekse 

arkadaşlarına bir gün nasıl olu Krosat
"kinin 1skarabayı bulup getireceğini 

söylüyordu. Bunu da ıırf Kolyayı meth 
için yapardr. Çünkü bir gün Kolya o. 
na: 

- Köpeği hala bulamadığınıza bakı. 

tırsa, siz hepiniz e~eksiniz 1 
Diye çıkışmıştı. Hele Krosatkin kö· 

peğe dair ondan malumat istemeğe kal
kışınca, kızmış ve: 

- Ben, şehirde köpek avına çıkacak 
bu'::lalalardan mıyım? Kari yon gibi bir 
hayvanım varken, iskarabaya 'kim me. 
telik verir!. .. Hem iğne yutan bir kö. 
pek ya~ar mı hiç? .. 

Demişti. 

Bu zamanlarda ise, iki haftadır Liyu
§a, aziz resimleriyle donanmış yatağın~ 
dan çıkamıyordu. Aliyo~anın parmağı
nı ısırdığı gündenberi, mektebe gitmi
yordu. Hastalığı o vakıttan başlamıştı. 
Ama, yine bir ay kadar arada sıral:ia 

kalkıp, o.dada dolaşabiliyordu. Fakat 
yavaş yavaş takattan düşmüştü. Artık 
babasının yardımı olmad;n yatağından 
inemıyor. aklım atamıyordu. 

Zavallı baba, yeisle titriyordu. Oğlu. 
nu kaybetmek endişesi, ona ayyaşlığı 
bile unutturmuıtu. Artık içmiyor, ev. 

r _a#ıcJ' 
den ayrılamıyordu. Çocuk dalıneB:Y' ı.-i· 
d"lr odada bekliyor, sonra sofaya çe .,I' 
lip bir köşeye kıvrılıyordu. Başı dıl i• 
ra ~ayalı, çocuğunu uyandınnarrta1' 
çin hıçkmklannı boğarak ağtıyordı1- ,, 

Oğı ·· 1 · • ·1 r rıd • u uyanınca, goz erını sı e ı ıtı' 

li. bir tavır talanarak yatağının ~ı:J. 
oturur, hastayı eğletıdirmek i~~n ~jllı 
yeler anlatır, masallar söyler, ot~\ııf 
berikinin taklitlerini yapar, batta ?>'"' 
van sesleri bile ~ıkanrdı. Fakat b!I. ıııt' 
nın maskaralığı Liyuşanın hi~ ]1~Ş &ıY 
gitmezdi. Onun yüzünü buruştur ııtı1" 
nu, taklide başladığını görünce. lt~rilli 

1
• ı, 

na eHileme kepaze oluşu ge ır, 
gam bulutları bürürdü. ,, 

ıııı· 
Liyu§aya hastabakıcılık eden 1'~~i t:ıf' 

deşi iyi huylu "Nina., !da on~ .~~,r"' 
basının bu hallerini sevmezdı. 
ra,, Petersburga tahsile gitmişti. 11 ol:J 

Yalmz, hafif beyinli bir kadın 4•21tıl' 
·ı·e"~ anneleri, kocasının taklıt erın ,.0_. 

lctarı'" . 
katıla güler, onun soytarılı . 

1 
r ııı' 

k "klılc e J' zevk duyardı. Onun bu omı ıcı1ı1' 

ricik tesellisi idi. Biltün gün ba ııd'ıı 
<lığından, bir köşede unutul'duğıı giil" 
şikayet eder dururdu. Fakat sol1 lıı"ııt 
lerde onda da bir değişme blisıl 0 

t~ d~ 

Köşesin!dc otururken. Uyuşarı'tı•· 
U ··..,or< 

gın dalgm bakıyor ve düş nu; 

(Devamı var) 
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'Bir sivri akıllının maceraları: 

Spor, Aşk ve Macera Hikayesi ..... _._ .................... _ ....................... -·-----
CEHENNEMDEN DÖNÜŞ 

Radvo ve ıivaııo 
18-5-939 Perşembe \'crtürü, 5 - A. Thomas: l\lignon o. 

pcrnı;ı \1\ crtiirii, (i - J. Strous • Yicn 
\'eih und Ges:ıng, 22,30 Müzik (Qpc, 

8.50 
9. 
9.15 

rn nrynlorı • Pi). 23,-00 Son nJ:ıns h:ı. 12. 
berlcri \•e yarınki program, 23,45-
.H Müzik (Cazbant. Pi.) , 

22,30 Pro~rnm, 12,35 Türk müzl~ı 
_ J>l. J 3,00 Memleket s:ı:ıt ay:ırı, o. 
jans '"e nıeteoroloJi hal.ıcrleri, 13,15 
-ı.ı Müzik (kıırışık progrnın • Pi.) 
18,30 Program. 18,35 Müzik (.i\cşclı 

ı ın.\:ik • Pl.J 19,00 I<orııışma CZira:ıı Yabancı Rad,~olardan 

rstokhllm: Kabare. 
l.ondr:ı (:\,): ··ı.ucky Dip". 
l.cipzig: Kabare. 
Posıe Par!sicn: J\alı:ırc. 

PİYES, KONFERANS \'E 
KO:\UŞ:\IAT.AR 

nis şnmpiyonluk m:ıç]ıın. 
l:\GtLIZCE HA \'AIJİS 

8.18 Homo 1; 9.15, 11.15 Kulonyn, 
Hoııılıurg; 11.45 Hiikrrş; 11.!)0 lhı d:ı· 
prşıc. 

3 7.30 Yh·ann: "Der ı:erbrochcnr 
8'ip benden evel davrandı diye ı acaba bir yıldırım tesiri mi ya. ~o~i), rn,ıs Turk •_nfi7.lsi Wasıl he Seçilmiş Par~lar Krug" (Ktclst). 
~dandı. Kıyafetimi tarif et • pacaktı? Fakat hayır! .. Anna - retı), 20•00 Mcmle~ct saat a~arı, •. 8.20 Hilversum l: l\lillctlcr cemi-

.. . . .. .. , .. . . • . jans ve metcoroloJı hel.ıcrlcrı, 20,15 l'rogmrn 1'ı1rkiue saati ü:uine ve 

Dün radyoda bir arıza 
oldu 

Dün öğle üzeri Ankara radyo. 
sunda bir arıza olmuş ve mutat 
nc§I'iya.t ancak 15 dakika teah. 
hurla yapılabilmiştir. 

~ı:· butUn polısler benıw gorunce nın ~ı;el gozler~de, ~ılakıs bir Türk müziği, l - llıcnı peşrc,·i, 2 iiğleclen sonraki saat olarak veril yeli hakkında konuşma. 
l'!ıya~lar .. Parmagımı kal. sevgı ve acı çekm~gler;n, dert or- _ ı.emiııin . hknz şnr.kı: .<Soru.ima .• miştir: 9.30 Parls (PTT): "L:ı Comedir 
t'lrn çekıp vuracaklar!., Saba- taklarmm şefkatlı ışıgı vardı. A. sın han:ı ycı'i). 3 - Şevkı bcyın hı. OPER.\f.AR \'E SE:\FOXl rle Banheur" (fü-rcrnof'dan). 

~kadar arık olan sinemalardan caba her eeyi biliyor muydu? caz şarkı: _ıDcmem.cnna n beni ya. KOXSERl.ERl 9.45 Pros: "Vikıoryn" (Knut Hnm· VA~ ERTl:GHUI. SAJJl TEK 
-~~---~~-

:ıı ' 7 ı · · "K b ı c t' sun) r :)chzodcboşı (TU'Rı\:\) 
L. e gı"rdı' ve orada """ak vak. Lu.ki: del), 4 - • usufun ıı_ıcıız şarkı: (~ev .• _ • .cıpzıg: ııy o mu~ cnne · 
' IO'e.L - en ·ı 10 nrşova: "Dönfiş" (Korzen J 'fjyatrosunda bu gece: 

kadar k&ldı. Sokagaw çıktığı - Telefonla Snip haber verdi, dayı ruhun aşk rlıne).' 5 - Zu~ıu 9 30 • ossı ' GI" le • ''ovskı' - Boc••e,·iç). ~ TEKiN l"odvil 3 prrde 
. . . Dardakoğlu Sontur tnksıml, 6 - '\:u. . Kolonya: uc programı. " " 

r bir tek taksı bıle yoktu. jıkkat et tanıyacaksın Karso • urun hüscv i k . CS b"'k ~ 9.30 Berlin (uzun d.): Konçerto 10.30 Londra (N.): Profesyonel te· Oku~ ucu Aysel;; M._car ,•aryctesi 

~teci, bağıra bağıra ko - nu! .• Pek 11!, ll011r&?. ~:%.~:i~~ ~ı~~rki~e:E~::~:~ :~~ ~~;;~t), 1 inci senfoni (Brük· -H-ı'_t_l_e_r--z-,·-g_f_e_l_d--,.-s-t-ı'..:.h_k_a"-m--l~a-r_ı_"_"_a __ 
~Yazıyor! .• Katil şampiyon - Sonra mı?. Polise teslim e- kı: ( Esiri zillfünüm ey,), 9 r- Sük. 10. Nonte Ccneri: "~lnnon" (Mas· ll'U 
ı.. 1 kanonun dirildiğini yazı • deceğiz katili!.. rüniln uşşak şarkı: <Girdi gönül aşk senet). 
"t 10. Torino Rr.: St. Maıthew Par- D ı ı • Al ı ~~ Şampiyon: yolunal, 10 - Dedenin knrcıI;:ır~ar. slonu CBııch). anzig mese esini man ar 
l.."'VllOD çocuğu önledi ve bir - PekilA öyleyse .. Polisi ça • kı:( Girdi gönül aşk yoluna), 21,00 n.ıs Oslo: 3 ilncil senfoni: "Eroi· 
="te aldı. Deli gibi göz gezdir· ğıralmı! Konuımı, 21,15 Esham, tahvilat, ca" (BeethoYen). hallolmuc. addediyorlar 
L~vadisi bulmakta gecik • Diye telefona doğru yUrUdü. kambl)'O • nukut ve ziraot borsası, 11.45 ~tünih: Senfoni l:'llozart). Y 
~. Romero: (fiyat), 21 •25 ne~cli plAklar • R. 21 • ODA l\IUSlKISI Yt: KO~SERLER Fransı:ça Paris. Soir gazctesi-ıdc gcçirmiJ olan Alman devlet rci. 
l"()ldü zannedilen eski şampi • -Telefona dokunma! 3? Müzik (Kilcük .?rkesıra. şd: ~e. 5. Bı'üksrl 1: Piyanoda Chopin . . hk 
~ Con Ka D' b .. d M k Gee cıp Aşkın), 1 - \ ılly Koester. Hını ,.c Lfsztden pare.ahır. nin birliğine gönderdiği hususi si Pazartesı günü miısta cm 

rson ... ,, ıye agır ı. a ona . . i '> K 1 BI G"l k J>arı·s (PT'J'): Or". muhabiri yazıyor: mevkii gezmcğe başlamıştır. > ... , ku d 1lk tl d'" d". nınnıs , .. - ar unıe • o ıyı. 6.35 ., 
~ ~a81JJ O ma ı. ras a. on u. lnrında, 3 - Kj:ıcr • Serenad, 4 - 6.40 Bcromünster: Kuartet. Mareşal Göring ile Mösyö Von Bu sene Führer baılıca nazi şef· 

taksiye atladı. Bütün sUrati- - Niçin? Gzernlk _ Güzel saııntlar Hircni (u. 7.30 Hcrlln: Keman ve piyano. Ribbcntrop Bcrline döndüler. lerlni, demir ve betondan yapılmı§ 
~a.rtnnanma slirdürdü. !çeri Dedi. Snip şaşırdı: vcrlfir), 5 - J.öhr - Düğün marşı, 6 7.40 I~ondra (N.): Purcell progr. Mareşal Göringi'n İspanyaya olan muazzam kemeri - burada 
~'Qği zaman Anr,ayı orada bu. - Çünkü .. Çünkü Karson, Be- - Doellc • Parisin nıadlcn sokağın. ı ı. Budaptşte ,.e Roma gr.: Pi ya. giderek General Franko ile görüş. tesmiye olunduğuna göre - mo. 
"'~dı. Stüdyoya gitmişti. Apar. ninle dövUştüğü' gece kendisine da, 7 - Schönherr • Alp kö)·lüleri. nodn Dohrnnyiden parçalar. 

l• ı · ( d ) p · k mc'lctc hiı- de niyeti olmadığı söy- dcrn Çin Setini ziyarete davet et· 

~ nı perdeleri inikti. Bir kaç bir ilaç içirildiğini lddia ediyor. nin dans ha,·alorı, 22,33 rnüzık (Ro. 11.20 ıcr ın uz. · : ıyano ·on· :ı-
1 ı l'I ) 23 oo •· seri. !eniyor.. Diğer taraf tan Candillo. miştir • 

., ' attı. ÖnUne bir adam çıktı. Sen şampiyonluğu bu aayede al. ~nnns ar vesa _re • · . • ... on a. ki Hf ı · ~ 
1 

Jans baberlerı ve yorınkı proııram, HAFiF MUSlKt VE OPERETi.ER nuıı da mtihtcmcl Bcrlin seyahati Şuna iprct cldclim , t enn 
~Perdenin arkasında yan giz. mt§8ın 9 p r-k 'ki · 1 h d ~~ Mak •. Gee: 23,tS - 24 Müzik (Cazbant • Pi). . rag: ...... musı sı. ileri sürülüyor. bu tcfti§i Mussolinin A p u ut-

~~-~~ ... ~ S~o~~~k~·~~: _ NP. Rilvliivorsunuz?. Doğru 19-5-939 Cuma 9 .ı 5 ~~:!.ss(~~~=~s~~-eflsbcrg) "Ya- Şimdiki halde Almanyanın yal- ]arını tefti) ile aynı zamana rast. 
~en iki dev yapılı delikanlı. mu?.. ~ -. ..,._ ~ •llll!llf •.ıa Ntlnt~ro-11 ızca'-jktısadi bakımdan temaslar lıyor. 
l\ tanımakta gecikmedi: Monk Con Ka.rsona endJ§e ve biraz • Pi. ıs,oo Memleket saat ayarı, aJdı Jöcker). ~pacalı .. , ... ,. Wolıllld0m Dannc meaeJcılne gelince gU-
~ ve Tip Kagl, bunlar Luki. da utanarak baktı: ve meteoroloji haberleri, 13,15-14 !).30 Hamhurg: Varyete konseri. baJta Alman - Rumen iktmdi nün en mühim meselesinin bu ol. 
~ "--L} d S . R d ~üzlk (korışık program • Pl.) 18,30 9.30 Strasburg: Alsas musikisi. yakınlığı olmak Uzcre bUtün ~ko- duğuna şüphe yoktur. Acaba va-
~ arıy 1• nıp omero a - Hakkın var .. dedı'. Dun" stu'"d. Program, 18,''5 l\.tu-~ı·k (operet ınu-zı'_ 9 O B · l ll r·r l 

~ tutmm•tu Luki' · geri J " .4 ratıs nvo: a 1 parça ar. nomik anlaşmalar ile meşgul ola. kalar nasıl bir şekil gösterecek-
- . nm • yoda bana ksı-ı kazandıcnn gali- ği • l'I.), l!l,llO Konuşma, 19,15 Türk 10 Londrıt (fl.): "I\nrbeyaı'la 

d Yl·n .. o un azıl haydut. -., o· • c:agvı bildirilmektedir. terdir? 
• ~ n 1 biyet elinde en kuvvetli bir sene. müziği, (Fasıl heyeti), :.!0,00 Memlc- yedi ci.iceler". 
Lev Gimmel duruyor k t t · t 1 · · . Almanyanın Hariciye vekiline Almanlara göre Danzig hakkın. • dindir .. Karson.. e snn n::ı:ırı, DJllllS ,.e ıııe_coro oıı 10.30 J.111e: Bıınclo konserı. 

Luki: Sonra""'" le "bi b v d. h:ıbederi, ... o,ı5 19 l\loyıs Mılll ba). 11.15 Bfıkrcş: Hafit ortestr:ı. gt'lincc, Führer'e İtalyayı ziyareti da bundan sonra şöyle düşünül-
...._ Karson, karşı koymağa ,, ... r r gı agır 1

' r:ırııınu nil husıı:.t prugrnın, Musulııı. ı uıo Blrc;:ok Almnn ist&'Sloııforı. neticelerinden yani, Milano anlaş- mele icabctmektc imiı: 
L!tın.a. faydasızdır. Uslu uslu - Beni bir komediye alet eder. be, şıir 'c nıüılk, :.U,15 Esham, tuh. Hulk ha,·nıarı Ye: lıufif paı ması ile Romanın Polonya hak. "Danziı ıehri idare meclisi, Po. 
6'le beraber gel! .. diye bağır. siniz ha! .. Ben bunu hazmede - viltıt, kurnl.ıiyo - nukut, 'e zirmıt bor. cnlnr. kındaki düşünüşlerinden ehemmi- lonyamn menfaatlerine tamamen 

I 
. b _ .. sası lfiynt), 21,~5 ~eşeli plaklar. ll. 12. Bud:ıpcştc: Opcrrt musikisi. ki b b be 

~ müthiş bir hiddete kapıl
..._~ş düşmanına !J<>ylc bir göz 
~ırdi. Sonra: 
' Derhal dışarı çıkın! 
~i~·e bağırdı. Snip tab:ı.nensı • 
. aldırdı. Fakat Luki kendisi • 
0nledi: 

"-.."'.Ateş etme!. dedi. Silah sesi 
~Ulan ayaldandmr, ve der -
".ııı l>olisin kucağına dil.şeriz. Kar 

,..'U ıorla çekip çıkarın! 
'-On: 

mem! .. ,ukı ana dogrusunu soy 21130 ~tüzik (Hiynscticuınhur filnr. l>.\:\S :'llUSIKtSt retle bahnctmiştir. hürmet etme e era er, ser st 
le! .. Geçen eeneki maçı kim ter. monlk orkestrnsı, şef: H. F. Anlar), S.4G Poris (PTT): Rnclyo fnıılnzisl. Berlin mahafilinde söylenildiği- şehrin Almanyaya bağlanmış ol· 
tip etti? Karsona uyuşturucu ila. neşcri müzik: ı - K. l\I. Y. \'eber. ne göre, Mösyö Mussolini artık duğunu bil'dirccck .. Bu andan iti-
cı kim içirdi? Söyle, alçak!.. Obcron U\'crıürü, 2 - IJ. :F. E. Au. Gülmeli mi • Pc:lonya ile Almanya arasında barcn Danzig hw:ludu Almanların 

Mcnacer sesini değiştirdi: her • La l\lucıtc ıle Portici, uyertür, '.Ağlamalı mı? mutavassıt vaziyctin'de bulunmak. olacaktır. Eğer Polonyalılar bunu 
- Neler söylUyorsun Burke? ! 3 - Fr:ııız Schııbcrt • Ros:ımuııde, 1 tan tamamen vazgeçerek doğru- haber alırlarsa taarruz edecekler 

Bir yıldanberi ~piyonluk Un • ci Yı.: 2 ci halet müziği, 4 
-:. Aimc Mııi e·ır kadın tayyarecı' dan doğruya Alman tezini kabul ve yardım paktlarının faaliyetine 

t 
M'"tb · b" llarl • J.e.s Dragons de \ ıll:ırds, u. 

vanmı aşıyorsun.. u ış ır ct:niştir. mani olacaldar . ., 
para yaptın!.. Beşinci İsviçre Milli yere düştüğü zaman Diğer taraftan Mösyö Hitlcr de Alman hükQmct merkezi siyast 

Mak Gee sapsarı kesildi: Sergisi açıldı k b l d birkaç günlük ıükun devresinden mahafilleri bundan o kadar emin. 
- Karson .. mahkemenin bütün Zurihdc beşinci tsviçrc milli ser çıpla U un U istifade ederek bir kere daha Zig. dirlcr ki, artık yalnızca Koddor 

karalarına boyun eğeceğim .. Sa. gisi açılmıştır. Bu şekildeki ilk ser. Amcrikada çok garip bir tayya- fe?d hattını teftiş imkinlarmı bul- meselesiyle meşgul olmaktadırlar. 

~ Yaltlaşm bakayım! 
~1)-e homurdandı. 

na karşı ne tazminat istersen Ye. gi 1857 senesinde hazırlanmış, fa_ re kazası otmuı ve tayyarccinin mUJtur. Pazar gününü Godcsbcrg-
•. vereceğim... kat büyük bir sanayi ve ticaret yardımına ko11.2nJar gülmek mi, -.--------------------------

Ded' T 1 f d v .. '"dU s- 1 ·ı· d F t 
~orııc Bradi çene kemiğine ye. 
~ Inütbi§ bir yumrukla yuvar. 
~ı. büşerken kafası kütüpha-
11ı. il camına çarparak camı kır. 
fi l.e" Gimmel'in de çene kemi. 
~:aha §iddtli bir yumrukla kı
!lıı · Adam böğürerek devrildi. 
~ ~ "l'ip Kagl takip eti. Bu sıra. 
~ n, Snip'in bir iskemle kav. 
~~k havaya kaldırdığım gör-
1\j" alcat tam zamanın başını eğ. 
~ e iskemle, demire ~arpmL' gL 
~~llluzıarı üstünde parçalandı. 

' \arı1Uıı Uzcrine, Con Karson bir 
. "a~ an gibi Snip'in üzerine sıç. 

~r: 

~;' E bakalım! .. E bakalım! .. 
ll~~P!yorsunuz? .. Ne oluyor? .. 
~ agıran Burke Mnk Gcc idi. 

...._ a da Yanında idi. Luki: 
b· Gir ve kapıyı knp::ı.!. 

~~y~ ~ir verdi. Mak Gee bu 
~ il 1taat etti. Luki iki üç keli. 

......, e izah etti: 
bu h Con Venvrikt adrnı taşıyan 
~edı elif katil Con Kare.ondur! 

~k Gee gayet soğuk: 
~ereden biliyol"BUJl '! 

\ıl'ol'd IOrdu. Coıı, Amıaya. ba.. 
u. :atı haber, kızın üzerine 

. ı. e e ona ogru yuru · fuarı çerçevelerinden dıpfjYa çı • yoksa ağlamak mı lazım geldiğini ngı iZ or USU ransız op-
Lukı: kamamıştı. kestirememişlerdir. 

- Onun hakk~mı.zda tak!batta. Serginin açılması top atışları rakları nda manevra yapacak 
b 1 t r~ ' Bcrnardı'nc Kin" iıminde bir u un~as~ı mı ıs ıyo .,un · ve çan sesleriyle illin edilmiş, me· 1t 

Dedı Srup te· kadın pilotun kullandığı tayyare H 
. . rasimdc hük(ımct adamları, kor • er iki millet arasında evlenme imkan-

- Bı~ telefonu . ~ ad~! .. diplomatik ve birçok mümessiller Los Anjcloı'da dütcrck hasara 
K~rson~ söyletmek bızım işımiı:e ile muazzam bir halk kütlesi ha. uğramıı. tayyareci ka.drn yardımı. larlnln artt1r1lmas1 da düşünülüyor 
ge mez... ur bulunmuştur. Sergi altı ay sü- na koşanlar yanına geldikleri za. "Peoplc,, gazetesinin yazdığına dildiğine göre, hUkıimet, ma • 

Miı.k Gee ehemmiyet vermedi. k . man kızararak: 
Numaralan çevirmeğe başladı; rece tır. göre son defa İngiliz ve Fransız ncvra mıntakaaı civarında ciddl 
Romero: Birçok kimseler İsviçreyi baş - _ Tayyareden çıkınaaırun im- crkinıharbiyclcrinin konuımaaı Fransız kızlanrun İngiliz ef radiy. 

_ Ama artık sen kendin iste. tan aşağı dağlarla veyahut etrafı kansız buluıiduğunu, çıplak oldu. neticesinde İngiliz ordusunun c- le tanıtmasına yarayaclıc içtlmat 

d . Bu k , çayırlarla kaplı ve göllerde kayık· gvunu söylemi•tir. saslı bir kısmının her ıenc Fransız merkezlere paraca yardımda bulu-
m r e. · k ::ı 

D. h rd k t b la dolaşılır bır mınta a olarak ta • toprağı üzerinde manevra yapma. nacaktır. 
ıye omu anara :ı anca • d 1 Mis Kin" yüksek irtifalarda gü. 
kald d C K büf. savvur c er er.. 1t sı karargir olmuıtur. İngiliz askerleri ıcnclik mancv-

smı ır ı. on arson e - b · i · k b k ncııı.tcn istifade içı'n ekseriya çır-. d d d y d Hal ukı svıçrc ço aş a şey. ::ı Bu karar üzerine Fransada bir- ra irin hareket etmeden evvel, 
nın yanın a uruyor u. anın a k d' :ı-
a.";ır bir su surahisi duruyordu. lcr arzctme te ır. ç.ıplak soyunmakta olduğunu ve çok nüfuzlu zevat, tngiliz askerle- hüsnü muamele görebilecekleri 

Kb ,.. 1 k ,...~ , . b lsviçre iktısadiyatınm bir ay • bundan çok fayda göı:ı:iüğünü izah rini Frans·z aileleriyle tanı•tırmak bazı Fransız ailelerinin adresleri ur9un n a \.n:C run omuı; aşı • ::ı 

DI sıyırdı. Ağır su surahfsi deşim nası olan sergi bir göl kenarında etmiş: hususunda bir cemiyet kurmuılar. kendilerine verilecek ve "Fran-
şck gibi bir hareketle Snip'in ka. yükselmektedir. Se:gi~~ muht~lif _ Düıünün bir kere motör du. dır. Bu suretle İngilizlerle Fran. sız - İngiliz içtimai ırktaşhk ce. 
fasında bir bomba gibi patlamıg. pavyonlar, haller, bir numune çıft· rup da yere inmcğc mecbur ka- sızlar arasında vclcnmc imkinla- miycti., adını alacak olan ccmi
tı. Silô.hı elinden düştü ve ken • liği, bir model kasaba mevcuttur. lınca bir elimle tayyareyi idare, nru arttırmağı düıünmcktedirlcr. yctlerc ıcrbcıtçc iza olabilmek i. 
disi de yere yıktldı. 1 İsviçre dışardan gelen ham mad diğer elimle de elbiselerimi ciy- iddia olunduğuna göre, evlenen çin kendilerine birer kupon veri· 

_ Karsonu ha.klaym .. Haydi deye ç_o_ k. güzc. l i.stihalclcr gc.çirte - çiftler Fransada yerleşip binncti. lecektir. 
mcğc gayret ettim. Ve tabii bu 

rabuk! .. Tabanca 'SeSine cıimdi po- rck mü:hım hır ıhracata sahıp ol - ce Franau tebcaaı oldukları tak· Bu cemiyetlere ancak yUkaelc 
'$ " imklnıuhldar içinde parqilt kut. 
lis gelecektir! 1 muıtur. Cenevre saatleri Vintcrt • dirdc bu plln, hem Fransa.da do- seciyeli Franaıa kızlan clrebile· 

Luki bu emri, biraz evvel ye •
1
hur lokomotifleri bütün dünyaca !anamadım.,. tum anlmaaının Hnilne ceçecck, cektir. 1ncilia kumanda heyeti de, 

dikleri yumruklardan kendilerine mcJhurdur. Yükaek irtifalarda çıplaklar dL hem de iki memleket arasındaki cemiyete ıfrmcıinc milaaade edi. 
gelen Kagl ile Bradi'ye vermişti. Bu sergi ne bir ticaret sergisi, yarında lmiı ıfbi yaıamak arzuıu- hatları daha yakınlaıtırıp kuvvet.. lccek, tnciliz efradının beklr, ve 
tki adam üze~ atılırlarken ne de bir müzedir.. Bu sergi.den nu caıteren Amerikalı kadın tay. lendirccelrtir. lyl ahllkh neviden olmasına elik. 
~n Kareon: maksat biltiln bir memleket hal • yarec:i. bir teaadüf eseri oJuak ll'ranau Reiaicumlıuru bu filr:rl Jrat....ctıkc.4ıltı 

,,. - - · {Dewıms 1'Clf'), Janrı tmsr~ harice tanıtmaktır, hafUp pnlen fbt• ,. .----- MIDpd ile ~ Z.0 ne ,,/ 



Beden terbiyesi umum müdürünün muharririmize beyanatı istanbul -Edirne bisıklet yarışı 
Stadlar hakkında bir nizamname yapılacak 

Sahalara halkın hücumunu men için yaptığımız teklif de tatbik edilecek 
Bu müsabakaya iştirak edecek 
sporcular şehrimize geliyorlar 

Geçen cumartesi günkü mek • 
tepliler arasında yapılan turnu. 
vanın final maçında mağllıbiye. 
ti kabul edemiyen bazı şahısla • 
nn sahaya hücum ederek galip 
takım oyuncularını, ve hakemi 
dövdüklerini tafsilatile yazmış • 
tık; bu çirkin hadisenin akabın
da, pazar günü de Şeref stadın . 
daki Vefa Beşiktaş milli küme 
müsabakasında da seyirciler ha. 
keme taarruz ettiler. 

kuduğuma göre bu hadisede halk 
ile hakem arasında hasıl olan in. 
zibati bir hadisedir. Bunun için 
bizzat İstanbul valisi takibat yap 
maktadır. Ben esas noksanı şu. 
rada görüyorum. Sahalarda SP • 

yircilerle oyuncular arasında do!, 
rudan doğruya teması menede -
cek tesisat ve tertibatın bulun • 
mamasıdır. Şimdi bunun üzerin. 
de ciddiyetle meşgulüm. Sinema 
sine seyirci alarak halkı topla . 
yan yerlerde nasıl bazı fenni ter. 
tibatın bulunması lazımsa, içeri. 
sine seyirci olarak halkı topla -

yan sahalarda da seyirci ile oy. 
nayanlar arasında teması mene • 
decek maniler bulunması, duş 
tertibatının tamam olması, mü _ 
sabaka esnasında alakadar bir 
doktorun bulunması gibi asgari 
şeraitin bulunması lazımdır. Bu 

şeraiti tesbip eden bir talimat • 
name hazırlıyorum. Kısa bir za -
manda tebliğ edeceğim. Sahala. 
rı işleten klüp ve şirketler bu as. 
gari şeraiti vereceğim mühlet 
za.rf ında temin etmezlerse, bu sa. 
halara seyirci almalarını mene • 
deceğim. 

Müsabakaları seyircisiz yap -
sınlar, veya yalnız antrenman L 
çin kullansınlar. Bu suretle in . 
zibati noksanlal'ın mühim bir kıs. 
mını önlemiş olacağımıza kaniim. 
Halkın bir müsabakayı seyretme 

terbiyesini alması ve bunun hak. 
kında daimi telkinat yapılması 
benimle beraber efkarıumumiyc
yi temsil eden gazete muharriri 
ve spor muharriri arkadaşlarımın 
da daimi surette üzerinde dur -
ması ve her vesile ile tekrar et. 
mesi lazım gelen bir mevzudur. 
Bunu kendilerinden beklerim.,, 

.-., . ' 

An.kara muhabirimiz bu hadi. 
seler hakkında Beden Terbiyesi 
umum müdürü General Cemil Ta. 
nerle görüşmüştür. Umum müdü. 
riln aşağıya dercettiğimiz beya
natında - bizim pazar günkü ga. 
zetemizde yazdığımız gibi - kav. 
galarm önüne geçilebilmesi için 
yegane çare olarak; seyircilerin 
spor yapılan sahaya girmelerine 
mani olacak şekilde statlarda in. 
§aat yapılması takarrür etmiştir. 

Pera, Şisli ve Galalasarayla karşılaşmak üzere 

Yedinsto Yugoslav klubü 
Bu gibi çirkin hMiselcr vak • 

tile !alyada cereyan eder, ve o
raya giden ecnebi takımlar, ek • 
seriya mükemmel bir dayak yi . 
yerek memleketlerine dönerlerdi. 
Nihayet bütnn İtalyan statlarına 
demir parmaklıklar konulmasına 
karar verildi. Ve bunun, tatbikin. 
den sonradır ki dövüşsüz müsa. 
bakalar yapılması mümkün oldu. 

Yarın şehrimize geliyor, bu takımda bilhassa soliç 
Seku liç beynelmilel şöhrete malik bir futbolcudur 

Binaenaleyh bizim statlara da 
böyle demirler yaptmlması artık 
zarurtdir. 

Ankara, 17 (Husus!) - Son 
günlerde futbol mUsabakalarmda 
hadiselerden dolayı Beden Ter. 
biyesi genel direktörü general 
Cemil Ta.nerle görUştUm, neler 
dUfilndUğilnU ve ne gibi çarelere 
tevesstil edeceğini sordum. Bana 
şunları söyledi: 

Sa~ Payovitch 
"Son günlerde vaki olan hldL 

selerden hepimiz müteessiriz. 
Mektep cephesinden olan hadise. 
yi Maarü Vekaleti ciddiyetle ta-· Uzun zamandanberi ecnebi te-
kip etmektedir. Beşiktaş - Vefa ması yapmak kısmet olmıyan fut
maçmda vaki olan hadise hak • bolcularımız, yine hususi bir or. 
kında henüz mufassal malumat ganizasyon sayesinde önümüz'deki 
almadım. Fakat gazetelerde o. hafta için.de üç maç yapacaklardır. 

Yarın sabah tstanbula gelecek 
olan Yugoslavyamn Yednisto klü. 
bu ilk maçı Cumartesi günü saat 

beş buçukta gayri federelerden 
Pera ile, ikinci oyununu Pazar sa
bahı saat on buçukta gayri fe!:le
reler şampiyonu Şişli ile, üçüncü 
ve sonuncu müsabakasını da 

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

19 mayıs 
19 M~yıs gençlik ve spor bay. 

ramına ait olmak üzere son defa 
dün Fener stadtnda prova yapıl. 
mı~tır. Cuma günü statta gözü. 
kecek bütün gençler muallimlEt'i 
ile beraber provaya iştirak et • ... 
mişler ve evvelce hazırlanan proı 
rama göre beden hareketleri ve 
stada giriş tecrübeleri yapmış • 

provaları 

Sağiç Ma~tela 

- hali hazırda - memleketimizin 
en kuvvetli futbol takımına malik 
bulunan Galatasarayla olacaktır. 

Ye.dnisto klübü, Balkanların, 

Orta Avrupa ile boyölçüşebilen 

yegane futbolcularını yetiştiren 

Yugoslavyalılardan müteşekil ol-
luşu bu haftaki maçların ehemmi

14 Mayısta Anliarada seçme yarışlarına Eskişehir, İzmit Kotı 
ya, Bursa, İzmir, Denizli ve !sta nbul bölgeleri namına iştirak e
den 20 bisikletçi 19 Mayısta. yapılacak İstanbul - Edirne - ts
tanbul bisiklet yarışına iştirak etmek üzere bugün öğle trenilB 
lstanbuJi e-elmiAIAi'di~ AnlrAra 'biaıı.1~•-:1 --; ·-- '-'= • · -
ceklerofr. 

Yukarıdaki resimde Ankara .ımüsabakasmm birinciliğini k&-
zanan Kocaeli mmtakasmdan lb rahim görülmektedir. ' 

Şeref stadında 1 Matbuat takım.• 
1 - Şehir Bandosu refakatiylJ Yarm Beşiktaş mutekaıl-

tstikıat Marşı ve Sporlar geçit lerİl9 karşılaşacak 
resmi. 

2 _ Matbuat takımı ile Beşik. Matbuat takımı kaptanhğIJl • 
taşspor klübü emeklileri arasında dan: 
futbol maçı. 19 Mayıs cuma günü Şeref stJ' 

dında Beşiktaş mütekaitlerile st· 3 - Beşiktaş Bölgesi Spor klüp }J' 
teri arasında muhtelif atletizm at 13 te bir maç yapılacaktır. • Al 

yetini bir kat daha artırmaktadır. müsabakaları. kada.şlarm saat 12 de futD"' 
levazımatı -ile birlikte statta. bil-Misafir takım azası içinde bir. 4 _ Beşiktaş f~tbol takımı ile 

dıd. d f lunmalan. çok tanınmış ve mütea ıt e a- Boğaziçi ve Arnavutköy spor ___________ _...,,,, 

lar beynelmilel olmuş oyuncular klüpleri muhtelitleri arasında fut- Okul Futbulcuları 
bulunmaktadır ki bunlar.dan bil. bol maçı. 
hassa Sekulir, 193{) senesinde ilk ------------- çağınlıyor 

:s htanbul Maarif Müclürlüğiit" defa olarak İngilizlere karşı bir da olup 27 kere muhtelite, 4 de. 
Avrupa muhteliti kurulması Hugo fa milli·takımda; Payroviç 3 defa den: r 
Mayzcl tarafından düşünüldüğü muhtelitte, Aranesloviç 3 kere 19 Mayıs Spor ve Gençlik b• 
anlarda, Avrupa gazetelerinin muhtelittc, Paşanıki 5 defa muh- ramında sat (17 ,30) da o'kullıı1' 

lardır. 
Provada Maarif muhitiine men 

sup bazı şahsiyetlerle beden mü. 
fettişleri de bulunmuşlardır. U. 
mumi kanaate göre bu seferki be. 
den hareketleri geçen senelerden 
daha güzl olacaktır. Yandaki re. 
simde provaya iştirak eden tale. 
belerden iki grup görülüyor. 

mızın Spor Yurtları muhtelitiyle, meşhur Orsiye bile rakip gördük- telitte, 2 defa milli takımda yer 
' İstanbul klüpleri muhteliti arasırı· leri bir filaçık var ki, o da, o va- almıştır. al' 

kitler Fransa kupasını kazanmağa Sekuliç ise 35 defa muhtclittc da yapılacak müsabakaya iştir ısl• 
b etmek üzere a!lag" ıda isim ve ok muvaffak olan Moupeliye klü Ü- oynamış, 15 defa da beynelmilel :s _1., 

1 S k 1. :.:ı· lan yazılı futbolcuların levazıw nün solaçığı o an e u ıç ııuı. olmuştur. d• 
riyle Fenerbahçe stadyomun • 

İşte bu beynelmilel şöhreti ha. Yedinsko takımı 1937 - 1938 tad 
saat (16) da bulunmaları ve s • 

iz elemanın dahil olduğu Yedinsto senelerinde Belgrat şampiyonlu. da futbol tik heyeti başkam İbr' 
klübünün diğer azaları da şunlar- ğunu kazanmış ve bu mevsimde him Hakkıya müracaatları ebed'' 
dır: · yaptığı müsabakalarda aşağıdaki 

miyet tebliğ olunur. 
Kaleci Novak 23 yaşında ve iki 

1
•dereceleri elde etmiştir: okulundarı 1 

Erkek Öğretmen 
Jefa Eelgrad muhtelitin.de yer al. Y cdinsto 1 - Beogratoki 1 Hüseri" 
mış:ır. Yedek kaleci Vuksandır. ,. 1 - ., 2 Boğaziçi Lisesinden: Cihat, lJİl• 

Müdafiler: Vukçeviç 21 yaşın- ,, o - Gradiyanski 1 N' · 0 lent. ıyazı, sman. .1 ·fadır. ı 2 defa Belgrad muhtelitin- ,, 5 - H. A. S. K. 2 1 L' · <l • tlal•' Ga atasaray ısesın en. n 
:le oynamıştır. Diğer müdafi Pa. " 2 - " 1 Metin, Bülent Büyük. • 
poviç 24 yaşınoa olup 6 defa muh. ,. 3 - B. A. S. K. 1 İstanbul Erkek Lisesindel1• 
telitte, 3 defa ela milli takımda yer 4 - 1 Hayri, Cihat, Fikret, Yun.us. 
almıştır. ,, 2 - Haduk 2 tstiklfıl Lisesinden: Tarı~t. 

M uavin1er: Petroviç. Lor-:aro- 1 - 1 I ~ık Lisesinden: Salim şatı' 
-.,iç. Miyoviç ve Keçaç. Durlar~a.1 1 - Yugoslavya O Hüseyin Moran. , 
-nerkez muavin Pctkoviç 28 ya. ., 1 - .. 2 Pertevniyal Lisesinden: ötsıe 
~·n 'adır ve ı 5 <le:a ır:uh~elitte, 51 ,, 2 - Slavy:ı 2

0 
Akalın. ...../ 

. 'cfa da milli tal:m: :la: 30 yaş nC:a-, ,, 1 - ~ 
!:i Lonçaroviç 23 defa rruhtr!it~A. ~ ., 3 - 1 \.)manya - İsviçre rn• / 
5 ı.lefa milli takımd~: Miyoviç C" ., 2 - Lutıiyanl 1 Zürih, (A.A.) - Almanya. ,._. 
13 defa muhtelit takımda oyra- 4 - 1 İsviçre milli hokey takımları ,o 

rasında bugüne kadar yapıl 
1 

• 
ı{arşılaşm1\arın sekizinde de ~Ut' 
ınanya galip geldikten sonra dtıı' 
v:ıpılan dokuzuncu ka~ıla". • 
?-2 l:.~ralıcrlikle ncUcC;:cnil1·ş 

:} - Mcnpel•ıo mıştır. 

.Muhadmler: S:ığ.::ık l\:a~tc'a, 

Sini!i. Sağiç Payovi;:. E:ıntrafcr 
Aranc:loviç. soliç Sekuliç, sol<:iı!: 

da Paşans!:i' Jir. 
Bunlardan da Mastela 28 yaşın. 

" 

... 
" .. 
" 

(Frar.!:ı) 1 

5 - Olepik Lil ., 4 
2 - Ruen ,, 1 
2 - Febus (r,Iacar) 2 

5 - Boçkay ,, O tir. 
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1 Askeri bakımdan Avrupada · şayanı takdir bir varlık 
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Türkiye n in Akdeniz ve Balkanlardaki 
müttefiki büyük lngiltere 

lııc~U:~tyenin sulhü nıüdafaa et-! 
lıı . Uzere toplanan devletler.den ı 
Şa gıltcre ile anlaşma yapması 
~~ Aktdeniz ve Balkanların ı 
•tıı 1Yctini temin için kuvvetle 

1tnr~ bir adımdır. 
l:c 11tıltere deniz ve hava filoları 
lcu /\~upanın en kuvvetli dev
~1;tinden biridir .. Bilhassa fev. 
lil a.dc zengin ve her türlü harp 
1ııı:hından her gün seri halin.de 
~a 1 edebilecek bir sanayi varlığı
a~ l:nalik olması da. bu kuvvete 
tcd~ca bir ehemmiyet ilave etmek-

ır. 

'l'i,i ,_, • • . 
ti! rJUyenın yenı müttefiki İn· 
nj terenin bu günkü hava ve de. 
"'~ \>arlıkları nedir?. Harp sana-
11111 f 
lır c abrikalarx ne şekilde çalı-
~~ :Su zengin devletin silahlan· 
~Cd~a sarfettiği paranın miktarı 
tttj~?. Bunlar herkesin mera~ 

gı. hususlardır. 

İlt'~keri baknndan !ngilter< 
~.~ühim kısma ayrılmıştır: Şi. 
taı ışarkı ve cenubugarbi mmtı· 
•ı arr .• Londra ile Glasgow ara-
llda b' ~~ ır hat çekmek bu iki kısmr 
rlbağa kafiıdir. 

tıııŞi~al şark kısnu hava hücumla 
ıu a, denizden yapılacak her tür. 
lıa taarruza açıktır. Bu kısmın 
01 r~· zamanmda tehlikeye maruz 
d,:.1leciği yalnızca bir tahmin 
b,}~tldir. İngiltere hükUmeti de 
tUrı:~hlikeyi evvelden görerek her 
tibcu te?birler~ almaktadır. Bu 
ı._ ttekı şehırlerde mükemmel 
'""'a .. ı . ba gozet eme ve dınleme terti· 

~· serı imdat teşkilatı vardır. 
def 11 kısım askeri bereketlere he
aaıt Olabileceği için bu mıntıka da 
ltı ert sanayii inkişaf ettirme. 

it'dirler. 
la u sebeple Ormstrovg fabrika
b:~.rn h_ulunduğu Newcastle Ôf 

1lı gun bırçok işsiz amele bulun-
aJttadır. 

te liunıann aksine olmak üzere 
ta:up. garp mıntıkasındaki harp 
Şaf ayı fabrikaları büyük bir inki 
~U arzetmektedirler. Mesela bu· 
lıı ~ Severn körfezi silahlanmış 
bıı~ılte~cnin merkezi olarak ka
r~ Cdılebilir .. Eski Filton tayya· 

fab 'k h . rı aları yanına daha birçok 
tııler· T' . tay 1 ı ave olunarak burası bır 

tc/atc septesi haline getirilmek. 
ha ~r. İşçilerin ikameti için yeni, 
tiltsıt §ehirler inşa edilmiştir. Fab· 
~aaalarx.n işini hafifletmek ve in· 
~y t Inıktarını arttırmak için de 
diğ atelerin bir kısım teferüatı 
laıı er küçük fabrikalat1da hazxr
'lısu7a~a.dır. Sulh zamanında bu 
de h bıraz pahalıya mal oluyor ise 
!~tın ar~ zamanı için, bütün teşki. 
ta.ar bir arada bulunmaması, bu 
ltıaJttuza hep birlikte kurban ol-
81 b tehlikesini ortadan kaldırma
sa akımından elverişlidir. Bilhas· 
hcd taY}'are bomdardımanlanna 
bi .. cf olacak fabrikaların dağınık 

' Şek'ld tihti 1 e bulunması şayan ter. 
r, 

Suıh "c g d zanı.anmda petrol, maden 
~İ}'e~/ ınadeleri gibi en ehem· 
hileri 1 levazım, Manş denizi sa
tadı tlde stok edilmiş bulunmak-

r. li 
.4.t1an . arp halinde bunlar derha' 
tır. tık sahillerine naklolunacak. 

nitka 
gilter ~ aydanberi Almanya, İn· 
landa enın bu yeni teşkilatını tr
<lir 1 \>asıtasiyle tehdit etmekte
tlahıa ngiliz siyası mahafili irlan. 
Olsun tın hcrne düşünüşle olun;a 
"'errn· A.lınanyaya bir !deniz üssü 
'lltt s~eceklcri kanaatındadırlar. 
1'.ilatı dehle İngilterenin yeni teş-
1" n a b' lızuın .. ır tadilat yapılmasına 

t;\ gorüırnektedir. 
. QlLTEREN1N HAVA 

Jı.. l{U\.,.VETİ 
~!l.lhd k 

ı·enın a i rakamlar lngilte-
lıut,. ln34 seneslndenberi hava 
• -.esının . 
6iıli ın ne şekllde yUlcseldl-

lıı:ı~ sterın<'ktedlr. 
lıı::ILLz 

1 
senesinde 17.761,000 

ira.sı (bizim paramızla 

Yeni müttefikimizin harp sanayiine ait fabrikaları nasıl 
çalışıyor; silahlanmıya sarfettiği para ne kadardır 

' . 

!ngiliz tayyare lataabnın gece dÜ§man tayyareleri görnıeğe yarayan kuvvetli projektör teıisabnt gösteren bu resimler 
bu projektörlerin muhtelif pozlariyle 'birlikte, ibulwıduklan yerleri muhafazaya yarayacak toplardan birini ıöstermektedir. Yukarda 
bir nefer, ıureti hususiyede yapılım§ sandalye üzerind.~ tayyareler-! idürbinle görüyor. 

J 110 milyon liradan !azla) 1935 
de 27.596,000 İngiliz lirası 

( ı G 5 milyon liradan fazla) 
193G da 50.700,000 İngiliz lirası 
(320 milyon liradan fazla) 
1937 82.500.000 !nglliz lirası 
(bizim paramızla 510 milyoıı 11-
ra) .. 1938 de 102.720,000 lngl-
Iiz lirası (yani 625 milyon Ura 
kadar) .. Bundan mada 1938 se-
neslnde ikinci defa. olarak hava 
bUtçesine yirmi iki milyon do-
kuzyUz bin ingiliz lirası zam
molunm uştur. 1939 seseslnde 
hava bütçesi ise iki yüz milyon 
tngiliz lirası yani bizim para .. 
mızla bir milyar iki yilz em 
milyon liradır. 

Bilhassa 1939 senesi muaz-
zam hava bütçesiyle tngiltere.ı 
nin hava silahlarına ehemmiyet 
>erdiği ve ktilllyetli miktarda 
tayyare inşasına başladığı bir 
senedir. Gelecek sene tayyare 
inşaatı bUyUk bir rakam arze
dccektir. Çtlnkü bu senenin 
bütçesi <laha ziyade fabrikalar 
kurulmasına hasredilmiştlr. 

Bugünkü vaziyete göre !ngtı .. 
terenin bir ayda. inşa edebU· 
mekte olduğu tayyare miktarı 
dört yüzü mütecavizdir. 

Filton tayyare meydanında. 

her sabah bir grup Uç In.()törltl 
tayyarenin tecrübe uçu,şlan ya
pılmakta ve bu harekete alış

mış olan memleket halkı tay
yarelere, bugün çıkan civcivle .. 
rimiz demektedirler ... 

L~GtLTERE TAYYARECİ

LtGlNtN KARAKTERİ 

Gerek yapılan motörler, ge
rekse İspanya harbinin verdiği 
lers !ngUiz tayyareleri hak
kında bir fikir edilmesine kAfi-

1 dlr. 
Avcu tayyarelerinin bombar

dıman tayyarelerlni yakalaya.
bilmeleri için azamı stlratıe uç-
1aları icabetmektedir. F:ıkat 

znmi sürat. atış etmegi mti.§kll
eştirmektedir. Her istikamete 
loğru atış edebilen bombardı
'Tian tayyaresinin harp kablli
i'etl daha yUksektlr. 

Bu sebeble İngiltere bom-
bardıman tayyarelerinin in.tıa.a-
tını avcu tayyareleri inşaatının 
iki misline çıkarmıştır. 

Gladıator ve Gauntlet avcu 
tayyareleri modelleri yerine bu: 
lccre Spitflre ve Huricaue mo
delleri inşa edilmektedir kJ. bu 
sonuncular saatte dört ytlz mil 
sUratle uçmak imkftnlarma ma
liktir. 

Battlo modeli bombardıman 

tayyareleri de saatte 250 mil 
sürate ve 700 mil nısfıkutra da 
tesir sahasına maliktir. 

Blenhelm modeli ağır bom
bardıman tayyarelerinin suratı 
saatte 280 mil ve tesir sahası 

da bin mil msfıkutrundadır. 
Nhittey ve ArroW modelleri

nin tesir sahaları ise 1100 mll 
nrfıkutrundadır. 

1XG1LTEREı.."'1N HAVA 
JlADROSU 

1ngiltcrcde genç ve sağlam 
olan herkes tayyare ile uçablllr. 
IIUkumct tayyareci yetiştir· 

meğc bilyük ehemmiyet -.er
mektedir. Pilotluk dersleri iki 

kısma ayrılır .. 
tl'ç aylık bir çalışmadan sonra 

sivil pilotluk brövesi alınır. Bu 
diploma ile yolcu tayyareleri, 
tenczztih tayyareleri kullan-
mak mümkUndUr .. Bundan son
ra talebe beş ay mtiddetle aske
ri tayyarecilik talim eder ve 
grup halinclrı llr,masm1, bombar
dıman ve harp etnı.e$.1.nl öğre-

nir .. 
lngiltcrede havacılık çok muş 

'(Devamı 10 uncuda)J 
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lngilizceden Çeviren : H. MUNIR yan tren er Danzigde ~!b~.~~ın~t~:~~~~ v~~~.1~~~~k.!~y~~!ı --(Baş tarafı 1 incide) 1 ınnhafl!ld, Akli~knlnynnkmt Polboln~a1- sim, dağıtma ve satış yerleri lacaktır. 

1 

_ ~ _ 
tlen maksat :Ja 'lzig halkı tize- ya nnş.;ı a 1 • şı an rın hakkında hnzırlana.n talima.tna • (Suyun kaptaj derinliği, kap • 
rinde blr tesir husule getirmek tercih mecburiyetinde bırakma- me dün Şehir Meclisinde okunup taj haznesinin sıhhi ~an mev Ancak diğerlerine nisbetle Luk kümlar denizi görmüyordu. . 
Ye Almanyanı!l i:arşılnşaca~ı ğn çalışmakta olduğu mUtnlea· kabul edilmiştir. Mühim olan bu cut vaziyetine göre sıhhat heye. Arnold'un kaçışındaki fark §U i- Luk Arnold, Bif Hicir.s isirnlı. 
sevkulceyş gl:zltiklc rı tebarUz sında. bulunmaktadır: talimatnameyi aynen neşredi • lince tesbit edilecektir.) di. Luk Arnold zayıf, nahif, kor. Hergül gibi iri yan ve kuvvetli 
ettirmektedir. çııu kU VlstUIU:ı Dnnzigln Almanya tarafından yoruz: 4 - Su, kapta.j haznesinden su kak, kararsız bir adam olmakla bir mahkumla, kafileden biraz ıı· 
Uzer1nde, Danzigi ~arld Prusya- tı,gall emri vaktini kabul etmek Madde - Şehirde halkm kul. kaplarına doğrudan doğruya ve. beraber, hapishaneden çrkmıJ ve zakta çalışmaktaydı. 
ya bnğlıyan bir tek köprU yok · veyahut Almanya tarafında~ !anacağı sular Uç grupa ayrılır: ya. bu maksatla yapJlmıı;J otoma. bir daha geri gelmemişti. Arnold'un elinde bir ka:::r.a '"1

'' 

tur. herhangi bir tecavUz harekeli A - Merkezi olarak tevzi edi. tik doldurma tesisat vasıtasile Hapishanenin ismini zikretme· dr. Bil'in elinde ise bir kürek bil· 
Vnrşoya, 17 (A.A.) - Alman- ynpılma1ian doğrudan doğruya len fiChİr sulan (Terkos, Elmalı akıtılacaktır. ğe lüzum yok. Oraya Stronmur lunuyordu. 

yacla Polonyalılar nlcyhlnde yı-- mUd lıaled b 1 k gibi): Bu suların tedarik ve tcv- Tevzi mahalli toplama hazne. hapishanesi deyip geçelim. Bu ha- Mahkumlar bu ta~ ocağın.daz~aa· 
a e u unma . . d v d _ __, d .,._ . h . d 1r nldcn bnzr tnşkmbk1ar yulrnn· zli \c sıhhi eınniyetlerı ogru an sinden uzak olan yerle.ı:~e su og- pıı anedc dokuz senedir hıç bir lı§maktan hoşlanıyorlar ı. 

gelmiştir. Bu mahafll, 35 bin Alman doğruya belediyeye aittir. Bu su. rudan doğruya ve her tUrlU te. hJ\ydut kaçamamııt ı. bu e~nada birbirleriyle fısıltı ha. 
DUn Bytow'dn Caclıoube mm "turist" inin Danzigc gelmesi· tarın şehir dahilindeki umumi levvUslere kargı tamamile korun. Bu itibarla Luk Arnold gibi pı. Unde konu§mak ve dedikodu yap· 

takası Polonynhlnr birliğinin nln serbest şehrin Almanyaya çeşmelerden, satılmak Uzcre, ev. mu§ olnra.k suyun vasıflarını boz Gmk bir mahkumun biltiln ihtiyat :nak imkanını da buluyorlc:ııdı. 
sekreterine birn şişeleriyle hU· ilhakı lehinde Almanların ka· lere nakli içme sulannm nakli mıyacak mahiyette ~ntiha.p edil. tedbirlerini kırıp geçerek firar et. Bif, sabıkal Jardondı. Hapistııı· 
cum edilmiştir. bir bir ekseriyet temin etmclc- için kullanılan vn.eıtalarla yapılır. miş sabit madeni veya seramik miı olması, hapishane hiaresini nede - yalnız gardiyanlar rr.ilS· 

Zlotowda her hafta Yahudi n- rlne medar olacağını beyan et· B - Kuyu ve sarnıç tarzında veyahut cam borularla su kap • fena halde sinirlendirmişti. tesna olmak üzere - herkes oııllrı 
leyhtarı haftalık bir mecmua moktcdfr. Eğer Polonya kıta· ~u tesisatı: Bu tesisat sıhhi ve larma akıtılacaktır. Hapishane binaıı civarındaki bir gün kaçabileceğine kanidi. 
olan StUrmer, muntazaman du- atı, Leh menarllnl mUdafaa et- fcnrJ şartlara uygun olmak ve Bu hususta kova, maeraba. hor taş ocakların.dan birinde bir mah· Kaçı~ planını tamamen hazır~:· 
varlara asılırken bu hafta bu mek uzerc Danzfge girecek 0 • s:ııarın temizliği ~eyeti sıhhiyece tum gibi vasıtalar kullanmak ya. küm kafileıi çalıştırılıyordu. On mıştr. Ba,kalarına anlatmakta " 
mecmuanın yerine kırmızı IHl.n· lurza, Almanya, Polonya nrnzl· b~lmunyene .tasdık ve kontrol e. saktır. . . iki kadar. muhafız:, stratejik nok. bir mahzur görmüyordu. 
lar yapıştırılmıştır. Bu mı.nlar- inde roUdahalede bulunmak 1 . dılmek şa.rtıle hususi olarak ev. 5 - Menşeınde, kapta.J veya j talarda sıllihlariyle bekliyorlardı. Mahkfımiyet müddeti bitrntğı' 

8 

1 b t ·u u u lerde ve yahut şehir suyu bulun. tevziindc lüzumlu sıhht §artları Muhafızların bulun·dukları yerden daha on sene vardı, Ve Bif gabıt 1 

da varşovadald Polonya kon- çln Po onyanın u ecal z n tak 1 d h tti lU "h 'hti tm ·· 
. k 1 p 1 • • ruynn mm a ar a er r ı • ı va e iyen veya televvus et- deniz: görUnUyordu. Fakat mııh· bir adamdı; bekliyordu. .. 

gresi ne lştirdk edenlerin isimle· ilcrı surece t r. o on) a. ma 1 · • k 11 1 b'l" s ı k fht' 1. u· 
tıyac ar ıçın u anı a ı ır. u a. me ıma ı bulunan veyahut Bif'in fikrine göre, v:ıziyet rn 

ri He cocuklnrım Leh mektep· hnflli, bu takdirde Fran~ızl r~.l~ rı ııis olan veya sıhht şarUnrı tc. Islahı kabil olmıyan mcmbaların sait oluncaya kadar beklemek tS• 
)('rfne gönderenlerin 1sımıer1 ını;illz garn°rn°r101n der a 

1 
nı;ll edecek tesisatı bulunmıyan suınr:r belediyece damgaıanmaz. Eski eserler ı:rmdr, ondan ıonra ne yapacağı!'\' 

liste halinde neşredilmiştir. Uyat sahasına lntik~l .edeceğin kuyular ve sarnıçlar kapatılır. Ve memba suyu namı altında sa. biliyordu. 
Obchna'da polis, hiç bir da· ve milletler cem1yetının muka· Şehir suyu bulunan mmtakn • tılmaııına müsaade edilemez. (Baf tarafı 1 incido) Yine Bif bir arkadaşiyle bcra· 

nt vukubulmnksızm Polonya vclenamesfnln ahkAmınn tevfi· farda: BUtUn sanayi ve ticaret MEMBA SULARININ TAKSIM rinde <'•akıt) mli08scsc ı de her kaçmağr dilşünüyordu. onurı· 
halk bankasının senellk toplnn- kan mesullyetıerinl naznrı itl· mt·esseselerile han, otel, apartı • VE TEVZU bu timi kcştf<lcn memleket. tr- la bir müddet birlikte ya;ad '.ktarı 
tısında hazır buldnmuştur. bam. alamak mecburiyetinde m:ın gibi toplu ikamet mahalle. Madde - Memba suları ancak fa.nınm J Ufn.de ooeblhuesl için sonra ikiye ayrılıp takibi güçleŞ· 

Londra, 17 (A.A.) - Polonya kalacağını iltwc etmektedir. rinde; hamam gibi temizlik yer- membalarında veya doğrudanlkitAbın tıınıtunmı Bay Ak Ut tireceğini sanıyordu. 
lerlnde içmek ve bedeni temizlik doğruya hususi bir kanalizasyon tarafınclrın llll\•e edilen kt~·metlt Bif taşları birbiri üzerine rı· 

lngi tere cevabını bugün verecek ~~~ı;::~~:ı~~;~s:i::ı~~;1:~:: ::ri~~::ı~1~~: r:~!~1§~~r~~r~ ~~~~~::~":a~cn~:~!:~rtJı:~ bir· !~~~t:a~=r b:;~~~;i kalın ıesiyl.t 
(Ba§ tarafı 1 incide) !er Birliği her ttirlU tao.rrur.a kar lıınıhr. tında büyUk ve kUçUk kaplara (Ynkıt) mile c esinin Jfo· _ Geliyor, diyordu. Ben gern1• 

liz - Sovyet mlitekabil yar,dım şı Polonytıyı, Romanyayı, Tilrki. İçinde gıda maddeleri hazır .. doldur~up kapa~ılnrak .ve mem- çl Hey Jtlylha1arını hn ışı ciyim: bilirim. Denizde sis vıır· 
paktı akdini teklif etmiştir. ycyi ve Baltık devletleri olan Lit- lanmıyan veya. satılmıya.n yer - ba sahıbl veya mU&tecirı Ue bele. hnddh:ııtmdıı bir fednkArlık- Gelirken farketmedin mi 

Muhalif liberal gazeteler ve ez. vanya, Estonya ve l.etonyayı lerde yalnız sanayi işlerinde ol. diye tarafından mU§tereken dam trr· Uununla bcra.bcı· Amcrlkft· Bu srra.da uzaktan bir kurt ,e. 
\.:Ümle News Chronicle gazetesi garanti edecektir. mak Uzere kuyu ve sarnıç sula • ga.Janarak bir daha hiç bir suret- 1 1 ' ('"'. ..1111 \Til 1 . . d b' - it 1•5arct 

• • w ı ıırın ••MAJ·ı 1 zera ve sını an ıran ır ugu uyu _ 
ingilterenin üçler paktı fikrini ni- Bu yolda alınacak ilk tedbir rmın kullnnılmasınn mUsaade e. le taksımat ve tevzıatn ugrnmak. t• ) b k l l t k d k 
havet kabul edeceg~i mUtaleasın.da. Fransa, İngiltere ve Sovyetler dilebilir. Çok mlktardn su sarfe. sızm membala.rında dolduruldu. m~ra rı ruııma ~ n yap 

1 
• e ere : 

J Jnı•ı fodtıktlrlııı.ı ,,.örünce insan - Biliyor musun bu nedir? pe• 
Blrlig·lnin bir beyanname lmza • den de~lrmenlerde yalnız buğday ğu kilde nakledlll satılrr. Bu .. " ., dır. 6 h şet P lçin düşünmemek mllmkiln olmı di. Bu, bir geminin d!Müğüdiif· 

Londra, 17 (Hususi) - Star. lıynrnk Rueyanın blr taarruz tak. yıkamnk mr.ksa.di'e temizliği sıh usus a: d 0 1 1 Ve o, bu tarafa dog·ru geliyor· 
cliplo:natik muhabirine g8re, bu dirinde Fransa ve lngiltereve hat heyetince ta.edik edilmiş ku. 1- Memba sularının naklcdi. yor. Her hal 0 sman 1 mpara. t 

J . to l ~ ilk il d J lerf Yani, sis bu tarafa doğru geliY0 
yeni tngiliz tekliflerinin esası, üç yardım taahhUdUnde bulunması yu veya sarnıç suları kullanıla • Jeqeği kaplar damacana, galon, r usunun )' ·sc ş ev r n. 
taraflı bir kar•rlıklı vardım pak- olacaktır. bilir. kUçUk eieelerle modeli belediy ce den pnrıı ,inhltatr eıebeblerlnl demek istiyorum. ,ı. 

:r " ~ t .A """'k 1 1 - Şu halde tekrar geri götü!" tıdır. M ı · C - .Memba .suları: Bilha~!a kabul edilen mazbut kapaklı n aramak .. ç n me..-. "' • ""n 
Tel<l:nerde Baltık !devletlerine ec ıste bütçe içme suyu olarak kullamlıno.k • lcmlnyUm veya galvanir.e edilmiG rfetUklcrl dikkatler, gayret- leceğiz. 

ı kl bizi ı l bt - Evet. Şimdi bizi tekrar J1S• hi~ bir garanti mevzuu bahis de- ta olan memba sularının i§letll • ıııç kaplardır. er 'Ve ~nıe er m ç n r , 
:r Ü k 1 • pishaneye göndtrmek için tabll 

g-ildir. Fakat Fransa ve İngiltere, m za ere erı mesi, nakil ve tevzii aeafıd:ıki Memba sularının tahta fıçı • gnyret olmıılrdrr. t 
edecekleridir. Fakat sis geJi)'O ' 

Yapacakları umumi de'klarasyon. eartlnra tabidir. larla, veyahut suyun evsafını bo. nu mu~.nhe<loden lllr netice ıı 
( B t af ı · · d ) ' ' anlıyor musun? Ben kokusunda 

]arda Baltık devletlerinden birisi aı ar 1 ıncı e :Madde 1 - Bu sular mcmb:ı. zabilecek herhangi bir maddeden tlnhn rıknrmu.k lstl"Ol"UZ ki o ela .... 
' T ' · i b Udd i l h " " an:ıyorum. Bazan ı;iı, bir daldror tecavüze ug-rar ı.·e Sovyetler Bir. i emyız reıs ne, aşm. e umu nrınm IUzuınlu.ıııı hl tesisatı.en. mnmul kaplanı. konulup satılma. mıııırlt \'cktll Ha-ıan Ali l'ilcelln 

m ye devlet ıııQ ı ve d ''""'ı mıı ı ld ki h k i ki içinde bir top kuma .. gibi a~ıtı~·e· liğinin yardımını isterse İngiltere h b s ~as 1 
.... • m 0 u ıırt.' 1 em my~vı ;c sı yasaktır. teşclıhiisil ile bh- neşriyat kon- 7 ::ı ı 

. F ., d h 1 Baltık !devlet· ase at relslerıne otomobH tah- ba.kteriyolojık vasıfları it.bnrıle 2 _ llcmbn suyu doldurulan gı·c lııfıı t·oplnııı.,"ındnld isabet- rir. Bazan yarım daki!:da ... :oeı:· 
"e ran .. anm er a · ' d i l b Ifı. 'h U d b' 1 l'k i • d l: · .. ki de bizi, tekrar hapishaneye g"" lerin'ın ve Sovyetler Birlig·inin sısınbee tial r 0• an u yı n m • e tam ır tem z 1 .çın e ulun. yerler kagir ve mUstakil binalar. ttı·. l\lilli kiiltliı·ün mıılzcmesini 

nnse e ö ı Zl G h d kl hh t h t · il türmek Hzere sıraya koymada" 
d k ~ t 'h ede s z a nn ya ev er u nrı eı a eye ının rapor e da tesis edilecek ve·, yar ınuna o=cagınr asrı • Et'J' ~ lınzll'lnyncnlı:: olnn ne~.ri,·ntın 1 b 1 k b' . r~· 

1•1 .:f B r- k b'l de Fran- ı ı ı-esmı otomobillere dörder! tcsblt edilmiş bulun:ı.ca'• ,.e bu " evve uraya ge ece ve ızı sa 
ce •• er 1ır. ·ı una ;u a ı Po bin lira tahsisat ayrılmasına itL sular her Uç ayda bir umumt tah. A) Kapları doldurma, kapat • lhU;rnç ıılsbctJıulc lnklı;ntını te- caktrr. t~te o zaman kaçacağıt· 

ısa ve ngı te~~kl ~manya :; ·n· l raz etmiş, pahalı olduğunda ıs • lile tabi tutulacak daima kontrol ma, etiketleme yeri: min için fcı·ıli gnyrctlcr kAtl Ben bu tnraflarda öyle sisler go': 
onb~0'a· . ve~ 1 e;; . garan dı erıı rar eylemiştir. Bir tip otomobil. altında bulundurulacaktır. B) Doldurulmuş kapların depo gclml~·or. demek ki Amerikn ı;l- ':ltim ki, iki metre ileri gitsen, ;1'' 

tat 1 1 ıçıkn °.vyc erın yar ımına de karar kılınmasını istiyen ha- Madde 2 _ Memba sularının mahalli: bl memleketlerde ferdi tcşeb- kilometre gitmi~ gibi olursun. ~' 
r,iiv~nece lerdır. t• k alt t b'll . . . bü l b 1 k 1,.1 lln l ·akıt b · ıp ma ama o omo ı crın ı. gerek tağdıye mmtıı.kalarında ve C) Boş ve kirli su kaplarırun ~ er es eme· " n 1 ' - denin ah ap? 

Parls, 17 (A.A.) - Jour ga • çinde çoluk çocukla pazar yerle. gerekse (kapotaj) yaptıkları ma- depo yerleri: ların tesisine mecburiyet haıul _ Hayır, hayır. Ben gidenıel'I'· 
• 'esi lngiliz - Sovyet -müzakc. rinc gelmesine de işaret eylemi§. hallerde suyu her tUrlU televvUs. D) Boş ve kirli su kaplar:rnın oluyor. Dldm memleketimi?. de Ben burada bir müddet daha k•' 
: ~tcsi lngiliz - Sovyet mUzake. bunun önilne geçilmesini istiye . ten korumak Ur.ere içine in.san ve yıkanma. yerlerini; maalesef bu tiirlil Tl\lutıar he- larak ta~ topra:< kazmak istiro· 
ı clcri bakl:ında diyor ki: r?k son zamanlarda bir de husu-

1 
hayvan ve satht sular girmiye. Blriblrlnden ayrılmış olarak ntiz olmııClı~ın<ln.n bu noksanı rum. 

Blribirinc tamamile zıt sebep- sı vagonla seyahat modasının çık cek eurette umumi hıfzıssıhha ihtiva edecek ve bUtün kısımla. de,·Ictln ynl'drmı ,.e mfülnhalesl _Fakat biz:i sıraya koymaıd•~ 
lerle de olsa Moskova ve Lon • tığını esefle söylcmi6~ir. 1 kanununun 237 nci maddesinin rın remini ve iki metre irtifaa ile tcll\fl etmek lı'\zun gcUyor. evvel ıiı basacak olursa, yok tJ1il 
dranın Atma.nyanın tehlikeli oL Bundan sonra Reiık lnce ve tarifi ve,.hile bir himaye mıntn • kadar duvarları mermer veya çi. ASIM us t h ,. ya... ~te bak, geliyor. . 
duğunu hissettikleri mu nkkak • Raif Karadeniz dUşündUklerini kası tahdit edilmesi mecburidir. ni veya mozayık veyahut karo • Bunu konu~urlarken, bir sıf 
tır. Bu scrnit dahilinde l<"ransız söylemi§ler, Maliye Vekili, Vel:a. l\ladde 3 _ Memba suları, çt. siman ile örtülmüş ve döşenmiş mas eden iç kısmı kalayla kap • bulutu taş ocağının deniz: tarafı!'\' 
ProJ'esl mutavassıt bir hal tarzı letini a.JAkadnr eden noktalara ce- rafından i"ine hı'ç bir ı:ıey sızını. olacak ve her kısmın ı.cmininde tı-.nmıa buluno.n kapsüllerle el . ·si• 

"' "' 1 " dan \'loğru fırlayıp ocağın ıçerı 
veya yeni bir hareket noktası teş \.'aplar vermiş, hUkiımetin me::e. yncak şekilde mazbut bir hazrı..c lağıma veya çukura bağlı ıska _ dc6'1llcden otomatik bir surette ne daldı ve hallaç pamuğu gibi et· 
kil edebilir. leyi tetkik ederek bir layiha ile ralı ve sifonlu bir deliği buluna. kap~tılacaktır. rafa dağılıverdi. 

Pigaro gazetesi, dün akşam Meclis huzuruna geleceğini ifade sinden istikraz akdi hakkında va. cnktır. Kirli, ağrılar kırık çatlak ~iıe· Ve tam tepelerinden bir mulı•' 
Londrada lngiliz hariciye komi - etmiştir. 'Neticede lıiyiha encU • kıflar umum mUdUrlilğUne sala • Madde 3 - işelerl kapatma dol ler kullanmak ve için.de ecnebi 
tesinin yaptığı toplantı hakkında mene iade edilmiştir, hiyet veren Ulyihanın birinci mU. durma ve etiketleme işi sıhhi ve maddeler bulunan ve yahut bula. fızrn sesi işitildi. d rılJ 

Ank Luk ve Bif bu muha.frıın e 
şu haberi veriyor: ara, 17 (A.A.) - B. l\1. :M. zakeresi ynpılmı3 ve layiha ka • fennıt tesisat ile otomatik olarak nrk olan sulan satmak yasaktır. . ıô· 

b gU <:!,, tarafına doğru işaret ettiğim 
Fransız teklifleri İngiliz nazır. u n 'r'msettin Gtinaltayın re - bul edilmiştir. yapılacak bu tesisat bulunma - M 

larmın nazarı dikkatini celbet • isliğinde toplnrunış, askeri me • Polis vazife ve salahiyet ka • dı.ıh takdirde membalarında.n ge. 5 - embalannda veya mem· rüyorlardı. rı 
6 • b 1 h • b Sil!hlr muhafrz oldufu yerde ıniştir. Çünkü bu teklifler basit murJar hakkındaki 1455 sayılı nununa bir madde eklenmesine len sular içi kristal ''eya fayans a ara. usuıı .kanalizasyonla ağ- bıl 

bir tarzı halli tazammun etmek. kanunun UçlincU mnddesine ek dair olan kanun layihasının mti. veya. suyun vasıflarını bozınıya. ıh tevzı ~e~.lennde suyun dol~uru. birkaç adım ileri yürüdü. Ve i 
tedir. Fransız tekliflerine göre, kanun Uiylhasının geri verilme • zalteresinde bir cok hatipler eöz Nık surette intihan edilmiş mn • lacağı bütun kapların fennı ve esnada ikinci bir ıia bulutu, 0~: 
bfr Fransız - lngiliz _Rus mu. sine dair Başvekalet tezkeresi 0 .1 almış, Dahiliye Vekili aFik öz . deni bir depoya do.ğrudıı.n doğru_ ,sıhhi şekild~ temizlenmeleri için mendifer bacasından fırlayan e 

k S. Ul ı lUz ı t t 1 man gibl ta... ocağının içerisi~ .. k:ıvelesl yapılacak, bu mukavele ·unmuş, ıva~ın aş nahiy.esin. trnkın me,·zu ilı.crindeki mlltale- ya alınarak el dc<Frneden temiz su umu esısa rn yapı masr mec. :r v· 
-

0 1 b 'd' birdenbire bastıdı ve muhafıı: m:k:!ri aula~mnlnrla tamamlana • den Kostnr oglu Ohancs di~cr a. nsı alındıktan sonra layihanın kaplnrmn doldurulacaktır. Bu su urı ır. 
cak Ye fnkat Fransa ve lngilte • dı Cellil Karabulut ve 1stepan oğ- 1 dahiliye encUmenine iadcJi kn _ depolarının her tarafı muntazam Memba suyu 'Cloklurulncak bü
rl' tnrafmdan şimdiye kadar gn • lu Hnmparson ile Zonguldnğın 1 rnrlnl}mıştır. kapalı bulunacak şişelere tevzi tün su kapları evvela 70 - 80 de. 
ra:1ti edilmiş olan topraklara in- ~nen köyünden l\iustafa reis o • j Resmt devair ve mUessesatla borusu kaidenin 20 ıınntimetre recede sıcak sodalı ve tabunlu su
hisar cyliyeccktir. gullarından Yusuf oğlu Mehmet d~vletc nit ide.re ve şlrlıctler<~e yukarı!ından mkacak ve depo lıarla aşağıdan yukar.ya tazyikle 

Ayni mesele hakkında Malin Alknnm ölUm cezalarının tnsdlki. ı ve menafii umumiycye hadim kaidesinin en çukur bir yerinde lyıkanrp dezenfekte edildikten son-
röv!e yazıyor: ne dair mnzbntalnrı kabul edil • mUesseselerde bulundurulacak dıearıdnn açılıp kapnnnn bir tnh. 1 ra yine a;ağıdnn yukarıya tazyik. 

ln:;iliz nazırları Fransız tek . miştir. 1 vesaiti nakliye hn'!tkındn.ki ka • liyc musluğu bulunaca!dır. ı le fışkıran memba suyu ile iyice 
liilerinl tetkik ettikten sonrn Sıhhat ve !çtlmnf Muavenet nunn ele knnun 15.yihnsı Uz.erin . Ma.dde 4 - Memba. suyu na.k- yıkanıp çalkalanır. 
hl os!rnvaya yeni tekliflerde bu _ Vckillcti te§kil t ve memurini de bazı hntltıler söz almış ve ne • !edilen dıı.mncannlarla alemin .1 Sıhhi ve fenni ıartlar dahilinde 
hı:ıma~ karar vermişlerdir. Bu hakkındaki 3017 sayılı kanuna ek ticede bu lô.vihr.nın da ~Üt"e en· yüm kapsill konulmamı, olan gn. 'doldurulmu~ olan memba ıuyu 
y""ni teklifler 24 saat ic:indc Sov. kanun layihası ildnci müzakere • 1 cümcnine in desi tckarr:ır etmiş . !onların \'C madeni kaplo.rın ağız. kapları ağızlarına sahipleri ile be. 
yl't hUkfımetine b!:::::r:lc~cktir. si yn.pılarak kabul olwunuş. bun-

1 

tir . lanndaki pirinç kapaklar beledi. j lediyeee garanti mühürleri, hele
:nu yeni pH~na göre. Fransa ve dan sonra !bidelerin esaslı ta.mi. 1 Biltçe milz:ıkercleri başlıyaca • ye{'e kabul edilmiş nümunesine zoni bir tele geçirilmiş olan kur. 
İngiltere Sovyetler Birliğine kar. ri, yeni hayrat inşası ve bunla .. ğından B. M. Meclisi paZllrtesln. uygun olacak ve diğer galonlarla 

1 şun damgalar halinde vurulur. Bu 
sılıklı b!r yıırdım paktı teklif e. rm harlrnlerinde yapılacak istim., den itibaren her gün 14 te top • kil!;ük §i~lerin ağızları ancak,damgalarrn üzerinde membcun ve 
deceklcrdir. Şu ~la ki Sovyet- lfıklar için vakıf paralar idare • lanacaktır. ytthlarak açılabilen ve su ile te. (Devamı Yarın) 

vücudü gör:inmez oldu. . 
Tuhaf bir haldi bu .. Birdenbt

·ı· re kürek, ve kazma ıeslcri kesı 
mi§ti. , 

Onun yerine bir ölil züklitü lı~ 
kim olmuttu. Bu ıülcünet yall'I 

• ıe· arada bir muhafızların ıealcnı;· 
riyle ihl~l ediliyordu. 

f'C 
Bir bu ıesleniılerde bfr en' 1

• 

edası bulundug·unu ıezivordu. /.!• 
• ]el' 

nold, ~atkın şaşkın etrafına b~ iı'I 
nıyordu. Denizden gelen bir s1~1~ 
böyle bir netice doğurduğunu 1 

!defa görüyordu. Bif yanı ba§111' 

daydr. KUrefini teınlılemişti. 

(Dm:am• var) 
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h!t . . 

b;ı tedrısat öğretmenlerinden 
y.ı kıdem ·· · ıA tını zammı gormesı a-

c!~rı::ıenlerin listesi Maarif mü. 
lasj·kgu .tarafın.dan hazırlanarak 
~l 1

: edılmek üzere Maarif Ve. 
Chrıe ·· d Üıted . gon erilmiştir. Vekalet 

ekı dok .. ··- . tefti uz yuz ~retmenın 
bıın § raporlarım tetkik ttmiş ve 
ıa ..... un 80Q den fazlasını kıdem 

"'lllı g·· . tcsb· 0rmıye hak kazandığını 
ıt et-· . 

Ilktedrisat öğretnıenlerinden 
kıdem zammı alacakların 

tam listesi 

Hulusi Nuriye, ş:.le Osmanköy • 
den Sadrettin, şile Tekir Sami, 
Beyoğlu 48 den Ayşe .Nuriye, Bey 
koz 39 dan Makbule İrden, Boz. 
haneden Handan, Beykoz 40 tan 
i\lüşerref, İstanbul 55 ten Bel _ 
kis, İstanbul 29 dan Fikret, Be • 
şiktaş 39 dan Fikriye, İstanbul 
23 ten Halide, 

Beşiktaş 19 dan Süeda, f.c;tan. 
bul 20 den Mesrure, Sarırer 41 
den Hatice, Beyoğlu 10 dan Mü
nevver, Çatalca Büyükçekmece _ 
den F. Hahrünnisa, Çatalca Sa. 
rıviran Yusuf, İstanbul 14 ten 
Fütuhat. lstanbul 55 ten Raı;ıbe, 
İstanbul 29 den adıman. lstanbul 
22 den Sadiye, İstanbul 44 Fahri. 
ye. Beyoğlu 6 dnn Ferhunde, Sı. 
dıka, Beyoğlu 9 dan Müne\."ver, 
Beyoğlu 29 dan Saadet, Beyoğlu 
Mürvet, Beyoğlu 21 den Destine, 
Beyoğlu 13 ten Hatice, Üsküdar 
48 Cazibe, Kadıköy 12 den Hay. 
riye, Sarıyer 41 den Xezihe, ts -
tanbul 51 ten Bebrure, İstanbul 
28 den Nüzhet, Yalova Çukurköy 
den Fikriye, İstanbul 27 den Mu. 
zaffcr. İstanbul 1 den Osman, ls. 
tanbul 8 den Neriman. 

Ö ·••l§tır. 
frctınc 1 • 1 .. 

llüıtı·· n er yenı zam arını o- ye Sükürc TJ d' z k" M'". '-'of;lu 17 elen ZckAI, Muhnrra, Keı.~al, Üsküdar 66 Bekir Sıtkı, ı... Uz.dek· d . . , _ , A a ıye, e ıye, u ,, 
"'lrcn alacı k ers yılı başın~.an ıtı. nire, Faika, 32 den Bahri, Zahen- Tahsin, Hatice Saime, Rıfat, Mediha, Emine Şükriye, Refia, 
t-n taın va ~a~:iır. ~am. ~orenle- de Erdem, İstanbul 33 ten Abdül. Beyoğlu ıs den Makbule, Falı· Gülsüm Hacer, Behiye Enver, 
diyoruz. e ogru lıstesını neşre- kadir, Hasan Basri, Hüseyin Büs. rUnnisa, Fahriye, Makbule, Ha- Üsküdar 25 den Avni, Emine Ba. 
\' İst'~nbul 

25 
S dk nü, Abdülkcrdir, Ayşe Muazzez, lil, Ataca Akpay, Beyoğlu 19 hire, Üsküdar 26 dan Rauf, üs. 

aıfi;-e t_y ten Ayşe 1 1 a, Süleyman, İstanbul 34 ten Hay- dan Pnklze. Mehmet Nuri, Erol- küdar 27 den Mustafa Adil, Hik. 
l.L nacer, tlsküdar 16 dan . . . s Ft '1·· t F t "l!Xıet Nah· 

1 
d A rıye, M. Muhsıne, Bedrıye, Ce- ne Servet, Hamdi Serim, lsmail met ıtkı, a ma "' ueyye , a . 

ı. S ıt stanbul 37 en Y- . ·k ,~ k""d 28 den Alı· ~ -ldıka B ' ~ F .
1 

malıye, İstanbul 35 ten Hasan Hakl.ı, Ayı;;e Hikmet Koydagel, ma aı a, '--'s ·u ar 
~oğlu '

6 
~yoglu 29 dan B azı-~t, Martal, Mediha İsmail, İstanbul Naime :\t:ı.lcbule. Beyoğlu 20 Naci, Ali Vecdi, Güldane, Bati -

;ı !;len Lutr an Fat~a,k .. e~og u 36 dan İsmail Hakkı. Hamiyet, den Ali r.ızn, Nefise. Fatma Nilz ce, Üsküdar 29 dan İhsan Ediz, 
vadiye S ıye, Ba · r. oy B ten Makbule, İstanbul 37 den Musta- het. Mediha, Nevrnre, Zehra, Süedda, Üsküdar 30 dan Zeynel. 
~ğlu 4~ darıy~~a 14 Kazım, _

1 
ey~ fa Şevket, İbrahim, Hikmet Ta. r .. cmnıı, Bcyoğln 21 den Yahya abidin, Bedriye, İbrahim Etem, 

t.>aıtııa tlenk .. d ullahd, BeyMogl.uh ner. Saliha, Edibe, Cemile, İstan. Cemil. Mehmet Ziya, Fellha Mediha, Üsküdar 32 den Nazım, 
~d 1_ ' s u ar 2 en e ı a, b 1 38 d C h'd M" n - 2 ,, d ' f.ehriman, Şadıman, Üsküdar 33 lttöy 

1 
. . . u en a ı e, unevver. Malike Bar, eyoglu w en ı • r· N' 

~ıı. ,.,. ıncı okuldan Bedrıye, F .k İ t b 1 39 d Ş "b K" len T r.tı"fe 34 ten Lut ı ımet ,. , ueı;· . aı a, san u an aı e a- ::\lebınct Nail, Fatma Zehra, HU· ~ • ' ' 
~t ı:;ırmen çayın Alı Hay.dar, . . . Hamiyet, l\lediha TaHi.t, Üskü • 
, Yoğlu b" .:ı • 

0 
.. 

1 
.. nı, İstanbul 40 tan Mır.a, Cemıle, seyiıı Fehmi, Deyoğlu 23 den 

•ıı ır..ıen Emıne u sum, . . . dar 35 ten Safiye, uat, Atıf, Ah. 
aııbu1 52 d N""k··r B - 1 Nahı:ie, Zekı, Ferahattın, lstan· Mehmet 8abri, Zehra, Meziyet, ~ t en u u te, eyog u b 1 41 d S "h .. .. k M k ter, Kadri'-·e, :Mihriban, \Jsküdar 
tıı Uıv· B .k 20 d S u en emı oztur ' ele , A,·şe Mukbile Caııaıı SUeda " tııj ıye eşı taş en a-

1 
• • ' ' ' 36 dan Vahdet, Gülizar, İhsan, 

Ye, he _
1
• d F k B Muazzez, stanbul 43 ten Aycıe I'atnıa T··ııa· t IIatı"ce Be'-·oı:.ıu 

I\a)ın:ık, Yalova Dereköyden Ali, 
Yalova Ortaburundan Suat, Ba • 
kırköy 1 den Şükrü, Mediha, Sa
adet, Bakırköy 2 den Burhan. A. 
dalet, Nazmiye, Süheyla, Bakır. 
köy 3 ten Fatma Semiha, Fikret 
Berk, Bakırköy 4 ten Süreyya, 
Adalet, Yeşilköyden Dlindar, 
Fıtnat, Safradan Ahmet Cevdet, 
Şeref, Bakırköy Şamlardan Eşref 

Küçük çekmeceden Abdülgani, 
E:alitaryadan Ziyaettin, Cemile 
Rcviyet,. Bakırköy Avcılardan 

Sarnıa. Çıfıtburgazdan Snlahat • 
tin, Firuzköyden Hasan Hilmi, 
Şile Hicizden Remzi. §ile Gökçe
den Necip Yakup, Şile Kayakoz. 
dan Nihat. Mahizer. şile Ahmet -
liden Yusuf Ziya. şile Akçakeden 

~lu 0 Yog u 6 an aru , ey. H k" k . :r ' ' ' ' ' ' " 
0 Üsküdar 37 der. Ahmet Fuat, 

d 35 ten Süh lA B og-1 42 as ıme, Sıdı a Muzaffer, Saide, 24 den Fatma Naciye, lhsan, ~"u""zevyen, llhami, Üsküdar 38 
tıı 'I'akı"b K eyi Ba, 

11 
eyd uR N evreste, Hatice, İstanbul 44 ten d · ğ ,, 5 • 

1 
.J tel\ e, arta a ıca an e- . . . Ka rıye, Snndet, Beyo ·lu w den Zahide, Safiye, Meliha Aksu, 

t "• İstanb 11 N d' t t ihsan, Ferıha, Nacıye, Zıya, is- deıı :'l' ... J·b l II lice Salime ili:!. u 4 ten e ım, s an- b 
1 

k" M 1. ş··k • 1"' u e, a ' ' Fitnat, Csküdar 39 dan Cemile 
L -ı5 te H . M.. İ tan u 45 ten Pa ıze, e ıha, u - Fatma 'f.' hl D ·o"'·lu 2G dan Ü .. 

111 
n atıce uyesser, stan. . t ' r a re, ,e~ 0 Süreyya, Nuriye, Dursun, skü. 

dtıı ~O dan Hamide, İstanbul 32 rı~~· K~mal, s:anbul 46 dan ~b. Fitnat, Xaime, Beyoğlu 2 7 den dar40 tan Hamdi, Muammer Os
ll>.ct crihan, İstanbul 39 lclan Hik. ra ~m them, l~atm:ı, Re~p. S· Bedri, Dcyoğlu :!8 den Mlik· man, Mükerrem, Sırrı, Emine ~lü 
~aıı'. İstanbul 50 den Mehmet taı·ı· ul 47 den . smet K. e~a~, ramen, ~aclye Kııtınan, Suad!· kerrem, Üsküdar 41 den Cemile, 
atı rı, l3eyoğlu S ten Nazif, Bey. ~.uvecldet, M:lıha, 48 den Ra mı, ye, Mtiııiı·c. Beyoğlu ~9 dan Samime Osman, Ferruh, Saadet, 
b0~ 9 dan Fevzi Beyoğlu 10 dan Şukran, Fa~rıye, M.esrurte, Fatmt a ZUlcyhn, Muzaffer, Abdlilkadir, Makbule, Üsküdar 42 den Veysi, 

garı h _
1 

' F M Leman, Emıne Semıha, smet, s- · Ü kt' ltıdc 'oeyog u s ten atma e· b 1\ .. l\1elıi.hat~ Fatmn, Burharıcttln. Meliha, Mevzue, Nurıyc, s ı -
lıclik Beyoğlu g dan Naile Kemal, tş~~k.~l 4~ danb ~yşe, d lu~s::C:' Zehra. Kemal, Emine, llı-yoğlu dar 43 ten Hacer, Naciye, Üskü. 
ls t taş 39 dan Hacer, Usküdar S uk~re, ran; l 50 ~n a ı.ue 31 den Meliha, Nimetullah, dar 44 ten Mehmet Hayr· f"skü. 
t en Yusuf t t tl k .. dar 15 a 1 e, stan u 51 en Ayşe :\"ezlhe, Beyoğlu 32 den Mllved· dar 45 ten Nurettin. Mu z, İs • 
.. tıı t-ıcth· Çzzel' Hs ~ k.. Şazimet, Emine, Müzeyyen, İs-.,.~ıı ıye, ataca a .. um oy- .. det. Deyo;ıu 33 den ::\1ediba, mail Hakkı. 
b A.yı:c S dk Ş"l D l k k"" tanbul 52 den Ethem, Sermet, Hu. , d l\I t C Ü 
3ii., :r ı ı a ı e arı o- Avsc, Beı.·01-;.lu 3"% en us .a a, üsku""dar 46 dan Hamdı", sku··. 
,,~•den Şc k N, . Ç 

1 0 
samettin, Leman, istanb:.ıl 53 ten " · " "' ( . v et un, ataca va . A . Beyoğlu 35 den Ahmet Cemal, dar 48 den ?\edim, Hatice, Şük-

1 
Ctııccd _ Alı, Hulusı, İstanbul 54 ten Ayşe SUl 

" en Fatma Candan Beyog Ji'aika, Be'-·oğlu 36 elan • ey· rı"ye, Hı"kmet, .ı.~aci'-·e, Semiha, " ıo da • ' · Mira, Mustafa Arif, Rabia Sama. " " 
ltıı li n Melahat, İstanbul 25 hat, İstaııbul 55 ten Beyazıt Fe- maıı Fahri, Nigflr, Beyoğl~ 37 Nimet. Csküdar 49 dan Şehime, 
t. afııa Rukı"ye Beyog-ıu 14 den Hasan Fehmi, E. Neriman, Ayı::e Saime, Üsküdar 50 den ls. 
'1:1) li ' • • .. rit, Naciye, Ayşe Ahter, Liıtfiye, ':I' 

tU, }!': a~an, İstanbul 34 ten Şuk- İbrahim. Behiye, Şerir, Beyoğlu 39 dan mail Hakkı, Mürvet, Seher Pe -
0

111 
J l'lip 36 dan Bedriye, istan- Ali Galip, Müzehher, .Ayşe Refi· kin, Bozhaneden Nebil, Akbaba. 

bıth 2 den Kerime Sabahat, 1stan- SeHi.hattin , Sıdıka Fehmi, M. ka, Beyoğlu :rn elan Zeki Fan\, dan Azmi, Polonezden Remzi, 
lııct iden Adil, Ayşe Seniha, Mch- Rnuf, Hikml"t, tstnnbtı l 6G ôao Kıymet, LOtrlye, Abtlll lkrrh n, Umraniyeden eŞrif, Reşadiycden 
~tı.-~Urhanettin, Refia, Hasan lsmall Jrilrnıet, Hikmet, .Saba· Xahlcle, Beyoğlıı 40 elan Recep Nazmi, Ömerliden Akif, Bozha. 
ı,~ı, Şükriye Hatice, Seyfettin, hat, Fahire, 1\Iuzef(er. llıdayet Dinçkal, Beyoğlu 41 den Nedim, neden Ali Rıza, Kılıçlıdan Mch . 

l ıl, Bcdr· ı t b 1 2 den L~tife, Hikmet, Hamide, )leli· Be'-·oi!'lu 42 den Ali.ve, Fatma. met Nuri, Alemdardan Saliı.hat -Gtfi ıye, s an u , ,, ~ 
S Ye, Adalet Em"ıne Nadire ha, İstanbul Sedat, Zehra, E · De.Yog-lu 43 den Bedia, Fahri· tin. 
ttııih • ' . t1ıa a, Behtcr, Fahriye, Şaziye, dibe, İstanbul 59 dan lbrahım ye, Beyoğlu H den MUzeyyen, Çatalca 1 den Mustafa, Rıza, 
~et 3 üncüden Hüsnü, Cemile, Kemal, Tevfik, İstanbul CO d~n .Neyyire, Eılib Aras, Beyoğlu 45 Saime, Çatalca 2 den Ferhat. Ha. 
~ terıyc, Macide, Sezai, İstanbul Llltife, Hatice Ömer, Bedia, ~- den :'ılehmet Nuri, trret, Beyoğ· dımköyünden Zehra, Fatma, Ça. 
llıct 11 1vıehmet, lstan s ten Meh. tan bul 6l den 'Mehıne~ Bayrı, lu 4 G dan Ali Rıza Çelebi, Be· talca Sazhbostandıin Hamdi, Ça. 
5 da A.li, Saime, Fatma, İstanbul DUrdane, Ahmet ITllmı, Servet. yoğlu 4 7 den Mehmet izzet, Be· talca merkez 2 den Şakir, Çatal. 
tifc ~Saffet, Habibe, Ummü Şe. Mustafa, İstanbul G2 <len Vehbl, yoğlu 48 den Ktlmll, Tiirkrtn. ca Kalfaköyünden Feyzullah, Ça. 
}'c, 'ı.ı chra, Ayşe Natıka, Bedri- Kfimlran, İstanbul G3 den Ah· ;\'inıet, N::hit, Beyoğlu 52 den talca çiftlikten Hüseyin Hiisnü, 
~~. };" accr, İstnnbul 7 ı:ıen Ali Rı- met Toyga, 1staııhu1 64 den Ke· Nail, Memduha, Servet, 1 farika, 1strancadan Zehra. Ahmet Fah -
lıa 

1 
atına, Necati Emine Semi. ınal, S'uııhl, Silreyya, Zekiye, Saadet, Nuri, Fatma gdib. Be· ri, Çatalca Balaban burnundan 

' St ' ' ~at,~ a~bul 8 den Rüşdiye, Nev. Hatice Nimet. İstanbul GG den yoğlu Zincirlikuyu yatı okulu Ahmet Kemal, Çatalca Baklalı -
t,tarıb afı:t, Nebahat, Fatma Aliye, Kemal, EyUıı KUçiJl( köy<len Hamdi can, thsaıı KoHor. nu· dan Osman, Çatalca Hacısamış -
ııuy Ul 9 dan Nuriye, Gülşem, Recep, J{emerburgnzdan lbrn· mell feneri okulundan Mediha. Jıdan l<"'erit, Çatalca Arnanıtköy. 
'csser, İstanbul ıo dan Feh. him Zihni, Zehra, Alibey köyUn Aynzağn Abdullah Nuri, Zekeri· den Bayram Şadi, Çatalca Büyük 
Sclllta~ahşende, Hayriye, Fatma den Muhiddin, Leman, lhsaniye ya köyünden lbrahlm Ethem, çekmeceden i\luhammettin, Ça -
lıtarı., İstanbul 11 den Naşide, köyünden All. BUyUkadadan 1 Kumköy.den Naciye, G UmUşde· lalca t-.limarsinandan Osman Nu 
liadi bul 12 den Ahmet Hayali, SUleyman Nurl, F. Hadiye, Vlc· reden Osman, Okmeydanı yatı ri, Çatalca Kumburgaz Zeynep, 
~ı(a re, liatice Melahat, Ayşe Sı- dan Gönen, Bedin, Behice, Sa· okulundan Cemil, Duınlupınaı: Çatalca Ahmet, Süleyman, Çatal. 
tice,' "'lsta.nbul 13 ten Emine Ha- fiye, Heybeliada Jlllseyin I,,fıtif, atı okulundan Hamdi. ca Atareşitten Adem Fahri, Ek -
/\. u1a şimozdan Yegane, Kıraçtan Mus. 

tiye, l•'ti.de, Necmiye, Naciye, Ayşe Fah.rlyrı, llamcliy~, MUnev· üskfülar 1 inri okuldan Ya· lafa Rahmi. Türkovadan Selma, 
~ilitrı.c atına Saadet, Ferdane, ver, Cemıl. Beyoğlu 1 ınci okul· şar. Ncı;adet. Feride, Osl>Uclar Sazlıbostandan Bilal Şükrü, Ye-

;.~ ten' ;:ıni: Hid~yet, !s~anbul dan 1\Hiı~siy.e, "'~liy~, Beyoğlu :! den uaınui. eZliha, Usı,udar niköyden Kamer Şenol. Kartal 
~· ~Uthanhb~, Fahrıye, Lutfı, Nu- Osman 1'un, llıda)ct, Sa!fe\ 3tlcn Asiye, Zehrn, Üı-;kUllnr 4 merkez ı den Kamil, Kartal Mal. 

1 
t"fik M etın, İstanbul l 5 ten Beyoğlu ::ı den Zihni, l\lchme elen Zehra, l'llazliım, Üskil:lar 5 tepe 1 den Memduh, Tevfik, Se . 

~· tsrrıail c;;1. Fehmiye, Makbu. Xadh', Ömer Faruk. Ihsan den Tahir, ttsklidar 5 elen .Me· lim Fikri. Ayşe. Sabahat, 
ta'l§c, Niınc~akkr, Cemile, ~ukiye, ~fuhabir, GUlslim Adalet, Nure~ lek, nereka. Fahir, t'sklidar 6 Yakacıktan Ali Şükrü. Yaka -
!i~bu1 16 d Çalapala, Hatıcc, is. tin. Beyoğlu 4 elen Adile, HUse dan Zcl<i Alemdar, rtUide, Zey· cıktan Ahmet Mümtaz. Pendik 1 
ti • ~Crtııi ~Hüseyin K~dri, Re- yln Hayret.tin. Beyoğlu 5 den nep, lümal, Hatice, Üskllclnr 7 den ~tusa !{azım, Pendik 1 den 
S~e, lstanbuumancı, Emıne J?a· Musa, Nadıre, Beyoğlu 6 elan .den lbrahim, Saimcı, 'UskUdar S Saim, Pendikten Sadettin, Snliı. 
,:ret Sidal ~ 1 ~ den Samıye, Mehmet Hayrettin, Hadiye, MU· den ' Zahide, Mustafa l!Uştll. hattin, Rukiye, Muzaffer Engin, 

' lııta b ' evhde Kansu, Ya- nener H.ahmt, Feride, Ilt-yoğlu Zeliha. MUzeyyen, l~mine Hnsi Kartal dolaplıoba !\lcdiha Kut. 
flıc, liat~ Ul 18 den Namiye, SaL 7 den H' asnn Cemal, He'-·oğlu 9 man, Kartal Şuhludan Feyzi, E. laııb ıcc lia . H d" 

1 
,, me, Üı;kUclar !.ldnn Harun, üs 

tıı UI lg d yrıye, a ıye, s. dan Vehbi, Necmiye, Hcfika, kUdar 10 dan ~Ieliha Ziya, Fat· mirli Mehmet Ali, Silivri Mer • 
et, t:. an Salahattin, K. Hik. . l l i •ı l . 'ı<ez 1 d"n Nadire, Silivri Selim . tUk 4•. Ferda . Mehmet )lah1r, la un . ,.~e ıı a, ma sen·et. \"ecihe, Mehlika. "' 

ı., c, lte ..... al .ne, Rıfkıye, Meb- Feride Beyoğlu 10 dan llUse · Nı'IUfcır, üskilılar 11 tlen lsmail paşa Eşref, Silivri Sclimpaşa Ab-
"'cııı· . ., ettın i b 1 20 d ' 't'" };' .ıYe, Sa. ' stan u en vin HUsnli, l\lclıınct Kemalat . Hakkı, l\lehmet Ali, Mchııare, dilmim, Sait, Fatma ~· unevver, 
Ctıde fıye, Zeliha, Muzaffer, ·. , Silivri Fener Abdurrahman Şc -

l\rir · İstanbul . tın, Tahir Çağlayan. Zeliha, A • Tevhide, Ge\'lıer, \'elıihe, ~tc· 
fik 'İstaııb!ıl 

22 
21 den Bedıa, ti"e, D!'yo;ç.ıu 11 den Bthem MI, serret, Fatma l\lcrslye, Mclı\· ref, Silivri Hayriye Seymen, Liıt. 

• ht den S cklık Tev- · , . '"' fi, Silivri Çavuştan Hatice Kadr. 
llag· Uaızez 1 b ' . Yaşar. MtikC'rrem, Snmılııı, ,,.,ı . hat, !gtanlıııl 13 dı-ıı Cemil, Üs· 

t 
ı, ıı·· • stan ul 23 ten Şı- köy Ayşe Ertekin, Silivri Celali. 

•ta Useyin H 
1 

R İ dar, Sni-dc. Beyoğlu 12 den )1U· !clldar 14 den Ilalıio Naciye, Na· 
" !'lbı.ıl asa ı, agıp zer, . 

1
• ; ye Ruyende, Silivri Beyceler lh. 

~td. 24 ten S . A "h nevver, Semiha, Ilalıse, · aLma. miye, t skildar 15 elen ırnsııU rıye aıt, ynı ayat, san, Sili\'t'i 1 den ~1uammer, Si-
~c, Zch' liaınit, Münevver, Duri. Beyoğlu 13 den 'l'urhan, Med~· Rasim, lhsan Tahsin, Sami, İs livri Kurnalı Sadık, Yalova mer. 
1\ sYa., ~~· ~lasene Ugaz, Fehmi ha, Vacide Ze~ra, Emine _zaın· tan bul 16 dan HUseyin RemY.I. kez Tevfik, Nazmiye, Suadiye, 
hrrıct tırşıde, İstanbul 25 teni de, Ralışan 1 Ucel, Bcyoglu 14 Ulviye, Zcld. ~lustafa Kemal, Adalet, Yalova 

~c t, İsmet, Mııa R • den Hullısl. Sıdıka Nüzhet. Naz· ti • 4._rn· mmer. emzı. Üsküdar 17 den Refet, Ay~e Gacık Fahri Sadiye, Yalova Ağa. 
1:-en lia~: Nudiye, h.t ... nbul u

1
miye ŞeriCe, Hayriye, l!Jmtnc Sc· Sıdıka, Üsküdar 18 Muammer, hk !hsan, Yalova Sovucak Hay -

-.~..... ··•ıt B h ı ""l?liııc ora, Leman, Ayşe er. Csküdar 10 dan Osman, Şeref. dar, Yalova Safrandan Necip, Sa. 

1
: .ılibul' ~:ıur. Seniha, S<!adet, Deyo3'lu 15 elen llnn·a Şazi· ııl!r, Fatma ~adiye, Bedia Bed. adet, Yalova Akköyden Nigar, 

• 
7
u tara ht den Tal.it, ı:min, ye, Fatma, Mlbri Can, Mllnlre, riye, Lamia, Üsküdar 20 l\fosta. Yalova Kadıköyden lffct, Yalova 

. tlcı:, F anbuı 29 dan Sulhiye, Mahmure. ;\1ııazzez, l<'ntma Me· fa, Husııüyc l\luazzez, Süreyya, Hacımehmet Mehmet Necmettin, 
"-·"\ tı.ı ...... atına Zehra, İstanbul 30 lek F'c,·ziye, BC'yoğlıı 1fl elan Ömer ve Hakkı , Seher, Seref, Ce- Yalova Ta.şköprüden Seyfettin 

•··•Ct ?I" 1 • -~ 
· •that, 31 den Ka'dri-.~1. 1''oyzullalı, Halil Tayyar, Be· lile Duygu, ÜsküJ ar 21 Yusuf, Yalova Kadı çiftliğinden İhsan 

Gayri menkul mall arın açık artırma ilar.u 
Cide icra memurluğımdaıı: 
Açık artırma ile paraya ~e\.Tilecek gayrimenkulün ne oldu. 

ğu: Cide kasaba mahallesinde üstü bir salon, orta katı bir sofa 
ve dört oda ve alt katı bir sofa ve dört odayı müştemil ha.nen.in 
56 schimde borçlu Murada ait on dört sehiini, 

Gayrimenkulün bulunduğu mevki, mahallesi, sokağı numa. 
rası: Tapu dairesince Nisan 337 tarih ve 22 No. kayıtlı, 

Takdir olunan kıymet: Tamamının muhammen kıymeti iki 
bin lira. 

Artırmanın yapılacağı yer, gün, saat: Cide icra. dairesinde 7 
temmuz 939 cuma günü saat on dört. 

1 - İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 12--5-939 ta • 
rihinden itibaren 15 No. ile Cide icra dairesinin muayyen numa. 
rasındn herkesin görebilmesi için açıktır. !landa yazılı olanlar
dan fazla malumat almak istiyenler, işbu şartnameye ve !15 dosya 
numarasile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin % 7,5 
nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu wvdi 
edilecektir. (124) 

3 - !potek sahibi alacaklılarla diğer aH'lkadarlarm ve irtifak 
hakkı rnhiplerinin, ga)-Timenkul üzerindeki haklarını hususile 
faiz ve masrfffa dair olan iddfalar:ın ı işbu Han tarihinden iti. 
baren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte memuriye. 
timize bildirmeleri icap eder. Aksi halpe haklan tapu sicime sa. 
.bit olmadıkça satış bedelinin yaplaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler artırma 
şartnamesini okumuş ve lüzumlu malumat almış ve bunlaııı ta. 
ma.men kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağmldık. 
tan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma bedeli mu
hammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmaz veya satış isteye. 
nin alncağın,:ı rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunup ta bedel 
bunların o gayrimenkul ile temin edilmiş alacaklarının mecmu. 
undan fazlaya çıkmazsa en çok artıranın taahhUdü baki kalmak 
üzere artırma on 'beş gün daha temdit '\'C on beşinci günil ayni 
saatte yapılacak artırmada, bedeli satış isteyenin alacağına ril<;
hanı olan diğer alacakhlann o ıga)Ti menkul ile temin edilmiş 
alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak şartile, en çok artırana 
ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılamaz. Ve 
satış talebi düşer. 

G - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak 
kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arz.elmiş ol. 
duğu bedelle :ılmağa razı olursa ona, razı olmaz veya b.ılun. 
mazsa hemen on beş gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok 
artırana ihale edilir. lki ihale arasındaki fark ve ,geçen g(inler 
için % 5 ten hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme 
hncet kalmaksızın mcmuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. ~fad
de (133) 

E\'dcki on dört sehim yukarıda gösterilen 7-7-939 tari. 
hinde Cide icra momurluğu odasında işbu ilan ve gösterilen ar. 
~~ şnrtnamesi dairesinde satılacağı ilan olunur. 

lstanbul ikinci iflas Memurluğundan: 
lstanbulda Aşir Efendi soka- sıfatla olursa olsun ellerin~ bu. 

ğında Mercümckyan Hanında l 
No..da ticaretle iştigal eden ve ha. 
1i tasfiyeye girmiş olan (Gözem 
Eskenazi Negrin) Limitc':i Şirke
tinin Mahkemece 8/5/939 tarihin
de iflasına karar verilmiş ve tasfi. 
yenin 5.di şekilde yapılması karar. 
laştırılmıştır. 

1 - Müflis Şirkette alacağı o

lanların ve istihkak iddiasında bu. 
lunanların alacaklarını ve istih
kaklarını ilandan bir ay içinde 
ikinci iflas Dairesine gelerek kay
dettirmeleri ve •delillerini (Senet 
ve Defter hülasalan ve saire) asıl 
ve musaddak suretlerini tevdi ey. 
lcmcleri. 

2 - Hilafına hareket cezayi 
mesuliyeti müstelzim olmak üzere 
Müflisin borçlularının aynı müd • 
det içinde kendilerini ve borçları
n ı bildirmeleri. 

3 - Müflisin mallannı her ne 

!un.duranların o mallar üzerindeki 
hnkları mahfuz kalmak şartite on
ları aynı müddeti içinde 4,aire em
rine tevdi etmeleri ve etmeı:lene 
makbul mazeretleri bulunmadıkça 
cezayi mesuliyete uğraJ:acakları 

ve ruçhan haklarından tll,llhrum 
kalacakları. 

4 - 27 /5/939 Cumartesi günü 
saat 11 de alacaklıların ilk içtimaa 
gelmeleri ve Müflis ile müş~erek 
Borçlu olanlar ve l:dilleriJ'\in ve 
borcunu tekeffül C':ien sair kimse
lerin toplanmada bulunmağa hak. 
lan olduğu ilan olunur. 17869) 

ZA Y!: - Ugaz Aslı:: erlik Şube
sinden 930 senesinde aldığı:n ter· 
his tezkeremi zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan hükmü yo~. 

Aktaş köyünılen 322 doğumlu 
H ü1eyin Ağa oğlu Hüaeyin 

(Ki. 105) 



1ngiltere Kral ve Kraliçesini 
Kanodaya götüren Empress of 
Australia transatlantiği, Atlantik 
Okyanusu ortas nda mecburi bir 
duraklama yaparak Aysberg'ler i
le ldolu deniz üzerindeki ke if sis 
tabakasının dağrlmasını beklemek· 
tedir. 

Mayıs ayında denizin böyle sis.. 
1i olması büyük bir şanssızlık ola
rak görülilyor. 

Kesif sis tabakası ile kapalı o. 
lan denizde uzaktan uzağa harp 
gemilerinin düdükleri ve çanların 
boğuk sesleri duyulmaktadır. 

Kral ve 'kraliçeyi hfimil gemi'(le 
her şey eskisi gibi cereyan etmek. 
tedir. Kral ile kraliç~ alınmış olan 
tedbirler ile pek yakından alakadar 
olma.kta ve geminin her tarafında 
bilhassa en uzun direk üzerinde 
gece gündüz yapılan tarassut ve 
diğer emniyet tertibatını götden 
geçirmektedir. 

Glaskov ve Southamgton zırh
lılarının muazzam projektörleri 
derin karanlıklarda bir tehlike .do
ğurabilecek olan buz yığınlarını 
aramaktadır. 

Blr zaman sis hafifleyip de u. 

zaktan buz tarlaları ve aysbergler 
göründüğü zaman Kraliçe güle· 
rek: 

- Kendimde bir kurup seyyahı 
vaziyeti görüyorum. 

Demiştir. Bu sırada Kral üst. 
üste fotoğraf çekmekle meşgul 

olmuştur. 

Bu uzun tavakkufta kral ve kra· 
!içenin göstermiş oldukları sükQ
net ve neşe, 'kendilerine refakat 

edenler ve geminin kumandan ve 
mürettebatı tarafından takdirle 
karşılanmıştır. 

Bu aebeplerle Empress of Aus. 
tralia gittikçe geç kalmaktadır. Bu 
münasebetle, İngiltere kralının 

• • 
ı e y 

• Temmuz lı:ışınıiıı Yeşilköyde ( Baştarafı 7 incide) 
Türkkıışu k:ımpı nı;ılııcnk. 30 pJııııör kUldUr. GökyUzli daima sis ile 
gctirilecrktir. Turiım pilot ş:ıhadr.I· kaplı olduğu gibi, her iki tarar
nıımcsini h:ıiz olonJ:ır da hıırarla çıı· tan denizin tesirine kapılmak 
lışnbileceklerdir. dn nlU kU dti s f 1 m n r. L oııra. aza 

Barbara Stavnik ile 
RobertTaylorevlendi 

• • Miliıno !'erı:ıisin~.slden lı~yr.t ~rr· miktarda bUyUk ağaçlar bulun· 
gınln kııp:ınma~ı munnsebelı) le geri mnsı d • · .ı.ı U kUll 
d

.. .. 
1
.. n ~ere ınmet> m ş eş· 

onmuş ıır. • 
· tırmektedir. 

• Mısır çnrşl'll esnar ve clükküncı-
l:ırını temsilen AnkıırııFı 1ıidcıı he· Sis halfndo tayynrcyo yerden 
ret dahili.re vekili Fnik l'ıztnık tnr:ı- ışıklar ile yol göstcrrnelc ıçın 
rınd:ın knhul edilmiştir. hususi tertibat yapılmıştır .. 1-

• 1ııglli21cr bizden tütün nlmo~ıı cap ettiği takdirde havadaki bir 
bıışhyocnklıırdır. Bununla nırşgul ol- çalışarak yol gstermektedir. Bal ayı projelerini gizli tutuyorlar mnk iizerc bir tiilün müt:ıhassı~ı Jıl'I· t lıt h h lk 1 · 
miştir. Dün lnsillercye tiftik ,.e nısi. ng ere ava. tc 1 ·e erın -

Sinema alemi
nin en meşhur er
kek yıldızların• 

dan Robert Tay. 
lor ile sevimli yıl
dız Barbara Stav_ 
nik, 14 Mayıs ge
cesi saat 12,30 tda , 
Kaliforniya.da ah. 
bapları Thomas 
Whelan'in evinde 
evlendiler. iki yıl 
dızın evlenme me
rasimleri büyük 
bir sadelik içinde 

cereyan etmiş ve hakim Filip 
Smtih, Robert Tablorun birkaç 
dostu önünde i'ki yıldızın nikahını 
kıymıştır. 

Yeni evlilerin balayı seyahatla. 
rı hakkın'daki projeleri henü.z ma
lOm değildir. 

Evlendiklerinin ertesi gecesi 
yeni çift Holivuta gelmi~ler ve ga. 
zetecileri kabul etmişlerdir. Balayı 

projeleri hakkrnda sorulan sualle
re iki yıldız da cevap vermemiş
lerdir. 

Güzel Barbara Stavnik ile Ro· 

Kani:!!dada kalacağr günlerin uza
maması için Kanada 'hilkC\meti 
tedbir almıştır. Kral ve kraliçe an. 
cak yirmi dört saat kadar Kana
dada kalabilecektir. 

Şimdiki halde Emprcss of Aus
tralia büyük bir dikkat ile yola 
devam etmekte, fakat gayetle ya. 
vaı gitme'ktedir. 

k l 
- d •

1 
. 

1
• den mtiteesslr olmıyacak vazi -e gon crı ınış ır. 

• . .. yettedir. Bir dUşman filosu pek 
Fr:ıııs:ı fle mevcut tıcnrl mun:ı- cnd 1 k d" t b' t ı 

ı . . .. :ı er o ara ur ın me re r-
1 se 1cllcrırnlzııı bugunlcrde :ırtııcaı;ı . 

umuluyor. Son sllnlenlc Frıın,ız fir.- tıfadnn bombardıman edebilir .. 
rnııl:ırı cl:ı ilıruc:ıt mües~escleriınize Memleketi kaplıyan bulutlar 
ıııiirııc:ıntn lınşlrıınışl:ırdır. lstcıliklrri buna mani olmaktadır. lnglltc· 
m:ıll:ır arno;ınd:ı ipek kırpıntıl:ırı, renin yeni hava hUcumlarım 
~un, krten ve pııça,·rn vnrclır. da fit topıa'ı·ı ·ıı · · , menzı erının u-

• Fr:ım:ı rejisi, mcınlckctimizdcn zun oluşu ve atışlarrnın sUrati 
ı ütiin nlınnk üzere ktkikRl ~ aptırtnRk , · d her tU ıu h • t 1 

1 1
, .. d ... .. sa~ esın e r n~ a c ı-

ıor ır. ,u ar ıçın o rroıısanın mu-
lılm miktıırdn tUHiıı :ılocıığı rh·ııyet Jfkcsini bertaraf edebilirler .. 
cdilnıekteılir. lngiltereııin bUttin şark kıs-

• ~la:ırif id:ıresi snslık odalıırındn mında hava gözetleme istnsyon
lnlcbcye gii~tcrmek Ye sureti istiın:ı· Iarı ,-ardır. Bir harp halinde 
tini öğret~ek ü.ze:c saz m:ıskclerl n· İngiltere şark sahillerino hava 

bert Taylor uzun zamandanberi Jarnk lc\"Zı ctmıştır. hUcumlarım defetmek için harp 
e'l.·Ji id!ler. • Son ı:ıüıılcr irindc fstıınbulda lılr gemileri de yerleştirecektir. 

Bu ızdivaç ile sinema <iünyası. lı:ılık lıollu~ıı ~aşınmış, lıllhossa pe'k Bundan maada hr şehirde hU • 
r.m meşhur çiftlerinin hepsi evlen- çok mlklardn ıstavrll çıkmı~lır. Bn- • . 

. lıkımzarınd:.ı istnvridin üc kilosu beş yUk sığınaklar ) apıldı~ı .gıbi 
mış bulunuyor. . . h ı h u f k kuruşa vcrılnuş, sokııklıırd:ı aralın- er ev n, er nı cssesen n en· 

lnrla ist:ınit sntılmışhr. di sığınağı ela vardır. HUkO.· 
• Yüksek deniz licnrct nıektclıiııin met, evinin altında veya bahce

ı!ilnlıı clrnhndnki tetkikler Jıitmişlir. sinde sığınak yapmak istcycnlc
Bartın (Hususi) - Geçen Cu- Yekfılrt ıı.u me.kt~bl yük~ek ilıtic;nı; 0 • re bedava pltın vormekt~dlr. 
a .... A l Ah dl k" .. kutu hıılıııc setırmck hzere 200.000 tXGİLİZ DONAXAMASI 

Bir çocuk bir deliyi 
öldürdü 

m gunu ra ma a ar oyun. lira tnhsls:ıt :ıyırmıştır. " • • ' 
de bir cinayet olmuş ve 40 yaşın- . . • • Birkaç ı;Un evvelki nüshamız 
d . .. .. .. • ~bıı'lclerın esaslı suretle tnmırı "'-a, okıl hastası bır kadın oldurul. . 

1 
t. . . k rı c1a. lnglliz donanmasının haklıd Ye ycnı ıııyrn ınş:ısı ıçın vn ·ı ıır u-

müştür. Katil, 12 yaşlarında Meh. mum mlidürlüğünc, ":ıkır paralar i- kıymetin\ karilerimlzo blltUn 
met Kaba a':lın.da bir çocuktur. Ço- dnrcsiadc G00.000 lira islikr:ız akdi- tefcrrUatiyle bildirmiş idik .. 
cuk, kadını çifte av tüfeğiyle öl. rıc snlMıirct \'erilmesi lıakkınıinki kn• Burn.cla da bazı yeni malılmatı 
dürmü~tür. nun müz:ıkcresi hitmiş, lfiyiha mee- işaret edelim: 

lis rnrnııme~lnc nlınmıştır, l . · d d 
Yakalanıp sorguya çekilen ço- n ı te e 193 9 seensın e e-
k k ·ı· ·r d . .. kl • 'kert ve mOik\ tekaüt knnunu- niz slla.hınrmt şu şektl e arttır-

cu atı ın ı a esıne gore a ın. "? . · b' f '· k ' • .. ııun "'- ncı nıadılesıne ır ıı>rn e ·• m • t B 1 rd b zırhlr u 
dan zoru olan kadın, çocuğun uze. lenıncsiııc d:ıir bir kanun ıırojcsi ha· ış ır. un a an eş ' ç 
rine hücum etmiş ve bundan kor- zırlannuştıı-. Tekllf edilen !ıkrn ar- tayyare gemisi, on iki kruvazör, 
kan çocuk, elindeki tüfeği ateıle. nen şöylrdir: on bir destroyör, dokuz ıdcnlz
yip kadını öldürmiiştür. "l Hnzirı.n g38 tarihinden sonra nltı gemisi, halen inşa cdllmck-

Müddeiumumilik tahkikata el- Ankara ve lstıınlıul belediyelerinin, 1 tedtr .. Uc kruvazlir ile on altı 
koymuştur. lln7.i~ıın 030 <lıın sonrn dıı hususi ida- destroyör denize lndlrllmişUr. 

rclerın m:ı:ı~lı bdrolorındıı çalı~:ın Yeni gemilerin sUrati şayanı 

OLUR 

ınemurl:ırd::ın umumi miiva1enc.re t kdl dl v G hl 
nakli mcmurh·ct edenlerin n:ıkilleri a r r. corge zır ısı sa-
tnrlhinc knrlo; lı11smi idarder \'e he- atte em beş kilometre, Dldo ti
Jcdiyclerdcn ve uıııumi nıü,·:ızenc- pi kruvazörler de saatte altmış 
den; Ank:ıra, 1st:ınlıııl lıclcdiyeleriylc kilometre s4ratle seyir eclcbile-
lıususi id:ırelcr kndrol:ırın:ı geren ceklcrdlr .. 
ııwmıırl:ırın da ~·uknrıcl:ı gösterilen Yeni tayyare gemilerinin a • 
tnrilılcn. sonM umumi mü,·aıı:cncd.e ğırlıklnrı 23 bin ton olacaktır. 
~eren hıznıet müddetleri tcknüdliik l· . 
çin meşhud olan knnuııt miiddelin Tayyare gemılerlntn 1940 sene-
lıcsahında 'karşılık ol:ırıık sayılır." sinde taşıyabilecekleri tayyare 
------------- mlktan beş yUzU mlitecaviz ola-

Mardinde bir 
cinayet 

80 yaşında bir adam 
parasına tamaan 

öldürüldü 

caktır. 

Du rakam mcseıa. bir Akde
niz harbi icln muazzam bir mU
<lnfaa ve mukabil taarruz ku\•
vetl nrzctmektdclr. 

Bir tayyare gemisi İngiltere· 
ye 3.250.000 İngiliz lirasına mal 
olınaktadır. (Bizim paramızla 
yirmi mHyo..-n liradan fazla) •• 

Mardin, (Husust) - Ömeryan Bir zırhlı (o.750.000), bir dest
köyünden olup, şehrimiz.in Diyar royör ise (450.000) İngiliz ıtra
bakrr knpısı m:ıhallcsinde oturan sına mal olmaktadır. 

80 y~ında ve Halil adında bir 1ngiltereyl bu silı\hlanma ya· 
dilenci evinde yalnız bulunduğu ı·ışın<la gecmeğe imkAn yoktur. 
bir sırada meçhul kimseler tara. ÇUnkU lngllterc ynlmzcıı en zen 
fından feci bir surette öldüriil • gin Avrupa devleti değil, aynı 
müştür. zamanda en mUkemmel teşldlA.t 

Cesedin üzerinde balla, bıçak \"O tesisata malik olan memle· 

!
yaraları bulunması ve elinin par. kettir.. · 
makl:ınnda eziklik olması cina - ' lngiltere bUyUk mikyasta de

IYetin ~kc.nce .ile yapıldığı kana.. nizaltı gemisine malik olma-

latinj vermiştir. Cinayetin paraya makia beraber bombardıman 
ta.nuıan işlendiği zannolunmak _ tayyareleriylc dllşman denlzal
tadır. Çünkü bu dilencinin saklı tı gemllcrini (bilhassa derin su-
parası bulunduğu ötcd<>nberi söy- lnr~ indikleri zaman), harap e-
lenmekte idi. debilecek ..-azlyettedir. 

Caniler Halilj öldürdükten son. ıxotJJ.rJ~REXİN ]{ARA 
ra cesedi evin içine gömmüşler ORDUSU 
\·c izi kaybetmek için elbiselerini lngtlterede mecburi askerli -

!kuyuya atmışlardır. ~"aka haberlğin kabul edilmiş olduğu ına -
alınır nl:nmaz faalıyete geçen lCımdur. 1'"'akat lngilterenin ka • 

1 b . . . d l 1.a rta evın ıçın e ara.~tırma arj1'a kuv\'ctıeri ancak ha\'a taar · 

yapmış, cesedi gömülü olduğu rnzlarmı defi ''e her tUrlU lh
yerden çıkarmıştır. Vaka mahal. :rac barekotiııi karşılayncnk va· 
linc giden C. mUddciumumisi A. zlycttcn ileri &itmezler .. llk cle

şir Aksu tahkikata. başlamışttr. fa olnra kmccburl a:;kcrıtği ka· 

I Zn.bıta failleri yakalamak itfa bul eden Jngilterc bu harelrntly
faa.liycte geçmiştir. he hem h.uuutlarının emniyetini 

bir '1 rec<'yc kndaı· daha J<ıı""· 
I" l"etlendirmlş, ve hem de totn' 

t€'r r1"'"1 t' tlcre knt'i bir cvnP ,er 
mlştlr. 

XETJCE ıı 
lngllteronin lıava ,.o den 

w 
kuvvetleri lılr bir A ,·rupa de'" • r 
tivlo ınulrnyesc lrnbul <>trni> 

• 1' 
CC'k bir kun·ete maliktir . .r.ıetı 1 
le keti ııf ve m Us tem Jekcıcrlll 
mlikernmelen mlidnfn:ı cdci>11~ 
r.cği t,ibi anlaşmalar ile bdın: . 
dı~ı tıı1! 4 tetiklerlyle de ınıı•t 

·ıııl· 
tekcu harolcet edC'bilt>crlc ' 
yetl~dir. _/ 
--------------------~------,ı 
"Hitleri öldüren ada.f11 

kitabının müellifini 
kaçırdılar . ·aJi 

"Hitleri öldüren adam,. 151 
111 

kitabın müellifi Palmer puuı11~. 
ismin.deki zatın, birçok tehdit tıltel1 
tupları almakta olduğunu ce\ 
günkü nüshamızda haber "'erıt11 • 

tik. t• 
Son gelen haberler Palmer pııU· 

nam'ın nihayet geçen gün }(~"' 
forniyada Baskerfiel'd'deki ~~it' 
den kaldırılmış olduğunu bt 

mektedir. . oı· 
Palmer Putman garajına gı;,. 

ği sıraalrda iki kişi üzerine at W 
rnış ve ağzını tıka'tlı'ktan sonrıı ıı~· 
le bağlamışlar; otomobille uı ~· 
larda boş bir eve götürerek bıı1l 
mışlardır. r 

Ağzındaki tıkacı çıkart~ı:ı ~. 
muvaffak olan Palmer pıı~ eli· "c 
imdat istemiş ve etraftan yctı§ l:.j 

ler tarafından kurtarılmıştır· . ,e "'f 
P 1 " • l • lıt"ilıt: ı. a mcr mutecavız enn tt 1'I'' ..,.,,. 

ve Almanca konuşım:. "tta oldu fı.1' bir 
rını bildirmektedir. Bunlarııt dil- llıı 
mak ol:luldarı kuvvetle ümit e tct 

mektedir. tı1e1 
Malfım olduğu üzere pat.[!..,. 

Putman bir uçuş esnasında JcD} f• 
lan meşhur Amerikalı kadın t• (! 

yareci Amc1ia Carhart'in Jta'' 
dır. ./ _______ _..,, 

lzmirde sürek avı .ç 
İzmir, (Hususi) - :lzmir a\ P 

lar ve atıcılar cemiyetine rıı~115~1 
Eşref paşa kolu, 30 kişilik bır ott' 
file halinde Buca·nın uııııt 8,-ı 
köylinde heyecanlı bir sure!< 
tertip etmiştir. ,. 

Çok alakalı geçen sürek esti ııı 
smda, azılı tabir edilen bir d?~ıı 
yaralanmış ve kaçarken bckh)b'f 
bir avcıya hücum ederek oıı ;a 
dakika mücadele etmiş, soıı~r. il~ 
fazla kan kaybettiği için cM .. , .. .. 
o.muştur. t-" 

Bu süre'kte 1 ı domuz itlaf 'w 
mi!!! 'e beş domuz da yaralı 0 

rak kaçmıştır. ~ 

İstanbul Asliye Albncı fiti~ 
Mahkemesinden: 

39/687 f 
Davacı: Tahir Eriş. Ak~:~ 

Küçük Langa KürkÇu 
6
r 

mahallesi Sulu bostııl'I 
kak. No. U de. :Gı1t 

Dava olunan: Emine Altıle 
(Aynı ikametgahta)· ô'" 

Davacı Tahir Eriş taraf111
1
1' 

davalı Emine Eriş aleyhine aÇ s\I' 
boşanma .davasma ait arzub~~ ,r' 
reti !davalıya tebliğ edilmelc uı & 
yazılı adresine gönderilmiş ise~~ 
mumaileyhin mezkur ika~e~~illı 
nı terkle semti meçhule gıttıg ·~' 

··ıet' 
beyanı ile iade k1lınmas1 u 1~ 
H. U. M. K. 141, 142, 143 ~e;ıııl' 
üncü maddelerine tevfika11 gı> 
kılınan bu arzuhalle tahkik3t~ııs' 
nünü gösterir davetiye vara sıl 

. e ıı 
nın mahkeme divanhanesırı ·l 
masına ve 939/687 No. lda 1t

3 t' 
işbu davaya davalının on bt:Ş ,.r 
.• d . karar 
ıçın e cevap vermesıne ti 

rilmiş ve bcrmucibi karar ' .. ıı' 
d·va•· 

halle davetiye varakası 1 !V' 
·ıe> neye asılmış olmakla ınurııaı ı 

1. 

Emine Eriş'in Yukarda Y ,,~ 
müddet zarfında !davaya 'ı' ıı' 
vererek tahkikat için tayin kJ ~t 
19/6/939 Pazartesi günü 5~ 
da mahkememizde hazı~ bu!.~cJc' t~ 
sı veya kanuni bir vckıl go 'ffı' 
mesi lüzumu tebliğ yerine ge~ 
üzere ilan olunur. 



·. 
f' 

-c'· 

•• 

1 
• • 

ısınız 

aayan GABY VAGNER hakiki yaşım itiraf 
~,hu derece cazib bir tanda naıd güzelelıtiğini izah ec!iyor: 

~ ~n gUn kadar evvel çektir- teki Tokaloo kreminin terkibin. 
tôflrtı Fotoğrafımı gördükçe de Viyana Oniveraitesinden 
li Zlcrirne inanamıyorum. En a- meşhur bir Profesörünlin kegfi 
~}1 ~O yaşında görünüyordum. ve Biocel tabir edilen kıymetli 
r~fllıtnda ve gözlerle ağzımın et. gençJik cevheri vardır. Akpm· 
'1'/~da buruşukluklanm vardı. lan yatmazdan evvel pembe 
ia llını esmer ve sert idi. Bugün rengindeki Tokalon kremini 
c c·ı tıllt· l diın yumuşak ve dostla- kullanınız:. Siz uyurken o, bes· 

~Stkn gıpta nazarile baktıkları Jeyici ve güzelleştirici tesirini 
berı· "c buruşuksuzdur. Herkes gösterir. Cildiniz yumugayıp gü. 
dı/'ll hakkımda 35 yaımda ol- zelleıir ve buruıukluklarını gi· 
to;.~ın halde ancak 25 yagında dcrir. Gündüz için de beyaz ren-
tiJdllndUğümü göylüyor. Y eganc gindeki Tokalon kremini kulla. 
illi . Unsuru olan Tokalon Kre. nınız. Siyah benleri yok eder ve 
'tt :ıı~ gece için Pembe rengini açık mesameleri aıklaştınr ve 
l:i tundüz için beyaz renkteki- cildinizi beyazlatıp kadife gibi 
°''ffkutanarak güzelleşmeye mu- yumugatır. Bu basit usulü bilen 
ta,, ~le oldum. Tokalon kremini her kadın, "günde beg dakika., 
bir 

11
fc ettiğim dostlarımdan daha genç görünebilir ve tene 

ıııı ~Okları da benim gibi mem. yeni bir güzellik verebilir. To· 
tttıı 1Yttbaht semeresinden hay· kalon kreminin aemereıi garan· 

~~ kaldılar. tili.dir. Akıi takdirde paranız iade 

I
~ olan Pembe renk· olunur. J 

ttaricı Askeri Kıtaatı Satınalma Komisyonu ilanları j 
~•l' Çorluda yaptırılacak F Tipi bir hang~n eartnamesinde ta. 
~ a~ ~·apıldığından yeniden kapalı zarfla eksıltmeye kon.ulmuııtur. 
ı~~f bedeli 172009 lira 32 kuru§tur. llk teminatı 9855 liradır. 
~· . •esı 31-5-939 Çarşamba gtinUsaat 11 de Ankarad~ ~l. M. V. 

~;tınaırna Ko. da yapılacaktır. Şartname proje ve resimleri 8 li· 
t t5 kuruş mukabilinde Ankarada ı:Ko. dan alınııbillr. lstekllle. 
il kanunun 2 3 cü maddelerinde gösterilen vesikalarla birlik. 

lil!t teminat ~·e teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat ev. 
'il} 

llıeı c. kadar Ankarada M. M. V. satın alma komisyonuna ver . 
erı. (1001) (3303) 

~ . ~ 
ı~ll ~eru Fabrikalar mamulatından ve beher adedine tahmin edi
t fıyatı 14 lira 93 kuruş olan 7500 tane yün battaniye 1 Hazi. 
•il 93 . ~r. 9 Per§embe günü saat 11 de kapalı zarf usuhle satın alına. 

• tı~~r. lık teminat 6850 li~a olup şartnamesi 5?0 kuruş mukabi. 
ı: .. s~ "-nkarada M. M. Vekaleti Satınalma Komısyonundan almır. 
~ ;ı 11 ~?1eye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
ı~vt'.t";J maddelerinde yazılı ve bu gibi işlerle meşgul ticarethane 
t ~~ fabrika sahibi oldukların.a dair vcsaiklc birlikte teklif mek. 
>,11~ arını eksiltme saatinden behemehal bir saat evveline kadar 

:ı.rada M.M. Vekaleti satınalma komisyonuna vermeleri (3270) 
~· ı;. ~ 

11 ~halesi tehir c.:!ilen 128 ton benzol e\·safı tadil edilerek yeni. 
l\ allalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

haı ~ luhanunen bedeli 40960 lira ilk teminatı 3072 liradır. İha. 
ı.ı. ltl-5-939 çar§amba gilnü saat 15 de An.karada M. M. V. Sa. 
ıı.11 .. o. da yapılacaktır. Şartnamesi 2 lira 5 kuruş mukabilinde 

"ab·ı· 'ltıe ~ ır. İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazıll vesa. 
bır bırlikte ilk tem{nat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
IQeı Saat evveline kadar Ankarada M. :-.ı. V. Sa. Al. Ko. na ver. 

erı. (992) (3226) · 

*** ~~ıı ::ıo ton mazotun §artnamesinde tadi!M yapılacağından yeni. 
~o.0o0aP~lı urfla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 
C....,,. lıra ilk teminatı 2250 liradır. G<apalı zarfla eksiltmesi 
''. ~939 pazartesi günü saat 1,15 te Ankarada M. M. V. Sa. 
ı öl=t ·~· da Yapılaca!ttır. Şnr~namcsi 750 kuruşa Ankara.da Ko. 
• ı ; •naoi:ir. lstcklılerin ilk teminat ve teklif mektuplarını iha-

. bir taat evveline kadar Ankarnda Ko. na vermeleri. 
~ (1011) (3344) 

1 . 

h .......... lııİI 

r ': ~~-~harnrnen bedeli :·H.000 lira olan Nohap lokomotifleri ye. 
1 ı ~k:nu 30--6-1939 cuma günU ıaat 11 de kapalı zarf ~uıu 

a r:ı:ıa ldare binasında satın alınacaktır. 
l·~nllıı u 1~ girmek isteyenlerin 2550 liralık muvakkat teminat .ile 
~llr ~n laYin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 10 ıe. 

ş 01ll.isyon reisliğine vermeleri !~dır. 
t~~ııın:~a:eler 170 kuru§a _Ank~ _ye ~Y.darp~. ~~m~ler~e 

ır. (3378) . . 

Çünkü ·ASPfRIN senefer· 
denberi her türlü soğukal· 

gın1ıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
lsbat etmiştir. 

A S P 1 R 1 N in fesirinden 

emin olmak için lütfen ffi ·marka:, 

dikkat ediniz. 

· .. .'Jstanliüı . · a ·eledi.vesi · ilanları 
.. • . , ' .. ' 

Senelik muhammen kirası 36 lira olan Zeyrekte Zeyrek 
mahallesinde lbadethane sokağında 64 numaralı Zenbilli Ali E. 
fendi mektebi 940 senesi Mayıs sonuna kadar pazarlıkla kiraya 
verilecektir. Şartnamesi levazım mUdürlüğündc görülebilir. ls. 
tekli olanlar 2 lira 70 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektu. 
bile beraber 26-5-939 cuma günU saat 14,30 Daimi Encümen. 
de bulunm:ıhdırlar. (3245) 

* * * 
Beşiktaş Belediye Dairesinden: Bebekte İnşirah sokağında 

90, 90/1 No. lı Uç katlı hnrahanenin yapı ve yollar kanununun 
44 üncü maddesi hükmUne tevfikan mahzuru kaldırılmak Uzere 
görUlmekte olan muamele sonunda sahibinin meçhul olduğu za. 
bıtaca yaptırılan tahkikattan anlaşılmı§tır. Mezkfu- binanın ne. 
!Jlr ~hlııden itibaren on boı gün sarfında mamazarratmm .kal. 
dınlması hususu tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olu. 
nur. (B.) (3482) · 

*** 
Senelik muham. tık te. 

men kirası minatı 
Floryada Florya çarşısında 8 N. dükkan 180,00 13,50 

,, ,, ,, 16 
" .. 80,00 6,00 .. " " 23 .. .. 100,00 7,50 

Floryada Florya çarşısında bulunan dükkanlar teslim tari. 
hinden itibaren birer sene müddetle ayrı ayn pazarlıkla kiraya 
verilecektir. Şartnameleri Levazım Mi.ldürlüğUnde görülebilir. İs. 
tekliler hizhlarmda gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubi
le beraber '2-6-939 cuma günU saat 14 buçukta Daimi Encü. 
mende bulunmalıdırlar. (B.) (3481) 

P. T. T. Fabrika Müdürlüğünden · 
Halk tipi telsiz alıcıları için teklif ve nümune vermek mild· 

deti .l\lnyıs 939 sonuna kadar uzatılmıştır. (3399) (1832) 

jLev azım Amirliği Satın alma Komisyonundan 

5500 metre gömleklik poplin müteahhit nam ve hesabına 
5 Haziran 939 pazartesi günü saat 15,30 da Tophanede Levazım 
amirliği satın alma Ko. da açık eksiltme ile almacakbr. Tahmin 
bedeli 4840 lira ilk teminatı 363 liradır. Şartname ve nürnunesi 
Ko. da görülebilir. lsteklilerin kanwti vesikalarile beraber belli 
saatte Ko. na gelmeleri. (677) (3470) ) 

*** 
63731 adet Skandırak kayı§ı ve 75483 adet skandırak düğ

mesi müteahhit nam ve hesabına 5 Haziran 939 pazartesi günü 
saat 15 de Tophanede levazım amirliği satınalma Ko. da açık ek. 
siltme ile alınacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 5249 lira 44 kuruş 
ilk teminatı 393 lira 70 kuruştur. Şartname ve nümunesi Ko. da 
görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarilc beraber belli saatte 
Ko. na gelmeleri. (676) (3471) 

* * * 
1900 adet 220 Voltluk, 1700 adet 110 voltluk muhtelif mum. 

da elektrik ampulü 23-5--939 sah glinU saat 15,30 da Tophanede 
İstanbul levazım amirliği sa.tınalmn Ko. da pazarlıkla eksiltmesi 
yapılacaktır. İsteklilerin kaU teıninntlıırile benber belli saatte 
Ifo. na gelmeleri. (67!)) (3468) 

* * * 
2500 adet sa.kandırak kayısı ve 5000 adet sakandırak düğmesi 

müteahhit nam Ye hesabına 23-5-939 salı günü saat 15 de 
Tophanede İstanbul Levazım ftmirliği satmalma Ko. da pazarlık. 
la satın alınacaktır. Nümunesi Ko. da görülebilir. !steklilerin 
kati teminatlarile belli saatte Ko. na gelmeleri. (678) (:3469) 

*'it* 
180 ton fırın odunu alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 22-5 

-939 pazartesi günü saat 14, 15 de Tophanede 1stp.nbul le\·azım 
amirliği satınalma Ko. da yapılacaktır. isteklilerin kati teminat. 
larile beraber belli saatte Ko. na gelmeleri (680) (3467) 

*** 
75 ton odun alınacaktır. PaUtrlığı 22--5-939 pazartesi gü-

nü saat 14 de Tophanede İstanbul levazım amirliği satınalma 
Ko. da yapılacaktır. 1steklilerin kati teminatlarile belli saatte 
Ko. na gelmeleri. (675) (3472) 

* * * 
Sirkecide Demirkapıda As. Konakta mevcut 811 cüt köhne 

fotin 22-5-939 pazartesi günü saat 15,30 da Tophanede lstan. 
bul levazım amirliği satmalma Ko. da pazarlıkla satılacaktır. 
Hepsinin tahmin bedeli 121 lira 65 kuruş katt teminatı 18 Ura 
25 kuruştur. Fot.inler As. Konakta görUlebilir. !steklilerin belli 
saatte Ko. na gelmeleri. (674) (3473) 

lstanbul valiliğinden : 
1 - 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Fenerbahçe Stad

yomunda okullar ve spor li:lüpleri, Beşiktaş, Bakırköy, Beyoğlu, 
Şişli, Eminönü, Fatih, Şehremini, Kadıköy, Üsküdar, Eyüp, Şi. 
lede Halkevleri, Adalar, Beykoz, Sarıyer, Silivri, Yalova ve Ça. 
talcada kaymakamlar tarafından hzırlnan programlara göre ya. 
pılacak mUsmere ve spor hreketlerile kutlulnacaktır. 

2 - Fenerbıihçe St&dyomundaki merasim damgaiı daveti. 
yelilere mahsustur. Yer mahdut olduğundan elinde davetiyesi 
bulunmıyan hiç kimse alınmıyacaktır. 

Davetiyesiz olanların Stadyoma kadar zahmet etmemeleri 
· ıazımdır. 

3 - Diğer yerlerde yapılacak merasim davetiyesizdir. Herkes 
iştirfık edebilir. (34 7 4) 

·~.., . .·· - .. 

Tükr Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
/kinci keşide: 11 H az.i ran 939 dadır. 
Büyük ikramiye: 45 bin liradır... . 
Bundan başka: 15 bin, 12 bin, 10 bin liralık jl(. 

ramiyelerle (20 bin ve 10 bin) liralık iki adet 
mükafat vardır ... 

'rrh Ldy~ Cumhuriyet M~rk~z H•nkası 
AK T t F 

13 I 5 I 1939 V 

PAS i F 
ziveti 
~ 

Ura 
lia~n: 

. .A,llın sofi klosrıım17 lfı3 270 
B.Jnknol • • • • , • • 
L:rnklık • • • ••• , 

l>nhi/rleki lfo/ıablrftr: 
Tiırk lirası • • • • , • 

l/ariçtekl Uııhabl rltr: 
Allın: sarı kligrom 90.'>8821 
Altına tnh,·ili kabil serbest 
döl'izlcr • • • • 
Diğer dö,·izlcr ·re borçlu 
kliring bakiyeleri 

/Ja:I ne lahuillerl: 
Deruhte edilen evrakı nok. 
fiil c korşıııaı • • • • • 

K:ınunıın fi.8 mod<lelcrlnc 
ıe\'fıkon llotlnc l:ırarındıın 
\lıkl lcıJI\ ol • • • • , • 

Setıtılc.l cii:danı: 

Tirnrt ~enellcr • • • 

r..çhnm ııe tahıı/ld/ cıi:dıını: 

4
Ueruhte edilen evrakı naı. 

A ı ti yenin lrnrşılığı esham ve 
l ıah\'ilAI il!hart kırmetle 

B· Serbe~t esham ,.e lah1;i14t: 

Avanslar: 
H:ıılneye kıııa vnrfell av•n• 
Altın ,., döviz ilzerfne , • 
1'ahvfl:il Ü7.crine • , • • 

Jli~sedarlar • • • • , , 
Muhtelif , • • • • , , 

2-l.14l.l'i12.18 
l 1 .OiS."S.R.t0..50 

1 .:J2R.0.&0.D7 

278.701.70 

l2.741.2ö2.4 

12.810.409.53 

158.748.003.-

17.051.450.-

J 13.93.'l.:;U.44 

48.387.683.47 
7.914.897..50 

8.2'4.000.
~.674.!i: 

'7 .808.701.1:5 

37.126.308.6; 

278.701. 70 

!?r;.572.340.67 

141.GOT.101.l 

113.06.'l.5·14.4 ı l 

1 

1 51.382,081.06 

ı 6.086.468.76 
4.500.000.-

14.360. 718.37 

Strr11ayt • • , 

lhtiuac akrcsi: 
Ad1 ,.e fevl.:o!Ade • 
Hususi 

• • • 

• • • 
• • • 

Tedaı•üldekl Bnnknot/ar: 
Deruhte edilen evrokı naktiyc 

Kanunun 6.8 inci m:ıJlle. 
!erine tevfikan hazine tara. 
fından nkl tediyat • • • 
Deruhte edilen e,·rakı n:ık. 
diye bakiyesi • . • • • 

KorşılıAı tamamen altın olarak 
ilaveten tedavüle "az.edilen 

Heeskont muL:ııblli ilaveten 
ted:ı. \'OZed. . . . • 

Tı1rk llra&ı jf eııduatı 

06ı•i: Taahhüdalt: 
Allına tnhvilı kahil ılövizler 
Oiğer d!h·lzlcr ve alac:ıklı 

klirinıı hnL:iyeleri • 
Muhtelif • • • • • • 

,,..,../ J' dcdn 406.017.857 • 

' ı Tenmıuz ı'iss_taı_ri_h_iln_lr_t!tl_mtrarn: lüoatQ Wdl,., • Dd iddfil r 

4.217.l3.t.2li 
(i.000.000.-

158.748.:m:ı.-

17.0:>t.450.-

141.fl07.104.-

l 0.009.000.-

00.000.000.-

3.DU0.4fi 

28 218.7:>7.!lfl 

ı :;.000.000.-

10.2ır.13.J.25 

22!}.6!)7.ı o ı.-
21.617.6t0.87 

28.222. 756.s:; 
100.162.712.68 

Yek6.n 404.917.357.M 



' . ' ' .. ' ·. . .}.. ) . . , 
. r. . . ... . ', . ' - - .. . ' • • 

erece 

• 

1 o 
.• . ,• ., . . ~. · ı . . ' 

' " ' ... ·~·"''·· ' ' . 

.......................................... ! 

ve DERMAN 
Bl'QGENı"NE. Terkibinde bulunan kinin, çelik. arscn~k 

• ve acı nebatat hülasn.larile tababctın 
fevkalade ehemmiyet verdiği şayanı hayret muvaffakiyetler te. 
min ettiği bir devadır. 

B"IO GEN.iN E . Uzun ve kısa ateşli ve ateşsiz süren has. 
• talıklardan sonra görülen zafiyet, hal· 

sizlik, kansızlık hallerini mucize gibi pek kısa bir zamanda iza. 
le eder. Kandaki kırmızı yuvarlacıkları tazeler ve çoğaltır. !ş . 

tihayı açar, dermansızlığı giderir, vücude daima gençlik, dinç:. 
lik verir, cildin soluk rengini canlandırarak pembeleştirir. 

B • Q GEN• NE . Sinirlerin kıymetli ve sadık bir arkada. 
1 1 • şıdır. Sinirlere kuvvet verir Hastayı \'e 

muhitini usandıran bir çok asabi buhranları en çabuk bir za. 
manda şifalandırır. Hiç bir sinir ilacı: Nevresteni ve isteriye 
müptela olanlara (B!OGENINE> kadar istifade temin edemez. 

B · Q GEN •NE . Gençlerde görülen ve çok defa nevreste. 1 1 • niden mütevellit olan iktidarsızlık ve 
bel gevşekliğinde pek mühim rol oynar. 

B · Q GEN· NE Sıtmaya karşı fevkalade koruyucu tesi. 1 1 : ri olduğu gibi sıtma ncknhetlerinde de 
pek müessirdir. 

B"OGEN"NE Şekerli hap şeklindedir. Büyük ve kül 1 : çükler kolaylıkla alabilirler. Sıhhat Ve-
kaletinin müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

*!CP4!l 

Nezle ve baş ağrısı 
Soğuk algınlığının 

Bıt ilk alômetlctiııi 

. GRiP N 

' 

J 

ile bertaraf ediniz. 

GRiPi 
Bütün ağrr, ve sızı ve sancıları 

dindirir, grip, romatizma, diş, si-

t.ıir, adele ve bel ağrılarma mü. 
essirdir. 

1 
Aldanmayınız. H.nğbet gören her f;eyin taklidi ve benzeri 
vardır. GR1P1N yerine ba.5ka bir marka verirlerse şiddetle 

reddediniz. 

1939 RESiMLi HAFTA 
Her nüsha yeni bir güzellik ve olgunlukla çıkan bu 

haftalık mecmua Türkiyenin yegane rakipc;iz gazetesi:Jir. 
Sı\lllHI : AS"1 llS r-\c~riy:ıt :O.liiıHi rO: il. Alınıel :Seve11ofı 

1 nasııdığı yer: \ 'AJUT Matbaası Müvezzii erden ısrarla isteyiniz J 

ya 

BULAN MEMNUN 
EDiLECEK 

Şehzadebaşı Milli Sinemasında 
cüdanımı ve nüfus tezkeremi ve 
askerlik tezkeremi zayi ettim. Bu. 
lup getiren memnun edilecektir. 

ht. Çar,ıkapı ÇadJTcılar 
No. 175. Emin Akkan 

HALI TASFiYEDE 

Esnaf Bankasından: 
Hali Tasfiyede Esnaf Bankası~ 

nın toplantısı için 5 Mayıs 193 

ilan edildiği halde Toplantı muııı; 
kün olamadığından 7 Haziran 93 

Ç b .. .. t birde 
arşam a gunu saa on 

üçüncü kiefa olarak hissedarları~ 
· k cı· hisse aenetleriyle beraber Sır e 

ıı·· de Meydancıkta Mısırlıoğlu 
nında hazır bulunmaları ilan olıı• 
nur. 

RUZNAMEt MOZAKEAA 1 
1 - 938 senesi Rapor ve IIesl· 

batının tetkiki ve tasfiye nıerııll" 
runun ibrası. 

2 - Münhal iki tasfiye ıneınııt• 
luğuna yeniden iki tasfiye nıeınıl' 
ru tayini. 
~~~~~~~-~ 

Muhafrs!r-Sarıyer Tapu Sicil 
ğından: 

Boğaziçinde Rumelikavağınd• 
Çayıt1dere sokağında eski 4 7 ~O· 

··re ile murakkam vergi 'kaydına go 
3 Nisan 290 T . ile İsmail ollıl 
Mehmet Sami üstünde bulurıaJI 
bağ maa fundalığın Sarıyer bete' 
diyesinden aldıkları ilmühaber 
mucibince varisleri Ali Haydar 
Li'itfiye özsoy bu mahallin :rıarı1' 
larına intikaİini talep eylemi~tel"' 
dir. Bu gayri menkulün tapııd' 

t· kaydı mevcut olmadığından sene . 
siz tasarrufata kıyasen ~1efl 
yapılacağından bu yer hakkrt1d• 
gerek eşhası hakikiyeden ve ~~; 
rekse eşhası hükmiyeden temell\l, 

'bl iddia eden varsa elelrinde ne gı 
te ~nük ve tasarru: veııikası 11a~· 

•ıA .. •h'n.d b' f·"'°' sa ı an tarı ı en ır ay zar .... 
Sultanahmette Tapu Dairesinde 
Sarıyer Tapu Sicil M uhafızlığıflş 
müracaatları ilan olunur. ( ı 7soO) 
----~---~~---....,....,,,,, 

İstanbul ikinci icra MemurlıJ· 
ğundan: 

Bir borçtan dolayı haciz a1undl 
olup paraya çevrilmesine kar'~ 
verilen Doyç markalı 8 silinditll 
kullanılmı§ bir adet taksi otoıilcr 
bilin 27 Mayıs 939 Cumartesi sa•

1 

12 den 14 e kadar Taksim'de Met• 
ltez garajı önünde açık artırma il' 
satrşr icra edilecektir. Kıymctitıl 
bulmadığı takdirde ikinci arttıl"' 
ması 31 Mayıs 1939 Çarşamba~· 
at 12 den 14 e kadar aynı mahaıd' 
icra edilecektir. isteklilerin 111'' 
hallinde hazır .JUlunacak merıııl· 

ı 
runa müracaatları ilan olunur • 

(17858) 

Urküdar l crna Memurluğundaıt: 
38/ 1966 

Mahcuz olup paraya çevrilıile' 
sine karar verilen piyano, graııı•· 
for., çini soba, dikiş makinesi, aY' 
aah .cit'lap, büfe vesairenin 24 ?d~ 
yıs 939 Çar§amba günü saat 1 
tc başlamak şuretile Kadıköyiind' 
Hale Sineması civarında J-1•'1 

Şükrü sokak 43 No.lı evin önünde 
birinci arttırması icra kılınac~ 
muhammen kıymetin yüzde 7 5 f 
ni bulmadığı tak'ilirde ikinci art; 
tırmaya bırakılarak 26 Mayıs 93 

·ı."n'1 Cuma aynı saat ve yerde ı~ı 
arttırması icra kılınacağı ilan olıl' 
nur. 

Avrupada en çok 
kullanılan 

POKER 
tra~ bıçakları memleket~· 

de dahi en çok sevilen 

POKER Traş Bıçağıdır. , _______ ...... ... ............................................. ~ 

Adalara göç vapuru 
20 11ayıs 1939 tarihinden itibaren ikinci bir ilana kadar CU· 
mart.esi, Pazartesi, Çarşamba günleri rKöprüden saat 11.30 
<la ~!odadan 12.00 de bir Yapur kalkacak tekmil Adalar' 
gidecektir. Göç scferile naklolunan eşya 50 % tenzilfıt3 

tabidir. 


