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yazılı kitapların da mufassal kata-, 
loğunu tabettirmek üzere bir heyet 
teşkil edildiğini evvelce haber ver· 
miştik. 

Maarif Vekilimizin çok yerhJde 
olan bu hayırlı teşebbüsü etrafında 
yaptığımız tahkikata göre, İstanbul
da mevcut bilumum kütüphaneler
de mevcut mücelledatın isimleri 

harbi umumi senelerinde Evkaf kü
tüphaneleri müfettişliğinde bulu
nan Hacı Bey zade Ahmet Muhtar 

Bey tarafından evvela fişlere ve 
sonra da hurufu heca tertibi ile bir 1 
deftere geçirilmiş ve başta Beyazıt il 

kütüphanesi müdürü Bay Ebülha
yır bulunmak üzere sair muktedir 
zevatın yardımlarile Atik Ali Paşa 

camii avlusundaki taşmektep bina
sında yapılan ve çok esaslı tetkikat 

1 muhassalası olan her fiş, bir kitabın 
(Sonu S üncü sayfaanw.da) 1 

Paris, 8 (A. A.) - Paris Soir ga-ı Cenubi Dobrice hakkında Bulgarii
•t-a."- iRi• rlm-aa ._., t1D•lı:ılıdıe tanla Romanya arasında bundan bir 
Bulgar BllfVeldU ltöseiv•nofa a\fen ''>onu 3 u,. ı i aavtad•) 

iz mirde 
Edilen 

MahkUm 
Casuslar 

• 

3 Bulgar ve 
Trakyanın 

Casusu 1 İtalyan 
Tahkimat Planını 

Cuualra mahkeme hur.uuada 

Elde Etmeğe 
Nası/Çalışmışlar 

İzmir, (Yeni Sabah) -Komşu bir 
devlet hesabına casusluk yaptıkla
rı sabit olan üç Bulgar ve İtalyan 
casusunun İzmir Ağır Cezasınad u-
zun zamandanberi devam etmekte 
olan muhakemeleri neticelenmiş ve 
kararı aleni celsede tefhim olunmuş
tur. Dört suçlu Papas Martiri, katip 

Kiri, konsolos katibi Lambo ve E
dirnede otelci Levi Çenkoviçtir. 
Bunlar münevver kimselerdir. Ga· 
yet mahirane hareket ederek Trak
yanın tahkimine ait bazı krokiler 
elde etmiye çalışmışlardır. 
Ağır Ceza hıveti huzuruna jan

darma nezaretinde çıkarılan dört. 
casus, okunan kısa kararnameyi din.; 
~emişler ve en ufak blr söz bile 

(Sonu S üncü .sayfanuada) 
...................... 1.4114;;,ı ···---· --···-· 

HER SABAH 

TÜRK VE 
Büyük .Millet Meclisi Harp Mü - · 

:kellefiyet kanunu liyihasmı kabul il 

etti. Artık, hastalar ve özürlüler I 
müstesna, on beşinden altmış ~i
ne kadar. kadın erkek her 'fürk va-
tandaşı bir harp vukuunda şahsi 

miıkellefiyete tabidir. 
o~mek oluyor ki harp patlayınca 

bütün bir millet y,•kpare bir vücut 
halind~ ııilah11. sanlacağız. Zaten za
mane harplt'!rinin ordular arasın -

ASKERLİK 
da değil, milletler arMUDdı yapıldı· 

ğına göre alınan bu tadbinle bir 
fevkaladelik yoktur Btlb- Türk 
milleti gibi mayuı unrllkle yut-

rulmuş, azası arasında bir tki ,ehft 
saymıyan aileye nadir tıeadtu edilir 

bir camianın bafka türlO. harelıı(t 

etmesine imkln da tuavvur ~ 
rnezdi. 

A. CEMALEDT>IN SARAÇOGL!l 
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Mahpuslara bıçak 
Satan katil -----

Yakalanan 
Kumarbazlar 

- • _ Ha~r.HI pelCtrl demi,rind~ 

Okuyucularımız 
Diyor ki ı 

• • • ~çak yap" satan katil lbral-
Hava Bozuk ve Her Tarafı Zıfırı min dünkü muhakemesi 

llnhter• " YEll SABAH,, Gaze
tesi wasıtasile 

O.vlet Yükaek Makaaabaa 

lir çift zarla OJUI DJIUJll HŞ 
kmr~az s11ÇDsttl tutuldu 

Galatada Burma sokağındaki ar
sada kumar oynıyan Mehmet, Hay
dar, Şaban, Dursun ve Mehmet i
limlerinde ~ kumarbaz bir çift zar 
ve 527 kuruş kumar parasile suç üs
tü yakalanmlJlardır. 

Bir Karanlık Basmıştı Umumi Hapishanenin koğuşların
dan birinin pençere demirlerini sö
kerek bunlardan bıçak yapan ve bu 
bıçakları mahbuslara satan katilden 
mahküm Hacı İbrahimin muhake
mesine dün Asliye Dördüncü Ce:ia 

Mahkemesinde bakılmıştır. Bu cel
sede evvela şahitler dinlenilmiştir. 

Bir çeyrek saat sonra, Mumcu Ali, 
dört kızanı ve ben Suuçtunun üze
rınde ve bir sarp kay.alığın tepesin. 
de idile. Biribirimize sarılıp uyuş

muş, yarenliğe giri§miştik. Mumcu 
Ali, o günkü hizmetimi dört katır 
yükü tütun ile ödemiş ve bu suretle 
beni de ayıngaaıhğa sürüklemişti. 
İstemedigim ve hatta özlemediğin; 
halde sırf tesadüfün bir cilvesile a
tıldıgım ayıngacılığı birden benim
seyivermiştim. Menfaatten daha zi
yade ışdeki heyecan ruhumu sarmış 
ve b ni bu işe sımsıkı bağlamıştı. 
Bır sene sonra, yani tam on dokuz 
ya ımda iken ben de Keşişin namlı 
ayıngacıları arasına katılmış ve ba
bamdan daha çok . namlanmıştım. 
ele avuca sıgmaz, korkup ) ılmaz bir 
ifrit olmuştum. Beş ay içinde, Baba
sultan sırtlarında, Kozluveren ya
maçlarında, Pekmezalan düzlüğün
de yaptığım müsademelerle reji kol
larını yıldırmış, hatta kolbaşı Deli 
Mehmedi bile sındırmıştım. Bursa
daki Reji Nazırı artık beni yok et
mek için değil, kendine bcnd ve 
bende etmek için uğraşmıya başla
mıştı. Araya adamlar koymuş ve 
beş altm 1ıra maaşla bana kolbaşılık 
teklifine bile mecbur kalmıştı. 
A~da b.eş altın lıra, gerçekten tat

lı bir para idi. Fakat, işin heycanı 
ve helP şeref ve şanı bana daha çok 
tatlı geliyordu. Namırnın, babayiğit
ligimin köy kahvelerinde söylenme
sı. ahsivC>timin ünlü efeler arasında 
gittikçe sivrilemsi beni kabıma sığ
dıramıyor, gün geçtikçe şımartıyor, 
sahlandırıyordu. Artık köyümü, a
namı unutmus, bütün manasile bir 
dağ adamı olmuştum. Yanımda ken
dim gibi beş başı dönükle dağlarda, 
orm nlarda fing atıyor, reji ş"rketi· 
nnin kolları ve kullarını biribirle
ri / k:ıtıyordum. 

yıldır, ölü, diri haberleri yok. Doğ
rusunu istersen ben bu yıl kaçak 
gezeceğim. Eh.. gel-ecek yıla da Al
lah kerim. Kim öle, kim kala. 

Nuriye cevap vereceğim sırada 

kafile birden durmu~, öncülük eden 
İnegöllü Mahmut, soluk soluğa ya
nımıza koşmuştu. Elıle, ilerimizi i
ıaretliyt>rek telaşla: 

- Ateş Ahmet, demişti, yol bağlı. 
Dere boyundan beygir kişnemeleri 
geliyor. Değirmenin üst yamaçla
nnda da kımıltılar var. 

Haber, hayret ve tereddüde dü
şürmüştü bent Çıplak, geniş ve her 
tarafı apaçık bir arazide yol bağlan
masına, pusu tutulmasına hiç ihti
mal veremem~tim. Reji kolba~ı ve 
kolcularının içinde bu kadar ac~mi
ce ve beceriksizce hareket edecek 
bir fert tasavvur edemiyordum. Kı
zanımın yanıldığına, daha doğrusu 
vehme kapıldığına hükmetmiş, sor
muştum: 

- Ne diyorsun ülen, bö) le yerde 
yol bağı olur mu hiç? .. Sakın yanıl
mış olmıyasın? .. 

Mahmut, duygusuna, sezişine gü
venen bir adam tavrile alaylı alaylı 
gülümsemiş ve: 

- Yanılmak mı? .. demişti. Karan
lılcta eile gözüm beni aldatmaz A
teş Ahmet. Hele liıfı bıraksak ta i
leri ve yanlarımızı bi yoklasak ol
maz mı ki? .. 

Gerçekten iş, İneg':illünün dediği 
gibi çıkmıştı. Bizim yoklamamıza 

bile hacet kalmamış, yol bağcılar 

kendilerini belli etmişlerdi. Yolu
muz kesilmiş, ilci tarafımız bağlan
mıştı. Ne edeceğimizi düsünürkC'n 
Reji kolbaşısı meşhur Geyveli Rıza 
Çavuşun dik sesini işitmistik. Çet
refıl bir dille haykırı~ordu: 

- Ateş Ahmet, göster zeybekliği· 

Bunlardan sirkatten mahkum Hüse
yin oğlu Şevket ~u ifadeyi vermiş
tir: 

- Bundan üç, dört ay evvel, bir 
gün İbrahimi me)hanenin altı ka
tındaki koğuşlardan birini'l pençe
resi yanında gördum. İbrahim, pen-

çerenin demirlerini sökmekle meş
guldü. Bir iki scı.at sonra onun pen-

~ereden çıkaırdığı demirleri sergar
dıyan Osmana verdiğini gördüm. 

İbrahim, benden kat'iyyen sırrını 
saklamaz. Eğer pençe re demir !erin

den bıçak yaparak bunları mahpus
lara satsa idi; bundan benim her 
halde haberim olurdu. Sergardiyan 
Osman kendine iftira ediyor. İbra
him, sergardiyanın baldızını öldür
düğü için, Osman da ondan intikam 
almak, onu ezmek istiyor.> 
Diğer şahit cinayetten mevkuf İs

hak oğlu Nesim de şunları söylemiş
tir: 

c- Ben hapishanedeki bütün ko
ğuşların, demir kapılarını, pençere

lerinin demirlerini tamir etmiştim. 
Bundan iki üç ay evvel beni gece
leri me1.kfır koğuşu beklemiye me· 
mur etliler. Bir gece, sabaha karşı 
bir gürültü ile uyandım. Pençcre
nin yanına geldığım zaman orada 

Şevketi gördüm. Şevk<'t, pençerenin 
demirlerini söküyordu. Derhal ser
gardivana haber verdim. Şevketj 

sorguya çektıler. Bu adam: 

- B ni bu işe Hacı İbrahim teş
vik etti. declb 

ni bakalım. Hiç kımıldama nafıle. Muhakeme, bundan sonra gardi-
Avucumuzun içindesin. yan Sait ile kontrol Mehmedin de 
Rıza Çavuş ile evvelce de iki deh çağırılarak dinlenilmeleri için du

daha karşılaşmış, çatışın ştım. İki- ruşma temmu7.a talık edildi. 
sinde de onu fena halde sıkıştırmış ·~""""""'""'""'""""""""""_""" __ ......,..,., 
ve kaçırmıştım. Hatta bu muvaffa
kiyetsizliklerinden dolayı amirlf'ri 
tarafından tekdir edildiğini, bundan [Hake.m heyeti Anka-
müteessir olarak kanlı bir öç almak radan reldi 
üzere ardımsıra gezdiğini de haber 

AÇIK iSTiDA 
26/5/939 tariAli guetelerde (ver

gi cüzdanları .satılığa çıkanldı) 

başlığile Maliye Vekaletinin bir 
tebliği intişar etti. 

Bu cüzdanların kullanılmaSJ 2184 
numaralı kanun muktezasından ol
duğu bildirilmektedir. 

Kanunu mezkur 20/5/933 tari -
hinde neşir ve l/6/933 tarihinden 

itibaren de altı senedir mevkii 
mer'ıyette bulunmaktadır. 

Dört senedenberi müteaddit mü
racaalterime rağmen (Fatih Bele -

diyesi bina tahakkuk vetahşil me
murluğuna) mukellef olduğum 

vergi mikdan ile troiyatımm cüz
danıma kaydettirmeğe muvaffak 

olamadığımdan dolayı bu bapta 
kanunen muktazi muamelenin yap-

tırılması ricasile 8/2/929 tarihinde 
cüzdanımı raptederek İstanbul Va

liliğine bir istida takdim ettim. 
Teşkilfrtı Esasiye Kanununun 

maddei mahsusası mucibince mu -
ayyen müddet zarfında dilekçelt'rc 

cevap verilmesi icap ettiği halde 
Vilayetin bu lfızimei kanuniycye 

riayette bulunmadığından bahsile 
22/4/939 tarihinde Dah"liye Veka-

letine bir istida ile şikayette bu -
Jundumsa da bunun da cevapsız 

bırakıldığını görE'rt>k 23/5/939 ta
rihinde Başvekalet yüksek maka

mına keyUycti taf silen bildirir bir 
istida takdimine mecbur kaldım. 

Şimdiye kadar müracaatlerimin 
hiç birine musbet ,·eya menfi ce -
vap alamıyarak hiılcn neticeye in
tizar etmekteyim. 

(Fatıh Belediyesi bina tahakkuk 
ve tahs"l memurluğunu) ahkamı 

kanuniyC'~ e mutavaate mecbur e -
decek makam neresi ise bu açık is
tidamın nazarı mürvetine arz ,.e ib
liığına muhterem gazetenizin ta -
vassutunu saygılarımla dilerim. 

Adres: Fatih, Sofular caddesin
de 15 numaralı evde Tevfik 
Başay 

YENİ SABAH: Okuyucumuzun 
arzusunun yerine getirilmesini di
leriz. 

Hiç unutamam ömrümde o geceyi 
İnegölden kira ile sardığım yirmi 
katır yükü tütünü Bursaya getir- ı 

mek üzere yola çıkmıştım. Yanımda 
1 

be~ kızanımla tütün sahibinin altı 

yedekçi adamı vardı. Ovayı geçmiş, 
Kazancı bayırının çamlıklarına gir
m.iştim. Maksadım. (Ümitalan) kö
yünün kenarından geçip Aksu dere
sinden Yenişehir şosesine inmek ve 
ova köylerinin bağ ve bahçeleri ara
sından Bursaya girmek idi. 

almıştım. Herifçiojlu dediğini yap· Malıye Vekaleti ile Julius Berget" 
rnıştı işte. Yolumun üstüne baltayı Alman Şirketi arasındaki ihtilafı J-•_.--.. -... -----·,-------' 
asmış, kabadayıca meydan okumuş- halletmek için çalışan hakem heyeti 
tu bana. dün Ankaradan ~hrimize gelmiştir. Soğuk denilecek kadar serin ve 

nemli bir sonbahar gecesiydi. Hava 
bozuk ve her tarafı zifiri bir karan
hk sarmıştı. Takip edeceiim yolu e
minlik saymamakla beraber, ayınga
rı1ık usuliJe bir yürüyüş tertibatı 

almıştım. Katırların başına yedek
.fi1eri bırakmış, kafileyi önüme kat
mııtım. Dört k1zanımı yanıma al
mış ve İnegöllü Mahmudu da öncü
lüğe salmıştım. Umitalan köyünn 
1ellmetle atlamış ve Çamlıpınar 
mrtlarına varmıştım. Dik aşağı inf
Jer, tarla ve fundalıklar arasından 
~ köyünün bağlan istikametine 
tlerliyordum. Yanımdaki kızanlarla 

yarenlığe dalmıştım. Bugün olmuş 
gibi aklımdadır, askerlilt muayene
sine gittiklerini haber aldığımız ar
kadaılar hakkında söyleşiyor, dave
te icabet etmediğimiz için hakkı
nuzda yapılacak cezalı muameleden 
bahisle dertleşiyorduk. 

- Kaçmak olmaz, diyordum. Bu 
ftimizi sağlayıp bitirince, martinle
rimizi -evlerimize asar, kendimizi 
Bursaya atarız. Nereye olsa gider, 
emsalimb gibi askerliğimizi yapa
rız. Zeval vermesin Allah devletiml
Ee, milletimize~ Ömrü olanlara sene 
dediğin hafta ııbi gelir seçer. 

Kütahyalı Nuri, pek benim ıtbi 
1 düşünmüyor ve başını manalı mı
' nah •llıyarak: 
· - Dojru diyon e111me Atet Ah
met. Bu yılın kur'a efradı da hep 

Yemene ıönderlliyormuş. 
- Ne olur sanki?. Gidiveririz o

racığa da. 
- İyi be kardeş emme, oraya fi

\tenlerin hiç biri d&milyo ki... Gi
den kaldı. Emmimin ikl ojlu ile 

' i:layımınkilerln Ali de oradalar. Döri 

Hasımlarımın adedini kat'i suret- Heyet, dün de ihzari bir toplmıtt 
te bilmemekle beraber, tertibatla- yapmıştır. Mesaisine devam edecek-

nndan herhalde bizden kalabalık vvtir"".""'"""""""""""'"""'~""----~~ 
ve kuvvetli oldukları besbelli idi. 
Böyle oldujunu bilmekle beraber, 
o anda kararımı vermiştim. Hay
vanların başında bulunan yedekçi
lere, hemen yüz geri edip Kazancı 
çamlıklarına kadar çekilmelerini ve 
bir yere sinip göndereceğim haberi 
beklemelerini tenbıhlemiş ve bu
lunduğumuz yer<W?n biraz uzaklaş
malarını beklemiştim. 

Kurnaz Rıza Çavuş, bızi şaşırt

mak için, bağırdıktan sonra yerini 
değiştirmiş, sesini de kesmişti. Kim
bilir, belki de dikkatle etrafı dinli· 
yor, bizden hücum bekliyordu. Bu-

. lunduğumuz yerle, yükümüzü ka
çırdığımız cihet sıklık ve ağaçlık ol
dığı için, o zifiri karanlıkta hayvan-

larımızı geri sürdüğümüzü pek se
zinliyememişti. Aradan bir çeyrek 
saatten fazla bir zamap geçmiş, yük
lerimiz selamete ermişti. Artık, kol
başıya verilecek dersin zamanı gel
mişti. Kütahyalı Nuri ile İnegöllü 
Mahmudu olduğum ~rde bırakmış, 
diğer üç arkadaşla, sağ yanımdaki 
pımallıklara dalmıştım. 

Sinsi ve sessiz bir yürüyüşten son
ra, Çamlıpınar sırtının dereye ve 
yamaçlara hAJrlm bir noktasını tut
muştum. Burası, kolcuların sardıfı 

sahanın hariciı:ıde idi. Bilhassa, hay
vanların çekndıit istikamete uza
nan çıplak sahayı yandan ateşe ala
bilecek bir vaziyette bulunuyordu. 
Maksadım, Rıza Çavuıu üarime 
telnnek, tütünleri, tl'mitalan köyü 
üzerinden (Dimboz) yolile ovaya 
,ıöndermekti. (DeTamı TUl 

iKTiSAT iŞLl:lll ı 

Amerikan firmalarının 
piyasadan mübayaah 
Şehrimizde sansar ve zerdua de

rileri üzcr~ıde tetkik.at yapmakta 

olan Amerikalılar mübayaata baş -
lamışlardır. Parti parti satın alınan 
mallar ambalajlanarak sevkedilmck 
tedir. 

Orta Anadolu sansarları çifti 28 -
32 lirdan, zerduaların da çifti 45-50 

lira üzerinden muamele görmekte
dir. Çakal derilerine en birinci ta-

lip olan Amerikalılar son günlerde 

bu mallara rağbet etmemeğe başla
dıklarından fiatlar düşıneğe başla
mış ve çifti 70 - 80 kuruz arasından 

satılmıya başlamıştır. Bu mallarda 
yüzde 10 kadar bir iskonto ~a yapıl
dığı için bazı firmalar bu malları 
ucuzca alıp stok yapmaktadırlar. 

lnglllzler Uftlk allyorlar 
İngiltereden piyasamıza yeni tif

tik sipari§leri aelmeğe başlamıştır. 

Verilen malUınata aöre bu sipariş
lerin mikdarı 1500 balya mikdarm
dadır. 

Son aünler zarfında muhtelif ec
nebi firmalar tarafından 30.000 ki
lo tiftik satın ahnml§tır. Bu ahcıla

rın en bqında Sovyet Rusya gel -
meketdlr. Eskişehir malları 112,5, 

Bolvadin malları 111, Ilgın 108, Ge
rede yaAlı mal 94 kuruttan muame
le _ıörmüstilz. 

lstanbul fınncılanaın 
belediyeye müracaab 
İstanbul fırıncılarını temsil etti

ğini söyliyen bir heyet dün Beledi
ye İktısad Müdürlüğüne müracaat 
ederek ekmek fabrikalarının tesisi 
işini, Belediyenin kendilerine bırak 
masını istemiştir. 

Fırıncılar, bu işin Belediye tara
fından organize edilmesi üzerine 60 
bin esnafın aç kalacağını söylemiş
lerdir. 

Belediye İktıasd Müdürlüğü, fı -
rıncıların bu teklifini gayriciddi 
bulmakta ve işin tehirine ımkan ol
madığı kanaatinde bulunmaktadır. 

Gazi kiprüsü Eylt1'dı tama;ılan,cak 
Gazi köprüsünün eyllıl nihayetin

de tamamlanması icap etmektedir. 
Köprüye giden ve açılması icap e -
den yollar için iııtimlak ve tanzim 
bedeli olarak 2,5 milyon lira lazım
steldiği anlaşılmıştır. 
~~ 
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Mlarlı21 R.W.W.ir lUI 
a..ıı27 11 A Y 1 S 1J5S 

Raa luar: 3S 

Piriaç ekme meniml 
Def- aaatl: 4,28 

Ot• • 12,15 - llda.U • 16,13 
Alıp•ı 1',40 - Yataı ı 21,41 

···•k 12,09 

Bir Başmuallime 
tramvay çarptı 

Lüleburgaza tAbi Cepabat köyü 
baş muallimi Nizamettin, dün sabah 
saat 10 da Sirkeciden geçerken, 
Taksim - Fatih hattında işliyen 143 
numaralı tramvay kendisine çarp
mışt r. 

Zavallı muallım, bu sademenin 
tcsirıle başından agır surette yara
lanmıs ve sağ bileği de kırılmıştır. 

Yaralı, hastaneye kaldırılmıştır. 

T em~zlik amelesi kad
rosu arttırılıyor 

Temizlik i leri kadrosu, görü -
len luzum üzerıne yeniden alınan 
birçok amele ve temizlik onbaşıla -
rile takviye olunmuştur. Bu suret
le kadro yiizde 10 nisbetinde fazla
laştmlmıştlr. -·-Esnaf Jn teftlf ve kontrol O 

İstanbul Belediyesi, Belediye kad 
ro .. undaki bütün müfettişleri sefer
ber ederek bütun kahve, gazinolar
da esaslı surette tcftilşer yaptırmış
tır. Bu teftışler neticesinde verilen 
raporla kahve ve gazinolarda cezayı 
müstelzim birçok. cürüm ve kusur
lar tcsbit olunmuştur. 

Birçok gazlnolarda Beiediyeden 
musaddak tadfeler bulunmadığı, 

bazısında eski sene tarifeleri üze
rine para alındığı, tarifelerin görül
rniyecek yerlere talik olunduğu, sa
lonların pis tutulduğu, kırık san -
dalyc ve masa kullandıkları, sıhhat 
ruhsatiyesi olmıyan müstahdem 
kullandıkları, garsonların önlüksüz 
çalı~tırıldıkhır görülmüştür. Teftiş

ler bugiınlerde de devam etmekte-. 
dir. 

RADYO 
CUMA 9/6/939 

12.30 Program. 
12.35 Türk müziği - Pl. 
13 Memleket saat ayarı, ajans ve 

meteoroloji haberleri. 
13,15-14 Mü:ıik (Karışık proaram) 

Pl.' 
19 Proa~m. 
19.~ Müzik (Bir virtüoz-Pl) 
19.15 Türk müziği (Fasıl heyeti). 
20 Memleket saat ayan, ajans ve 

meteoroloji haberleri. 
20.15 Neşeli plaklar-R. 
20.20 Türk müziği: 

1 - Ferahfeza peşrevi. 
2 - İsmail Hakkı beyin ferahfeza 

bestesi (Çağlayan cuyi). 
3 - İsmail Hakkı Beyin ferahfeza 

şarkı (Ateşi a~kın). 

4 - Kanun taksimi. 
5 - lshan Varanın ft>rahfeza şar

kı (Seyretmek için). 
6 - İsmail Hakkı beyin ferahfe

za şarkı (Mehtapta güzel). 
7 - Nuri Halil Poyrazın hüseyni 

şarkı (Artık yetişir). 

8 - Rahmi beyin müstear şarkı 
(Gel ey saki şarabı) 

9 - Mustafa Nafizin hi.izzam şar
kı (Gönliim nice bir). 

10 - Şükrünün hüzzam şarkı (A
danın yeşil çamları). 

21 Konuşma. --,, 
21.15 Müzik (Radyo orkestrası , 

Şef: Praetorius). 
1 - G. Rossini, Sevilli berberi o

perasından uvertür. 
2 - A. Boieldieu - Beyaz kadın 

(La dame blanche) operasından ü
ve,tilr) 

3 - C. Saint-Saens-Onfalın çılm· 
ğı (Le Rouet d'Omphale). 

4· - E. Von Reznicek - Donna di
ana operasından uvertilr.) 

5 - C. Kreutzer - Grenada'da bir 
gece, uvertür). 

6 - Jazef Straus. Köy kırlangıç
ları, vals. 

22.15 Müzikli konuşma (Halil Be· 
dii Yönetken tarafından • Weber'in 
Fraysüts operasının takdimi plik-

Berlinin d\ploması 
faaliyeti 

Alman Devlet Reisi M. Hitlet, 
büyük Cermen imparnotrluğunıJ 
vücude getirmek için Versay ınur 
hedesinin hükümlerini yırtarken "18 

hudutlarını tevsi içfo de bazı müs
takil devletlerin istiklalleri ortadaO 
kalkarken, Alınan dip-ıomasisiniJı 
düsturu, hususi vesikalara eheınıııi" 
yet vermemek ve gayeye ermek i .. 
çin hareket ederken böyle hiikUJlt" 
lerle bağlı bulunmamak idi. Bu :ıııi
nasebetle son zamanlarda A:ıınaJl 
siyaseti, İngiliz - Alman deniz alt" 
!aşmasını, ve Polonya - AlınaJI 
dostluk paktını feshetmiş, butiiJI 
Alman matbuatında siyasi vesika .. 
lara karşı bir istihza ve istihkar yr 
ziyeti takınılmıştı. Fakat bugiiO 
emrivaki siyaseti ortadan kalktığııı

danberi mihvcı devletleri, ve bil .. 
hassa Almanya komşularile ve il" 
tikbalde coğrafi mevkilennden il" 
tifadeyi ümit ettıkleri bazı devlet
lerle artla malar yapmak ve bun1J 

hususi vesikalarla temin etmek Y"" 
lunu tutmuşlardır. Almanlar bu S#' 

hada, Avusturyayı ilhakla kornf' 
olduğu Yugoslavya ile anlaşmak~ 
İtalya da hem Yugoslavyayı ve beıD 
<le Bulgaristanı mihver siyasetin' 
çekmek için uğraşmaktadırlar. 

Almanya ayrıca şimal memleket• 
lerinde mühim bir diplomasi faaD" 
yetinde bulunmıya başlamış ve bıJ 
hususta kendi siyasetleri nokta " 
sından bazı müsbet neticeler eldi 
ctmişlcrdır. Filhakika Berlin, de" 
mokrasi cephesinde bulunan t>aııl 
devletlerle olan siyasi vesikala~ 
feshettikten sonra Memel mmtakl" 

sına müteallik, Lltvanya - Alman!' 
anlaşmasını akdetmiş ve bu paktıO 
4 i.ıncü maddesile yekdiğerine karfl 
tcca\ uzdc bulunmama) ı taahhüttl 
bulunmuştu. Bun takiben BcrliJJ 
Baltık devlctlcrile şimal devletle& 
ni de siyasi bağlarla, doğrudan dol' 
ruya olmasa da mihver siyasetiıı' 
bağlamayı düşünmüştü. :Fakat şı • 
mal devletlerinin an'ancvi bitaraf' 
lık prensıbı bu mealdekı siyasetıO 
netice ' rmcm sini mucip olını4ı 
yalnız Danimarka, pek yakın kodl' 
şuluğu yüzünden Almanya ile bit 
ademi tecavüz paktı akdeylernel 
mecburiyetini hissetmişti. 

Alman siyaseti, ayrıca, BaıtıS 
memlekelterinde mühim diplorna-' 
faaliyelterinc germi vermiş ve itı" 
giliz - Fransız - Rus müzakerelerr 
nin sürüncemede kalmasından "il 
Baltık devletlerinin garanti sisti' 
mine girmek hususunu ihtiyar et" 
memeleri yüzünden önündeki ~ 
sahadan istifade ederek EstonY" 
ve Letonya He ademi tecavüz mitr, 
kını akdetmiştir. Bu suretle eertiflt 
ehemmiyet verdiği hususi vesikl" 
larm vücude getirilmesi yoluna *' 
mamile girmit bulunmaktadır. 

Şimdi Alman diplomasisinin ~ 
yük faaliyet istikam~ti, İspanya1' 
doğru ı:evrilmiştir. Almanların noll' 
tai nazarına göre İngiliz - Rus ~ 
tının imzası derhal misakın otorrr" 
tik bir mukabelesini intaç ~ 
tir. Yine bu noktai nazara giil' 

. Tokyo ile mihver arasındaki bağır 
rın takviyesi böyle bir mukabtll 
teşkil edecek mahiyette değildi" 
Esas mukabeleyi, İtalya - Almarı1' 
ve İspanya arasında yapılmak ist' 

nilen anaşma teşkil edecektir. fi 
sebepten, böyle bir anlaşmayı müdl" 
kün kılabilecek havayı yaratmak t 
çin mihver siyaseti büyük bir hıJI' 
çalışmaktadır. Bu hususta Berlif 
ile Roma sistematik surette çallf" 
maktadır. Fakat bunun karşısı.od' 
ispanya, zahirde görünen iyi Dlil~ 
sebetlerine rağmen, henüz esraJ" .... 
muhafaza etmekte ve siyasi mu.,, 
zenenin hangi sahasına gire~ 
ifşa etmemek yol una gitmekwdit· 

Bu suret~ mihver siyaseti, ..,.,. 
.. f 

ıılarında bulunan sulh cephesi 11 

nünde artık emri vaki sistemini )/1 
rakmış, mukabilinde hukuki veti ' 
kalara dayanan bir istikamet ı,ıi# 
bini esas ittihaz •lmiJ görürun~ 
dir. 

larla). 
23 Son ajans haberleri, ziraat. ' 

ham tahvili.t, kam~yo - nukut tJOI' 
sası (fiyat). 

23.20 MiW~ (Cazband-Pl.) 
2S.55-24 Yarınki proaram. 
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• ~ ~ : Yugoslavya Ve 
Londradaki Türk Almanya 
' • 

erı Gazetecil 
(Baştarafı J inci sayfadR) 

dası olacağını tekrara h acet gör • 
müyoruz. Ayni zamanda Yu -

.... goslavya efkarı wnumiyesının 

tngiliz Başvekili M. Çemberlayn 
T arafınd:ın Kabul Edildiler 

dünkü müttefiklere karşı böyie 
pek az dostane bir hattı ha -
reket takip edilm<'sinden hiç mem
nun olmıyacağı da aşikardır. Şim
diye kadar samimi, halis ve merda
ne hissiyatlarmdan hiç şüphe et -
mediğimiz Yugoslav dostlarımızın 

kendi kendiliklerinden böyle bir 
karar verebiJıneleri imkan haricin
dedir. 

_ __,..,...._. __ 
ıu~ndra, 8 (A.A.) - 31 mayıs salı • 
S f

nundenberi Britich Council'in mi- 1 
a ır· · 

tt 'l'ii.ı ~larak Ingılter<:>de bulunan al-
g rk gazetecisi, gerek Council ve 
erek Turk· n·· ""k El ·ı· . f ıye uyu çı ıgı tara-
•ndan 

6. şereflerine verilen kabul rc-
unlen . . . • 

Jtı . ne ıştırak etmışler ve asken 
rıı~e sese!erle Londra limanını gez
-·~le.rdir. 

gij 'r~rk caz. •tecileri, 2 haz ran cuma 1 

da nu Londra Belediye Reisi t rafın
t n kabul cdilmis ve hükumetin 
bor~ Chetfield ri;1asetinde verdiğ:'.. 
ır 0 , 1 . 

ha e zıyafetinde bulunmuştur. 3 
gid~ra~ cumartesi günü Carr.bridge'e 
'1'ii nıış, 4 haziran p zar günü de 
t•e ~ gazetecileri Petwarth da Lord 
S ady Lecon Field'in Balls Parkta 
ır Lıen l ln C' \ c Lady Faudel-Phips-
6 nıısafıri olmustur. 1 

p hazırand~ Türk gazetecileri 1 
g:rt~:ınd'a giderek muhtelif harp 

1 le 1'11ılerini gezmiş \'e Repulse'de ö~
Yenı ğ" Lo e ıni yedikten sonra ak am 
ndrn'ya d .. 

raph'ı onerck Daily Teleg-

s n zıyafetınde bulunmuşlard.r. h .... 
gunu, Kalten'dc tavyare ka-

rargiihını ve Bristoldek! tayyare fab 
rıkalarmı gezmişlerdır. 

1 

Dün Tiirk gazetecileri, Co1ches- 1 
ter'de askeri talimlerde bulımmuş
lar, sonra Avam Kamar.asma gide-1 
rek Başvekil B. Chaınberlain tars- j 
fından kabul edilmişlerdir. Dün ak-

1 
şam da Tiırk gazetecileri şerefıne ' 
Merchant Taylor's Oaıl'de Lord 
Llo_vd'un riyaset.nde Britısch Coun- 1 
cil tarai:ndan bir zıydfet ,•erilmış

tir. 
Tfü k gazetPcileri, hugun amiral

lık dairesini, son:-a da telcviıyon is
tasyonunu gc7eceklerdır. 

Cuma günü Tiirk gazetE'cıleri, 

Windsor ve Eton'a gidecekler ve ak- j 
şamı Times'in ziyafetinde buluna·· 
caklardır. ı 

'l\lrk gazetecilerinın refikaları. 

ayrıca, bir ıtriyat fabrikasını, bir 
sinem:ı stüdyosunu, b.r ti,1 atroyu ve 1 

ayrıca Kew bahçelerini de" gezmiş
lerdir. 

Türk gazetecileri grupu, bu cu
martesi günü Londrayı terkedecek
lerdir. 

Fakat bütiin bu bedaheltere rağ
men, Yugoslavya hüklımeti Balkan 
misakını bozarsa o zaman Alman -

yanın müthiş tazyiki ve nüfuzu al
tındtı istemlye iı:temiye bu zararlı 
hal'<'keti ~·apmış olduğunda şüphe 

etmeyiz. O zaman, Yugoslav dost -

E
lno iJf e ra ile Yapılan 
T
r kanı harbiye 
emasıan 
Londra, 8 (A. A.) - Avam Kama-

!Akdeniz Müdafaası 
icin lngiliz ... Fransız 
Müzakereleri 

Jarımızn knmak veya darılmak de
ğil, kalbden gelen bir hamle ile a -
cırnak mevkiinde kalırız. Alman taz 

yiki altında Balkan misakını· boza
cak bir Yugoslavyayı ondan sonra 
müstakil bir devlet addetmeğe pek 
imkan yoktur. Bugün Führer':n 
«J<~bedi surette taayyün ve takorrür 
etmiş» diye tavsif ettiği Alman -
Yugoslav hudutlarının yalnız hal'i

t~ üzerinde mevcut bir çizgiden baş
ka bir manası kalmıyacaktır. Çün
kü, Prens Paul'iir.. bilhaı:sa işaret 

et~iği gibi. hiir ve müstakil Yugos
lavya hiç biı· zaman gönül rızasile 
ve memleketin menfaati mü!ahaza
sile Balkan misakını bozamaz. Al -
man tazyik ve tehlikesi karşısında 
bu onun son cankurtaran aletidir. 

Çünkü Führer, Yugoslavyanm 
cEbedi surette taayyün ve takarrür 
etmiş• hudutlarından bahsederken 
bun~ ne kendisinin, ne Pren! 

Paul'ün, ne de dünyada hiç bir kim
senin inanmamış olduğunda şüphe 
yoktur. Bir kere siyaset sahasında 
•Ebedl surette» alınmış karsrlard<ın 

rasında b" ' 1 ır mebus Chamberlain'a 
t>ngiliz er.kAnıharbivesi ile Polonva 
qo - -• 
ler~anya \'e daha bazı memleket -
tU ın erkiınıharbiyelerj arasında gö 

Şnıeler yapılıp yapılm:ıdığını sor
tnuştur. Baş\·ekil, erkimıharbive he 
htl . w 

erı arasında ata emiliterler va-
•ıtasu ı hat e no:n:~. şekilde tem.ısın mu-
d aza edıldıgı ve bu usulün bun
b an sonra da takip edileceği ceva -
ını vermiştir. 

iktısat Vek~leti 
ilin Bir Tamimi 
le:rrn~.r ... s (Hususi) - İktis&t Veka
tı butun vilayetler Ticaret odala
l na bir tamim göndererek mıntaka
f~ndnki sınai müesseselerle hususi 
t ~alnnn bu seneki Enternasyonal 
t~ır Fuarına behemehal iştirakle-

ın teminini istemiştir. 
ra:uarda hususi s::ınayiimizin de i
ha e ve teşhiri hususu Vekaletçe 
te ssasiyetle takip edilmektedir. Bu 
telleki sergiyi 2 milyon ziyaretçinin G zeceği tahmin edilmektedir. 

L' Gamelinin 
~ondradaki 
1 etkikleri 
ltıeloı ndra, 8 (AA.) - General Ga

ın d"" tltl ' un Alderchot kampında ya-
an b"· " ~ltı uyuk askeri geçit resminde 
~ r bulunan otuz bin kişi tarafm
"•l. ha~aretıe alkışlanmıştır. Gne
~Utn geçıt resminden evvel mıntaka 
tem andanı General Dill ne birlikte 
ltar ele Yerniş ve müteakiben ref a
geç~~de Vıkint Gort olduğu halde 

h resmi sahasına gelmiı:tir. 
~·ra -

~ltı n.sız orduları Baş kumandanı 
Oldu:ıın, refakatinde Vikont Gort 
t~ll.fgu halde bu akşam Çemberlain 
~ ..... lttdan kabul edilecektir. •n .. Yugoslav ticari 

b rnuzakereler l 
Qerı· 

t\an ın, 8 (A.A.) - Kolonyada Al-
lttl "9 Yugoslav hükumet komite
ltluq~asında cereyan eden ticad 
"el> e~ıer dün birçok mukavele 
~tirotokolların imzasile neticelen
tııllttı;· Bu mukaveleler, bilhassa u
~bi 

1 
Alman gümrük nizam:ı"11e 

ıtorao uncıya kads.r Bohemya ve 
tıeal'i' ~~.ile Yuıoslavya arasındaki 
t~dlr ~un;sebetleri tanzim etmek-
~ •• .ı.~~ d' 1 ~e~ı -ıtre ilen bir tebliğde mil-
~l'~e @rtn dostane bir zihnt,-.tle 
llıtı ~ etttfi ve iyi netı"cler ver· 

:Van clunmnkt.tn. 

Cebelüttarık, 8 (A. A.) - Fran· 
sanın Fas umumi valisi Genearl 1 
Nogues'in ve Malta deni:: üssünden 
Amiral Sir Dudley Pound'un bura
ya gelmeleri üzerine bugünlerde 
mühim bir «Ak.denizin müdafaa -
sı» konferansı akdedilecektır 

Konferansa, General Nogues ile 
Sir Dudley Pound cDcnı:r: aşırı» İn
giliz kuvvetleri başmüfettişi Ed -
mund İronsi de iştirak edecekler -
dir. 

General Nogues, CebeH.ıttarıkn 
müdafaa tertibaını teftiş edecek -
tir. 

henüz hiç kimse bai1scdemez. Son
ra, daha son zamanlarda böyle res
mi surette verilmiş ne kadar sözler 
gördük ki çarçnbuk geri alındı! 

Prens Paul'ün, Führer'e cevap v~
rirken Yugosla·.ryanın cHür;iyet ve 
istiklal,. inden bilhassa bahsetmesi 
\.'e bu nokta üzerinde ısrar eylemesi 

bize Sırp karakterinin hürriyet ve 
istiklal aşkını hatırlatıyoı· ve Yu -

ing .. lt ~re-Polonya goslavyanın kolay kolay Alman nil-
fuz ve istilnsına kendisini terket -

iktısadi anlaşması miyeceği h11kkında emniyet veri -
yor. Her halde, Avrupa siyasetinin 

Londra, 8 (A. A.) - Öğrenildiği· son cereyan tarzı. Almanları biraz 
ne göre İngit~re ile Polonya arasın-

ihtiyata ve efkarı umumiyevi hesa-
da bir mali ve iktısadi anlaşma im- ba katmıya mecbur ettiği için, Yu-
za edilmi~tir. Bu anlaşma mucibin- goslavyaya ilk zamanlarda Roman
ce İngiltere, Polonya harp malze - yaya gösterilmiş olan şiddet ve hu

mesi mübaytıası için 30 milyon ster- şunetten biraz farklı bir muamele 
lin ikraz edecektir. Söylendiğine tatbik edileceği ümit edilebilir. Al

göre iki ordu arasında teknik snha- manya, tekmil istila emellerin: bü
sında teşriki mesai edilmesine dair tün bütün a,·ığa vurmamak için Yu-
bir askeri itilaf imza edihni~tir. goslavyayı biraz gözetmeğe ve hür-

V ekiller heyeti dün riyet \"e istiklaline hürmet eder gi-
toplandı bi davranmıya mecburdur. Bu da 

Yugosla\·yayı kurtarabile<:ek bir a-
Ankara, 8 (A.A.) - Vekiller he· mildir. Bizim en birinci k!mennimiz 

yeti, bugün saat 15,30 dan saat 18,30 Yugoslav dostlarımızın hür ve müs
a kr,1ar toplanarak ruznamedeki i~- takil kalmalarıdır. Bilhassa ciddi 
leri görüşmüştür. ve hakiki surette herhangi bir şe -

Orman lfletme T•llmatna kilde temin ederlerse biz daima 
• 1 d Al H 111 memnunuı. 

m • •11 ' r yor HütMıybı ca:hJt YALÇIN 
Ankara 8 (Husust) - Orman i~let ===================== 

me talimatnamesinin meriyetten D b i 
kaldırılarak yerine yeni bir talimat· o ruca ıçin 
namenin meriyete konulması karar- Müzakereler mı· 
laştır1lmıştır 

lavlç'"• bankalarının O/mu.c .? 
Fran••Y• lkrazatı y 

P aris, 8 (A.A.) - Ö~renildiğine (Ba,tarafı 1 inci sayfada) 

göre, bazı İsviçre ve Hollanda ban- kaç ay evvel müzakerelere başlan -
kaları, Fransa ya % 3,75 faiz le yüz ınış olduğu yazılmıştır. 

Havas ajansının Bilkreş muhabiri 
milyon florin ikraz etmişlerdir. ı Hariciye Nazırı Gafenco'dan bu hu-

VariOYatia b:r tren kazası susta izahat rica etmiştir. Romanya 
Varşova, 8 (A.A.) - Dun öğleyin Hariciye Nazırı demiştir ki: 

Roma • V .a ı ıi0\114 ekspresi Varşova- «Bence, ortada bir yanlışlık var
ya 22 kilometre mesafede Pruszlo\'- dır. Köseivanof, kendisine atfedilen 
da makastan fazla sür'atle geçmesi beyanatta bulunmuş olamaz. Ro -
yüzünden yoldan çıkmıştır. Arnla- manyanın hudutları asla müzakere 
rından mııkinist ve ateşçi olmak il- zemini olmamıştır ve hiç bir suretle 
zere be§ ııı:iti ölmüı, yedisi ağır ol- de olmıyacaktır. Romanya, bütün 

komşularına karşı hayırhahane bir 
mık here de on kifi YQralannuştır. hattı hareket takip etmekle bera -
Mü.nalıallı Naurı B. Urych, :kaza ber bu hususta hiç bir şüpheye va 
mahRlline harea:et etmif tir, yanlışlığa mahal bırakmamıflJr. 

Milli Saraylardaki Eşyalann Muha
t azası için bir mazbat~ hazırlandı 

Milli saraylarla köşklerdeki eşya 
hakkında Meclis hesaplarının tetki
ki encümeni bir mazbata hazırlıya
rak Meclis umumi heyeUne takdim 

etmiştir. Mazbatada, milli saraylar
da mevcut eşya şu suretle beş kıs· 
rna ayrılmıştır: 

ı - Mevcut eşyadan nefaset ve 
kıymeti haiz olan veya ihtiyaca bi
naen saraylarda katması Iazımgelen 1 
mefruşat, tablolar, yemek takım -

1 

bir a1'1Y porselen kapaklar vesaire;, 
2 - Depolarda olup clyevm isti-' 

mal edilmemekte ve fakat yedek· 
olarak elde bulunması lazımgelen 1 

eşya; 

3 - Hiç biı· suretle istımaline im
kan bulunmıyan ve satılmasında da 
bir fayda teemmül edilmiven koh
ne, kırık, dökük eşya ile sahansız 
bir alap porslen kapaklar ve saire; 

4 - Kullanılmak imkanı olmadı

ğı gibi tarihi de hiç bir kıymeti ha
iz olmıyan giimüştt"n mamul bir ta
kım şamdanlar ve saire; 

5 - Yine istimaline imkan bulun
mıyan ve 26 ton kadar bir mikdara 
baliğ olduğu söylenilen bakır e
vani. 

Mezkur mazbatada tarıhi kıy -
meti olmıyan bir kısım gümüşlerin 
satılması, bakırların Milli Müdafaa 
emrine tevdii teklif edilmektedir. 

Bundan sonra mazbatalarda sa -
raylardaki döşemelerin kumaşları
nın zamanla eskimiş olduğu zikre
dilerek bunların tamiri lüzumu işa
ret edilmekte, fakat Hcreke fabrika
sının doşemelik kumaş imaline ni
hayet vermiş olması yüzünden ted
bir almak zarureti doğduğu bevan 
olunmaktadır. Alınan tedbirler hak
kında mazbatada su ınalümat veril
mekt('dir. Mılli Saraylar İdaresinin 
bu ciheti nazarı dikkate alarak her 
biri ayrı, hususi bir nefasti haiz o -
lan bu dö cmeler üzerindeki eskimiş 
kumaslarm ayni desendeki kumas· 
larla Hereke fabrıkasından getirilen 
ustaların nezareti altında tamir e
d ldiği kavdedilmiştir. 

Bozuk Yollar Sür'atle 
Islah Edi lecek 

Belediye Bu İş İçin iki Milyon 
Lira Sarf e decek 

(Ba;)tarafı 1 inci suyfad:ı \ 

Eminönü, Fatih. Beyoğlu, Üskü
dar, Kadıköy (25) er bin lira, Be: -
şiktaş {l:>) bin lira, Sarıyer, Bakır-' 
köy, Beykoz, Adalar (15) bin lira. 

Bu paralarla kazalar dahilindeki 
y&pılacak yolların tesbiti için esas I 
olarak Parti kongresinde halk ta -
rafından ileri sürülen dilekler na - ı 
zarı iti~ara almmış ve bu ~o:ıarın 
keşiflen hazırlanmış ve Daımı En
cümene verilmiştir. 

Kazalar dahilinde yapılacak yol -
lar içın şeyle bir karar dıı \'eril:niş

tir: Şimdiye kadar hiç yapılmamış 
ve toprak halinde bulunan yollar 
parke ve katranlı parke olarak ya
pılacak ve evı:eke yapıla. rak tamire 

1 
ihtiyacı olan yollar da c kiden ya -
pıldığı tarzda tamir olunacaktır. 

Belediyece yapılacak bütün yollar 1 
için (2) milyon lira sarfolunacaktır. 
Bu paradan 507 bin lirası gecen se-

dığmdan tretüarların cadde üzerin.
deki ev ve aaprtıman sahiplel'i ta -
rafınd:ın yaptırılması kararlaştırıl

mıştır. 

Vali ve Belediye Reisi Ltitri Kır
dar bu i:afüı içinde cadde üzerindeki 
bü~ün ev ve apartıman sahiplerini 
Beyoğlu Halke\'"ine davet e:icrek 
kendnerile bu hususta görüşecek
tir. 

Çot·uk bo1ıçeleri 

Beyoğlu kaza ındn yzıpılacak ço
cuk bahçelcıinin yerleri de tesbit 
olunmuştur. Hazırlanan programa 
göre bu sene yeni yapılacak çocukJ 
bah\c1eri 6 tanedir. Bunlar Şişhane
de. Ayaspaşada, Cümhuriyel bah -
çesinin yanınd~. Ye§il sahada, Ni
şantaşmda, Taksim b"hccsinin ar -
kasında ve iŞ~lide siıvari polis kara 
kolunda yapılacak~ır. Korakolun 
ba~ka yere kaldırı1ması kabul olun-
muştur. 

ne sonuna havale olunarak halen Renk meselesi 
inşaatı devam eden yolhra ayrıl • T ksim meydanına açıl:ın bütün 
mıştır. 1 caddelerde renklendirme işi bnşla-

Belediye tarafından tem"lleri mıştır. Bevoğlu k"z:ısı için uç renk 
parke olarak yapılan yo1 Iarın lazım kabul edi!mic:tir. Bu renkler. resmi 
gelen evsafı haiz olmadıkları görü- müesseseler. fııbrikal"'r ve hususi 
lerek bu yolların da temellerınin binalar olmak üzere tcsbit oluna -
betona tah\"ili kararlaştırılmıştır. c::ıkt!r. Bu üç rer.gi k::ıt'i olarak 
Bu suretle BclPdiye tarafından bu Prost tayin edecektir. 
iş için de (100) bin lira fed3ki.ırlık :=::-=:::=::=:::=====.=:;=.=

1
==.=-== 

yapılacağından bu mikdar (660> bin Yunanlı denizcı enn 
lirayı bulacaktır. 200 bin !irası ka-ı ziyaretleri 
zalara dağılılmı,şt ı r. Ve 100 bin li - Şehr mi~de bulunan misafir Yu
rasını da Beledıye ihtiyat olarak e-

1 
nan denizcileri dün de program mu

linde tutmaktadır. Geri kalan 1.100 cibince bazı ıiyarctlcrde bulunmuş
bin lirası ile Belediye, şehir dclhıliıı lardır. Misafir denizciler dün sabah 
deki ana yolla!"ı asfalt::ı tahvil ede- saat 9 da merasimle abideye çelenk 
C(!ktir. · d H koymuşlardır. Bu meras:m e ey· 

Yalnız bu paradan (600) bin lira- f!eli Deniz Harp fü:cs~nden ,.e Ka-
sının İstanbııl cihetindeki yollara, sımpaşa Gedıklı Deniz Erbac:; mck
(250) bin lirasının Beyoğlu cihdin- tebinden birer kıt'amıı da hazır bu
deki yollara ve (100) bin lirasının lunınuştur. 
da Beşiktaş cihetine tahsi i karar -

M~ arirl"'r şerefine öğleyin ı;aat 
laştırılmıştır. Bc!ediye yine bu pa- 13 de İstanbul Komutanı tarafındarı 
radan (15Ö) birı lirasını Emil'önü 30 kişilik bir ziyafet verilmiştir. Bu 
meydanının tanzimi için sarfedecek . f lt ,~ s b 

zıya e en sonra ı unan u ay ve 
tir. talebeleri Türk subay ve talebeleri 

Belediye, asfalt yol inşaatının tarafından Deniz Müzesi, Dmiz Ge-
maliyet fiatı için bir vahidi kıyasi dikli mektebi ve Haliçteki tersane
tesbit ct:nek için çalışmaktadır. ı ler gezdirilmiştir. 

Beyoğlunda yap1lacak ııollar 
Akşam da Harp Akrıdemisinde 

Beyoğlu kazasında bu sene Toz-
misafırler şerefine bir \3Y 7.iyafeti 

koparan, Şişhane, Kulf"clibi, Taksim, 
Ayaspaşa, Cihangir VE Galatnda verilmiştir. Bu ziyafet geç vakte 

kadar gayet samimt bır hava için:ltı 
K<' nkeş Kara Must1fa Paşa ve 
Güm. iık caddel rinin asfaltbnma- geçmiş ve Türk - Yunan dostluk 

bağlarının bir kat dahn kuvvetlen
sı kararlaştırılmıştır. BRştan itiba-1 

mesine vesile olacak lezahilrat ya
ren ilk üç yol müt~shhide havale 

pılmıstır. 
olunmuştur. Büti.in h•ı nsfalt işi üç 1\ır-saf" ·ler bug·· ·· 1 · 

ıı ıı , un muze en geze-
ay znrfmda ikmal ollinacaktır. 1 cek ve Boğazda bir gezinti yaptık-

Osmanbey - işli cnclde-.i de trc:ım- tan sonra Heybeli Deniz Iic:esini zi· 
vay hatları sökülerk yolun sağ ve yaıet edecPklerdir. Mısafirlere mek
soluna alınarak ortasının refüj hn- tPpt(' bth·iik bir ırarderp"rti verile-! 
llne ifrağı kararlaşhrılm;şLır. Yalmz cektir. Aris mekteop genıi•f burada 1 
bu caddenin tretuarları için Bele • beş giin kaldıktan sonrı Kö~t•nceye 
diye tarafından tahsıı:.at ayrılama • gidecektir. 

.... ....... s 

Reisicumhur 
lamet İnönü 
Ya/ovada 

' 

( Başta•-afı 1 inci sayfada) 
murir. ve kalabalık bir halk kiltlesi 
tarafından büyük bir sevgi tezahü
ratile ,.karşılanmışlardır . 

Cümhurreisimiz, saat 1~.15 tc Sa
varona yatını teşrif ederek Yalova
ya hareket buyurmuşlardır 

Milli Şefimiz, öğle yeme~ini yat
ta yemişlerdir. Savaı-ona vatı saat 
15 te Yalova açığında demirlemıştir. 
İskelede JVIilli Şefimiz: karşıl2ınnk 
üzere mektcplıler, büyuk bir halk 
kütlC'si, Bursa Valisi, İstanbul Em
niyet Direktörü, mahalli memurhır 
ve zabitler mevki alınış bulunu~ or
lardı. İs)<ele ve sehir, b:ıcıtan b:ı.sa 
bayraklarla donatılmı tı. Sa\ aron!l 
y<ıtına AdatC>pe torp tosu refakat et
mekte idi. Cümhurrei mi • refokrıl
lerindc> B,,. n İnönü, Dahılıve Ve
kili Fnik Özt,..ak, İ tanbul Yalı \'e 
Komutanı olduğu halde \·attan ay
rıl rak Sak:ırva motorıle Yalo\ a ıs

kele ine çıkmışlardır. İskele öniin
deki küçük mevdanı dolduran bin
lerce kisiden mürekkep b r h llk 
kütlesi. Mi11i Sefimi7i h ~retle al
kı...lamıc;tır Kücük bir kız talebe 
Bavan İnöniine bir buket ·ermiı:~ir'. 
Yalova şehir bandosu fst"ldUl m r
sın çalmıştır. Bund n sonra Cüm
hurrc.>isimiz asfalt vol na kadar 'a
ya gelmisler ve orad otomobille
rine binerek halkın sürekli a ·ış

ları aras nda Yalovadaki kö!'iklerine 
h<ırC"kPt bu\'Urmuslardır. .... 

·~·~·~--~ .. ~ --······· 
Çok · Kıym"fli Bir 
Katoloğ Ortadan 
Kaybolmuş 

(Rnştnrafı l inci sa.,·fnda) 
kaç kütüphanede mevcut ve hangi 
numarada mukayyet olduğunu ve 
daha birçok ilmi malltmat ve iza -
hatı gösterir bir tarzda tanzim o -
Jut'lmuştur. 

Mütareke devresinde İstanbul 

E'·kaf Müdiriyeti kadrosunda bulu
nan Ahtlli!t l\iuhtar Bey, E\•kaf Ne
zareti müessesatı ilmivc kadrosu -
nun Iüğvı \•esilcsilc \•azifesindcn 
çıkarılmış ve bir müddet sonra da 
mezkiır defterler, katalog meçhul 
eller tarafından sirkat edilmiştir. 

Maarif Vekilimirin çok samimt 
bir maks. ..... tıa \'Ücude getirmek iste
diği fihristin ı;foha o zaman Hacı 
Bt'y zade Ahmet Muhtar Be\• t ra
fında:ı hazır1andığı \•e h:ıttiı bir 
formasının bile tah ve ne ~dildiği 
f.,tanbul Vılayeti 1Iektupçusu Bay 
Osmanın (Muallim Ce\•det) namın -
dtıki kıy~tli eserinin 436 ncı say
fasında (Muhtar Devin fihris•i) baş
lıklı yazı ile tafsil ve diğer · sayfa
larda da fotoğrafla da tesbit edil -
mi~tir. 

Bu mevzuda tetkikata başlandığı 
şu sıralardo mc2ktir dcfteı lerin bul
durulmrısının büyük faydalar temin 
edeceğine kani olarak muhterem 
Maarif Vekilimizin alakasını dile -
riz. 

lzmirde Mahkum 
Edilen casuslar 

(Raştarafı 1 inci sayfada) 
söylememişlerdir. !Cararname aynen 
şudur: 

cSuçlu Papas Martin, Kiri, Levl 
Çenkoviç ve Lambo'nun Edırne ca
sus tcşkilfıtı şefı bulunduğu tesbit 
edilen Edirne konsolosu kançıları 

Kutzarufla sıkı tt"masta bulunaral?;' 
malumatı kendisine bildirmek su

retile asıl faile bilerek muavenet ve 
yardımda bulundukları hazırlık tah
kikatındaki ıkrarları, e,·rakı tnhki· 

kiye münderecatı ve şahitlcriıl be
yanlarile sabit olduğundan h"rckct .. 
lerine uysm Türk ceıa kanununun 

133 üncü maddesinin birinci fıkra
sına gör.e tsyin olunan l~ sent ağır 

hapis cezasının 6t\ ınci madde ile 
yarısı indirilet•ek yedff-r ~ene ve 
altışar ay müddetle ıfır hapfalerine 
ve kabul ed.Jleıı tahfif Mbebl dolayı. 
sile ~9 ur.cu madde muc.Jbinct bu 
ce.ı.ailarının Uçt• biri indirilerek, 
yakalendlklan tarihten ltlbAren be
ter sene nıüddeU hapislerine karar 
verildi.> 

Suçlul~ bu kara.r1 ttmyiı eciecet .. 
lerdfr. 



Cümhuriyet - İtimatsızlığı yen
meli. 

Tilki - Evet amma karşı taraf ta 
ilimat doğuracak surette hareke~ 

etmeli. 
Cümhuriyet - Oh, dünya var

mış! .. 
Tilki - Ne zannettin ya! .. Şöyle 

gez, dolaş da gözün, gönlün açılsın. 
Cümhuriyct - Hitlerin ortaya 

koyduğu hayati tek düs"1r: Ya ih
raç, ya ölüm! 

Tilki - Böyle cya malın, ya ca
nın> düsturile bir devlet idare edi
lir mi? 

Tan - Totaliterlerin Balkanlara 
lktısadi taarruzu. 

Tilki - Silah elde cart, curt para 1 
etmeyince şimdi iktısadi taarruz 
mu tercih ediliyor? Onun da para 1 

elmiyeceğini bittecrübe görüp anlı
yacaklardır. 

Tan - Bilmece dolandırıcılığı. 
Tilki - Eyvahlar olsun, artık ço

luk çocuk bilmece oyunu da oynı -
yamıyacaklar desene ... 

Tan - Mezbahalar varidat mem-
baı olabilirler mi? 

. Tilki - Olmaz mı hiç? Mezbaha 
yüzünden yüz binlerce kazan!llış üç 
dört tüccar bile vardır. İş bilenin, 
kılıç kuıanjlnındır. 

ı Vakit - Harbe mi, sulhe mi? 
1 

Tilki - Sulhe, sulhe .. 
Vakit - Kış geri mi gcliy~r? 

.. Tilki - Görünüş bakılırsa öyle. 
Vakit - Mütehassıslar, o:}tan de

nizaıtı gemisi hakkında fikirlerini 
' söylüyorlar. 

Tilki - Meşhur atalar sözüdür: 
Araba kırıldıktan sonra yol göste -
ren çok olurmuş. 

Vakit - Con dirilecek mi? 
Tilki - Bir de batıl itikatlara i -

nanmam dersin. Ölen adam dirilir 
mi hiç? 
Akşam - Mevsimi şaşırdık. 
Tilki - lliç üzülme, hepimiz öy

leyiz. 
Akşam - Nefes almayı biliyor 

musunuz? 
Tilki - Darılma amma, sual mi 

bu? .. 
Son Posta - Altın fiatı yine düş

tü. 
Tılki - Hayırlı alamettir o, teliı

şa mahal yok. Zira tehlike yoktur 
mfınasına gelir. 

Son Posta - Bu el kimin eli? 
Tilki - Çocukluğun mu aklına 

geldi. Mini minilerin oynadıkları 
böyle bir oyun vardır da .. 

Son Posta - Hangisi doğru? 
Tilki - Galiba hiç birisi. Tilki 

Halk; eo parahk aspirini 
too kurut• alm•klan 

kurtarllmahdır 
Erdek (Hususi) - Kasabamız 

1800 hane olup burada iki sencden
bcri eczane olmadığı için Halkımıza 
50 paralık aspirin Bandırmadan yüz 
kuruşa mal olmaktadır!.. Belediye
mizin eczane açacak kadar parası 
olmadığından sıhhat vekaletinin 
yardımı ile eczane açılmasını halk 
dört goı.le beklemektedir. 

H. Tener 

lzmirde Fuar 
Callşmalan 
' İzmir (Hususi) - Reis Dr. Beh

çet Uz, dün sabah mühendislerle 
birlikte Kil ltürparka giderek fuar 
inşaRtım gözden geçirmiş ve icap 
eden direktifleri vermiştir. Fuar 
sahasında bnşlıyan hummalı çalış
ma, İz.mir Enternasyonal fuarının 
açılacağı 20 ağustos tarihine kadar 
ayni hızla devam edecektir. 

20 ağustos pazar günü yapılacak 
açılma töreniniı\, 9 eylCıl kapısında 
(Basmahane meyd~nma nazır) ya
pılması kat'i olarak takarrür e.t: 
amiştir. 9 eylül antresi üzeri.~e - bı
na edilmekte olan gazino, Kultur -
parkın güzel bir istirahat ve eğlen
ce yeri olacaktır. 

Fuar 31 gün açık kalacak 

Fuar komitesi, dokuzuncu lzmil\ 
Enternasyonal fuarının açılma pro~
ramını tcsbit eylemiştir. Fuar, :o 
ağustos tarihine rastlıyan pazar gu
nü saat on sekizde, Kültürparkın ~ 
eylül antresinde yapılacak törenle 

açılacaktır. . 
Fuarın açılış töreninde Başvckıl 

ile İktisat, Ticaret ve Münakalat ve
kıllerinin hazır bulunmaları ve Baş
vekilin bir nutuk söylemesi muhtE'
mcldir. Fu:ırın kapıları saat on do
kuzda umuma acıtacak VP. 31 gün a
ç ık kalacaktır. Fuar günl!'rinıfo ka
pılar sabah saat ondan gecenin sant 
ikisine kndar, yani 16 saat acık bulu 
nacaktır Fuarın açıldığı gece Kültür 
nark gazinosund&, dnvetHlerc 500 
kişilik bir zivafet verilecektir. Fu
arria bulunmak üzere Kamutaydan 
bir heyrt t!' davet olunacaktır. 
Fuarımızın bl'vnelmilel mahiyC'ti· ı 

ni arttıran ızünün en büvük hadiseJ ı 
si hariC'tf'n vapıl ım resmi VP hususi 
miiracaatlardır. Harici istirakler a
rasında T'i'z:m dikkati celbeden 
m<'mlf'kC'tlPr Bı•lrika, tran. Amerikn 
vcı fnp i)terPdir. Mancesterden bircol: 
firmalar Fuar KnmitC'sine müraca
atl:ı navivon kiralnmıslardır. Alman· 
vndan da reı;mi ve hususi istirakler 
Prlmıc;hr 

Maarif V ekalctinden : 
1 - Orta okullarda Türkçe, Tarih - Coğrafya, Riyazıye, Tabiiye, 

Fransızca, Almanca ve İngilızce Muallim muavini olmak istiyenler içi~ 
bu sene imtihan açılacaktır. 

2 - İmtihanlar bir eylCıl cuma günü İstanbul Üniversitesinde başlıya-
caktır. 

3 - Bu imtihana dahil olacakJarin •• 

A - Türk vatandaşı olmaları, 

B - Yaşlarının 20 den eksik ve 45 den fazla olmaması, . 
C - Hüsnühal erbabından oldukları, her hangi bir surette ıilahkümi-

yetleri olmadığı hakkında bulundukları vilayet veya kaza idare heyetin
den alınmış bir eıazbata ibraz E:tmeleri ~Halen memur ve muallim olan-

lar bu kayıttan müstesna olup mensup oldukları Daire Amirine vereceği 
vesika kAfidir .• 

D - Her türlü hastalıktan ve muallimlık etmiye mani vücut arızala· 
nndan sa1im olduklarını ispat eder tasdikli h~kim raporu ibraz etmeleri, 

E - En az lise veya 4 veya 5 veya 6 sınıflı öğretmen okulu mezunu 
veya bunların muadili tahsil görmüş olmaları, 

Muallim mektebinden mezun olanların en az iki ders senesi muallim
lik etmiş bulunmaları l!zımdır. 

4 - Namzetler imtihanda muvaffak oldukları takdirde kanunt şartlar 
dahilinde her hangi bir orta tedrisat muallim muavinliğine tayin edile
ceklerdir. 

5 - Yukarıdaki şartlan haiz olan namzetler bir istida ile VekAlete 
müracaat edeceklerdir. Bu istidaya ıu vesikalar bağlanacaktır. 

A - Nüfus tezkeresinin aslı veya t~sdfklf sureti, 

B - Tahsil derecelerine ait şahadetname veya vesikalarının asıl ve
yahut suretleri, 

C - Hüsnühal mazbatası, 

D - BulunduklaTryerlerin Maarif İdaresinden nümunesine göre a
lınmış tasdlkU ııhhat raporu, 

E - Maarif İdaresinden tasdikli ve fotoğraflı fi§, 
f F - Altı adet 4 x 8,15 bliyilklüğilnde kartonsu:r; fototrafları. 

l3u vesikaların en son 15/8/1939 tarihine kadar Vekatete g6nderilm~ 
olmuı lhımdır. Bu tarihten sonra veWJ.te ~fcaat etmJıt olanlu iaıti-
Jıana ılmımyacakb. Cl200) t'-090) 

.. Yalfll"A•A.-.... . 

Belediye Bir 
• 

imar Programı 
Hazırlıyor 

Şehircilik mütehassısı Prost ta• 
rafından hazırlanan plana göre ls
tanbulda, birisi Kurtuluşu Taksime 
bağlamak ve Dolapdereyi arzani 
katetmek üzere, diğeri Boğazkesen 
ile Taksim arasında olmak üzere iki 
viyadüklü yol yapılacaktır. 

Ayrıca, Topane 'ile Şişhane ara -
sında bir tünel yapılarak bu iki 
semt, tahtelarz birbirine bağlana -
caktır. 

Bir gazete, Haydarpaşa ile Sirke
ci arasında bir tunel y~pıla~.a~ı _ve 

1 bu suretle bu iki semtın bırbırıne 
bağlanacağı şeklinde7.i havadisin 
aslı olmadığı anlaşılmıştır. ı 

Belediye, Prostun imar planını 
esas tutmak iizcrc bir imar progra
mı hazırlamak üıeredir. Bunun için 1 

çalışma ve faaliyet devam etmekte-• 
dir. Hazırlanan programa göre i -ı 
mar programı beşer senelik üç devre 
den müteşekkil olarak 15 senelik 
olacaktır. Programın birinci beş se~ 
nelik devresinde planın icap eden 
bütün istimlakleri yapılmış olacak
tır. 

Belediye İmar Müdürü Hüsnü ve 
Harita Şubesi Müdürü bu program 
hakkında temaslarda bulunmak ü
zere pazartesi günü Ankaraya gi -
deC€klerdir. 

Cezelandınlen ••n•f 
Adalar kazasnda Belediye zabıta

sı talimatnamesine aykırı hareket
leri görülen bazı esnaf tecziye olun
muştur. 

iS!S&ili t l 

Süt Meselası 
lıliltebauıı komiıyoa llazırla
dığı r•pJru bugüa belediye 

riyasetine Yeriyor 
Mütehassıs heyet tarafından ha

zırlanan ve İstanbuldaki süt işi hak
kı.nda kat'i bir hal şekli derpiş eden 
rapor, bugün Vali ve Belediye Re· 
isi Doktor Lfıtfi Kırdara verilecek
tir. 

Raporda süt meselesi çok esaslı 
olarak tetkik olunmakta ve kat'i bir 
hal şekline bağlanmaktadır. 

Süt toplama yerleri raporda aY.rı· 
ca tesbit olunmuştur. Buna göre süt 
toplama mahalleri şunlardır: 1 

Beykoz, Beşiktaş, Eyüpsultan, 
Hasköy, Bakırköy, Fatih. 

Trakya yapa§ları gel
m•A• ba,ı adı 

Dün 'I'rnkya mıntakasından yapak 
gelmeğe başlamıştır. Almanlar bu 
cins yapaklara talip oldukları için 

fiatlar gayet müsaittir. 'ı 
Sovyetlere mal veren firmalar, 

bu yeni mevrudatı kamilen kapat-, 
maktadırlar. Trakya malları 62 - 64, 
Antalyalar 54 - 55 kuruş üzerinden 
muamele görmektedir. 

. -. -
Ve Minelgaraip!. 
·.Uludağa kar yağıyor . 

Bursa, (Hususi) - Bir haftadan
beri devamlı yağan yağmurlardan 
sonra 5 haziarn günü akşarriı Ulu
dağa kar yağmıya başlamıştır. Sa·r 
bahleyin Uludağa bakıldığı zaman 
dağın zirvesinin kardan bembey.az 
olduğu görülüyordu. Esat Alkan 

" 
Gayrimenkul Satış ilanı 

lsta"bul Emniyet Sandığı Direktörlüğünd~n: 
Mardirosun 14080 hesap No. sile Sandığımızdan aldığı (3000) liraya 

karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden hak-ı 
kında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 ncı mnddesinin ma

tufu 40 cı maddesinde göre satılmasıicabeden Beyoğlunda Ferlköyde Bile- ı 

zikçi sokağında eski 18 yeni 34 numaralı kagir bir evin tamamı bir bu

çuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil k~ydma göre 

yapılmaktadır. Arttırmaya girmek isteyen (394) lira pey akças! verecek
tir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Bi 
rikmiş bütiın vergilerle beledi e resiml ri ve vuktf icaresi ve taviz be

delı ve tellaliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 20/6/939 

tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere Sandık Hukuk İşleri Servi- 1 
sinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahatta 

şartnamede ve takip dosyasındn vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bun

ları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğren-, 
miş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 24/7/939 tarihine müsadif pa

zartesi günü Cağaloğlunda kfün Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar 

yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin 

tercihan nlınmast icabeden gayrimenkul mükellC'fiyeti ile Sandık alaca

ğını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttırmanın tanh 

hüdü baki kalmak şartile 8/8/939 tarıhine müsadif salı günü ayni ma

halde ve ayni saattn son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayri

menkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. •Hakları tapu sicillerile 

sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 

hususile fniz ve rnasarifc dair iddia tarını ilan tarihinden itibaren yirmi ~ 
gün içinde evrakı müsbıtelerile beraber dairemize bildirmeleri lfizımdır. 

Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hnkları tapu sicillerile sabit 

olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasinden hariç kalırlnr. Daha fazla ma

llımat almnk ısteyenlcrin 38/146"/ dosya numnrasilc Sandığımız Hukuk 
İşleri Servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

* 
DiKKAT 

Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek 

istiyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymcıtin nısfını tecavüz 

etmemek üzere ıhale bedelinin yarısına kadar borç vermek suretile ko-
laylık göstermektedir. (4082) 

Nafıa· Vekaletinden : 
Eksiltmeye konulan · iş: 

1 - Ahmetli regülatörü ve Ahmetli sol sahil sulamıun hafriyat ve 
inşaatı keşif bedeli (1,342,139) lira (58) kuruştur. 

2 - Eksiltme 19 6/ 939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 11 de 

Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme komisyonu odasın
da kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - 1stekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık iş
leri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri (50) lira mukabilin
de Sular Umum Müdürlüğünden al:ıbilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 54,014 lira 20 kuruşluk 

muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz 

güa evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafıa Ve

kaletine müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve 
bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 

Bu mUddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye i~tirak 
edemezler. 

5 - lsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir 

aaat evveline kadar Sular Umum MUdUrlUftlne makbuz mukabilinde ver
meleri lbımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilme&. ~1839) (3403) 
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Bir lstanbul-Polis 
Müdürünün Hatıratı 
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Bir Hadise 
• • 

Çıkmaması /çıfl 
Hamiyetimden Dem Vuruluyordtı 
Yalnız içinde ikamet eden ve başka 
barınacak yeri olmıyan eşhasın ev
lerini cebren alma\arına mümanaat 
ediyordum. Bugünl<.'rde yine Maçka 
civarında bir zatin konağını almak 
üzere Ali Kemale müracaat etmiş, ı 
o da muvafakat ederek bu talebinin 
icrası için Mister (Raya) yı bnna 
göndermişti. Bu arzusunu is'af et -
mcdiğimdcn pc:k muğber olan baş
tercüman, Ali Kemalin teşvildle 
düveli itilafiye nezdinde bunu 
vesile ederek azlim için teşeb -
b\ıste bulunmak fırsatını elde et -
mişti. 

0 znman Posta ve Telgraf Nazırı 
Refik Halit Bey idi. Ali Kemal Ana
dolu ile muhabere ettiğimi Düveli 
İtilafiyeye şifreli telgrafı ibraz ede
rek ispat eylemiş. Müdafaai Milliye 
teşkilfıtına taraftar olduğumu ve 
ancak kuvvetle memleketin kurta
rilabileceğini snklamadığımı da _et
rafile anlatıp azlim için Düveli Iti· 
ltıfiyenin muvafakatini temine ~u
vaffak olmuştu. Arzettiğim entrıka
lnrı çevirmek için mensup olduğu 
Hürriyet ve İtilfı( Fırkasından bir 
hafta müs&ade tıldığının esbabı an
laş1 lmıştı. 

Polis Müdürivetinden azlimle or
duya iltihakım için irade istihsal et
tijiinden 22 ha:dran 919 tarihinde ve 
ikinci defa olarak mut<'met adamla· 
rından Nurettin Bey Polis müdüri
yetine tayin edilmiştir. 

O gün sabahleyin erkenden mu
tndıın veçhile polis müdüriyetine 
gelmistim. Gazetelerde azlimi oku
dum. Bana henüz tebligat yapılma· 
mıştı . Saat dokuz rac!d!'lerinde Na· 
fıa Nazırı Ferit Bey (Var<>ova Sefi
ri) telefon ederek Dahiliye N;nm -Ali Kemalin heni makam na i<;t<'-
diklerini sövlediler. Azlim iradt>sini 
tPblij? icin cajfırdıklarını anladım. 
Harbiye mektf'bindenberi arkada· 
şım olan Ferit Bev<' bu mesele icin 
tavassut etmemsini rir::ı ettim. Mü
sarünilevh israr etmediler. 

Ben vine vazifeme devam ediyor
dum. ikide bir mak:ımımn telC'fon 
C"<lilivordu. İlk dPfn Hürriyt>t ve İti
ınr Lideri Sadık B<'V Nurf'ttin Bevle 
J!ÖriismPk ve tebrik etmı>k istivor
du. dt>nim ki. ben Polis müdürü Ha
lilim. Nurettin Bf'v isminde kimse 
voktur ve burava geleme?. 

Bu sf'rl ı-Pvabım Ü?erine telf'fon 
kan~ndı . İkinci defa Hürrivet vr f. 
tilfıf Fırkası a7.alarından Hoca Zey
nc:'liıbiclin. arkasından Sabnn Efen
di. velhas ıl on iki defa tC'lf'fon edi
ler<'k trbrik için NurC'ttin Bey ara· 
nılıvordıı. Bu vec;hile iki. iiç saat 

.l!e~mişti. Polis müdürivetinde ica
bında polise yardım <'imek icin bir 
Tlivade böliil!ü emrimde bulunuvor· 

du. Zamanın ne7..aketi hasebile Mü
<liiriveti umumive dıs kapısında 

sÜnJ!Ülü bir nefer nöbet beklemek· 
te idi. Bölük kumandanına o gün su 
emri vermiştim: 
Bölüğün her ihtimale karşı ha

rekete ha7..ır bulunması, cümle kapı
sındaki nöbetçiye bomba verilmesi. 
Sanasaryan hanının (Polis müdüri
yeti) arka knpısile çalışmakta oldu
ğum odam;, önüne bomba ve sün
güHi birer nöbetçi ikamesi. Nöbet
çilerin yanında da birer polis bu
lundurularak Nurettin Beyin mii
dürivete girmesine mani olmuştum. 

Ali Kemal, Kalemi mahsus mü
dürii İhsan Beyi göndererek beni 
görmek U:tem ·~ti. Mumaile!Yh bir
likte DahiliyC' Nazırını görmiye git
memizi ayaklarıma kadar eğilerek 
rica ediyordu.Bir hadise çıkmaması 
için hamiyetimden ve vatana mer
butiyetimden bahisle kandırmıya 

çalışıvordu. İngiliz Sefareti baş ter
cümanı Mister CRayn) ın da Dahili
ye Nezaretinde bulunup bu mesele
yi takip ettil{ini de ilave eW. 

Israr ettiğim takdirde İngilizlerin 
askeri bir kuvvetle müdahale ede
rek mühim bir vak'a zuhuruna se
bebiyet vereceğim mütalea ve rnü
Iahazasile İhsan Beyin teklifini ka
bul ettim. Birlikte Dahiliye Nezare
tıne gittik. Nazırın YJ!nına girerken 

yanındaki Kalemi mahsus müdÜ.;1 
- ıet odasında Nurettin Beyle Mıs 

~(" 

Rayn'in oturmakta olduklarını go 
dürn. Ali Kem:ıl makamında yoktlJ. 
Kapıda duran polis memuruna n~ 
rede bulunduğunu sordum. Geldı· 
ğimi haber vermesini istedim. Pe> 
lis memuru haber verdiğini ve be
nim nasıl bir vaziyette bulunduğı.J• 
rnu sorduğunu söyledi. Beş daki1<9 

kaclar bekledim. Hususi odasınd~ll 
çıkarak makamına oturdu. AzlirniJI 

sebebile sebcbile daha evvelce istifa 
etmek istediğim halde neden muv'· 
fakat etmediğini sordum. Fırkaları· 
na girmemişim, bilhassa Şeyhislitf. 
Hoca Mustafa Sabri ile aramız açı~ 

dı· mış. Sarayın yandığı sırada ken 
sine bu mühim vak'ayı haber ver 
mediğimden azlim icabetmekte i
miş. 

Polis müdüriyetinde bulunduğurt' 
müddetçe gece ve gündüz durJ11,. 
dan çalıştığımı, birçok meselele~ıe 
karşılaştığımı ve hele pek dürUst 
hareket ettiğimi söyliyerek şerefitn' 
le oynadığından dolayı ölümle' teb 
dit ettim. Bu sözlerimi söylerke1 

Ali Kernnl iskemlesinden sıçrıyar,
iki eli yeleğinin koltuklarında tJ' 
kıh olduğu halde odnnın içinde ast' 

. ' biyetle dolaşıyor, korkusundan ıc 
hında kaçabilmek üzere kapıya dol' 
ru gidip geliyordu. Nihayet şu ıelt 
lifi yaptım: Hastalığımdan dolaf' 
istifa ettiğimi, iyileştikten sonra d~ 
ha yüksek bir mevkie getirilmek tJ 

zere Çckildiğimin gazetelerle na0! 
nı ısrarla istedim. Matbuat Müd1.l' 
rü Ercümcnd Ekrem Beyi çağırt'' 
rak talebimi aynen dikte ettirdi v' 
derhal gazetelere verilmesini d' 

'ıtl' emretti. Dahiliyeden çıktım. evı 
gittim. Arkamdan Nurettin Bey dt! 
artık korkusuz Polis müdüriyetiı>' 
gitmişti. Bir mesele ihdasına teşeb' 
büs etmemekliğim için taleplerifl~ 
reddettiğimden dolayı bana pe 
muğber olnn Mister Rayn Ali J{t' 

malin ricası üzerine o gün Dahili"f 
Nezaretinde bulunduğunu ve ıcs~· 
iy~en dahili meselemize Düveli ttı; 
lfıfiycnin karışmak istemedikleri!! 
müdürivelten cekildiktcn sonrn Ge
neral Follere vednımda öğrenrrıif 
tım . Evvelce haberdar olmuş olsa'' ,. 
dım yapılmakta olan fenalıklara rrı 1' 
ni olmnk için Müdüriyetten çelc1 

miyecektim. 
.ıtle 

Şu tarihi vak'ayı da karilerı 

muhtasaran arzediyorum. 27 m:ı"1' 
919 günü Yıldız sarayında şürB"1 

Saltanat Meclisinin toplantısınd' 
vazifeten bulunmuştum. Vüzera, vii· 
kela. ricali askeriye ve mülkiye ,,e 
eski süfera içtimada bulunmuşlar<t 
Padişah ta paravan.anın arkasınd~11 

memleketimizin mukadderatile ıt 
tikbal ve istiklfıli hakkında toplan~ 
zevatın hitabelerini dinliyordu. sD' 
alanlardan bir kısmı, selametin, sıı· 

•Ji' cak Amerika, bazıları ise tngı 
1 mnndasını kabul etmekten başlt 

çaremiz olmadığını parlak r.ümlel~ 
le ifade ediyorlardL Yalnız Sulh. , 
Selfimet fırkasından sabık Harbı1 
Nazın Topçu Feriki Ferit Paşa sfıl 
alarak hulasatan şöyle söylemişıe:, 
di: Millet siikCıt ile bugünkü fe1~. 
ketten kurtulmıyacaktır. İzmirc ~
ren Yunan askeri orada mukabt 

görmedi. Mukabelesiz giren ctUŞ 
•Jtl' mnn askeri neler yapmadı. En nı 

yette, rica ederim biribirimizi atd•'' 
mıyalım, dedi. Velhasıl pek ehe"': 
miyet atfedilen muazzam ve rrı: 
tantan meşveretten bir netice 8 r 
namnmıştı. Lüzumsuz sözler isti: 
Ialimizi temin .cdemiyecek boş .~ 
kirler beyanından sonra :Mecl~§ 
meşveret dağılmıştı. 14 haziran 91ı tarihinde de hem de İngiliz zırlt 
sile hareket edip sulh konferansıll~ 

'ıtle Osmanlı murahhası olarak aZ1 fi' 
eden Sadrazam merhum Tevfik 

ııı" §a da birşeye muvaffak olmak5 ır 
avdet etmişlerdi. Şfirayi saltana" 
timalannın ve iki defa sulh kO·- _.ı 
ransına davet Pdilmemfzin netiC""" 
ise histen ibaret f dl. . 
~ -"""'-- (Onama wdl 
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Hazin Bir Vak'a 
KUçUk bir yavru, beti· 
llnde bolul•r•k lldU 

[ ____ S_P_O __ R_.....___.I 
~ YAZAN: 

y NU~AD SERTOClU 

Ceyhan da 
Heyecanlı 
Bir Mac • 

Çakırcalıdan Haber Var Mı? 

Bayındır (Hususi) - Bayındırın 

Çamlı köyünde yürekler acısı bir 
facia oldu. İk yaşında Yusuf .kıaı 
Fikriyeyi beşikten düşmemesi için 
beşiğe bir iple bağlıyan valdesi, bir 
müddet sonra çocuğun yanına gitti-
ği zaman ipin, çocuğun boynuna 

sarılarak boğulmasına sebebiyet 
verdiğini görmüştür. Hadise tahki
katına devam edilmektedir. 

Ceybaa - Adana maçı 
beraberlikle bitti 

Ceyhan (Hususi) - Bu haftaai 
Ceyhan - Adana maşı çok güzel ol
du. Gençler oyuna başladıktan son
ra yağmur yağmıya başlamış ve bil
ahare daha kuvvetlenmişse de oyu
na devamla birinci haftaym O • O 

Buralarda Gördün Mü Ağa? 
-20-

Çakırcalı kelimc•f nin telaffuz e
dilmesi hane sahibinin kalbini ye
rinden oynattı. Yoksa, yoksa Çavuş 
~r ~eyi biliyor muydu? Bu şüphe 

. Ynıne bir kurşun gibi ginni§ti. 
Ştmdi hiç birşey söylemiyor ve Ça
\r\ışun yüzüne bakamıyordu. 
Çavuş devam etti: 
- Hayatımız zaten nerede geçi

Yor ki? Şu Efeyi takip, şu cşkiyanın 
!>eşinde koşmakla... Günün birinde 
Y'a onu sıkıştınr gebertirsin1 yahut 
ta hiç ummadığın bir yerde kahpe
ce kurduğu pususuna düşersin. O 
lanıan halin dumandır, duman! 

.Hasan Çavuş coşmuştu. Ahbapça 
elıni ~ b aganın omuzuna vurdu. Ağa, 
~ ~arbenin altında renkten renge 

llrdı. Helecandan yüreği ağzına ge
liverdi: 

- Biz, canımızı yedi mecidiyeye 
aatınqız. Hükümet bize ayda bu ka
:: ı>ara verir.. Gece demez, gündüz 

mez, e§kjyanın peşinde keşanz. 
~ §iındiye kadar belki elli defa 
!lkiya ile müsadf:meye girdim. Vü-
-CUdUınde . . b . G"' .. . ~ll'JJ)j eş yara yerı var. 
dunun bınnde yine bir müsademe-
~ Yiyec~ğim bir kurşun can evime 

ilrecek olursa hükumetin yapacağı 
Şey~ karekoldaki kalın zaptiye def-
terındekı· ı"sm · · .. · · · ımın uzerıne bır çızgi 
Çekmekten ibaret kalacaktır. 
- Çavuş bir müddet sustu. Sonra a
gaya birdenbire soruverdi: 

- Çakırcalıdan haber avr mı ağa 
buralarda göründü mü hiç? ' 

Hasan çavuş bu suali o kadar ani 
olarak sormuştu ki, ağa kurşunla 
vurulmuşa döndü. Bir anda çavu
şun her şeyi bildiğini sandı. Başını 
kaldırıp çavuşun yüzüne bakamı _ 
i;>.~~u. Çavuşa, ev sahibi yerine 

ulazim Rüstem cevap verdi: 

1 
- Amma yaptın çavuş. Çakırca

ıyı nerede ise Ödemişin içinde arı
Yacaksın! 

Hasan çavuş itiraz etti: 
Se - Öyle deme mülfızim efendi. 

'l Çakırcalıyı iyi tanımıyorsı.m 
on ' 
b

. un, ne Allahın belası oldcgu-nu 
ıl . 

da ~ıyorsun. Neden aylardanberi 
gları adım adım tarıyoruz da o

na rastlamıyoruz. Çakırcalı öyle bir 
•damdır ki onu köyde aradığın za
lnan daim tepesinde olur. Dağd;ı 
:~.arken, hiç umulmıyacak açık bir 
k:Y~e veya bir çi~tlikte yangelmiş 

Yıf çatıyordur. Öyle bir adamdır 
o ... 

:- Köylü neden bu adamı ele ver 
ltııyor? Böyle.bir eşkiyayı neden ko 
tuyor? 

di - Sebebi çok baist mülazim efen
a·: .~VV~li neden ele versin diye 
Ufünelım? Onun Çat.\lrcalıdan bir 

~~ar &ördüğü yok ki... Çünkü ev
~e a zengin değildir. Yahut köylü
t r arasında zenginler çok azdır. 

ğa, soğuk ter damlalarının alnına 
Cizi dizi dizildiğini hissediyor, Ce
nabı Hakka kendisini bu belalı mev 

Suda boğul n genç 
kadın 

kiden kurtarması için dua ediyor, a 1 Bursa (Hususi) _ Gürsu nahiye- berabere aklmıştır. 
dak adıyordu. sine bağlı Gözede köyünden Meh _ On beş dakikalık bir istirahatten 
Çavuş devam etti: met Ali kızı Hatice adında ve 20 sonra tekrar oyuna başlanmış ve 
- İşte böyle müiazim efendi. Çe- yaşlarında bir kadın suya düşerek saha hayli çamurlu, yağmur da ke

teyi tam bir yerde sıkıştırırsın, her boğulmuştur. 7.a yağmakta devam ettiği halde her 
tarafı abluka edersin. Efe derhal Mahallinde yapılan tahkikat ne- iki taraf birbirini sıkıştırml§lar ve 
seninle müsademeye başlar. Eğer ticesinde bu kadının 10 senedenberi tam gol atılacağı sırada top kale ö
gelen müfreze zayıf ise tabii ya akıl hastalığına ·müptela olduğu ve nünden uzaklaştırılmıştır. 
çekilir, yahut ta hepsi şehit olur, 0 gün dere kenarında otururken de- Nihayet Adanalılar bir gol atmlj
kara defterden kayıtları düşer. Yok, reye düşerek boğulduğu anlaşılmış- lar. Bunun üzerine iki taraf ve bil
eğer müfreze kuvvetli ise ve çete tır. Hadisede başka bir kast olmadı- hassa Ceyhanlılar, Adanalılara kar-
muhasara hattını yarıp kaçarnıya - ğı sabit olmuştur. şı daha hakim bir vaziyette oyna -
cak vaziyette ise bütün yollar tutul- K I k I b• mıya başlamışlardır. 
muşsa o zaman çete kendiliğinden apa l a an ır Biraz sonra atılan ve oyunu 1 - 1 
ortadan kaybolur. Sabah oldu mu, mahkeme beraberliğe getiren bir penaltı da, 
ortada birini . bulamazsın. Köyü al- ·Sarayköy (Hususi) _ Rahatsızlı- asıl oyun bundan sonra kızıştırmış-
tüst eder, köylüyü sıkı§tırırsın. ğı dolayısile bir ay mezuniyet alan tır. Fakat gerek Adanalılar ve ge
Yalnız tüfek seslerini işittiklerini, Ceza Hakimi B. Rıfatın yerine rekse Ceyhanlıı.r §U son dakikada 
fakat kimseyi gör~diklerini söy- hakkı kazayı haiz bir vekil' gönde _ olsun bir gol daha atarak diğer ta
lerler. Bütün köyi.i ararsın, kimse rilmediğindıen mahkeme kapalıdır. rafı yenmeğe çal11ırken hakemin 
yoktUl'. Ben kaç defa köylünün ya- Halkın ifleri yüNMtü kalrtuştır. Ve- düdügü çalmuile" oyunlın 'bittlği bil 
tağından, karısının koynundan bı- _kilin ibii' an· ~vvel•llönderilmesi la- dirilmiş~ bu pazark1 maç ta böyle-
yıklı bıyıklı efeler çıkarmışım. Sen zımdır. Jikle 1 _ ı beraberle bitmiştir. 
ne. diyorsun mülizim efendi? ı:r.nmmaasmma-:mumaa:ı:m::=amm=111111111m 
Artık ortalık iyice kararmıştı. · · b • 

Kahveci, şişesi jsJenmiş lambasına, Spor ve beden ter . ı·yesı 
yakmak için guyağı dolduruyordu. 

Çavuş: . 1 k 1 
- Eh artık akşam oldu. Gidelim! 1·ıe a aA a 1 zevata 

dedi. Hep beraber ayağa kalktılar. 

Hasan ·çavuş, yanında bulunan bir B•iov•kllel Beden Terblyael Genel DlrektlrlUIUnden 
zaptiye onbaş!sına şu talimatı ver- K .. ·· h 
di: Genel Direktörlüğümüz tertip edeceği bir Spor Müzesi utup anesine 

ve neşredilecek broşüre konulmak üzere aşağıdaki maddelerde gösterilen 

malümat ve resimleri toplama~ kararındadır. Alakalı zevatın bu ilAnımı· 
zı mektup yerine kabul buyurarak lbkal 6X9 eb'adında bir fotoğraf ve 

tercümei hallerini cAnkarada: Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü> ad-

- Biz, mülazim efendi ile ağanın 
evindeyiz. Nöbetçilerle sen meşgul 
ol. Evin önünden bir nöbetçi eksik 
etme. Dikkatli davranmak lazım. 

MüHizım Rüstem, çavuşun bu faz- resine göndermelerini rica ederiz. 
la ihtiyatına kızdı: 

- Canım çavuş! Sen de ne kadar 
titizsin. Bırak çocukları da bir gece 
rahat etsinler. Çakıraclı en aşağt 

üç günlük yerdedir. 
(Devamı var) 

ı - İdman ittifakınm teşekkülünden itibaren umumi merkezde, Fede--
rasyonlarda ve diğer heyetlerle mıntakalarda çalışmış olan zevat. 

2 - Beden Terbiyesi ve spor işlerine ötedenberi emek vermiş olan 

zevat. 
3 - Şimdiye kadar muhtelif sporlarda Türkiye rekoru kazanmış o-

lan sporcular. cRekor nevileri, kazanılan yer ve tarih> 
4 - Muhtelif sporların milli ekipleri içinde yer almış ve milli temas-

• - lara iştirak ettirilmiş olan sporcular. 

Çektiği ıstırablann 5 - Beden terbiyesi ve spor için eser meydana getirmiş, gazetelerde 
' il • • • ve mecmualarda spor muharrirliği yapmış ve spor gazetesi çtkarmış olan mes ulu kendısıdır 2evat. ·Bu zevatın mümkünse eserlerinden ve yazılarından birer koleksi-

N Ev R Q z İN yonu birlikte göndermeleri rica olunur. (3933) 

Gayrimenkul Satış İlanı 
lıtanbul Emniyet Sandığı Direktö!lüğünden: 

alrırcah ise haydut olduju için 

!1hııı zenginlere musallattır. An - Kaıelerini tecrübe etmiı olaaydı 
.... ak 24tngin ağaların filan çocukları- h 

Bayan Ümranın 12965 hesap No. sile Sandığımızdan aldığı (1350) li

raya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğin
den hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kam~nun 46 ncı madde
sinin matufu 40 ncı maddesine göre satılması icabeden Kadıköyünde 

Tuğlacıbaşı mahallesinde Kethüda yeni şehir kehyası sokağında eski 8, 

yeni 26 No. lu bahçeli ahşap bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık 

arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Art 
tırmaya girmek istiyen (125) lira pey akçesi verecektir. Milli bankaları
mızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün ver
gilerle Belediye resimleri ve Vakıf lcareıi ve taviz bedeli ve telllliye ril

sumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 20/6/939 tarihinden itibaren 
tetkik etmek isteyenlere Sandık Hukuk İşleri Servisinde açık bulundu
rulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve ta

kip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek 

satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar 

olunur. Birinci arttırma 24/7 /939 tarihine müsadif pazartesi günü Ca
ğaloğlunda klin Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacktır. Mu- · 

.. ı k oıaa cehenn~m ayab yqataa 
~ açırarak fidyei necat alabilir. bu muamıid Nt ainaınc:laa 
~n~ için daha ziyade kasabala • eser kalmıyacakh. 
) cıvannda iş görür. Yahut bu 
d~llardan ıeçen yabancıları pusuya L: 1 ~f J !{1 ~n ~Jj 
k~li1rerek soyar. Bunun haricinde ~~ _ :!. ! : _ ~!!.,! ~~ 
.:ıYlülere faydalıdır. Çünkü sağdan Blltln ızbrabları diadirir, baı 't"e 
it dan vurdu&u binlerce sarı lira-

tı harcamak için köylerden başka dit. •iralan ile ütiltmektea mllte-
~rı yoktur. ÇakırQah bilr köye 't"ellid ağn, aızı Ye aancılara kup 
~ıp orada kızanlarile beş on gün bilhaua mileısirdir. 
~ldı nu, köy}i A~ta ihya eder. ı ' 1 :CtJ • ı ~ J!i i j 
dirnra yine köylüye kendisi~i sev- \ "'' t 1 L,. ~ J 
Ilı ?l'lek için kadına, avrata hı9 bak- ·- -- • ı 
ti al, namusa çok riayet eder. Hat- Mideyi bozmaz, kalbi 
lt l<ianılanndan herhangi biri bir b""b ki . 
,:ına sataşsa ona yapacağı en u - ve o re erı yormaz 
ı~ t .~ey ense köküne bir kurşun yerlt: ı~rnektir. Bundan başka fakir 
,\ıf1üler~ sadaka verir, fakir kızları !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
~ndirır. Böyle bir adamı köylü Y•zımızın. çoklulund•n 
~t l ele verir, Elbette vermez, el- (8ul .. n Aziz devri Ba._ 

te ~ar. T-

Aiül&ıirn Rüstem, tecriibeli ça _ pehllvanları) tefrlkamızı 
~n aözlerini dikkatle dinliyordu. koya .... dık karllerlmlz· 
~nutmaıar ağayı bulunduğu den lzllr dllerlz. 

'· vuı,.tten kurtarmı,ıı. A· - ------· - --------

vakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması 

1cabeöen gayrim~nkul mükellefiıyetile Sandık al!icağını tamamen geç

·mi§ olması §arttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak 

iartile 8/8/939 tarihine müsadif salı günü ayni mahalde ve ayni saatte 
son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıra

nın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan alAka
darlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile f~z ve ma 

sarife dair iddialarını il~n tarihinden itibaren yirim gün içinde evrakı 

müsbtelerile beraber dairemiıe bildirmeleri lazımdır. "Bu suretle hakları

nı bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış be
delinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malumat almak istiyen

lerin 938/1451 dosya numarasile Sandığımız Hukuk işleri Servisine mü-

racaat etmeleri lüzumu ilan olunur. .. , 
•• 

Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek . 

iıtiyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin nısfını tecavüz 

etınemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek suretile ko-

laylık ıöstermektedir, ("°77) 

Çanakkalede Spor Hareketleri 

Çanakkale (Husuıi) - Türkgücü 
spor klübünün yaptığı atletizm mü
sabakalarında muvaffakıyet göste
renlere madalyalar tevzi edimiştir. 

Gönderdiğim resim, Vali Atıf U -

lusoğlunun madalyaları tevzi ..rlii· 

ni gösterm~ktedir. 

Klüpler Arasında 
Seviye Fclrkı 

~•zan : Kerim KANOK 

Bilmem dikkat edilmiı midir? 
Bilhassa İstanbulda bulunan spor 
klüpleri arasında bariz bir seviye 
farkı göze çarpmaktadır. 

Bu farkın neden ve nasıl tevellüt 
ettiğini araştıracak olursak muhitin 
icaplarından ve klübü teşkil eden 
efradın sınıf farklarından ziyade 
mevzıibahs klüplerin l(•ndi halle
rine bırakılmış ve onların inkişaf 

ve faaliyetleri mes'ul bir makam 
tarafından şimdiye kadar ciddiyet
le araştırılarak icap eden irşad ve 
yardımda bulunulmamış olduğu 

görülür. 
Bir cemiyet içinde muhtelfi sınıf

lar olabilir. Bu gayet tabiidir. Fa
kat gençler arasında en ziyade '-ir
lik temini icap eden spor klüpleri 
gibi nimresmi mahiyeti haiz bulu-

' nan teşekküllerde böyle bir ayrılı-

İşte bu yüzden spor krupıeri ara· 
sında tabiatile bir seviye afrkı he
men meydana çıkmaktadır. Gençler 

kendi muhitlerindeki mütevazı 
spôr yuvalarının artık kendileri 
için bir mana ifade edemediğini gö-

rerek şu veya bu sivrilmiş klübe ev. 
vela hayalen ve sonra da ilk fır -

satta da maddeten intisap efmeyi 
·kendileri için bir ideal yaparak ken 
di muhitlerinin sönmesine yardım 

etmektedirler. 

Bi~ öyle, klüpler tanırız ki azalan 
yakalarında yüksek klüplerin ro • 
zetlerini taşır ve kendi klüpleri mağ 

hip bir maçtan dönerk;n yüksek 
sesle arkadaşlarına bugün (biz) dört 
tane attık, diye izahat vermeğe 

başlarlar. Halbu-ki burada (biz) de
diği klüp kendi klübü değil, diğer 

ideal klüptür. 

Bugün artık bu sakim yolun de -
ğiştirilmişti ve şehrin muhtelif 

semtlerine dağılmış olan küçük ve 
çelimsiz spor klüplerinin kanstz 
ve cansız bünyelerine biraz hayat, 

ğın mevcudiyetine sed çekerek tıp
kı mekteplerimizde olduğu gibi 
tam bir vahdet ve müsavilik te -
mini icap eder. Bazan şehrin en 
hücra, en mütevazı bir mahalleci -
ğinde, belki de eşi en aristokrat 
semtlerinde bulunmıyan bütün as
ri tekamül ve konforu haiz muhte- biraz nefes temin edilmesi zamanı 
şem ilkmektep binaları göz~ çarp- gelmiştir. 
maktadır. Bu gibi küçük klüpler semtlerinin 

Bundaki sebep ve gayeyi uzun her türü ilerleyişinde hakiki ve ha
boylu anlatmadan diyebil_iriz ki bu yati amiller olduğu nazariyesi ka
gibi eserleri muhitin sür'atle iler - bul edildiği takdirde bunlara diğer 
}emesine ve kalkınmasına yardım müreffeh klüplerin mertebesine çı
eden en kuvvetli amillerden alduğu kabilmek için imkan ve fırsat bah· 
için bu suretle hareket olunmakta- şetmemek için ortada hiç bir sebep 
dır. kalmaz. Mademki bugün bu teşek-

Bir tarafta ihtiyarlamış servi a- küller artık nimresmi surette dev-
ğaçları arasında harap bir mesci- 1 t• k tr 1 eh d"l _ . e ın on o ve yar mına arze ı -
din yosun baglamış kavuklu, feslı · · t• 0 h ld ·ık 

' .w mış ır. a e programımızın ı 
mezar taşları, dıger tarafta kapla- b kl" 1 d . f 

numarasını u up er e sevıye ar-
maları düşmüş, zamanın yumruk ve ı. • 1 ·ı l"k d .. 

:Aının ıza esı e genç ı arasın a mu-
tekmelerile kamburlaşmış tahta 
evlerin arasından giden bozuk kal- savi bir. s~rette yükseliş imkanları-
dırımlı tenha sokaklardan geçilerek nın terrunı teşkil etmelidir. 

birdenbire karşımızda çiçeklerle 
süslü, geniı bir bahçe ortasında za- Erdeki• faydall Y•lmurl•r 
rif bir ilkokul gördüğümüz zaman 
ruhan neler hissedebileceğimizi bir 
kere düşünelim ve sonra da bu ke
nar mahallelerde sakin mütevazı 

vatandaş çocuklarının sıra sıra bu 

Erdek (Hususi) - Cumartesi gü· 
nü üç saat devam eden yağmur biJı 
çok çifçilerin yüzlerini güldürmüt
tür. 

güzel binanın kapısından girdikle-
111

.._
1 
• 

rini gözönüne getirelim. *1 
İ§te spor klüpl~rimizin vaziyet -

leri bunun tam te"rsidir. Gençlik, 
kesif bir halde toplanml§ olduğu 

muihtlerimizdeki spor küpleri ca
mi mahfillerinde, medrese harabe-
lerinde veya kira ile tutulmuş bir 
iki odada, bazan da bir kahvehane
nin bir köşesindeki, tahta masanın 
başında bir varlık, bir hareket gös
termeğe çırpınmaktadırlar. 

Öteki tarafta diğer bir klüp, biraz 
talih ve tesadüfle, fakat en çok 
kuvvet1i yardımcılara malik olması 
dolayısile her türlü vesait ve im -
kanları bol bol elde ed~rek, her 
gün biraz daha gelişerek satvetli 
bir varlık haline girmekte ve sırf 
bu imtiyaz yüzünden diğer fakir 
klüplerin zararına olarak inkipf 
etmektedir~r. 

• 



.. ,.. .. 
Emlik Ve Eytam Bankasından: aleminde bir hadise •.• 

SUT MAKiNELERi 
S A lT 1 L 1 K E M L· A K ~39 IROdalJari gelmiştir 

Düny:ının en sağlam ve ea ucuz 

M i E L E :::-;;;;:~yy !~i!{ k191m mah .. 
Kıyaeti Ne~ Mcsahası Depo~ito Esas YERl Kıymeti Ne•İ Mesabuı Depozit 

1275,- Kagır mağaza-

SÜT MAKiNELERİ dir. ki C. 170 mükPrrer yeni 140 

Paalanmaz, lekelenmez • e l»oı:u.1- taJ 177 
aıaz. r edak duamı daima m e•· 805 Feriköy ~kinci kısım mah. es-

cuttur. Mie!e makinelerimize kı C. 177 mükerrer yeni 140 

mahsus buıusl yafımız gelmiş- taj 177 

b r . Fia b diğer yağlar=fan 810 Beyoğlu Kfıtibmustafaçelebi 
daha ucuzdur. Anado uda acen- mah. eski Bursa yeni Ahududu 
te aranmaktaCır. sokağı cskı 23 yeni 23/l 

1:ürkiye umum deposu Jak Delcalo ve Şsı. İstanbul Tahta.kate No. 51 879 Beşiktaş Sinanpaşaicedıd A-
TAŞRA SA 11Ş YERLERi ı sariye sokak eski 31 yeni 45,47 

' Ankara acentemiz: Yuauf Eaendcmir .... ~ulları '721 Kadıköy Rasımpaşa mnh. Ay-
Adana ., Ömer Bap•ime• r.Iıkçeşme eski 26 mükerrer 
Konya ,, Meh met, Şiıkr<l, NecaPİ Katıkçı yem 52 toj 52 

722 Kadıköy Caferağa mah. eski Ceyhan ., Said Akman 
Gnzianteb Mutafo~lu M. Şakir Öztckeı birinci Yoğurtçu veni Keres

teci soknk eski 14 veni 17.19 
Erzurum '' Net' et Solııkoilu 723 Kadıköv Cafera in m h. eski 
Polatlı .. Süleyman Uzıeneci 

Yoğurt<;u birıncı ~ıkmaz yeni 
Eskiıehir ,, Alanyalı Abdurrahman Şeref Kerest<:'Ci sokak e k" 16 yeni 
Trabzon ,, PolathaneJi karde.5lcr 21 taj 21 

Trabzon 11 Kurumabmut oğlu Hafız Salih 725 Kadıköv Ha anpaş:ı m1h. eski 

Bolu Mehmet Yönder İsh&kbev üçüncü kıt'a veni " 
SivH ,. Mustafa Gö7.ü Küçük Taşköprü üçüncü ad:ı eski 8 
Riı:e ,. Musa Güvelı ve Ş:vki mükC'rrer yeni 39 taj 39 
Bafra ,, Sllim Çelebi ı 732 Fcıtıh Murrıdı>ac:a mah. Sadi-
'Kastrunonu ,, Musbf 1 ütfi f\'uh ·ıu çeşmeSl soknk eski 18 yeni 18 

~!1dllıııai&iıiiıiiiilıCilıılilmmJ111111.!ii!!laıi-.nıtmm ........... ea .... lii taj 16 

Türkkuşu Genel Di
ı-ektörlüğünden : 

C BRÖVELI LERE 
Bu yıl motörlü kampa getırılecek Planör pilotlarından \'aziyetleri der

Jıa 1 çalı~ıya müsait olanlar haziranın ilk haftasından ilıbaren talımlere 

l>aşlatılacağınd&n bu gıbı arkadaşların Ankarada Tür'kkuşu Genel Direk

törlüğüne, taşrı:da Hava Kurumu \'e.Ya Türkkuşu şubelerine acele müra-

:aatları rica olunur. (3976). 

Orta Okulu bitiren gençlerden 
Gedikli Ta yyar~ci alınac; k · 
• 

1 - Genel Kurmay Başkanlığının tensiplerile Türkku:ı:u Genel Di-

rektörlüğünün emri altında bu yıl açılmakta olan (Ha\•a gedikli haz.ırla-

ma yuvasına) orta okul mezunları alınac.ktır. 

2 - Hava gedikli hazırlama yuvasına girmek isteyenlerde aranacak 

)elli başlı şartlar aşağıda gösterilmiştir. 

A - Türk olmak, anası ve babası Türk ve Türk soyundan olmak. 

B-Bekar olmak ve yaşı en az 16, en çok 18 olmak. 

C - Saglık durumu uçuculuğa elverişli olmak. 

D - İyi hal hibi bulunmak. 

E - Ana ve babasının yoksa, velisinin rizasını gö teren \'azıt. adresli 
f esika göstermek. · 

734 Fatih, Muradnaş:ı m:ıh. Sofu
lat· cad. eski 21 veni 21 taj 23 

73~ Fatih, Muradpaşa mah. Hor
hor cad. eski 27 yeni 27 taj 27 

736 Fatıh. AksaTav Gurebahüse
··•ııağa mah. Horhor cad. eski 
J~. n. 24 (oda 24 taj) dükkfın 
22 taj 

737 Fatih. Muradp~!!a Millet cad. 
eski 9$ veni 160 taj 166 

738 Fatih. SofulaT mah. Molla
hüsrev sokak Horhor c d. es
ki ve yeni 123 taj 12.3 

739 Aksaray, Yenikapı Değirmen 
sokak eski 57 yeni 65 taj 65 

740 Aksara~'. Muradpaşa mah. 
Tanburicemil ve Aksaray 
mektebi sokaktan eski ve 
veni 19 taj 19 

748 Fatih Sofular mah. Raı?ıbbey 
sokak eski 3 yeni 5 taj 5 

749 Fatıh Muradpa a mah. Saraç
\0rim sokak eski 4 yeni 4 

759 Eminonü Davehatun mah. 
Kı7.lara[!ası hanı içinde üst 
katta eski 6 veni 6 taj 6 

1025 Eminönü Davehatun mah. 
Büvük Yeni h11n 3 üncG kat 
eski \'e yeni }j taj 15 

761 Eminönü eski Eminhev yeni 
Beva?.ıd mah. eski Kökçüler 
yeni Balmumcular sokak eski 
ve ·eni 16 taj 16 

618,- Arsa 123,51 M! 123,60 

632,- Arsa 126,39• M2 126,40 

2500,- Dükkanıı evin 
evm 1/2 his. ~00,-

2046,- Arsa 4092,88 M2 409,20 

771 Eminönü Sarıdemir !iflah. eski 
Karakol yeni lğdıç sokağı eski 
46, 48, 50, 62 yem 68 taj 6G 

777 Bakırköy Cevizlik mah. vapur 
iskelesi sokak eski 48, 50, 52 

778 Bakırköy Cevızlik mah. Va
pur iskelesi sokak yeni 5, 56 

779 Bakırköy Cevizlik mah. Va
pur iskelesi sokak yeni 58, 
60, 62 

600,- Ev 51,71 M2 120,-ı 
798 Beyoğlu Emckyemez mah. 

İskcnder cad. ve Şişhane so
kağı eski 52 yeni 52 (Şişhane 
sokak 40, İskender cad. 52) 

185,57 Arsa 185.57 M2 

316,58 Arsa ~16,58 M2 

b:i,- Aı sa• 108,27 M2 

107,- Arsa 214 MZ 

25,05 Arsnnın 83,50 MZ 

1/2 his. 
75,- Ahsap dükka-

nın 1/2 his. 15 M2 
350,- Üzerinde oda-

sı olan ahşab 
dükkan 14 M2 

90,- Kıigir depo 
30/90 his. 68.50 M2 

65,- Arsa 32,50 M2 

42,-Aj 42 M2 

594,50 M2 475,60 Ars~ 

93,50 Harab cvm· 
1/2 hi . 227 M2 

45,- Ahşab e\•in 
8/32 his. 62 M2 

80,- Kargir oda 21,50 M2 

100,- Kagir odanın 
1/2 his. 41 M2 

64,- Kagir dükka-
nın 160/1536 

his. 6 Ml! 

37,12 

63,32 

13,-

21,40 

5,01 

15,-

70, 

18,-
13,-

8,40 

95,12 

' 

18,70 

9,-
16,-

20,-

12,80 

799 Beyoğlu Ferikoy ikınci kısım 
mah. Kagıthanc cad. eski 157 
Yeni 157 taj 157 

806 Galat Bereket ade mah. Zü
rafa sokak esk 2, 5, 7, yeni 
5, 7, (5 mağaza 7 ev) 

807 Be\•oğlu Ft'riköy birinci kısım 
mah. Kostantin sokak cskı 47 

808 Be!;iktaş Tcşvikiye mah. Ha
Cıcmın sol:ak cı-.kı 5 yeni 23, 
25, 27 

831 Fatih, Muradpaş'.l mah. Sofu
lar cad. eski 23 ye>ni 25 taj 25 

832 Aks:ıray Guıeb:ıhüseyinağa 

mah. Çıngırnklıbostan sokak 
eski 30 yeni 32 toj 32 tnj 22 

835 Aks:ırav Gurebahüscvinağa 

mah. ŞC'kerci !';Okak eski 10 
yeni 17/14 

847 Aksaray Çakırağa mah. Bak
la sokak eski 28 yeni 24 

848 Ak~aray Yalı mah. Orta bos
tan sokak eski 3 ,·eni 7 

850 Aks ray Yalı m::ıh. De~irmen 

sokak c ki 38 •eni 62 taj 62 
852 Aksaray Yalı mah Değirmen 

sokak eski 13 'eni 15 taj 15 
854 Aksaray Yalı mah. Alboyacı

lar sokak eski Jll mükerrer 
yeni 22 

902 Kadıköy Zühtüpaşa mah. es· 
ki Fener cad. yeni Kalamış 

sokak eski 1 yeni 9,9 müker
rer 42, 44,. 48, 50 

907 Kuzguncuk lfacıkaymak so
kak eski 36 yeni 27 

909 Üsküdar Selamsız mah. De
ğirmen sokak eski 26 yeni 34 

914 Fatih, Neslişahsultan mah. 
Hocamurad sokak eski ve ye
ni 6 taj 6 

987 Bakırköy Sı:ıkızağacı Bostan
çıkmazı eski 2 yeni 1/3 

j1.091 Kadıköy Bostancı Tüccarta
riki sokak eski \'<! yeni 1 

1119 Büyükdere Fıstıksuyu eski 20 
yeni 26, 28, 28/1 

nın 340/2400 
illS. ,- \11,bO M2 

öOU,- Arsa 609 MZ 

63,- Arsb 

124,- Arsı ~24 1\12 

4300,- Ev 

2~~.-

121,Bl 

17,fiO 

24.Bu 

860,-

1269,- ü• .. &lun 

26/143 hl •. .Jt !. M2 253,BG 

650,- Mağazayı 

müşt.emil ev\t\ 
1/2 his. 

2373,- Arsa 
130,-

678 M2 474,Gt 

9950,- Arsa 1990 M2 19!10,-

32,- Arsanın 

2/3 his. 
375,- Ev 1/2 his. 

.80 M2 
104 lVl.2 

6,4() 

75,-

i50,- Ev nısıf his. 118 M2 90,-
·-· 

370,- Arsa 73,98 M2 

88,- Arsı 70 MZ 

34,- Arsa &4 M2 

42,- Arsı. 42 M2 

82,- Arsa 82 'M2 

8000,- Üç dükkAn 
bir kazino 1728 M2 

53,- Arsa 264.72 2 

10,- Arsa 47,50 M2 

32,- Harab 
baraka 33,32 M2 

65.- Aı a 64.86 M? 

388,- Arsa 258,50 M2 
3239,- Maaahır bir 

kahvehane Fıs
tıksuyu mesi- \ 

74,-

17,6!1 

6,80 

8,40 

16,40 

1600,-

ıo.60 

a.-

6.40 

13.-

77.60 

F - Hava Gedikli hazırlama yuvasını, ve ttava okullarını bitırdikten 

sonra hava birliklerinde 12 yıl gedikli erbaş olarak vazife görmeyi 

taahhüt etmek. (Bu taahhüt gedikli hazırlama yuvasına geldıkten ve ha\•a 

762 Eski Çarşı yeni Beva?•d mah. 
Yorgancılar sokak e:;..-"l \•e ye
ni 74 taj 74 

210.- Odalı dükka
nın 3/5 his. 8 M! 42 _ 1143 Üsküdar Altunizade rnah. Se-

, \ lamsız Tophanelioğlu sokak 

resi 1607,20 M2 
1214,- Ağaçlı arsa 

647,80 

sağlık heyetince yapılacak kat'i muayene iyi netice \•erdıkten sonra 

masrafı Türkkuşunca ödenmek suretile yapılac<ıktır.) 
769 Eminönü D ychatun mah. 

Kumrulu han alt kat eski 12 
veni 14 

100,- K8.gir od 20,- eski 9, 9 yeni 15, 21. 25, 21 

1031 Eminönü Sarıdemir mah. eski 1488,- Kagir mağaza 48 M2 297,60 

13/24 his. 7469,80 M2 242,80 

Karakol yeni Iğdıç sokak es'_, 
5 yeni 9 

• 3 - Gedıkli olmadan evvel "'e olduktan sonra alınııcak aylık ve tay

yareci zamlarının miktarlarıle diğer esas ve şartlar hakkında daha fazla 

malUnıat almal< istiyenler orta okul, lise ve kültür direktörlüklerine, as

kerlik şubeleri ba k;mlıklarma, Türk fla\·a Kurumu ile Türkkuşu şube

lerine gönderılen matbu broşürleri görebilirler. 

770 Emınönü Hocapaşa Aziziye 
Hocapasa sokak \•e Ankara 
cad. eski 1. 29 veni 1, 110. 112 
(Hoca paşa: 1 Ankara cad. 110, 
112) 

1680.- İki dükkanın 
168/720,. 36 M2 336,- Adresi \'e tafsilatı yukarıda y:ı . n gayrimenkuller peşin para ve açık 

arttırma ile sntılacaktır. 

4 - Kayıt muamelesine 30 haziran'da son verilecektir. Liızımgelen 

ıartlan haiz olduğu görülen gençler Temmuz ayı içinde Ankara'da Türk
kuşuna sevkedılecektir. 

5 - Hava Gedikli Hazırlama Yuvasına girmek isteyen orta okul me

zunları kaydedilmek üzere Türk Hava Kurumu Şubelerine, Ankara'da 

Türkk~u Genel Direktörlüğüne mür caat etmelidir. c3845. 

bie 

1 Devlet Demiryolları banlan 1 --------........ . Karabük inbrika istasyonu ile iltisak hattı işpatı kapalı zarf usulü ile 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" ~h~ifiatürer~~nebiltmeyc~b~m~br: 
· l - Bu işin muhammen bedeli 110.000 liradır. 
inhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 2 - istekliler bu işe ait şartname ve sair evrakı Devlet Demiryollarının 

••••••••••••••••••••••••••-~ Shl~wAnk~av~~~in~n5Jlliab~~e~~ilirl~ 
I - Şartnamesi mucibince (1) adet sigara paket makinesi kapalı 

zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

ll - Muhammen bedeli sü (10,000) muvakkat teminatı (750) liradır. 
lII - Eksiltme 3/Vll/939 p~artesi günü saat 10,30 da Kabataşta 

Levazım ve Mübayaat şubesi müdUriyetindeki alım komisyonunda yapı
lacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözU geçen şubeden parasız olarak alt
.1abilir. 

V - Münakasaya l§lirai etmek istiyen firmalar fiatsız fenni teklif· 
Jerini münakasadan (15) gUn evvel tetkik edilmek üzere tütün fabrika
lar §Ubasine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü muta.zammın vesika al
malan lAzımdır. 

VI - MühUrlil teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7.Y, güvenme; 
parası makbuzu veya baııka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı 
)arflan mlinakasa güntI ihale saatinden bir saat evveline kadar &om.is· 
(ona makbuz mukabilinde verilmelidir. (3475) ,,. 

1 - Şartname ve numunesi mucibince 18.000 Kg. baş ipi kapalı zarf 
~ullle eksiltmeye konmuştur. 

Il - Muhammen bedeli 9 900, muvakkat teminatı, 742.50 liradır. 

m - Eksiltme 1SlVIL939 pazartesi günU aaat 15 te Kabata§ta leva• 

3 - Eksiltme 23/6/939 cuma günü saat 11 de Ankarada, Devlet De-

miryolları Yol dairesinde toplanacak merkez 1. inci komisyonunca yapı
lacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektuplarile birlik

te aşağıda yazılı evrak ve vesaiki ayni gün saat 10 a kadar komısyon reis· 
liğine tevdi etmiş olmaları lbımdır. 

a, 2490 sayılı kanun ahkamına uygun olarak 6750 liralık muvakkat 
teminat . 

b~ Bu kanunun tayin ettiği vesikalar, 

C• Münakalat Vckfıletinden musaddak ehliyet vesikası cEhliyet vesi

kası için ihale günü1!den en az sekiz gün evvel bu vesikanın vcrilın.esine 

esas olacak belgelerini bir istidaya rapten müracaat etmeleri liızımdır.-

c2112• c3934. 
2 

zım ve mübayaat şubesindeki alını komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve nümunesi he r gün sözü geçen şubeden pare.sıza· 
lınabilir. 

V - lsteklilerin mühürlü teklif mektubunu kanuni vcsaikle % 7,5 

güvenme parası makbuz veya banka teminPt mektubunu ihtiva edecek 

kapalı zarflarını ihale günU eksiltme saatinden bir sB:S-t evveline kadar 

mezkür komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lAzım-
dır. . c37.37• 

İhale 15/6/939 perşembe günü saat ondadır. İsteklilerin bildirilen gün 
ve saatte depozito akçesi, nüfus t«:z~eresi ve üç kıt'a vesikalık fotoğrafla 
birlikte Şubemiz Emliık Servisine gelmeleri. (3839) 

Taşra Tüccarlannın na zan dikkatine 
M emlekeUmlzde bUyUk rajibet gören 

K A R T A L sandalye ferini satmak isterseniz 
fstanbu•a ge!diğinizde fabr ikamızı ziyaret 
etmeyi unutmayınız, KARTAL sand•lyalars 

çok ••Alam, -===-------
çoçko::~::. f ] 

Sipariılerinizi Mabmutpaıa-KGrkti1 iç han No. 12 ye vermeniz 

P. P. T. Levazım Müdürlüğünden : 
1 - Taahhüdün ademi ifasında" dolayı c50.000• adet 2 No. lu Fincaıl 

açık eksiltmeye çıkanlınıştır. 

2 - Muhammen bedel cl2500• muvakkat teminat c937.5, lira olup ek• 

siltmesi 31 temmuz 939 pazartesi günü saat 11 de Ankarada P. P. T. tl• 
mum Müdürlük binasındaki Satın Alma Komisyonunda ;,apılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat makbuz \•eya banka mektubu ve ka

nuni vesaikle beraber o gün ve saatte mezkfir komisyona müracaat ede
ceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankarada P. P. T. Ayniyat Şube Müdürlüğündel'J 
parasız verilecektir. (3981) 

-= il 

Sahibi: Ahmet Ceınaleddin SARAÇOCLU 

N riyat müdürü: Macit ÇETJN Ba aldığı yer: Matbaal EbUzriya 

--.--==mn ;?' 



İstanbul Belediyesi ilanları 
Senelik muhammen kircısı 10 lira olan Yeniköy Tekke sokağında 14/16 

numaralı 2324,60 metre murabbaı tarla teslim tarihinden itibaren bir se

ne llıÜddetle kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şart;.:. 
namesi Encümen kaleminde görülebilir. İstekliler 75 kuruşluk ilk teminat 
~akbuz veya mektubile b~rlikte 21/6/939 çarşamba günü saat 14,30 da Ila-
~cümende bulunmalıdırlar. (3972). 

lstan bu 1 Ha 1 k Tiyatrosu Zührevi ve cilt hastalıklan 
g~a~ Güler ve arkadaılan Or. Hayri Ömer 

SATILIK KOTRA 
Yedi metre boyunda olup iki 

metre genişliğindedir. Dilmen, yel
ken, salma, direk ve çarmıklar ta
mamdır. Tekne yeni aynı zamanda 
kamaralıdır. Fiatı (100) liradır. 
Görmek istiyenle.rin Kadıköy Şifa 
gazinocu Yervanta müracaatları. 

ZAYİ - Eminönü Malmüdürlü
ğünden almakta olduğum 3328 No. 
lu Eytam maaş cüzdanımı kaybet
ti~. : en isini alacağımdan eskisinin I 

DAMAR 
SERTLiKLERi 

-..,.,., , 

azıraa cuma güni\ akıamı 

A
CJsküdar ln,irah blhçesi::.de Öğleden sonra Beyoğlu Ağacamii 
ıkın Ölümü Eesr 3 perde karşısında No. 33 Telefon 41358 

hükmu yok.tur. rı 

Piyade Asteğmen Sıtkı oğlu Set- (;:i:lı::llZ~ 
çuk. 

Preventorium Sanatorium Direktörlüğünden : 
Miktar 

K Eksiltmeye Prevantoryom Pansiyon Tahmi• Tutarı lık Eksiltme1ain ya· 
Otıan maddenin ıçın için olunan F. teminat pılacaiı 

cinsi Kilo Adet KiJo Adet kurq Lira Krş. Lira K. Şekil Gün Saat n--- ----------------------------:-:-----:::-
II' J n c ı ncvı ekmek 20 000 15000 9,5 3325 ı 249 50 AÇJk 21/6/39 14 -Kıvırcık koyun eti ı 000 1000 55. 1100 

Erkek daglıç koyun eti 8 000 jlJOO 55. 7700 
K:uzu eti 2 000 '"iOO .5. 1575 
Sığır eti 500 300 ıO. 320 

802 15 Kapalı 21/6/39 14.15 

Cıger 250 250 27. 135 
Beyin ' 500 500 15. 150 

raça 1000 1000 3.5 70 
§kernbt:: 500 500 15. 150 - -....._ ~ . ~--- ........... 
esılmiş kuru meşe ve 

gürgen odunu 250 000 ~ , 50 kilosu 275. 2750 
~eşe mangal kömürü. 10 000 4. 400 
uaıhane koku 100 (ton\ 1900. 1900 
Yerli kriple 150 (tonr 1650 2475 
----~-----------------------------~ ---------~~-=---------....------:----------~ Arııakırması 5000 6. 300 
Kaba ve ince kepek 16000 4,5 720 
Sanıan 13000 2. 260. 
-----:-------------~-------------- ~------------~~----------------------~--sa çeşit yaş sebze 29250 32500 17150 15650 4930,75 370 Açık 21/6/939 15.45 
~---------'----------------~~ ~~~--~~~~~----------------------------
Kuru soğan 2500 2000 7,5 337,50 

::~:ta 3·000 3000 8
1

, 480 . 
- 20000 15000 ,75 612,50 

37 90 Açık 21/6/39 14.45 

564 40- Kapalı . 21/6/39 15.15 

Açık 21/6/39 15.30 96 

107,25 Açık 21/6/39 16.30 --
s d --- --------------------

a eyağ (Trabzon) 200 200 85 340 s d 325,50 Açık 22/6/39 14 

lfRiNAL 
ile geçer. 

rinal, karaciğer, böb•·ek, taş 
ve kumlarından mütevellid aan· 
cllarınıı damar ıertlikleri Ye 

şipaanlak tikiyetluiDİIİ UR1 
NAL ile geçiriniz. 

URİftlAL 
Vt1cudde toplanan uid ürik v 
okala t gibi maddeleri eritir 
Kuı temizler. Leueti hoş 
a'ınmau kolaydır. Yemekler 

ea aoma yanm bardak ıu 

"çcr;siade alınır. 

ingiff z Kanzuk Eczanesi 
BEYOtıLU - ISTANBU 

FLiT daima 
Umumi deposu ı ıırupın, 

lıtanbuı. Galata. Vorwcııa Han ı 

10 
adedi 

··~ ~ ' ... . . . '"'"". 

15 
ky.ruş 

a eyağ (Urfa) 2000 2000 100 4000 

a--- --~------------~ -=-----------------------~-- ===::=::====::=::::=::============= eydz peynir 1000 1000 40 800 ı 
Raş· r . 165 Açık 22/6/39 14.30 ••••••-•••••••••••••••••••••••••••••• _ cı peynrr 1000 1000 70 1400 • 

~~;~; ~~~ :-----;~· ~: 87 Açık 22/6/::- r Or. Haf iZ Cemal i 
Pıliç 200 200 60 240 ., : Lokman Hekim 

~ağı Ayvalık 1000 ıoer 52. 1040______________ Dahiliye Mütehassısı 

~ 

F enn:n yarattığı asri yeniliklerin bir e!eri ola;-;k 
E M 1 R yuli tıraş bıçaklarlmızıa yüzleri 

'l'az şeker 1500 40or 27 1485 
lı4akinelenmiş Tosya 
Pırinci 

~akarna (irmik) 
3500 
1500 
2000 n ekstra 

İr-·k 
~~··ı (sıfır No.) 100 
~~sta (yerli buğ> 100 

Pirınçunu 100 s· 1Yah zeytin 500 

~ı Yemeklik 1000 
fra tuzu 100 

l[Uru fasulye (Dcrma-
Son) , • -

~hriye (irmik) ,' 
s;ru barbunya' 
~~n Ayvalık 
('Şil mercimek 
lq ırrnızı mercimeı. 
t ohut (Biga) 

600 
100 
100 

3000 
1500 

150 
50 

400 
5t 

l500 
1000 
2000 
100 
100 
100 
300 
500

1 

100 
100 
100 

1 

200 

15' 
5f 

200 

27 
25 
15 
18 
20 
25 
27 

4,5 
6,5 

25 
25 
12,5 
35 
15 
17 
10 
1? 5 

' 

1620 
625 
600 

36 
40 
50 

216 
67,5 
6,5 

250 
50 

• 25 

1120 
75 
51 
10 
75 

:>62.30 Kap:o.Iı 15.30 

~u bamya 
:ı:ı~ • 

ortakal (80 l'k-D-.-. -t --
)ol) ı or • 

100 100 - -:------------------------~-"';:-. _ _ -----==..__...--50 

~Ott k .... a al (160 lık Hatay 
c-ort k ' a· a al (160 lık Mer-
~rı. Yafası) 
~l'ldalina (100 lük) 

~ıı az y ar:mC!ı' -
~ek Eregli 

fne 
ltaYsı 
ltarp 
lt Uz (Tekirda~ 
lt ö!Vun (Topatan) 
l.~\'ull (Kı rkağ.QÇ 
41\ir-ı .. 
~ ~lımerik 
~ tbeerik 
ıı. fta}i 
\J~ 
b~ nı (çavuş) 
~~ l'n (yapıncak) 
t} ze incir 

tJ. f'rıa (Amasya) 

~ümüşhane) 

zOO 
150 
500 
~00 

.. oo 
!50 
400 
·oo 
50t 
ıoo 

500 
500 

1000 
t500 

000 
1000 

500 
500 
500 . .... 

wo 
150 
500 
100 

100 
150 
20(ı, 

500 
500 
206 
54>0 
5~( 

1000 
1500 

1000 
1000 

.-,,_. . 

600 
500 
000 

,. 

3,5 
3 

4,5 
2,5 

'8 
l5 
14 
25 
13 
14 
16 
10 
10 
17 
17,5 
12 
10 
30 
20 

70 
90 

90 
50 
72 
75 

140 
100 
130 
140 
160 
20 
30 

102 
210 
120 
40 

300 
200 

' A0,5 Açık , 22/6/939 

~~ 1 
- Kurumumuz ve pansiyonunun 1939 mali yılına ait yiyecek, yakacak ve sair ihtiyaçları hazırlanan şart

lneleri mucibince eksiltmeye konulmuştur. 
~es 2 

-:- ~ksiltme yukarıda gösterilen gün ve ıaatlerde İstanbulda Cağaloğlunda Yüksek Mektepler Muhasibi 
tılluğü binasında toplanacak Sa tın alma Komisyon~da yapılacaktır. 

~ı-· 3 
-: Kapalı zarf usulile yapılacak eksiltmeler için isteklilerin teklif mektuplarını 2490 sayılı kanun hüküm-e: ~~ıresinde istenilen vesikalarla birlikte muayyen saatten bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon 

8h4ıne vermeleri. 

lılt ~ - İstekliler, 1939 yılı?a ait. Ticaret odası vesikası ve yine 1939 olmadığı takdirde 1938 yılına ait Ruh
~e btı nv~n tezke~elerile eksılt~e1ı~eglreceklerl 1ş kadar (enaz) her hangi bir resmt müessesede ı~ yaptıklarına 

mUesseseyı memnun ettıklerıne dair birer bonservis ibraz edeceklerdir. 

"~ - Bu erzak vesaireyi vermek isteyenlerin yukarıda gösterilen saatten bir saat evvele kadar muvakkat 
~li atlarını Yüksek Mektepler Muhasip~ 7atırmaları ve f8rlnamelerl ıörmek iatayenleriıı de her ,un 6

S&ese Direktörlüğüne baş vurmaları. · 

Divanyolu 104 
Muayene saatleri pazar hariç 

her gün 2,5 - 5 salı ve cumartesi .. 
sabahları 9 - 11 hakiki fıkara : 

• 

ÇAPAKSIZDIR 
Gayet keskin olmasının sırra budur . 

kabul olunur. T. 22398 : 
·-···-·-·····--··•••d·-·-~-·-·= ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ,_ 
AV C 1 

1haziran1939 dan itibaren: 

iNDiRiLDi 

Birinci Nevi 
·· Ka~a Av Barutu ESKi FİAT 

1 Kiloluk Kutusu 220 Kuruş 
112 
1/4 

) 

,, ,, 
,, ,, 

Kara Av Barutu 

110 
55 

ikinci 

,, 
,, 

Nevi 

YENi FIAT 

200 KurqJ' 
100 
50 

,, 
,, 

ESKi FIA T YENi FIA T ------------------------ -------------- ---------------
1 Kiloluk _Kutusu 
112 
114 
J/JO 

'' ,, 
,, 

·. 
,, 
,, 
,, 

, 

180 Kuruş 165 Kuruş 
90 ,, 82,5 ,, 
45 ,, 41,25 ,, 
18 ,, 16,5 ,, 



erece 

Varım Lltrelik Şi,esi 

• 

· Perakende · 100 Kuruştur. 

··_SATICILARA •/·-10 TENZiL.AT YA.PILIR. 
' . 

f nhisarlar S&tii KamvonrarındB.-i. 

1stey1 n·i -' . . . 


