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lngiliz filosunun l 
manevralan 1 

Kahire, 26 (A.A.) - lskende
riye limanında. bulunmakta olan 
İngiliz filosu, dün Mısır milli 
müdafaa na.zırnım huzuru Ye sa. 
hilleri müdafaaya tahsis edilmiş 

1 

olan Mrsır ordusu ve kıtaatmm 
mruıewalarma. başlamıştır. 
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Adliye, Gümrük ve inhisarlar 
~ekilleri dün istifa ettiler 

MÜ s tak i 1 grup Fethi Okyar ~dl iye, Raif Karadeniz 
.. Gümrük ve inhisarlar Vekili oldu 

21 aza- b-üylik-kUru1tiy-taraiindan SeçilÖcek 
(Jllzuumi idare lzegeti azaları arasında 
esaslı değişiklik olacağı haber veriliyor 
leı"~:ara, 2G (Hususi) - Büyük Mil·f Düyük Kurullnya takdim edilecek meyi müzakere ve kabul ettikten 
llıı:;is~clisindcki Cumhurh et Halk Parti Nizamname projesinde lıu tek- sonra Kurultayın son toplantı günün
~ 'il 1 Grupunun bünyesinde teşki- lif bir madde lınlinde yer :ılmıştır. de yapıla:ıcktır. Aynı toplantı ı.;ü
ı1 b Ulc:ıtrer müstakil grupun 2l aza- Müslnkil grupun Cızal::ırı Dü)·ük Ku- nünde Cumhuriyet Halk aPrtlsi umu· 
~~e ~lıın:ıcağı ve bu grupıın •bir ele rultay tar:ıfından sedlcccktir. m 1idare heyeti seçimi lnzclcnccck-

tı olacağı tnh:ıkkıık etmiştir. Bu secim l\urult:-ıy yeni nizamnn· (Devamı 3 üncüde) 

Mecliste dün Na/ ia ve iktisat 
bütçeleri kabul edildi 

tınin Sazakla • Refik ince arasında bir münakaşa: 
.. Başkalarmm haysiyet ve şerefine taarruz burada doğru deglldir 
~ize ne oluyor. Burada reis var. Siz ne karışıyorsunuz. 

İn iltere 
1 

• Jlt)nyaya iddetli bir 
10k nota verdi 

~cı..·ı Yo, 26 (A.A.) - İngiliz 
" 11 Cri ' tıl nın ve bilhassa "Ranpu-
" \'ap ~t Urunun açık denizde Japon 

~e P. gcınileri tarafından tevkifi 
dcu~ın: İngiltere büyük elçisi şid. 
lllisı· hır protesto notası tevdi et. 

- ır. 
'l'o• 

~tıı "'Yo, 26 (A.A.) - (Oemei) 

IIalil Menteş Besim Atalay 
(}'azısı 4 cil sayfada) 

ıı,0 °~dan gelen bir telgrafta A
Vc ~cta bulunan Ingiliz, Amerikan 
dantPon deniz kuvvetleri kuman
dtkl arının bugün tekrar toplan
~~~rı, İngiliz ve Amerikalıların 
vcuc~gsu'ya çıkarılan bütün kuv. 
t?ıas c ıncnsup mevcudun azaltıl. 
tın ~ı teklif ettikleri ve Japonla
ditiı u teklifi reddcyledikleri bil-
li llıcktedir. 

l>on aıcn Kulangsu'da bulunan Ja. 
~i~;}ahriye neferinin miktarı 50 

:r""ır. 

Şehrimizde bir antre
nör kursu açılacak 

Mareşal 
-- , Ankara, 26 (Hususi) - Beden 

Vı 
•t 1 Terbiyesi Umum müdürlüğü bu 

Oroş l O sene .. istanbulda altı aylık bir an
trenor kursu açmaya karar ver. 

Manevralarda 

Londraya -
bulunmak üzere 

davet edildi 

roroşilov ı:ı· n:<ı ıcvra csııasrnda 

lond ler n· :~: 26 (A.A.) - Sovyet- bulunmak üzere Londraya davet 
\o ırlıgı milli müdafaa komiseri olunmuştur. 
c nu 

lvta s orduları başkumandanı Bu manevralarda diğer ecnebi 
talı:r~~~l . .V oroşilof Eyliılde yapıla- askeri rüesa da hazır bulunacak. 

ı.ıyuk lngiliz mancvra~Iı:ında tır, 

miştir. Kurs leyli olacak ve Kuleli 
Ankeri lisesinde tedrisat yapıla. 
caktır. 

26 Haziranda bal}lanacak olan 
kursa ameli jimnastik veya muay. 
yen atletizm numaralarında mu
vafak olanlartdan50kişi alınacaktır 

Kursa orta tahsilini bitirmiş ve 
askerliğini yapmış olanlar imti. 
hanla ~irebileceklerdir. Altı ay 
tahsilden sonra A. derecesinde 
muvaffak olanlara 80, C. derece. 
sinde muvaffak olanlara 70 lira 
ücret verilecektir. 

ı ·6·~~~·~·i~~i·~~~··~~~~i·~·i~;i·I 

j Metres hayatının 1 
ı kalkmasına dair 1 
I . ! 
İ Adliye mensupları I 
i ve avukatlar ara- ı 
1 sında bir anket . 
İ Ankeli :l iindi snyfnmızıln 
İ oknyımıız. 
! .............................................. .. 

Adliye vekaletine 
tayin edilen 

Fethi O'kfJar. 

/ 

Ankara, 26 (A.A.) - Parti .da. 
bilinde çalışmak arzusu ile Adliye 
.Vekili Konya mebusu Tevfik Fik. 
ret Sılay ve Gümruk ve 1nhisarlaı:: 
.Vekili Istanbul mebusu Rana Tar-
han vekalet vazifelerinden istifa 
etmişler ve istifalan Reisicumhur 
tarafından kabul buyurulmuştur. 

Adliye Vekaletine Bolu mebusu 
Fı thı Okyar ve Gilmrük ve !nhi· 
sarlar Vekaletine Trabzon mebu. 
6U Raif Karadeniz'in tayinleri 
Başvekalet tarafından inha ve Ri. 
yaseti Cumhurca tasviP. ve tasdik 
buyurulmuştur. 

Bu husustaki Riyaseti Cumhur 
tezkeresi Meclisin bugünkil içti
mamda okunmuş ve Baıvekaletçe 

· yeni vekillere vazifeleri tebliğ 
ı edilmi~tir. 

inhisarlar vekaletine 
tayin edilen 

Raif Karadeniz 

/ •• • 

Uçler paktı 
Fr ns lngiltere bu 

hususta mutabık kaldılar 
Londra, 26 (A.A.) - Paris ve 

Londra. hUkUmetleri tarafından A d ı • d e 
tasvip olunan İngilterenin Mos - ) y e e y e n ı 
kovaya mufassal cevabı Sovyet. 

lcre tevdi olunmak üzere İngil - t e t 
terenin Moskova !büyük elçisi ayın ·Ve erıı·ıer 
Seeds'e bildirilmi§tir. 

Moskova, 26 (A.A.) - Sir Aııkarn, 2G (Hususi), - Adliye y~ 
Villiam Seeds, dün B. Molotof knletiııin hfikim n müddeiumumiler. 
tarafından kabul edilmiştir. İn - hnkkında h:ızırlamış olduğu, nakil 
giliz büyük elçisi, sanıldığına gö- ve tay inkarnrnamesi yüksek tasdike 
re, Sovyet halk komiserleri mce- iktir:ın etmiştir. 
lisi reisi ve hariciye komiserini, 90 LlHAYA TERF! ımENI.ER 
İngiliz kabincsinillı son kararla- Adliye baş mücttişlcrindcn Bedri 
rmdan haberdar etmiştir. Tiirker, Ankarn asliye hukuk lıUkimi 

Yehbi Gündüz, Afyon hukuk hakim· 
Paris, 26 (A.A.) - İngiliz hil. ligine İzmir icra hükimi Hakkı, Kü

kiimeti İngiliz - Fransız - Sov. tabya hukuk hakimliğine lstanlıul
yet anlaşma projesini bütün Fran cl:ın Saliihatıin Tuljl:ıcı, Zonguldak 
sız hükumetine bildirm§itir. Ka. reisi Ekreın Kavur, İstanbul ağır cc
ti şekil hakkında iki hükiimet za reisi Hcfik Um:ıy, Bursa ceza MI.
gece mutabık kalacaklardrr. kimi Güngren, lzmir ticaret reisi 

Paris, 26 (A.A.) _ İngiliz, Galip Kınoğlu, İstanbul ticaret reisi 
Faiz Yörükoğlu, Üsküdar hukuk lı5.· 

Fransız ve Sovyct mümessille~i kimi Irr:ın Gürkan .. Trabzon lıukulC 
arasında Cenevrcdc yapılan mu- hfıkimliğine Kütahya hukuk lıtıkimi 
zakereler neticesinde hazırlanan .'.\lellmet Ozlıilcn, hukuk Iırıkimi llil· 
üçler paktının metni üzerinde ı mi Kışlaoğlu, Ankara hüklmliğine 

(Devamı 4 üncüde) (Devamı 3 '1!Cilde) 

.. 

Ma.aşı 90 liraya çıkan f stanlnil 
Müddeiumumisi 

Mektepli kı-:lar arasmaa aiitı yapılan finalde K1z lıfıuı!l.im mc'Titeln 7aitföiilı, yti..,"'1Smı 'S'[>Or ~ay.: 
famızda r/ktlyµ:mlJz 
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işaretler: 
Mahltanelerde: 

Tenkit ve hakikat 
Derler ki "tenkit kolay sa-, 

nat gilçtilr." Bn hüküm fJkJr ve 
sanat eserleri için olduğundnıı 

ela.ha fazla devlet ' 'C iclnre işle
ri için doğnıdur sanıyorum. 1<'1· 
kire karşı yapılan fikir lMJTu 

zu, snnnt eserini tenkit, ııJhııyct 
11.ldr ve ideal nhıısındn kaldığı 

Jçin anatın güç, tenkldlıı kola) 
olduğu lıiikmüııü kolay J-olny 
hatırlııtnınz. Ji'nknt yüzde yüz, 
her tarnfmdnıı realite fışkıran 

devlet nıekanlzmn ı için yapılan 

tenkit eğer lınk.lkatl ihth-a et
miyor ve yüzde yiiz zruıınn ,.e 
mokAn şartlarına intibak ctml· 
yorsa kolay süyleıınıiş, yani dl. 
Un ucunn. gelh'crmiş sözlerden 
batka bir mana ilaile ctmt-z. Bu· 
nun için tcnklılin hir muayyen 
ölçUs!l olmak, bu ölçüyü kaçır
madan hA<Use1eri tetkik ctnıek 
fktim e<ler. Böyle bir tenkit 
devlet mekanlznın ı için taydn
lı, hataları tn~hlh eden bir un 
sur olur. 

Bir ~açakçı şebe- Denizbank kooperatifi Belediye büfçesi 
kesı yakalandı Don yıllık fevkalade toplantısını yaptı tastik edildi ıDün ağır.cezada rııd' 

Kız kardeşini 
öldüren adam 

Bu dnsten faydalı bir tenkl· 
de muhtaç olduğumuzu kim ln
kAr edebHlr? Btma hayı:r deme
te kimsenin nıhumla takat. yok
tur. 

Anoak bu tcnlddl yapabilmek 
;rant bozulanı dfizcltınek, kötfi· 
nün 7erlne da.ha iyisini koymak 
için kötünün yerine konn.cak i
)'infn ne olduğunu eb'AdJ7le9 tm. 
kAnlylc ta.nnnnk, bilmek llizmı
Cbr. Bu boknndruı tenkit bir 
vazifedir. l .. nnı tenkit yapan 
üstüne bir mesuliJ'et almıştır. 

~ mcsnllycteiz vazife ol· 
maz. 

MutJAka kanunen değilse bi
le, mantık ve ahlAk baktmm
dan mesnU7etl deruhte için bir 
8&11lhl7et, bir bJlgi Jcap eder. 

Tenkidi sadece bir vatanda, 
hakkı tclAkJd etmek, bilgfsizle-

Eroin imal eden Ankaradan gelen haberlere gö· hakemesıne başlan 1 

fabrika aranıyor T oplanh çok kürülfülü geçti· on bir re belediyenin 9: 9 .b~tç~~i t.~dik- Birkaç ay evvel GalataSarı! 
Gümrük muhafaza teşkilatı me· 

murJan uzun takiplerden sonra 
büyük bir kaçakçılık ~ebckesinin 
elebaşısını cürmü meşhut halinde 
ele geçirmişlerdir. Bu kaçakçı 
Kurker isimli bir ecnebidir, Kur. 
keri takip eden memurlar evvelki 
akşam Tepebaşından tramvaya bi. 
nerk~n elinde büyüle bir paketle 
yakalamışlardır. 

Paket açılınca içinde bir kilo
dan fazla eroin bulunmuıtur. Ka
çakçı eroini nereden aldığım ve 
nereye götürmekte olduğunu sak· 
Jamaktadır. Şebekenin meydana 
çıkarılması için çalı§ılmaktadır. 

Bir kilo eroinin öyle ufak bir 
yeı:1den tedarik edilemiyeceği dil. 
şünillerek yakında bir fabrikanın 
basılacağı muhakkak sayılıyor. 

inhisarlar namına 
Kurultaya iştirak 

edecekler 
İnhisarlar umum mtidilrU Ad. 

nan Halet Taşpınar ile Müskirat 
muamelat müdürü ve idare rapor. 
törlerinden İhsan Arif Parti Ku-
rultayında bulunmak üzere bugün 
Ankaraya gideceklerdir. Bu heyet 
inhisarlar maddeleri üzerindeki 
dilekleri Kurultaya arzedecektir. 

-o-
Yüzleri yanan ameleler 
Küçükpazarda çikolata fabrika· 

sın da ustaba§t Necati kazanda e. 
rimiş bulunan şeker mayiine su 
doldurunca kızğm mayi etrafa fı§. 
kırını§, kendisi ile iki amelenin 
yüzleri yanmıştır. 

ı ten çzkmı§tır. Bır ıkı gun ıçınde k d b" 
1 

t 
1 

lelltJll 

b 1 b 1 d tb'k d ' k . cı mazın a ır c naye ş it in İra zarann Se ep eri aran 1 ta 
1 

e ılece tır. Erzincanlı Hasan adında ~ 
--o- genç öz kardeşi Esmayı, kab 

10 Denlzbnnk kooperatiti 1938 Muhasebe işlerinin esaslı su· Misafir süsile eve el Şahapla metres yaşadığı iÇ 
yılı içinde 11 bin kUsUr lira za- rette ıslahı için kooperatifin 

gl'renfer tevkı"f edı.fdı' bıçaklıyarak öldUrmUştU. 11· rar etmiş, bu sebeple bllAnçolar teşekkUIUnden bugUne kadar o- Hasanın dün ağır cezada 111 
umumt heyet tarafından tasdik lan bUtUn hesapların tetkiki ve 

Birkaç gUn evvel gece yarısı hakemestne başlanmıştır. e dilmiyerek zarar sebeplerinin yeniden bir muhasebe kurulma- d 
Beyo;ıunda Mis sokağında otu· Kattı gene sorgusunda kar e· mey.dana ç ılrr rılması itin beş ki

şilik bir heyetin blla.nçolar ve 
muameltt üzerinde tetkikler 

sı lAzımdır. 

yapınaıu kararlaemıştı. Bir ay
dan fazla b{r zamandır bu yol
da çalışan bu heyet nihayet ra· 
porunu ,·ermiş, kooperatif umu
ıol heyet! de dUn fevkata.de ola-
rak toplanmıştır. 

Bu toplantı çok gUrUltUlU ve 
mUnakaşalı olmuş, 1937 sene
sinde 41 bin lira kA.r eden koo· 

Bunlardan başka kooperatif 
kadrosu milyonlarca liralık biı" 

müesseseye yakışacak derecede 
geniş tutulmuş ve yUkeck maaş 

h memurlar kullanılmıştır. 
Gene bu arada blnlorce Jlra

nın verJldJği ve tahsis edildiği 

yer belll değildir. 
Beş kişilik heyetin raporu bi

tirdikten sonra. Azadan birçok 
kimseler söz almışlar ,.e bllhas-

ran Fransunnın evine misafir şlni vurduğunu itiraf edere• 
sıtntiyle girip, eYsahlblntn eli· şöyle demiştir: 
nl kolunu bnğlamak suretiyle _ Esma, kahveci şabııPl' 
parasını ve eşyasını çalan RaUI, metres yaşıyordu. Bizim nıezlıt' 
Jorj, Marko ve Klryako yaka- blmiz böyle bir şey kabul etıııe" 
Ianmışlar, tktncl sorgu hAkimll- B 1 ttt . k d kUfure 

en arar e m, ız ı. ,. 
~ine teslim edilmişlerdir. b la.d s bil f ruıJI· 

aş r. onrasınr m yo 
Sorgu hı\kiml suçluları tev • biri· 

kit etmiştir. Dinlenen şahitlerden hiç Jt 
ııl vakayı görmediklerini s01 
diler. 

Yapılacak yollar Cinayeti yalnız Esmanın 1~ 
peratlffn 1938 de 11 bin kUsUr sa, kooperatJ!e binlerce lira za- Kasımpaşa - Sütlüce arasın. kocasr Ahmetten olan dört "u 
lira zarar etmesinin bazı yolsuz. rar veren Kocataş su n gazoz daki yolun inşasına belediyece şındaki kızı TUrkAn görmuşt 
luklar ve idareslzllklerden ileri fabrikasının mukavelesinin der- 100.000 lira tahsis edilmiştir. Bu TUrkAn alrnan ifadesinde: 
geldiği anlaşılarak idare heyeti- hal bozulmasını istemişlerdir. para ile Kasımpapdan Hasköye - Dayımla annem kavp1' 
ne şiddetli hUcumlnr yapılmış- Bu ara.da bUyUk memurlara kadar olan kısmın yapılabileceği başladı. Annem yere dUşmuotO 
tır. istedikleri kadar her cine mal 

Toplantıda ltkısat VekAleti verildiği halde kUçUk memurla· 
tarafından Bay Baki komiser o- ra kooperatifte mUşkUltıt çıka
ıarak bulunmuştur. rıldığı ve zorla istemedikleri ma 

tık olarak kdtlpllktere Cemal lı atmağa lcbnr edildikleri ileri 
ve Abdullah, rey tasnif etmek 1- sUrUldU. Bu arada söz alan bir 
çln de Bahri ve Behiç seçilmiş- A.za: 
lerdir. Bundan sonra zarar ec- "Kooperatifi idare edenler 
hepleri için tetkikler yapan beş ya Uyakatslzdir; yahut llyakat
klişllk heyetin raporu okunmuş- it ise hUsnU niyet .sahibi değll-
tur. dirler." dedi. 

Raporda hUlft.sa olarak zarar Bu sözler Uzerine kooperatif 
sebepleri olarak şunlar gösteril- mUdUrUnden gerek r a por, ge • 
miştlr: rekae izahat istendi. Fakat bazı 

1 - Kooperatif piyasadan al- kimseler: 

arılaşılmaktaldır. Yolun genişliği Koştum, haber verdim." deJJlı~· 
25 metre olacaktır. tir. 

Bundan bel§ka Betiktaş - Ihla. Duruşma şahitlerin ceJbl11' 
mur arasındaki 900 metrelik kısım kalmıştır. 
ile Sarıyer - Sular arasında 1200 
metrelik saha da bu sene yapıla· 
calrtır. 

Silivride çekirge 

Mecidiye köy dutluk" 
lartndaki hırsızlık 

Şişlide ?rtecldiyeköyU dutıtı•' 
lannda lsklllpll Mustafa'nıP t' 

rı· llnl kolunu ba.ğlıyarak parala 
. nı gasbeden Rizeli Ahmet ı.ıaıı· 

Silivri ve Yalovada çekırge. sut ve MevlUdUn dt1n ağı; ccs'· 

görüldü 

görülmü~. çiftçiler mükellefiyet .u. da muhakemelerine ba~landf· 
sulü ile mücadeleye memur edıl.. Mustafa 8 eubat gUnU tzıı:ıl' 
mi'lerdir. Bundan batka ziraat vapuru ne tetanbula gellrl'ıı 
memurları ld.a zehirle sekirgelerl bu Uç suçlu ile tanışmış, btifı' 

rln de bllmcdllderl şeyler lınk· =========== 
kmda söz söylcmeğe haklan ol-

dığı malları mahdut kimse ve "MUdUr, umum heye e karşı 

mUesseselerden almış ve böy- mesul değildir. Mesuı olan an· 
lece fiyatlarda aldanmıştır. cak idare meclisidir. MUdUr de 

2 - Baz ımaHardan 1Uzum· yalnız idare meclisine hesap ve
suz olarak stok yapılmış ve böy- rlr.' diyer'ek bu talebi reddettt

öldür.mektediler. ya gelince Maksudun de1!letl11e 

Tekirdağ oteline inmiştir. 

duğunu hoş görmek demokrasi
lerin en tenn şekilde sullstlnınl 
etUklerl esaslardır. Du halin ö-
nüne cvfrcll blr kfiltür, olgun 
ruh temnyilllcrlle geçmek nıüın
kilnclilr. 

bl~k 1şle.rden şlkAyet. ediyoruz. 
İnsan SJ!atfylc şikfiyct mev· 

zuları hepimize ı tırnp \'eriyor. 
Fnknt ıstırap bir şeyi l3ileştlr· 
menin ebcbl dcğllclJr. J tırap 
bir hnlln ifndesldlr. 

Harııtımızı ç.evfreıı znrnrctle--

Prostun tetkikleri Ahmet, Maksut ve MevlUt ço1' 

lellkle kooperatif sermayesinden ıcr. 
mühim bir kısmı muntta.1 bırn· Bu sırada bazı Azalar mUra · 
kılmıştır. kJplere hücum ettiler ve: 

3 - 1937 senesinde işletilen "Her ny 160 lira alan mtlra-
Kocataş su ve gazoz fabrikasın- kipler ncaba raporda yazılı yol· 

Büyük Millet Mecll inde bllt
çc müzakereleri dolayıslyle epey 
mOruıkıışn.lar oluyor. Bu müno.
kıışalarda. bol bol göze çarpan 

rln hududu içinde kalarak I!'ltı- dan o sene mUhtm miktarda za.. suzluk ve idareslzllklerl görUp 
rara uğranıldığı halde 938 yılın· de bir kere olsun, neden mecUsi 

Şehir mütehassısı Proet Eminö- parası olduğunu zn.nnetUklOrl 
nü meydanının maketi üzerinde Mustafayı soymayı kararlnştıt' 
çalışmcktadır. Bir aya 'kadar tet. mtşlardır. Maksut bir akşam U· 
kiklerini bitirecektir. Prost Emin- zeri Mustafayı Mecldlyekö>'11 

önünün ada projesinde bazı tadL dutluğuna götUrmUş, gezerler" 
lat yapacaktır. iten Mevıut Ue Ahmet arkad•0 

Azapkapı maketinin hazırlığı Mustafayı kıskıvrak yakalanııt• 

' nokta şudur: 

rnbı duyınamanırı inıkfi.nı \'ar 
da da iyi tetkikat yapılmadan tdareye rapor vermediler" diye m~~? • 
bu fabrika ile olan mukavele sordular. Bn ı tırabm en ku\'l'ctllsint 
temdit edilmiş ve bu yUzden 20 'fil k ı ittik h a t biz, bütçe müznkcrclcıi dolayı· ·• za ere er g ce ar re • 
bin liraya yakın zarar edltmesl- ı ı d B 1 d bı·r teklif siyle kiirsiiyc çıkan Baş\'eldl en yor u. u an ar n 

'da bitmiştir. Jar ve hep bir olarak eller1D1• 
kollarını bağlamışlardır. Gasııı· 

Eyüp Halkevinde lar Muatafanın üzerinde anc•1' 
r2 lira bularak almışlardır. 

konser Neticede Mustafanın tarwrte Refik Sıı.ydam'm zeki gözlerin- ne sebep olunmuştur. verildi, teklifte 938 senesi lçin-
de okuduk. ı.~nknt ıstırabı dal- -i - Birçok kimselere lstlh· de vazife gören iki idare mecll

ber zaman mtl renll~e tetkiki bllen Dok- kaklarından fazla kredi acıtmış si a.zalarının yolsuzluk \'e ida-

"-Nlçtn her şey en güzel şck
'llnl almrunıştır ! n 

İnsan bu suali 
t ı> tik S " f k1ı 1 ı ve bunların vazifelerinden ayrıl- resizlikten suçlu oldukları, bu 

Eyüp Halkevinin tertip ettiği suçlulardan Ahmetle MevlUt 1•· 
birinci musiki konseri bugün saat kalanmış, fakat Maksut bug01le 
20.50 de evin salonlarında verile- kadar ele geçirilememiştir. 

kentune sorn.blllr: or ~c • nyunm m un ar n 
malnrı veya kadro harici kalma.- yüz.den de ibra edilmemeleri lft- cektir. Maksut hakkınıclakl takibat 

- Den niçtn en milkemmcl olması f tenilcn nrnsındn.ld ucu· h ili t h d kkaten 
romun no oldnl,"llllu fznh cttl. ları ile bu paraların ta s e · zım geldiği ileri sUrUlUyor, yeni \·c idaresizlik bu bir ayda ol· a muva 

insan dc~Um ! Devletin muhtnç olclul,'U ile ya- tikeye girmiştir. seçilecek meclisi idarenin iki muş" cevabın ıverdl. tur. 

durduruımuş· 

"-Evim niçin en mükemmel pnblldlğl şeylerin hududunu o 5 - Muhasebe tcşkllft.tı baş- eski de\·rc meclisi hakkında tah Bunun Uze rine Zekeriya si • Dün muhakemeleri yapıJall 
ev değildir? kndo.r surahntlc, vuzuhla. tayin tanbnşa bozuktur. Yevmiye def- kikat yaparak suçlu görülen nJrlendf. Dlrdenblre ayağa ka.l _ suçlulardan Ahmet: . 

- Bahçem niçin en mfıkem· etti kf, onun dllln~n eksik· terlerine yalnız borçlu ve ala- meclis Azaları hakkın<Ia takibat karak: - Benim böyle bir şeyden h& 
mel bahçe değildir? lerlınlzJ dinlerken noksanlurı- -.:akların hesapları yazılmış, fa· yapılması isteniyordu. Bu teklif "-Asap Uzerine tesir edcceJc'berim yoktur Poliste gOrdU· 

Suali bu hn.le sokunca "mü- nuzın telllfisine·doğrn yapılım kat hesapların mahiyeti hakkın- birçok mUnakaşnlardnn sonra sözler sarfedlllyor. Bunlara re· ğUm tazyik neticesi böyle slSY" 
kemmel" olmıımanm sebepleri- bir hnmleyl de seztlim, bu sade da hiç bir izahat verilmemiş· kabul edildi. Bazı ft.znlar iki islik makamının da mUsaadesl- lt'meğe mecbur oldum. Ben ıı· 
nl birer, blrcr sayablllrlz. co bir teselli değildir, kuv,·etU tir. meclisi idarenin ibrası için tek· ne teessUf ederim." dedi. mir vapurunda da yoktum.'' de· 

Aynı şey fmkAnsızlıklar fc;:ln- bir iimlttlr, çfinkü bllmck yap- Defteri kebir bUtUn teamUller lifte tleri sUrUlen bir sene mUd- Bu söz Uzerlne reis, Zekeriya· mlştlr. 
de tekerrür etmektedir. maktır. YapacaAnnın biU)'oruz. hllUına kurşun kelmle tutul- detin ço kolduğunu söylediler. ya; müfettiş HA.midin sözlerini - Ben ne Mustafayı, ne de 

De\'let meknnb:ması içinde SADRİ ERTEM muştur. Defter Uzerlnde birçok Ko'operatlftekl yolsuzluk ve yanlış anlamış olduğunu bildi- Mevıut de; 

slllnUlere rastlanmış ve bu yUz- idaresizlikten suçlu olan mccli· rerek kendisini riyaset makamı- kaçan Maksudu tanırım. AbınC• 
Bl"r ı"lı"m kurbanımızın cenaze meras "m" den tetkikler yapılması da zor si idarelerden biri Denizbank na yaptığı ithamdan dolayı tar· dl arada sırada kahvede görU· 

olmuştur. kurulmadan e\•vel eski Deniz- ztye vermeğe davet etti. rUm. Beni bu işe neden karış· 
Ortak hesapları çok karışık yolları nnmmn teşekkül eden Zekeriya da; tırdıklarını bilmiyorum." dr 

bir şekıtde defterlere geçlrllmiş ve Denizyolları umum mUdtlrll "- lözleriml mademki bu mlştlr. 
tir. Kayıtlara mUtenlllk evrak- Sa-dettın Serim Emin, ?>flınm- manada anladınız. o halde affe- Muhakeme şahitlerin celbi I· • 1
ar dosyalnrn. konmamış, nm- mer, Cemil, Zekeriya ve Sırrı- dersiniz." diyerek tarzlyede bu- çln başka bir gUne bırakıtınıf"' 

bar kayıtları tutulmamıştır. HU- dan, aıeerl ele Denlzbanlc lrnru- ıunclu. tır. 

lAsa olnrak kooperatifin fena i- ıur kurulmaz istlfn eden birin- Bundan sonra birçok hararet·-------------
ı'larc edilmesi ve muhasebe işle· clnin yerine seçilen Dcnizlıank u mUn:ıknşnlar daha yapıldı, ko- --------~------
r inin tamamen bozuk olması ve meclisi idaresi yani Hamdi E - operatifin 938 hilAnçosu beş ltl- :E Cuma fcumart~ 
bu işlerde Hllrnydane harekete- mln Çap, Hl\mlt Saracoğlu, F'ua t şllik heyetin çıkardığı esas Uze- :;: ~ = 
dilmesi kooperatifin 60 bin lira- Musa, Ulvi ye lbrahlmdcn mU- rlndcn tasdik edildi, son olarak :::ııı::: 26 MAYIS l 21 MA11S 
da nfazla bir zarara mal olmuş- rekkcp olan heyetti. meclisi idare intihabına geçil- c:ı: 7Rebltil'A. il 8 ReblDl'A 
tur. Bu da geçen senenin n Bu isimleri havi listeler oku- dl. t- 21 bızır ~ 22 bızır 
bin ktisUr liralık kAr miktarının nurken blirncl mcdiste aclı bu- tnUhapta ibra edllmcdlkterl 
ortadan kalkması ve yerine 1 2 lunnn eski De nizyolla n işl etme için eski mecUsi idare Az?.ların
bln kUsUr liralık bir zararın 1efl Zekeriya: dan hç birisinin seçllmcsl ka· 

Pariı;tekt Pastör Enstitüsün.de Fransız bandıralı Teokbil Gotin meydana gelmesiyle sabit ol- "- Ben nncak bir ay kadar bul edilmedi. j 
muştur. mecliste bulundum. Sonra yer! - Neticede yeni meclisi idareye! beş sene evvel Ruam hastalığı ü· vapurlyle getirilmiş V cteriner 

zerinde tcerUbclerde bulunurken mektebi önünde yapılan merasim. 
kendisine hastalık aşılayan kahra. den sonra Karaeaahmede defne
man fllm adamımız Kemal Cemi. dilmiıtir. 

Vakıtler \ Vasa. IEzanl ~Vuı. :::. 
GOne• •U 9~ 4~ 9~ 
DO•• 121J 441 1211 4.ı11 
ikindi 1610 869 Jfl 10 8 ~9 

(Beş klşflik heyet, idare he· me Sırrı geçti." dedi. Sadi, Süreyya Gllrsn, Baba, Sa-
1 yetinin ı 1 bin kUsllr ltra gös- Denlzbank murettlşlerlnden yit, Fethi, Abdullah ve mUra-
1 terdiğl zararı 12 bin kUsUr lira HAmlt: klpllklere de: Cemal Kalafatol-J::...---------------

olarak tesblt etmiştir.), "- Fakat belki de yolsuzluk la Ue Mecdi seçildiler, lin tahnit edilen na§i ldiln sabah 

Ak••"' 19 80 12 00 19 80 12 ()0 
Vat•• 21 2~ 1 56 21 27 t 117 
lnua11 222 95' 221 6~1 



.....____ __________ _,,_. __ ..___ 1- YAKIT 

Günün içti~a!_m:~ele le~ Adliyede yen·ı tay·ın ve terfı'ler 
27 tYl.AYIS 1939 

'

ij ı .... - Bütçe encOnıelli 
'VI etres hayatının . ç~aş.t~~afı 1 incide) ths~n l.dil, YnlO\'tl miıddciumuıııisi yol müddeiumumi muavinliğne mazbata muharrirlig"i 

Anknra ıcra lı.ıkımı l ııllil Doktor, Js- .~ttıln ) unlııkul. sulh hak· · s t Bö' k · İ t 

k 
t b 1 ] . · ı k k · · ı· ı · A k • · ı ·k· ı -· ımı ua re çı, s an. Ank 26 (H ·) GU :ın u ns ı~e uı u rcı~ı ·et ıı Cemil n nra ıcr:ı mua'ın w 1111 ıgıııı b 1 .. • • • •W• ara, ususı - m. 

lk d 
e ITüzcr, Uşak hı.ikimi Mıı!'it:ıra Dcn·I~, Balşkesir fız:ısı Yclıl1l Tetik, S:ıınsuıı u mudd:ıum~ını m.u~vı?lıgıne rük ve İnhisarlar Vckletine ta. 

A 
a masına Ql lı Balıkesir a~liyc C't'Z:ı hakimi Saklp müdıleiıımumt muııvinliğine Ç:ınıık. Çatalca muddeıumumısı hema -

I Kınoğlu, Ka~t:ıınonu rci~i Nuri Tok- kale mihhleiuınumisi Zi) :ı, A) clın tı· letlin Kemal. yin edilen Trabzon mebusu Raif dl• se~, asliye lııış ıniircllişliğine Arif zalığın:ı Çiı;ckdaii ıı:ıkimi Tııhlr, A- Karadenizdcn açılan bütçe eneli. 
ıye mensupla rı ve avukatlar Ethem S:ınılıkçıo~lıı, Uıılıkt'sir hukuk dana sulh h:ıkinıliğiııe J'ony:ı sulh Kararnamede bundan sonra O- meni mazbata muharrirliflne 

lıı\kiıni Arif c,ü,·erıç, K:ı) eri reisi hı'.ikiıni S:ıdi Çelik, lzmir kr:ı muıı,·iıı tuz lira asli maaşa terfi edenle. Trabzon mebusu Sırrı Daym se. 

ara S 1 n da b I
• r an ket Sa it Atla, llilccik Jı:ıkiıni Sıızi Gür· htıki:nlisinc Şile hukuk lıiıkiıni ulch- rin isimleri vardır. çilmesi kuvvetle muhtemeldir. 

t yüz, Çorum reisi Afif Akan, Ç:ın:ık- met Kıılı:ıkçıoğlıı, Ankara n5liye lııı --------------------------..:._ 

ecı tlel)[t gUn BU Uk Mill tj k d . kale ct'l:ı hakimi Ytinınü Altıncl, Ay. kuk Iı:ıkimllEiine Ankara mliy .. malı· p 1 o 1 h d d d let~ekl bUt Y e a ar kolayla~trrılırsa e\lenen- ılın reisi :\!ithal Bibio~lıı, lstnnbul kemesi iız:ısı Tahir, Ankıırıı osliF o onya anzıg u u un a 
eaııaerı:ıd te müzakerele· lerln adedi cogalır, metres ha· :ıo;li)c hukuk reisi Sııphi Kolun ,.c hukuk ıı:ıkiıııliğine Ankıırn ııo;li~c ;i-

'aııatta a adıt işler etrafında yatının ise. hiç değilse kısmen lrf:ın Bilgin, Antal)a hukuk rci~i H:ı- zasınd:ın ~erir Dıkhıış, Ankııra n~ıı· 

'l'ey!ikbFulunan Adliye Ve· BnUne geçlln1 iş olur. ııf J\ıır:ıl, Eski~chir ~c~si ı:~hc~ Er- ~cz:ı azıılı~ın:ı .\nl,::ırıı h:ikirni Lelıilı ha"dı'seler fazlalaşıyor 
•raa ıkret Sılay beyana- tem, A<lon:ı hukuk lıakını! Seıııh As. Altıok, Ankara sııllı lı."ıkiııılığiııe ı\ıı· 

122
,'llda bilhassa son seneler- İçtfmnt hareketler kanun ile l:ın, hınir ceza hiıkimi lsmoil Kemal, kara n~liye fı1.ası Ceın:ıl l'o;>r:ızoğlu. 

Od~ lllh leketımfz.de fı.detn bir değil, iktısadt şeraiti temin ile Ç:rnakkalc reisi Ccnı:ıleıtin Tüzmen, .\nk:ıra sıılh Jı."ıkimliğinc Kırşchiı 
" al' ti d 1i R Zongulcl:ık miidclciııınmnisi Hakkı sulh hfıJ,lrııi .Salim .. 
aı b ıne gelmiş bulunan iç· v eu a ge r. e!aha kavuşan Özkan, lst:ınbul müddeiumumisi llik. 
ti lr Yaraya temas etti: NU· bir bcktır derhal eylcnmo dU - ıııeı On:ıt, Ayılan miiddciuınııurıılsl 40 lirCblJa terfi edenler: 

ltı b Yaseumızo tamamiyle ay- şUncesine dalar. Evlilik haya _ Hegit Ma) kut, Af~ on mlitl<lciuıııurııi· Kayseri azalığına Özdemir, Ri. 
ıı Ulunan metres hnyatına.. tında ise ihtivaç ve zaruretle • si 'fcvfık Erlıiç, lsıanlrnl mli<lc\eiu- ze azalığına Erzincan aza mua _ 
lll)'ıı:ı V . · mumisi Kcmalellin. vini Süleyman, Elazığ azası Şev. 
rııı~tı: cıkıl bu hususta şöyle rln tevallsi birliği yıkar. Zecri so ı.IRAYA ERFl EDE~T.ER ket Durtürk Gümüşhane sulh ha. 
'·'- h kanunlarıu veya tedbirlerin bu Ccz.a ~·e ~cYkif evleri umum müdür kimliğine, bu yer aza muavını 

~"\lJıletres h"''atına gelincA, hususlarda bir faydası olacağı· mııannı Hıfat Al:ıbay Ankara lırı· Osman İznik sulh ha'kı'mlı·g·ı·n 
" "" " kimliğine, hıonbul ıısli) c ceza reisi ' . e 

' bı:r l~iı~. kanım tehdidi al- nı zannetmem. Fazıl lst:ınbul asliye hukuk rel'>liiii· 1.stanbul ıera memuru Ekrem, 
''-e curumcliir. J>iğerlcrl- Onuncu yıldaki umumt arka- ne, Ankara a~liyc hukuk htıkiml Ce 1 Söğüt hukuk hakimi Ali Rıza, 
te 

111 
lnpınıısı fldal>i umumiye- nunu yapılırken, istatistik tet- idi Arslanoğlu. Manisa sulh hilkimi İbrahim Giln 

'Uhaurur. Zaten ı.m gibi ·~tkatı bilhassa köylü ıerdc ka- 70 t.lnA Y.\ TEnFl EDE:\LER gör, Beypazarı hukuk hakimi 
lj telelcrı t dik t 

1 
Ankıır:ı ağır ceza az:ı~ı Hayrull:ılı Nazmi, Rızılcahamaın bakimi 

tı" ııotcı·Ie as . e mcmes nunu medeniden sonra alınan :\lımlin <'t'za Mkimliğinc, hmlr icra Abdullah Öner, Adana icra mu
~. Sittn ro dJrcktJf nrllmlş- ikinci ve UçlincU kadınlardan hakimi ~iınel Il:ımıli, Ankara icr:ı 

\ıı\taı do itiraz cdece~inlz doğan çocukların çok yüksek muavini Kemal Şarman Keskin hu- avini Sıtkı Akyazan, lzmir sulh 
ar ,

11 
b 

1 
h h hakimi Ziya Yalçınkaya, Adıya-

1\ ~c h r a, un ar akkın- bir yekun tuttuğunu göstermiş· kuk akiınliğinc, Sungurlu hukuk hA-
~ •

1
" al nıemnuniyctlc tedbir- t' B kild d 11. ki 

1 
kimi Der\' iş Tüzel, temyiz ın:ıhkemt man hukuk hakimi Hamdi Araç 

.. ...... ,., ı. u şe e o.,an çocu ar • · t- .. 'l 1 t 1· k' n·1 ceza hakimi Hı'lmı· G" l 1 ·•ıı . .ulz bunun tamnmlyle sı rapor oru " u~ n a c ıner, ı e una p, sorgu 
lb.ırıde)I ,', çin köylü zihniyeti pratik bir ça- cik hakimi Abdiilhalil, ?st:ınuul sul ı hlkimliğine Remzi, Bulancık 
ı\dıı yz. re bulmuştu: h!i~imi. llayrc.t~~n Pek Çıı.nnkkal · sulh hakimi Ali Atay, Şirvan 
kıı.. Ye' ckilinln bu sfülerl B 

1 
nıuddeıumumllıgıne, Edremıt ccz"I sulh hakimi Tacettin Akı Kon 

ıı;aten U un ar ilk ka.dının adı ile nU· hAkimi Tnhsin Kars reisi S:ıbri Af ' • 
Uruı zerinde ehemmiyet- fus kUtUğUno rreçirillvorlardı . ı k k h.k'. 1 •t t' T. h'k . ya sorgu h!kimi Nail Bilen, An. tnns lA 

1 
b' " J • ~on 111 u ıA ım •• e ın ıre u u k • . . 

ret laş ı zımge en ır ma- Böylece irs hakkı da temin edi· hakimli~inc, Ilgın Iı:ıklınl müştak l ~ra sulh hakımı _?sınan Selçuk, 
'>I ıınaktad1r. 

1 
bili d A d Binııöı Yan Aza~ı Tııh5in naım:ız, C:ı· Dıyarbakır azalıgına Malatya 

« ra b e yor u. ra an geçen sene- ' • . • lh h.k. · K 1 K k ı UgUn blrcok gençleri· talca hukuk hakımı ŞeYkct, Bolu hu· su a ımı ema oyna , Şar-
~ ltanunt b ğl 

1 1 
k ler zarfında muhakkak bu yol- kuk hakimi Asım Sivrihisar h!lkim. kışla hakimi Rifat Çiğdron Sam 

~ a ara ev enme - d h k t d l ı t r·· dl' -r . ı . d nır , ate' bir noter senedi Yeyn hu- a are e e en er aza mış ır. Gı~ıını:· K~ ıyeı· ınıı cıthı~k~;ı~ ccn ı•ı atı sun icra memuru Şinasittin Al. 
bir Kanunlar alışıldıkça dnha iyi ıu u, ocae 1 ceza " ımı c "e - tan l\luş sorı:rıı hakimi M" 't 

>at
1 

anlaşma ile metres ha- . . . tin, şa,·şat hakimi ~ccıııetıln, lstan· l ' .. o- ' • . •. urşı 
Yaşarnax. t 'h d' 

1 
tatbık edilebılıvor. b 1 1 .. k .. 1• h tı· Gö lker, Gölpazar sulh bakımı Nev-

' t:.I ercı e ıyor ar. · u sorgu ıa ·ımı ·o re ın , ren • .. . 
'l'abı HUllsa olarak millet refaha Diyarhııkır ceza hAkinıliğinc, Söke zat ~ı;ılcımer, Gebze muddeıu -

arışa. r atıyle de böyle bir ya- kavuşur evlenmedeki zorluklar hukuk Mkiıni Ali Ur:ıl, Gelibolu hu- mumısı Ratıp Scliçer, Aydın 
ta~UJı: azı olan, her iki taraf da ' kuk hakimi Hamdi önel, boşmücldel- milddeiumumi muavini Ravi A • 
f'ı, Yapmaktan korkuyor ortadan kaldırılır ve gecineml- umumt muavini Burhnnetırn Urfa kay Gu' ru··n ''dd . • "lllı\ 1, • • ı mu eıumumı mu • 
bır ~ bu gibi hallerde d<ığacak yenlerin boşanması kolaylaştı· müddeiumumiliğine, hp:ırln ıniiddel- avini Fazlı On t G . t t'I\.. •• B • A k ·r k ü dd ı a ' azıan ep aza. 
1ı.. ""Uta, cemiyet tarafından rıhrsa, metres hayatının önUne umu~ısı. asrı r ·an, 0 ·aı m 1 c • lıv na Karai lı Udd · • · ·;ı"'"'l . • nınl ı Alı Ozeren Bandırma mnd- gı sa m eıumumısı 

(j "().a.nıga :v . .uruıacaktır. cecilebl ır. 1: o a& eski bir hu· aeiumumı.ı Şerik' Mar1a4 ınüıl<leiu- Turgut, Konya müddeiumumi 

~eı/leyı;c niçin evlenmiyorlar? kukçu tabiri gibi .. taruretJer murn111Aine1 MuJla hlkiml Kadrl Ty· m.uM'inl Ahmet Oruçoğlu, An • 
U lla, ınasraf etmed d dU- memnu olan şeyleri mubah kı- ran. . . • kara müddeiumumi muavini Av-

'l'a~:u~ bir evlenmeenolaeblllr. lar". Sonra evlenenlerin az ol· 55 LlRA\A TERFİ EDT~~LER nl Onat, Kütahya azalığına İs • 

bıırrııa Onları bu ''ola sevkeden masının sebebini yalnız metres Gaziantep !lullı hAkimlii!ine aynı parla müddeiumumi muavını 
c:ı n J yer Azuı ~amık ll:ıcı H:ıncrioğlu, l· 

l'l
""i birçok hukukçıı "'e 11. 11·m- hny:ıtmcla aramamak Uıımdır. ..1 h k k h .. k. 1.11 • K . .. Çetin Ardalı, Kırklareli müddei. "I • u nego u ·u · " · ıın ı"ıne ayst'rı H· 

boh.ıızıı:ı ileri sUrdUklerl gibi, Buna serbest münasebetin de zası Hıı~an Yalçın, Geyve cc1.a hfıki- umumi muavini Cevdet Özkan, 
lllanın zorluğu mudur? bir h:ıyll tesiri vardır." mi Ziya Görgün, Kcm:ılpnşa htıkinıli· Boyabat müddeiumumisi Kadri 

l~te b G • . k tl arı ı d S li\· iline Konya azası Osm:ın Yeten, De· Özil, Afyon müddeiumumi mua • 

Varşova, 26 (A.A.) - MilleL 
!er Cemiyetinin Danzig komise. 
ri profesör Burckhardt bir kaç 
gün kalmak iizcre Varşovaya ge. 
lecektir. 

Burckhardt, Danzig'de vazifesi 
başına dönmezden ewel Polonya 
hükCımctile temas edecektir. 

Varşova, 26 (A.A.) - Radav. 
nica mevkiinde mahalil Leh ce • 
miyetinin bayrağını teslim et • 
mediği için Almanlar, Polonya • 
lı Borkovski'ye hticum ederek 
çapalarla ağır surette yaralamış
lardır. 

milel matbuat tarafından neş· 

rcdiJmesl bile lüzum görUlmlye· 
ccği muhnklrnktır. Fakat şlm-
11 endişeyi mucip olnn nokta 
şudur: 

Danzlg ayan meclisi her hA.
diseden sonra Polonya htikume· 
tine şiddetli protesto notaları 

yollamakta, Polonya hUkC'lmetl 
ele bu notalara. aynı şiddetto 

protestolarla mukabele etmek
tedir. 

Hali hazırda. Danzlg ayan 
meclisi, bu h~diselerdcn dolay~ 
Polonya lıUkCımetinclcn Bztir dl-

Vielkie • Bory mevkiinde AL 
manlar, Bclsz isminde bir Po. lemekte, mUşterek hudutta nl-
lonyalıya ait evin bütün camin- zamın temini ıcın tedbir alın· 
rını kırmışlardır. l\lütecavizler, ması Ye Uç Polonya gUmrUk me• 
evin içine ta.~lar atmışlardır. murunun azledilmesini lstemck

Varşova, 26 (A.A.) _Leh mn tedlr. 
kamları "Nachrichtcn Dieust,, Polon) a. ise, hnksrz bulduğu 
ismindeki Alman ajansının Var. bu taleıılerl kn.bnl etmemekte. 
şova muhabiri olan Alman ga.ze. Kalthof hAdiselerl dolayısiylo 
tecilerindcn Kurt Teege'i Polon. zarar \'e ziyan ve Polonyalı gUm 
ya topraklarında oturmaktan rUk memurları için teminat is· 
menetmişlerdir. temcktedir. 
Mezkfır ajansın eski Prag mu. Kalthof gUmrUk bUrosu, Po-

habiri olan Teegc, bir aydan beri lonya fçjn bUyUk bir ehemmi) e-
Polonyada bulunmaktadır. ti halzdlr. 
Varşova, 26 (A.A.) - lyi ha. ÇUnkU bUro, aynı zamanda 

bcr alan mahfillere göre, B. Förs Danzlg arazisine giren yolu ve 
ter B. HiUerle yaptığı görüşme şlmendi!er hattını kontrol et
esnasında aldığı yeni direktifleri mcktedlr. 
iş arkadaşlarına tebliğ etmiş - Polonyanın bu kontrolü kal-
tir. dmldığı takdirde Almanya. hiç 
Diğer taraftan Danzigger Vor- .bir gUçltikle karşılaşmadan 

poııten gazetesi, ilk defa alarak, Danzlg arazisine harp malzeme· 
1933 tarihli Polonya - Danzig si ve mUhlmmnt sevkedobilir. 
anlaşmasının feshedilmesi icap 

Siyast mUşahıtıer, nazı lider· ettiğini. zira Polonyanm bu an. 
!aşmadaki taahhütlerini yapma. !erinin nihayet Polonyayı int!
dığmı ve Danzigin de bundan zamı temin etmek ve menfaat
böyle nrtık Polonyaya dürilst bir lerinl korumak icln Danılg~ ns
iş arkadaşı gözüyle bakaımya • kert kuYvetıer göndermeğe nıc" .. 

O>< U Ye dlx.er sebeplerin enç "'" a m z an e j · ı· ıh ı .. ki · ıı · ··· ·~a l> .. nız ı su 111 ·mı il mı (,ııJer, Anka· 
~tıı:ıa konması için Adliye Ve- hattin Arif Merer de şoyle ele- ra sulh hAkimi Lutri, htnnbııl sıılh 
tatı n ortaya attığı içtimai ya- mcktedlr: hlıkimliAine Azıı<lan ~liinih B:ıyrak-

cağını yazmaktadır. 
vinliğine Hayrabolu müddeiumu. Varşova, 2G (A.A.) - Polon. 

bur bırakmalarından korkma\
tadırlar. Polonya, kendisine 
bu hak, m1lletler cemly"ti tara .. 

bnı:ı deşıneğe karar '\'erdik. - Metres hayatının önUne tar, M:ılatyo sulh hakimliğine Kfilnlı-
cı.\',,ı.. bir arkada11.1mız m nh teli"f rllm si memleket n U fusu Ye ya :iz:ısı Kiıııi Ertuğ, Sarr:ınbolu hii· 

"il t ge,.. e k' · 111 • ·r ı \' ı· lıl a a larta. konuştu. Fikirleri· ahlAkı bakımından şüphesiz ki 
1
•
111

•
1 .~~1111 

• orc' '
111 

us ıye c~za 
l}ağıya "azı,·oruz: "Ok 1,..l netic"ler doğurac kt r hal.:ımlıgıne \an Azası Ahmet Bcsıııı 

• ..., .J J " J " a 1 • Özbek, Yenişehir ccz:ı hCıkiıııi .:'\iya. 
~8lcı t b 1 l ~l.. taııbnl nfüi,·c mürettl- Duna başlıca se ep ev enmen n zl Ak D' b k il l Ak ·~ ., ·ay, ı.rnr :ı ·ır sıı ı tıı im !iği. 

~İi ()ahiliyc ''ekAJcti hukuk tahmil ettiği vazifelerin ağırlı· ne fız:ıdan Şefik Tıırlı:ın, lst:ınlıııl 
lıııs~'lli Ali şc,·kct }~rkün bu ğıdır. Bu yüzden herhangi blr sulh hiıkiıııi Nurctıiıı Sürer, lzıniı 

t• şunları sUylenıiştlr: bekAr metres hayatı yaşamağı sorgu hakimi Sıtkı Yusııfoğlu, Barik 
....., hf tercih ediyor. hAkiınl'.ğine .~ıııa~y~ az.ası ,:'uman A· 

~ad etrcs hayatı yaşamak talık, Çeşme ht:ıkıını S:ırııı Ak:ıwr 
Su :r lllanasız bir şey yoktur. Bu yUzden de memleketin Gaziantep müddeiumumisi A~ım ·Er'. 
~iı:ı arzı hayatın önilne geçmek muhtaç oldu~u çocuğu, yapma- karı, Rize müddeiumumi5i Salih Tıiın 

c,l' mak veya yaptıktan sonra dti· ay, Ilitfü ınüddeiumumhi :\ııri Te 
bı ela e' lcnmeyi Ye boşan· k 

1 
. . . 

1 
kin, Yıın htıkimliiinc \':ııı ııı:ılıkcınc 

ay, k 
1 

şUrmc çare erını ara) or ar. . . ~ 0 ~ . lrerh o ayJaştırmak gerektir. reısı ,,fesut ,.c('oglu, hon}a s\lllı lıa-
lr angı bir ceza tehdidi kAri EYienmek birçok masraflara kimliğine Ad:ııı:ı sulh lılikiıııi Fc,·1.1 

r..
11

r<l<:>tmnn deg·ııdlr. nılitevakkıf. Halbuki metres ~nar, lfont~ck. ıı_u~ıık lı:ıkimliğinc 
•\ Fuhuşu d b' 

1 
d lcrcan hllkıını l·:ıık Ozdemir Ank:ı. 

~il Untn-t\stadn idam ceznsı ile hayatı sa ece ıran aşmaya a· ra miidıleiumumisi b:ışıııııaYiııliğinr 
llUtı:ı ııadıklnrı halde bunun ö· yanıyor ve ufak bir anlaşmaz- Ankara sulh hakimi ırn~eyin Sah· 

e g hk da her işl hallediveriyor. b:ızlı . 
eçllememiştir. . 45 LIRAY.~ TERFİ EDE:\LEn 

~tlcnın k Bence: tatbik kabıllyetl olan c·h b ·ll ı .. k. 1.,... I . • . ttı r e işlerinde cşkA.l ve ı an c> h• ım ı~ınc znık lılıkı. 
ını nsıın o kadar fazladır ki res- ·bir kanun çıkması muYa!ıktır .. ıni Süleyman Sürük, Korkuılili hü-

<l\ rnk X. Ş. kimlil!lne Kole Aza muavini Falırcl· 
1 nıc ın tekemmtilll için eY· tin Öztepe, lzmir sulh lı:ikiml Fer· 

kı rlnlrclcrinde senelerce ruh Adalı, Uzunköprü hukuk hiıkl· 

ll c~ iller Yardır. M t k•ı mi !\ccmetıin Özenli, .Ankara sulh 
ta lırısn1i e' lelllll" masraCları or- ÜS a 1 grup hakimi )fa)d:ır Soysal, Ankara wllı 

aır ı ö f' k 1 nilcleri bile dllşUndUre· lıı\l.: nıi Hamdi ler, Ergani Osın:ı. 
<la~ k

1 
adar ytil{SCktir. Boşanma (Ba.1 tarafı 1 incide) niye h:ikimi Feyzi Ertokoğlıı, l\fonl. 

" 
1

_ • arı hekl\rlnra lrnrku \'ere· tir. Yeni nizaınn:ııııcde uıııiınt id:ı. ~:ı ıh:ısı Ziya (;ok:ılıı, Kır~<'hir C<'l':ll 
il bir re heyeti iız:ı adetli bııııünkii me\'cll· hakimi Faur Dcıııirdoğlu. Hop:ı ı ;,. 

rol{ Seldi nrzctmektedlr. Bir du lı:ılindc rııuh:.ırnz:ı cdilıııişlir. kııııi ŞeYkct Altındn~. lzıııir iıznsı 
b la, bek:trlnr <'Vlcnmeyi başa l'ınuıni idare heyetin<' yeniden sc· Fey7.ııllah Uslu, Tcrm~ 1ı:ıkinıi X:ı. 
ı r 1~hnnk kabilinden sayıyor- çilccck ze,·at nra~ında kalıiliyct ,.c 1.ir Kotcr, Tok:ıt ô1ası Arif tlıkmcı. 
ban· "'Stılll muhakememizin bu iktid:ırl:ırı ile iştihar etmiş ze,·atın 1 Osmanc.ık hılk imi llırahiın J>ikunş. 

e t bulun:ıc::ığı "~ lıııg~i~ıı.kii. ıiı:ılıır _ ara·ı B:ınd.ırına n~t~clıl.ciumumilıj:!iııc \'an 
lir C'Q1as Cd<'n lıükllmleri lh· sındıı esaslı lııı· ıkgışıklık ol:ıc:ıı;ı lı:ı- ıııuıldcıuıııuıııısı <.:cmal Bil~iıı, lı.ış. 
\ 1 ca krtfi değilclir. Ticaret da· ber \'Crilıncktıleir. lmütltlciuıııuml nııındni Ali ı:cblik 

ti 1 llcı boşanma davası aynı U· l\iz.aınn:.uncılc yapılııı:ı~ı teklif c- htaııbul müddeiumumi nıu:I\ ini 11 ık 
YUrUtulcmcz. dilen dcğisiklikler anmnıl:ı lliı) ük kı. Ank:ıra mücldeluııııınıi ıııuıı\İııı 

t '\elco k d 
1 

IU 1 Kurullııy dilekler encümenine yalnız .i\evzal Tüziimkan, Taşköprü <"<'7.:ı 
"r. ~ a ııım ıoş c şmcs 1 k'll . ·r · · 'kl · ti ,,., ı;!u hl ,.e ·ı crııı Y:ızı ett'n tştıra en ceı , lıAkirııliğine Kıır:ıdcniz Ert>ğlisl ıııiid 
lııı'.\ r sözüne bağlı hulu- Baş\'ckllin ılc cnı·üınencle lıulunnı:ısı dciumumiıii .i\:ıl'İ Tüzen, Bursa sulh 
il1• Orclu. nu nnSJ} ifrat İSe Ye tanih YC lemin edılıncktNJir. !h~kiıııliğine Şarköy ıniitlılcİlllllUllli~ 
<'" •a.Yılamazsa bugUnkU şekil Buyiık l\ıırultay :°ız:ılarının Curıı· Cemil l.;ysal, K:ırs müılılchııııumiliği 

J.~r!l'l sayılablltr. huriFl Halk P.ırti~iııin Rü)ük Kuru.'nc S:ıımuıı nıüdılt'iıınııııııisi Ferit Tii-
t \ 1 llınc medeni bir bağdır. cusu ELıclii şer Atatiirk'ün ıınl\ nk- zcl, Keskin nıiiddciıırnumisi ~le hıncı 

l k kat kalıirlcri öniiı·t,; .. hir ihlir:ıııı ge- estlincr, Tunceli mıitldt'itııırnıııisı 

1 
r ·et a ld+ !eri gibi bunu ' arnak ve va ddi ~ apacakları haber nrilınck· Ycysi Sezan, Kili~ mııddciıııııuıni i 

,, koparmak ne tedir. ı sabit Göney, ı.-ote ınü<ldciuınumisi 

misi Hamdi Dinçer, Ankara müd. ya _ Dnnzig lıududunclnkl hAdi· 

deiumumi muavini Zihni Beti!, seler, gittikco sıklaşmaktadır. rından verilmiş olma.1 la bera .. 
Gemlik müddeiumumisi Nevzat Bir kişinin ölUmUylo netlcele- ber fevkalArt" mUQtftceliyct lın· 
Nuri, Sivrihisar müddeiumumisi nen Kaltho! hftdiscsl mUstesna !inde kalmad. u lrn salfthtyetln
Yılmaz Ertekin, Y1.\5ufeli müd - olmak lizero normal bir devir- den ıq••~nı.le etmek istememek .. 
deiumumisi Şakir Otçu, İstanbul de bu gihl hAdiselerln beyneı-J t"'dlr. 
müddeiumumi muavini Refik, Or. 
du müddeiumumi muavini Ka • 
mil Boran, l\lanisa müddeiumu • 
mi muavini Memduh Palamir, 
Pmarba§ı müddeiumumisi Yal • 
çın. Dağlar, Balya müddeiumumi. 
si Naci Belli, Darende müddeiu -
mumisi Fahri Kurban, Kağızman 
müddeiumumisi Hakkı Alaca, A. 
yancık müddeiumumisi Abdül . 

hamit Akçay, Ordu müddeiumu. 
misi Ziya Yakut, Ankara Müd • 
deiumumi muaYini Mehmet Ali, 
Fethiye müddeiumumisi Rüştü 

Özalp, Diyarb'll.kır müddeiumumi 
muavini Sıdık Güney, Sandıklı 
müddeiumumisi Kemal Akgölge, 

Milas müddeiumumisi 1'.Iitat Se. 
ven, Kırkağaç müddeiumumisi 
Ömer Üncü, Vakfıkebir müddei
umumisi İhsan Bindir, ırntahya 
sulh hakimliğine Taşköprü ceza 
hakimi Nedim Uzkan, Balıkesir 

azalığına Na'li müddeiumumi 
muavini, l\talatya azalığına Kır. 
şehir eski müddeiumumi mua\'i • 
ni İsmail Naym~~. Nevşehir a. 
zalığına l\:ine müddeiumumisi 
Abdülkadir. İstanbul sulh hakim. 
liğine Gerede müddeiumumisi 
Şevket Teoman. İstanbul sorgu 
hakimliğine Bursa müddeiumu • 
misi Zühtü Aydınlı, İstanbul a -
ğır ceza azalığına Kars müddei. 
umumisi Süreyya Şayan. Kara. 
man hukuk hakimliğine Berga _ 
ma müddeiumumi muavini Ccv • 
det Karaağaç, Ankara ticaret 
mahkemesi azalığına Kamil Gür. 
çay. Ankara müddeiumumi mu • 
avinliğine sulh hakimi Halit, Ak. 

Görüp 
~ ,__ ,_ 

düşi:ndükçe: - - lı 

il 

i lim kurbanları ,. 
Dün kara topraklara genç, henüz otuz yqmida tan gör..~ 

!erini yuman bir delikanlının ccna:rad. lronu:kia: 
Otuz yaşında ölümün acı bir şeY, oldıığanda şüphe yok

tur. Fakat yalnız otuzunda ölmek, bir adamı ancak merhame.. 
te layık edebilir. Halbuki dün gömülen için biz, kimseden mer. 
hamet dilenecek değiliz. Çünkü bu genç ölü, vatanı kendisine 
minnettar ederek aramızdan ayrılmış bir büyük ruh ve mille
tin htirmetine hak kazannuş bir ilim ve fen kurbanıdır. 

Pastör enstitüsünde, "Ruam,, la çarpışırken, ÖleJ\ yüzbaşı 
Cemil, fedakarlığı, kalıramanlığiyle rütbelerin en yükseğine 
ermiş, ilim şehidini tebcil ediyoruz. 

Yüzünü görmediğim, resmine bile hiçbir yerde rastlama. 
dığnn bu şehit, şimdi yüreğimin en büyilk ve muhterem mlea.. 

firidir. 
Onda bir şehitten de yüksek bir varlık görüyorum. J;3ir §e

hit için, elinde silahla düşmana atılırken, ölüm, ylizde yüz mut. 
lak bir hakikat değildir. Öldürüp ölmemek te var. Fakat kanı. 
na kendi eli ve kendi şırıngasile Ruam mikrobunu aşılıyar:ık, 
hastalığın sırrını mü~hedc altına alan için hiç bir "belki,, te
sellisi yoktur. 

Bu yüzdendir, ki' cenazesi Paristcn getirilerek dün gömü. 
len genç ilim şchidiine vatan kucağını açarken, milletin hafı. 
zası dn birlikte açılıyor. Tıp tarihi, yapraklarına düşen adla 
övilnüyor. Büyüklük, ölümden bile o soğuk manayı atarak me. 
zara bir saray ihti~amı, bir ehram alımı veriyor. 

Cenaze töreninde genç asistanlar da söz almışla.r. Hiç 
şüphe etmiyorum, ki o delikanlıların ruhlarında dün. en bil. 
yiik duygu haklı bir imrenme olmuştur. Bu imren.işler, ilim ve 
fen tarihini zenginleştiren altın bışaklarm tohumlan sayı. 

la bilir. 
llakkı Si'ha Gezgin 



Meclis e dün Nafia ve iktisat 
bütçeleri kabul edildi 

IHlakUkô valkaUaıra Dstnınaden ................................... ...--·-······-······· ... ·············• .. ··· ·-·· .... ·--·· .-. 

A merikada Alman casusları 
~~~~----------------------------------~------------------------------------------- so _ 13 _ 1 kutu bana da biraz garip gö· suç ortaklarına haber vermek Dlye cevap verdlI11· 

rUndU.. teşcbbUslcrinl önlemek için her kanlılığını kaybetmedi: 
iki evin karşısına birer memuı - Kabul.. dedi. şu halde - Ah .. dedi. Size bunclan bah 

Anlarra, 26 (A.A.) - Büyük - '•Biz, teşkllAtı esasiye kanunu. 
Millet Meclisi bugün Şemsettin nuızdn, pnru progrıımımızdıı onlan 

G.. lt ' b k 1 - d b"r'b' . bir TUrlc kadar himaye ettiğimiz hnl una ay ı.u aş an ıgın a ı ırı. -
.. _ . . de, onlar daima bizim aleyhtmlzo cep_ 

ni muteaklp yaptıgı ıki toplantıda he alırlar., dedi. 
1939 yılı biltçesinin müzakeresine 

1 
B 

d 
. . u sırada Refik Ince, yerinde otur 

evam etmiştır. duğu halde: 
İlk celsede Nafıa Vekfileti teş

kiınt kanunu ve bütçesi müzakere 
edilmiJ hatiplerin mütaleaları ve 
bu mütalealara karşılık olarak Na. 

Doktor Grlcbl her nedense 
setm~ği unutmuştum .. Schluter mnğHıbiyetlni itiraf etmiyordu. 
son defo olarak benden malü - Hiç bir söz söylemeden dokto • 
mat nlmağa geldiği zaman bu run gözlerinin içine bakıyor _ 
kibrit kutusunu burada unut • dum .. Bu sırada. telefon sUkütu 

- Rica ederim, asıl söyle.mek iste_ muştu.. Tekrar geldiği zaman bozdu .. 
diğinz veyi söyleyin, bunların sırası vermek üzere saklıyordum .. Bu _Haydi doktor .. dedim. Tele 
değildir,, dedi. 

Emin Sazak: 
fıa Vekili General Ali Fuat Cebe. - Sırasıdır. Falcat size ne oluyor? 
soyun verdiği cevap ve Veka.Jet Burada reis var. sız ne knnşıyorsu_ 
mesaisinin umumi hatlarım teba· nuz, diye cevnp verdi ve al>zlerinc de. (Baş tarafı 1 incide) 

üçler paktı 
fonu açınız .. Fakat vaziyetten 
katiyen bahsetmeyecek, nıuha -
tabınızn derhal buraya gelme· 
sini söyllyeceksiniz .. 

Diğer tarafta blı' kadın sesi rüz ettiren izahatını müteakip ı vam ederek, hUknmetten bu şirket Londra ve Paris hükumetleri mu 
bütçe tasvip olunmuştur. hakkında alınan tedbirlerin bir an ev. tabık kalmışlardır. konuşuyor: 

iktısat Vekfileti teşkilat kanu. veı mevkii fcrayn konuım:ısmı istedi. Bu metin Fransa ve İngiltere - Nasıl yavrum, işler yolun· 
nu ve bütçesi üzerindeki müzake. - Bizim yapacağımız arzuhal eL tarafından Sivyetlcre teklif edi. 
reler.de de birçok hatipler söz ala- mekUr. lcrayn hUkQmct knrıııır, dedi. lecektir. Hariciye nazırı Bone 
rak bilha ·· · · aJt!k d Bere TUrker (Afyon) I..iman inşası bugu"'n saat 15 te Sovyet büyu .. k ssa !:anayumızı ö a ar siyasetine temas ederek 
eden noktalara temas etmişler ve _ SenelerdenberJ Çatalağzmda bir elçisi Suriçi kabul ederek mez -
bunlara !dair bazı temennilerde ıımo.n yapılacak. Fakat şurtıda mı, bu. kur metni tevdi eylemiştir. Di. 
bulunmuşlardır. radamı yapılsın diye bir turıu karar ğer taraftan lngilterenin Mos • 

lktısat Vekili Hüsnü Çakır ver. verilemiyor. kova büyük elçisi Seeds de bunu 
diği cevapta, mevzuu bahsolan Retlk lnce (Manlııa) Emin sazakın Molotofa verecektir. 

tla mı? Neler oluyor? .. Hastaha
kıcı demin iki kişinin gelip seni 
ı;ötiirdtiklerinl söyledi.. 

Yirmi dakika sonra genç ve 
güzel bir kadın bizi hiç görme
mezllğe gelerek doktorun kolla· 
rına atılıyordu. 

GÜZEL KATE MOOG • 
l\IATA MARRl ROLÜNDE noktalar etrafında Vekfiletin takip mUtaleasma cevap vererek ba§ka!an. Paris, 26 (A.A.) - Bonet dün 

ettiği hattı hareket ve alınması nın haysiyet ,.e şerefine tarnızun bu., Türkiye ve Polonya büyük elçi. Doktor Gricbl giizel kadının 
zaruri tedbirleri anlatmış ve bu radıı doğru olmıyacağını, tıclz ve da- lerini kabul etmiştir. kollarından lrnrtulu nen bizleri 

vasmı mUdafaadan uzak bulunan kim_ Varşova, 26 (A.A.) _ B. Bek 
izahat kafi görülerek iktısat veka selerl taarruzdan ma:ıun bırakmanın ı .. . , göstererek: 
!eti teşkilat kanunu ve bütçesi ka. her snylavın nzitesl olduğunu sl:lyıı. ~~~ ~lk ~:f~ olar~k Sovyetler Bir - }{ate, bu efendiler ııolistir-

koydum. de bir şey söylemem.. 
11 

Benim işim hepsinden mU· Onu söyletmek tein te1' 
himdl. kabul etmek lftzımdt.. tjç: 

Ertesi glin saat tam dokuzdn ın Uddctle itiraf etti.. fa1'll 
her ikisi de bUromda bulunuyor- not aldığımdan, bir adresi ili 
!ardı .. Mis Moog'u bekleterek dığıından şüphelendiği ı~I 
doktoru istlcrnba başladım. derhal duruyordu. SözunU ııl 

Doktorda hiç bir değişiklik diğl zaman bu söyledikleri 
11 

yoktu .. BUyUk bir nezaket ve kere de umumf şef vetter 
soğuk kanlılıkla blitUn itham- yanında tekrar etmesi lAııtll 

bllS 
tarı recldcdivor .Johanna ve cluğunu bildirdim. BU ı 

Schluterin na.zl ~asusu oldultln· bir karar vermesini teınfll 
gllnlerce Israr ettik: rrnı kat'i surette bildiğimizi göz 

önUndc tutarak, onları tanımış - Hnydi Mösyö Turroıl• 
olduğundan tC'essUrlerini bildi· stenoğraf getirin .. }{abUl . b• 
riyordu. yorum .. Ancalt şunu da "ı 

f sticvabın bir neticeye vara· .. ·ereyim ki bnna hlc bir şc. 
mıyacağını tahmin ederek i.lmtt· zalatamazsınız.. e ı 
sizliğe dUştUlttim bir sırada te- Griebl itirafatını her 11 

le fon çaldı .. Mem urlarımdan hl. dar imzalamadı ise .de, bi! fs• 
ri telefonla şu haberi veriyor· şekilde bUtlin Amerlkadtı. bl 
d u: yette bulunan doktor GrJetef~ 

"Şef, doktor Griebl'in birçok suc ortaklarının casuslult ~ 
kereler kendi karısı olmıyan bir H\tmı meydana çıkannd~ 
kadınla Toft Hotel'de kalmış vn!fak olabildik. 

olduğunu öğrendim." Griebl bize ajanlarının ~e! 
Telefonu kapattım ve dolüo· lere serpilmiş olduğunu sö1 

bul olunmuştur. yerek: ı lıgının bilyuk elçısi B. Şaronov'u ler .. Mösyö Rurrou ile MösyB 
BüyUk Millet Meclisi yarın da - · Her demokrat TUrk Par!Amento. kabul etmiştir. Cotter .. dedi. Sonra bize döno· 

toplanarak blitçe müzakerelerine sunun diğer parıtımentolarn örnek o_ Edimburg, (A.A.) - Çember- rek: ra bu yeni haberden hiç bahset· Adreslerini Yerdi.. ıe ~ 
devam edecektir' • lncalt halini bir arkadaşın bu suretle layn lskoçya kiliseleri umumi me>dim.. Bir gUn nedamet gctlrtll 

i! t t i tah Uı d - Slzlcre l\!is Moog'u takdim 
sa e mes ne o.mm e emem. heyet toplantısında söyledig·i nu. 

Ankara, 26 (Husust) - Nııtıa Ve. (U t bl k 7 dal ) B edeyim. dedi. 
kAietf tt:ııknıı.t kanun Jllyihası mUza. mum r şey yo · sa an. u tukta demiştir ki: 

gibi ı:ıahıstara. karşı kanunun sarllı 'Ö . Mis Moog hayretler içindey· 

Bir mUddet sonra ıa.rm sırası· 
nı getirip, Toft Hotelde geçirdi
ği günlerden memnun lrnlrp 

\·azı ''ette· • • t 

ke:resı mrnsmd:ı. Ziya Gc\her Ankara M>kUmlerl vardır. Şunun bunun hay. ' tedenberı sarfetliğim bütün dl: 
imar mUdUrlUğtlnden §iktıyct ctU ve slyet. ve aerc!lyle oynamaya kimsenin gayretler yanız sulhu pamuk İp
bu mUdUrlllğUn lıtğvedllcrek vazife :ıa.. hakkı yoktur, dedi. !iği ile bağlı tutmağı değil bugün l" k t b 1 k olu· kalmadığını sordum .. Bu sözle-- • a a u ne <eme . 

., rim <loktoru mağlüp ettı: 

- Size bu malClmatı '\'crı.ııo 
le idam kararımı lmzalaıtı1ş ~ l 
yorum .. Bir gün Almaoııır' •' 
!ine gcçrsem beni bckıeycJl $ 
bet nedir, biliyorsunuz, dt 

yor ... 
D kt d

. - Tamam .. Demek bunu da 
o or cevap Yer ı: . . , k d 
ılı k ]il k bi 

1 

bılıyorsunuz .. l artlyi aazn ı-

lAhlyetlnln Nafıa VckAletfne devrolun. 
masnu istedi ve bunun 1~ bir de ll!tısat VekAletl teııklltıtı kanun lıı._ milyonlarca insanın yüreklerini 
takrir verdi. yihası mUzakere ve kabul edildikten ezen harp tehlikesi korku.sunu ve 

. Abdllrrahmruı Naci Demirağ Ziya sonra lkttsat VekAletf bt1tçe11lnln rnll. cnıniyetsizliğin izalesini istihdaf - c. mera oc ece r şey . 
k E d b b 

nız .. Sıziııle yalnızca konuşmak 
mi? ı' 

Doktor Griebl AlmanyaY•tt~ Gevherle aynı fikirde bulunduğunu ve zakereslne başlandı. eylemiştir. yo .. uropa vapurun a er er- . . 
ilk bi ı d b 

. ısterım .. mağa muvaffak oldu .. onll rot' 
llyeıı tikıbetl hep takdir cd~Jt' 
duk .. Bu kaçmak da. blzC <{ 
ziyade kaJ.dmlmak gibi ıgell. 

yapan r rn ın enıın casus Ankara imar mUdUrlllğünUn oelırln Halil :Mcntc§ln, te§Vikl san:ıyi ka.. Bizim gibi bugün ağır mesuli _ 
iman bakımmdnn kendl.slnln de bir_ nunundan isWade eden !alırikalarrn yetler yUknü taşıyanlar, bu mem. olduğumu ihbar etmiş .. Sen ruo· 
çok zorluklara rasUadığmı söyledl. hAmlat miktarı, ithalat ve ihracatımı_ 1 k t' k d' · · "d f · · · rak etme, her şey yoluna gire-

Bundan sonra söz atan Nafıa veklli 1 kaml da 1 e e ı en ısını mu a aa ıçın sı • za alt re.sın ra ara yanan zn. k 
Ali Fuat Cebesoy bu işin bir kanun hatta bulundu. Bu suretle Cumhurt. lAhlandırmaktan başka bir çare ce .. 
Ul.ylhası llc halledileceğini ve bunun yet devrinde bUyUk blr i!Uhaal ve ıs. göremiyoruz. Ancak şunu da kay Bu adamın kendine hllkim o· 
böyle blr takrlrlo hemen oluvcrlştnln Uhltlk kaynağı kunılduğuııu, snmer. dedelim ki bugün geçirmekte ol- luşuna hayran oluyordum. Böy· 
imltAru olmıyacağml s!Syledl. bankın s:ınayi erbabına kredi temlnl duğumuz müşkülatı ortadan kal. lece birkaç kelimeyle kadına bi· 

Ziya Gevher tekrar kUrsUye geldi, i in f--" t sini •-tc .. ' Kr dl ç ...... ye 0 geçme .., '"· e dırmak için sil~h ve silô.hlnnmn zlm neler bildiğimizi Ye n eredC'll 
fikrinde Jsrar ett\: bamd h ı ..... k ;« men an ma rum o an uırço ım.- kAf• d ~'ld" Dah f 1 · w • • • • 

••- Yalnız f!ıln usul bıı.kmımdan nayl mUesscelcrfnin başka yerlerden ·a 1 egı _ır. . a aza yapa •

1 

ögrendığımızı anlatmış oluyor-
doğnı olmadığını söylüyorlar, tııkrfrL krcdl temlnl için çok bUyUk mU~ku_ rak, daha ılcrı gitmeliyiz ve hiç du. 
mı geri alıyorum, asıl mesele bu ı~ın ııı.tıa. kar§ıl~tıklarmı ilAve etU. şüphe ctmiy0rum ki ricalarımız Bir :saat daha doktor Griebl 
Nafı!l.ya devroluıımıı.stdll', bugUn ol. işitilecektir. ile .Mis Moog'u isticvap ettim, 
maz.u yann olsun, elverir kJ, olsun. loletrne lştmlzln raayonallze, istik_ 
Ben ı;ıtmdl bu takrlriml geri alıyorum, raz muamelelerinde halka. bUyUk su.

1 
• fakat hiç bir netice elde edeme· 

\"e fakat bunun için de bir lt'ıyiho. ııa_ hulet gl>stertlmeslnl, bu ara.da SUmer_ .... 1 Sa'k s· 1 dim . 
.zırlıyaralt heyetl aliycnlze takdim. e. b:ınk faallyctinf biraz tenkis ederek arya mamasının Bir ltihza için onları tevkif ot-
deceğtm, dedi. :MUzakere kt'ıfi görtıı. maden sanayUmizln lnki§:ı!ınn çalıf. T · ı·tı f' ti d meğl dllşllndUnı, fakat bu şekil· I 

mnmızrn memleket ve millet için da. enzı a ı ıa arı ŞU u r: dU, l!ll'ihnnm maddeleri okundu ve ay_ 
nen kabul olundu. ıı:ı hayırlı neticeler tevlit edeceğini B a lkon ve Birinci m evki de hlc bir neticeye varnmıyacn· 

tevlit etti. lS H _ 25 k ğımı takdir ederek fikrimi Cle· 
ususı u- ğ Besim Atalay iki ufak §ey ı~ bu. ' ğlştirdim .. Artık onlar ile u '-NAFİA YF..It:ALE11 BnTÇE. t 

rayn geldim, diyerek söylemeye ba§. ruştur. Programda : raşınnktan yazgcçmiş olduğum 

ladı: Deniz ve Kadın hissını vermek daha elverişli 
- Sırtmcb yamalı yorganları ve idi.. 

GRlı<mL lTlHAF EDİYOR 

Benimle birlikte bulunan ar· 
kadaşı dışarıya çıkardım. Grlcbl 
bizi dinleyen kimse olup olmadı· 
ğınn kanaat getirmek için etra· 
fınn bakındı, sonra: 

- Size her şeyi itiraf edece
ğim .. Ancak yalnız olacak ve 
hiç bir not almıyacaksımz .. de

di. 
- Tahkikat bürosunda hiç bir 

şart koşamazsınız .. 

dtı .. tJff 
Maamafih Grlebl bUtUn \~ 

falı sırasında daima keodl5 ı 
ikinci derocodo bir rolU oJdıJ 
nu ileri sUrUyor: 

- Benim aH\kadar oldıJ~~ 
iş yalnızca Yahudilerden ib11 

ti .. -diyordu .. 
(Deı•amı~ 

Şaht Hindistandtl 
Hintlilere lngiliz boyunduruğurı' 
dan kurtulma tekliflerini yapıyof Na!m Vekl1letl bUtçcslnln mQzake. 

rcslno ba§landı. nk sözU Abdurrahman 
Naci Demirağ aldı, bazı temennilerde 
bulU]ldU, Nafianm yaptığı hlzmeUcrl 
tcbarllz ettirdi. Dlvrik demir madenin-

gömlelderlylc ya.im ayak başı kabak D OROTHY LAMOU R ve 
birçok kl>ylUler yazın sahillere hicret GEORGE RAFT 

- Peki, doktor .. dedim. 

.,'f 
Yeni Delhi, 26 (A.A.) - Gan- emperyalizminden kurtulrnalc 1 c 

Sizi dinin oğlunun s·kı sıkıya alakadar yorsa, bu, Almanyaya kurban 
den bahsetti ve demir madcninln tren 
hattı lle aahllo b:ıt;lanmasmı talep eUt 
ve asıl bundan sonra. bu mndcnlerden 
azamı istifade edebllcct'ğlmlzl llAve 
cttL 

edlyorlar. Bunlo.r nerelerde yatar, ııo 

yerler, ne içerler, sokaklarda her gUn 
.sırtındaki kirli, yamalı yorga.nlyle bir. 
tnkı•n insanların akın yaptığını gl:lrll. 
yoruz. lmUyıız.sız ve sınıfsız bir cema_ 

l:"OL S1YASETll\11Z at içerisinde dost ve dll§mana karşı 
JIAKKIND.\. bunları bu §ekllde glSzlSnUnde bırak. 

_ Yolsuzluk yUzUnden bUyQk mU§. rnak doğru değildir. Bu zavallı adam. 
ktlltl.ta raatlıyoruz. TUrkiyedc 40 bin lnr için, lzmlr, Ista.nbul, Ankara, Ad:ı_ 
kilomctro uzunluğunda olan yolun en na, Stımsun gibi be§ bUyUlt şehrimiz. 
bUyilk kısmı ~uk bir haldedir. Bu. de bunlar için gayet sade Ye basit a. 
nun ı~ ben hc.snp ettim. 318 milyon mele evleri yaparsak ne kad:ı.r fyl o. 
llm ilo 25 senede bunları kablll isti. lur. Eğer bu sene zartmda lktısat ve. 
mal bir hale sokabileceğiz. Gc..rek köy_ kllimlz bu i§ için bize bir proje hazır_ 
ıonUn w gerekse şehirlinin yolsuzluk. layaı ak geUrlrlerse çok memnun olu. 
tan dolayı girdiği zorluklar çok bU. ruz. Bu JcöyIU işçiler Orta yayladnn 
yilktllr. :Mlll1 kalkmmnmız bu yolların sağlam, dinç ve kuo;vetıl gelirler, fa. 
l.nşa.sma bağlıdır; dedi. kat alll ve hasta olarak dönerler. 

Rasim Kaplan (Antalya) gerelt Ka_ Fabrikada, bayırda, tarlada işçimiz 
radcnlzde ve gerek Akdenlzde uman. j budur ve ynlnız bir ekmek için çalıoır_ 
SIZlık yüzUnden her yJl bir çok zayi. !ar. Bunlar için bu be§ şehirde ame'e 
ıı.tıa karııılnutığımızr, Akdeniz ve Ka. evleri yapmalıyız. Bu suretle TUrk ı,_ 
radcnlzde muhakkak surette ve en çisinl biraz retaha, biraz e' il h:ıle ka. 
yakm zamanda bir J!Uca limanının vuştunııalıyız. 

yapılmasının zaruri olduğ'unu söyledi 1 Hatip sözlerine devam etti: 
.Antalya tren haltının fn,.asmm ihmal' 
edlldlğinl bildirerek, bu inşaatın bir 
an evvel ikmalini istedi. 

- Vfğer mesele ekmek mcseleııldir. 
Birinci nevi elemek yiyorlar, kel ba,a 
~tıııılr tanık. Niçin bu zavallılara L 
kinci nevi ekmek çıkarmıyoruz. Onlar 

M11SEt't TOOU.\J:LAU llAKH.L"<DA için ıoo para yUz paradır. Sayın Ve 
Btı~ l\I11NAKAŞ ~ kilden lıtmu d:ı ayrıca. rica. ediyorum: 

Emin S::ı.zalt (EskJ§ehlr}: 1 d~dl (Alla Iar vo bravo sesleri). 
- S1z1 meyus edcc k bir M.d•s d n ____ li _________ _ 

bah.sci CC'~im, diye l .u ~ 

Denizaltı fac iası Kayseri yolunun mU(e ll o b r ı 
ecnebi g1rketın memlelteUıulzd .ı ;J. 

ta fcrantım ıınlıı.ttı. Bu §lrkctfn ııeri. Portsmouth, 26 (A.A.) Squıı.. 
ct n~rl al yhlmlze çalı§lığmr, 100 ku. lus denizaltı gemisinin kıç tara. 
ruııluk bir ısı 250 kuruşa yaptığını ve fmda bulunan 26 bahriyelinin 
nlhayet g1rket aleyhine devletin blr sağ olarak kurtarılmaları hak • 
davn açtJğını, !Prketi hnrcl:ete getiren kında hiç bir ümit kalmamıştır. 

ada.mm bfr TUrk Yahudlııl olduğunu Dalgıçların bildirdiğine göre, bu 
9ilyliycrek: 

_ ~ .. mruetm bu aclam_ bahriyeliler su ile dolmuş bulu-
ıarn yaptı~ en bUyQk yardımlarn nan kompartımanda boi:'1llmuş -

arar. onlar dnlmo. memleket ,, ... nılllet tur. Şimdi Squalus'u yüzdürmek 
aleyhine Çtılı~aktadll'lar. 1 ameliyesine ba5lanacaktır. 

Kadın Katili 
bırakıyoruz. Yarın saat tam do· bulunduğu Times tndustan gaze. mak izin değil.für. ./ ________ __.,,, 
kuzda benim bUromda. bulunun. tesi, eski Alman iktısat nazın ve 

Alman bankası reisi Doktor Şaht· Amerikada ' ANN HAR DlNG ve BASIL 1 
RATBORN 

... tarafından ~ 

Bu işi aydmlntmış oluruz .. Mis 
Moog siz de gidebillrsinfz .. 

Casusların kaçmak veya bir 

VAKiT SPOR MUSABAKASI 
Futbol, Güres, Yüzme . 
ve Atletizm Amatörleri 

Arasında 

SPOR 
Yıldızını 

• 
seçıyoruz 

BıR ı. ·. OıYE 

Bir Bisiklet 7.: 

A tlct lf:i..<ıcyin 

Ikinciye : - Şık ve kıymetli bir saat; üçüncüye: - bir çift 
iskarpin; dördüncüye: - Bir şapka; beşinciye : - Bir senelik 
Resimli H afta abonesi ; altıncıdar. onuncuya kadar: Birer bo· 
yunbağı: 4 kişiye birer çift ipekli çorap ; 10 kişiye birer adet 

Tayyare piyango b ileti, onbeş okuyucumuza birer şişe bil· 
yilkkolonya; 15 okuyucumuza birer şişe küçük kolonyao 25 ki. 
şiye birer tuvalet sabunu; a}Tıca 150 kişiye muhtelif cins he. 
diyeler. 

~-·· M·ii~ .. ~"b~k;·y·~· .. ;şı·i·~Ak·°K·~µ~·~·~·~··:·a~···::···ı . . 
... ...................................................................................... . 

ın ·Madras'.da söylediği n utku şicl. • 1 
detle tenkit edereş diyor ki: Alman cemiyeti reıS 

-· Doktor Şaht Hinr1is:ı ııa ı;.:. 

lir gelmez uzun zamanıdır muha· 

faza ettiği sükutu ihlal eyledi ve 
Hindistana yalnız seyahat etmek 

için değil, bu memleketin imkan
larını t etkik etmek ve Hintlilerin 

Almanya ile teşrikimesai etmek 
ist eyip ist emediklerini öğrenmek 

için geldiğini söyJcdi. 

Ancak Doktor Şaht , muhtemel 
bir harp takdirinde bizim vaziye· 

timizi de öğrenmek ve İngiliz bo. 
yunduruğunclan kurtulmak içiıı 

Almanyanın yat1Jımını kabul edip 
etmiyeceğimizi anlamak arzusunu 
izhar etseydi hakikaten daha zi. 
yade yakınlaşmış olurdu. 

"Nazi propagandasının Hindis
tanda yaptığı tesirler üzerinde 
Doktor Şaht hayallere kapılma
sın,, diyen bu gazete Hitler ikti· 
dara gelelidenberi nazi hareket 
tarzına şil:idetli bir lisanla hücum 
ettikten sonra şöyle yazıyor: 

Huriyeti bizim bizzat kendi 
kuvvetlerimizle istihsal etmemiz 
lazımdır. Çünkü Almanlar gibi 
şüpheli bir dostun yardımiyle i!i
tihsal olunacak hüriyet istihsal 
edildiğine değmez. Nazilik, zayıf 
milletlerin Almanya lehine olarak 
istismar edilmesi prensibine daya. 
nır ve bizim milletimiz B ritanya 

tevkif edildi l Nevyork, 26 (A.A.) -
man - Amerikan Bund Certı11~ 
reisi Fritz Kubn tevkif efülrrıiştl · 
Fritz Kubn, 12 suç ile maınıll1;. 
dur. Bunlar arasında, Bund Jc•*~· 
sından l O bin dolan sahte e"r' ~ 

· ııd' la çalmak, Bund Mitinglerı ili' 
birinde toplanan paralan mah~ 
ne sarfetmemek, Bund aıas 1" 
muhakemelerine lazım diye t 0 P.re 
nan 4424 doları çalmak ve saı 
var1Jır. 

Müddeiumumi Devey, 
Kubn'un işlediği suçlann ceıs•1~ 
nın kanunda azami elli sene lt•P 
olduğunu söylemiştir. ·ıı• 

Bu tevkif, nazilerin Arrıerı ri' 
Birleşik devletlerinde faaliyetle ··ç· 
ne devamlarını pek ziyade gu 
leştirecek mahiyette teHik.ki olıl11' 
maktadır. 
~~~~~~~~~--__...,/ 

Hor Belişan'ın 

seyahat i ~ 
Londra, 26 (A.A.) - ~\e 

Chroniclc gazetesi, dünkü teıcıı .. 
İngiliz harbiye nazırı Hole 13cl•

5
t 

'11;'' ha'nın Moskovaya giderek So . f 
Milli Müdafaa komiseri Voroşıl~ 
ile temas edeceğini ve Sovyct rıı~; 
dafaa komiserinin de Londr::ı\ 
gelmesi muhtemel oldui;unu ,,-;;:.• 

maktadır. 



~~~1t:ı?k.~s~1t'-11T;~i~~~1 i~~Jt>~~ ~~~~ ~~?·~G!Jit ---- - . ---
~üyük Mölllli ~oman 
----------·-·-------·-··········-----

IARM SONU Bugünkü ve yarınki fut bol maçları Mektepli l(ızlar 
-. 8 - ..................... ·--·-.. ··---·-· ....................... .-................................................ -- d 

~~:Sied::·; ro~~~~,~~~~~=~ Galatasaray -Beşiktaş aun ;~,~:k·~b"~k~a Kıdz 
~on kınm kırıtıp yelpaze tıktıkta.n ve şarapları diktirdik. Muallim me te ı azan ı 
'lika ~ar ... Roıtuğa yaslanarak ten sonra eteğine yapışırdı: Fe b h v f 
~ aYtondakiler gibi etrafa göz - Domuz herif, çıkar §U re • ne r a P. e - e a 
~ler ... Ortaya. atılıp, a.ğziyle simleri!.. Y 
~ aYı da uydurarak dansöz • Adem babamızla Havva a.na • 

~of:ıı:;~~:;:~:;: ~,~~·=yokuşundaki Karşılaşmaları Taksim stadında yapılacak 

~~!~1~~--kl etrafı~.:~::.:~:::~:: Yann sabah Şişli ile Para karşılaşıyor 
tapı anın harem bölugune açılan çıkarıp ortalığa peşkeş çcktikle. Bugün ve yarın yine mühim 1 her an gol atacak kabiliyette bir ve Pera klüpleri hasılatı Çocuk 
f~1 :U-alanmış. Dışarıda han. ri, bin bir kere kopyası alınmt§ futbol müsabnkalan seyrcdece • muhacim hatta maliktirler. !ş. Esirgeme kurumuna. terkedilmek 
'küçUk hanfendi, damat bey ~hut fo~ğrafl~~an değil. Hep. ğiz. Milli kUme karşılaşmaları te bu sebepler yUzUndendir ki biz, üzere bir maç yapacaklardır. 

Se bey.. 51 de Parısten, \ ıyanadan gelme, - bir hayli ilerlemiş olmasına zayıf bir müdn.f aa arkasında bu- Ekalliyet klüplerinin bu en 
~!anılık tarafındaki kapının en yeni çeşitler... rağmen - birincisi belli olma . gün kalecisiz de kalan Fenerlile. kuwetli iki ekipinin her ka?'§ı. 
~de Recep ağa ve uşaklar.. Ziver Bey, Lui kenz konsolun dığr için hfila ehemmiyetini ida. rin bu müsabaka)', kazanmaları • lnşması tarafüırlan için bir Fe. 
ilan Çe UstUndeld yan pencere üstündeki somaki ayaklı çüte me ettirmektedir. nı hemen hemen foıkansız görü . ner - Galatasaray müsabakası 
~ ~~anıuıı arkasında kaç ta. ~n~badan birini. ;}:akalnyıp horoz Şehrimiz klUpleri iç.inde milli yoruz. kadar heyecanlıdır. 

.. 

J. .. ~· ışı ve ecel bcşıği sehpanın Us. küıne birinciliğine namzet adde. 
6.:.~ı~ bah b ak. t" k kartl d" d Yarın yine Taksimde yapıla • Galatasaray - Beşiktaş Ko5uyR fştlrAk eden mE'ktep-
~ ~1• • çıvan aşı, çır: :une or, arı seyre ıp u. dilon Fenerbahçe. Besiktaş ve cak olan Galatasaray - Beşik - lcrdcn llirl 
~ enı ayva.Zlar, hamlacr. rurken saçlarından, sakalından Galatasaravdan hangı"sinin bwşa '"'-ren hafta şehrım' ı·... gelen • hav:ı. . ek'"ı t ta t t k .. v •• ~ taş maçının da şampiyonluk U - \,,Tt;,. uv 

t" . ·'4 ın ~Mer.. u m u aın oparır, gogsunc gAf'ecegıw· tama.men me"'1ul oldu w 
~er.id -ııı li' zerinde bUyük tesiri mevcuttur. Yugoslav takımmm Şişliyi iki 

teıı dıı e curcuna kopup durur· hınk hınk yumrukları vururdu: ğu gibi bu Uç güzide klübiln An. Bugün için 1stanbulun en kuv . maçta da yenmesi Peraya mağ • 
ııe... §andakilcrde de gelsin çe- -:_ Senin ~n kulun. da bir _o. karalı rakiplerini do puvan ceL · b 

d ı - f 1 - ek vetli hır on iri haline gelen sarı lflp oluşu yarınki müsabakanm 
b_ •• •• • • a. ıga, so a ıga erem. ıyec, mı • velinde geride bıraktp bırnkmı . 
·~e.nı. bö üğUn dl ham ah t kırmızılılar yarınki ve f>ndan ehemmiyetini kat kat artırın!§ • 

l del er. yım ya er err ım n... yacakları bilinemez. sonraki bütün müsabakalarını 
b~~~ nıiskin, mendebur at Ve evvelkilerin hepsinden d~- Bugün Taksim stadyomunda lır. Vahabın Ankaraya gitmesi • 
~"c:.ztaruıd.a a.1 luk tm ho. ~ k d h h 1 b kazanabilirse milli kümenin bi • le kuvvetinden bir hayli kaybe -d.!~le P yaço e e. se • 3. ~ eyecan 1 ır Vefa ile Fenerb:ı.hçe, çarpışac:ı.k. rinciliğini alabilirler; kendileri. 

...... 8.rab olayım!.. sesle dışarıya bıgmrdı: tır. Fenerlilerin, g""en hafta Ga.. den Şişlililer. er.eli rakipleri Pc. l>Qsk Re ş b -:; nin bugün için en büyük rakip • 
4Jnı al S:n1i Bey (1) Bw~- - cep, n a:1• Ramazan! .. Jatasaraya mağlup olduktan son- leri de Be§iktaşla, Ankara ekip. raya üstün o-:mak üzere yarınki 
lııi ~da golgcdc kalır değil Y~ndan. alıverı~ pc~vs~ ... ra bugün de Vefa karşısında bil. !eridir. Binaenleyh Galatasaray maçta meşhur Rcbiiye de takını. 

-
'-""e · • • • RUsumat e. mane_ ti. celiles.ınden yük bir muvaffakıvo.t kazana • lannda ,.er vereceklerdir. Çok 
~ t, Ust l · .J• yarın siyah beyazlıları rnağlfıp e- " 

~ .. avnş konurs cıcım, pederı. mevru m e zımı tezekkür ev. cakları iddia edilemez. Hüsa.met. derse şampiyonluğa biraz daha heyecanlı gececeği şüphesiz olan 
rı.!°:1. eri kapıda!.. raklar vn. r.!.. . . . . . tinl" Fazılın cezaları'le Angclidı· • b · .:ı-h teknik b' ~ p "" yaklaşmış olacaklardır. u maçın bız, ~ a - ır 

SıÇ?a cUc te veryansın etmiş.. crte\:SIZ getirılıncc resımlen sin de istifası yüzünden üç oyun. ş· r p 
t •• -•. Y8.ra.k, zıplayarak hocasmı d:1'11~ canla, başla haddeden geçi. cusunu kaybeden sarı lacivert 1§ ı - era 
~lde bne'- ,,_ b 1 da.mat nrdi · Yine Taksim stadında yann nılacağım umuyoruz. 

takım olan Pera tarafından kaza 

~)': -...uı.ymca, ,ua as · • takım bugün enerjik Vefa ka.I'§t· 
- Sa.na. yUz kere pardon, bın smda bir beraberlik lrurtarabi • sa.bat saat dokuz lbuçukta Şişli o. M. K. 

~ Usıu dur, gürliltü etme; bil. kere pardon, yüz bin kere pardon lirse ne mutlu.. Şayet yenilirse 
~·bey baban duyacak!.. be can~~!... . • . - ki bizce bu da.ha akla yakın~ 

ı..ne anne anne hanfendi : Corcının sırtmıa. veriştirılen dır - Fenerbahçeliler milli kU. 
\];:_Oğlanda hiç kabihat yok. yumrukların, alnına, yanakla.rma me birinciliğinden umklaşmış o. 
:t.~ kör a.rap gibi elalem mas- yapıştırılan öpUcUklcrin haddi laca.klardır. 
~ ol

0

up çıkacak!.. .hesabı yok: 
.:.._~esı: - Anhw minha.sı üç yliz lira. ~u~kU ~üsabakaya Fenerli-
~'-ın. Cemile Fransız ho. ıım içinde. aa.ten Çıkarıp eef.rcl 1 rın SO?'lo. bır ~lrnnla çıkacak. 

~ ara.n..... k din dal Kör lbralıime yahut Em.incyc larmı ümıt edıyoruz: Nuri -
lta -,ormuş, en e • ' Muzaff Leb" Ar R E 

""1k anyormu.5 ı.. dayanmazsa.m adam değilim. Bu t, R er,t N
1
P. - • N\ ~:r.aBa, • 

t SelA.nılJk sofasında.kiler de gösterdjğin hurilerden bin kat sa e~.a -:-- ıyazı, acı, 5 · 

laıltıda: fi.lasmı çatır çutur alrp sütnine - rl, Rcbıı, Fikret. 
~e ...... 'l'övbe olsun yaman gftvur!. nin, ta.yanın, falan feşmekfuım Bu takıma Ya.şan koymak ta 
lttnllde bu zenaat olsa dinim hak. evine çekeceğim vessel0.nı!.. kabil ise de son zamanlarda for. 
~ a bir gün durmam. Galatııda Corci Efendi serapa hünncl. ve munu kaybeden bu oyuncunun, 
<l donı.t'fta kumpaııyasnu kur - tazim 'tize.re tasdikte : bilhassa sağ mUdafi yerinde oy. 
~ nıu avuç dolusu para kıra. - Tre natil.relöman ekselans. na.tılması Gazi ve Mehmet gibi 

!.. Siz neye enkline, neye taUb, ona seri muhacimler karşısmda Mu-
beıı~ lt oğlu itin neredenı geldi&-1 mcvani yok!.. zafferden daha az muvaffak ola. 

0 ~· 'l'iyatoracılıktan yetişme, Yukarıda bahsi geçti. Ziver cağını da hesaplamak icap eder. 
~un yolcusu!.. Bey 50, 55 lik, saçma sa.kalma Binaenaleyh, yukarıdaki eltip Fe 

'i~- t1eretın bir sıhımlık canı pek az kır düşnıü.j, sıhhatli, dinç nerin bugün için çıkaracağı en 
llU 8.tna anasın sağlam. Tcpü- bir erkek. Lutfi ağaya mensup- düzgün şekildir. 
~r, tepUntiyor da soluğu kc. luk, Cemiyeti rüsumiyede aza • Vefaya gelince; Güneşli ele • 

!yor dUrzUnün!.. lık, halalık rütbesine ermişlik, manlarla takviye edilmiş olan 
dı.;::- O anz.orotu ben de çehsem sa.raya da çatkınlık onun elini yeşil bcyazl,lar - Ankaradaki 
,;ıan attınrdnn ona.!.. kolunu çok erken bağlamıştr. iki mağlubiyetlerine rağmen -
l\ ;ııcere pa.ncurlarma. a.sılanla. Bununla beraber gösterişinin bilhassa merkez muavin Hakkı • 

a kulak atalnn: adamı değildi. Fa~a temkinli, nın besleyici oyunu sayesinde 

Edirnede atletizm 
Ankara Demirspor sporculara Edirneli

lere_ galip geldi 

Edirne atletlerin den bir grttp 

Edirne, (Hususi) - Istanbul-j (Ankara); ikinci Cevdet (Edir • 
da üç şehir atletizm. mtisaba.kala. ne). 
rma iştirak eden Ankaralı atlet· Yüksek atlama: birinci, ömer 
!erden Demirspora mensup 6 spor (Ankara; ikinci Ismail (Edirne). 

Mektepli kızlar arasında ya
pılan koşuların dün flnall Şeref 
stadında saat 16.30 da yapılmış
tır. Finale kalan mekteplerden 
Kız Muallim mektebi, Erenköy 
vo İstanbul kız liseleri mUsa· 
baknlara girmişler, bayrak ko
şusunu Kız Mua111m mektebi ka· 
zanmıştır. İkinci Erenk6y, ucun 
cU de İstanbul liseleri gelmı,. 

tlr. 
Bundan sonra yapılan mania. 

koşusunu da gene Kız Muallim 
mektebi ka.ıanmıştır. İklncl E
renköy, az bir farkla. UçU~U 

de !stanbul kız llsesl ko~cula-
rı gelmiştir. 

Atletizm 
müsabakalan 

Beden Terbiyesi İstanbul böl. 
gcsl atletimı ajanlığından: 

28-5-939 pazar gf!nU Bebek .. 
te Robert Kolej sahasında beden 
terbi~esi genel direktörlUğünUn 
himayesinde saat 14,30 da baş • 
lıyacak olan lstnnbul atlctiıan 
ba.yramınm onuncucu yıldönilmü 
mUsabakalarma bUtün atletizmi 
sevenler davetlidirler. 

Beden terbiyesi lstanbul böl "' 
gesi atletizm. ajanlığından: 

4-6-939 pazar gilnU Fener • 
bahçe stadında yapılacak olan 
üçüncii ve dördUncli katagori 
(Gül kupası) müsabakalarına gi. 
receklerin kaydı 2--6--939 cu -
ma günU akşamı kapanacaktır. 

Bu vakte kadar isimlerini at. 
letizm ajanlığına <lildirmemig o
lanlar ınsabakalara giremfyecek. 
ler ve bu hu.susta hiç bir hak id. 
diasın.da buluna.nuyacaklardır. ~- ~e velakin irabı ibu, şi. remin ve zamanı ziya.de güder, 

fa~ d~duğu gibi durmaz, ga • çekingen ve yumuşak adam, 
"CI. cı.nıer il§Uştürilr.. (Odalık alacağım, sofalık bu- ' "enn çok'lta 

cu kaptanları Nurinin reisliği al. Cirit atma: birinci, Mustafa 
tmda Edirneye gitmişlerdir. (Ankara), ikinci Bekir (Edir • ----------

ne). Barutgücü alanındaki 
:hı-;: .. ~ylc yedi düvelin dilini lacağım) kabilinden atıp tuttu • 
tar~ da deli divane edip sa. ğuna bakma. lçkililikle söylü • 

0ı-ta.ya!.. yor, ).ıepsi ıar ... 
de~~~ Herseği şinc:i Nemçe Çoluğuna, çocuğuna pek dil§ • 
\'eııJtı tutuyor a cfandım? Ev- kündü. Hatun otuz yıllık karı • 
'.l'.r Yıl gitmiştim oraya. Bizim sıydr. 
ler~iıı kasa.basma içeri vilayet. On beşinde köşeye oturduğuna 
l"a en oyuncular gelmişti; Be. nazaran ancak kırk beşlik; ve 
~ ıneydanı kadar çadırlar- lakin nerede kocasının yakışıklı. 
~l U§lardı. OnJıırdaki hokka • lığr, şanı ~öhreti; nerede onun kı
~ efandım metelik etmez hksızlığı, kara kuruluğu, bastı 

~·· Yanında billahi!.. bacaklılığı? 
~~ OSyö Corci tepinip tepinip, Zayıf mı :r.ayıf, esmer mi es • 
lllek t_e~ içinde, yine farap çek· mer, bücür mü bücilr .. Ama, ev 
~ ıçı.n tepsinin başına çökcr. 1 kadınlığına söz yok. Konağı, ya. 
°llı' kapı dışır .. 1 birikenler onıuz hyı öyle bir çekip çevirir, hala. 
z~!... yıldan, ahretlikleri öyle bir kul. 

nı .o)\"~ Bey de işin far.kında; lamrdı ki.. Ke· nan HuluA sı' 
enınun: Bu tarz kadmlar giyime, kuşa. 

bi; Yoruldun, otur artık sinyor; 1 ma, süse tuvalete düşkün değil - Bahar hı·kAyelerı· 
te~ nebze de biz'.>i7.e, ciddiyat ü.: dirler. Buna rağmen kocasll\ln Q 

~ konu.şalım! 1 arzusuyla hatunun kat kat saten (Kitabın içinde okuyacağmız 
k~ da kepılarım o anda cekip dö ligon fistanları, zümriitlü, in. hikayeler) 
fa~ar •. harem bölüğUr.dekiler, so. cili hotoz iğneleri, sekiur kıraL 
lar a.kı!er, pencerelere asılmış • lık tek taş küpeleri, boy boy pır. Tarlaya çevrilen su - Ka-

t>~agı1mı5lardı. l lnntn yüzükleri. birinci rütbe şef. vaklıkoz hanında bir vaka -
:.,;cYfendi önce memişayı boy- k:ı.t nişanı vardı . Tuhaf bir ölüm-Dörthanların 
<!i~~apılarn, pcr~elere göz gez· (Devamı var) kulaksızı - Milyarder Mak 
tıerd;ktcn senra tepsi ba.sma. dö. Kinleyin halıları - Gece ku. 

Ü · (1) Devriıı meşhur ınıttkallit. şu - Bir bahsin sonu - Bir 
.~ a S~Uste iki tek çalup. barda. le1·inden 't:c istihkam yiizbaşısı yudum su - Esmanın aşkı. 
"' sıva.nıaca §n.rabı da doldurup idi. ··------------· 

Dcmirsporlu ve F...climeli atlet. 
ler geçen hafta çok uvkle seyre. 
dilen miliıabakalar yapWar. Bi _. 
rinciliklcri hep Ankaralılar kn -
zandılar. Stadyomda epeyce ka
labalrk vardı. 

3000 metre: birinci, Mustafa maçlş.r 
(Ankara), ikinci Hasan (Edirne) BarutgUcU alanında 28 • 5 • 39 

Teknik neticeler §Udur: 

100 metre: birinci, Şevki (An. 
kara), ikinci İsmail (Edirne), 

200 metre: birinci, Nuri (An. 
kara), 

1500 metre: birinci, Adnan 

Cezalanan 
Beden terbiyesi İstanbul böl • 

gesi futbol ajanlığından: 

Üç ve tek adım atlama: birinci 
ömer (Ankara), ikinci, İsmail 
(Edirne). 

400 metre: birinci, Nuri (An. 
kara), ikinci, Cemal (Edime). 

Balkan bayrak yarışı: birinci 
Demirspor takımı; ikinci, Edime 
takımı. 

Demirspor atletizm takımı bu
rada çok iyi intıba. bırakmış ve 
takdir edilmiştir. 

futbolcular 
Yukarıda adlarr, soyadları, 

klüpleri ve bölge sicil sayıları 

Fenerbahçc klübünden 306 Fn. yazılı bulunan idmancılara .işti. 

zıl Arzık 6 ay, Fenerbahçe klü • riı.k ettikleri müsabakalıırdaki 

pazar gUnU yapılacak matlar: 
Harbiye Yılmaz - BarutgücU 

B. tak1mları arasında. Saat H 
de, A. takımlar da saat 16 da 
lı:nrşıtaşacaklardır. 

Şeker Şirketi perakende 
satabilecek 

Şeker şirketi şimdiye bear 10 
tondan aşağı şeker aatmıyorı!•. 
Fakat bazı esnafın §ikayeti üzeri. 
ne bir tona kadar perakende ıe
ker satmağa karar verıoiştir. 

Şirket yakında bir çuvala kadar 
perakende §Cker satmak üzere 
şehrin muhtelif yulerinde şube· 
ler açacaktır. Böylelikle küçük es· 
naf büyük tüccarların elinden 
kurtarılacaktır. 

bllnden 234 Hüsamettin Böke 1 suihareketlcrinden dolayı hiza • 
ay, <ceza~ı 23.6.939 cuma günü ıarmda yazııı ma.ddeıer için ge • ,-Daktilo aramyor -, 
akşamı biteceketir). Galatagenç. çici müsabaka boykotu cezası ve- Bir :nüessese için eski 1:e 
ler klübünden 995 Sabit lŞbilir. rilmiştir. Tebliğ tarihi olan 25- yeni yaziyı iyice bilen ve tek. 
gil 1 ihtnr, Dcmirspor klütilı\ • 5-1939 tarihinden itibaren klüp fon santralım lda idare edecek 
den 1590 Recep Kurdeş, l ihtar, lerlnin ve hakemlerin bu futbol. bir daktiloya ihtiyaç vard:r. 
Kasımpaşa klübünden 587 Müm. culo.rı ecza müddeti içinde mil • Yirmi lira ücret verileccL-tir. 
taz Diz:manoğlu 1 ihtar, Bozkurt sabakalara iştirak ettirmem.ele. İstanbul posta kutusu (46) 
klilbünden Ladislav Goldberger ri lUzumu tebliğ olunur. adrese mektupla müracaat .. 
1 ihtar. .. ................ ıımı .. .:;ı 



27 MAYIS 1939 

Memleket mektupları: 

Yozgat çamlıklarında 
Vali bu güzel çamhkları pek 
ya~<ınna ışığa kavuşturacak 

ı.--- Heyecanll Zabıta Romanı ---,.

1 s • Q • s Harici Askeri Kıtaatı Satınalma Komisyonu ı:an~ 

60,000 kilo sade yağı kapalı zarf usulile eksiltmeye Jtoll 
muştur. Kilosunun muhammen fiyatı 100 kuruş olup ilk terııiJI 
4250 liradır. İhalesi 12-6-939 pazartesi günü saat 16 dadıf· 
tekliler şartnamesini 500 kuruş mukabilinde satın alma J{o. 
alabilirler. Talipler kanunun 2, 3 maddelerindeki vesaik ile t 
nat mektuplarını havi zarflarını belli gün ve saatten en az bir 
at ev\'eline kadar Kırklareli As. satın alma Ko. na vcrmcıe:i. 

lngilizceden Çeviren : H. MÜNiR 

-e-l Arnold, gidip kızın oturduğu filelerin muvaffak olamadığını ya-I 
kanapenin bir ucuna yerleşti. Kız zıyordu. Kesif ıis dolayısiyle ica· 
ona bir kere ürkek bir nazarla beden kordonu çevirememişler, ve 
baktı. Sonra ayağa kalkarak gitti. birbirlerini kayb!tmiılerdi. 

Yozgat çamlıkların(lan bir g6rilnflf 

Giderken gazeteyi de orada bı. 
rakmıştı. 

Arnold tenbel bir eda ile gaze
teyi eline a)dr. Göz gezdirmeğe 
baıladı. 

Fakat az ıonra gözleri dört a· 
çılmııtı. 

Gazete, kendisinden bahıedi. 
yordu. 

Gazetenin yazdığına göre, Ston. 
mur hapishanninden iki mahk1lm 
kaçmııtı. 

Kaçıı, keıif bir ıiı baskını eı. 
. nasında olmuıtu. 

. 1 ozgat, (Hususi) - Yozga-rbarakacıkları yazın buraya ge. 
dm meşhur çamlığındayız. Bu. lecek olanlara ehemmiyetsiz bir Mahkumlardan biri, bir muba
raya Vali Feyzi GUrel, Belediye kira mukabllfnde vereceğiz. za. fızı kürekle yara~mı§tı. Bu mu· 
reisi Safer Onat ve Emniyet A· ten her yaz burası insanla do- hafız, 1imdi bir hastahanede yatı. 
miri Yaşar Albaraz ile çıktık, lar. Bu yıl kampa gelece ziya. yordu. Yarası ağır ve sıhhi vazi. 
dört kişilik bir kaflleyiz. retcllerin ihtlyaclarını tama. yeti tehlikeli idi. 

Bulunduğumuz yer, Yozga- men tela.fi edecek tertibat ah- Bu muhafıza hücum etmiı olan 
dm gUneylnde ve takriben iki yoruz. Oturduğumuz yerin bf. mahkWrı, az ıonra diğer muhafız. 
buçuk kilometre mesafede, şe. raz üstünde bUyUk bir bina var. lar tarafından yakalanmıı, ve mu-
hirden 300 metre yükseklikte, - Du nedir. dedim. kavemet etmek iıtediği eınada 

Gazete, bu ikinci mahkumun, 
bir köy evine .aldırdığını, orada 
kadmı tehdit ettiğini, kocaa:nın 

bir elbisesini aldığını da yazıyor. 
du. 

Ve sonra bu elbiselerin ve mah. 
kumun kendisinin bir tarifini ve· 
riyordu. 

Daha ıonra, ikinci mahkumun 
nasıl kaçmağa muvaffak olduğunu 
anlatarak sahilde bulduğu 

kayıktan bahsediyordu. Aynı ka
yık, diğer bir sahilden yirmi mil 
kadar açıkta, tepesi qağı su üze· 
rinde yüzer bir haı:ie bulunmuş. 

(Demek ki kayık batmamı§ .. ). 

Gazetenin tahminine göre, bu 
kayık bir fırtınaya tutulmuı ola. 
caktı. Neticede tenine çevrilmi:t 
ve ihtimal içerdeki mahkum da 
boğulmuıtu. 
Bunun~ beraber, henüz cesedin 

bulunmadığını yazıyordu. 

Luk Arnold bunlan okuduktan 
1600 rakımlı bir yayla üzerin- İlbay Feyzi Gürel: aillbla öldilrülmüttU. 
dedir. Vlllyet buraya gUzel bir - Bu bina, dedi. Yozgadı yaz 
yol yaptırmış; çamlıklar ara- günlerinde şereflendirecek o- Demek ki Bif Hiccinı 
sından ince şerit gibi uzanıp lan bUyUklerlmlzl misafir et- bulunuyordu. 

aonra ıazeteyi orada bıraktı ve 

ölmilı yUrilmeie batladı. 

kıvrılan temiz bir otomobil yo. mek için vaktiyle 1dare'I husu. Gazete, difer mahkftmun kaç· 
lu .. Çıkarken hiçte müşkllAt siye bütçesinden yaptırılmıştır. mağa muvaffak oldufunu yaııyor. 
çekmedik. Bu yıl bir parça ta.mır ettirdik. du. 

Koyu çam ağaçlarınrn en gu. Şimdide kalan noksanlarını ta- Ve hın izine tesadüf edilmit 
zel ve karşılara bakan hAkim mam edeceğiz. MUtebaki tAml- değil. Luk Amold bittabi bu ikin. 
bir yerinde duıduk. rat bu ay içinde tamamlanmış ci mahkUmla daha çok alakadar 

Vali ıordu: olacaktır. oluyordu. 
- Nasıl buldunuz?. Rüyalı şırıltılarla yukarılar- Gazete, bundan ıonra, diğer 

Ben, manzaranın sihirli cazl- dan sUzUlUp gelen bir oluğun tafıilitJ veriyordu. 

Yazılan ıeyler, 'kendiıl lehine 
olmakla beraber, poliıin takibin. 
den vazgeçmediğini biliyordu. 

Bundan batka elbisesinin tarifi
ni yapmaları da pek canını 11kı
yordu. 

Gerçi o elbiseler, ilk ciydili za· 
mandakinden bir hayli defiımiıti. 
Şu ve çamur içiride tanınmaz bir 
hale gelmitti. 

(1000) (3302) 

• • • 
Hava Birlikleri için nümunesi veçhile 2000 adet hava 

dikilmiş kaput alınacaktır. Hepsinin muhammen bedeli 2400o 
ilk teminatı 1800 liradır. Kapalı zarfla eksiltmesi 30-5--939 
lı günü saat 15 de Ankararla M.M.V. Sa.Al.Ko.da yapılacaktır. 
munesi Ko. da görülebilir. İsteklilerin kanunun 2, 3 cü mad 
rinde yazılı vesaikle· birilkte ilk teminat ve teklif mektup! 
ihale saatinden bir saat evveline kadar Ankarada M. M. V· 
Al. Ko. na vermeleri. (994) (3224) 

* * * 
İhalesi tehir edilen 128 ton benzol evsafı tadil edilerek 

den kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 40960 lira ilk teminatı 3072 liradır· ,. 

lesi 31-5-939 çarşamba günü saat 15 de An.karada M. M· V. 
Al. Ko. da yapılacaktır. Şartnamesi 2 lira 5 kuruş mukabil 
~lınab~lir. İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı ~ 
ı~le bırlikte ilk teminat ve teklif mektuplarını ihale s:ıatıJJ 1'• 
bır saat evveline kadar Ankarada M. ~I. V. Sa. Al. Ko. na 
meleri. (992) (3226) 

*** 
l\f. M. V. Satınalma Ko. dan: 

Satın alınacak olan iki adet Dizel moWrlU elektrik grJJP 
•• na ait şartnamede bazı tadllA.t yapılacaı; ından yeniden bir iŞ 

kadar alınmasından sarfınazar edilmiştir. (1025) (370 

Dizel Motörü 
kuvveti 

Beygir 600 

* * 
Lira 

Mu. Be. 32750 

* 

ilk te. 
Lira Ku. 
2456,25 

,. 300 " " 17200 " " 1290 

besine kendimi terkedivermiş, içinden, yine taşdan yapılmış Mahkum~n aramağa çıbn ka.. 
hayran hayran etraf& bakını. küçük bir havuzun içine akan -------------

Yukarıda yazılı iki adet Dizel motörlil elektrik grupu ~ 
namesinde tadilat yapıldığından yeniden kapalı zarfla eksil~ 
ye konulmuştur. Kapalı zarfla eksiltmesi 19-7- 939 ça~ 
gUnil saat 15 Ankarada M. M. V. Sa. Al. Ko. da yapılacaktn"· ,S 
motörler birlikte alınabileceği gibi ayn ayn da alınabilir· ~ 
Iikte alındığı takdirde prtnamesi 250 kuruş ve yalnız 600 El"' 

girlik motörün şartnamesi 164 kuruş mukabilinde Ankarada 9 
dan alınabilir. İsteklilerin kanunun 2, 3 cıı maddelerinde ~ 
vesikalarla birlikte ilk teminat ve teklif mektuplarını ihale fi' 

Bununla beraber, dikkatli bir ıl atinden bir saat evveline kadar Ankarada M. M. V. Sa. Al. l{o. 
poliı onun kim olduğunu derhal vermeleri. (1026) (3707) 

yo~um.EpQnman~r~ğn ~rukwyunbqındank~kh~ · ~~~~:~~~~~--~~an~~~y~a;b;il;k~d~i.~-~~-·~-~i~ijji~i~ijiijii~~ii~~~~~ çam kokusundan mahrum bu- YUrlt"'°*ala *d•·-=-••lltl:t:, 
lunan ciğerlerim, burada birer Amiri hazırlandı: ı - şubemizde kayıtlı yedek ıubay man pek ahmakça hareket ettiğini. 
körük gibi işlemeğe başlamış· - Öğleye az kaldı. Yemeği iş- ve aakerl memurıarm yıllık yoklama.. anladı. Maksadı, hapishane elbise. 
tı. Burun deliklerimi doldura Uha ile yiyebilmek için, çok !arma 1 Haziran 939 da baflanacak sini üzerinden atmaktı. Yemek iç-
d ld iğ l 1 b 1 h h 1 b U 1 d t ve 30 Haziran 939 &11DQ bltmJı ola. 'k a uıu yoktu Kadın bunları o ur& c er er me o ava azmo an, u ıg ze su an ç. caktır. Her yedek subay nutua hQvL me rz · 
gönderdikten sonra cevap ver. meden mi ayrılacağız?. yet co.cıan ve bUt.tln ukerl vemkala. kendiliğ~nden vermiıti. 
dim: Haklketen, az kalsın unutu. rtyle bizzat ıubeye gelecek ve yokla. Arnold timdi, o kadından niçin 

para istemediğine yanıyordu. - Emsalsiz .. Bu hava, bu s.u. yorduk. Kana. kana. içtik. Şim- mamıı ıaıı.en ken&.ı yaptıracaktır. 
bu manzara burada. iken Yoz- dl geziniyoruz. 2 - Her ne •bepten olursa omm 

ıubeye gelmJyecek olanlar; yazı ııe 
gatlılar dalma bahtiyar insan. 1lbay, asıl mUhlm bir işi ta- yapacakları mUracaaUarmı (taahhQL 
!ardan diye anılacaktır. mamlayacağmı söylüyor: Elek. ın mektup) 30 Haziran 939 g1lnl1De 

Eğer para istemi§ olsaydı, 1im
di o para ile memleketin baıka bir 
taratma kaçabileceğini ümit edi· 
yordu. Bu sözlerim, Belediye Reisi- trlk .• Aşağıda kuş bakışı blr kadar ıubeye ulqbrml§ olmalıdırlar. 

Din hoşuna gitti: manzara alan şehirden buraya Mektupta müracaat edecekler qafıda.. 
- Temenni ederdlmki, dedi. kadar bir hat uzatarak cereyan k1 busuaatı ıubeye bildireceklerdir. Ve ıonra orada birkaç hafta 

saklanıp, denizde boğulup gittiğL 
ne herkeıi inandıracağını sanıyor. 
du. 

A) M. K. VeklJeUndekl atcll veya 
Seyahatınız yaz ortasına tesa- alacaklar ve çamlığın her yanı- kayıt numaraatyte tubemizde kayıUı 
dUf etmeli idi. nı ışıklandıracakmış. olduğu defter aıra numaruı, amıt ve 

Ve sonra, parmağlyle sağda • solda göze çarpan küçük bara. 
kacıkları göstererek devam et. 
tl: 

Şehre dönmeğe karar veriyo. rUtbeıl. 
ruz, otomobile binerek hareket B) Şimdiki lkameqlh ve memurL 

ttlk Y ıd k eli k dl dU yet adresiyle bulunduğu memuriyet 
e • o a en en me • veya müstahdem olduğu müesııeııeden 
şUnUyorum: almakta olduğu maq veya ücret mlk.. 

Sonra da serbeıt kalacağına za
hip oluyordu. 

- Bunları Delodlyemlz yap- Bu cennet yeri neden her tan. 
Fakat 1imdi her halde paraya 

ihtiyacı olduğunu hissediyordu. 
Yiyecek bir parça ekmeği bile 
yoktu. Bunun için dilcnmeği dü· 
tünilyordu. Sonra baıka bir yere 
gitmek için birkaç Sterlin lazım 
olaca'ktı. 

tırıyor. Bir nevı hususi daire yere tanıtmamışlar?... C) Remiz kn!lanıımamak ve oku. 
Tazlfoslnl görebilecek olan bu HULCS1 GÜNAY naktı yazılmak suretiyle adı; baba adı, 

ıoy adı. 

1X~Nj J[SliMAT ~-+--
ıLMü~AeEgLE~iMiz. 

~-+---+----+--

' .ı 

DAl-IA YUICSEIC. 

D) Hangi yabancı dilleri bUdill ve 
bundaki tekellüm ve tercüme kudreti. 

E) Topçu ve fen mıınan subayları. 
nm mesleklerl dahilindeki lhtııulan, 

F) Hekim, eczacı, dl1c;l ve veterL 
ncrlerln diploma ve 1ht1au veıikalan 
numaraları. 

G) Kimyqerlerln lhtlııaa ıubelerfyle 
meaııl 'tulunduklan braqlar. 

Parktan çıktı ve rıhtıma !doğru 
yol aldı. içeriye girmek biraz güç 
idi. Fakat ıirdikten sonra, orasını 
tamamen yabancı bir diyar gibi 
buldu. J) Deniz subaylarmın, ımıtıannm 

hruJ.Cl kıammd& lbtıaaa aahlbl bulun. Büyük bir rıhtımın iç tarafını 
dukJıın. asli görmemiıti. Bu itibar~ 1a!JL 

3 - Yoklamalann yazı ile de yapı. kaldı. Her yerde öbek öbek iman. 
labll.ceğlne göre; yoklama müddeU. lu vardı. Ve dizi dizi otomobiller, 
nln bitiminde mazeret göıstermek ve . kamyonlar... Bir tarafta gemıler 
hastalık raporu göndermek caiz de. 
ğUdlr. Yoklamumı vaktmda yaptır. iskelelere yanaşmıştı. 
nuyanıu 1076 sayılı kanunun ıo uncu Ahali bu vapurlar etrafında ka. 
maddesine tAbi tutulacaklardır. 

1 

4 _ Yoklama ber gün mesai ııaaL rınca gibi iıliyort:iu. Fakat etrafta 
teri zarfında ve qağıdakl sıraya göı·e bir hayli polis vardı. 
yapılacaktır: Daha doğrusu, rıhtım içinde bir 

ı Haziran 939: 8 Haziran 9:9 : Ge karakol mevcuttu. 
neraller; piyade, .Uvarl, ıubaylan. Hele iskelelerden birinde pek 

9 Haziran 939 : ıs Haziran 939: Top. 
c;u, lstihk!m, han, muhabere ıubay. büyük bir faaliyet göze çarpıyor-
lan. du. Kocaman bir vapur yanaımıı· 

14 Hazirnn 939: 16 Hlllran 939: tı. Uzerinde §U isim okunuyoı:ldu: 
Nak'lye, levazım, jandarma, demlryol, "S. s. Romantik,, ... 
harp sanayi subaylan. Bu vapur henüz yanaımıttı. Ve 

17 Haziran 939: 20 Haziran 939: . h k" "d k 
Den'z ınnıfı subaylan. iki büyük ta ta opru en a ın a. 

Ut;J!t;t Ut;U?II yuucu 1 iti . LllllQllS~I ~ ' 

işletme Umum idaresi ilanları 
26-5-939 tarihinde Ankaradan ve 27-5-939 tarihin: 

Haydarpaşadan hareket etmek il.zere Haydarpaşa - Ankara. eiiJ 
Ankara - Haydarpaşa arumda 3005--3006 numralı günd 
munzam bir yolcu katan işlemeğe başlıyacaktır. Bu tren ıu; 
darpaşadan 14,05 de hareket ile saat 6,55 de Ankaraya vara 
ve Ankaradan saat 16,42 de hareket ederek saat 8,20 de Hayd-'' 
paşaya varacaktır. (3635) 

• • • 
Ziraat Veklletlnce imal ettirilip Devlet Demlryolları ıst: 

yonlarına tevzi edllen numunelere uygun Standard tip ambal 
lar içinde sevkedilecek, yaş meyva ve sebzelere 1 - 6 • 1939 t•l 
rihinden itibaren D.D/ 40 numaralı tarifenin ı !net kısmındaJ 
ücretlerden ayrıca% 10 tenzllA.t yapılacak ve bu nakllyatt' 
kullanılan ambalAjlar mevrit istasyonlarında usulU veçhlle l•~~ 
pus~lası alınmış olmak şartlyle boşaldıktan sonra mahrecte l 
ne sökUlmekslzin içiçe konarak iade edildiği takdirde tenıtıJ 

ta• tarifeler şeraiti tatbiklyeslnde muayyen olan teshllAttan ıstı 
de etÜrllccekUr. 

Fazla tafsila.t için istasyonlara müracaat cdilmesl. ) 
(1980) (3698 

*** 
Muhammen bedelleriyle miktar ve vasıfları aşağıda yasılJ 

(3) gurup malzeme ve eşya her gurup nyrı ayrı ihale cdllJJleJ 
Uzere 19 - 6 - 1939 pazartesi gUnü saat (10.30) on buçuttt: 
llaydarpaşada Gar binası dahllindekl komisyon tarafından acı 
el<siltme usuliyle satın alınacaktır. 

ıs· Bu işe girmek isteyenlerin her gurup hizasında. yazılı JJl 

vakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vcsalklc hlrllktc eksııt• 
me gUnU saatine kadar komisyona müracaatları Hizımclır. 

ı:-ı· 
Bu işe alt şartnameler komisyondan parasız olnrnk d:u. 

tılmaktadır. t 
l - 700 rulo Flaman T. 1 ve T. 3 tipi sUr'nt kontrol sa•

0 bandı muhammen bedeli 700 lira muvakkat teminatı 52 lira 5 

Jıuruştur. 

2 - 1500 adet prlnc;ten l<ondensc kazan borusu mubalJl'" 
men b~dell 41!?5 lira muvakkat teminatı 300 lira 38 kuruştur· 

3 - 50.000 adet cllAlı parlnk çini, 5.000 adet mat çini nıtı• 
hammen bedeli 3400 Ura muYakkat teminatı 255 liradır. 

(3711) 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
rAiZ, DAl-IA ~Yi 
ŞAR.TLAR. T[MiN lD~R. 

21 Haziran 939: 24 Haziran 939: kın yolc:u iniyor ve az ilerde üıt. 
Hekim, veteriner, eczacı, dlıçı, kim. üste bir yığın bavul görülen güm. I kinci keıide: ı ı Haziran 939 dadır • . 
yager ıubaylan. rilk dairesine giriyorlaı1dı. 8 k •kr • • 45 b" ı· d 

23 Haziran 939: ao Haziran 939: Arnold, bu kalabalık muhiti üyü ı amıye. • rn !ra ır ..• . . "k" 
Aakerl hekimler, heaap ve muamele kendisi için emin bir yer olarak Bundan baıka: 15 bm, 12 bın, 10 bın lıralık J 
•emurlan. imam, muzika, tQfenkc;l, ıo"rdii ramiyelerle (20 bin ve 10 bin) liralık iki adet 
mak!nlat. ınaraq09 ft l&lr ukert -
mımurıar. (Devcımı -var) mükafat vardır ... 

~OLANTS~ QANK-UNı N.Y. 



7 - VAjıj1 27 ~.~YIS 1939 

t1i 
be ~t·ıUrultayı münaıe· 

ı e -·· ııtı ı.-~ aaıUsamere 

. ·. . . . . . • . .. .. . , •') . . . .· . . ..... ··ı•· '" ........ ~ ;ı. ·t ,. ..( ... . 
• • \. .. • ~ • • • . • •• ' ·" • • .... • """' ". ~ ~ . . iır , .. ·\· • .. .. • ""t . • . ~ .. • 

"" • • ' ·,-.._ "I: •"''"'ı .. ' "· .~ •'\ ('.., ı:t- ' .,".· 
- f ' • • , • .' • ;,o ,..., • ..... • • ' • •• 1 .. , 

trtı-. -. "-atevtnden· 
·~il • 
~ hıct BUytık Kunıltayı. 
~ Ttırkiye BUyük Millet 

lct11a 939 'P da. topl&nI§t Deretlne 
~aıoıt llzartcaı alqıamı Ev1-
~Unda.kı salonunda qa. 

~ ~ veçhUe bir mllaamere 
ltııı e~ Ur. Bu toplantıya gel. 

:ı~b!Yle ~ 7Urdda§Iarm yer dar_ 
>ıı:'lll\uıdan AZırlanan daveUyelerl 
ı"UGft4Aı· aıınaıan rica olunur . 
... 1atı • 

~ ... I{ lcl&ı liar11. 
~ ~'r&na· Evi btyat · mlz Dil, Tarih 

ı \tratın Şubeaf Ba§kanı Halit 
' Cö dan. 

t Şu~:t <Dekbulık): Evimi% 
~ laratından. 

Cıırıılıu~ llall<ıMnden: 
1( ıı.ıı~ llaık ParUsl 6 inci BU. 
"at '(l 2tl Mnyıa 939 Pazartesi 
< ~t O) .Ankarada Ttlrklye 
~ 1-fccJJııi bhıumda top. 

"1t:1 tacı &ı:ıhıını ve ogtlnkU mu. 
lıırcıcı~1 Yo lle takip ebnek lııtı. '&ca •ra aa.Ioı:ıumuzun açık 

Alnı bildiririz. 

Ye · ~neşriyat: 

'-~ c11nd O vey ana 
ı...'lllııı 2 Uı•tın çok ııevllen bu ro. 
,, ~ tab'ı, lnkılAp Kltapevl 
~ 1Çln tınımı,, ,., herkesin ala. 

· flYatı 25 kuruş koı:ımu§ 

~ [)ao. .. ... 1 
t ~erıı ~ ruzgar arı 
~'tıııı toınancılanmı.zdan Mahmut 
'1;;p l<ı: aon eserl olan bu roman, 

· ~ıYa:evı taratmdan neşrediL 
Qİ 25 kuruştur. 

~: 1-i a!k böyle bitti 
~ 'llır ~e MuhltUnln edebi bir 

'e:uı ıltı.p Kltapcvi taratın. 
~~ ın~Ur. Fiyatı 25 kuru§tur. 

'lıı~~ıllyo Albnr.ı Hukuk mah. 
t>,~ . 
?:o. :_: lıtarka yazıcı aokak 41 
tı,.,. 

~ 01una.n: Sellnlk Vardaıkapı 
~ 'e~lest 81 .. J'l'd& balen 

t; "clcı '11llu meçhul Sol. 
~' ~&rko taratmdan davalı Sol 
~ili~ nlkAh tescn davası 
l:c,,:_" "-t 

1 
"'l':ı • f _ 939 Penembe 

erece 

~'-! 
1 
• le mahkememizde hazır 

1ıı Uıetbıe ~ınu na.nen tebliğ edll. 
~~~ "" nıumaueyhln o güı:ı geL 
it~ do~a blr vekil göndermeme. 
~~ oıU: hakkında gıyap kararı 
~' llt :nuı ve 1m1A kılman bu 

Varım litrelik şişesi perakende 100 kuruştur. 

' ~ ihbarnamenin bir nüshası 
ftııı ltenıy:: dlvanhaı:ıcslne aııılmış 

Satıcılara o/0 10 tenzilat yapılır. 
lUıı te.hltııta on bet gün içinde 11Anı 
ı.b n llat tnı l • 6 - 939 p~"'§Cmbe 
~~it l't11tı ıs.30 a birnkılm=.ına ve 

• e geçmek üzere ua.n ohı.. 
inhisar satış kamyonlarından, satış mağaza ve depolarından isteyiniz 

"'------ (K. t. 118) 
il 8 • 
&tll'lht ~~ff~Rt : ASIM US 
~lldıt ÜdürO: it. lıhmtt Stvtnoil 
~: VAKJT Matbaası 

1 
Gayrimenkul satış ilanı 

Oıu ll~tanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
~111... .. Yan Z . • "'llllrtd eynep Adllenın sa.ğlıgında 9 777 hesap No. sile san-
l11,de81rıcı an aldığı (600) liraya karşı birinci derecede 1potek edip 
~1ııe 

320 
e borcunu vermediğinden hakkında yapılan takip Uze

:addesı 2 ~o. lu kanunun 46 ncı maddesinin matufu 40 ıncı 
o'tan r:ı.e göre sntılması icabcden Boğazlçinde Beylerbeyinde 

tıı Clbaş (1 l'crıı li 1 stavroz) mahallesinde eski HallAç yeni Fıstıklı 
~:th~aıı b lllIAç Tahir sokağında eski 6 yeni 29 numaralı ahşaıı 
oıı~u lr evın tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya 

~a)·a g~tur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttır· 
ll.lıı.rır:n rnıek isteyen (50) lira pey akçesi verecektir. Milli ban

~lş but~Zdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birlk -
ecıeıı" n ' 'ergllcrle belediye resimleri ,.e vakıf lcaresi ve taviz 

•ı 6. 6 e lelltlfye rusumu borçluya aittir. Arttırma şartnamc
dı1t huıc· 939 tarihinden itibaren tetkik etmek isteyenlere san
~:ıYch \' \tk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil 
~lı.l'dır e eaır IUzumlu izahatta şartnamede ve takip dosyasında 

11~a ~;lta~rttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satı· 
libcır 

01 
Ilan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad YE' 

Dıır~'!lııb llrıur. Birinci arttırma 13 • 7 - 939 tarihine mUsadf( 
>e ltad e Cllnu Cağaloğlunda ka.in sandığımızda saat 10 dan 12 
~dilııce~r Yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif 
eıııııtı" bedelin tercihan alınması lcabeden gayrimenkul mu-

;\ lctı ltsı tal ile sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. 
28 • 7 [dfrde son arttıramn tanhhUdU b:ıki lcalmak şartiylc 
& • &39 aatte tarihine mUsadff cuma gUnU aynı mahalde ve aynı 
(!tı ~Olt son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul 
rı,.10 sa~rttıranın UstUnde bırakılacaktır. Hakları tapu sicille
h,ltları it olmıyan ala.kadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
l'ftıındıı rıı '°O hususiyle faiz ve masarife dair iddialarını ilAn ta· 
Gıı.ırernırı itibaren yirmi gün içinde evrakı mUsbtelerlyle beraber 
Ilı. ·~ış ıe bildirmeleri ltı.zımdır. Bu suretle haklarını bildlr
tı~ becı ~lanıarla hakları tapu siclllcrlyle sabit olmıyanlar sa· 
llıat ,1~ lntn Paylaşmasından harifç katırlar. Daha fazla malO· 
llultuıı:. 

1 
ak isteyenlerin 3811179 dosya numaraslyle sandığımız 
elerı serviılne mUracaat etmeleri IUıumu 11&11 olunur. 

~ 

* * • 
DıKKAT 
• SazıdJkt&D 'aım111 ıQl'lmeUultl il>Otek 

~·. . . ·. . . ~ 
' ' 'f'. o ' • o • ' " ' 'I '. 1 ./ ~ o ' o I ' ' t 'fi' 1 

--------------------------------------------------.• il ev azım Amirliği Satınalma Komisyonundan 

Tophane fıruunda birikmi3 olan 728 kilo kazıntı ve 229 kilo kı. 
rıntı 29-5-939 pazartesi günü saat 14,30 da. Tophanede leva
zım iı.ntlrliği satmalma Ko. da pazarlıkla satılacaktır. Kırıntılar 
Tophane fırınında görülebilir. İsteklilerin kati teminatlarile be. 
raber belli saatte Ko. na gelmeleri (68·1) (3634) 

*** 
l ;:oo liralık kadar yulaf alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmest 

2!l .:\Iayıs 939 pazartesi gUnU saat 13.30 da Tophanede Amirlik 
satın almn Ko. da yapılacaktır. Kat'[ teminatı 180 liradır. NU· 
munesi Ko. da görUiebillr. lsteklilerin kanuni veslkalarlyle 
berahcr belli saatte Ko. na gelmeleri. (G89) (3699) 

*** 
2 X ~O X ~ eb'adıncla SO liralık anba!Aj tahtası alınacaktır. 

l'azarlıkla eksiltmesi 29 Mayıs 939 pazartesi -gUnll saat 11 de 
Lv. Amirliği ı:;atın nlma Ko. da yapılacaktır. Kat'f teminatı 12 
liradır. İsteklilerin belll saatte Ko. na gelmeleri. 

(690) (3700) 

* * • 
200 kilo naftalin alınacaktır. Pazarlıkla elrnlltmest 29 • 5 -

939 pazartesi gUnll s:ıat 10.30 da Tophancrlc 1st. V;. Am. Sa.. Al. 
Ko. ela pazarlıkla nlmacakhr. 1steklilcrln kat'i teminntlarlyle 
belli saatte Ko. na gelmeleri . (691) (3701) 

~ . ~ 
l S "ıO liral ık toz şeker alınacaktır. Paznrlıkln eksiltmesi 

!'9 Mayıs 939 pnzartc>'i gllnli saat 10 da Tophanede Amirlik sa
tn alma l{o. dn yıı.pılncaktır. NUmunesl l~o. da görUlebllir. 
lstckliledn 27 '1 buçuk llra kat'ı temlnatlarlyle belli saatte Ko 
na gelmcl<'ri. (692) (3702) 

* * * 
Yıldızda Muhabere alayı için 4 7 kalem elektrik malzemesi 

!?9 Mayıs 939 11:ızartcsi gUnU snat 14.15 de Tophanede Amirlik 
satın alma Ko. da pazarlıkla nlınncnktır. Keşfi Ko. da görUlcbl· 
lir. tı:ıtel::lilerln 75 lira kat'ı tcmlnatlnrlyle beraber belli saRtte 
Kcı. nn. gelmeleri. (693) (3703) 

göster;nek 1eteyenlere muhıımmlnlerlmfzln koymuş olduğu kıy
metin yUzde kırkını tecavUz etmemek Uzere ihale bedelinin ya
rııına kadar borç vermek euretı:v:le kolaylık göstcrmektdlr. 

,(8716) 

Senelik muhammen tık 
kirası teminatı 

Mercanda Yavaşça Şahin mahallesinde Uzun_ 
çarşı sokn.ğmda 5/ 216 numaralı dükkan. 72,00 

Mercanda Yava.5Ça Şahin mahallesinde Uzun. 
çarşı sokağında 1/208 numaralı dükk9.n. 72,00 

Mercanda Yavaşça Şahin mahallesinde Uzun. 
çarşı sokağında 6/ 218 numaralı dükkan. 72,00 

Mercanda Yavaşça. Şahin mn.hallesindc Uzun_ 
çarşı sokağında 8/ 224 numaralı dükkan. 72,00 

Mercanda Yavaşca Şahin mahallesinde Uzun. 
ÇB.r3I sokağında 3/ 212 numaralı dükkan. 72,00 

Mercanda Yavaşça Şahin mahallesinde Uzun. 
çarşı sokağında 4/ 214 numaralı dükkan. 72,00 
Fatihte Manisalı Mehmet paşa mah<tllesinde gem_ 
ciler sokağında 12/ 26 numaralı dükkan. 48,00 

Unkapn.nmda Haraççı Kara Mehmet mahalle· 
sinde Kayık iskelesi sokağında 15 N. kahve yeri. 48,00 

Sultanahmette Karacehennem mahallesinde Kn. 
basakal sokağında 6 numaralı arsa 30,00 

Bebekte Bebek caddesi sokağında 109/1 numa. 
ralı arsa. 180,00 
Ycdikulcde Kaleknpısı sokağında 3. N. eski kan.. 
tar kulübesi. 30,00 

Yenib:ı.hçede Mimnrsinan sokağında 57/61 nu. 
maralı bostan. 60,00 

Çapada Saraçdoğan maliallesinde yeni çeşme so. 
kağında 8/ 12 numaralı ev. 60,00 

Unkapnnmda Zeyrek caddesi sokağında. 18 N. 
dükkan. 102,00 

Fenerde Balat. caddesi sokağında 41 numaralı 
kale burcu. 39,00 

5,40 

5,40 

5,40 

5,40 

5,40 

5.40 

3,60 

3,60 

2,25 

13,50 

2,25 

4,50 

4,50 

7,65 

2,93 
Yukarıda semti, senelik muhammen kiralan yazılı olan ma. 

haller teslim tarihinden itibaren birer sene müddetle kiraya ve. 
rilme.k Uzcre ayn ayrı açık artırmaya konulmuştur. Şartne.meleri 
Levazım mUdUrlüğünde görillebilir. İstekliler hlıalarmda ~ 
rilen ilk te:ninat mıı.k'buz veya mektubilc ber:ıber ~-939 sa.. 
lı günü sa.at 14 buçukta Daimi EncUmende bulunmalıdırlar. 

,(B) (8391)~ 
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EK .JR SATlŞLARl. 1

Çektiği ıztırapların 
Türkiye Şeker Fabrikalar1 Anonim Şirketi nden: 

Toptan şeker satışl.-.rımız 1stanbulda bir tona kadar in. 
dirilmiştir. En az bin kilo Kristal veya kesme şekeri almak 
isteyenler, 1stanbul - Bahçekapı. Taş handaki satış büro. 
suna doğrudan müracaat edilebilir. 

Kristal Şeker Kilosu: S Kuruştur 
Kesme ·28 . " " .. -........................ ~ 

mes'ulü kendisidir. 
EVROZiN 

~ ............................. ~ 
Köylü Elbiseleri 

SU BAN 
Yerli Mallar Pazarlarında 

Münhasıran perakende olarak aşağıdaki 
fiatlarla satılmaktadır. 

Beden Çolakiden Ince Kalın 

numarası Kuruş Şayaktan Şayaktan 
l{uruş Kuruş 

42 360 520 545 

44 400 585 620 

46 400 585 620 

48 435 640 675 

50 435 640 675 

52 450 655 700 

Bu Elbiseler 
. . 

Taşrada ıçın 

ZiRAAT ·eANKASI ŞUBELERiNE 
Müracaat edilebilir. 

lstanbul Defterdarlığından : 
MuhamıneIJı bedeli 

Lira 
Defterdarlık Bina.smda. mevcut Buik marka sekiz si-
1.Uıdirll mUstamel otomobil. 600 
Baltalimanmda. ( 41363) metrelik üç parça çayımı bu 
seneki mahsulü. 110 
Boğaziçinde İstinyede İstinye memlığmdan itibaren 
kireç ocaklannm bulun,duğu Balaban der esine kadar 
ırıanan 45465 metre murabbaı sahada mevcut çayırın 
bu aseneki mahsulü. 120 
Dolma.bahçede saray karııısmda Bayıldmı bahçesindeki 
dutların bu seneki mahsulü. 150 
Galatada Lüleci Hendek Arnstasr sokağında 7 sayılı 
f ınnda mevcut dört çuval un beher çuvalı yet.mlş iki 
kilodan. 16 
Aynsofyada Yanan adliye binası !bahçesindeki adliye 
emanet ambarında mevcut krrk kalem mu~telifülcins 
eşya. 90:'70 
Beşiktaş Nüshetiye caddesinde köşeli sokağında 13/1 
sayılı ahır ve arabalığm en.kazı. 576,56 

Yukarıda yazılı mallar hizalanndaki muhammen kıymetler 
üzerinden 29-5-939 pazartesi günU saat 14 de satılacaktr. Satış 
bedelleri nakden ve peşindir. Taliplerin % 7,5 pey a.kçelerini vak. 
ti muayyeninden evvel yatırarak mezkur gün ve saatte defter. 
darlık milli emlak müdürlüğünde müteşekkil komisyona mü
racaatları. (3310) 

Mudanya hattı 
Pazar günlerine mahsus gidiş- dönüş ten

zilatlı tenezzüh ve kombine biletleri 

Kaşelerini tecrübe etmiş 

ona cehennem hayatı yaşatan 

bu muannit baş a~rısmdan 

eser kalmıyacaktı. 

NEVROZiN 
Bütün ıstırablan dindirir, baş ve 

diş ağnlar ıile üşütmekten mütevel

lit ağn, sızı ve sancılara karşı 

bilhassa müessirdir 

NE ROZiN 
Mideyi bozmaz, kalbi ve 

böbrekleri yormaz 

~oiKKAT 
2500 metro her cins ve muh 

telif renklerde kumaılar 

2 Prova ile 
ısmarlama 
Kostümlerinizi 

261/2 LiRAYA 
KSELSYOR 

1 E lbnse 

1 Mağazasından Temin edebilirsiniz 
- Galata-Karaköy -

• •• 
İli bir elbise en ruiicssir 

Tavsiye mektubudur 
Amerikan modası üzerine 

çalışır 

Yavuz Sezen 
Paris kaclın Ye erkek terzili!. 
alrademllerinden diplomalı 

113 Beyoğlu Parmakkaın 

Gayret apartımanı Tlirlc Fo· 

l .... t•o•e•vi• U•s•tü•n•d•e ....... ..;• 

17 küdar ı;;uJh 1 lnl'I Hulml< l\fahkc 
mc lndrn: "" 

939/821 
UskUdarda Tenbel Hacı Meh
"met mahnllesinde eski Xalc;acı 

Mudanya hattı yaz tarifesinin devamı müddetince geçen Yeni :razı çıkmazında 4 No. da 
sene olduğu gibi yalnız pazar günlerine mahsus olmak üzere sakinler: Hatice ve Hnnlfe. 
gidiş - dönüş tenzilatlı tenezzüh ve kombine biletleri satışa Dodorlnln sizinle sair hissedarlarla 
çıkarılmıştır. (}aylan ve müştereken muta.sam! bu. 

1 

lundu~unuz üskUdarda yeni mahalle 
1 - Kombine biletler: İstanbuldan Mudanyaya gidiş_ dö. Miroğlu sokağında kdin maa dUkk{ın 

nüş birinci mevki vapur, Mudanya ile Bursa arasında gidiş • hanenin izaeıı şuyu davasının cart mu. 

1 Haziran 1939 dan itibaren 1 

• 

Fiatlar indiriliyor 
Birinci Nevi 

Kara Av Barutu ESKt FtAT YENf FfA~ 

1 Kiloluk kutusu 220 Kuruş 200 Kuruş 

112 
" " 

110 
" 

100 
" 

114 
" " 

55 
" 

50 
" 

iki • Nevi Cl 

Kara Av Barutu , ESKt FtAT YENi FIA'!_. 

1 Kiloluk kutusu 180 Kuruş 165 Kuruş 

112 
" " 

90 
" 

82,5 
" 

114 
" " 

45 
" 

41,25 " 
1110 

" " 
18 

" 
16,5 ,, 

ist. Vakıflar Direktörlüğü ilAnları 

Semti ve mahallesi 
Zeyrek 
Çadırcı Ahmet Çelebi 

!Kadirga, Şehsuvar bey 

Kumkapı, Nişancı 

Şehzade, Kalenderhane 

Çarşı 

" Beyaz.ıt, Sekban başı 
Yakup ağa 

Çarşamba, Beyceğiz 
Çarşı 

Kumkapı, MuhsUıe hatun 
Çarşı 

,, 

Cadde veya sokağı 
Kilise camii 
Bali Paşa yokuşu 

No. su 
48,60 

22, 1/30 

Tramvay 

Sahaflar 
Yağlıkçılar 

Simitçi 

Emirşah 

1brahim paşa 
Parçacılar 

Kahvehane 

46,38 

95 
77.105 

3 

5 

,, ,, 

10, 12 ve 11 
30 
17 
H 
11 

Bahçe-kapıda dördüncü Vakıf hanın asma katında 
,, 

" " " 
,, 

" " ,, ,, ,, ,, ,, 1 inci 
" Mahmutpaşada Çuhacı hanı ikinci adada 

Rüstem paşa 

Kadirga, Bostan. nli 
Kumkapı, Çadırcı Ahmet 

Çelebi 
Krkçeşme 

Şeyh )fehmet Ceylani 
Bayezit 
Ycnikapı, Katip Kasım 

Mahkeme 

Cami yanında 
Bali Paşa yokuşu 

:Nefer 
Yalı köşkü 

:Külhan 
Taşçılar 

23 
40 
39 
12 

8 

29 

27 
8 

17 
82.30 

Cinsi 
Ev 
Çadırcr Ahmet çele. 
bi camii 
Aynı Hayat mesçi· 
di üstünde 

oda ve sofa 
Havuzlu mecçit 

camii 
Dükkan ve üstün. 

de oda 
Dükkan 

" 
" 

" ,, (iki) 

" 
" 
" ., 

Oda 

" 
" . 

Dükkan ve üstün. 
de asma oda 

Burmalı han üst 
katta oda 

Oda 
Cami avlusunda 

oda 
Oda ve odunluk 
Ardiye 
Arsa ve sarnıç 
Arsa 

5 

,, 
,) 

" ' 

dönüş otobüs ve dönüşte vapurda yemek ücretleri dahil ol. il hnkemeslnde teb11gata lkametgdhı. Kumkapı, Şehsuvar bey 2-4 yeni 33 Deniz kenarında ar. 
mak üzere (385) kuruştur. nız meçhul bulunduğu da\•eUye zah. ila 75 400 

rmdakl meşrubattan anlaşılmış ve 15 arsa rttıf• 

Hisar dibi 

2 - Tenezzüh biletleri: lstanbuldan Armutlu, Mudanya 1 gün mUddetıe llılncn tebligat :rapıl. Yukarıda yazılı mahaller 940 sen.esi l\fayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık a 1'~ 
ve Gemliğe gidiş - dönüş birinci mevki vapur ücreti (225), ı masma ve muhnltemenın 14 _ 6 ::- nv m:ıya çıkarılmıştır. lstckliler 30 iı.fayıs 939 salı günü saat on beşe kadar Çemberlitaştn tstıı11 
ikinci mevki vapur ücreti (100) kuruştur. Çarşamba günU saat ıo a talikine Vakıflar başmüdürlüğün<le Vakıf Akarlar kalemine gelmeleri. (3499) ..../ 

T~ · • ıka~r verllm~ ~mak~ gUn ve vakti~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
sılat almak isteyenlerin Karaköydeki acentalığımıza l ınt-zkOrda UskUdnr sulh birıncı hukuk ilan Akhisar Belediyesinden: 

müracaat etmeleri ilan olunur. Telefon: 423G2. muhakemesine gelmeniz lüzumunu 939/lil 1· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.••••--'davetiye makamına clalm olmak uzcre 6480 lira bedeli keşifli Akhisar elektrik fabrikasının bir ~
1

11, Eyüp: Sııl h Hukuk Mklmllğlndcn: l f 
ıı.ınen tebliğ olunur. (29252) ık. iht~~acı ol_an. ~40 on ~adcn. kömürü :ksiltmesi kapalı za.r d· 

Ballkesl·r Kor Komutanlıg""'ından. Mahkememizin 939/1İ4 numarasın. sulıle llan edildıgı halde ısteklı çıkmadıgından bir ay za,rf~ }J 
• ~~ • M* ·- da kayıtlı: Eyüpte Rami Cuma ma- pazarlık suretile intacma karar verilmiştir. Pazarlık günü lY 

Balıkesirdeki Kolordu inşaat, tamirat ve tesisat, keşif pro- Aı. sarfiyatı. satılık hailesi Değirmen sol<ak 9 numaralı -939 tarihinde saat 11 dedir . Keyfiyet ilan olunur. (354 7) ./ 
je ve resimlerini tanzim ve in'}:ı..ata nezaret eylemek üzere a'-·da 1 teneı.ı.lih motörii evde oturan Kenan l>UçUk kardeşi =---

J M ti Ut h rll b Nerlmann vasi tayini için mUracaat Ak h • 8 1 d • • 
250 lira Ücretle bir yüksek mimar Yeya '-'Üksek mimar '-'erinde azo a m e ar t eş beygir • · l ISar e e ıyesınden: 

J J k Und lG ki ilik e.mesi Uzer ne: Yapılan tahkikat ne. 
aynı ücretle yüksek mühendis alınacr.ktır. Türk olması şart olan uvt~rie 

1 
e 

1 
ş bir denir tıcesinde mumaileyh Kenan kUçük SOOO ı· bed 1. k ·rı· · · ci:• mo o acr. e satılıktır. Arzu ıra e ı cşı ı Akhisar şehri umumi temizlik ışı 

taliplerin dilekçe, hüsnühal, diploma \'C evvelce çalıştıkları mü. edenler Balıkpazannda Peynirci Nerlmana vasi tayinine kabili itiraz sillmesi kapalı zarf usulile ilan edildiği halde istekli çıkmadığı~· 
csseselerden ve yaptıkları işlere ait vesikaları ve nlifus tezkere. sokak Osman Efendi Han 'No. 51 ve _lllzar olmak üzere 26 - 5 - fl39 ta. ·.,;tJI"• 
l · n - b i rlhınde karar verilmiş olduğundan I§. dan bir ay zarfınıda pazarlık suretile intacına karar verilnl'" •11 
erı ~ rlikte Balıkesir askeri satmalma Ko .na müracaatları. müracaat edeblllrler. (I{. !. 117) bu knrnr 8 gün mUddeUe Udn olunur. Pazarlık günü 15-6-939 tarihinde saat 11 dedir. Keyfiyet il•1 

(1021) (356 l) tt• ı -- 'I (20255) olunur. (3548) 


