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Milletler Cemiyeti 
Konseyi 

Cenevre, 22 (A.A.) - Milletler 
cemiyeti 'konseyinin 105 inci iç 
tima devresi, öğle vakti ruzna
meyi tesbite tahsis edllmiJ o. 

\
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Millet-Meclisinde 939 yılı b ü t-
Cesi müzakeresine başlandı 
~~li~e v ekili u,._zu~ beyanatta .~ulundu Polonya Danzig ayan 
<ıraı mahsulattan alınan yuzde 2 ı· ·' t d. . . mee ısıne no a ver ı 

tayyare ıanesı kaldırılıyor 
~. Dun bazı hatipler söz alarak tenkitlerde temennilerde bulundular 

aıfhassa eski mütekaitlerin acıkh hallerine 
~r nihayet verilmesi göz önüne kondu 
Alınan - İtalyan 
askeri ittifakı 

/!azan: ASIM US 
ta. - an - İtalyan askeri itti
~ d .. 
'ltt, lln Derllndo imza edileli. 
~ !taı..-ın beynelmilel siyaset 
~ ll<le ifade ettJj;,ri mAnA ne· 
\ ' Geçenler de Türk - lngi· 
~,,lllaşnıasmın illin edildiği 
.._ti l~enodfğe gldeıı Alman 
ile Cire Nazın Fon Rilıbcntrop 

çeleri tertipleri arasından bir mil 
yon küsur bin lira münakale ya • 
pılmasına ait kanun tasvip edil -
miş ve 1939 bütçesinin müzakere 
sine geçilıni§tir. 

Bu münasebetle söz alan mali. 
ye vekili Fuat Ağralı bütçe hak
kında beyanatta bulunmuı ve 
bundan sonra birçok hatipler söz 
almışlardır. 

Ankara, 22 (A.A.) - 1939 bUtçesl. 
nln mUzakeresine bqlanması mUna _ 
sebetile .Maliye Vekfll Fuat Ağralı BU. 
yUk Millet .Meclisinin bugtınkU top_ 
lantıamda qağıdakl beyanatta bulun. 
muştur: 

l{Qllt ltaıyan Hnriciyo 
bı., 

1 
C:ıyano arasında 

~ ttırak akdine karar veril- • Sayın arkadqlarım, 
l\to..toıdub"llnun işidilmcsi her Yüksek tetkik ve taaviblnfze arzo. '" ı. lunan 1939 mail yılı bUtçeai 1938 but. 
tlıııı biraz hayı·et ''O tane- çeslne nazaran (11) milyon llra blr 
'

6 lrarştlaııınıştı. Zira Al- fazla ile bağllUlllll§ bulunmaktadır. 
'il ,., ile İtalya arasındaki ...._ w cıldlltU ....._ ........ ....._ 
bı~ebetıcr aylardanberi öde Alaliue Vel•ill Fuaa Ağralı -. lerlmJa eldeki tahall&t rakam1&rm& s.. 

u 'b '"fh ' 1 Unat etUrilmfo, muhtellt dairelere ay 
ır- ~tll aya girmiş bulunuyor, Ankara, 22 (Hususi) - B. M. rılan tahsisat da buna göre heaap v; 

'illi~ " 0 Roma hükiunetleri Meclisi bugiln Abülhalik Ren.da. tesbıt edilm~ ve bu ırureUe cumhur!_ 'b l'ek: hnrcketleriylo (;yıc nın reisliğinde toplanarak 1939 ye devri bUtçelerinin ana. pren.slpine 
~tir; hiislerc girişiyorlardı ki mali yılı bütçesinin müzakeresine bağlı kalarak huzurunuza, yeni sene 
'- •~ts bu iki memleketi en sı- b 1 t içinde haldkt ve samımı manaıılle denk .... ıc aş amış ır. bir bUtçe getlrllm1§tfr. 
~lttıı eri bir ittifak He çoktan Celsenin açdmasmı müteakip 
t'lel'fne bağlanmış <liycblU- bazı dairelerin 1938 yılı büt
--lt • Almanya ilo ltnlyanın ------------ -
\'~li bir ittifak aıcdıno karar Baş muharririmiz 
~;--elel'i fili vazlı.·ettc hl•· bir · • · Çoruh b 
t~CIŞ!Jc " " Başmuhamnmız me u-
~lt llk: yapmayacağı için tn- su Bay Asını Us, Briti§ Konsiy 
itti>( ()laraıc siyasi bir nümayiş (British Coun.sil) adındaki mu.. 

lı teIAkki edllmiştl. teber İngiliz <~ırJyetinin Türk 
~ .. ı':11tınla beraber bu nümayiş matbuat erkanından altr zat için 
ıtıl\ ~ "Ve n-0ma hiikumetleri· stıreti mahsus3.da tertip ettiği 
Gı l ak atıarmı temin edeme- bir geziye iştirak etmek Uzere 
t~1 ttıfak: hnYRdisl ile birlikte dün akşamki ekspresle Londra. 
r~Jıtrun Alman - Leh ihtilil- ya gitmiştir. Baı:muharr:irimizin 
lleı)a tn,assut ed.cccbrf, herhal- bu seyahati uç hafta kadar sil. 
lirıd.llttztg vo Koridor mcselelc- recek ve seyahat.in faydalı intı. 
lıa'l>'n dolayı Mussollni'nln bir balarını gazetemizin okuyucula
Ja11, 

1 
tıkmasını istemediği a- rma arzedecektir. 

, a .. 
ıı,Jl't .• 'asıtasfyle dünyanın 
•ıı..._h koşeslne neşrccllldij;,ri gibi 

lıı'""k O<Jenın imzası da hazirana 
)~ .. 1 lldığı btldirildJ. Dunun ü
lttif tıe Alnıan - İtalyan askeri 

l\ltını i 
"""ıı ll nızası hazirana bı· 
'lllh lllakıa Danzlg meselesinin 
ltı;i )olu ilo halli arasında bir 

l\rtscı ,t l~11 1 >et arayanlar bulundu. 
ti11 1~0 Ueı·lirı - Roma mlht"Cri· 
ı-.... 1 

Ucu arasında bir ne\i nn· 
.nıı-.a 
'r ınazlık cmnrcsl idi. 

h ... llbii olnrnk Alınan ,.e Jtal-., lı.. • 
•ıı 1 h Ukunıctıcl'l askeri ittifak 
lıı, a ede inin imzası bira,· son-

u t('} • 
1(11,"\ lir edilınc l ile nıilı,·crin 
<I,, ş;u hakkında şnracln, bura 
Ilı .. Uphelcr tı ... ·an<lıg"'..'lıu fnrk ,. ·•ce d ., 
•tın• crhaı Yeni bir knrar , ·er

"!;-c l .. 
'' llirı UZtun gördüler. Muahc-
1. 

1 
hnzasrnı on bcs giin cn ·e-

n clııa • 
lltıı r. nu suretle 'nziyctlc· 

h •slah etınfş oldnlnr. 
•ı1111nı ı 

tııı~ n >erabcr Almnn H~ t-
Uıı tıt·1} f' • r ı 11111 • ıa ıll askcrı ittffnk 

Geçen mall aene nfhayeUerinde muh 
teli! mevzu ve matrahlarda ehemmi_· 
yelli nisbette vergi tenzllltı yapıldığı 
ve hlç vergi ihdas ve zammına gl_ 

dilmediği halde 1938 maıt senesinde 
tahakkuk eden ve yeni bütçe tahmini_ 
ne esas olan rakamm, cart ıene bUt_ 
çeıılne nazaran arzettlğlm (11) mil • 
yon lira dereceafndekl ytlkseklfğl bir 
taraftan memleketin iktmadl haya. 
tında görWen devamlı inklp.ft ve dl. 
ğer clhetten de maU mevzu ve esas. 
larda takip edilen ıslahatın tabi1 ne" 
ticeleri olduğunu ve her iki lmllln de 
doğrudan doğruya bUyUk .Meclisin al_ 
dığı ısabeUl kararların mahsulU bulun. 
duğunu tebarUz ettirmek benim için 
bUyUk bir vazl!edlr. 

(IJcııamı 8 incide) 

Naziler bir gümrük binasını daha sardılar 
Varşova, 22 (A.A.) - DanzJg za_, haber verilmektedir. J ve katl bir beyanname vermeatııı ta,. 

bıtası, Piekle adındaki mevkide bulu. varııova, 22 (.A.A.) - Şodaki tara. lep eder. 
nan gtımrUk binasmaa mahsur kal. tından Danzlg ayan meclisine tevdl Notada Kalthoa'dald .Polonyalı güm., 
mış olan Polonya gUmrUk memurlan. edilen nota&. Kathoa ha.d.lselerinln me rUk memurlanna kar§I yapıl&n teca1 
nm yardmıma koşmuştur. Polisler sullyeU Danzlgnıakamlarına tahmil e vUzlere bu memurların sebebiyet ver .. 
muvasalat eder etmez, nazller "tek - emmekte ,.e aşağıdaki husu.sat bfldfrll. medfği ve nUmay!ıçllerlD bir Jcmmmrq 
rar geleceğiz., dfye bağırarak dağ'ıı • mektedlrl polis UnJformamn tqıclıklan görWdU-4 
mı,şlardir. ı - Polonya hUtromeU, gümrUkler ğQ kaydedllmektedlr. 

Varoova, 22 (A.A.) - Nazilerin sahaıımdakl haklarınm emrivaki yo _ Danzlg, 22 (A.A.>:- Havas ajana 
bir Polonya gtımrUk bl1l'08Ullu yıkını§ luyla tahdit edilme.sini kabul edemez. bllcllrlYor: 
oldukları Danzlgle oarkt Prusya hu • 
dudunda kA!n Kalthoa'da bu lıAdise _ 
!eri takiben mUmasil diler bir takını 
ha.dl.seler daha vu1tua gelmesi Alman_ 
larm niyet \'e taaavvurları hakkında 

bUyUk bir endişe uyandırmı§tır. Bil _ 
hassa Almanların Polonya gUmrllk 
itUhadına da.hfl olan Danzlg ara.zlsl 
gUmrUklerlnin kontrolünü ellerine ge_ 
çlrmeğe çalI§malarmdan korkulmak • 
tadır . 

Berlln, 22 (A.A.) - :Bir taksi lle 
Kalthoa'ya giderken Polonyalı dlplo • 
mallara ait bir otomobflden atılan iki 
kurşunla öldilrUlmll§ olan DanzJgll §ah 
ıım CrUbner isminde bir adam olduğu 

2 - Polonya hllkflmetl, mUcrlmler 
hakkında tahkikat yapılmasm.ı ve ne_ 
Ucenln blldlrllmeslnl talep eder. 

3 - Polonya hUkO.metl, Leh güm_ 
rUk mU!ct~lerinin oturduğu binada 
yapılan tahribat için zarar ve ziyan 
talep eder. 

4 - Danzlgdeki Polonyalıların ve 
Polonya mcmurlarmm mUkerreren te. 
cavUzlere manız kalmaları ka?Jil!IIlda 
Polonya hllkQ.meti serbest Oehlrde 1n.. 
tlzamı ve Leh halkının ve memurla_ 
rmm emniyetini temin için Danzlg a. 
yan meclisinin kendlsine ne gtbl te. 
mlnat verebileceğini tasrih eden açık 

Danzig .ııenatosunun Poloı:ı.ya ma • 
kamlarına v~elerlne tam emııl)"lt 
içinde devam edebilecekleri haklan&. 
teminat -verdiği blldlrllmektedlr. 

Meclise verilen 
Bir layıha 

:Ankara, 22 '(Husust)" - Xn.. 
kara su i§leri mWkiyetinin bele-« 
diyeye devri hakkında hükfunet 
meclise bir layiha vermiıtir, 

Belediyenin eski makine şubesi 
şefi Nüsretin· mufiakemesi 

Üstündağ şahit olarak dinlendi 
.._... -.......... . -

.. J rt n• 
'(Ya.:m !! ncl $ayf a,mı.:<laJ, 

• 
1 Alman- İtalyan askeri 
ittifakı dün imzalandı 

Berlin, 22 (A.A.) - Alman • 
İtalyan ittifakı muahcldesi, bugün 
saat 11.08 .de Raylı başvekalet 

sarayının büyük kabul salonunda 
Kont Ciano ve B. Von Ribben
trop tarafından imza edilmiştir. 

Berlin, 22 (A.A.) - Alman -
İtalyan paktında Alman • İtal
yan hududunun daimi olarak tes 
bit cldilmiş olduğu kaydedilmekte 

idir. 
Alman ve İtalyan milletleri ha

yati sahalarını temin ve sulhu 
idame etmek üzere istikbalde müş 
tereken hareket etmeğe karar 
vermişlerdir. 

Pakt, 7 maddeyi ihtiva etmek. 
tc-Oir: 

1 inci maddede, iki tarafın müı 
terek emniyetleri veya Avrupa 
vaziyeti hakkında .dalıni temaıı 

halinde bulunacakları, zikredil· 
mekteldir. 

2 inci maddede, müşterek men. 
faatleri tehdit edildiği takdirde 
iki tarafın derhal yeld::liğcrile 

istişarede bulunacağı tasrih edil
mektedir. 

iki taraftan biri tehdit edildi • 
ği takdirde ldiğcri ona diploma· 
si sahada yardım edecektir. 

1' ~e inin siirntlc imzasını 
,,_ hl. .. İtıı?tUz anlaşmasına kar

( ."'11knbl'le icabı şckllnclc 

3 üncü maddeıde, tarafeynden 
biri bir ihtilafa sürüklendiği tak· 
<lirde diğerinin bütün hava, ka. 
ra ve deniz kuvvetlerile derhal ' • ~Hıı lnr. llaldJ.aUn (İl](•, R • • ,. T •• ·.:ı ı. 1 ... 1 - ~ • ...: "·( a' n· ( 1. " ,. 03 le ol . emıımı.: "cuyor,.: seroısınue .:ı patJyonımıu.:un arı ış mcrasımın 008ıc.rmel\ c ır. ır nıı ıı.: suy ıuen se-

ıııasın<la ameli bır firinıi:le milli kıuaf etlerini glu_mi1. olan Nevp_orktaki 1'ilrk kad~ı., ~ b~ 'Amerikan bau_rakları arasın- ona yardım etmesi !derpiş edilmek 

4 üncü maddede askeri ve 
harp iktisadiyatı sahasında iki 
tarafın aralarındaki işbirliğini 

derinleştirecekleri kaydedilmek • 
tedir. Bu işle meşgul olmak üze, 
re iki memleket hariciye naz:rl:J 
rının riyasetinde daimi komisyon 
!ar teşekkül edeuktir. 

5 inci ma!ddede, ihtilaf zuhu • 
runda iki tarafın ayn sulh imza 

( DetxmıJ 8 4nbid6) .(Devamı 8 incide). ~a e.~r.üUJ11..or... tedir. 
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Resmi plAkah 
otomobildekl talebe Sahte damgall 

BUyUk Millet Meclisinde res k 
Jl\I otomoblllerln hizmet harı." t Uma Ş 1 af 
cinde hususi hizmetlerde kul - • 
lanılması epey mllnakaşalı bir Şıddetli bir ceza talimat-
hava yarattı. Dilmesi hazırlayorlar 

Bu münakaşada hdklm olan Yerli Jcumaşlara Ingiliz dam. 

Belediyenin eski makine şubesi müdü
rünün muhakemesi devam ediyor 

•• 
Ustündağ şahit 
olarak dinlendi hava, ne dar bir tasarruf zlh _ gaları vurarak pahalı fiya.tla. -. 

niyeti, ne de sadece "ben bin tanlar ve böylece halkı aldatan.. 
miyorum sen niçin binecek~ lar hakkında yapılan tetkikler 
sin?,, ıdhnlyetlcllr. Bence bu bitirilmig, hazırlanan rapor Ve- İstanbul belediyesi eakt ma- mukavele mucibince kanuni 
mUnakaşa:rı canlandıran, nokta kalete verilmiştir. Sanayi tetkik kine ve sanayi dairesi mUdürU muamele yapılmryarak niçin 
zlkredllmedl. Fakat bu ins heyetinden Hilanet Ankaradan ı-:usret Kolin birkaç ay evvel yalnız para cezası ile iktifa e
Iann asabına kadar nüfuz:~: şehrimize gelerek bu hususta a. işinden uzaklaştırılmış, sonra dildiği yolunda mUddciumumt 
mte olan bir prensibin şahla lmaca.k tedbirleri ka.ra.rlaşt.Ir - da hakkında tahkikat yapıla- İhsan tarafından sorulan suale 
ması idi. n. mak Uzere tetkiklere başlamış _ rak belediyenin benzininden de üstUndağ şu cevabı verdi: 

Hizmet konfor gibi insanın ;:1"~ Bu riı1!ı1!:°reket ed:ı-ek hususi otomobilinde kullana- - Temizlik kamyonları işine 
Adeta bir parçasıdır. İnsanı kon ye zarara ugra.. rak vazifesini !ihmal, suiistimal gelince, bunlar kanun( mlldde· 
tordan ayırmak bence mUm- 1;:de~ !~= "a~~ ve hlllfı hakikat beyanatta bu- q zarfında teslim edf1mediğl i
kUn.dUr. Fakat hizmetten ve hakkmd b. . ::ııarpı .. ınuu.aeı Junmak suçuyla asliye birinci çln muamele yapılnııyarak, yal
hlzmetln kolay görUlmesl için 

1 
1~ ıNr ~zamname hazır - ceza mahkemesi tarafından mu- nız para cezası alınmış. Halbu· 

I
A 

1 
anac&Aı.u. ızamnarnede ayn hakeme alt l idi ~zım o an vasıtalardan uzak. ca yerli kumaşlara tngili dam. ına a ınmıtı . ki bu para cezasının alınması 

Süt mütehassıs-

Orfa ve liselerde 

imtihan 
talimatnamesi 

ı d ·· f 1 d Hangi maddeler ne an un op an 1 şe!:::!de değiştirilecek 
Sütçülülde uğraşan Lise ve orta okullarda tatbi1' 

mütehassıslar dinlenecek edilmekte olun imtihan talimat-
namesi Maarif Vekaleti ta.rafııı• 

Süt mütehassıslar heyeti dlln d .. ümüzd. k. yın.:ı• t an on e ı temmuz a U"' 

oplanmış, sUtçUler cemiyeti t- Ankarada toplanacak bir koınil-
dnre he;> eti ftzalarını dinlemiş· yon tarafından tetkik edile~ 
tir. Bundan başka sUtçUlUklu ve bazı maddeleri üzerinde de. 
uğraşan mUstahslllcr de dinle- ğişme yapılacaktır. Talim& 
necektir. menin hangi maddeleri ne ~ 

Yapılan tetkikler neticcslndt> de değiştirileceği henüz kati tu• 
1stanbulda 5000 inek bulundu- rette tesbit edilmiş değildir. 
ğu anlaşılmıştır. Bu inekler l· İmtihan talimatnamesi h 
çin bir ahır mıntnkası tesblt e- kında muallimlerin ve me 
dilerek buralarda ahırlar yapı- idarelerinin fikirleri de alın 
lacak, inekler bu ahırlarda bu· tan sonra icap eden tadilat 
lundurulacaktır. pılacaktır. 

sut tevzi merkezinin nerede -o--
yapılacağı henUz tetkik olun- ~cnebi ve ekalliyetle 

k 

laştırmak insana eziyet olmak. gası vurulmaması için dezka • Muhakemenin geçen celsesin- veya muka,·elenfn feshi daimt 

tan Zlya
A i hl yrt. de mUddelumumt tarafından ue şe yanet olur. lar bulunacaktır encümen karariyle kabf1dir. 

Bu nokta'VT b'" 1 1 t • eski vali ve belecllye reisi Mu- B J• vY ece şare --O- - u, böyle olmuştur, yoksa 
ettikten sonra hizmet haricin- T k h 

11 
. hiddln 'Ostündağın mahkemeye encümen kararı alınmadan mı 

de otomobil hlkAyesine tekrar opra ma SU erı çağırılarak şahitlik etmesi is· yapılmıştır? .. 

maktadır. imtihanlar 
Bu yıl ecnebi ve ekalliyet ~ 

lannm ilk kısımlan da reenıl lP" 

okul imtihan talimatnameıeti ~ 
hWcümlerine göre çalışacaklal' • 

Mısır rejisinin alacağı 
tütün 

Mısır rejisi hesabma 500 bin dır. Beşinci sınıf ikmal imtihaO• 
kilo tütün almak Uzere şehrimı.. ları 26 hazirandan bir hafta "*' avdet edeb11lriz. Bence bunla. f • • k 1 tenmiş ve mahkeme muvafık - Ben böyle bir şey hatırla-

nn en mUhimml mektep tale. o ısı a kıyor bularak Ustündağı çağırmıştı. mıyorum. Daimi encUmen ka-
beslnfn altına verilen resmt A Mnznun Nusret Kolln'ln dUn rar vermedfkce, hiç bir memur 
pllkah otomobUlerdlr. fyon itleri müdürlük devam edUen muhakemesine Us- ve lenzım dairesi teslim ve te· 

Gerçi bir baba şefkatinin de- halinde idare edilecek tUndağ gelmlt bulunuyordu. sellüm muamelesi yapamaz. Fa-
1111 olduğuna başka şahadet fs. Toprak mahsulleri Oflılinin bir EvvelA yemin ettikten sonra şu kat bu iş !çln dafmt encümenin 
temlyen bu hA.disede ziyan• edi. haziranda lAğvı ile idaresinde ifadeyi verdi: kararı alınıp alınmadığını bil· 
len b.fr mlllet malı, sullsUmaJ bulunan teşldlltlarm diğer mer- - Suçlunun vazifesini ihmal, mlyorum." 
edilen blr kudret mevcut değU kezlere bağlanması hakkındaki suiistimal ve hlllfı hakikat be- Muhiddin Ustundaldan baş· 
dlr. Fakat şefkatli babanın mer tetkikler bitmiştir. yanatta bulunduğu hakkında ka İtfaiye MüdUrU İhsan <la şa-
hametJ bir prensibi yaralamak- Ofisin jdaresinde bulunan af. bir kanaatim yoktur. Kendisi- bitti. lhsan evvelA: 
ta.dır. Bu prensip sınıfsız ve te. yon itleri müstakil bir müdürlük nl vazifesine bağlı, çalışkan ve - Nusret ile aramızda husu
satlnz blr mnıct yetiştirmek ar. ?alind~ idare edilecektir. Yeni namuslu olarak blllrlm. Eskiden met vardır. Davalıyım" dedl ve 
zuaudur. ıdare ılk olarak afyon yetiştiren belediyede makine ve sanayi sonra yemin ederek şunları 

Bazı ~elrtep saatlerinde bina mUstahsillerl konıyucu kararlar dairesi mUdUrU idi. Bir ara te- sOyledl
lann anUnde resmt plAkalı oto. ::ıı~ktlr. Bil~ afyon mUs. mlzllk işleri mUıdürlUğU fnhl- - Ben suçlunun vazifesini ih
moblllerln henüz yaşları on be. ni ~ bır çok şiklyetleri. lAl etmişti. Bu Jşi de vekAleten maJ, suiistimal ve hflAfı hakl-
11 geçmiyen kız ve erkek ço-

1 
m:e ~l~ afyon alış fiya.t. kendisine verdik. Vazifesi bu kat beyanatta bulunduğunu bil

eukları beklediklerini, sabah ve ~t bire ::\=ye igleri suretle bir kat daha çoğaldı. mlyorum!" 
akeam saatlerinde onlan cad.. caktır. te oluna. • Oradan oraya T&klt geçirmeden Bundan sonra belediye avu-
.delere yaya olarak döktılen ço. Buğday i§lerinin Ziraat banka gtd~btlmul lol• m"tllka blr katı Raml, mahkemeye blr latl
cuklar arasından gelip al:StUr- sına bağlanması !hakkındaki tet. nakıl vasıtasına blnmeğe Jhtfya· da vererek davacı sıfatfyle dah· 
dtıklerlnl görmek mUmkUndtır. ldkler de t.amamlanııuştır Buğ cı vardı. Kendlılne bunun i- 11 dava edilmesini istedi. Mah
Bu manzara bence iki ba~ım. daylann dahilde satı§ ve ·muba: çin kanuni harcırah veriyorduk. keme bunu kabul etti ve sonra 
dan kOtU terbl7e numunesı ol. yaaaı ile harice aevkini ve etan. Bir gUn, bu itin mutlAka tak- fezlekeyi tanzim eden belediye 
maktadır: dardlzasyonunu bir hazirandan sl lle yapılmayıp herhangi bir mtıfettlşlerlnden KAzım ne KA.-

ze gelen MıSir Bankası umum ra yapılacaktır. 
mUdürU tüccarlar ve İnhisarlar 
idaresile yaptığı temaslan bitirmiştir. Müzakereler iyi şekilde Kapanacak ekalliyet 
neticelenmigtir. Diğer taraftan okulları 
mUhim miktar:ia tUtUn. almak U.. Şehrimizdeki bazı ecnebi ve ,. 
zere Polonya rejisi mümessili de kalliyet okulları bütçe darııl 
şehrimize gelmiştir. Mümessil dolayısile önümUzdeki dere rıJJ 
burada bir münakasa açacaktır. başından itibaren kapatacakl.ıt' 
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catçılan girebilecektir. mi§lerdir. 
Uygun olan binalar Maar;ı~ 

rafından satın almamk 
Babray gemiai ilk okul yapılacaktır. 

Almanya.da inşası tamamlan • -

mış olan Batıray denizaltı gemi. yeni çocuk bahçeleri 
miz de ağustos ayı içinde lima. 
nmııza gelecektir. o zamana ka Bu yıl açılacak devamlı 
dar gemhıin techizatlan tam~ bahçelerinden başka aynca 
lanacak ve tercUbeleri yapıla • tatilinıde çocukları 110kakta of 
caktır. Gemiyi limanımıza geti na.maktan kurtaracak yaz 
recek kaptan ve tayfalar Alman: bahçeleri de açıla.caktI1'. Bu Ja 
ya.ya. hareket etmi§lerdir. susta tetkiklere başla.nmıttD'· 

bahçeerin sayısı 15 kadar oı. 

Kadın kavgası 
caktır. Yerleri tesbit edilm~ 
tedir. l - Memleketin bttnyeslnl · itibaren Ziraat Bankam yapa. _ mUeaaeıenln naktl vasıtası He m11 dinlenlldller. 

sınıfsız ve tezatsız m111et haya· caktır. Banka. ayni r.amanda yapıldılı takdirde, gene kendi· Bunlar fezlekede yazdıkları-
tma gOre tanzim etmek lstıyo. yurdun her tarafındaki mhire sine harcırah Terlltp vertlmiye- nı tekrar lle uzun izahat ver· Hürriyet tepesinde gezen Ka- -O-

ruz. Halbuki mektebe daha ço. sllolarmı da idare edecek ve buğ ceğini sordu. Ben .de bOyle bir diler. sımpaşalı GUUzarla Mecldi·yge-a Belediyeden açık 
cuk yaşta refahın son merte- day sa:t.Jılarmda köylilyU koru- müessesenin otomoblllnden isti- Bunlar da dinlenildikten son· köy sakinlerinden Dudu ka' 
besinin sembolU gibi telAkki e. yaca.ktır. fade ederse, harclrahın •gene ve· ra NUsret bir istida Yererek mll- etmişlerdir. Dudu taşla Güliz

1
ar·. kalan memurlar 

dilen ve sınıf, korna, tekerlek, rllebilecellnl ıöyledlm. dafaa şahttlerlnln bulunduğu· rın başını yarmış, kaçmışt 
sntndlr haltnde ifade eden oto. 2000 lamba kaça mal Fakat kendlslnln hususi ve- nu ve bazı hususların da tahki- Yaralı tedavi altına alınmıştır. Bir hafta sonra tebliga 

ba,Ianacak moblllerle ıgldip gelen talebe olmut ya söyledili gibi tş Bankasın- kini istedi. MUddelumumt bu --o-
ister itemez bir sınıf ıuuruna Eski valt ve belediye reiBI dan alınmıt bir otomobtU olup isteğe lştlrA.k etti. Mahkeme yeni apartımanlarda 
•ahlp olacaktır. Muhiddin UstUndat zamanında olmadıtını bilmiyorum." de vakıt geçildiğinden bu hu· Hazirandan ttlbaren bele oturma mu··aaadeaı· yede k l k 

BllA.hara hayatında tesadttf elektrik şirketiyle bir mukave· Bundan sonra, temlzllk kam· susta bir karaı: vermek ttzere cı arı aca memurlara 
lhUmall pek zayıf olan bu lüks le yapılmış, fstanbulun muhte- yonlarının mukavele mUddetln- muhakemeyi başka bir gUne bı- Yeniden yapılan binalarda o- hafta sonra tebligat 7apılıXl 
hayat çoculn daha kGçUk yaş. ııı yerlerine 2000 llmba takıl· den gee olarak teslimi Uzerlne, raktt. turulmaya müsaade verilmek başlanacaktır. Bunlardan .,. 
ta memleket hayatından uzak. mıştı. Beher l&mbanm takıl· için yeni bir karar verllmlştlr. mur olanlara iki ay tam ~ 
ıar.1rma7a, memleket hayatın. ma masrafı olarak 135 lira gne. Ayasofya muzes·ı Av malzemeleri Böyle.bir musaade almak için başka bir vazifeye tayin olO 
dan uzaklqtığı için de betbaht terlimiftl. ov veya apartıman sahibi ma· nuncaya kadar da n111! •"' 
olmal!a mahldlm eder. Belediyeye yapılan bir lh- Gidecek eaerler Fiyatlarda mühim halli belediye şubesi başmüben· verilecektir. Evvelce de .,arP lnkıllp prensipleri ancak en barda bu IAmbalarm 
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_ tıiıfiyeye baflandı tenziliıt yapıldı dlsine başvurup blnaarnı gez- ğımız gibi çıkarılacak oıaııl". ııenç nesillere mektep terbiyesi raya mal olduğu halde fazla ti· Ayuofya mu.....dnln içerisine lnlllsarlar idaresi av mahe.. dlrecek, bu mühendisin verece- rın çoğu muhasebe kadr1J111' 

vuıtaslle verlleblllr. Fakat res. yatla ıgösterlldlği bildirilmiş· Bizana ve Osmanlı devrine ait meleri fiyatlan ilıJertnpe mUhim ği rapor belediye merkez fen dadır. il' 
mi pllkalı otomobillerle mek. tir. eaerler - için bir heyet teıızUAt '8PflUDbr· Bu ucuzla • heyetine gönderilecektir. AY- Maaşların Ucrete tahvili dO • ~ 
tebe ••killer heyetine gider gl- Bu ihbar. üzerine tahkikata teşekltlll ettllbıl "" bn heyetin manın ıılsbeti barutlar Ur.eıinde rıca bir mühendis ve ten me· yıslyle otuz kadar memur 6 1 
bl giden. çocuklar bfr sınıf oda. glrlşllmlştlr. de tetkiklere baeJadıjnu yazınıt- yüz.de ondur. muru da binayı tetkik ettikten belediyeden ıstıfa edecek.Ur. ~ 
nsmm bayraklığını yapmakta. • tık. Heyet ~ kfılk mtızainin I Birinci nevi kara av ~ sonra oturma müsaadesi verlle- o - le 

dırlar. Ayni mektepte mektebe servetlerini, refahlarını bir ba. naklinden başka. Topb.pı saray nun 1 kiloluk kutusu 220 kurut- cekttr. Liman işlebneleri h 
gelmek !cin bir taksi otomobill- ba şefkatinin zaafı ile çocukla- miluısi deposunda bulumm ve Os j tan 200 kuruşa, yarım kiloluk O Bir hazirandan ftibareD ti' ti 
ne binmek için değil, bir oto. rının ayakları ucuna aerpenler manlı imparatorluğu devrine a.lt kutusu 110 kuruştan 100 kunı • e· "ki başlayacak lima.n i§letmelıeri .. t btıse binmek imkA.nına sahip ol vardır. Fakat b~ çocuklardan olmak bere Ayuofyaya gide· şa. ve çeyrek kiloluk kutusu ~ 111 

et çarpb mur mUdUrU F.auft Man~ .~ ~ 
mayan çocuklar da vardır. on. kaçta kaçı bUytık refah ve lU. cek eaerleri de tesblt etmefe bq 55 kurufUuı 50 kurup. indiril - Kaaımpaşada BUyükpiyalede muavini Ha.mit Saraçoğlu ....-
lann bu arkadaşlarına karşı ks için-den kalkarak, hayat mu. !amı§tll'. miştir. oturan Fatma dUn iki çocuğu §ekillerini alan bO.tçıe ve kadfO' 
duyduklan hayranlık, en kısa cadelesine atılmıştır. Atılmışsa, Vekilet mUze mtldilrlUğtlne ile Beyoğlunda Cumhuriyet coo lan Vekaletten almak tuıere JJJ' 
zamanda nefret halini alablllr. bu dan da muvaffak olmuş. tanmmıt ve ban atik& i§lerfle Karaya oturan vapurlar deslnden geçerken Artının bl· karaya. gitmişlerdir. Yeni ~ 

Biz, memleketimizde ne baş- tur? me~gul olmue ve Avrupe.da talı. Geçen ki.nunusAni başmda IKa slkletl çocuklara çarparak e- litm ay be.şmda tatbiki için "8-
kalarma hayran, ne de başka_ Çocuğu kUçUk yaşta mUcade. sil d.miı bir müteh8.S8JS gönde. radenizde çıkan bUyitk fırtma. • hemmlyetll surette yaralanma- tün hazırlıklar 1,a.mamlanmlf*S1' 
!arına nefret duyan vat_andaşlar leden kısacası tezat olan, pr•ıı.. rocektir. da Ereğli limMmızda karaya otu.. !arına sebebiyet vermletlr. Ar -" 
kOtlesl istemiyoruz. Sandotı ve slp ittihaz edilen. ·standart ha- Ayasofy& müzesi bahçesi de ran 9 vapurdan kurtan1amiyan Un yakalanmış, çocuklar 'tedavi ;j 
fe!Akctl aralarında taksim ede.. yattruı uzaklaştıran usuller ço. Bizans heykel ve eoerlerile ...,,_ Kaplan vapuru Geyve Alganıasr altına alınmıştır. ~ Pazarteai ~ Salı 
cek Türk vatandaşlnrı yet!~ttr- cukları şe!kat namı altında mez gin bir hale ookulacaktır tarafmdan yllzdllrUlınliştlir. Ge. -o- > ~ -
mak emellndeylz. bahalarda katletmek manasını · minin fırtına umanmd& Galata :ıııı::: 22 MAYIS ~·23 MA\'JS inhisar .,.flerinin ·• 

2 - Ferdi terbiye bakımın. da ifade eder. Vali Ankara a "tti npurile yaptJtı -·da ,,.. cı: SRobınrA. Uobıer~ 
dan da resmi pllkalı otomobll Milli ve ferdi terbiye bakı. Vali,.. Beled17e ieiafnoıttor Y1" tarafmdan .ı.Iıfı yaralar - toplanbaı 1-

17 

•'"'' 

11 

...,, ~ «;ocuğun tızerJnde hlc de iyi bir mından bu mahzurun önUne Lfttfl Kırdar dttn aktamkl tren- dan ~ alt tarafmda. yara ol- İt>bbsa.rl&r tefler encllmeni dUn Vakıtler 1 vasa. l~a1 Vua. ~ 
tesir bırakmamaktadır. "'ccmok sanıyorum kl Maarif ıe Ankaraya gltmltUr madıgı görülmtlftür. Zooguldak umumi bir !oPhmtı ya.pmJI, ay -·:--ı:ı--ıı.-ı-

On yaşında bUtün kolaylıkla. Vektlinin vereceği bir emre tl- Muhasebeci de ber~ber ııt- Jtma.nma göttırUlen ve Sadılrza b&tmda. meriyete girecek yeni 
• One• '38 91' ,. etP 
u oıe 1210 446 1210 

,., 
lk indi 18r8 844 

"' ('9 
s'' 

A ~-... 192' 1200 192'7 ıtOO 
v ataı 2117 ua ıuı ... .... ••k 281 707 22'7 

,,, 
~ 

nn kendisine ram olduğunu gö- bldlr. Demokrat milletin, de. mlştlr. j de Fehmiye ait olan vapur bu • kadro ve b0tçe1erlıı tatbik te _ 
- W ~l'I •• saman:mokrat zümresinden gelen Ha. Vali Ankarada 4-6 ıgUn kala· ~~ Uma.nmnza getirilec:ek, 1dlleriııl brarlaltll'Dllfbr. Umum 
tfleec!ell Mr eoeuk fçtn fstfkbaJ san Ali Yncelln bu işi ıttratle rak belediye bUtçesl etrafında l ll vazi :::=· Ayni teblıke.. ı&Udtır Adnan Halet Tqpmar 1 
kola.,, ao1ar btr mücadele meT.ıbqaracalma eminim. )'Uksek maakmlara izahat vere-ı lan aJ:ıa. ya. oturmU§ o - bugUnlerde Ankaraya gidecek, 
mu olamıncaktn'. Her dmrde 8a4rl Bltt'W cekttr '\ vapurunun da kurtL Veklletten l90ll direktifleri ala • ,ııı._ ___ .__. ___ ~~,... 

• ı uımasıııa ~. caktlrıı ı-

_..ıo 



KBg davamızın halline doğru: 4 

Bir köy eğitmeni ··oiID8k-iÇi.n 
aranılan vasıflar nelerdir? 

kayun lideri olacak adamı en büyük mektep olan Ordunun 
forma ettiği insanlar arasında bulabiliyoruz 

Yazan : Refik Ahmet Sevengil 
.... c-.~-"••••-~. I .·."'ft~ _ ....., .. 

1 -. YAXl11 13 M"A YIS 1939 

Madritteki zafer geçi ti 
nasıl oldu 

Geçit resmine yirmibeş 
ikibin beşyüz Alman 

bin İtalyan 
iştirak etti 

Yağmura rağmen 
kimse yerinden 
kımıldamadı 

~ ---
Zafer remüreçidinden blr manzara 

sonra hava• açtı; gUneg çıktI ve 
topçulardan sonra Condor fırka. 
sı bandolarile birlikte geçmeğe 
başladılar. Bunlan müteakiben 
de kamyonlar U7.erinde askerin 
iaşesini ve hayatını gösterir tab
lolar geçmeğe başladı. 

TayYarelerin geçişinden 80ll1'8. 

saat 14 te geçit resmi nihayete 

erdi. Generalin tribUnn lSnUn<Jea 
geçen her kıta Alınan ve ltaı • 
yanlar da dahil olmak ~ 
''Yaşasın Franko, yaşasın İs • 
panya,, diye bağırmışlardır. 

Geçit resmine cem'an 250.00Q 
kişi iştiri.k etmiştir. Bun1anU 
25000 i ltaıyan ild bin be§ Y.l1zU 
AlmandD'. 

ispanyanın yeni sefiri geldi 

Görüp düşündükçe: - 2-2 ,_., 3-E ~ - - --

Kuyruklu yıldız! 
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Beş hırsız yüz 
otomobil çalını 

va kanara .... _ .................................................... ·-······················ .. ·······-···---
Amerikada Alman casusları 

Otomobillerin hakiki gUn işine giderken kcn<llslnin safdil idi, faknt bunun Uzerlnde 
sahiplerini söylemiyorlar - 9 - evde kalmasından cok mUtees- fazlaca durmak ela muhakka k 

Fransada şimdiye kadar em- elr oluyordu. ki başka blr cihetten snfd1llik 
sallne pekaz tesaclilf olunan bir Rumrlch'e gönderilen yetmiş Nihayet 1938 eenesl kAnunu- olur .. 
hırsızlık vakası meydana çık- dolar, yardımcıaı Erlch Glaser sani ayında artık cesaret Ye sab-

1 
CASUSLUK SUPHEM1Z GLA-

mış, yUzden fazla otomobll çal· eliyle Long lsland'<lnn çalınıp rı tamamen tUkenmlş olan Eribe SERİN EN ~UII1M SIRLAR1 
mış olan beş hırsızdan müteşek- Almanya.ya yollanmış olan Ame Glaser UcUncU bir c1cfa orduya ÇALMA.SINA YARAMIŞTI 
kil bir kumpanya. ele geçiril- rikan tayynre düsturlarının mu- başvurdu ve evvelce görmUş ol-
mlştlr. kdfatı idi. duğu hizmetleri ileri sürerek Bir kUçUk zabit olan Rum-

Çok ucuz fiyatla mUstamel o- Bu teşkiJAtta dikkat edilecek bu kere tayynrectılğe intisap rlch'in nasıl olup da Alman c:ı-
tomobU entan bir adamın vazl- garip bir usul de, her casusun etmek istedi. euslarının işine yarıyacak en 
yeti polisi şüphelendirmiş, tah- ne kadar aşnğı olursn olsun bir GJaııerin teklifi kabul edilmiş mUhlm malOmatı elde etmiş ol-
klkat derlnlc\itlrlllnce bu ada- muavini bulunmasıydı.. olmakla kendisi Long lsland'da. duğu merak edlUr? Şunu tek· 
mın Parietclrl muhtelif garaj. n .umrlch'e yollanan yetmiş M:itchel FJeld tayyare knrarg~. rar hatırlatalım ki, bu hlldlse-
lar hesabına otomobfller sat- dolar ile bfrllştc şu mektup da hına gönderildi.. den evvel Almanların Amerika 
maktn olduğu ve bu garaj sahip bulunuyordu: tşte bundan sonra Rumrlch, gibi bir memlekette caeusluğ'a 
IerJnin aynı oldukları meydana "Alzlz dostum.. Bremedekl meşhur esrarengiz teşebbUs edeceklerinden hlc 
çıkmıştır. Gizil düsturlara mukabil si- Ta1111a.re i.:lcrinde §alıpn ıtş adamına tayyare karargt\hla- kimse şUphelenmemekte idi .. E · 

Filhakika beş hırsızdnn mU- ze Jcnny vıısıtaslyle yetmiş do- castt8 V oss rma glreblleceğlnl blldirmlştt. easn casuslarla mUcadele servi· 
teşekkll cete Parlste birçok gn· lar yollııyorum. Bunun kırk do· Aynı zamanda RumrJch bu slmlzin hic mesabesinde olduğu-
rajlar, tamirhaneler kiralamış- lcırını size dllsturları getirene ğlnden ziyade menfaat hissi ile çirkef işinde Ola.serden istifade nu da söylemiştim. Esasen ca
lıır; hırsızlıklnrınr cok bUylllt veriniz. Otuz ıdolarını da kendi- dinledi.. 1931 senesinde AmcrJ- etmek imktınlarını düşUnUyor- sus teşklHl.tımız tla yoktu .. Hny
mlkyaea çıkarmışlardır. ::ıtze alnkoyunuz.. "Entrefrisc" kaya gelmiş ve blrcok geçinme du. dutlar rahatça çahşabllecek bir 

Çete tızalan çaldıkları oto- ve Yortadn,, a. aft plt\nlar me- zorluğu çektikten sonra orduya Erlch Glaser aynı tarihlerde saha bulmuşlar ye bundan nza-
moblllerl husus! tamirhıınele· selesi ne oldu? .• Biliyorsunuz kl intisap etmfş idi. İkinci topçu Rumrlcb'ln kcndislnhı bir nazl mt derecede istifade etmişler
rinde tadil edip başka b1r ren- biz bu p11\nlarıı 1000 dolar vere- alayına tayin edlldlliten sonra. casusu olduğunu blldlrdiğlni ve dl. 
ge boyadıktan eonra mevzuuba- ceğlz. Eğer size bu ıeı Uç yUz do Panama knnah kıtnsına gönde- ondan sonra Alman ajanlarına, Glaserin teşklJMta. rolU var 
his ndam vasıta.siyle piyasaya lnra yapacak birisini bulur ise rJlmlş ve Rumrich Ue de orada Amerikan tayyareclllğl hakkın- denecek bir vaziyette bile değil
çıkarmakta.dır. niz yedi yUz dolar size kalır. Bu tanışmıştı. da malOmat vermek vazlfeelnt di. numrlch'ln yardımcısı vazt-

Polfs işe vaziyet ettiği zaman işl becerip beceremiyeecğinizl Aynı mllletten oluşları onla- aldığını ftlraf etti ve bun<Jan yetlndeydt. Halbuki Ruwrlchdc 
hırsı• cvvelA suç ortaklarını Jenny'ye aöyleyinlz.. Rovelver rı yaklaşhrmı~ ve dost olmala- hiç bir endişe duymadığını ısöy- şet olmaktan uzak, alelAdc bir 
s~y1emek istememiş, fakat ku- işi ne oldu .. Sonra serbe~t p,a- rma sebet-Jy~t vermişti. Aradan ledı.. çömez idi. , 
rulan tuzak enyeslnde çetenin saportlar •• Bunları Jennty ye '\C- Uç sene geçtikten sonra Glaser Glaser bir dereceye kl\dar (Devamı 1'ar) 
reisi cnldıklnn bir otomob111 rln ve fiyatlarını söyleyin •. Bl- şansını sivil hayatta tecrübe et-
satmağa haıırlanırken ele geç. ze ordu ve donanmanın resim- meğe yelteni'l!.. Fakat birçok 
mlştlr.. lerini elde cdeb11lr misiniz? Ha- muvaffakıyetsiz tecrübelerden 

Suçlular bu suretle meyda· va hücumlarını da.fi topları L sonra yeniden orduya iltihak 

na çıkarılmış, takat çnldıklan şlnl ne yaptınız?.. Yeni dUs· etti ve bu kere Flllpln adnlnrı
otomoblllerJn ımhlplerlnt bildir- turlar ne oldu T •• " na gijnderILtU. Gene şansı ncık
memtşlerdlr. Schlutcr mükemmel bir ma.- mış ki ingllizl' eyl pek kötU ko· 

Hımatn snhlpU .. Filhakika biz nuştuğu halde or.başı rütbesini 
Garajlarda. bulunan muhtellf o sUnlorde yeni bulduğumuz bir nldı. Rumrlch tıe dnimı:ı. muba· 

otomoblllerde yapılan a.raştır - rovelver ve hava hUcurnları <la- bereyi muhafazn etmişti. 
malar netlcesl~de :rı~a~et1 b~ • n topu modellerlntn ilk teren. Rumrlch, kendisine Nevyor
zılermm hnkik sa P ~ln, g s- helerini yo.ı>Jyorduk,. Gizli tay- ka ıgcldiğl takdirde muhıı.kkalt 
torJr vesikalar ele gcçlu mı~ ve 

yn.To dUsturınrının çalınması da .bir iş bulablleccğlnl 7117.ıyordu. 
tahldkat dcr1nleştir1llnce gan

1
i· blıe Erlch Glaser'Jn suç ortaklı· • •ttekim Uç senem~ hizmeti hJ

ıarda çalışan birçok lrf mseler n 
bı lfk td kl ğını btldlrlyordu. - tamında. da Glaser orduyu tcrk-

hırsızlar ile r 0 u arı Rumrlch iUrnfo.tında belki ederek cesur '\"c kibar arkadaşı 
meydnna çıkarılmış, hep 1 de dostluk ıeabı, belki do hakkın- Rumrlch'in kendisine vaadet
tevklf otunmuetur. da yeni bir §Uphe uyandırma- mip olduğu vazifeyi nlmnk Uıe-

Polls tahktknta ldevam et - malt gayesiyle bu suc ortağın- ro NevYork yolunu tuttu. 
mclrtcdlr. f)lmcUye kadar çalınıp dan biç bahsetmemişti. Nevyorkn eldiği zaman lso 
satılmış olan otomob1ller1n yU- YENi BlR SUÇLU TEVKiF sukutu hnyal ile karşılaştı. 
zU mütecaviz olduğu anlaşıl- EDİYORUZ: ERtCH GLASER Rumrlch ona hiç bir oey ha· 
maktadır. tırı milfetUş ilo birlikte ~er- zrrlamamıştı.. Artık snbredlp 

hal Long İsland tayyare ka- beklemek lAzımdı Rumrlch arn 
Bir sabıkalı tekrar ıuç rngt\hın giderek Glnserl te•- sıro. kendisini hatı'rdnn cıkarma-

İ§ledi klf ettik .• İtiraz otmedl.. dığını muhakkak bir Je bulacn-
Sabıkah yıınkcsiqUerden De- Rumrlch ile muvacehe yaptı- ğını söylUyordu. 

ıı Nuri dUn gene bir 8uçunde.n ğım zaman cıısus Glaser'e: Beklediği mUd'Cletce n.umrlch 
dolayı birinci sulh ecza ha.kimi - Partiyi kaybettik .. Sizi bu ne birlikte oturarak fazla mas-
tarafmdan tevkif edllmlştlr. çirkef işe karıştırdığım için çok raftan kurtulacaktı. 

Deli Nurinln bu defaltl sucu müteessirim .• dedi. Böylece aylar geçiyor ve 
KöprU. üzerinden geçen Ahm~t Eric:h C:rlası:ır <;lfıtk uşakları- Rumrich tarafından Ynndedilen 
ndında birisinin cebindeki 105 nm, hizmetçi kndınlarm hoşu- meşhur iş bir tUrlU ortaya ~•k· 
lirayı tercyağındnn kıl çeker gt. na &iden bir gUZ-Olllğe mallktı. mayordu. 
hl çarpmaktır. Rumrich'l nıızl vatanperverli - Erlch Glaser, dostunun her 

VAKiT SPOR MUSABAKASI 
Futbol, Güreş, Yüzme 
ve Atletizm Amatörleri 

Arasmda 

SPOR 
Yı dızını 

• 
seçıyoruz 

BıRıNCıYE 

Bir Bisiklet ( Aııkaragucrı) 

Ikinciye: - Şık ve kıymetli bir saat; UçUncUye: - bir çift 
iskarpin; dördilncilye: - Bir gapka; hetinciye: - Bir ıenelik 

Resimli Hafta abonesi; altıncıdan onuncuya kadar: Birer bo
yun bağı; 4 ki~iyc birer çift ipel(li çor~p; 10 kigiye birer adet 
Tayyare piyango bileti, onbe~ okuyucumuza birer şişe bil· 

yükkolonya; 15 okuyucumuza birer §i§e küçük kolonyao 2!5 ki. 
§iye birer tuvalet sa.bunu; aynca 150 kişiye muhtelif clns he. 
diyeler. 
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:1 
ABONE fAHlFESl 

llemlek et Memft/i.l 

J #rinde dışın a 

Aylık 95 Hi5 f\r· 

3 aylılı.. 260 425 • 

475 6 aylık 

1 yıllık 

farifcden 
ooo rnoo " 
B:ılko n Ulrliıı 

için ayda otuz kuruş duşfıJ 
Posta birliğine girmeyen )erit 

ayda yetmiş beşer kuruş s;i 

ruedihr. , 
Abone kaydını bildiren ııı' 

tup ve telgraf Ocretlnl, ab0(ı 
parasının posta veya b:ınkll t 
yollama ücretini idare kendi 
ıerlne ahr. 
Türkiuenln her posta merı:e:ftı4' 

YAK/ra abone uazılır. 

Adres de~iştlnne QcrctJ 

25 ı.uruştur. 

iLAN OCRETLERI 
ıo. 

Ticaret llAnlannın s;ıntl s:ı> 
satırı sondan ltihnren U:'ln 

5 
fnlarında 40; iç s:ıyfalardll J 
kuru,; dördüncü s:ı)·fadll ıd 
ikinci ve üçüocfide 2; hfriO~tf' 
4; başlık yanı kesmece 5 
dır. 

Büyilk, çok devamlı, Jdl'~ 
renkli HAD verenlere a)'rl J IY 
indirmeler yapılır. Hcsını iJAO 
rm santim - s:ıtın ~O kuruşıut• 
TlCARt MAHİYETTE OLr.tn'.4?\ 

KüCOK iLANLAR 
oc 

Bir dt>fa SO, iki defası 50, 0~ 
deCoııı 65, dört defası 75 ve 1~ 
defası 100 kuruştur. üç o>d., 
lltın verenlerin bir defası l>C ~ 
vadır. Dürl antın geçen n~ııl:t JJ' 
faıJa atırlan beş kunıştıın 

,sap edilir. r' 
lli:met kuponu 11etlrt111'15 

kllçllk ilan tarif esi 11ü:de 
indirilir. 

Vaktl hem doarudan (lo~ 
ya kendj idare )erinde, hcıtl rd 
kara caddesinde \'akıt "';t' 
altında Kf..~1ALEDDIN 1 ~ 
1JAn Bfirosu eliyle fitin ll

3
j 

eder. (8ı1ronun telefonu: 20 

Alemdar sinemas 
iKi FiLM 

1 - 'Şikago yanıyor• 
2 - Deniz ve Kadıfl• 

llllCllm:ıllDIZllmB!~~ 

Arkadaşını yarabYşıl 
tevkif edildi 

Gaffar admda birisi c 
si günU. akşamı, ar.kada.ŞX 
ile Edimekapıcla. nğlenirıkeil• 
yoktan kavga çılaırmı3, 
ağrr surette ya.ralamı§tlr . 

Adliyeye getirilen Gaffııl', 
kinci sorgu hfilcimliğinoe te 
edilmiştir. 

,. 

- -~ -
, w • ~ -

Kar.amazof Kar:deşler 
Yazan:. Dostoyevski. 

duğunu bilirsiniz. Profesör Kolbansi
kov herkesten çok kızmıştı. Bereket 
versin Dardanetov yeniden benim tara. 
fınu tuttu da kurtuldum. Yalnız Profe. 
$Ör Kolbasnikov. şimdi hepimize dar
ğındır. 

Kolya, mağrur bir tavazula: 
- Yok canım, dedi; ben, bu mese

leyi ci.ddt bir iı gibi tutnuyorum. 
Sesine istcldiği tonu vermi§ ve ağlr

başlı edasını bulmuştu. Kaz hiklyesini 
lilzumundan fazla heyecanla anlattığı 
için azıcık utanca benzer bir şey du. 
yµyordu. Hele bu hikaye devam ettiği 
müddetı;e Aliyoşanın hiç söze kan§rna. 
yışı ona dokunmuıtu. Kendi kendine: 

taplarından birini açmı~ ve a~uğı f, 
de tesadüfen o mühim sırrın anahtJ' 
rastlamıştı. Korta;ıov, bunu öğf il>' 
ço'k olmuştu; ama bugüne kadıır 1' ' 
sini göstermekten çekiniyordu. 13ııı: 
biraz da Kolya tarafından mahcuP e I 
mck tehlikesi vardı. Şi~di işte, .ııe ~ 

__,,,,,. .. ~ ' -~- .. - - ... -
~vtreoi-Hak11-;-Silba Ceq~ IİR t87 .m•~· 

- Mahsus yaptınız; mahsus yaptı-
ım l 

Diye bıığırmağa başladılar. 
- Yok canımı 
Dedik. 
- Öyle r Öyle r 
Dediler. Biri: 
- Hadi karakola, Mkime ! 
Diye bağırdı. Başımıza üşüştüler. 

Beni de beraber sürliklediler. 
- Sen de onunla birliktin... Suç or

tağısın, zaten seni herkes tanır paı:ar. 
da! Yaramazm birisisin! 

Diyorlardı. 

Pazarcıların beni tanıdıklan doğru. 
dur. Kafası kopuk kazx da kucakladılar 
ve hep beraber hakimin huzuruna ~ık
tık. O koskoca herif, utanmadan kadın 
gibi ağlamağa başladı. Korkudan ödü 
patlamıştı. Arabacı: 

- Bu usulle istedikleri kadar kaz öl. 
dUrUr bunlar! 

Diye haykırıyordu. Şahitlerin hepsi 
onu tasdik ettiler. Mahkeme hükmünü 
verdi: 

- Bir ruble para cezası vcreceksiniı:. 
Vigniyakov bir yandan ağlıyor, bir 

yandan da: 
- Kabahat benim değil ... Bu teşvik 

etti beni. 
Diyorldu. Ben, büyük bir soğukkanlı· 

lıkla: 

- Ona hiç bir §ey öğTetmedim. Su
ça da teşvik etmedim. Yalnız bir fikir 
halinde bu ihtimalden bahsettim. 

Cevabını verdim. 
Hakim Niyefidov, buna gülmekten 

kendini alamadı. Fakat kendini tutama. 
ldığma da hemen piıman olmuştu. Sert 
bir sesle: 

- Meseleyi mektebiniıin müdürüne 
biLdireceğim. Derslerinize çalışacak 

yerde bir daha böyle muzir projelerle 
uğraşmanın ne demek olduğunu, size 
o öğretir. 

Dedi. 
Hakim, gerçi böyle bir tezkere yar. 

madı. Ama, mesele ağızdan ağıza ya
yılarak müdürün kulağına kal3ar gitti. 
Bu i§in, ne urun de1dkodu1ara aebep ol-

- Liyu§a, ısen onun evlendiğin! .duy
dun mu? .• Mikailovdan bin Tublelik bir 
drahoma aldı. Nişanlısı, dünyanın en 
çirkin mahluklanndan biri. "tlçilncil sı. 
nıf talebesi bu meseleye dair bir tUrkU 
Çlkardılar. Alaylı, bof bir türkü ... Ba§
ka kere onu lda sana getiririm. Dar.da. 
nelova gelince, onun hakkında bir şey 
söylemek istemem. tyi bir adamdır o. 
Ama bunları, beni mtıdafaa ettiği i~n 
söylemiyorum. 

Smurov, ''Krasotkin,, in dostluğunu 
kazanmış olmaktan doğan bir gurur1a: 

- Ama, tarih dersinde, şu "Trova,, 
meselesi yüzünden onu .da mat etıcit· 
tin ... Hem kaz !davası da profesörün 
pek hoşuna gitmiş diyorlar. 

Yüzbaşı da iltifatını esirgemedi: 
- Evet, bu mesele bizim de kulağı

mıza kadar geldi, Liyuşa anlattı da şa§
tık .. 
Liyuşa da atıldı: 
- Baba, sen onun halindeki lderbe. 

derliğe bakma .•• Kayıtsız görünür, fa. 
kat her şeyi bilir Sınıfta daiına birin
cidir. 

Çocuk Kolyayı, sonsuz bir ievinçlc 
seyrediyordu. 

- Yaptıklanmı çirkin buluyor, bcn
lden nefret ediyor galiba 1.. Eğer böyle 
ise .. 1 

Diyordu. Nihayet: 
- Bence, dedi, şu Trova suali pek 

değersiz bir §eydir. 
Çocuklar ara;ındaki on iki yaşların

da bir yavru, kapı hizaSJndaki yerinden 
acslendi: 

- Ben Trovayi kimlerin kurlduğunu 
biliyorum. 
Adı KartafOVdu. Urkek, utangaç bir 

çocuktu. 
Kolya, ona hayretle baktr. Çün'kü 

Trovanın kuruluşu sınıfta berkesin me. 
rak ettiği bir muamma olmu~tu. Bu 
muammanın sırrına ermek de ancak 
"lsmaragdov,, un eserini okumağa lxığ. 
1ı idi. Bu kitap ise yalnız Kolyada nrdı 

Fakat bir tesadüf, bu çocuğu bir gUn 
tam bu bahııin üstüne oügürmÜJ ve 
Trovanın sırrını o da öğrenmiıti. 

Krosatkinln baıka bir §eyle meşgul 
oll:iuğu bir zamanda bu çocuk onun ki. 

mandır zaptede ede usandığı bU 6' 
ortaya atmaktan kendini ala~~ 

Kolya, hayret ve 6iraz da alaY11 

tavırla: 

- Kim kurmu§ bakayım? 
Diye aordu. Fakat daha ilk bil 

bu çocuğun hakikati bildiğini balill 
okumu§tu. Ruhunu her ihtimale, f 
§eye hazırladı. Çocuk ezber bir ~c 
kur gibi kızararak : 

- Trova, Teucer, 
ve Fros tarafından kurulmuştur. 

Sözlerini sıraladı. ıcıfo 
Arkadaşları ona bir daldka JctS ııı 

bir hayretle baktılar. Sonra, bePS ~ 
bakı§lan Kolyadan tarafa .döndil. ·ı: ~. 

Kolya, bu cüretkar arkaıdaşını tı t: r. · 

miş bi.r bakışla süzüyordu. NibaY'! f 
- Pekala, nasıl olmuş bakalıtn İıı~ .. 

şehir veyahut bir hükumet lttJrt! 
nun manası nedir 1 Yoksa tesadUfl' 
bu işi yaptılar? 

Sualini sormağa tenezzW etti· 

Çocuklar gülüştüler. Komaşo'/\l~ 
zündeki pembelik, tutuşup kıpkı~1 

f 

renk bağladı. Ağlamağa hazır bi! 
(Devamı 1Jar) 
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Almanganın şarkta çar· 
pışacoğı büyük kuvvet 

Polonya ordusu Vefa klübünün AnkaAlmanyanın evvela merkezi, 
sonra şarki Avrupaya doğru ya -
yilma siyasetini takip ~tmesi . b~ 
arada Danzig müstakıl şehrını 

tehdit altınl:ia bulundurarak Po. 
lonyanm hayati menfaatlerini teh 
Jikeye sokması bütün gözleri dün 
yanın bu köşesine çevirdi. 

'?olonya ordusunu kim
ler idare ve scvkediyor 
. r--

/ 

Filhakika Polonya Alman siya- ı 
setinin tehdidi altın.dadır. Ve bu 
münasebetle şimdiye kadar "top. . 
raklarımızdan Kızıl orı:ıuya men
sup bir tek askerin geçmesini is. 
temeyiz,, diyen Polonya ordusu 
da, garpten gelen tehlikeye kar
şı şarktaki Rus ordusile teşriki 

mesai etmekten başka münasip 
çare olmadığmı görmüştür. Ger · 
çi tngiltere Polonya bir taarruza 
uğradığı takdirde derhal yarldı

mına 'koşacağına dair teminat ver 
miştir. 

İngiltere ayni zamanda Mosko. 
va ile de temastadır. Bu cihette 
Fransa ile esasen anlaşmış vazi -
yette bulunuyor. Bu vaziyete .gö. 
re şarki Avrupada sulhun ida
m~si için Moskova, Varşova, Pa. 
ris ve Lon:ira arasında bir anlaş
ma yapılıyor dernektir ki, bu. iş 
birliği de her halde Mö.syö Hıt j 
leri memnun etmiyecektır. 

Fakat Polonya Rusya ile as
keri anl;şma yaptığı takdirde Hit 
lerin askerleri Vorochilov ve 
R dz • Smiglyin orduları karşı 

sı~a 'en büyük tehlikeye 
kalacaklardır. 

Çiftçi olan Leh milletJ, ayni 
zamanda asker bir millettir kle .. 

Polonyayı idare edenler 

Polonyalılar asırlarca harp saha· Polonyahlar yalnız çiftçi değil, 
larrndaki cesaretleri, mukavemet. ayni :zamanda hakiki asker bir 
teri ve ölümden korkmamaları millettir. Polonya idarecileri yal
ile Avruparun askeri tarihine bir naca birer kıymetli diplomst lde
rok kahramanlık ve cesaret dolu iil ayni zamanda büyük birer 
ll dir I 
hldiseler kaydetmişler • aıkerdirler. 

Çünkil, askerlik mesleği onla· Baıvekil general Skladkovıki 
rın meşreplerine, günlük hayatla askerdir. Hiç bir zaman siyaset 
rına, bütiln meşakkatlara katlan - hayatına atılmağı düıünmerniı o
mağa alışık olan Polonyalılara lan general Skladkovski tıp tah. 
günlük meşgale gibi gelme~e. sili ya}llnlşh. 14 mayısta mev~u: 
dir. • iktidara geli~inin üçüncü senesını 

Usanmaz ı;üvarl, yorulmaz pı: kutluyan general Skladkovski 
ya.de olmal:la, Polonyalılar şarkı yorulmak bilmez bir hükumet a-
Avrupanın en mükemmel aske7.- damıdır. • 

orlduları da fevkalade kuvvetlen . 
miş olacak ve Almanyaya karşı 
hiç bir zayıf tarafı kalmıyacak-
tır. 

Polonyanın askeri kuvvetleri 
bugün de şayam takdir bir var . 

radaki maçları 
hktır. Yukarıda da işaret ettiği- Yec::."ıl, beyazlllar, deplasman miz gibi Leh süvarilerinin erosa. ~ 

~~r~ Avrupada rastlanmamakta - na S 1 I 0y na d 1 I ar I na S 1 I 
Polonya piyadesi yorulmak bil. Ankara, (Hususi) - Milli kil. 

maçlannın ikisinide 

kaybettiler ? 
mez bir kuvvettir. Piyade kıtala- menin dokuzuncu haftasında, cu.. 
nnın daya~dığı :opçu kuvvetleri martesi ·· il Ankarada 19 l\Ia
şunlarldan ıbarettır: tadı~ yirmi bin. kişi önün. 

Otuz bir hafif to~çu alayı (ye. ;;:s ~emirsporla Vefa karşılaştı • 
di burukluk) on agır topçu ala-

~ ' lar 
yı (on b~ç~~l~k, o~ beş buçuk. Saat dört buçukta hakem lh. 
luk yirmı ıkütk). bır alay altı d""d"" w .. oyuncuları saha va ' • . . sanın u ugu J 

grup tayyare daf~ topu kuvvetı. davet etti. Beden Terbiyesi ge-
Polonyanın dag topları kuvve- 1 d' kt'" 1'" W•• ·un· son emirleri .. . . ne ırc or ugun 

ti iki fırkadan muteşekkıldır. üzerine önde misafir takımın 
Her zaman karla kaplı o~an dağ. kaptanı ve kalecisi arkada De • 
larda çalışan askerl.er daı~a be - mirspordan bir oyuncu tekrar Vc
yaz elbiseler giyerler. Dag s~or_ falı. Böyle bir sıra ile maç yapa. 
!arına çok büyük bir ehemmıyet cak iki takım stadın uzunluğuna 
veren Leh gençliği, süvariliğe ol- iki kale arasına yüzleri kapalı 
duğu gibi ldağ topçuluğuna kar· tribünlere doğru sıralandılar. 
şı da heves ve sevgi beslemekte - Hakem ortada, yan hakemleri 

dirler. onun kenarmda kaptanlar da .ile. 

Polonyanın motörlü hücum kı. ri çıkarak iki tarafa doğru sağ akınla bekleri atlattıktan sonra 
taatI on alaydan yani büyük ve ol sadaları ile Ankara halkını SC- ilk defa Demi;spor ağlarına gön. 
küçük olmak üzere bin tanktan lamladılar. Lisanslara. daha ev_ derdi. Vazyet 2-1 ol~a yeşil 
müteşekkildir. Bu cihetten Polon- velden bakıldığı için kaleler be- beyazlılar gayretlerini fazlalaş • 
ya ordusu Alman ~~d~su ~adar ğenilerek takımlar sahaya dizil - tırdılar ve Demirspor kalesini 
motörleştirilmiş degıVdır. Bılhas · diler... bi~ çember altına almağa muvaf-

Vefalılar 'Ankaradaki müsabakalarda ... 

sa fazla mikdarda benzin ve ~a- Demirspor: Hilmi - Gazi, Şev. fak oldulr. Devrenin sonları Y~
zot istihlak ettiği için müttefık · ket - Salih, lbrahim, Kamil - !aştığı halde nefesleri kesilmiyen 
terinin yardrmına muhtaçtır. Mustafa, Arif, Orhan, Orhan, Zc. Vefalıları Ankara kalesinde gör. 

Polonyanm birinci saft~ da ha- ki. dük. Bu sırada sağdan gelen bir 
va kuvveti s~kiz yüz t~J?'areden lrefa: Safa - Vahit, Lütfi - ortayı Muhteşem durdurmadan 
ibarettir. 1htıyatlarla bırlıkte bu Abdü.ş Hakkı Şükrü - Necip, kaleye havale etti. Gol arkadaş. 
mikdar 1200 ü bulur. Hava ~r. Sulhi 'aazi Muhteşem, Mehmet. larını kendini kucaklamağa koş. 
dusu 8 bin 'kişiden mürekke~tır, De:rıirs~rlular rüzgarı ve gü. tukları bir sırada hakemin ofsayt 
hepsi ide mük~mmel tayyarecıler- neşi arkalarına. almışlardı. Oyu. verdiği anlaşıldı. Arkasından bir 
dir. Şunu da ılA~e edel~m kl, Po. na başlandı .. tik dakikalarda Ve- dakika sonrlı: Sulhi de bir gol yap
lonya tayyarelerı kendı. ç~Iışma~ falılarm sahaya yabancı olduk • tı ise de bu da sayılmadı.. Seyir. 
tarı ma~sulü ve çok tesırlı malcı. ları görülüyordu. Nitekim bu te. ciler bu lüzumsuz kararları pro. 
kinelerdır. sirle 15 dakika kadar kendilerini testo etmeğe ve Vefa lehine tc. 
Polonyanın istihkam kuvvetleri toplayamadılar. Bu müddet zar • zahürat yapmağa başladılar. 

de yirmi taburdan müteşekkil- fında Ankaralılar Vefa kalesine Top Gaziden tekrar Sulhiye 
dir. yerleştiler ve bir hayli sıkıştır - geldi. Çok srkı şüt. Top filelere 

Polonya Almanyanm taarru. mağa başladıla~. K:Ueci Snfan_ın takıldı. 2--0 mağllıp vaziyetten 

dilen bu ikinci sayısı ne i; 
muteber oldu. Ve devre ye~ Jıl 
yazlılarm bariz hakimiyeti 
tında 2-2 berabere bitti. 

ikinci devre 
İkinci devre başlarken ııv-t 

min bazı yanlış kararlarrrıl ..ıi 
kın şiddetle protesto ettiği ı;v 
lüyor. Bu arada Vefa kaile . 
batısından 3 üncü golü de )~ 
Santradan sonra oyu.na ba§l~_, 
Iamaz Vefalıları Demirsp<>f O 
lesinde görüyoruz. SUlhidetl 
ziye, Gaziden Muhteşeme ) 
top. kaleci çıktı .. Şilt faka.t 
zık. ki :Muhteşem bcraberli1' ~ 
yısmı takımına kazandıra:ııı~ 

Bundan sonra Arif ve or 
Demirsporun iki gol daha ı.ıı ~ 
dırdılar. Beş gol olmasına. rtıo 
men hakem Vefaya lüzumsu~ 
penaltı vermeği ihmal etın 1' 
Fakat top Safanm ellerinde 

teri olarak kabul edilmektcldır- Polonyamn hariciye vekili mi-
ler. ralay Beck'dir. Kendisi topçu za· 

Polonyanın nüfusu otuz b~ş biti idi. Hükiimetin hariciye işle
milyondur. Bu nüfus 389,600 kı. rile meıgul olduğu altı seneden
lometre murabbalık bir arazide beri miralay Beck ancak bir tek 

zuna maruz kaldığı takldirde Na- yerinde ve emnıyetlı tutuşları ıle on dakika içer.isinde 4 gol yapa. 
zi orduları karada Şarki Prusya, bu akmlar kolayca ka~bolu~or. • rak galip vaziyete çıkan Vefa. 
Breslav ve Frankfort üzerinden du. Burada Vefaıvn sagdan ın~ı- nm hakem tarafından kabul e • 
Polonya topraklarına girecekler, şaf eden münferit akınları Hıl - ------------------------
ayni zamanda Baltık denizinde miyi epey ~ç vaziyetlere ~~tu . 

dL ) 
(Devamı 10 tmcııM 

faikiyetinden istifade elden Alman Fakat Demırsporun_ genç muda. 
a Danzig ve Gdynia limanları. faası Vefa forvetlerıne daha faz. 

~a ihraç hareketi yapabilecek- la şilt imkanlarını bı:akmadı. O. oturmaktadır. kere askeri ünifonnasını giy~bil· 
Sulh zamanmda Polonyanın miştir. · yun başlıyalı 30 dakika olm~tu tır. - De 

askeri kuvveti 350 hin !kişidir. Polonyanın milli müdafaa veki
icabı halinde Polonya 6 milyon li tabii bir askerdir. Polonya or· 
askeri silah altına alıp besliyebi- ıdusunun en genç generali olan 
lir. Bu şekilde - her gün artan vekil Kasproycki halen 47 ya'm

Polonya nüfusuna göre - her dadır. Fevkalade sporcudur. Bil
sınıf 350 bin kişiden mürekkep hassa ski yapmağa bayılır. Milli 

Denizden gelecek tehlikeyi İn. ki ofsayt olmasına. ragm~ , -
giltere bertaraf edeceğine göre, mirspordan Orhan ılk golu yap
Polonyanın karadan gelen tehli- tı. Ve bu gol sayıl~I. Ve:~ılar 
keleri bertaraf edebilmesi için hücuma geçerek f~~ı.ı.yetlennı ar. 
Rusya ordusu ile teşrikimesai et. trrdılar, fakat .K.uç~k 9rhanm 

· 1. ı kt d' 9 dakika sonra ıkıncı golunc ma. mesı azım geme e ır. 

olur. .. . müdafaa müste§8rl general Clu · 
' ni olamadılar. 

Polonya!dan Almanyayı pUskür Dakikalar ilerledikçe Vefanın 
A vrupada bilhassa suvan la. chovski icabı halinde general Kas 

talan kalite itibarile Avrupada proyckiye vekalct etmektedir. Ge 
emsaline tesadüf olunamıyan bir nernl Gluchovski de Leh otılusu· 
üstünlük arzederler. Polonyanın nun en genç generallerinden biri-

tecek bir aşı vaziyetinde olan Rus hakimiyeti ve tazyiki arttı. Sol
ordusunun kıymetine gelince: açıktan gelen topu Gazi şahsi bir 

.. . kuvveti doksan alaydan suvarı dir. 
müteşekkildir. Polonya münakalat vekili de 

Bugün Polonya orduları ~aş bir askerdir. Miralay rütbesinde 
müfettişi mareşal Rydz - Smıg • bulunan münakalat vekili Ulrich, 
lydir ki bir harp vukuunda or · Leh gençliğinin bedeni terbiyesi 
dunun kumanl:ia ve mesuliyeti ile alakadar olmakta ve spor mu· 
kendisine tevdi olunacaktır. hitll'rinde büyük bir şöhret ka-

Polonyanın komşuları ile hu- zanmaktadır. 

Rusyanın Kızıl Ordusu bütün 
dünyayı alakadar eden, münaka
şalara mevzu olan şayanı takdir 
fakat esrarengiz bir kuvvettir .• 
Esrarengizdir, çünkü bir sır ha. 
!imle saklanmaktaldır. Dünyanın 

en büyük ordusudur, çünkü mü
dafaaya mecbur olduğu arazi talı 

minlrrin fevkinde büyüktür. 

d. B nıın ş b" k · 1 Polonyalıla- M.ıa:r.ıam olan bu memlekette dudu 5529 kilometre ır. u u ır aç nusa . 
d. . . ld ki k d k kaynaklar da her cıhette muaz. 2495 kilometresi Almanya ile ır. nn çıftçı o u arı a ar as er d b . k 
.. .. d r Kızıl Or u u yenı uv-. Bu rakamlara göre vaziyeti mu· bir millet de olduklarmı tebanız zam 1 •• ' d' 

k . kt di 1 vct ıdogwalı henüz on ye ı sene himdir. Almanya çok ya ın me· etirme e r. .. f d 1· 
S:ıfeden Polonyayı tazyik etmekte Resimde yukanda mnreıal Sa- olmuş ve bu muddet za: ı~ a ço • 

. · b" · kişaf göstermıştır. ve bu hareketini evvela karadan, migli, aşağıda Keadovskı ve ko· serı ır ın 
sonra ı:la üstün olduğu deniz ci • loncl Ulrich ile general Kasprov. 1933 senesinde Sovyet Rusya 
hetinden yürütmektedir. ski ve general Glaçovski görülü- ordusu 562 bin kişi.den mürekkep 

1 · · yor. ti. 
Almanya, bütün kuvvet erını 

1934 
te 964 bin, ve 1938 sene. 

sarfederek Polonya üzerin~~ki e- Sonra İngiltere donanmas·nm sinde de 1.900.000 kişi oldu. Fa 
mellerini tahakkuk ettirebılır. An üstün bir vaziyette bulunuşu Po. kat bu mikl:iar da kafi gelmemek 
cak yakın zamanda İngiltere ve lonyanın Baltık sahillerin.den is - tedir. Stalin 31 kanunuevvele ka. 
Fransanm Polonyaya vermiş ol. tct:liği şekilde malzeme ve gıda ı:lar ordu mevcudunu 2 milyon 
dukları teminattan sonra Alman- maddesi cihetinden yardım gör. 500 bin kişiye çıkartmağa karar 
ya ordusunun bir kısmını - ki mesini mümkün kılacaktır. vermiştir. 
bu kısım büyük parça olacak. • bak d h

0 Bunlardan ba~ka , eğer Polon. Bugün kemıyet ımm an ıç tır - garpte Fransız ve 1ngiliz bt ·net Sovyct oıd.uw ile boy 
orduslle harbetmek üzere ayır- ya tarktan Rusya yardrmrnı da .. r .. mı 

k kabul ederse, bu takdirde kara olçuşemez. mağa mecbur kalaca tır. 

'An1;ara, ilkba1ıar at yarış1arın.a pa~r giinii ipodr<mıda Clcvam el.ltımf.şttr. Co~ 1ı."eyecan11 

bu k·oıtulan Reisicumhur ismet lııönii de takip buyurnmşl«rdır. • ~ .,, 
r~tı.Mıdcıki re3imlerimizile,· yarıJlardan bir ~,,tantane ile,· Cıtnı1ıı~n;L'ımfz, . 

vekil Rcfih Saydam, general Kci::ım ô::alp koşuları tald,p cder1cr7wu gorulmeldcdır. 
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Şeh.ircfen manzaralar~ 

lf arem dairesinde 
geçirdiğim bir saat 

Yazan : Osman Cemal 

Atatürk köprüsü inşaatı 
Köprünün ·· Ağustosta beledigege 
teslimi mukavele i/,tizasındandır 

~lisi gün, ikindiye doğru, , arlık buradan kalkıp şu arka ta 
ı-.ıı .... içinde kendime şöyle, gü. raftaki bayların yanma teşrif e 
l'artıısuz, patırdı sız bir yer a. der misiniz? 

ken, baktım, hiç ummadığım Bir de arkama döndüm ki bi. 
;r .. nı.evkide, bir tramvay yolu ze mahsus olan (selamlık!) bu. 

'?>-de, hoşça bir yer gözüme lunduğumuz yerden elli adnn ka... 
~·Belliydi ki burası yeni a... dar ötede taflanların altında de. 
t.i ış, yeni tanzim edilmiş, ye. ğil miymiş .. Hem camın sıkıla _ 

~bezenmiş, insanın daha u. rak, hem gülerek garsona sor
"'" lanı yüzüne gülümsiyen bir dum: 
~"'di. - Demek burası harem, orası 
~l'raınvay yolundan yirmi, yir- selamlık! 
ti beş metre kadar geride, ka. - Öyledir beyim, burayi sırf 
~:. Ve düzgünce bir evin temiz bayanlar için yeni açtık! 
bıı '.az:nm dibinde açılmış olan - Peki amma, bunu demin 
~1tstırahat yerine dört parmak niçin söylemedin bana? 
tu llılığında sapsarı ve tertemiz - Ne bileyim ben. sizin bura 
l't Ilı döşenmiş, kumun üzerine da saatlerce oturup yazı yaza. 
~eni masalar, sandalyeler kon cağınızı? Ben sanmıştım ki bu. 
(ada Ve biraz sağdan, biraz ar. rası tenha iken bir kahve içip 

n vuran parça parça. güne. kalkacaksınız! 

~ lna.ni olmak için de bu gü. Kağıtlarımı falan toplayıp 
~rn f....::..:...-rnhat yerinin üzerine, yola düzülürken koca karının 
'benıbeyaz, içi vişne çürüğü, biri söyleniyordu: 

tları rengarenk püsküllü - Eğer kahveci gelip kaldır. 
'!'. tente çekilmişti. Fakat, bu masaydı, şu sürahideki suyu ba. 
J~~.i bicili tentenin altındaki şmdan aşağı boşaltarak ben kal 

"Oıj Un masalar, sandalyeler bom dıracaktım her ifi! 
ti tu. Ben, burasını böyle, bol Osman Cemal Kaygılı 
~ ge içinde tertemiz ve tep. 
llha görünce içimden: 

> ~~. Ooh ! Ne güzel, ne fılfı, §e
t"' ~· ıçinde bundan iyi dinlene. 

~.Y~r mi olur? 
t' 1~ıp hemen oradaki sandal. 

~· ·:rın. birine çöktüm, Siz, şim 
~lŞin tatlısına bakınız ki bu -
ı.ıı a. gramofon falan gibi zırıl. 
~at-dan da eser görünmüyordu. 
~ Uıı için sandalyeye çöker çök 
~· Yanımdaki bir iki gazeteye 
a ıften birer göz gezdirip §e\'. 

~geldim ve hemen kağıt, ka-
ıı Çıkarıp keyüli keyifli ya. 
~a başladım. 
~a. ~unu da söyliycyim ki ben 
~?Ua başlarken; ynnım::ı. so. 

ıı orta yaşlı bir garson: 
' Burası... şey amma!.. de. 
~ ne ise, şimdilik vakit er. 
~ Olduğu için henüz kimseler 
t ... Siz bakın keyfinize, ra. 
1) taııat kahvenizi için, • 
'l' eınişti. 
abii, garsonun bu sözlerin

; l>ek birşey anlamadığım i. 

Ev camı silerken 
düşenler 

Anadoluhlsnrrnda Fındıklı 

caddesinde oturan 4 G yaş ( nda 
irfan Ayten Baruthane sokağın· 
da 22 numaralı evin camlarını 
silerken düşmüş, yaralanmış. 

hastahaneye kaldırılmıştır. 
Bundan başka Seldhattln Is . 

minele bir genç de Yenimahalle· 
de yeni taşındıkları evin camla-
rını silerken dUşmllş, cam k ı rık

larından bilekleri kesllmiş, te. 
davı altrna alınmıştır. 

Evlenme 
N:ıfın \'ek{ılctl Hukuk l\Iüş:ıviri 

~:ımık Cem:ıl N:ııikioğlu'nun km 
Gtizin N'nzikioğlu ile gc:ıç hukukculn
rımızdan lsliim Refioğlu'nun nikôh· 
l:ırı geçen perşembe giinii Anknra 
belediyesinde• kıyılmış \'C nynı gün 
genç evliler Jlalke\'indc lıir çny zi· 
y:ıfeti ''ermişlerdir 

Xikiıh merasimi~de ,.e cnydn Dn
hiliye, Hariciye, .:\afın, ~la:ırif, Güm· 
rük ve inhisarlar Yekilleriyle Cum· 
hurreisliıii Umumt Kiıtilıi B. Kemal 

Fakat henüz tamamlan
mıyan bazı noksanlar 
yüzünden teslim muame· 
lesi Teşrinevvel i bulacak 

İki sene evvel başlanan Atatürk • t'.iiiıWııllllli 
köprüsü inşaatı hayli ilerlemiş bu
lunuyor. İstanbul ile Beyoğlunu 
en kestirme bir şekilde birbirine 
bağlayacak olan bu geçit yerini 
evvelki gün gezdim. 

Köprü inşaatmm sona ermek 
üzere olduğunu görmek için ya. 
kınına gitmeye lüzum yok. Galata 
Köprüsünden Halice doğru bakıl
dığı zaman iki sahilden denize 
doğru uzatılmış olan dubalardan 
da inşaatın ilerleldiği anla~ılıyor. 

Köprünün açılıp kapanan kısmr 
da yerine konmuş olsa insan u
zaktan köprünün hiç bir noksanı 
kalmadığını zannedecek. Fakat 
yakından gidip görünce vaziyetin 
hiç de böyle olmadığı derhal an. 
!aşılıyor. 

Bugünkü vaziyet şu : Köprünün 
iki tarafındaki istinat ayaklan 
mükemmelen yapılmış, buraya ilk 
dubalar bağlanmış, diğer dubalar 
da birbirine raptedilmiştir. 
Açılıp kapanacak olan kısmın 

inşaatı da tamam olmuş. Bu kısım 
Unkapanı sahilinde duruyor. 

Şimdi 'köprünün üst kısmında 
büyük bir faaliyetle çalışılıyor. 

Demirden olan yan parmaklıklar 
takılmış, yayalara mahsus kaldın 
mın afsaltı dökülmüş, or taya izo
le muşamba döşeniyor. Bunun ü~ 

zerine Fransadan ağaç parkeler 
konacak, bu ağaç parkeler· yalnız; 

Fransada yetişen bir ağaçtandır. 
Katran zerkedildikten sonra 

çok uzun müddet dayanmakta i.; 
lllİ§. Köprünün üzerine parke t a. 

şı döşenmeyip bunun t ercih edil
mesinin sebebi çok dayanıklı ve . , 
hafıf oluşudur. 

Bu parkeler henüz gelmemi~. 
tir. Bunlar da gelip döşenldikten 

sonra köprü üzerinde yapılacak iş 
tramvay raylarına kalmaktadır. 

-· . 

• 

~a hen şimdi boyuna yazıma de 
bit-~ ediyordum. Neden sonra 
~de sağıma baktım ki üç dört 
~lllla bir iki çocuk.. Biraz 
~ ~ sonra soluma dönünce yi. 

Geılelec, hircok mehu~lar, vckiıleller 
erkanı Ye iki ailenin closll:ırı lıııhın· 

rn11şlardır. Yeni evlilere sıı:ıueller 

dileriz. 

Köprü üzerinden tramvay geçi. 
rilip geçirilmemesi hakkın.da he. 
nüz verilmiş bir karar yoktur. An
cak mukavelede ray döşenmesi 

şartı mevcut olduğundan müte. 
ahhit bu t aahhudünü yerine geti. 
recektir. 

Köprünün 20 Ağustosa 1cadar vele ahkamındandır. Ancak llenüz 
bütün noksanlarının tamam olup gelmiyen parkeler ve .diğer bazı 
belediyeye teslim edilmesi muka. noksanların tamamlanmayışı yü-

13,~Yle değil mi? 
liıt 1raz daha sonra soluma dö. 

\ Ce yine öyle değil mi? Solum 
~da birkaç kadın.la bir iki ço. 
, .... ~eden sonra, sağımda, so 
~:t' da, önümde, ardımda bir a. 
ili fısııtı, gülüşme, cavultu, cu. 
tu ..• 

~terine pek dalmış olduğum 
h1t- ca yazımın sonlarına doğru 
~aı- d:. etrafıma. alıcı gözile tek 
~ go;ı; gezdirince ne görsem 
~eıı.irsiniz? Bütün çevrem, iki 
Jtacı111eden fazla kadın ve bir o 
~ ar çocukla çevrilmemiş mi? 
~l'ıın. :n.e dersiniz, bunların ara
bııı llda, yalnız aralarında değil, 

,. lttıduğumuz yerin hiç bir kö. 
~r.:h· . ır raporta-§ 2 

~t~ı~de, benden başka bir tek 
Öe Yok! 

aıliı nce, bunu bir tesadüf sanarak 
~l~ş etmedim. Fakat, masama 
oıı. 1l> de önümdeki kağıda beş, 
ta ~lır daha çiziktirdiktcn son. 
U.fa~ıltafımn bir daha göz atınca 
~:l}ıd~dım. Nasıl afallamayım ki 
' ı o &"1.ııı •• rasmı, o koskoca kumlu. 
~ Ustünü ve tentenin altını baş 
la.ı- ~nuna kadar sıvama kadın. 

. 01durmuşlar; hemen hepsi 
~r tzlerini, aralannda bir na -
tı:ıi 1 °ncuğunu andıran bana dik 
~a ~r, benim halii. orada masa

°t!'ıl ~anarak dalgın dalgın ve 
f :r .~rıl yazı yazmama fısır 
~. 'ı:Ulüşmüyorlar mı? Tam bu 
"'t:.r • Yanımdaki masaya çay 
1., <!'n o de>minki garson da baş 

... .ı, dik"lJ". 
....... 1 1 ı. 

.Affcclcrsjniz bayım, Iütf cn 

Dokuz canlı adar11 
Trenden sonra 

başından 
bu defa 
geçen 

da bir 
macerayı 

otomobil 
kendisi 

altında 
anlatıyor 

kaldı, 

İngilterede " Dokuz canlı a
dam,. ldiye tanman Maykal Leviz 
isimli biri vardır. Bu adamın şim 
diye kadar uğramadığı kaza kal -
mamış, fakat bu kazaların hepsin 
den de sağlam çıkmıştır. 

Bu sırf bir talih eserildir. Fa
kat böyle talih çok nadir goru
Iür. Leviz bir kere tren altında 

kalmış, sapasağlam çıkmı§tır. Bu 

müz sükfin korkunçtu. Aldeta di. 
lim tutulmuş konuşamıyordum. 

Sonra arkadaşıma dönerek sorma 
ğa muvaffak oldum. . . 

- Bir yerine birşey oldu mu? 
Arkadaşım soğukkanlılıkla ce -

vap verdi: 
- Benim mi? Hayır ... 

defa bir otomobil kazasından kur _. __ ~ 

Sonra gülüşmeğe başladık. Bu 
halimiz mucibi tenkit olabilir. Fa 
kat diğer otomobilde bulunanla. 
rın başına ne gel:Iiğinden habe -
rimiz yoktu. Kimbilir, belki bir 

tuluşunun meraklı hikayesini an
latıyor: 

"Portsmouth'dan Londraya ge
liyordum. Aldershot'a kaldar gö -
türmek üzere otomobilime aldı -
ğım arkadaşım, direksiyona geç
mek istedi. Derhal muvafakat et· 
tim. Çünkü kendisinin usta bir 
şoför olduğunu biliyordum. 

Güzel bir geceydi. Otomobil 
mükemmel gidiyordu. Hele bir a-
ra gayet uzun süren düpdüz bir 
yola çıktık. Bu yolun üzerin.de o. 
tomobil sürmek bir zevkti. Der
ken uzaktan bir otobüsün ışıkla. 

n görünmeğe başladı. Biz Iamba
lanmızı kıstık. Ve saatte 45 - 50 
kilometre ile gitmeğe başla:.lık. 

Birdenbire otobüsiin arkasın. 

dan iki ışık daha belirdi. Bunun 

1 yerleri kırılmış, incinmiş, yahut 
ölenler olmuştu. 

üzerine arkadaşım derhal sürati 'arka tekerleği üstünde duruyor -
azalttı Frenlere bastı. Otobüsün 1 du. Fakat bu esna.da direksiyon, 
arkasından beliren bir diğer oto- arkadaşımın elinlden kurtulmuş ve 
mobilin tekrar geri basıp duraca. arkadaşım şiddetle benim üzeri. 
ğım sanıyordu. me yuvarlanmıştı . 

Fakat otomobil tamamen aksi Bu esnada otomobilimiz birden-
şeki~de hareket ederek otobüsü bire otobüsün üzerine doğru fır. 
geçmeğe savaştı. Bu vaziyette bir 1 1adı. Oradan yolun kenarına ve 
kazaya uğramaklığımız muhak - bir tarlaya doğru yol al:iık. Ben 
kak görülüyordu. arkadaşıma haykırıyordum : 

Nitekim apansız müthiş bir - El frenini sık, el frenini 1 
gürültile iki radyatör birbirine Arkadaşım, çabuk davrandı ve 
çarpmıştı. Kırılan camların şıkır. durduk. Fakat çok garip bir vazi 
tısı içinde otomobilimiz şaha kalk I yetti . 
tt denebilir. Çünkü böylece iki 1 Birdenbire içersine düştüğü-

Üzerimiz baştan başa cam par 
çalarile doluydu. Sonra dışarı 

çıktık. Ben dehşet içindeydim. 
Çünkü ortada yalnız bir ışık kii. 
mesi görüyordum. Otobüsün ışık 
lan... İçersin.deki ahali dıııarıya 

akıyoridu. 

Arkadaşımla beraber sendeliye
rek yola doğru yürüdük. Otobü. 
sün lambalan altmdjl uzaktan 
görebldiğimiz bir takım maden, 
tahta parçaları, feci bir harabey
di. 

Diğer otomobilden eser yoktu. 
Fakat ben şimdi !dona kalmıştım . 

(Devamı 9 wıcuda) 

zünCten köprl.innn taahhllt e<!itet\ 
müddet zarfınlda tesliminin kabil 
olamıyacağı anlaşılmaktadır. Bu 
takdirde müteahhidin günde bele
diyeye 500 lira ~zminat ödemesi 
lazım gelmektedir. Bu işin nasıl 
hallolunacağx o zaman belli ola. 
caktır. Alak~darlar bu hususta he. 
nüz bir şey -söylemiyorlar. 

Köprü Ağustosta teslim olunsa 
bile gelip gitmeye açılması yine 
mümkün olmıyacaktır. Çünlcü bu
raya inen yollar açılmadığı gibi 
bilhassa köprü başlarındaki saha. 
lar da henüz tanzim edilmemiştir. 

Bugün Unkapanı tarafında top. 
rak seviyesi ile köprünün üşt kıs. 
mı arasında 3 - 4 metre irtifa 
farkı vardır. Yani bu kısmı dol
durmak, tesviye ve tanzim etmek 
Iazımdır. 

Moı:lern bir köprünün bir ucu. 
nu şöyle toprakla do1durup üzeri. 
ne taş döşeyip nakil vasıtası ge
çirtilemcz. . 

Bu hal Azapkapı tarafı iÇnde 
vardır. Köpriinün i§lemeye açıl

ması için iki başının hazırlanan 

pHina göre tanzimi muhakkak gö. 
rülmektedir. 

Hayli paraya mütevakkif bulu. 
nan bu işe sayın valimiz Doktor 
Lfıtfi Kırdar el atmış bulunuyor. 

Köprünün biran evvel işlemeye 
açılması çaresini düşünmektedir. 

Köprünün iki başı tanziıtı edilip 
buraya giden yollar da açılınca 
bugün Kar:ı'.''y köprüsü Uttrin. 
deki ke~afet sok u:alaeak, ehrill 
bu tarafları şenlenecektir. 

YEKT A RAGIP öNEN 



e ecliste yenı bütçenin müzakeresi 
'.(Ba§ tarafı 1 incide) 

Yeni sene bllt.ı;:esinin en bıı.riz vaa_ 
tmı, milli ınudıı.fıı.a hizmetlerinin aza. 
mi derece düşünUlmUş ve kıı.rşılanmış 

olmıı.sı te kil etmektedir. Filhakika, 
bUtc;en;n umumi yekQnunda geçen se_ 
neye nıı.zarıınn fazlalık ( 11) mllyon 
llrnd;ın ibaret olduğu halde mllll mu_ 
da!aa grupuna hUkQmetçe teklif edi. 
len zam 11,5 milyon liradır. GörUIU. 
yor ki bUtçe fazlası tnmamen mUda _ 
faa hlzmeUerine tahsls edildikten taıı. 
ka mubtell! do.lrc bütçclernlden yapı_ 
lan bazı tasarrufiar do. buna illi.ve e. 
dilmiştir. (Brıı. vo sesleri, alkı:ılar). 

Yeni lhUyaçlar için yapılan zam • 
ıann bn lıcaları fJUDlnrdır: .Aza ade. 
dlnln artması ve mecliB blnasınm in. 
~aatı dolayısile BUyük Millet .Meclisi 
bütçesine 500 kllsOr bin lira, yeni lkJ 
Vektı.letin tcııklll dolıı.yıslle bu VckA_ 
lell r bUtçelertne 900.000 llrıı., muhte_ 
il! mUl.hllk bütçelere ve teşekkUllere 

yapılacak yardnnlıı.rla devletin umu. 
mı bazı ihtiyaçları karşılığı olarak 
Mallye bütçesine l,300 küsQr bin Urn. 

1938 mail yılma nazaran 6nUmUz. 
deki sene bUtçC3lııde yapılan diğer 

değl~lkllkler, bir kıaım bUtçclerde ta. 
sarruf edilen meballğln dnhlll cmnJ. 
yet ve wıaytıı ihUyaçlarma ve :Maa. 
rl!, Sıhhat. Ziraat, Nafıa hizmetleri 
gtbl mUsmlr JDlcre te\'%1 edilmiş olmıı.. 
amdan ibarettir. Arıı.zettiğim ta.sar. 
rütun bil: kumu ynnı bütçe içinde bir 
hlzmetten tenzil diğer bir hizmete 
r.am sureuıe lcrıı cdlldiği cihetle za. 
hlrcn g6rUnmemclıtedir. Bu sureUe 
görUnen \'e,a göı:1lnmil en taaanıfla. _ 
rm umumı yekonu beş milyon llrıı.yı 

mUtccavız olup bunun bir buçuk mll. 
yonu Manrl!, 600.000 lirası Sıhhııt ı; e 
!ı;Umal muavc:ıet, 600.000 Unı.81 Zira. 
at, 300.000 lirası Nafıa hlzmeUerine, 
800.000 lirası emniyet ve jandarmıı. 
bUtc;clerine aynlmıo, bakiyesi de bn. 
lıassa kabul buyurduğunuz bazı ka. _ 
nunlarm icabı olarak muhteUf d:ı.tre_ 
terin zanıı1 lhUyaçlarma luır§llık tu_ 
iuımu§fur. 

!~'KALA.DE TAHSİSAT 
NERET.ERE HARCANACAK 

Umumt yekılnu 58 milyon liray:ı 
J>ahğ olan fevlınlade tahsisatın en 
mühim kısımı milli müdafaaya ait
tir. Filtuı.klka demin arzetti~im veç
hflc, adi bfilçede yapılan mlllılm 

ıanıdan milli mfidalna hizmetlerine 
re, k:ıladc tahsisattan ayrılan miktar 
2G milyon 310 bln lirad:ın ibarellir. 
Uukılmet, l üksek direktiflerinlıe teb' 
an, sulh ve emniyet gayelerimizin 
va'lıl:ı ve mesnedini teşkil eden mil· 
11 ıni.ldafoa hizmetlerinin tak,·iyesl 
için gerek od!, gerek levkaldde \"n
ridnl memb:ılarımızın ar:amt milc;nn
i:.k ini i timnl etmiştir. Fe,·kaltıde 
t:ılıo;isalın 17 milyon 321 bin lirası 
demi~·olları inşaatına tefrik edil· 
mlştir Dunun haricinde Sius - Er
:mrıım0 istlkrazı ile tıl rıca temin edl· 
lecek ol:ın 4.5 milyon lira da Lun:ı 
tahsis edilecektir. 

ve endişeler 10 uncu ve 11 inci oy
ların gümriik \"aridatı fizerine mah· 
sils bir tesir icra etıneklen hali knl· 
mamı~ lse de mııyıs ayı tahsilatının 
15 sün irinde geçen seneye n:ızarıın 
üç yüz bin liraya yakın lılr fazlnlıl; 
k:ıl delmiş olması, bu tesirin mu. 
\"akkat Ye geçici olduğunu ''e bu va. 
ziyel dolayısiyJe tahminlerimiz üze· 
rinde her hangi bir tııdil icrasına Jü 
zum bulunmadığını göstermiştir. 

Vergi hususundaki prensiplıniz, 
vergilerimizi istlhsnli tazyik ve istih· 
lıikl tnhdil etmiyecek nisl.ıette bu· 
lundurmnktır. Bu husu n nz:ıml iti
na etmekteyiz. 

Tahakkuk \'C tahsil şekillerinde 

daima mükellefler itin kolaylık le. 
min edecek usulleri nraştırnınk, \'C 

bu gayeyi istihsal edecek surette ıs
lah Ye tensik tedbirlerini olmak lınş
hca üzerinde durduRumuz ehemmi· 
yelli me\'zulardnn birini teokil el 
mektedir. llcclerimiz, devlet '"arida
tını yeni versilerle değil, meYcut 
\"ergilerin ıslah ve tekemmül cıtiril. 
mesi, mükelleriere kolaylık \•e sa
delik temini suretiyle nrhrmaktadır 
Vergi nisbetlerlnln bütçe imkiınl:ıriy: 
le telif edilmek suretiyle indirilmesi 
hususundaki mesaimize devam olu· 
nacaktır. Bu sene l"Üksek heyetlni· 
zin de m:ılumu bulunan nh\'nl \'e şe
rait dolayısiyle birkaç snedenberı 

devamlı olarak üzerinde yürüdüğlı -
müz hu yolda yeniden herhangi bir 
tahfif yapmak imkfınını elde ede • 
memiş olmakl:ı bernber önümüzdeki 
'ienelcrde bu mes:ıimizin d:ıh:ı ınü

snit neticeler vereccğınc şüphe et· 
mlyorum. ?ıluhtelir \'crsilerden ynp· 
mış olduğumuz tahfifierin memnuni
yete şayan neticelerini bu ınünııse

betle arzetmek isterim: 
Hayvanlar vergisi, bu senenin e • 

limizde bulunan kayıt neticelerine 
sure, nrgiye tabi hay,•nn ınıklarla
rının seren seneye naznrnn 1.565.liiO 
adet artmış olduğu anlaşılmıştır. Ge· 
çcn sene l>u \"ergi üzerinden yapıl
mış olan tahhfden mütevelli! takri. 
ben 2.600.000 lirayı mütecaviz 'arı. 
dat noksanının yüzde SG sı im suret· 
le iki sene içinde teliifi edilmiştir. 
Blllı:ıssa bu varidat noksanlığınd:ııı 
bir kısmının nt, eşek, katırların \'er· 
giden tamamen istisna edilmesinden 
müte\'elllt bulundoğunu Ye bu nok· 
sanlığın dahi, diğer hay\·nnların sos· 
terdlAl artışla telAfi edilmekte ohlu
ı;u dlişllnlllilrse, l.ıu '\'ll.zl)c\ln b\r kat 
tlnha memnuniyeti mucip olduğu L:o. 
lnylıkla anlaşılır. 
Yasıta \"ergilerimlze gelince, bu 

vergilerimiz de aynı arlına seyrini 
takip etmektedir. fü•velki sene pet
rol ve benzin üzerinde yııpılnn )'ÜZ· 
de 50 derecesindeki t:ılırHden son· 
ra bu vergi hasılatıntln gurülcn ıırtış 
devamlı surette yükselmekle olduğu 
ı;ibl muamele vergisi de halkın işti· 
rn , e istlhliık kabili)' elinin teznyu<lü 

nisbetinde nrlmnktadır. 

MAHSULA.Tl ARZlYEUEN 1 ic:ıret, 1.lrnııt, sanayi, m:ıadln iş
lerimizin ve içtimai hayatımızın in- 'l'A \'YAHE 1ANES1 KALDIRILl\"OR 
kişafınd:ı olduğu k:ıdar ıncınlekel mü 
dııfa:ısı iınkünlarının tezyit Ye takvi· 
ycslnde de birinci derecede Cımil O· 

lan demir:roll:ır in~aatı, muhtelif 
J;:ınunl:ırln kabul bu ·urduğunuz ta
ahhüt s:ılı'lhi:l ellerine müsteniden 
dızilmi~ olnn program dahilinde de
"am etmektedir. 

Fe\·kol "ıde tahsisatın "2.500.000" 
lirası m:ıden letklk 'c nrnma ensti
tu~fi ile elektrik işleri etüd idaresi 
ihllyaçl:ırına, 1.5 mil~on lir:ısJ mu. 
hnclr iskan masrofların:ı, 1 milyon 
llr:ısı da Ankorn tıp foküllesi inşaat 
\•e tahsisatına, "l.200.000'' lirası 

Hükumet, lıütçe imk6nlun derece
sinde vatandıışlar üzerindeki vergi 
yUklcriuin taohfifini düşündüğü sı. 
rada halkın ta) y:ıre cemiyetine nı:ıh· 
sul!ıtı arziyedcn ınuan en bir nisbet
tc yermekle olduğu lnııeleriıı de ınliı. 
tahsil olan köylümüzün Gelirine mü· 
esslr olmakta bulunduğunu sürmü~ 
\"C J.ıunun köylüınüzun .kalkınması 
~ olundnki ınesnl \"C gııyelerimıu uy
gun bulunmıyarak leni ınııli sene ip
tidasından itibaren bu i:ınenin ta. 
marneıı lıerlurnf ellılmesiııc karar 
\ermiştir 

0

DÖ\1Z \' AZlYETl 
geren sene verilen hir milyon liraya Döviz \•azlyetlmlz: 
JJaveten Lnleburgaz - J~dirne nsfoll 1936 scnesindcnberl tatb;k etmekte 
yolıın:ı, üç yüz hin lirası kuru mey- olduğumuz döviz bUtçcal usulilc, se. 
valnrın ıslahına, i87.000 Jir:m rnaa· nelik \"artdat \"C sar lyat.ı gelir mem. 
rH inşaatına, 1 milyon lirası ayrı balarına. ve hizmet ncvllerine göre 
lıir konunla vermiş olduğumuz taah· İcra Vekilleri Heyetince çerçeveıen • 
hül l_!.llabiyetlne müsteniden, şarktan mekte olan dövlz ,·azıyeUmlz bu çer_ 
başlJmak üzere ihtiyııco göre ) aptı- çeve dnhllinde tnnzlm ve tı.lare edll -
rılrnukta olan hükumet konaklarına, mektedir. Bu sayede dıt\·lzle yapıla • 
2 milyon lirası Tunceli mmtakasın- cak ııar!iyaun gelir miktarını geç _ 
da lathlk edilmekte olan ıslahat prog- memesine azamı derecede !Una ed1 • 
r:ımı icnhı olarak yapılan bilhassa yonız. 
'ol ve köprü sıbi mühim nafıa hiz.

1 
Döviz vazlyetlmizln icabı olarak im_ 

metlerine, 500 bin lirası h:ıva yol· pıı.rıı.torluk borçlarını yüzde yüz mal 
Jarı de\ Jet işletme ıd:ıresıne tahsis e-1 Ue ödenmesi esası Uzel"lnde yapılmak. 
dılmiştir tn oldugtınu geçen &eı;e an:etmlş ol. 

\'ARlDAT BÜTÇESİ 1uğum mUz.nkereler neUcclc:nmlş ve 
\'aridat hfilçesl: 1 bu borçların tamamının mıı.l ihracı su. 
1930 ın:ıll yılı lıfitçcmizin varidat retlle ödenmesine tın,., anm:gtır. Hııri_ 

kısmını 2G1 milyon lira olarak ıatı.I et borçlarımız için umuml bir esaıı o_ 
min etmiş bulunmaklııyız. 1938 yı-1 larak l:abul ettı~im!z bu odeme tar_ 
lınııı 10 aylık lııh5il.1l rakamlarına zı, o.hlren Anıı.dolu demlryolu ve Hıı.y_ 
lslin:ıden y:ıpmış olduijumuz bu talı-! darpa~ §irketlnln hıırlc;:tel::I aksiyon 
miniıı-1038 yılı varidat bütçe .;ne n:ı- ve obllgasyonu hamillerine teş:mll e. 
z:ır:ın 10.!191 l 10 lirn bir fazl:ılık sos· ıtllml~Ur. 
termeklcdlr. Bu fazlalığın mühim HARİCİ TlCARETWİZ 
bir kısmı kazanç '·erslsiyle hizmet Geçen ıeneye kadar aktif vaziyet. 
erb:ıbından nhnıın di~er \'ersilerden te bulunan harlct t'cnreUm!z 1938 yı_ 
\"e <;ürnrük vergileri~ le lnhisnrl:n hn-1 lında ulak bir farkla pa.ııif vaziyete 
sıl:ıtından ileri f::Clıneklcclir. nimiz-ı' geçm1, bulunmaktadır. Filhakika ti. 
ele bulıın:ın 11 fil ]ık tu:mı.~ı r.ıknm- caret mUvnzenemiz 1936 da 25.200.000 
l:ırı tıılımlnlcrimlzin tnh:ıkkukıınu kUsOr Ura, 1937 de 23 600.000 kUsQr 
ı.•nit etmeye mllsalt hulunınnklndır., lira ihracat faz'as!le kapanmıııken 
<ıtrçi aoa 1&manda beynelmilel sl· 1938 ydmda bu muvıı.zene •.890.000 u_ 
) ~ı \•nziyelln tevlit ctıiEil tereddüt ralık bir lt.halG.t fazlaııllc kapanm~tır. 

Ancak geçen aenelere nazaran fazla 
it.hal olunan eoya, makine, ziraat a. 
!Atı ve edevatı kara ,.e deniz nıı.kll va. 
Bitalan demir ve çellk ve mamfllleri 
gibi memleketin muhtelif saahlarda 
techlzlne mUtca!Uk maddelerden tba_ 
ret olduğu ve 1ııt1h1Ak eşyasmda fnı. 

!alık bulunmadııtı clheUe bu vaziyet 
memleket lktısadlyatı için endi§e edl_ 
lecek mahiyette değildir. 
Maam:ıfih hnrict ticarelimfzin ~e,· 

ri ehemmiyetle takip edilmekte ~·r 
bilhassa döviz sahasındaki menri le 
sirlerl mütalea edilerek ic:ıp eden 
ledbirler alınmaktadır. 

MiLLİ PARAMlZ 
MilU paramızın, scnelerdenherl 

muhafaza olunan fiill istikrarı de· 
,·am etmektedir. 

Geçen seneki mıınızııtımdn borsa 
harici alınıp satılan Türk altınının 
yersiz olarak tedricl bir tererrüe me~ 
!etmesinin tc,·Jil elliği zararla"rn iş:ı. 
ret ederek bu husu">la bazı tedlıirlcı 
alındığını \'e bu 59yede altın alım 
sntıınının dünya fiy:ıllnrıııa nazaran 
normal hadler üzerinde teshil edil. 
miş olduğunu söylemiş idim. Çok 
hassas olan bu mevzu muhtelif se 
bepler ve bllhassıı siyasi havaların 
tesirleri altında gene gayri tabll mü 
\"azeneı;izliğe doğru gitmekte olduğu· 
nu müşahedemizle anlamış bulunu. 
yoruz. Dunun için zam:ıııın Hcaatı. 
na daha uygun yeni tedbir ,.e kıırar
ların alınmak üzere buluncluğunu nr· 
zederim. 
Gümüş ve nikel para: 
l\Iuhtelif kanunların tedavüle çıkıı. 

rılınıısına mezuni)·et verdı~iniz, gü
müş paradan 21 milyonu basılarak 

tedavüle çıkarılmıştır. Azami hadd 
olan 25 milyon Jira, önümüzdeki se
nede lkmval olunacaktır. 

BORÇLAR 
Dahill Ye harici borçl:ırmıızın l!J3f 

mali yılına ait taksit kıırşıhkl:ırı t:ı · 

mamen biitçcyc konulmuştur. Hasılı 

Siv:ıs - Erzurum demir yolu inşn:ılı· 
oa s:ırfedilmek üzere çıkarılııcnk 
tahviller için vermiş olduğunuz 30 
milyon liralık s:ıliılıiyet 20 milyonu 
kullanılmı,, öııüınüztleki sene için. 
de dört buçuk ınil}·on liralık bir truıı 
şın daha emisyonunun yapılması 

mukarrer bulunmuııtur. 
Milli bankalar: 

ti. Sanayi plAnına d:ı temas ederek I~ esaall lılr tetkike tabi tutulmalıdır. 
l:ıhminlerin ''e hc~:ıpların iyi y:ıpıl. H - VekAlcUer arasında daha sr. 
masını ve on:ı söre hareket edilme- kı bir ı~ birliği yapılması ıa.zımdır. 

sini öyledi REFiK lNCE!\IN SÖZLERl 
XAKlYE Ür.G0!'."'0N TE'.\IE~:'\ISt Refik fnce (?tJanisa), bütçenin e· 
Xnklre Elgün, kimsesiz çocukl:ıı hcmmiyclli bir kısmının milli mlida· 

için bir yurt açılması temenııisinı fııa ,.c diiyunu umumiye tnrnfındnn 
tekit elli ,.e şunlnrı sliyledi: bel, cdllıiil;ini iş:ırct ellikten 

- Taliin mi diyeyim, .kaderin mi sonra bu üç mliessesenin ihtiyaeınıı 
diyeyim; ne ise bahasını, nnnsını, tekabül eden miktarın ''asati ol:ıral. 
her şerini ~larok bellı~~-t elme)~e Çtı bütçenin ) üzrlc li3 ünü teşkil eyledi 
lışlığı mıılılııka, sen. 1 ur~ .d?<ı<lıııı. ğini söyledi ve biilçeııin t:ıııziıııinck 
bcth:ıht olamnzsın, dıye elımızı uz:ıt· hiç hir sene yenılık görenıemekteıı 
ınak nıechııriyelind~yiz .. O yn\TUyu ı durıluğu us:ıneı ifncle ederek dedı 
tünel ısknralıırının ıızcrıııde, yansın ki: 
yerlerinde, köprü nltlnnnd:ı lalır- - hti}·orum ki her sene yeni lıiı 
nıak c!o~ru bir şey ol:ııııaz." haleli rulıiyenin, ;.eni bir zilıniyrtiı ı 

Cok çocuklu nllelere yapılan ynr. insana ferah \'CI en ınonıornsı knrşı. 
tlıının şekli üzerinde te,·ııkkuf eden sında kulayım. Bülçeılc kırtno;lre 
l\"akiye Elı:ıün, annelere fazilet ,.c nıcfruşııl şu \·cyıı lıu hemen :ıynı ni~. 
yurt müktıratı ol:ırok lıozı memleket- lıetlenle Ye ııslıı tcıı1.il t•clilnıcmel. 

pılarak % 20, 1935 8CDcslnde tabstır.ı. 
bn muoza.mmın yansınm keslldlğfııl 
ve bu sureUe onlardan kesilen bu p!l. 
ranm ~lmd1 onlar t.arntındım geri ~. 
tcnlldlğınl ileri sUrerek ouoları aöY • 
ledi: 
"- İ§le bunlar, bu hakkı 1stlyorlııt· 

Yoksa, almndıklan bir maaşın 
Ut!UğUnU istemiyorlar ... dedi. 

tekil• 

General aöıJcrinc devamla bu pıı.:11. 
nm nlhııyet •.5 milyon Um tutacnt'I· 
nı, bunun hepsinin birden verllınCS pJI 

şart olmayıp &enclere taksim edile • 
rek verilmesinin de ınuvatıl' o.nen • 
ğını tu\vc etti : 

- Arkadaşlnr, bu bir medeniyet 1~· 
dir. Her medeni ıncnılekettc her Jllt'. 

)'ti denlyet mefhumuna uymak için ,; 
pılan her cansız {ey mutlaka cıın 

'<'U t;I, 
rruıhlQlcun rahıı.tı Jçln yop·lır . .ı. 

U4flpl 

!erin icııl ellikleri h:ılko takma ll!'lll· 

tünü bizim de tııtbik etmemizi iste-

çareler vatan Uri• unda '\"UCU rl 
şnrlİ)'le her Sl'ne ı;uzlerimiz iinıınt· Jlprnlmı!jtır. Bu btçarc'erin h:Jllc 
sclmektdir. Alını :;ntıın işlrintic> pek yamandır. 

eli. 18-20 seneuen!Jeri takip etıiğııniz .Meseltl, gece ısta.ayonlarda, lııkc'e '. 
KAZlM KARABEK1H'1N SôZI.ERl "şunun yerine bunu ikame ellik" ten terde, umuml sıcak yerlenle vııl~till' 
Gener:ıl K:izıııı Kıırııbekir bir sıınl hnşkn :reni hır ~ekil yoktur. Bunu ceçlren ıı.lbaylıı.r, kapıcı'ık eden )1lr~ 

kncl:ır süren bir konuşma )'Oplı. mukabil herhangi bir ni heli ele nla "4ylar, §imendlfcr dcınlrinin tozu;r 
htanhul Mebusu evvelce jstiHi gör· lır nk alalını memur nıosrııfı, te~ki tem"zllycn binbaşılar vardır. BU 

müıı mıntnkıılardn fakir düşen halk· l!ıl ın:ısrnh arlıır ve nıOtem:ıdi)"en ııcxcf, bu bir hayıılyet me.!elesidlr. )'s. 
ton takati üstünde vergi alınmnınıı- nrtnr. Gösterilen varidat fazlaları ıse. rm ordumuz, bunlann içinden tıaıil8• 
sını isledi \'e lııılktan ıılınnn parola- birkoc kıılcm müste'ina olmak şarli· rını hizmete davet edecek. Bu sefil ı;:ıı. 

• -:e rrn büyük bir titizlikle esirgenerek le toplanan p:ır:ıl:ırılır ki, bu yeUınıı yatı yaşı~1Ul bir adamın sır! ferQj 
halkın menrııatinc snrfcclilıneslnl, y:ı- teşkil eder. hayi yet ocağı olan ordu}·a r;ırıııe 
ni israflara, suilslimallere, hırsızlık· Dirkac nol;ta memnuniyeti mucip- bir meseledir. al 
!ara kati)en miıs:ıade edilmemesini tir: Knz:ınç ve muamele vergilerinde Bunlar, bu biçareler yanlıı.rmda d 
hükiımetten istedi. tnh~iliıtın artııınsı, çünkü lıirisindc budak s!llmış bir alleo·n l.:sşıı,1ır. Gıl 

Dundan sonra bütec encümeninin 'atand:ışın lterlsinıie lıulundul:u va. a!lenln kendi gtbt nskeT olrııu;ı dar:t"· 
mıızlJotaı.ında serdettiğı ınüt.llc:ılar zJyetin ifade d!'ğeriııdc iklıs.ıdi mu dı veya oğlu vardır. Ve tunlardan I< !
hakkında fikirlerini sö) Ih cıı Gene· amclelcrln 'üs'nti me\ cutıur. ma bir knç torun da o boş gövdcıılll 
rnl l\nrnhcldr şahsi dileklerini şo) le Faka t, buna mııknlıll lılr lıakikot koltu~na aığmmıştır ... <leoı. 
izah etıı: ifade etmek lilzıın gelir ki O da lr ACRAL1 C'EVAP VERECE'{ 

ı - A"rup:ıya tahsHe gönderilecek diye sıkıntl'il çeken '·atanıl:ı'>I rın Bundan sonra Dhanı m•Jhascı-:ıt :t; 
talebe ve stajiyerler tı\•dellrrindc bir me,·cutli.) c liıltr. Bunun selıcplrrı si Seyfi, Divanı r-~ .,.ıı.<ıel tın fc\" t 

1'ürk kızı ile c\·leıımek ınecburiyetiıı- ıctl,ik neticesinde bulunabilir. Ya ! masratmı, mulıascbcl umumiye ve vı. 
de olrııalıdırlar, orada evlenememe- tıındaş ;>ol parasını ödemek için R 10 vıını muhasebat knnun1nrma koydUıt\I 
lidirler. sun dnğl:ırdıı, taş~n~d.ı çalıştırm:ııl_ı- çerçeve içinde mUrakabes'nl yaptiı1°1: 

2 - Devlet mUbayantı 1çln harice jlınuz, 3 lirn 'ergısını '·ermek ıçın sovlcdt. Bu b<'yanıttta.-ı sonra ?J,cC r. 
gidecekler orada 10 parn bile bir he. 1 lı:ıpish:ıııeleı e giı ınb ccek şekle sok. Telsi bll§kA. r.öz lsUyen olmadığınd'1 
diye kabul etmemelidirler. Bu usul Ja_ tuğıımuz gün 'c elindeki ha) v. r nın raliye Vekilinin yann (bugün) ).ş; 
ponlıırda caridir. Nitcldm blTJm S,5 

1 sntılmndıQıııı sürduı:;limüz sündltr k" nız k -ıdine n't olan tenk tlcre cc'°' 
altına aldığımız m::ıvzcrl onlar hediye 1 tıııkikt rcrahın içine girmi5 olrlı•i;u ""rCCl'"''nl söyllyercl< toplantıya nll1'· 
kıı.bul etmediklerinden 2,5 altına al. ı.ıuz kıınn ıtine ':ırmış oluruz. ye• verdi. 
mışlardı. ' ''Çok do~ru sesleri'', }f Prlis, ynrm saat 14 te 

3 - Anası babası tarnfındıın bakı. ESl\l \'E YE~l 1'EKAt'TLl:R cakt·r. 
ıamayıp kapı dı§arı edllmtıı çocukları Herik tıı~l', tekniitlcr arasında "es A __________ .._ ..... 
eli ekmek tutuncaya kadar devlet hl. kl Ye yeni tekaüt" diye mevcut iki· ,man . ltal an 
mayeslne almalıdır. Ormanlık mınta_ Jiklcn doğ:ın ıslır:ıb:ı tcınns edere!. 

katarda 10 sene bir çocuklar §ehri ku. ŞU sözleri söyledi: asker"ı ı"tt'fal<ı 
rulmalıdır. "- Illzınelini a} nı ve fnk:ıl ınüktı 1 

Milli bankalarımız umumiyetle 

bu sene de bilinçolarını karla 

kapatmııılardır. Bu hal iktısadi 
vaziyetimiz gün ge~tik~e daha 

çok canlandığını ve hususi kredi 

mevzuu üzerinde alınmıı olan ted 

birlerin müıbet neticelerini ifa le 

4 - Memlekete ilim bakımından fnlı ,ayn olan bir heyet içtim:ıiyl•niıı 
l•allnnmayı temın için bir akademi rulıiyntındn husule gelecek aksi le
kurmak zarureti mutlaktır. Memlcke_ s-irnlın ıstıl'abını durnı:ıınağa imkôn 

(Ba§ tarafı J incide) ~ 

tımlzde henüz lllmlc siyıı.set blriblrin. yoktur. 
den aynlmamıııtır. Hükumetten tnsarnıf yaparak, va. 

etmektedir. 
Bir arkadaşın hem akadem!ayen hem ridat bularak, şu yeyıı lıu lılikiinıler· 

de mebusluk yapması bu lki vazifeyi elen tenkis ederek, tekaüt m:ıaşların 
Milli bankalarımızdaki mevclu birden görmesi 1mk&.nsızdır. Onun ı_ tin ikilik doğuran \'nı.iyeti ısl:.ıh el· 

at miktarı 1934 te 202 milyon i
ken sırasile 1935 te 213, 1936 da 
242, 1937 ide 293 milyonu bul. 
muı ve bu sene ~l 1 milyonu geç 

miıtir. 
Bir taraftan milli taı:arrufua 

ve servetin inkişafını .diğer ta

raftan halkımızın kredi mües • 

seselerine olan itimadını gösteren 

çln memlel;etle ilim ndamlarmı mal. nıeı.ini istiyorum." 
şet derdinden kurtıınrsak bize onlar, Hefik ince, ıekalil olmuş, ny:ı is 
gerek halimize, gerek istikbalimize •. ıır~ etmiş meınurlnrın bir nıfüldel 
it gUzcl eserler hnzırlarlıı.r. sonr:ı ücretle )'Üksek \'nzHelere tayin 

General bu mUnasebeUe §Unları nn._ ed iJmesi işine de teınas ederek Lu 
\'e etU: usulün ınemurl:ırın vn7.ifelerine hnş. 

- lstanbulda BabıA.11de matbuatın lıımnlnrı esasına menfi tesirler yap. 
hangi sermayenin tahtı tesirinde oldu_ tığını anl:ııtı. 

ğunu dU§UnUrsek çok acı duyanz. Bir Husu t id:ırelerin ldarei umumiye· 
vatandaş kitap çıkıı.rtmak iı;ln ya bir _,·e )":ıptıkları yardıınlnr iiıeriıırle ek 
Yahudlye ya bir Ermcnlyc yUz suyu dur:ın Rerik ince, hükumetin lıususi 

bu rakamlar her hangi bir iza- dökecektir. Akademi kurulursa herkea id:ırekre knrşı nrhk sahavetk5r lılr 
ha lüzum göstermiyecek kadar mutlaka mesela. bir mebus olacağım vaziyet nlm:ısı zamanının geldiğini 
beliğdir. dediye bir emel besler, lllm sahibi için söyledi. 

Maliye \'ekilinin izahatından son- de bir gUzcl hedef meydana konmuıı MemurJnrın \'ekôlet emrine :ılınma 
rn ilk sözü :\f:ızhar ~füfit Çoruh oldı. olur. keyfiyetinin m:ılıalllne m:ısruf olma· 
Bütçelerimizin geniş lılr tahlilini 15 - İdare tqldlAtımızda bUyUk ta_ sını isliyen HcCik lnce, nıiiştrı·ek hir 
rııplı. Bül~·relrde sıhhat ve samimi- sarru! imktı.ıu vardır. lktısacll cogra_ deri ol:ırak bilhııssa gençlerimizde 
yet olup olın:ıdığı noktası iizerinde !l ldarl bakımd:ın vilAyetin hudutta. Tlirk dilini istilıfofa ıloğrıı olan cc 
durdu ,.e de,·ıet dairelerinde israf rmt biraz genişletmek, mU!elt!.§i u. reyıını gösterdi, y:ıbnncı ınnlıııı hen. 
olılujlıı e~:ısıııda israr elti. Mis:ıl ol:ı· muın1llkler1 kaldırmak, eli dil lıürriyetiınizc, milli hürriyc· 
rak kömür ıniib:ıyaalını sösterıli. 6 - BllcUmle lktısadi işlerde tek. limizc itlı:ıl ctmcğc oslu lurnfüır ol 
Her rlairenin ayrı nyrı fiynll:ırla kö· nlğ'ln htlklmlyeU meselesi. Yapılanlar ınaclığını .iıuh etti ve alkışl:ındı. 
nıür aldıklarını söyledi \"C hir le\'. bir kere kontrolden geçirilmelidir. Helik ince, lizerinde durduğıı işleı 
hidi miibnyaat komisyonu teşkili ]ü. 7 - Halkın maddi ve manevi kal. arasııııln gayri muhndil iıılnc de te· 
zıınıundn israr elli Israrın y:ı usul· kmmasını temi nmeaeleııi. Gerek kUI. ın:ıs etli. "Saytlnm hükumei de lıu 
slizliikten, ynhul 

0

kıınuna ademi ri- tUr gerek vUcut bakımından halkr. işe nihayet Yermezse, Len artık on· 
ayetten de tlolNıı~ıınu ifade ederek mrz halkınmaya çok muhtaçtır. !arla beraber oturup nğlaınaktnn ba~
tetkik sey:ılınllerinin dnirelerde lıiı 8 - Memlekete hizmet etml§, mu. ka çare k:ılma<Jısınn kaıılim" dedi. 
suiistimal mevzuu teşkil eylediiılni i· harebe meydanlarında hayıı.tmı feda Bayat pahalılığını önlemek için alın
l!ıve etti ve: etmiş olan mUtekıı.ltıcrlmlzln va.ziye_ mış tedbirler hakkında hükumetten 

·•- Aile,·! bir mazeret, şahsi bir U. Bunlara yardım zarurcU vardır. izahat isUyerek sözünü tamamladı. 
muıereı için htanbul:ı gidecek olan Çanakkalede vatanı mUda!aa eden bir GALİP PEKEL KÜRSÜDE 

herhangi bir memura tetkik seyalıa. miralay bir binbo.§ı pejmUrdedlr, ço_ Galip Pekel (Tokat) söz alarıı.k bu 
tine gi~iyo rcliye bir nam verilerek cuklan perl§nndır. Bunları yqntmıı.k sene bütçeye konulm~ olan ıı mil. 
h:ırcirah itası şayanı teesı;üftOr. Kı. Jlzımdır. yon lira fazlanın masrafla tevzll Uze. 
zını e\·lenclirmck irin, hnlayı geç:r- 9 - HoJkm tıılerlnln takibi me:ıe. rinde durdu. ::MllU :MUdnfaıı.yıı. ayrılan 

nıek itin htnııbula giden bıızı ıııe- lesi Bıışvelcttlete bo.ğlı bir büro ku • 8,5 milyon liranın çok ehemmiyetli ol. 
nıurlıırn tetkik sey:ıhııli diye ) evmi- rulm:ı.lı, bU bUro işleri takip etmeli _ duğunu, boıı meralıı.rm köy!Uyc tcvzU 
ye ,.e lırıTC'irnlı verilmiştir. lsr:ır lııııı dlr. için tedbir alınmasını istedi, Devlet 
lnnlır'' dedi. 10 - Alı1 0.k~!'z"'kla ınllcade'e lA • dafrelerindc mütemadiyen artan kır_ 

HEHÇ T('nıom K('HSCDE zımdır. Bizi lstııtı. etmek tsUycn b:ı.u ı• tasiycclilkten bahsederek halkın bun_ 
Bundun soıırn Ber~· Tiirker kiirsü mlllellerin ltımdı vo nhUık cemiyetle. dan z:yadeslle mUştckl olduğunu lltlve 

\"e geldi. Dolgun hir hfilçe gc:lirdi. rl vardır. Her rnemlcl<el buna karşı etti. 
~ıııdeıı dolayı lılikıinıcli tc!Jrik elli. tedbir almıştır. Gençlerimizin ahl~k ı Galip Pekel, çok uzun izahatındıı 
)lilli ıııüdaf:ı:ıya ,·erilen ehemıniyc. ve seciye işi mUtılm bir me!cledlr. Bu. yeni bir tahriri nU!usa ihtiyaç hasıl 

tin ,ükr:ınln üz:erinde durdu, \'ersi nun 1,.ln memlekette allc~i ka'kındır_ I olduğunu \"e nUtuste~kUMımızın mem. 
leriıı cibnycl tarzı üztrinde h:ızı le mnk lt.zımdır. j ıeltct ihUyacına ka.ti gelmedJğlnl ııöy. 
mennilerde bulunan hatip ,·cı·asct ,.e 11 - Ha!kın hava tehlikesinden ko Uyerek bu teoklla.tm genıııtctllmesinl 

intikal \ergi~i kanunu hükümlerinin runmuı çarelerini tetkik ed.p tedbir. tıtedi. 

kolayıa,ıırılınıı~ını istedi. Para me. !er alınmalıdır. CEMAL MERSİNLİNİN SÖZLER! 
elesi 'e t:ıl·n5 işlerine tema~ e:tl. fk 12 - Bnş,·eka.ıet emrine verilen Bundan ıonra hUraUye general Ce. 
• e rncvzııulııılıis olıın lıir yol~ll71ıı tahsiatı mesture §alı11 propaganda. mal MersinU (İçel) geldi. E5ki mu_ 
luıı t:ıhkikini istedi. Genenedeki !ara aartedilmektedir. Bu paranm da_ tekalUerln mıı.a~ meııeleslni ele alıı.rıı.k 

afyon kartelinin Tiirk ıııiislahsilin ha faydalı yerlere sarfının temini ltl. çok uzun izahatla bulundu. Bu l§ln 
müşkiil \"OZiyele ~okluğunu nnlaıtı zımdır • her şeyden ev\'el bir hak meselesi ol_ 
Tcıll.ıirler alııımn,ını islccli. 13 - Ecnebt mUlehaıısı.ıılara verllen duğunu, mUtekaltlerin mıı.aşından U. 

\'ersilerin :ığırlı"ınd:ın şikAyet et. bUyUk mn~lnr göze çarpmaktadır. Bu 1 mum! Harbin b~mdıı. bir tenkihat ya .. 

fark olmıyncnğmclnn hn noı..-t~ \ 

ii.zerlmlc dıırmn(;n <ln hacet rotı· t 
hır. tıı 

\ Bizim Ilcrlinclc lmzn cöilt'11 

nskcl'i ittifak munhcdcsiılclc ~l 
miilılııı gfirdüğiimiiz Jıir uo1'1 ıı ~ı 
"Alnmn • h:ıly:ın hutlucluııı111 

• 1 
dnimi olıımk tesbit crlllrııi": 11 

duğu" ııun knydC'<lilmcsiılir. 

Hntıl'lnrdn oldur;u iizcrc ft1
1 •ll mnn ~ınıstuı·)'a,·ı ilhak cttJ.t" 

• J ı· 
znnınn Hitler lt.nlynyı tutmlıı t ,.. 
miş olmak için iki nu•ml<-kef 

1 I· • 
rn ·mda Brcnncr geçidinin c ıı 
ıni olsnnk hudut kııln~nğı JıDI' 
lomln teminat '\"crmiı;-ti. -41 

nınn - Jtalrnn askeri ittifakı ıs'-'' . ~ 

tedilir·kcn im hudut mc elcc;ll11cf ~ 
tekrar bahis me\'zun olııtll ~ 

J' Hitlcı•ln t.cınhıntma ı·n~mcn it 
I'' ~ 1d ltnl~·nnlnrm Tirycstcdc Jı t 

scttiklcıi bir Nıdişc~ ı tcı.r" it 
lfnrlc etmekten hnşkn hir ıuıııı' 
ı olnmnz. ıı 

~ .. 1t'" ~ :.\fonhcclcnin <'~~nsı uçur 
ınaddo<lc ı;öriiliiyor. nıı mıııtıit 

(
,. ft 

iki tarnft nn lılrl bir iht illi ç 

yani hnrhc siiriiklendlğl tnıcd1: 
•lo diğerinin lıütiin deniz, fltl' 
\"C knrn ktn•\'etleri ile y:ırtlıfl' 
edecc!!lni bildiriyor • A.tnrıı:ı1' 

~ ,. 
tebliğ ettlj;I madde aslı ile tef ~ 
buk cdiyor:--a lııı munhe<.1cJl

1 

yalnız tcclnfüi değil, aynı "'· 
mnndn tectl.\ üzi bir ittifak olıl'\ 
g~mna hükmetmek liızıımln'. Ji' ,. 
takdire güre ınunhcdcnln l>ll'•t 

.;lfl 
lıın~C"mcln sulhun idame~ ıl 

ı k •• •• 1 b,nldJ;ll I t:n ışmn sozu snı ece ••• 
<~rtcıı hir ııcrde olnrnk kullll

111 

m1-:; <lcı_ril<llr. ASIM~ 

Alman - ltalyan paktı 
·aeJ 

( BQ.§tarafı 1 inat U 
etmemeği ve .dost devletlerte ~il' 

l . . .. t k tft .. ıı nasebet erını mu§ ere en "'" ,
1
, 

etmeği taahhüt ettikleri bilditl 

"mektedir. 

'ı1l'' 7 inci maddede, paktın ı ıl 

c!Jildiği günden itibaren lcabİtt 
tatbik ve 10 sene müddetle ııııJ 
ber olduğu ve tecdit edilebile"' 
ği kaydedilmektedir. r 
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Küçük hikaye , ~~-d~vlet. reislerine bir hitap: Belçi~a hava kuv- ,---
-- - - - -- ... ...- vetlerı fazlalaşıyor 

Ya evıenı• n Bütçe~e ... 6 milro? daha 
ılave edıldı 

-···-·---····-···---·----·-··-·-------· ... -· .. ··· .. -
Gözyaşları 1 

--' Yahut 

istifa edin 

Fransızca Le Joumal gazetesi. 
ne Brükselden yazılıyor: 

Hardi, karısı-Bazı Fransız gazeteleri Betçi -
kanın bütün hava silahlarını ye • nın kırkıncı yıl. 

niliyectğini yazıyorlar. Bu haber dönUmUnU mUm
hatalıdır. Filhakika Belçika bir-

çok yeni tedbirler almakta ise de 
hava kuvvetlerini tamamen yeni. 
liyeceği hakkındaki haber doğru 

değildir. 

Belçika yalnızca askert tayya -
relerini, askeri müdafaa servisini, 
bava hücumlarına karşı toprakla 

r:nı müdafaa teşkilatını büyük 
mikyasta takviye etmiştir. 

kUn mertebe par 
lak kutlula • 
ya bilmek için, 

H oyD 
Kadın tUrlU turlU sinir nöbet
leri içinde kn·randı durdu. Ko
casına da rahat Yermedi. 

Hardl, çocuğunu kaptığı gibi 
komşulardan birinin e'tine go. 
tUrdU. Meseleyi birkac kelime 
ile anlatarak: 

Da,·ud birkaç saat sizde kal
sın.. Gidip doktor getireyim. 
Bakalım ne olacak'! .. Diye yal
vardı. Sonra, telefonla doktoru 
çağırdı. 

Öğleye doğru, gelmiş doktor. 
doğru hastanın yanına çıktı. 

Hnrdl, sinirli odaları arşınla. Birkaç güne ka.clar milli mil. 
dafaa bütçesi meclise arzedilecek 
ve bu münasebetle milli müdafaa 

vekili M. Denis , Belçikarun kuv
vetli komşuları muvacehesinde 
rabıtalarını şerefle muhafaza e. 

her şeyinin dört 
başı mamur ol. 
masına çalıştı. 

Kıştanbcri de pa 
ra blriktiririyor
du. Bir ara ka

rısına bir kUrl: 
manto almayı 

dllşUndU. Ama 
"!Jva, herşeylnln yarak dUşUn'llyordu; 

iyisini arayan Madem ki karısı, sırf bu co-
l tr kadındı. Bal cuk yUzUnden bu hallere uğra-
buki cebinde an- mıştı. Şu halde ondan ayırmak 

k ili ıi k 
lcabedecekti. Ama yumurca~a 

debilmek için alınacak ve alınmış ca e ra a- , b 

olan tedbirler hakkında izahat dar bir parası alışmıştı da hani.. Gidecek o. 
verecektir. >ardı. Bundan lnrsa, pek yadırgayacaktı. Üzll-

• . ötllrll de kUrk lecektl. Davudsuz ev, suyu çe-
Evvela Fransa ve İngıltere ve t d kilmiş bir kuyuya benzeyecekti. 

b·l~h A .
1 1 man o an vaz. ı a ara lmanya ı e yapı an an- Kuyu mu demişti, hayır .. Bir 

laımalar münasebetile memleke. geçerek, ~arısınmçoktandır ar-ı Hnrdi neşeli neşeli söylendi: mezarı andıracaktı. OnuB kes. 
tin bütün askeri teşkilatı şu zula.dığı guzel bir tablo ile Eva. - Gördün mu E' a bak sana kin, tiz bağırışlarlyle -gevrek 
prensipten ilham almalıdır: Bel- nrn evlendikleri gUndenberi anne!.. Diyor. gUlUşlerini hep hep arıyacaktı. 
çika, hudutlarını bütün kuvvetle. bir tUrlU dilinden dUşmedlğl E,·a. covap vermedi. Sicim Doktorun se;lyle daldığı rCl-
rile müdafaa etmeğe ve her han- bir çift şamdanı satın aldr. Bir gibi yaşlar akan gözlerini ko. yadan uyandı. Mcrd'lnnlerden 
gi bir milletin diğer bir memle. zarfa otuz lira koydu karısı U· casından kaçırarak çocuğu ya- inen Doktora perişan bir ta. 

kete taarruzu halinde topraklan- yurken yastığıJlllln altına bırak- tağına yatırdı. vurla sordu: 

f 1
. h •t yer'ı ol tr. YıldönllmU sabahı erkenden 1 devlet reislerinden "dördü: Hitlcr, nın aa ıyet sa ası geçı • Bu ha.dlseyi ttı.kip eden hafta - nşaallah mUhim birşey de. 

St l
. r.• l a·· . l alıd r kalktı. Kendi ellerlle kahnltı- k f k il 1. tl ğlldl ? N i '> a m naro ve ustav masına manı o m ı .,, pe cna ve ço ga e ı geç . r... es var .... 

~ ' YI hazırladı. sonra, seslendi.. Eva bir tuhaf olmuştu. Çocu- Doktor gUlUmsedt.. "I' ~erıkalrlar Avrupanın be- Bu ,·aziyet Amerikanın ka - B~ münasebetle her. hangi bir GUle oynaşa trende birinci ğun eve u"'-ursuzluk getirdiğini 
"ellet rcl 

1 1 
b' tehlıke vukuunda Belçıkanın ta- ki bil t 1 k h 1 "' Bırak bu sünepeliği dostum 

1bu1uııuyo .5 ~:A~: ır :ekllf· dm meclislerinde Anupa idare· mamen müdafaası ve her hangi ~ev y 
11 

~ abar~ il=e dr~ ndi- kabul etmemekleberaber saadet dedi.. Hastalık roUhlm birşey 
eııı" r · 1 ay cinde ellerinin birçok şekillerle titiz, . .. ~ . • .. er. 1 ar an er e a ola. de getirmediği muhakkaktı. de~n. HUkm unu icra ediyor .. 
'l' .. aksi h ld i Uf ., bır 1ayanı teessuf he1dısenın o. k b" 1 k t i 1 6 e1t1ı'r a e s a edin . insan cemiyetlerinden nefret e· .. . A _ıd ra ır o an aya g r P yemek Davutlu cam kadar seviyordu Böyle zaman ... e hallerde kn· 

il i y \ 
1 

nune geçmesı lazım ır. d"I öğl d • ' ltllcı apan J mcr kalılar don, bir tek kelime ile anormal ye ı er. e en sonra, mağa. ama, bu bir avuç mahlO.k ona dınların sinirle, asabt olması 
ııı. Ölltı e beynelmilel buhra-

1 
oldukları şeklinde tefsir olunu· Bu sebeplerle malilm olduğu zaları gezdiler. Öteberi aldılar. daima zUriyetsizllğlni, kısırlı. tabiidir. Blrşey değil.. Çabuk 

''1"ttıe1t ile geçilebileceğini ileri yor. Uzere Belçika hudutlarını tahkim Geceye tiyatroya gittiler; oto· ğını hatırlatıyordu. 
~"" tedtrler. Amerikan kadın klUpleri so· etmiş, kapılarını her millete kar- mobllle de eve döndüler. geçer ..• "'el'lk b. k Bir gece dayanamadı. hrçkı- Hardi, şaşkın Doktora bak-

..,•r ttın. a ır ·aç aydanbcrl ruyorlar: ltapamı~tır. Ancak §imdi has - Hardy bırak karıcığım ra. hıçkıra. kocasına. dertyanodı: tı 
~dtı- biraz Avrupa lle alA.· "B~ -d'9vtet nl•lerl tle 191., topraldaftm ll:pıkUe mOda!M •il Jıaslffa;taY,mt.. Ciedl. ' ve: t Ol k - Hiç ae blIWğln gibi .defll - Bu gibi haller de!.. Diye 
t bert nıa tadır.. Bu husus· rinlzin yolunda gitmesini nasıl hava kuvvetlerini arttırması la. Mutfağa doğru ilerledi. Tam kocacığım. lnsanın öz çocuğu tekrarladı .• 

llıel'lL,. es ınutteflktlr, ancak A· temenni ~debilirsinlz?" zımdır. bu sırada karısı, t '"nın b olması başka.. Biliyorum hak- Doktor şapkasını giyerken 
~, u allkası hiç .de bir Belki de Amerikalı kadın Bel ı"ka hava kuvvetler'ın'ın tan - DugUn hayatımın en mc-... L >hk ın 

1 
d ~i dl ç sızlık ediyorum. Ama .. Ne ya. sözUntl tamamladı: 

·•,, ese e eg 1 r. Ame· dostlarımızın bu hususta hak· . . . . b b""t es'ne al sut gUnU!.. Diye gUIUmsedl ve >1rnıı s d b . A zımı ırın u sene u ç ı - payım elimde değil?. - Öyle ya!.. La kında bir 
it •I ene en erı vrupa- ları var .. Bunun için Amerikalı .1

3 k 11 tu Bu müna birden hıçkırarak ağlamaya ldı._>'a.st, lktısadt ve askerI . d 
1 

. bi tı mı yon oym Ş r. · b 1 d Dedi ve deli ıgibl odadan yolcunuz, gelecek ... 
9':} kadınlar totalıter evlet enn r b t1 .11• Udafaa kil" ha aş a ı. ' 'lı.ılld erinin inklşafiyle pek usulUnU ileri sürerek şöyle bir se e .e mı ı m k v~ lı "k - Bu ağlama hiç de saadet vef fırladr, gitti. Anladın mr ... 

l'ııı h an alA.kadardır. Dunla • teklif yapıyorlar: va .. hücumların~ arşı e çı aya neşe ağlaması değildi. :tıardl ne yapacağım şaşırmış- Hardi, komşusuna gidip deli 
.\"l'ıı ariclnde de Amerikalılar, "Nasıl ki totaliter .devletler mud.afaa te§kılatının n.e yolda Bir kolu karısının boynunda tı. Yirmi yıllık, aklı başında, ve gibi çocuğun bulunduğu odaya 

t ~ayı birçok hussularda te· beklr olan yüksek memurların tanzım. olunacağını meclıse arze. olarak sedire uzanmış olan mUkemmel bir ev hanımı olan dalarak kucağına aldığı Da. 
\t ~ tında bırakmaktadır, hat· vaziyetlerini mUşkUlleştiriyor _ decektır. Hardi bunu pek güzel anlayor, karısının bu hallerine bir manA. vud'a Davud oğlum. Sevin ... ya
~lll:e~knn gazeteleri zaman tarsa, aynı usul Avrupa devlet Belçika, tngiltere ve Amerika- takdir ediyordu. Nihayet tered- vcremeyordu. O, temkinli, ııa- kında ağabey olacaksın .. Sana 
rı~l'd vrupalılara garip tek· reislerine de tatbik olunmalı ve ya l55 hava hücumları dafi topu dlltle: brrlr, uysal Eva gitmiş, yerine bir kadeş gelecek, bir kadeş 

~ ld, e bulunmakta Ye bu şe- kendilerine altı ay mUhlet ve· ile 233 tane ağır mitralyöz ısmar. _ Eva, karıcığım.. Diye mı- sinirli nemrut bir kadın gelmiş. gelecek! ... Diye kahkahalarla 
.\ rıı bin tUrlU dert içindeki r11meliclir .. Bu mtihlet zarfında lamı§, bunlaıtian maada on pro - rıldandı. Sana başka bir bedi- ti .. Ne olmuştu ona?·· söylendiği zaman, komşu kadın 
llıtıı. ~ahları mm akkat bir za- evlenmeyen A\ rupa devletleri jektör ile çelik ağlar da sipari§ yem daha vardır. Daha doğru Hardl o gece sabahı zor etti. Har-O.inin çıldırdığına hUkmetU. 

te\ it tin olsa bile neşelendlre- reisleri de istifa etmelidirler." etmiştir. Bütün bunların mevcut bir fikir.. Duna bizde hediye 
~1tltr ederlerini unutturmakta- '.Ancak Amerikalılar bu fay. birinc·ı sınıf malzemeye ilave e. denmez ama .. Neden bir evlat. 
~ lı'•kat dadan bir tek devlet reisini af· dilerek Belçikanın hava müdafaa lık almayoruz? .. Kendimizin 
~'ha ıı bu seforki teklifleri fedeblllyorlar; o da Papa' dır.. kuvvetleri muntazam bir §ekle olmayor Bunu ikimiz de blllyo. 
lk "e Yade enteresan bir tet· girecektir. ruz. elbete insanın öz çocuğu 
~Qıllhı:~nktt mahsulUdUr. Bah- VAKiT k•t b ı . . .. ne evlatlığı bir olmaz ama .. Jilç 
il t~lı::I n öte tarafından gelen 1 a evı Bunlar.dan ma~da mıllı muda - yoktan daha iyi ya ! .. Ne dersin 

'tı~ .. c if hem orijinal, hem de faa vekaleti, lngıltereden 35 ta. · . ., .. eltd . 1 v k cicıın ..... 
~ lr.. ne de avcı tayyaresı a maga a -

~d "rul>an A Dün ve yarın tercüme rar vermı"ştir. Bu tayyarelerin Ertesi gUnU de bkir ykaşını dia 
~il " ın ukrbetfnden endişe ş ş r n ~lUp ~nıerlkanın bazı kadın ku"'llı"yatı saatte süratleri 700 kilometreyi lcadar yumuk ~~umub ' 1 dı 1 • " \'e n-. bir oğlan çocugu u u ar ~ e 

... ,il L ... ecmuala A mütecavizdir. ~ OJa rr, vrupa· No. 11·20 ikinci seri Kr. kendilerine evltı.t edindiler. 
"l"ııp ındakı bUtUn felAketlerJ ı ı Gorı·o baba 100 k t 1 • 'd Belçi anın avcı ayyare en ye. Çocuk ellerinden tutulursa 
~l 

1 
evletıerinin bekı\r dev· 12 Deliliğin psikolojisi 50 ni teşkilata göre beheri onar mUkcmmel surette yUrUyor .. 

~ltte eri tarafında nidare edil· ·13 Ukbahar selleri 75 d 1 k ·· 45 n ..,, Olma tayyare en o :"a uzere ı o - Peltek peltek da - da!. Bu! .. 
..,.ilhak sına hamledlyorlar. 14 Engerek düğümü 60 l:Ian müteşekkıl olacaktır. \T" 1 Dl . blrı .. ·or eline blrta-

lı1 l'i.. ika Avrupa de\let re· 75 ır... Je " ' b .. 15 Rasin külliyatı l1l k k 
llt kan bir çokları bek{lr, ya-

16 
Samimi Saadet 50 Belçika, hava müdafaa tesisatı rak verildimiydl, ıvırcı saç. 

lıııMt rııarı ölmüş Yeya boşan· 
17 

istatistik 0 kadar mükemmel bir şekle so. ııarını taramaya uğraşıyordu. 
'b. l'lar 30 kulmaktadır ki, bir hava taarru- Çok şeker cana yakın bir ınah-

l 
~arııar· 18 Çocuk dUşürt"'nler 60 1 ' ardır· ı ölınUş olanlar şun-

19 
İlim ve felsefe 30 zu mevzuubahsolduğu zaman din hıl<tu .. Ona Da' ud ismini tak. 

1 • 20 Mevcudu kalmadı leyici cihazlar vasıtasile derhal tılar. 
~ r," r;r;, :ratı V inci GUstav, .:__: haber almak mümkün olacak ve Aradan iki Uç ay geçti. Bir 

}{talı U talı ilan kon, Belçika 530 tayyare hücumları dafi topları, akşam, Jlardi ~' e her ~aman. 
l{r ıı çiUncu Leopold, Holanda düşman tayyareleri hudutlara gel klndan erken döndU. Da·rnd ban 
llı.ı ad Wilhelmtne, Sovyet Bu serinin fiatı 5.30 kuruştur. d h 1 . tt b yosunda idi. Karısı Eya'nın ço. me en azır anmış vazıye e u . 
t 

11 
Irıe"let r isi Staline, mUs· Hepsini alanlara yUzde 20 i8kon. lunabilecektir. cuğu sabunla yUzUnU, yıkayışı. 

n
0 

a anda reisi d6 Vnlera.. to yapılır. Kalan 4.24 kuruşun havlu, sarışını, kurulayışını son 
~oın::ıı, olanlar ise: 1,24 kuruşu peşlın alınarak mUte- Belçika milli müı:lafaa nazın ra apış aralarına, göksilne, tom. 

ll ltl tan Ya Xrnh Karol ile Yu- bakisl ayda birer lira ödenmek son olarak millet meclisinde söy_lbul yerlerine budra ekişini de-
'lle](b 1\.raıı İkinci Jorj'dur. !!zere Uç taksite M.ğlanır. lediği bir nutkunda, memleket \irin bir zc,·kla seyretti. 
.\} Olanı ar: müdafaasının meşru bir hak ol. Da' ud analığının kolları ara-

:llgo~:n diktatörü Bitler ve - duğunu ileri sürerek, bu yokla ısından babalığına baktı ve gU-
illct Pı"Yanın kUçUk Krnlı 1- Dr. Hafız Cemal lazım gelen her tertibatın alın- ıumsedi. Sonra, minicik parma. 
il erre.. makta olduğunu bildirmiş ve: ğını uzatarak kendisini göster-

,. eııaba L O K M A N H E K l M 
'il 'c: Cöre Anupada otu· Oahihye mütehassısL ''Kendini müdafaa eden bir dl ve peltek, peltek Holdi! .. De-

r ı tUz ınnyon kişinin dev· tstanbul Divanyolu. memleket herkesin hürmetini dl. Arkasından analığına dön-
ır erı Yalnız vaşamakta· 1 mucip ol~r ve bu memleket asla 

1 
dU, "c: " , No. 104, Ttl: 22398 , .. -•••ili ortadan kalkmaz,, demiıtir, - Anne! .. Diye cn·ıldadı. 

Dokuz canlı 
adam 

(Ba.1 tarafı 7 incide) 

Bir adım bile ileri gidemiyordum. 
Nihayet otobüsün kondoktoru 
bize yaklaştı. İçimde öteki oto. 
mobilin akibeti ile alakadar ol
mak istemiyen, ondan ürken, ka. 
çan bir his vardı. Nihayet ken
dimi zorlayarak vaka mahalli • 
ne tdoğru ilerledim. 

Hakikat, tahmin ettiğim gibi 
feciydi. Büyük bir salon otomo -
bili bize çarpmasından sonra pa. 
ramparça olmuş, yolun bir kena
nnda çökmüş bir ev halinde ya. 
tıyordu. 

Derken o harabenin içiI\den 

Tekrar otomobilime d8ndUm. 
Ve muayene ettim. Anla§Jldığına 

göre, otomobillerimiz çarp1ştığı 
zaman ön tekerlekler biribirine 

karışmıştı. Benim otomoqilin ön 
tekerlekleri üzerinde pek ar bir 
lastik örsclenmiıti. 

Çamurluklar P.•rsalanmıştı . 
Her birinin parçalan yolun üze
rin.de kalmıştı. Camlar tuz buz 

olmuş, ancak pencerelerin yanla • 
nndan buz 'Salkımları halinde sar
kıyordu. 

Otomobil, sarhoş bir adam gi. 
bi yan gelmiş öteki otomobilin 

ise, burnu birkaç kaidem toprak 
içine girmiş, geri yanı perişan 

bir hale gelmişti. 

emekliyerek bir adamın çıktığı 

görüldü. Besbelli otomobili süren 
adam. Kendine yaklaşarak sor -
duk: Müthiş bir kaza. Buna rağmen 

- Bu otomobildeki adam siz hiçbirimize bir§ey olmamıştı. 
miydiniz? 

- Evet . 
- Bir yerinize birşey 

mu? Beraberinizde kimse 
mıydı? Yalnız mıydınız? 

oldu 
var 

Adam, yalnız olduğunu ve bir 
kılına bile zarar celmcdiğini .ay 
lemez mi? Gözlerime inanamıyor 
dum. Olurıey değildi. Bu bir mu. 
cizcydi. 

O hadiseden sonra, otomobili -
me lazım gelen yedek aksam için 
92 sterlin istediler. Tamiri ile be 
raber 120 isterlin sarfetmek la. 
zım geliyordu. 

Onun yerine kalkıp momoWll 
4 5 lsterllne sattı?. tnanı1mıya
cak şeyler. Fakat hayatın hazan 
böyle cilveleri de oluyor. 
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Manisa adliye sarayının temeli attldı · 

Manisa, (Hususi) - tzmir - Akhisar yolunun en münasip 
bir yerinde yapılacak olan adliye sarayının temeli dün atıldı. ilbay 
Refik Moyan ve general ö~e ve daire mUdürleri ile birçok halk 

9erasiıne gelmfılen!I. 
Davetlilere çay, bisküvi ikram edildi. Vali vekOI Rerlk ve a

ğır cen reisi tarafmdan birer nutuk s6ylendl. 
Gönderdiğim fotoğraf temel atma merasimini göstermektddir. 

Bir çılgın katil Vefalıların Ankaradaki maç1 

Bir dakika sonra yine 
şahsi bir akınla herkesi gec;tJ 
sefer havadan attı. Vefa ild 
fırsatını bu suretle ka ~ .A 
sonra, yavaşladı \'C AnkarN· 
cünün oyununu kabul etti. 

Bu ara hakem Vefa bir 
altı cezası verdi. Fakat gafa 
ganslı, bunu kurtardı. 

Ya.vaş yava.§ yeşil beyaıl 
ar.ıldılar. Akınlar neticesiz. 
yok. Top Ankara gücünde. of 
dan Hamdiye gitti. Hanıdi . 
sayt. Fakat hakem görıned1 



"---------: ... ......__ 
1 ~-----. 
!~ısa Haberler ı 
~ Aı-aaor 
tıı tiıuu Yı m8zesl zengfnleştJrlllr-

dtıı bir le klişklln kollckslyonların. 
Ctkur tıı~srnı da burnya nnkledile
IJııe l~U enin bahcesi bir park ha
ıı•tı111 t r~lecek, ve etrafa Biuıns sa
Q"-ktır e arü:ı: elllrecek e!!erlcr ko. 

~· . tskt' tae l . 
llıılıtte in r erı koruma heyeti, şeb· 
~l Ulıafaza ve tamfoe JAyık 
llıı h.es

1
erJeri teshil etmek üzeredir. 

fa._ -er er a 
~ ~dil rasında yerinde muhn· 
~dan b ccekler olduğu gibi bozul. 
ıq •ard aşka Yere naklolunacaklar 

• ır. 
l>crı t 

tr &c c demiryolları idaresinin 
lGJııer~~ tertip ettiği San:ıpca tenez
•r i ' d aşlamışbr. Adap:ızarına ka· 

~it. 1 
en bu trenlere rağbet fazla· 

~' llcıed!y •. 
tı rııor e uc senelik temiılik iş. 
%r ~ orJeşnıe programı haxırla· 

• tı:ıı • 10törlü temizlik vasıtalannın 
• h arttırılacaktır 

~ ueJed. • 
ııııc1 h •Ye Mısır çoroısının yar· 

~ ıı ı · a.ı haline getirilmesi icin yüz 
~u Jı~tıı.lık bir tahsisat ayıracaktır. 
'~ ~a, bc~ediye bankasından alı. 
~kıı eş mılyon liradan tefrik edi· 

• r, 

'lllııa19 ~Mayıs bayramı dolayısiyle 
re 'e Bunnndenberi tatil edileo dal· 
tullıttıtnektepler dünden i'tibaren a-

' • ır. 

~ıır~'Ykeltraş Kenan tarafından 
ldc:nını~ olan harp okulu irşal 

tıı1ı1 
1 

merasimle açılmıştır. Bu fıbi. 
'•tııı alt tararında Atatürkün, şu 
~du ttli Vecizesi mnhkCıkdür: ''Bir 
btle~u~ kudreti, subay \ ' C komutan 
• , 1nın kıymetiyle ölçülür." 

"or te 1 hı~·e Vck(tleti lstanbulda ma· 
ft. 

8 sı1 şubeleri için ~·eni birer 
"' ta ~~•ko P~ırnııığa karıır ,·ermiştir. 

'<tttd Y iskelesindeki bina bilmek 
a Si ~r. Bundan başka, Beyo~hın· 
lııı~ ıınc karakolunda, .Fııtihte Kız. 
r. (j a birer tahsil şubesi ynpıl:ıcnk
tl 11~Ütrıüzdeki haftadan sonra le· 
• ilama nıerıı simi yapılacııktır. 
~ili taiarın erken sıcnkh~ı doln· 

t renı:r~\·,·eJki gün Filoryado den ize 
• \' •n sayısı nrtmı;ıtır 

~et ~tııinli eksperler dün' sııbah Ti
>~rıı dasında senelik toplantılarını 
lc~ 1~Şlar ve yeni idare heyetlerini 

*· li"lk musikisi hakkında 
r •kii konferans 

ııı~ 
8 

dar llalkcvinden: 26-5-939 cu· 
~~ k 1111Ü saat 21 de evimiz sıılonun· 
ta t 0115ervatuvar müdürü Yusuf Zi· 
~ı~ı~rar~ndaıı (Türk lınlk musikisi 
1a~1 Crı) mevzuu dahilinde konfe. 

l\o"erııeccktlr. 
l~ıu ıı rt'ransı mütenkıp evimizin Ar 
ı,/arafından muhtelif klAsik pnr· 

•. t&lınacaktır. Herkes gclelıl· 
'l' 
~ A~rk Aiikrobiyolo}l Cenılutfüıden: 
&.ao arıs 939 perşembe silnü saat 

11 da ttibba Odası konferans sn
ııı llda aylık toplantı vardır. Bu 

rırd aııtıda 'fıp Fakültesi llıfzıssıha 
11' t•rofesoril Dr. J. llirsch tnrnfın· 
kl Oluyük şehirlerde süt kontrolü) 
t ıtıda İsliradch lıir konfcrnns ' 'e• 

·~~ 'ktır. Meslektaşların teşrifi ric:ı 

~------~------~ 
""'------------------. 
~ORSA 

"'- Ankara 22-5-939 -

> ÇE K LER --
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~tv • 
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'lld:ı 
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re'$ 

~ltlgrad 
Ol(oh 

!oito• :ıınn 
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't 1\ ~a 
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:l0.rı4 5 
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e rece 

Varım litre lik şi şesi perakende 100 kuruştur. 
Satıcılara c/0 10 tenzilat yapılır. 

İnhisar satış kamyonlarından, satış mağaza ve depolarından isteyiniz 
• • t. • 

' . . ' ~ ' - .. 
. . . . ' ~; , ... ,. , ~ ,: ~· ., :~ . . .. ..... •,. ~ - . . . 
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YARtN·KURACAGINIZ ·EVİN · TEMELİDİR 

T. C. 
ZiRAAT BANKASI 

o 

lstaYJbul Belediyesi lla11lar1 

Tepebaşı bahçesinin Asri sinema ile kışlık tiyatro ve kıelık tiyatro 
ile Gardenbar arasındaki kısımlar teslim tarihinden itibaren bir• 
ne müddetle kiraya verilmek üzere 2500 lira muhamıne bedelle 
açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım müdürlüğün. 

de görülebilir. İstekliler 2400 sayılı kanunda yazılı vesika ve 187 
lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 30-
~939 salı günü saat 14 buçukta Daimt Encümende bulunmnlı. 
dırlar. (B.) (3390) 

*** 
KUçük Çamlıca civarında ciheti askeriyece tesisine lüzum 

gösterilen Sanatoryom için umumt menfaatler namına istimlfild. 
ne İstanbul vilayeti idare heyetince 12-10-938 gün ve 245 sa
yılı karar verilen 1, 2 harita No.lu kezalik 11-~939 gün ve 81 
sayılı karar verilen 3 harita No. lu Alimzade Ziya. Cicanm &rl\· 
zi. ve binalarından 1, 2 harita No. lu maa.müştemilat heyeti umu.. 
miyesine takdiri kıymet komisyonunca 38161 lira. ve 3 h arita 
No. lu yerden eşcan mUsmirenin ta.ma.mma 1169 gayrimUsmireye 
1355 ve ah§ap bahçıvan kulübesile harap hamama 200 ve cari su 
ve iki adet havuza 600 ve arazinin tesisat ve ai!aç hariç olmak U. 
zere beher dönümilne 4.0 lira kıymet tahmin e::1ilmi!5 ve bu d9. bi. 
ri mahalline ve diğeri CskUd:ır iskele be1r d·vc nt"Vl-ii-e talik 
edilen haritalarına derccdilmiş oldu~u 1295 tarihli ic.'im1ak ka
rarnamesine tevfikan 8 gün mUddetle ilan olunur. (3581) 

1 Deniz Levazım ilanları 1 
l - Tahmin edilen bedeli (3270) lira. ola.n (17000) kilo aa. 

bun, 8 Haziran 939 tarihine rastlıyan perşembe gUnU ıaat 11 de 
kapalı za.rfla alınmak üzere eks'ltmeye konulmu§~ur. 

2 - Ilık temin:ıtı 935 lira !:5 kuruş olup {iartn:.rne.!i her gün 
komisyondan parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarift.tı ~ilinde..._ 
zkn edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve a. 
atte!ı bir eu.t evveline kad&1' ~ hlannlfthna makbms am
•h11llllD•~AI• '6Utlld, _(llSlll;--- ... _:~~· . -- _.,,.,. . 
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Herkesin Üzerinde ittifak ettig"i bir hakikat: yük arabanın plı'iknsını znyi eltim. Türk gibi kuvvetli Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

Kullanmak 
Şartile 

1işlerinizi tertemiz, bem
>eyaz ve sapsağlam ya
"'\r. Ona yirminci asır 

kimyasının harikaların

lan biridir denebilir . Ko
:usu güzel, lezzeti hoş 

ı nikroplara karşı tesiri t(iı 
yüzde yüzdür. l_i 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra günde ü~ defa 

Kullananlar dişlerinini en 
ucuz şeraitle sigorta 
ettirmiş sayıhrlar 

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

Yenisini çıkaracıı~ın<,lan e~kisiniıı 

hükmü olmadığı llün olunur. - Ka
sımpoşa, Sinanpaşa, l'ıımuk sokal. 
9 .\'o. ela Süleyman oblu /sa Çetin. 

(K. t. 110) 

Adalar Sııllı Malıktnıcsiııdc11: 

038/28 
Büyükada Güzeller sokağınd::ı 

22 :-;o. da sakin iken ikamet· 
gfılılnrı 111cçlıul Anastasya vr 
Ilristinııyıı. 

lloıie, lspiro kızı Krıtinıı, Asp:ısy:ı 
,.e Paraşkorn vnri.,Jeri k:ırısı K:ıtina 

\'e kızı Aıııısl:ısy:ı ile şnyi:ın ve ıııüş

lerckC'n ıııut:ıs:ırrıf lııılıındııj:ııınm 

Büyük:ırlu Cıım.i mulı:ıllesiııdc C1üzel. 
ler sokağıııd:ı kitin 22-1 22·2 No lu 
gayri menkulün k:ılıiliyeli laksi°mi. 
yesi olm:ıılığıııdan açık artırma ile 
~atılarak şuyuunun iz:ılesi h:ıkkınua 
Katina vekili PC'trnki Zoknnin nçtı

ğı dav:ının y:ıpıl:ın dunışması neti· 
cesinde meıkür gayri menkulün ka· 
!.ıiliyeli taksimiyesi olmadığınd:ın a. 
çık arllırma ile satılarak şuyııunun 
iz:ılco;ine karar verilmiştir. İ§bu ilfın 
neşrinin ertesi giinüııdeıı mııtelıcl' 
olmak üzere bir ay ıarfında temyizi 
da,·a etmediğlıılı ıukılirıle lııı b:ıııta· 
ki lıiiküın kaliyct kc~tH•deccj:li tebliğ 
makamına kaim olııı:ık üzere ih"ın O· 

lıınur. - (IC 1. 111) 

t la n 
939/15 : T. 

J\aclıköu ikinci Sııllı llııl.ıık lf{i. 
ki mliiJi mi e 11: 

Suadiyede Şaşkıııh:ıkkal K:ırakol 
sokak 12 :-;o. lu e\'dc mukim iken Ö· 

len ve terekesine ıı:ıkirnliğim "zce el 
konul:ın Aliiııcldin Asnanın alacek ve 
borçlularının bir ny içinde lıiıkimli· 

Sözü _boş değildir 
ÇAPA MARKA MOS TAHZARATI 

BU SöZO TEYID EDEN GOZEL YURD T OPRAKLARININ BiRiCiK iMAL KA YNAGIDI 

Arpa unu Salep 

Bakla unu Tarçın 

Yulaf unu 
Kimyon 

Nohut unu 

Çavdar unu 
Karanfil 

Pirinç unu Zencefil 

Kornflau Karabiber 

Bezelye unu 
Yenibahar 

Patates unu 

Fasulye unu 
Beyaz biber 

Mercimek unu Sofra tuzu 

Buğday nişas - Kırmızı bibet 
tası 

• 

1 

Pirinç (Kutu pa nışas- ve 
----------------------·· ğinıize müracaat etmeleri al:ıcnkl:ırı· 

I• ş T E nı ,·:ıktinde yazılırm:ıynntnr hakkın. 
da mezkür kanunun 5G9 uncu ınad· 
de hiikmünün tııtbik oluııacıığı iHin 

tası ketleri) 

B riyan tin olunur. (K. ı. 113) 

ZAYi 

Memlekette bu mnksatla kurulmu~ ve her ıeye rağmen (24) sene neslin gürbüz yetişmesine 

tevakkufsuz h izmet etmiş yegane T ürk san' a t evidir. Y avrularınız.<ı, doktorlannızın tertib ve 
tav.&.i.vesiy(e vereceğiniz b u gıdalar mutlak huzurunuı;u temin edecektir. 

ile alışhnlmış bir 
saç tuvaleti 

Üsküdar .. Kadıköy ve havalisi 
HALK TRAMVAYLARI 

Türk Anonim Şirketinden : 
Kumaşı Şirket tarafından verilmek üzere Şirketimiz iş_ 

çileri için 200-250 takım elbise imal ettirilecektir. 1stekli 
olanlar arasında 24-5-939 Çarşamba günü saat onda şir. 
ketin Bağlarbaşmdaki idare merkezinde pazarlık suretile 
açık eksiltme yapılacağından şeraiti öğrcimek üzere müna. 
kasa günilnden evvel Şirket idaresi.M müracaat edilmesi lü
zumu ilan olunur. 

Akhisar Belediyesinden: 
8000 lira bedeli keşifli Akhisar şehri umumi temizlik işi ek_ 

siltınesi kapalı zarf usulile ilan edildiği halde istekli çıkmadığın. 
dan bir ay zarf~a pazarlık suretile intacma karar verilmiştir. 
Pazarlık günü 15--6-939 tarihinde saat 11 dedir. Keyfiyet ilan 
olunur. (3548) 

Ne. 
l 
2 
3 

• 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
l1 

VAK 1 T 
Cep 

Yazan ''e Türkçeye çevirenin adı 
Kader (Yolterden) Asım Us 
Olimplyad oyunları Vildan Aşir 

Sııyıfa Kr,. 
208 15 

Kılerans Terras esrarı (Galopin'den) G. V. 
Yugoslnvya seyahat notları Asım Us 
Şark Ekspresinde cinayet (Christie'den) V. G. 
Etrü~k Vazosu (Prosper Meirnıe'den) llay<lıır llifot 
Her memlekette blrkac gün (Muhtcli! müclliricrden) 

120 
31H 
112 
3GO 
li ı 

.'.hmet Ekrem 352 
Son korsan (Fon Lüknerde'tlen) Fethi Kardeş 3i6 
Karkas hikii:releri ( Kaıbek'ten) Niyazi Ahmet 120 
Son Ehlisalip muharebeleri (Kollins'ten) Ahmet Ekrem 276 
Futbol kaideleri :\üıhet Ablıa! 'O 

Türk Hava Kurumu 

10 
20 
10 
20 
20 

20 
20 
10 
20 
10 

Büyük Piyangosu 
ikinci keşide: 11 Haziran 939 dadır . 

Büyük ikramiye: 45 bin liradır ... 
Bundan ba§ka: 15 bin , 12 b in , 10 bin liralık ik

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

Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyi
a iz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına girmiş o. 
lursuntı1.. 

İçerisinde nüfus tezkerem ile Ri
ze askerlik şubesinden almış oldu· 
ğum terhis vesikamı Ye bir Yekiı~el· 
nameyi ha,·i cüzdanımı zayi ettım. 
EYrakın yenilerini çıknrtacnğımdan 
eskilerinin hükmü k:ılm:ımışlır. 

ÇA A 
317 doiJıımlu lli:eli .Uelımet Yılma:. DUNYADA BEYNElı1\1tLEL ŞöHRETt HAiZ EŞLERi LE KATIYYEN OMUZ OMUZAVlf 

1 Daha üstününün bulunması mümkün değildir. Tekmil müstahzaratımız muhayyerdir. Her yer. SAHiBi : ASIM US 
Neşriyat l\tüdürO: U. Alımet Stvengiı 
Bas1ldığ1 yer : VAK.iT Y&tbaası 

de daima taze olarak bulacaksınız. Adres: Beşikta§ - Kılıçali M. NURi ÇAPA Tel. 40337 # 
• =:......-::;;; 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden 

Şimdiye kadar Ziraat, Veteriner, Orman fakültelerirulen me. 
zun olan talebenin diplomaları tevzi e::lileceğinden alakadarların 
aşağıda esaslar dahilinde rektörlüğüe müracaatları ilan olunur. 

(1876) (3511) 

1 - Fakülte kayıt numarası, 
2 - Açık künye ve soyadı, 
3 - Enstitüden aldığı vesikanın ladesI, 
4 - Bir liralık damga pulu, 
5 - 4 adet vesika fotoğrafı, 
6-Taahhütlü mektup için iktiza eden 12 kuruşluk potsa pulu 
7 - Açık adresleri. 

Baliknsir Kor Komutanhğından: 
Bahkesirdeki Kolor du inşaat, tamirat ve tesisat, keşif pro

je ve resimlerini tanzim ve inşaata nezaret eylemek üzere ayda 
250 lira ücretle bir yüksek mimar veya yüksek mimar yerinde 
aynı ücretle yüksek mühendis alınac~tır. Türk olması şart olan 
taliplerin dilekçe, hüsnühal, diploma ve evvelce çalıştıkları mü
esseselerden ve yaptıkları işlere ait vesikaları ve nüfus tezkere
leri ile birlikte Balıkesir askeri satmalma Ko .na müracaatları. 

(1021) (3564) 

!Levazım Amirliği Satınalma Komisyon undan 

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 alınacaktır. Tahmin 
bedeli 4840 lira ilk teminatı 363 liradır. Şartname ve nümunesi 
Ko. da görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli 
saatte Ko. na gelmeleri. (677) (34.70) ) 

*** 
63731 adet Skandırak kayışı 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 vesikalarile beraber belli saatte 
Ko. na gelmeleri. (676) (3471) 

1939 R_esimliH af taı 
Memleketimizin en güzel ve en ucuz 

haftalık gazetesidir 

1 

1 Harici Askeri Kıtaatı Satınalma Komisyonu illin~ 
Yerli Fabrikalar mamulatından ve beher adedine tahmin ed1

' 

len fiyatı 14 lira 93 kuruş olan 7500 tane yün battaniye 1 JI~ 
ran 939 Perşembe günü saat 11 de kapalı zarf usulile satın ıılıı: 
caktır. İlk teminat 6850 lira olup şartnamesi 560 kuru.s mul<8 

!inde Ankarada M. M. Vekaleti Satmalma Komisyonundan al~ 
Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılI kanunun 2 'e 
3 üncü maddelerinde yazılı ve bu gibi işlerle meşgul ticaretıısP~ 
veya fabrika sahibi olduklarmıa dair vesaikle birlikte teklif '!tle,r 
tuplarını eksiltme saatinden behemehal bir saat evveline Jc~O) 
Ankarada M.M. Vekaleti satınalma komisyonuna vermeleri (32• 

* * * İhalesi tehir edilen 128 ton benzol evsafı tadil edilerek Y~ 
den kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 4.0960 lira. ilk teminatı 3072 liradır. ı; 
lesi 31-5-939 çarşamba günü saat 15 de .An.karada J.L M. v .. dl 
Al. Ko. da yapılacaktır. Şartnamesi 2 lira 5 kuruş mukabilill 
alınabilir. İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı ve~ 
ikle . birlikte ilk teminat ve teklif mektuplarını ihale saatill~. 
bir saat evveline kadar Ankarada M. M. V. Sa. Al. Ko. na' 
meleri. (992) (3226) 

* * * 
Çorluda yaptırılacak F Tipi bir hangarın şartnamesinde tJ-

dilat yapıldığından yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konıulmuşt~: 
Keşif bedeli 172009 lira 32 kuruştur. !lk teminatı 9855 lirıı.<\,, 
İhalesi 31-5-939 Çarşamba günüsaat 11 de Ankarada M. ?J. Jİ' 
Satmalma Ko. da yapılacaktır. Şartname proje ve resimleri s. , 
ra G5 kuruş mukabilinde Ankarada !Ko. dan alınabilir. lstel<l1!;. 
rin kanunun 2, 3 cü maddelerinde gösterilen vesikalarla birl

1 ~· 
te ilk teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat ~· 
vclinc kadar Ankarada M. M. V. satın alma komisyonuna '' 
meleri. (1001) (3303) 

*** 
Tümen birlikleri ihtiyacı için 2700 kilo beyaz peyntr paııı.~ 

!ıkla satın alınacaktır. Taliplerin 25-5-939 perşembe günU ~ı 
zede Tümen satmalma komisyonuna başvurmaları. (1018) (356 

* * * 
Askeri Hastanen,in ihtiyacı için 20,00 kilo koyun etine ''6-e: 

rilen 39 kuruş 74 santim fiat gali görüldüğünden kapalı zarflıı. )~O 
niden eksiltmeye konulmuştur. Kilosunun muhammen bedeli , 
kuruş olup ilk temin,atr 600 liradır. İhalesi 12 Haziran 939 pıı.~ 
tesi günü saat 16 dndır. İstekliler şartnamesini her gün, 1'0· 1 
görebilirler. Taliplerin teminat ve tekliklerini havi zarflaı;. 
belli gün ve saatten en az bir saat evveline kadar 'Kırklareli 
satmalma. Ko. na vermeleri. (1017) (3568) ___./ 

Akhisar Belediyesinden: . 
1
, 

6480 lira bedeli keşifli Akhisar elektrik fabrikasının bır )'ltJ 
hk ihtiyacı olan 540 on maden kömUrll eksiltmesi kapalı ııır! d' 
sulilc ilan edildiği halde istekli çıkmadığından bir ay zarf~ j 
pazarlık suretile intacma karar verilmiştir. Pazarlık gi.i:nıü 1Y"' 
-939 tarihinde saat 11 dedir. Keyfiyet ilan olunur. (3547) . 

.. 


