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fi Yazanı M. Sıfır 
do~'tının 15 senesini Make
~llk y: .koınit•cılarile boğuşa
Ça,,~:_r~n Bursalı Ate~ Ahmet 
l Jia . arukulAde maceraları 

::;-.:.; zıranda başlıyoruz -

olonya - Danzig 
Hududu Hidiseleri 
Leh HükOmeti; intizamı temin lcin Danzige 

Askeri Kuvvet mi Gönderecek ? 
. ~A. Bek dün Sovyet Elçisi ile görüştü. Milletler 

Cemiyeti Danzig J<omiseri Varşovaya gidiyor 

I;>anzigte geçen laalta devrile~ Leh eksprest 
Varşova, 26 (A. A.) - Dantzig

den bildirildiğine göre, serbest şe -
hirde oturan bir Polonyalı dün ge . 
ce Dantzig polisi tarafından tevkü 

edilmiştir. Sebebi, malfım değildir. 
Dantzig arazisinde kain Tiegen-

hof mevkininde bUtün köylülere 
Polonyalılara bir şey satmamaları
nı bildiren nazi partisinin bir tami
mi gönderilmiştir. 

Piecle ve Szylinovo'da Polonyalı

(Sono 8 üncü sayfamızda.) 

Denizbank. Kooperatifinin Dünkü U. 
Toplantısı Çok Münakaşall Oldu 

idare heyeti tcbrie edilmedi. Azadan bir çoğu 
Heyetle murakiplere teessüf ve teessürlerini 

bildirdiler. Yolsuzluklara sebep ne imiş? 
(Yazısı 3 üncü sayfamızda) 

ABONEŞA.Rn.ARI 
Ttlrki1e EeneW 

900 Kr. Seneliii 2400 Kr. 
SOO Kr. 6 aylığı 1250 Kr. 
260 Kr. 3 aylığı 650 Kr. 

90 Kr. 1 aylığı 3'0 Kr. 

HER YERDE 

3 
HALK QAZETESI 

Peata ittiaadıaa •irmeıait ••• • 
lelı:etler lçia 28, 14, 7 .5 •• 4 lira 

KURUŞ 

SoYyet • ingiliz 
Fransız Paktı - --Londranın cevabı dUn 

Moakovaya blldirlldl 
Londra, 26 (A. A.)- Paris ve 

Londra hükmetleri tarafından tas
vip olunan tngilterenin Moskovaya 
mufassal cevabı Sovyetlcre t ' 
oluıµnak üzere tngilterenin Mosko
va Büyük Elçisi Seeds'e bildirilmiş
tir. 
Fransız Hariciye Nazın Pa.ris 
. Sefirimizi kabul etti 
Paris, 26 ( A. A. ) - Bonnet, dün 

Türkiye ve Polonya Büyük Elçile· 
riİıi kabul etmiştir. 

(Sonu 3 ü:ıcü sayfamızda) 

Bükreş Sefirimiz 

Rus Mareşafı İngiliz askeri ma-
nevralarına çağırıldı 

Londra, 26 (A. A.) - tngiltere hü
kfımeti, Vorochilov'u eylfilde yapı -
lacak İngiliz manevralarına davet 
etmiştir. İngiltere ile yardım misak
ları akdetmiş olan diğer memleket
ler de bu manevralara davet edile
ceklerdir. 

Haksız yere lflnden 
kovulan makinist 

Bugün fazla yazımız olduğun
dan Yadettiğimiz bu yazıyı 

yarın neşredeceğiz 

Adliye Vekaletine Bolu Meb'usu 
Fethi _ · . :=.... Okyar ve Gümrük ve 
İnhisarlar Vekaletine Trabzon Meb 
usu Raif Karadeniz'in tayinleri Baş 
vekalet tarafından inha ve Riyaseti 
Cümhuı'ca tasvip ve tasdik buyu -
rulmuştur. 

Bu husustaki Riyaseti Cümhur 
tezkeresi Meclisin bugünkü içtima

ında okunmuşve Başvekaletçe .yeni 

Vekillere vazifeleri tebliğ edilmiş -
tir. 

Yeni Adliye veki imi1 
Fethi Okyar 

Mühim Bir Eroinci 
Şe ekesi Tutuldu 

3 .Kacakcı ve 1 Kilo Eroin Ele Gecti 
' ' ' ----..::.---

Kendine kaçakçı süsü vererek şebeke arasında 
çalışan bir memurun muvaffakiyetli cürmümeşhudu 

Murafaza teşkilatı memurları bir 
müddettcnberi mt!mleket dahilinde 
iş yapan büyük bir eroin kaçakçı şe
bekesi meyd.ana çıkarmıya muvaf
fak olmuşlardır. 

Teşkilat, kaçakçıları meydana 
çıkarmak için bir memuruna ka
çakçı süsü vererek şebekenin içine 
so,.kmıya muvaffak olmuş ve memur 
kaçakçılar arasında kaldığ~ üç dört 
aylık bir zarr.nn zarfında emniyet 
kazanarak kendilerinden 750 lir.:ı 

mukabilinde bir kilo eroin almak is
tediğini bildil'miştir. 

Nihayet, bundan üç, dört gün ev
vel kaçakçılar bir kilo eroini vere-
rek paraları teslim alırlarken Şiş

hanede bir otomobil içinde cürmü 

• 
imar Mı, Gösteriş Mi? 

Gemlik'ten bir mektup aldık. Bu 
mektupta Gemlik köylülerinin ev· 
leriııi tamir ettirmeğe ve beyaz ba- ! 
dana yapmıya mecbur edildikleri,'. 
evlerini badanalayamıyan 'köylüler

den 15 lira para cezası istendiği ve 
bu yüzden bazı köylülerin köylerini 

terk ile ~ aramak için fabrikalara 
müracaat ettikleri bildiriliyor. 

Yurdumuzu imar için halkı teş
vik ve tergip çok iyi ve alkışlana
cak bir teşebbüstür. Ancak bu imar 
teşebbüsü füıuli para cezaları iste
rneğe dayanır ve köylüyü köyünde.:ı 
kaçıracak bir ceberuta inkılap edeı·
se fayda yerine mazarrat verir. 

Köylüyü para cezasile korkutup 
evini badanalamıya sevketmekten 
ziyade ona bir gaz tenekesi kirecin 
bin bir ayıbı örttüğü, sayıslZ mik
ropları ve haşereyi imha ettiği mü
nasip bir lisanla anlatılmalıdır. 

Köylü evlerini beyaza boyataca· 
ğım diye köylüyü köyünden kaçır
mak affı güç bir idaresizlik ve be
ceriksizliktir. 

Can yakarak, gönül kırarak ya
pılan imar gösteriş mahiyetini alır 
ve bütün kıymetini kayb~ar. 

Köy evlerini düzgür.lemekten zi
yade kôyliiyü köyüne ve ipne bağ
lamak hünerdir . 

.A. CEMALEDDIN SARAÇOGLO 
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Tefrika Nol03 Yazan ı M· SIFIR 
Çekirge Akını ---·--

''Kıpırdama Yakarım!,, 
Yalova Ve Slllvride mec

buri mUcadele açlldı 
Yugoslavya ve Bulgaristan'dan 

sonra, Yalova ve Silivride de olduk· 
ça büyük mikyasta çekirge afeti 
bulunduğu haber alınmıştır. 

• 

4ramızda Ancak 20 Adımlık 
Mezruat için çok büyük bir teh

like teşkil eden bu afetin derhal ve 
süratle önüne geçilmesi için icabe· 
den tedbirler alınmaktadır. Afetle 
mücadele için mükn11efiyet usulü 
ihdas olunmuştur. 

Bir Mesafe Mevcuttu _ ......... . 
Açlığımı teskin etmek 

kaygısı kararımı da, yolumu da de
ğiştirtmişti bana. Altunizadeye çık
maktan vazgeçmiş, Göztepcye yüz
başı Yusuf Beyin köşküne gitmeyi, 
orada açlığımı gidermeyi ve hem de 
başımıza gelen hadiseyi bildirmeyi 
daha uygun bulmuş ve hemen yola 
girişmiştim. 

Vakit gece yarısını geçmişti. Yu
suf Beyin köşkünün arka cihetinde 
ve bağ kütükleıinin arasında idim. 
Pençerelere bakınıyor, evde kimse 
bulunduğuna delfılet edecek bir ışık 

· arıyordum. Ne ynzık ki, o da yoktu. 
Biıtiin pençereleri kapkara, saç bir 
levha ile kaplı gibi bulmı.ış ,.e gö
züm, gönlüm kararmıştı. Artık ümi· 
dim kırılmış, yine Altıınizadeye git 
mek üzere, sindiğim yPrden silkinip 
kalkmıştım. Bahçenin dikenli telli 
duvarını aşacağım sırada gözüme, 
kocaman bir ağaç ve üzerinde de 
top top duran ayva kozalnkları iliş
mişti. 

Hemen sekiz, on tnne koparmış 
ve ceplerime doldurmuştum. Hiç e
şine tcsadUf etmediğim bir iştahla 
kemire kemire yola düzülmüştUm. 

1 Göztepede Gazi Osman Paşa kö3-
künün karşısındaki tarlalarda i· 
elim. Ve yavaş yavaş yürüyordum. 
Şimenı!.fC'r hattına yakın otluk ve 
genişçe bir sahaya girmek üzere 
iken, otlar arasından ansızın iki göl
ge fırlamış ve bir çığlık kadar kes
kin bir sesle haykırmıştı: 

\ - füpırdama. Eller yukarı. 
Gerçi korku içinde\·e çekine çeki· 

ne yürüyordum amma, böyle ıssız 
bir ycrd(', kal"Şlllla dikiliveren iki 
ld id n de korkup titriyecelt, elleri
mi kaldırıp krndimi teslim edecek 
bir adam değildim. Hemen elimi be· 
limdcki tabancaya, kendimi de yere 
ntmış ve sert bir sesle ben de bnğır
mıstım: 

İki kazanın mücadele memurları 
da işe müdahale etmişlerdir. 

Yaralı kolum biber gibi yanıyor, 
sızlıyordu. Karşımdaki ölmüş de -
ğildi. YUrtiyemiyecek bir halde idi. 
Dizkapağından vurulduğunu iyice 
tahmin ediyordum. Tekrar ayağa 

kalkamnması da tahminimi kuvvet- Kadın Berberleri 
lendirmiş, nişanımdaki isabeti gös-
termişti. Benim ve arkadaşlarının 
iki silah sesini muteakıp birden or- Ondülasyon makinaları 
tadan kayboluşumuz, takipçileri her • • k -ı • k 
halde ürkütmüş olacaktı ki, bulun - ıçın ceza esı mıyece 
duğumuz yere doğru il~rliyememi§- İstanbul Belediyesi bundan bir 
!erdi. tyice farkediyordum, \içil bir müddet evvel kadın berber dükkan
yere toplanmışlar, her halde yapa- larında bulunan ondülfısyon makı -
caklan şeyi görüşüyorlardı arala • nelerinin tabi olacağı şeraiti ihtiva 
rında. eden bir talimatname hazırlamıştı. 

Yavaşcn kalktım. iki büklüm bir Bu talimatname mucibince dükkan
larında bu nevi makinelerden bulu

yürüyüşle biraz gerimdeki çukurlu· nan berberler slir'atle talimatna -
ğa atıldun. Gerçi koşamıyorsam da me ahkamına muvafık olmıyaıı 

makineleıini tadil ve yenileştirmek 
mecburiyetinde bulunacaklardı. Ma 
hallin zabıtai belediye memurları 

da sık kontrol yaparak dükkanların
da talimatname ahkamına mugayir 
makine bulundurulan esnafı cezalan
dıracaklardı. 

İstanbul Belediyesi bu talimatna
menin tatbikinden ~imdilik vazgeç
miş ve jşi bir müddet tehir etmişti. 
Halbuki berberler Belediyeye mü -
racaat ederek zabıtai belediye me -
murlannın tehir ediJmlş ve mevkii 
tatbike vazolunmamış olan bu tali-

oldukça hızlı yürüyebiliyordum. 
Hem gidiyor, hem de kolumu teda-ı 
vi ediyordum. Yaranın üzerine bir 
tutam tütün basmış, büyiik yazma 
mendilimle de sıkıca sarmıştım. j 
Tabii, canım yanmıyor değildi. Ya-ı 
nıyor, hem de kıvrandırıyordu beni. 
Biraz daha yürümüş, Sultan Mura-1 
dın çütliğinde, Bulgarlar tarafından I 
işletilen bostanların arasına var -
mıştım. Arkamdakileri göremiyor-1 
dum amma bağırtılarından yaklaa
tıklarını hissediyordum. Neye ya
lan J>Öyliyeyim, demanım kesilmiş, 
ya, yürüyecek hal kalmamıştı ben· 
de. Sinip saklanacak kuytu bir yer matname ahkamına gayrikanuni O· 

araştınrken, bir ağacın dibinde larak tatbik ettiklerini ve bu suret
bağlı bir hayvan gözüme ilişmi.:ıti. le esnafa ağır ceza kestiklerini söy-

:ıı lemişlerdir. 
Hemen sokulmuştum. Bağını çöz - Bunun üzerine İstanbul Beledi -
mUş, çulunu düzeltmiş ve atlamış-
tım üze:dne. yesi, bütUn kau.alara bir tamim 

göndeıerek bu talimatname ahkfı-
. ~üb::ı.rek hayvanın yürUyüsü ta- mının ta.tbılc olunmaması ve bu yU.ı 
lıhıme de rah\•an imiş. Sarsılmadan den hic bir berbere ceza kesilmeme· 
rahat rahat ,.e istediğim bır sür'atle sini ehemmiyetle tebliğ etmistir. 
dereyi geçmiş, Gazhane yokuşun • vvvvvv ı. 
dan, Ermeni kabristanı yolund~n VU:..l\YFirrııı: 
Acıbademc varmıştım. Artık takip
çilerin bana yetişmeleri ihtimali 

kalmamıştı. Kendi mikurtulmuş say 
ınış, hayvanın ipini, indiğim yerde 
bir ağaca bağlamıştım. Kurtuluşu

mu temin ettiği l~in gözlerinden öp
müş ve sUr'a.tle oradan ayrılmı~ -
tırn. Ahmet Ratip ve Cevat P.aşala
rın. köşkleri arasından sarkarak, 
Valde köşkUnUn arazisine girmiş -
tim. 

Yarım saat sonra da Altuni za
de caddesini aşmış ve ( .... ) Beyiıı 
köşkünün bahçesine atlamıştım ki 
o esnada da §af ak atmı§, gUn açıl· 
mıştı. ( ..... ) Beyin ihtiyar babası 
1smail Hakkı Bey beni vuruk gö -
rünce ne şaşırmış \'e ne de eve al -
mak i~in tereddilt göstermişti. !yi 
kalbli ihtiyar, beni derhal soymuş, 
yaramı temizce yıkamış, sarmış 

sarmalamış ve bir yatağa yatırmış
tı. 

Rumen kumandanı vilayette 
IIavuzlıınmak üzere şehrimize ge. 

len Rumen Hükumetine ait denizal
tı gemisi kumandanı dün Vali mmı
\tni Hüdai Karatabanı vi1ayetle zı
yaret etmiştir. Bu ziyaret kuman~ 
dana .iade olunmuştur. 

VVVVVVVVVVVV.....,,...,'V'v'V'.""'-""'-AA-AA-~~, 

BELEDIYEDl!l : 

Meccani plaj mı, ucuz plaj mı? 
Üsküdarda Selimiy/ önünde Be

lediye tarafından halkın bedava de
niz banyosu yapması için tahsis o
lunacak plaj hakkında Belediyeye 
iki firma teklifte bulunmuştur. Fir
maların yaptığı teklife göre burad:ı. 
firmalar larnfmdan soyunma odala
rı da vücude getirilerek rok güzel 
bir plaj vücude getirilecek, f'1knt 
plaj, 5 ve 10 kuruş gibi çok ucuz bir 
fiatla halka tahsis o1unac~ktır. 

- Kıpırdamayın, yakarım. 

Aramızda ancak yirmi metre ka
dar bir mesafe y::ı. var, ya yoktu. 
Kar!jımdakiler de yere kapanmış -
lardı. Fakat tesadüf aramıza yük
sekçe bir tümsek koymuştu. Benim 
gözüm, çarpışmaktan ziyade savu§
maktn idi. Tümseği kendime siper 
yaptım, hemen geri geri emekliye
rek bir hayli uzaklaştım. Karşım -
dakilerin sessizliği ve hareket.sizliği 
beni cesaretlendirmışti. Bir slnr&p 
çevikliği ile sıçramış ve tabanı kal
dırmıştım artık. Kurtulmuş muy -
dum? Hayır, aziz dinleyicilerim. 
fümler olduklarını anlıyamadığım 
bu iki kişi, ardıma düşmüşler, biraz 
sonra üçleşmiş ve hatta dörtles -
mişlcrdi. Zikzak ve şaşırtıcı yfüi.i -
yüşterle kaçıyordum. Tekrar şimcn
dif er hattını bulmuş, geçmiş, Nü -
mune bağının yn nmdaki tarladan 
Feneryolunun Kuyubaşı mahallesinl 
bulmuş, Uzunçayır istikametini de Ben tam bir buçuk ay bu iyi in • 
tutmuştum. Arasıra arkama bakı- sanların evinde kalmıştım. Ve hiç 
yor, geldiklerini gördükçe sür'ati. §liphe yok ki onlara ağır bir yük ol· 
mi arttınyordum. üçUnUn sivil ve rnu§tum. Fakat, ne ( ..... ) Bey ve 
birinin de üniformalı düşman polisi ne de pederi hiç te yiiksünmemiş • 
o~duğunu iyice farketmietim. tçle _ ler ve bana hakiki bir evlat mua • 
rınden~ birü1in diğerlerinden daha iyi melesi göstermişler ve bilhassa te
koştug:.aıu ve gittikçe aramızdaki davi ettirmişlerdi Kolum Şİ§mlş, 
mesafeyi kısalttığını da iyice görü- hatta kangren ihtimalleri başgös • 

Firmalar, aynca Şirketihayriye İ· 

le de anlaştıklarım, plfıja İstanbul
dan gelecekler için vapur ve plaj 
fiatı tesbit olunduğunu, bunun 25 
kuruş gibi çok cüzi birşey olacağını 
bildirmiştir. 

yordum. O esnada, Sultan Murat termişti. (Devamı var) 
köşkünün gerisindeki arızıilı arazi- ,. ____________ ;. 

ye hemen hemen yaklaşmak üzere 
b~ulunuyordum ki, arkamdan bir si- TAK V J M 
lah patlaml§ ve sol kolumun puı .............................. AMI 

tarafını sarsmı~tı. Bir}ta~ adını da- 27 Mayıı 1939 Cumartesi 
ha. atmış ve birden geri dönUp d.lı: 
çökmüştüm. Tabancamı düzeltmi§, 

ve canımı yakan bu dilamana öze _ 
ne özene nf§&ll almıı, on beş metre 
yakla§mca da tetiği dUşllrınU§tilm. 
O da, benim gibi sarsılıp stlkinmfş, 

~puzun yere serilmişti. Kaçnuyor • 
öum art.ık. Daha doğru.su katamı • 
yor ve ka.çnuya teşebbUsU kaıdim 
ioin çok WtUkelf buluyordum. Oto
meHk taha.ı,~ taın yedf tane 
YM• !c eRr·jlirO vard.J .-u'"'..._ -.ı-

Hlcrfı 7 Rebi!lihfr ıuı 
1. .. 1ı14MA.Y1 S U.SS 

Ruıı bıur: 22 

D•t• aaatl: 4,33 
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Belediye teklifi tetkik etlecektir. 

Cezalandırllan esnaf 
Beyoğlu kazasında 290, Adalar ka-

zasında33 esnaf Belediye talimatna
melerine riayet etmediklerinden 
muhtelif cezalarla cezalandırılmış

lardır. 

BUtçe taadlk olunuyor 
İstanbul şehir bütçesi Dahiliye 

. VekAleti tarafından tetkikleri biti
rilmiş ve tasdike iktiran etmiştir. 

Azapkapı maketi 
Şehircilik mütehassısı Prost tara

fından hazırlanan Azapkapı pHinı 

üzerine maketi hazırlayan zat, ma
ket üzerindeki çalışmalarını bitir -
miştir. önUmUzdeki hafta maket, 
Belediyeye teslim olunacaktır. 

Mtitehassıs Prost, Eminönü ma
keti Uzerindeki tetkiklerine devam 
etmektedir. Bu tetkikler bir aya 
kadar ikmal olunac&lt ve EminörıU· 
nUn 1rat'1 plhu t-btt olu~a.cak-t.ıl'. 

Okuyucularımız 
Diyor ki ~ 

Makul Bir İstek 
Mali sene başı olan Haziranın 

yaklaşması dolayısile herkesi bir 
düşünce aldı. Bu da evlerimizde 
bulunan Radyoların senelik vergi
si olan 10 liranın defaten postane
ye yatırılması keyfiyetidir. 

Geliri az olan kimseler için her 
sene on lirayı defaten vermek ha
kikaten çok müşkül geliycr. 'B::ız~ 

kimselerin fikirlerine göre radyo 
kullananların bir zevk meselesi ol
duğundan bu 10 liranın verilebile
ceği söylenmekte ise de zevk çalgı 
çalmııkla ise bunu bir gramofonla 
da temin etmek kabildir. Halbuki 
radyo ile günlük havadisleı', çocuk 
ierbiyeleri, ha;,;talıklardan korun
ma gibi daha buna benzer bir çok 
istifadeli konuşmalar var ki bir 
zevkten a,ha ziyade halkı bilgilen
dirmek gibi biiyük bir ihtiyqçlır. 
Bu ihtiyaçları ve hem de radyo 
abonelerinin daha ziyade çoğaltıl· 
ma~ı için bu ,·erginin mi.i.mkt.lnse 
indirilmesi. olmadığı tak<Erde Em
lak ve Arazi vergileri gibi dört mU
savi taksitte tahsiline acaba imkan 
yok mudur. Bununla kabili kıvRs 
olmıyan cok rnuazzom isleri hallet
miş olan kıymetli Nafıa V~kilimi
zin de bu işi lıalledcce~ine hic siip· 
hemiz yoktur. Kıymetli gazeteni
zin Okuyucularımız diyor ki sütu· 
nuna biran evvel dercini derin say
gılarla rica ederim. 

Kuzguncuk hkele caddesinde 
Makbule Kurtböke 

Yeni Sabah - Bugün radyo bir 
lüks eşyası olmaktan Ç!kmış, rne
dent bir ihtiyaç halini alm~ştır. 

Bil)aenaleyh ritüyucumuzun dileği 
makul ve yerindedir.· Bir taraftan 
radyoyu köylere kadar sokmıya 

ve ucuz halk radyoları yaratmı •a 
uğraşırken öte taraftan az kazanç
lı vatandaşlard ... n senelik taksit 
olan (lO) lira)'l ddoten istifaya 
kalkısmak aklın ve mantıV.ın kabul 
edcmiycccıği birşeyd ir. Mercii aidi
nin kemali ehemmiyetle dikkat na
z rını çekeriz. 

HAABtFTE: 

Beyazıt kütüphanesi 
Bey<ızıt Kütüphanesi yanında ve 

Kütüphaneye ait bulunmıysn ma
hallin Maarif müdürlüğü tarafından 
kiralanmasını l\Iaarif VckUleti dün 
bir emirle bildirıniş \'e bu hususta 
icabeclen tahsisatı da göndermiştir. 
~~'VVV'Vv'VVV 

POLIS'I!l: 

Genç kızı döven adam 
Üsküdarda İnkılap mahallesinde 2 

numarada oturan, Mehmedhı kızı 

Düıdane Çetin polise milracaat e

derek ayni yerde mukim l\fortaza 
tarafınaan dövüldüğünü söylemiş

tir. Murtaza yakalanmıştır. 

Pençareden dUten çocuk 
Büyükderede Nezaret sokağındn 2 

numaralı eYde oturan elbiseci Ya· 
serin 2 yaşındaki oğlu Arşak; dün 
odada pençerc kenarında otururken, 

cam kırılmış ve c;ocuk pençereden 
aşağı düşüp hafifçe yaralanmıştı;. 

Maçka - Beşiktaş yolu 
Dolmabahçede yapılacak 25 bin 

kişilik stadın inşasından sonra sta
da gelecek halkın Beyoğlu tarafı ile 
tramvayla doğrudan doğruya mu· 
vasalesini temin etmek maksadile 
Maçkadan Beşiktaşa yeni bir tram
vay hattı yapılacağını yazmıştık. 

Bu hususta kat'i kararını vermiş o
lan İstanbul Belediyesi, tramvay 
hattının geçebileceği iki güzergah 
hakkında karar vermek üzere şe -
bircilik mütehassısı profesör Pros
tu beklemekte idi. Maçka.dan ine -
cek bu iki güzergahtan biri Akaret
ler, diğeri Taşlık tariki idi. 

Öğrendiğimize göre mütehassıs 

Prost, bu husustaki kat'i kararını 
vermiş ve tramvayın Taşlık tariki
lo Maçkadan Beşiktaşa indiıilrnP~i
ni muvafık görnıllştür. Bıınun i!;:~

ril)C şehir plfuu u.&erlnde. geQt'C Pk 
trıuııva.y ba.ttJ faarellll t~Rhit ~.1t•n · 
muşt•..ır. 

iki Yangm .... _ 
EyUpte iki kuaUbe tama
men vandı. Bayoğlun
da da bir apartıman 

tututtu ! 
Dün şehrimizde iki yangın o1muş

tür: 

1 - Eyüpte Karlıkdere sokağında 
70 numaralı Mehmedin kuliibesin
de ocakta çalılarla yemek pişirilir

ken, çıkıın alevler tavana sirayet e
derek kulübeyi tutuşturmuştur. 

Bu suretle büyüyen ateş, biraz 
sonra, yanındaki 72 numaralı Şiik· 

rünün kulübesini de yakmtştır. Der· 
hal yetişen itfaiye, her iki kulübe ta· 
mamen yandıktan sonra ateşi sön
dürmüştür. 

2 - Bcyoğlunad İstiklal caddesin
de Tiyatro ~;ıkağında 3 numaralı 

manifaturacı Alinin apartımanının 

bacasının kurumları, dün birdenbire 
tutuşmuştur. 

Ataı, üst kattaki kaplamaları 

yakmak üzere iken yetişen itfaiye 
ta:-afından söndürülmüştür. 

Parlayan Benzin 
Leke çıkaran bir kadının 

ell ve yUzU yandı 
Fulihte Muratpaşa mahallesinde 

oturan Münitin karısı Zehra, dün 
benı.in ile leke silerken, yanındaki 
ütüden benzin ateş alarak parlamış
tırd. 

Bu suretle çıkan alevlerden, bir
kaç parça çamaşır ile genç kadının 
eli ve yüzü yanmıştır. Yaralı tedavi 
altına alınmıştır. 
~AAA.AA.~AA-~~~""'""'""'~ 

HABKEMELERDE: 

Karısına bıçak çeken koca 
Sirkecide Demirkapıda oturan 

Milzeyyen isminde bir kadın, dün 
polise müracaat ederek nikahlı ko
cası Aii Takçılar tarafından kendi
sine bıçak çekildiğini iddia etmiştir . 

Suçlu Ali Takcılar yakalanmış ve 
mahkemeye verilmiştir. 

I\Iuhakeıne, şahit celbi için. başk:ı 
bir güne talik olunmuştur. 

Sarhoşun m•rlfetl 
Dün gece saat 24 te 'Tepebaşında 

Cümhuriyet blhçesinde sarhoş olup 
rezalet çıkarmak istiyen ve Kasım

paşada oturan Mehmet Ali polis me
murları t,arafrndan yakalanmıştır. 

Mehmet Ali: cürmümeşhut mah· 
kemesine verilmiş ve dün :~ lira pa
ra cezasına mahkum olmuştur. 

: 

Turisti~ tetkikler için isviçreden 
bir heyet geııyor 

Şehrimize gelen haberlere gör<;? 
turistik ve sportif bir etüd yapma!< 
gayesile yakında 1sviçrcden otomo
bille bir heyet gelecektir. Heyet a
zaları bir müddet şehrimizde kala
rak tetkikler yaptıktan sonra mem
leketimizden dost trana gidecekler
dir. 

-.. -... 

Taraçadan çama,ırları 
toplarken yakalanan 

• hırsız 
Galatada oturan sa bık alı güru

hundan Mehmet oğlu Salfıhattin, 

dün Kumkapıda Tornalı sokağında 
50 numaralı apartmanda ikamet e
den Ragıbın apartmanına girmiş ve 
tara~da asılı duran çamaşırları ça
larak kaçmak isterken suçüstü ya
kalanmıştır. 

Bir kUçUk talebeye 
otomobll çarptı 

Beşiktaşta 19 uncu ilk mektep ta
lebesinden 8 yaşında Ahmet CelAl, 
dün caddeden karşı tarafa geçmek 
isterken, Tarlabaşında oturan şo

för Peronun idaresindeki 2241 nu
maralı otomobil çarparak hafifçe 
yaralanmıştır. Yaralı talebe, Şişli 

Çocuk hastanesine gönderilmiştir. 
Şoför yakalanmıştır. 

r..,..,..VV'VV'VV'VVVVVVVv~""""'°"'"'-._....,..._,..,.. 

Yurtdaş; 

Her zaman için en hakiki 
dost, en fedakar yardımcıı 
Bankadaki tasarrufatındır. 
Onu hiç ihmal etme. 

Ulusal ekonomi 
ve 

Ar-tt1rrı ·; K tırıımu 

27 MA YlS 1939 

A lmanyanm Dant.cig ve koridoı· 

meselesinde He1 i sünlüğü talepler· 
den sonra ayni mliddet zarfında si· 
yasi saha, bu meseleye t:ıalluk e -
den müsbet birnetice henüz elde e· 
dememiştir. Alıİıanya, kat'i istek -
lerini serdettikten sonra ı:ıi'l"'dilik 

ileri faaliyet hamlelerine girişme

miş ve sükutu ihtiyar etmiştir. Yal· 
nız bu sükut, zfilıir.i bir hal olup mü
cadele bundan böyle gizliden gizli· 
ye vukua gelmekte ve iki cephe ar· 
zetmektedir. 

Berlinin bu maksatla takip etme
yi üzerine aldığı ilci yoldan biri, 
Dantzig ve havalisindeki Almanlar 
arasında mütemadi bir heyecan tev· 

lit edecek vesileler bulmak ve Po
lonyaya ve demol:rat cepheye mat
buRt vasıtasile hücumlarda bulun -

maktır. Bu sebcptım Polonyayn 
karşı kalem mücadelesinden başka 
ajans haberlerinden de görüldüğU 

veçhile her gün iki millet arasındiı 
bir sinir ve heyecan havası uyandı· 
racak hadiseler vukua gelmekte. 

bir gün Polonyalılara malum Al -
manların hUcumu, bir gün bazı Po· 
lonyalılnrın Almanlara taarruzu, 
bazı günlerde de müsaadesiz tayya· 

re uçuşları, müsadereler müşahede 
edilmektedir. Bu yüzden ortaya çı· 
kan küçük hadiseler, iki civar mil· 

letin efkarı umumiycsinde menfi 
tesirler icrn edecek mahiyet almak· 

tadır ki, Dantzig meselesinin rnüte· 
kabil bir anla§ma ile ııihayetlene • 
ccği hakkındaki bazı nikbin dlişUn
celcri de kuvvetsiz bırakmaktadır. 

Mihver siyaseti, Polonya mesele· 
sinde, bu şekilde hareket ederken, 
diğer cevheden de yani siyasi cep • 
heden de faaliyete girişmek ıuzu • 

munu hissetmekte ve bu yolda ı::ür· 
atle ilerlemeyi istemektedir. 
Yalnız bu da mihver siyasetine yeni 
bir ı?CY hediye etmemiş ve bu d:.ıld· 

ka, daha ziyade, iki akid tarafın 

efkarı umunıiyesini kuvvetli tutn· 
cak bir keyfiyettir. Yalmz mihver, 
bundan başka, bilhassa şimalde ve 
şimal garbide faaliyetlerine kcrnıi 
vermeyi de siyasi bir düstur olarn:k 
ele almaktadır. Bu nrnda ve şinıal 
mcınleketlerile \·e Baltık devletlerilC 
de sıkı temaslarda bulunmayı aı-zıı 

etmektedir. Fakat bu sahada mihver 
siyaseti fnzla bir muvaffakıyet elde 

etmiş görünmemekte, bilakis bı.1 

devletlerin kısmı lizamının herhangi 
bir ihtilaf amillerinden uzakta ka 1 • 
mayı istihdaf eden siyaselterinC 
çarpmaktadır. Ve ayrıca bu diplo • 

matik faaliyetlerin, mihver nokta • 
sından bazı menfi tezahliratı dn. 
mii!3ahede edilmektedir. 

Bu arada, Belçika Kralı ile Hol· 
landa Kraliçesi tarafından söylencfl 
nutuklar çok calibi dikkattir. Ta • 
rihin seyrinde bir aralık beraber yıı· 

şaınış ve bir kül teşkil etmiş bu il<İ 
müstakil ve ayni zamanda rnüsteıtı• 
lekeci devletlerin, mütearrıza kar§J 

birleşmek ve tedafüi bir siyaset tıı• 

ki bini istihdaf eden sözleri hntıı dtı 
tutulmıya değer. Zira Hollanda ilt 
Belçikayı ileı1de daha kavi bir si • 

yasi te~riki mesaiye sevkedebile • 
cek bir nokta, nilfus - arazi dhctin• 
den küçük olan, fakat sanayi \t: 

maliye cephesinden büyük bir e • 
hemmiyeti haiz bulunan bu iki )..\'' 

rupa. de\·leti, çok büyük müstemte· 
ke topraklarına maliktirler. Belçi • 

kanm Afrikadaki I{onfo~, Hollfıil • 
danında bilhassa Felemenk Hindill' ' . 
tandaki toprakları, ilk madde j}ıtı' 

yacında bulunan ve müstemleke i5' 
tiyen mih\'er siyasetinin hedefle • 

rinden birini teşkil edebilir~· 
beptendir ki Belçika ile Holland9• 

harici siyasetlerinde bu noktayı goe 
önünde bulundururlarken mll.ııii tetf 
birler ittihaz etmeyi de dllşUnnıı:lC' 
tedirler. 

Neticede, Dantzig mese1esi. tıı!f 
birtakım anlaşmalar, diplorna.ı-ıi fe; 
nalıkları tevlit eder, bazı devıetıeı. 
inkisari hayallere, baı.ı de\•ietierl 

de t.lmitlere sevke<ler, ve nnı2;'6e 
sııllıUn fd&mesl yolunda :lnrvv~tli ~· 
dırrı.lru· attınrken, ytn9 tanl!kd• ,t; 
ziyetlni bu·ılluıumalrtn irü c ·;:" 
glb! tlurrnak~Qriı.-. 

Dr . .l\•f•!! '?!AG/> .. Y 
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• ~ ~ :' : Almanyada Türk Denizbank Kooperatifi Kazandan Sıcrayan 
Nafıa ve iktısat Bütçe- Ta 1ebes1 İçtimaı Hararetli Oldu B~z!~~.!!k~:~~k•••nd• 
leride Kabul Edildi ıeun hiz.~!:';!~ra:;ğ~=:~;-~.:!ı Geçen aylar zarfında toplanan istifa etmek istediklerinden bahset- dUn ~~~!ı~n~:narak 

1 

ve hodgam menfaatlere esaretten Denizbank kooperatifleri heyeti u- mişlerdir. Bunun üzerine gayet ha- Küçükpazarda çikolata fabrika · 
sında çalışan Ziya oğlu Necati, dün 
şeker kazanının derecesini fazla gö
rerek kazana su koymak isterken, 
buharın tazyikile, hamur halindeki 
§ekerler üzerine sıçramıştır. 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
bilhass b.. · a utçenın umumi müzakere-
si sırasında ileri sürdükleri noktai
nazar, başlıca milli mamulatımızın 
P~alı olduğu, sanayi kurulurken i
)'ıce tetkik ve hesap edilmesi la
ZUngeldiği, kurulmuş olan fabrika
~arın rasyonel bir şekilde işletilmesi 
ıcabedeeeği, milli mamuta.tın hayat 
Pahalılığına sebep olduğu noktaları 
etrafında tekasüf ediyorum. Bu nok-
tala ·· · r uzerınde bilhassa milli mamu-
IAtın, sınat mamulatın fiatlarında~i 
Pahalılığı meselesi üzerindeki mar<.ı
zatım şu şekilde olacaktır. Havat 
Pahalılığı, halkın istihlak ettiği ·e5-
~aya ~ediği paranın fazlalığı şek
İkn?e ıfade edilecek olursa burada 

tısat Vekaletine taalluk eden kı
sım, bilhassa sınai mamullerin ucuı 
''e sağlam olması noktasında hülasa 
edilebilir. Sanayi mamullerinin n
C~z olması, sağlam olması, milli fab
'tikalarımızın maruf tabiriyle rasyo
nel şekllde işlemesi ile olur. Bu mil
li sanayii kurmak kadar, belki on
dan daha zor bir davadır. Milli sa
n~yii rasyonel işletebilmek meselesi 
esas itibariyle sanayi tesisatının iyi
ce hesap edilmiş olarak kurulmu~ 
olmasına, ham maddelerin tedariki
ne, fi .. tı ve nakil vasıtalarının temin 1 

edilmiş bulunmasına, fabrikaların 1 
sarfedecekleri mahrukat maddeleri-

nın kezalik gerek fiat ve gerek na
kil meselesinin temin edilmiş olma
sına ve nihayet fabrikaların istihs3l 
edeceği maddelerin de seYkedilece
ği pazaJlara nakil masraflarının n:ı
zan dikkate alınmış bulunmasın.ı 

bajlıdır. Milli sanayi için mevcut o
lan bu mülahazalardır. Devlet sam\· 
yii için Müdafaai Milliye mülahaza
larını da ilave etmek lazı~1dır. Mü
dafaai Milliye, sanayiin r~syonel iş
lemesi için lazım olan şartlara da
ima muvazi gitmez. 

Bu noktai nazarlara işaret ettik
ten sonra İktisat Vekaletinin bu 
mevzu üzerinde yaptığı ve yapabi
leceği noktalar hakkında da maru
zatta bulunayım. 

NOT: 
[İktisat Vekaleti bütçesinin mil

zakeresi sırasında muhtelif mebus
lar tarafından yapılan tenkit ve te
mennilere İktisat Vekili B. Hüsnü 
Çakırın verdiği cevaplar hakkında 
Anadolu Ajansı dün gece yalnız yu
karıdaki izahatı verebilmiştir. 

Ankara • İstanbul arasındaki hat-
ların kısmen meşgul ve kısmen arı
zalı olmasından dolayı İktisat Veki
Jinin cevaplarının devamı ve Nafıa 

Vekilinin iz ahtı Ajansça alınama
dığından bittabi gazetelere de Yeri
lememiştir.] 

kurtarmak manasına tefsir ediyor- umumiyesine ameden raporda raretli münakaşalar olmuştur. Ne-
lar. raporda kooperatifin 11 bin ticede heyet raporu kabul ve bilan-

Nazıler ilme ve tekniğe bu kadar lira zarar ettiği anlaşılmış ve aza- çoyu tasdik etmiş ye idare meclisi
tahakküm ettikten, onların an'anevi dan·.-... bazıları bu zararın hakiki nin ibra edilmesine geçilmi§tir. 
esaslarını baltaladıktan sonra güzel sebeplerinin meydana çıkarılması i- Burada da yeniden münakaşalar 
sanatler sahasını boş bırakmıyacak- çin beş kişilik bir heyetin seçilerek başlamış, neticede eski idare mec
ları tabii idi. Onların itikadınca na- hesabatın yegıin yegan tetkikini is- lisinin, yeni idare meclisi tarafın
sıl bütün kültür ve medeniyet şimal temişlerdi. Azaların bu dileği kabul dan vaziyeti tetkik edilip mes'ul ve 
kavimlerinin ve bu arada bilhassa edilmiş ve heyette i,şe başlamıştı. gayri mes'ul vaziyetleri belli olun
Almanların eseri ise beşeriyetteki Fakat kooperatüin hesaplarının ga- caya kadar tebriye edilmiyerek bu 
güzellik mefhumu da, sanat te hep yet karışık olması yüzünden bu he- işin 939 senesi müzakeresine bıra
Şimallilerin yani Almanların eseri- yet mesaisini muayyen müddet zar- kılması ve mürakıplerin de ayni şe
dır. Eğer güzel sanatlerde Şimalli· fında bitirememiş ve toplantı bir kil altında tebriye edilmesine ve 12 
liğin bir tesiri kafi derecede göze müddet talik edildikten sonra dün bin küsur liralık zararın ihtiyat ak
çarpmıyorsa, kabahat hep on doku- yapılmıştır. Dünkü toplantı, evvelce çesinden mahvına karar verilmiş ve 
zuncu asrındır. Çünkü onun kapıl- de tahmin edildiği gibi gayet müna- idare meclisinin seçimine geçilmiş· 
dığı Yahudi tesiri Şimalliliğin sihir- kaşalı geçmi~ ve azadan birçoğu i- tir. Yapılan se~im neticesinde be~ 
1i sanatini tereddiye uğratmıştır. dare heyeti ve mUrakiplere teessüf azalığa Baha Değer, Süreyya Gülsu, 

İlim. teknik, güzel sanatler ve te· ve teessürlerini bildirmişlerdir. Sadullah Cenker, Fethi Atalık, Sait 
fek'\İ.İr sahasında kendilerine bu Saat 14 te başhyan toplantıda ilk Salıihattin, yedek azalıklara da Sait 
kadıır kıymet veren, dünyada bütün evvela heyetin tertip ettikleri uzun Özeğe, Abdullah, mürakıpliklere 
med~niyetleri kendilerine !Tial eden rapor okunmuştur. Bu raporda koo· Cemal Kalafatoğlu, Mecdi Paker 
Nazilerin siyaset sahasında cihan- peratif idaresinde birçok yolsuzluk seçilmişlerdir. 
şümul bir üstünlük iddiasına kalk- ve idaresizlikler olduğu zikredilmiş --11!111!'!111!11!!1!!!1!!11!1!'1!!111!1!!1'!1!9'!''91aıl!l-ımı-ııı_.. 
masından daha tabii ne olabilir? \'e zararın bundan ileri geldiği tas- Bükre.e 

Biz burada yeni Almanya'nın ilim rih edilmiştir. Sayılan yolsuzluklar Y 
telakkisi karşısında biraz düşünmek arasında şöyle meseleler de yardır: Sefirimiz 
mecburiyetini hissettiğimizi itiraf Kooperatife İstanbul piyasasınd '? 

edeceğiz. Şimdiye kadar, Avrupa'y:ı. mahdut yerlerden mübayaat yapıl· 
tahsile talebe göndereceğimiz za- mış ve bazı mnllar ihtiyaçtan fazla 
man. bilhassa bazı ilim şubelerinde, stok edildiği için para sıkıntısı baş 
en evvel Almanya'yı hatırlıyorduk. göstermiş ve bu müşkülü bertaraf 
Halbuki Nazi Almanya'sı ilmin etmek icin de mallan bankaya ter.1 
cmilli> liğine iman etmiştir ve ilmi hin ederek faizle para alınmak gibi 
ırkrılık esaslarına göre · telakkiye lüzumsuz işler yapıldığı; Kocataş 

kalkmıştır. suyunun zarara rağmen mukaYele

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
decek olan dost Rumen Hariciye na
zırı Gafenko'nun scyahatilc alaka
dardır. 

Polonya - Danzig 
Hudut Hidiseleri 

Rumen Hariciye Nazırı İstanbula 
geldikten sonra doğru Ankaraya gi
decek \'e son Merkezi Avrupa ile 
yaptığı temaslar etrarındaki intı

baları hakkında ve iki hükumeti a-
Iakadar eden noktai nazarlar üze
rinde görüşmelerde bulunacaktır. 

Bükreş Elçimiz bu görüşmeler Slra
sında Ankara'da bulunacak \'e bi-

İlim cihansümul bir hakikat, ob- sinin temdit odildiği. kooperatifin 
jektif bir disiplin şekl~den çıkarak ehliyetsiz ellerde bulunduğu ve mu
sırf c Şimallh ve cAlman» olursa hasebe islerinin haddinden fazh 
bu ilimden ecnebi milletlerin ve bil- karışık olduğu, btitün hesaplann ~
hassa biz Türk'lcrin ne istifade ede- çinden çıkılamıyac:ık bir halde ol
ceğimizi düşünmeğe hakkımız yok duğu. yevmiye defteri, defteri kebir, Iahare Gafenko ile Rumanyaya dö

(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 
laraait birçok evlerin camlan kınl

ı nıış ve bazı binalann duvarlanna 
•Almanyaya dönmek istiyoruz. i -
~i boya ile Yazılmıştır. 
P~lonya matbuatı, bu hadiseleri 

yenı tah "k- , n at mahiyetinde teı~ 1-k· etmektedi ıu. ı r. 
Londra (Husus) - Polonya 

Oantzig hududundaki hadiseler git~ 
t~k~ . sı~~maktadır. Varşovadan 
~ıldırıl~S?ne göre, siyasi müşahit-
er nazı lıderlerinin nihayet Polon . 
Yayı, intizamı temin etmek ve men
faatlerini korumak için Dantzige 
askeri kuvveti ·· d ~ b er gon ermege mec _ 

ur bırakmalarından korkmaktadır
lar. Polonya, kendisine bu hak, Mil
letler Ce · ti mıye tarafından verilmiş 
~hnaıtıa beraber fevkalade müstace
~Yet halinde kalmadan bu sallihiye-
ın~en istifade etmek istememek • 

tedır. 

·ı ~1ğer cihetten böyle bir karann 
ı tihazı Be l" h··k- . d • r ın u um eti tarafın _ 
ıe8:' de~aı ~ukabeleyi icap ettiren 
~muı edilm~ bir tahrik mahi

Yetinde tellkki edilecektir 
I>iğ . 

Po er taraftan Dantziger Vor-
sten gazetesi, ilk defa olarak 

' 

Batan Denizaltı 
k•Çlndekı ae layfaJI da 
llPblrınak Umldl kalmadı 
luaP0rtsnıouth, 26 {A. A.) _ Squa

da denizaltı gemisinin kıç tarafın
l'ak bUlunan 26 bahriyelinin sağ ola· 

n~ . kurtarıımalan hakkında hiç bir 
-.&1Ut kal 
~ ı:namışbr. Dalgıçların bil • 

De do e göre, bu bahriyeliler su 

da ~U§ bulunan kompartiman • 

~ lmuştur. Şimdi Squalus'ıı 
tı.-. tlrnıek ameliyesine başlanacak-

4 - -o • 

rnerikanın 
Oe · nız teshilatı 
Amerikanın deniz tesfihatı 773 
v . mlJyan dolar ayrılıyor 
<l§ıngtpn 26 

973 ""n ~ (A.A.) - Roosevelt 
... ..u.ıyon d l ' 
'l\rQ ed 0 ııırlık bir krediyi ih-

tn deniz U.L llu fnııaı ıı'4Yllanma kanunu-
&buftu-. 

1933 tarihli Polonya - Dantzig an
laşmasının feshedilmesi icap ettiği
ni,zira Polonyanın bu anlaşmadakı 
taahhUtlerini yapmadığını ve Dant
ziğin de bundan böyle artık Polon. 
yaya dürUst bir iş arkadaşı gözile 
bakamıyacağını yazmaktadır. 
Varvoşa, 26 (A.A.) - B. Beck, 

dün ilk defa olarak Sovyetler Birli
ğinin Büyük Elçisi B. Saronov'u ka
bul etmiştir. 
Varşova, 2G (A.A.) - Milletler 

Cemiyetinin Danzig komiseri Pro
fesör Burckhardt birkaç gün kalmak 
üzere Varşovaya gelecektir.· 

Burckhardt, Danzig'de vazifeı.i 
başına ~nmczden evvel Polonva 
hükumetile temas edecektir. -

Sabotaj hareketleri 
Varşova , 26 (A.A.) - Iodz civa

rında Adolf Horak müesseselerinde 
sabotaj vak'aları müşahede edilınis-
tir. • 

Tahkikat neticesinde bunların b!r 
Alman ustabaşısının teşvikile Al
man işçiler tarafından yapıldığı an· 
laşılmıştır. Polonyalı işçiler Alman
ların çıkarılmasını müdürivetten is
temişler ve bu talep isaf .olunmuş
tur. 

mudur? Almanya Üniversitelerine kasa defteri arasında bile bir muva- necektir. 
\'e Alman yüksek mekteplerine yol- zene olmadığı. umumi zararın 11 bin 
lıyacağımız Türk gençleri Almanya· lira olmayıp 12 bin küsur lirayı geç
dan ne gibi kanaatlerle, ne gibi tiği, fazla maaşlar verildiği. ambar 
imanlarla dönecekler? Objektif ve me\•c•;'tunun azami fiat üzerinden 
gayrişahsi ilim sahasında kanaat mübayaa edilmiş olduğu, ortak he
\'e iman sözlerine yer olm3dığı söy- saplarının karıştırıldığı, şirket me
lenirse bu itirazın Almanya hakkın- murlarından bazılarına fazla kredi 
da bir kıymeti olarx_,·acağını dü
şünmek mecburiyetindeyiz. Çünkü 
Almanlar ilmin objektifliğini kendi
leri kabul etmiyorlar ve şimdiye ka· 
dar anladı~ımrz tarzdaki ilmi bir 
Yahudi zehiri telakki ederek tek
me1ivorlar. 

. Hüseyin Cahit YALÇIN 

Sovyet - lngiliz 
Paktı 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Moskova, 26 (A.A.) - Sir William 
Seeds, dün B. Moloto\• tarafından 
kabul edilmiştir. İngiliz Büyük el· 
çisi, sanıldığına göre, Sovyet halk 
Komiserleri Meclisi reisi \'e Harici
ye komiserini İngiliz kabinesinin 
son kararlarından haberdar etmiş
tir. 
lngiliz: Harbiye Nazırı Moskovaya· 

aı;ılıp biriken zimmetlerinin tahsil 
edilemediği, mükerrer hesaplar kay
dedildiği, alacaklar takip edilmedi
ği, billnço tanziminde birçok hust'· 
satın nazarı dikkate alınmadığı. ban
ka ile kooperatif arasındaki müna: 
sebetin iyi bir surette tanzim edil
mediği zikredilmiştir. 

B~ından başka kooperatif iyi ida
re edildiği takdirde gayet iyi neti
ce Yereceği Ye P..ocataş suyunun der
hal elden cıkarılması ve Muhabere, 
Mi_lnakale Vekilinin himayesinin is-

tenmesi söylenmiştir. 
Bunun üzerine ortaklardan bir1<a

çı söz alarak raporu memnuniyetle 
kabul etmişler ve idare heyetile mü
rakiplere teessüf ve teessürlerini 
bildirrniş1<1rdir. Bu arada bazı or
takların dürüşt muamele gördüğün
den ş:kayet edilmiş ve kooperatifi 
idare eden memurların hüsnü niye· 
tinden emin olmıyan bazı ortaklar 

Yugoslavyanm Bükreş sefiri 
şehrimizde 

Yugosla\·yanın Bükreş elçisi İ. 
Duçiçi de ayni vapurla bu sabah 
şehrimize gelmiştir. Yugoslav sefi
rinin bu ziyareti tamamen hususi 
mahiyettedir. Mumaileyh şehrimi

zin görülecek yerlerini gezecek ve 
buradan Bursaya gidecektir. 

====================== 
Alanda adaları 
Meselesi 
MllleUer Cemlr•H Kon••r devresinin kapan
masına mani oluyor 
Cenevrcı, 26 (A. A.) - Milletler 

Cemiyeti konseyinin içtima devresi-
nin kapanmasına mani olan Aland 
adalan meselesinde bugün öğleY.e 
kaadr hiç bir netice elde edileme -
miştir. 

Müzaker"!ler ölU noktada bulun -
maktadır. Konseyin talebi üzerine 
dün akşarp Sovyet murahhası Ma
iski'nin Moskovadan istediği yeni 
talimata intizar olunmaktadır. 

gitmiyor 
L~d~.~(AAJ-Ha~i~Na- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

zırı Hore Belisha'nın Moskovaya gi-
• deceği hakkında dolaşan şayialar 1 R K b 1.T t • • • • 

münasebetile resmen bildirildiğin~ uam ur anı ye erınerımızın 
_...__ göre. ~arb~ye .nazırı böyle bir seya- Kemikleri Meraaimle Gömü/d.n 

1 
hat ıçın hıç bır hazırlıkta bulunmuş U 

Havzanın 
Bayramı 

.. tatürkün ilk hatzaya çıktığı gan değildir. 
kutlufandı 

Havza, 26 (Hususi) - Dün, 25 
mayıs_ günü Ha vzahların en büyük 
hususı bayramlan idi. Çünkü Ata
türk, 25 mayıs 919 da Havzaya gel
miş, 20 gün kalmıştır. 

-·~ Yüksek Sovyet meclisi 
toplandı 

. Moskova, 26 (A.A.) _ Nasyona
liteler Sovyet Meclisi ile Sı-vyetler 
~irliği yüksek Sovyet Meclisinin iç
tıma devresi dün büyük Kremlin sa
rayında açılmıştır. 

Sovyetler Birliği devlet bütçesi 
hakkındaki .raporun iki meclis tara
fından saat 19 da yapılacak olan cel
sede dinlenmesine karar verilmiştir .. -·-Bir_ tedhiş hareketi 

Hayfa, 26 (A. A.) _ Diın Hay _ 

fada bir tedhiş hareketi vuku bul _ 

muş, altı ki~i ya:-cl:ınmıştır. Yara -1 
hlardanbiri ôhnü.,tUr. I 

Eroin şe hekesi 
(Baştarafı 1 iod sayfada) 

mahsus bazı aH\t bulunmuştur. Ka
çakçılar dün asliye birinci cezaya 
sevkedilmişlerdir. Teşkilatın diğer 
adamlarını meydana çıkarmak için 
tahkikat genişletilmütedir. 

Prag Yahudileri 
Bombalarla tadhış ediliyorlar 
Prag, 26 (A.A.) - Dün akşam 

buradş Yahudi mahallesinde havra 1 
civarında bir bomba patlamıştır. Bir 
evin ön kısmı tamamile tahrip edil· 
mi.ş ve birçok kişiyi enkaz arasında 
bırakarak yaralanmasına. sebebiyc~ 

vermiştir. 

Diğer taraftan Wencoslas meyda
nında da Yahudi meselesinin çabuk 
bir hal suretine raptı için gece bir 
fa!'ıi~t teıahiirii olmuştur. Polis· bu 
tonlaııt•vı darıtmıştır. 1 

Bundan birkaç sene evvel Paristel 
Pastör Enstitüsünde ruam hastalı
ğını tedavi edecek bir ilaç keşfeder
ken bu hastalığa tutularak fen uğ
runda ölen Kemal Cemilin kemikle-

ri dün şehrimize getirilmiştir. 
NAq vapurdan askeri merasimle 

çıkarılmış ve Haydarpa§a istasyo

nuna götürülerek bir top arabasına 

konulmuştur. Fen uğrunda ölen bu 
Türk çocuğuna gayet muhteşem bir 
cenaze alayı yapılmış ve Karacaah
met mezarlığına defnedilmiştir. · 

Bu suretle vücudü yanmakta olan 
işçinin imdadına yardımcı Koço ile 
Kirnoz koşmu§larsa da, onlar da ha
fifçe yanmışlardır. 

Necatin;n yanıkları nisbeten fazla 
olduğundan Cerrahpaşa hastanesine 
gönderilmiştir. Diğer iki yaralının 
civar eczanede teda\•ileri yapılmış· 
tır. 

Çarpışma 
ErenköyUnde bir tramvay; 

çarpbl• bir erabayt 
parçaladı 1 

Dün Erenköyünden Bostancıya 

gitmekte olan vatman Ali oğlu Ke
maleddinin idaresindeki tramvayla 
Ahmet oğlu Mustafanın kullandığı 
yük arabası müsademe etmişlerdir. 
Çarpışma bir hayli şiddetli oldu

ğundan araba tamamen dağılmış ve 
parçalanmıştır. 

Arabacı Mustafa da alnındn yara-
lanmıştır. 

Hadiseye vatman Kemalettinin se
bep olduğu anlaşılmış ve yakş.J.an. 
mıştır. 

' 

Vicdansız Ana 
Bir gUn evvel do§urduğu 

çocuöunu aokaDa atb 
İzmir (Hususi) - Tepecik'te Ye

nimshalle'dc sokak ortasında henüz 
yfrmi (i>rt saat evvel doğmuş ·ve 
göbeği kesilmemiş bir kız çocuğu 
bulunmuştur. 

Bir çuvala sanlı -olarak bulunan 
çocuk, hayatı kurtarılmak üzere 
Memleket hastanesine gönderilmiş-
tir. 

-·~ Yozgadda iki bayram 
bir arada I••' t edlldl 

J 

Yozgat, 26 (A. A.) - Yozgat 
halkı dün iki bayramı ayni zaman
da yaparak sevinç içinde çalkan 
mıştır. Bunların biri alaya sanr.ak 
vcrıne, diğeri hilku.net bin:-ısmın 

temel atma törenidir. 

-·-Tilki ve Sansar derisi 
stoklan yükseldi 

Piyasada bu sene içinde stok o
larak bulunan 75 bin tilki derisin -
den 65 bini satılmışbr. Geri kalan 
mikdar da bugünlerde pazarlığa gi
rişen tngiliz ve Alman firmalanns. 
satılmak üzeredir. Sansar derilerin
den de 2500 adet kalmış ve bunlar 

da bugünlerde ihraç edilecektir. 
Tavşan dcrllcrinin de mikdarı ga -
yet azalmıştır. 18,5 kuruştan satı
lan bu derilerin stokları bitmek U
zcre olup şapka yapmak için yerli 
imaiathaneler satın almaktadır. A-

merika piyasaları daha ziyade kurt, 
çakal, yaban kedisine rağbet et -
mektedir. 

Dün yapılan ihracat 
Dün ihracat muameleleri yapıl • 

D1l§ olan mallardan Almanyaya kill
llyetli mikdarda yaprak tUtiln, ba
sak, kuru meyva, afyon, mısır, 

kepek ve keçi kılı deri, ttalyaya sı-

ğır ve oğlak derisi, kuşyenıi, taze 
balık, fıstık. Romanyaya çiroz. Yu
nanistan& yumurta, Danimarkaya 
iç fındık, Ruayaya yapak, zeytin, 

Norvece afyon, tngiltcreye tiftik, 
Mısıra yapn.k tUtUn, Filistiııe si • 
gara ve gramofon pllğı gönderil • 
ıniftir. J 

Fmdık Ya ceıiz illracah 
Geçen hafta içinde fındık mınta

kalanmızdan ihraç olunan iç fın -
dık miktarı 15,050 kilo kadardır. Btı 

miktınn 3,00 kilosu Kopenhog1ı 
ve 20,150 kilosu Kolombiy~ya ihraç. 

Ôlunmll§tur. Aynca Almanytıya da 

on bin yüz doksan bev kilo da i~ ce
viz ihraç edilmi§tir. Bu ınaddeleriıı 
stoku da hemen henıen ~ennıit 
ve yüzde doksanı aatılmJttır. 
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Cümhuriyet - Otomobilin mari
feti. 

Tilki - Marifetleri yalnız ıoför-

~. 

Güreş Birlncmaı Bugün lstanbul 
Atletlzm Bayramı yann yapllıyor 

\ 

l
1
_R...,_A_O_ Y _O_J 

OUllABTMI: 27/5/989 
13,30 Program 
18,~ Müzik (Neşeli müzik-Pi.) 
14,00 Memleket saat ayan, a-

jana ve meteoroloji haberleri 
14,10 Türk mUziği 
l - Hicaz peşrevi Salim bey 
2 - Udi Cemilin Hicaz şarkı 

ktlstUn bi sebep böyle) 

Bir ~stanbul Polisf I 
,. 

Müdürünün Hatıratı 

koıularda 

birinci. Erenköy ikinci oldu 

ler yapacak değiller a! Biraz da oto- Kızlar arasıadaki Bayrak Ye Manialı 
mobiller marifetlerini göstersinler. • • 

3 - R. Fersan Hicaz şarkı 
(Ey benim konca gülUın) 

-.tt - y AZ AN: Emekll TUmbay H•lll AfuroQlu 

Akşam üstü Sadraazamı Görerek 
Kendisine Teminat Verdim 

Cilmhuriyet - Çarlık Rusyasın- Muallım Mektebı 4 - Yesari Asımın Hicaz şarkı: 

.(Bilmem neye bir puseni) Böyle bir şey olmadığını ve ola -da sakal vergisi. ğilse de birinci emeline nail oldu. 
Tilki - Aman sus, şehre varidat 

aramakla meşgul encümen bunu 
duyarsa derhal İstanbul'da da tat- ~ 

5 - Kemençe taksimi mıyacağını, Polis Müdiriyetinin u-
6 - S. Kaynağın Şehn!;Z şarkı:. yumadJğını, vazifesini müdrik ol -

,(Dalda bir ishak öter) ; ı duğunu Kadri'ye anlattım. Tel3.ş ve 
7 - Su semaisi , endişesinin boş olduğunu şimdi is -

10 Mart 335 - 919 tarihinde MUd· 
deiumumilikten gönderilen tevkif 
müzekkeresile isimleri yazılı zeva .. 
tın hapislerine karar verilmişti: bika kalkışır. 

Tan - Allah seni inandırsın. 
Tilki - Zorla değil ya, martaval

larına inanmıyorum işte. 

Tan - İtalyanlar İspanyaya top 
veriyorlar. 

Tilki - Acaba İspanyollar da top 
atsınlar diye mi? 

Tan - Alman ve İtal)•an gazete 
ve radyoları İngiliz - Türk anla3-
masını bir türlü hazmedemiyorlar. 

Tilki - Midelerine fena dokundu 
da ondan hazmedemezler. 

Tan - Dükkanını müşterisinin 

başına yıkmış. 

Tilki - Pire için yorgan yakmak 
kabilinden bir öç alma. 

Tan - Deniz Ticareti MüdürlüğU 
kaldınlıyor. 

Tilki - Şimdiye kadar zaten var
lığı ile yokluğu müsavi idi de acaba 
ondan mı? 
Akşam - En mühim ve az mü

him meseleler. 
Tilki - Evvela şu mühimlerini 

anlat ta az mühimlerini sonra din
leriz. 
Akşam - Kuyruklu yıldız evvel

ki gece göründü. 
Son Posta - Kuyruklu yıldızı İs

tanbul göremedi. 
Tilki - Hanginizin dediğine ina

nacağız? 

Son Posta - Zavallı bekarlar! 
İzma: Bürhan Cahid. 

Tilki - Üstad, nükte mi yapıyor
sun? 

Son Posta - Haklı de~il miyiz? 
1 Tilki - İşi ajtız kalabalığına ge
tirdiğinize bakılırsa galiba değilsi

niz. 
Son Telgraf - Günahı kimin 

boynuna? 
Tilki - Senin benim boynuma 

olmasın da kimin boynuna olursa 
olsun. 

Son Telgraf - Çanakkale bizim
air. 

Tilki - Bunun aksini iddia eden 
' mi ver? Çanakkale tabii bizimdir, 
' hem ebediyen bizimdir. 

Son Telgraf - Bir tulumbanın 
anlattıkları. 

Tilki - Desene ki himmetinle 
tulumbalar bile dile geliyorlar. 

1 Haber - Eroin yüzünden sefalet. 
> Tilki - Yalnız sefalet mi ya? Sir
kat, cinayet ve sonunda da tımarha
neyi ve nihayet tahtalı köyii boyla
mak. 

Haber - Hamallığa talip olanlar 
t>uadan sonra kur'a ile iş alacaklar. 

Tilki - Desene ki İstanbul'da ha
mallık etmek piyangoda para ka
zanmak gibi bir talih işi oldu. 

, Haber - Bir ıillh patladı. 
,' Tilki - Kof, zabıtaya haber ver; 
I belki yaralanan, ölen olmuştur. 

TiLKi 

8 - Şehnaz longa ~ pat edeceğimi söyledim. Zile bas -
H ,40-15,30 Müzik (Kanşık prog tım. Kajıda duran polisle, Müdiri -

Sait Halim Paşa eski Sadrazam, 
Musa Kizım Efendi eski Şeyhd
lam, Halil Bey eski Meclisi Meb'usan 
Reisi, RıfatBey eski Ayan Re • 
isi, Ahmet Nesimi Bey eski Harici· 
ye Nazırı, Ahmet Şükrü Bey eski 
Maarif Nazın, İbrahim Bey eski 
Adliye Nazın, Ali Münif Bey eski 
Nafıa Nazırı, Habip Bey eski Bolu 
Meb'usu, Hasan Fehmi Bey eski Si· 
nop Meb'usu, Salah Cimcoz Bey es· 
ki İstanbul Meb'usu, Mu~tafa Re • 
şat Bey eski Bolu Meb'usu, Fazıl 
Berki Bey eski Çankırı kısmı siya· 
si müdürü, İsmail Müştak Bey eski 
Meclisi Ayan Başkatibi, Osman B. 
Dahiliye Hukuk Müşaviri, Ahmet 
Emin Bey Vakit gazetesi sernıu .. 
harriri, Celal Nuri Bey Ati gazete
si sermuharriri, Fuat Bey eski Nil
fus Müdürü, Hilmi Bey Anadolu 
hanında tüccar, İzzet Bey ekmekçi
ler şirketi müdürü, Hakkı Bey tüc· 
cardan. 

ram • Pi.) yet Serkomiscri Edib'i çağırttım. 
17,30 Program Geldi Salih Reisle kardeşi Osman 
17,315 MUzik (Dans saati - PU Reisin acele buldurulup yanıma ge-
18,US Türk müziği (Fasıl heye- tirilmesi için emir verdim. Yarını 

ti) saat sonra, Scrkomiserin refakatin-
19,00 Konuşma (Dış politika hi- de iki kardeşler yanıma getirilmiş-

diseleri) ti. Kadri de yanımda oturuyor, ic

Dnnkil k()fUlara p ea lmlarıam 

İstanbul ıtletizm bayramım hanıi 
atletler kazanabilir? 

Bugün, yann tstanbul ve Anka· 
rada Türkiye güreş birincilikleri, 3 
mıntakanm en ytıksek dereceli atlet. 
!erinin karşılaşacakları tstanb~ at
letizm bayramı ve milli küme maç
larile senenin en hararetli spor gü. 
nü olarak geçecektir. 

Her hafta muntazamen yapılan 

futbol maçlarını bir tarata, güreş -

, 

çilere dair yazıyı da Ankara muha- -~zuma11 'kuvvetli atletlerde . 
birimizin mektubuna bırakarak ya- irfan Kemal Halit Anhar•dan: 
~n yapılacak 10 uncu İstanbul atle- Ad ' N ı' Faik latanbuidan: 
tızm bayramında yanşacak ve ka - nan, ur.' 
zanması ihtimali olan atletleri göz- Pulat, lbralıım C emal, Muzaffer 

den geçirelim. fer, Vakur, Ömer, üç adımda Ab -
10 seneden beri munta:zamen ya -, durrahman, Fethi, Süreyya, 110 

pılan bu müsabakala.I'!'- her sene ol- müsabakada Faik, Süha, Vasfi'dir. 
duğu gibi diğer mıntakaların siv • Bütün atletlere muvaffakıyet dile
rilmi§ atletleri bu sene de davet e- riz. 
dilmiştir. 

Yarınki müsabakalarda yarışmak 
üzere Anltarada ökkez, Uç şehir 

müsabakasında 1500 U kazanan Ad
nan, üç adımcı Abdurrahman, disk
çı Yusuf, 5000 ci Ali ve Mustafa, 
tzmirden: Vakor ve beynelmilel mü 

Topkaptlılann kongreleri 
Topkapı spor klübUnden: 
Senelik idi kongremiz 28/5/939 

paazr günü saat 10 da klUp salo -
nunda yapılacağından kayıtlı üye -
!erimizin te§rifleri rica olunur. 

sabakalara iştirak etmek üzere git Kızlar Arasındakı· 
tikleri Mısırdan bugün avdet ede -
cek olan maniacı Faik, Ankaralı K J 
Galip Pulat, Rıza Maksut, 400 cU OŞU ar 
Gören'in de dahil olacağı müsaba - Fln•I mU••b•k•l•nnı kız 
kalar çok sıkı bir çarpışına halinde mualllm mektebi k•z•nd 
cereyan edecektir. Muhtelif numa- 1 
ralarda kazanması kuvvetli atletler l<'.ız o~ulları arasında birkaç defa 

tehır edılen bayrak ve manialı ko
şuların final müsabakaları dün saat 

. M,30 da Şeref stadında yapılmıştr. 

şunelardır: 

100 de trfan Vedat, 200 de trfan, 
Muzaffer, 400 de Gören, 800 de Ga
lip, Cemal, İbrahim, ökkez, Adnan, 
3000 de Rıza Maksut, Hüseyin, Ali, 
Mustafa, güllede İbrahim, Veysi, 
diskte Veysi, Yusuf, Erat, Bülend, 
Sabahattin. 

19,15 Türk müziği 
1 - Şehnaz Puselik peşrevi 
2 - Dedenin Şehnaz Puseliic 

~tesi: (Bir devlet için) 
3 - Cavide Hayrinin Şehnaz 

Puselilt bestesi: (Ateş gibi bir) 
4 - Leminin Şehnaz Puselik 

bestesi: (Nan firkat) 
5 - Sedat öztoprak Şehnaz Pu 

selik bestesi: (Cfişedip göz yaşı) 
6 - Keman taksimi 
7 - Şehnaz Puselik şarkı: (Yan 

dun deminden) 
8 - Deniz oğlunun Şehnaz Pu

selik şarkı: (Yolun bulmam) 
9 - Dedenin Şehnaz Puselik 

prkı: (Bir dilberdir) 
10 - sidat öztoprağın Şehnaz 

Puselik saz semaisi 
20,00 Memleket saat ayarı, :ı

jans ve meteoroloji haberleri 
20,15 Temsil (Mahmut Dağlara 

düştü. Yazan: Kemal Tözem) 
21,15 Esham, tahvilat, kan~liyo

nukut ve ziraat borsası (fiyat) 
21,25 Neşeli plaklar - R. 
21,30 Müzik (Küçük orkestra -

Şef: Necip Aşkın) 
1 .- Naundrof - Arzu - vals 
2 - Lincke - Yeşil vadilerde bir 

randevü 

3 - Micheli - Memleket hasreti-
Serenad 

4 - Leuscher • Mazurka-Fan-
tezi 

5 - Künneke • Dans süitinden 
cBlues> 

22,00 Haftalık posta kutusu (ec. 
nebi dillerle) 

22,30 Müzik (Kabare müziği -
Pi.) 

23,00 Son ajans haberleri ve ya
nnki program 

23,15-24 Müzik (Cazband - Pi.) 

Z• v•lll bir veremll •o
kakl• dUfUp lldU 1 

Kumkapıda Şakirin fırınında otu
ran Hamdi oğlu Sezai diin Sirkeci
de Beşir Kemal eczanesi önünde ye
re düşmüş ve biraz sonra da ağzın. 

Erenköy, İstanbul liselerile Kız 
Mu&llim Mektebi arasında cereyan 
eden dünkü koşularda bayanlarımız 
kendilerinden beklenen muvaffaki
yeti göstermişler, Kız Muallim Mek
tebinin (Şarika, Kadriye, Mualli 

Yüksekte Süreyya, Ankaralı İ ' !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
A • smet, MelAhat, Şadiye, Saime, Mu-

Pulat, uzun atlamada Muzaf- zaffer, Kamile, Bedriye, Sabriy<?, Y•zımızın çoldulundan 

dan kan boşanarak ölmüştür. 

Bugün yapılacak 
Müsabakalar 

Anlalr•'•= (t• M•JI• 
•11ıntl•) TUrldye 111-
... , Blrlnclllll 
l•nbultl•: (T•kel111 

... dınll•) V•·Fenir
blıhçe mllR ki ........ 91 
... t t7,80d• 

Sakarya sinemasının 
euillth fiatlan ıadur : 

Balkon •e biriaci meyJd 15, 
UIU8İ 25 kuraıtar proğramd 

DENiZ ve KADIN 
OROTHY LAMOUR 

ve OEOROE RA 

Kadın katili 
NN HARDINO ve 

BASIL RATBOR 
tarafıadaa 

Sabahat) tan müteşekkil ekibi hem (Bun.n Aziz devri llllf
bayrak, hem manialı koşuları ka- pehllv•nl•rı) lefrlbmızı 
zanmıılardır. k bir farkla Eren- koy•11111dık k•rllerlmlz· 
köyliller ikinci, İstanbul kız liselile den lzlr dllerlz. 
üçüncü olmuşlardır. Bayanlarımızı iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
tebrik ederiz. 

lstanbul Defterdarlıfıadan: 

Tophanede: Necatibey caddesinde kışla 
sayılı dükkan 

altında 

Tophanede: Necatibey caddesinde kışla 
sayılı dükkAn 

altında 

Tophanede: Necatibey caddesinde kışla altında 
sayılı dükkan 

Büyükçamlıcada: Setler kahvehanesi. 

Senelik 
M•hammea 

Kiraıı 
Ura 

345 
200 

357 
72 

337 
240 
601} 

Maslak civarında Zincirlikuyuda Levent Çiftliği 
müştemilAtından Büyükdere yolu üzerinde 252800 
metre murabbalık arazi. 400 

18 istinyede Balaban derede 5870 M2 tarla. 

Kira 
mlld

detl 

3 sene 

8 > 

a > 

8 • 

1 > 

3 > 

Yukarıda mevki ve numaralan yazılı gayrimenkuller hizalannda ya
zılı müddet ve muhammen senelik kira bedelleri üzerinden icara verile
cektir. Senelik kira bedelleri nakden ve peşinendir. İhale 29/5/939 pazar
tesi günü saat 14 de yapılacaktır. Taliplerin % 7,G teminat akçelerini vakti 
muayyeninden evvel yatırarak mezkur gün ve saatte Defterdarlık Milli 
EmlAk Müdüriyetinde müteşekkil komisyona milracaatlan. (3312). 

raatı dikkatle takip ediyordu. Salih 
Reise, İstanbulda mevcut hamallaı · 
la Polis Müdiriyetini basarak isyan 
mı çıakrmak istediklerini sordum. 
Bu sualimden çok müteessir olan 
iki kardeş te ayaklarıma kapana -
rak mukaddesatlarına yemin edip 
böyle bir şeyin hatır ve hayallerin
den geçmediğini, bu vak'aya cür'et 
edeceklere karşı ön safta bulunup 
hayatlarını feda edecek!erini ağlı -
yarak söylediler. Evlerine bile git
meyip Polis Müdiriyetinde kalmak 
istediklerini de bildirdiler. Emri a
hire kadar her ikisinin de Müdiri -
yette kalacaklarını Serkomisere 
tenbih ettim: Bunlar yanımdan ay
rıldıktan sonra Kadri'ye dönerek, 
gözü önünde cereyan eden bu vak -
ayi da yine Sadrazama söylersin 
dedim. Kadri de çıkıp gitti. Salih 
Reise muhalif hamal başlarından 
yaptığım tahkikat ve aldığım ma
llımatta, böyle bir şey olmadığına 
kanaat getirdim. 
Akşam üstü Sadrazamı gördüm. 

Neticeyi bildirerek gayrimes'ul in • 
sanların sözlerine itimad etmemesi
ni rica ettim. Pek evhamlı olan Sad
razam, mütemadiyen müteyakkız 

davranmaktan bahsetti. Kendisini 
teselli için sık sık mallımat alması
nı tekrar istedi. 

Kadri, bir taşla iki kuş vurmak 
istiyordu. Bu vesile ile birincisi, 
düşmanları olan İttihat ve Terakki 
erkanını tevkif ettirmek, ikincisi 
de Salih Reisi hapse sokturup para 
sızdırmak. 
Tahkikatım bittikten sonra ha • 

mal kahyalarını serbest bırakmış
tım. Bu suretle Kadri ikincisine de-

Bir akşam yine Sadrazamı gör .. 
mek üzere Babıiliye gitmiştim. A .. 
lelüsul yaveri Cemal Beyi görmek 
isdiğimi haber verdi ve beş dakika 
beklememi istemişler. Bekledim. t
şim olduğundan ikinci defa habP.J' 
verdirttim. Meşgul imişler, tekrar 
iki dıı.kika intizarımı söylemi~le". 

Beş dakika daha oturdum. Baktım 
ki görüşmek mümkün değil. Yeveri· 
ne, otomobilim Polis Müdiriyetinin 
kapısında daima harekete hazır, tele 
fon da Sadrazamın yanında bulun· 
duğundan, vakitleri ne zaman mil
sait ise beni iste.inler, derhal geli .. 
rim, diyer~k Polis Müdiriyetine dön 
dilm. İşlerimle meşgul oluyordUD1· 
Telefon çalındı. Sadrazam beni isti
yor. Otomobile bindim. Beş dakika • 
sonra da yanma girdim. 

- Ben sizinle görüşecektim, bek· 
lemediniz .. dedi. 

Vaktimin ve vazifemin bekleın~ 
ğe müsait olmadığını anlattım. Ar
tık beni görmek istediği zaman Jıfç 
bekletmeden derhal kabul ediyor .. 
du. fDe,,amı •ar) 

Gayrimenkul Satış ilanı 
İstanbul Emniyet S&ndığı Direktörlüğünden: 

Ölü Hatice Senihanın 8599 hesap No. sile Sandığımızdan aldığı (200) 

liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğin
den hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 ncı maddesinirı" 
matufu 40 ncı maddesine göre satılması icabeden Kadıköyilnde eski Osmaıı 
ağa yeni Rasimpaşa mahallesinin eski ç~me yeni Elmalıçeşme sokağında 
eski 18.18 Mü. yeni 29 No. ahşap bir evin tamami bir buçuk ay müddetle 
açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır• 
Arttırmaya girmek isteyen (75) lira pey akçası verecektir. Milli banka}arl"' 
mızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün verti
lerle belediye resimleri ve Vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellAliye rü.u
mu borçluya aittir. ~rttırma şartnamesi 8/6/939 tarihinden itibaren tetkik 
etmek isteyenlere San~ hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaltıt• 
Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takip doay8111lda 
vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunlan tetkik ederek satılığa çıkarıl.O 
gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci art
tırma 13/7 /939 tarihine müsadif Perşembe günü Cağaloğlunda kain Sandı" 
ğımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilme-' 
için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabeden gayrimenkul motel" 
lefiyeti ile Sandık alacağını tamamen geçmiı olması ıarttır. Aksi takciird' 
son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 28/7 /939 trihine miisadil 
cuma günü ayni mahalde ve ayni saatta son arttırması yapılacakbr. S1J 
arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hak)BJ'I 
tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin b11 
haklarını ve hususile faiz ve masarife dair iddialarını ilan tarihinden iti" 
baı:en yirmi gün içinde evrakı müsbitclerile beraber dairemıze bildJr!llr 
leri lazımdır. Bu suretle haklarını bHdirmemiş olanlarla hakları tapu si' 
cillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kaJırlaft 
Daha fazla marnmat almak isteyptılerin 38/1401 dosya numarasile Sandı" 
ğımız Hukuk İşleri Servisine müracaat etmeleri lüzumu ilAn olunur. 

., 
•• • 

DIKKA T 
Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek gösterm .. 

isteyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin yüzde klTıotal 
tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yar~a kadar borç vermek ,ut" 
tile kolaylık göstermektedir. (3718). 
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BETONARME KÔPRO iNŞAATI 
Nafıa Vekaletinden ı 
1 - Kırklareli ve TeJdrdal villyetlerl dıbmnde Çerkeeköy • ViBe • 

Kırklareli yolu berindeki Ergene, Çayırdere, Sotucakdere köprtllerinin 
betonarme ve yine ayni yol tlzeriııdeki BUytlkdere köprilstl döfemesinln 
de ahpp olarak yeniden hıpatı (67.221) lira (22) kurut ketif bedeli Uze· 
rinden kapalı zarf usullle eksiltmeye çıkarıhmftır. 

Çakırcalı Dağa Çıkmak için 
Bütün Hazırlığını Tamamladı 

2 - Eksiltme ~/6/939 tarihinem~ pazartia1 ıunu aaat (16) da 
Nafıa VekAletinde f011e ve köprWerreisllği oduında yapılacaktır. 

3 - Ebiltme eartnameet ve buna mUteferrl diğer ewak (387) kurut 
mukabilinde adı geçen reislikten alınabilir. 

-7-
liy~ ÇaVUf ta bizzat bunu bi • 
dtlrd~ Günün birinde babasını öl
~iinı llehmedln kendisine kasde 
lbitte anlıyordu. Bilhassa öde • 
casııu ~b"l·in~ın es~ kansile ko
tile . 1 e. " .~~u oldilrmek sure· 
ile tılf edi~ı ı.ıuthış cinayet, onun 
oldu ~tte ve kabiliyette bir adam 
tn. gtınu açıkça meydana koymuş-

li'akat H 
ada.nıdı asan çavuş ta mert bir 
111<>ki • Hayatını Allahın dagıv nda 
,, Ya pe · ' 
lnit " ~de dolaşmakla g~ir • 
tile ~ eekiya takipçiliğinde cesare-dUfunJ'::: '?hret kazanmış ol
t.eti bef: emi§ten aynlmayı iz • 
herkes •ine Yediremiyordu. ÇUnkli 
korktu' kHasan çavuş, Çakırcahdan 

'b _ • açtı diyecekti 
.. qcı M · 

bya IOrdu~a, ayni gün Çakırca-

- :Oaa.... - A -e• ne zaman çıkıyoruz? 
~cele etme! Evveli hazırlık _ 
l'1ırıızı b tamamıamahyıız. Yatakla
~ ulmaıı, silih ve cepanemizi 
~li, ondan sonrası kolay. 

hyet . . .1:'ehmet, efelik hayatını 
·· ıYi bıliyordu El OldUrUJen . · e geçen veya 
\te bu !§hı ef elerın ekseriyetle genç 
Yor" acemJaj olduklarını görU
bil'8~k~U~funetin eline sadece ted-
" erınden dUttilklerini go·· .. ,,ordu Bun ru -
hatt · un için kendisi de ayni 
be yı işlemekten mUmkUn mert -

sakınıyordu. e 

Nihayet bir ""'- · Yan Hacı M euu kabına sığamı -
uatafayı çağırdı: 

- Her iı tamam G . 
ltabillriz.. dedi. · ayrı dağa çı-

Hacı Musw 
diği gilnUn t·. çoktanberi bekle • 
Be\rindi Çak ge diğlnt rörUnce çok 
etti: · U-Calı Mehmet devam 

- tık olarak H 
kcağız 0 asan çavuŞa bula-
Sonra hak~u pe~ düşürdükten 

_Ark Yacagız. ötesi kolay. 
aJnızdan gelir mi? 

k - Gelir elbet Hasan · 
e)[ adamdır . çavuş er -

"'kaınlZdan . Onu dağa çaığrdık mı 
Cak gelir. 

ıı. rtd1:11 Mehmet anasının yanı
~ k bu kararını bildirdiği 
l''tlar bekli~~n donuk gözlerinde 

rdı: 

- lfayd· v hı keak· ı ogul, yolun açık, bıça-
~ ın olsun! Allah seni Os 

lfer le ın kurşunundan korusun! 
"e 'baıı!den evvel babanı öldüren 

' 
0 

bUyUk hakareti eden 
~lleuın Qavutu öldüreceksin! Na • 
teı.ıı.illaa •Urillen bu büyük leke 

ıı.1ıtllıeuınedeıı öltlraem eütUmU ea-
&iı- etmem! r 
~ ..,_rthı köyJWer, Cakırcalı ile 

' 1l9t:afa ve diier Uç arkadq
~ ~rtadan bybolduklarmı 
~? .. ~_ litmieler, ne ol
,. ....... . ._._.. iki tlç gtlıı geç • 

- Çakırcalı ortadan kayboldu .. 
dediler. 

Hasan çavuş ta bu haber üzerine 
asla şaşkınlık göstermedi. Sadece, 

- Ne vakittenberi? diye sordu. 
- üç gündenberi. 
Hasan çavug buna biraz da mem

nun olmadı değil.. zira kendi tezi 

4 - tsteklilerln ekailtme tarihinden en u aekis IÜJl evvel bir istida 
ile Nafıa VekAletine mllracaatla bu gibi inpatı yapabilecellfte dair 
ehliyet vesikası almalan lbımdır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin dördtlııctl maddede bahsedilen vesika 
ile 939 senesine ait Ticaret Odası vesik881Dl ve ( 4612) liralıi muvakkat 
teminatlannı havi olarak 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırh
yacaklan kapalı zarflannı ikinci maddede yazılı vakitten bir saat evveli

ne kadar makbm mukabilinde komisyon reisliğine vermeleri mukiezidir. 
(1851) (3438) 

doğru çıkmıştı. O kaçdefa: =,.mmmmmmmmmmmmmmmm~-mmmmmm' 
- Bu yılan adam olmaz. Babası- ~ 

nın oğludur o.. böyle sakin durdu
ğuna bakmayın. Mutlaka yeni bir 
melanet hazırlıyor. ödemişte Uç se
ne evvel işlediği cinayeti unutuyol" 
musunuz? Bu kadar hunhar, bu de
rece canavar ruhlu olan bir adam 
hiç ıslah olur mu? demişti. 

Fakat ona inanmamışlardı. Ça -
kırcalının babasına çekmediğini, 
uslu akıllı oturduğunu iddia etmiş
lerdi. 

İşte nihayet dediği çıkmıştı. 
Hasan çavuş ayni zamanda nasıl 

olsa Çakırcalı Mehmedi tepeliyece
ğini umuyordu. ÇUnkU Çakırcalı 
daha çok gençti. Dağların, haydut
luğun acemisi idi. Halbuki onun bu 
vadide çok büyük tecrübeleri var
dı. Bir şaki en kolay dağa yeni çık
tığı zaman tepe lene bilirdi. Binaen. 
aleyh yapılacak şey derhal takibi· 
ne çıkmak ve rastgelir gelmez dağ 
kanunu mucibince kendisini öldür
mekti. 

D 
Çakırcalı Hacı Mustafaya dön -

dU: 

ÇOK SIK -1AŞ Yl
KAMA, PERMA

NANT, SAÇ BO

YASI, GÜNEŞ ve 
RÜZGAR BAÇLA

RI SERTLEfTIRE
REK KIRAR 

Pertev 
Briyantini 
Terkibindeki hususiyet itibarile 
aaçlann kınlma!ına ye koruyarak 

kepeklenmeaine mani olur. 

Saçları harici te1irattan korur. 

bir JUIDutakhk Ye tabii bir 

parlaklık balıfeder. 

Tatla 

Her Eczane ve ıtriyat 
matazalarında bulunur 

- Ne gilzel bir dağdır şu Boz-
dağ?.. .. .............................................. ; 

- Gökbel dedikleri daha iyidir. 
Oranın mağaraları daha geniş, da- lstanbul Defterdarlığından: 
ha bol. Mataralardan birine girdin Muhammen 
mi, iki saat sonra dağın te öbUr u- kıymet Lira 
cundan çıkarsın. Zaptiye buraları- Beşiktaşta: Abbasağa mahallesinde Ihlamur Yıldız caddesinde 
nı bilmez. Sonra her taraf kayalık- kain 2-4-6 kapı numaralı eski Jandarma hastahanesi binası. 1350 
tır. İyi bir yer tuttun mu, Osmanlı, Beyoğlunda: Hüseyinağa mahallesinde eski İmam yeni İmam-
ordu ile gelse nafiledir. Yanına adnan sokağında eski 23 yeni 21 sayılı ev. 4500 
yaklaşamaz. · Beyoğlunda Tımtım mahallesinde Yeniçarşı cadedsinde kain 

- Amma benim babam en çok eski 64 yeni 66 sayılı ev. 1625 
Bozdağda dolaşmış! ' 

Yukarıda mevki ve numaraları yazılı gayrimenkullerin mülkiyeti hi· 
- Bozdağ, Ayasuluğa yakındı 

da ondan. Rahmetli anam çok se- zalarında yazılı muhammen kıymetler üzerinden açık arttırma suretile 
verdi. İkide bir köye inmeden ede_ satılacaktır. Şatış bedeli nakden ve peşindir. İhale 29/5/939 pazartesi günü 

mezdi. İkide bir yüze inişi de 
0 

yüz- saat 14 dedir. Taliplerin % 7,5 pey akçelerini vakti muayyeninden evvel 
dendi ya? yatırarak mezk\lr gün ve saatte Defterdarlık Milli EmlAk Müdürlüğünde 

~~~bir~~~~~~m~M~e~ş~ill~il~~~~~~=y~oo~a~m~ü~r~~~a~d~l~~~ı·~~~ll~)~-~=~~~~~~~~ medi. Sonra yavaş yavaş konuştu: I 
-:- ~f elik karı ile olmaz. Karıya 

ve ıçkıye dll§kün olan efe mutlak 
günU~ birinde ele geçer. 
Hacı Mustafa sordu. 

- Şimdi ilk iş ne yapacağız efe? 
-. Evvel& kendimizi Hasan çavu-

1& bildireceiiz. Herkes Calurcalınm 
daia çıkmıe olduğunu öğrenmeli! 
Bunun lçhı ielek bir yolun kenarın. 
pusu kurup beklemeli! Bakalım 
Jwmıet klU'IUIUA ımiıı çıkanyor. 

Birkaç aaat daha gittikten 80nra 

CaJmcalı tevakkuf etti. tyi bir nok
taya Plmlelerdi. Cakırcah derhal 

inhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 
Kubammen B. ,. T,6 teminatı 1Dk81ltme 

C1nll Kik tan Lira K. Ura K. Şekl1 Saatl 

Moleıız kltıdı 50 top 500- 37 50 Puarlık 1' 
Alltı fenniye 60 kalem 1515 53 113 86 Puarlıt 15,30 
Teknik ilitı 20 kalem 1768 10 131 85 Puarlık 16 
Sarma ki. (kırmm) 300 top 4315() - 326 2'S A.çık E. 16,30 

1 - Şartname ve nllmuneai mucibince yukarda cim w miktarı ya

zılı ( '> kalem malweme hizalarmda IÖllterilen uaullerle abn ılmıcaktır. 

2 - Muhammen bedeli, muftkbt bırninat akplan, eJadltme mt

7 5 hıt: 

Mudanya Hatt~ 
Paur gtlaleriae maluua gidif - d6allf temilltlı ~enezztilı 

Ye kombhae biletleri 

Mudanya hattı yaz tarifesinin devamı müddetince geçen sene ol
duğu gibi yalnız pazar günlerine mahsus olmak üzere gidiş-dönüş ten
zilAtlı tenezzüh ve kombine biletleri satıp çıkarılmıştır. 

1 - Kombine biletler: İsatnbul'dan Mudanya'ya gidiş-dönüş birinci 
mevki vapur, Mudanya ile Bursa arasında gidiş-dönüş otobüs ve dönüş
te vapurda yemek ücretleri dahil olmak üzere (385) kuruştur. 

2 - Tenezzüh biletleri: İstanbul 'dan Armutlu, Mudanya ve Gem· 
liğe gidif-dönüş birinci mevki vapur ücreti (225), ikinci mevki vapur 
ücreti (100) kuruştur. 

Tafsilat almak istiyenlerin Kara köydeki acenteliğimize müracaat 
etmeleri ilan olunur. Telefon: 42362. 

Devlet Demiryolları llanlan 
Muhammen bedellerile miktar ve vasıflan aşağıda yazılı (2) grup 

malzeme ve eşya her grup ayn ayn ihale edilmek tl.Kre 5/ 6/ 939 Pazar
tesi gUnU saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada gar binası dahilindeki 
komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır . 

Bu işe girmek istiyenlerin her grup hizasında yazılı muvakkat te
minat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine 

kadar komisyona müracaatları limmdır. 
Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıWmaktadır. 

1 - 3000 metre muhtelif ebatta bakır boru muhammen bedeli 1787 
lira 50 kuruş ve muvakkat teminab 134 lira 7 kuruştur. 

2 - 100 adet bina için porselen musluk taşı ile 10 adet termosifon 

muhammen bedeli 1030 lira ve muvakkat teminatı 77 lira 2!5 kuruştur. 
(3466) 

* Ziraat Vekaletince imal ettirilip Devlet Demiryolları istasyonlarına 
tevzi edilen nümunelere uygun Standard tip ambalajlar içinde scvkedile
cek, yaş meyva ve sebzelere 1/ 6/1939 tarihinden itibaren D.D/40 numaralı 

tarifenin 1 inci kısmındaki ücretlerden ayrıca % 10 tenzilat yapılacak ve 
bu nakliyatta kullanılan ambalajlar mevrit istasyonlarında usulü veçhile 
iade pusulası alınmış olmak şartile bO§aldıktan sonra mahreçlerine sökül

meksizin iç içe konarak iade edildiği t akdirde tenzilli tarifeler şeraiti tat
bikiyesinde muayyen olan teshilattan istif.ade ettirilecektir. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi. cl980a c3698.t. 

Karacijer, babrek, tq ve 
kumlanDdaa •tltevellid un
cılarıoU', damar aertlilderl ve 

tiımanlık ıiklyetleriaizi 
URINAL 

ile geçiriniz 

URINAL 
V iicadcla toplaau· aaid ibik 
•• obalat ıibi •adcleleri eri
tir. Kaaı temizler. Lemti laot, 
•lıamaa kolaydır. Y melder
de,a I09ra yarm laardak • 
lçerillade almar. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

B•JOllu • l•nbul 

.. 
,ı 

1 

'-.... bu l&Ybubetin devanu, 
~ '°'--.tlerim b•lrikat baJi • 
~~ ~ Kebmet mutıa
b~ ...._ Bfuıu herkes 
ıı~ itin köyde fuJa bir telif 
' ta.aı Bir taraftan da h"" • 
~ ~ olan köylWer Ode-

anki kırk yıllık efe 1m1f gibi adam
lanni yolun ild yanına yerleetirdi. 
Birini de ileriye gözctl olarak dikti. 
Böylece ilk Jwımetlerini beklemeğe 
baeladılar. 

leri hizalannda ıöeterilmiftlr. 

3 - Ekailtme 29/ 5/939 pazartesi gt1nll Kabatqta LeVUUll Müdür· ·-------... -·----------· 

. \'..,_ lfaean Ç&VUfU buldu -
ona aöyledller: 

lstanbul Belediyesi Ilinlan 
>eli~ lıletr -- as e murabbaına 8 lira bed 1 tahmin 
lt )R....... bıci adada 1469 

8 edilen Aksaray Yangın 
lltı1:.._-.u 8 bıetr ve 1486 harita numaralı arsalar arasında 2 met 
-..ııuıK._ e murabbaı sahalı • 

~O~ -,"""· hrtnanı - arsa satılmak üzere açık arttırmaya ko-
"-t ~Uk llk ı.nw:s: Levzım Müdürlüfünde görülebilir. İstekliler 2 lira 

t b"Vukta Daim~ ma~buz veya maktubilı beraber 30/5/939 sah günü 
1> Encumende bulunmalı~rlar. (B.) (3373), 

' 4\.~• • 
ilı.ıtu -..ı bedeli 66t lir 
~ ~ kaldırıl a ~ ku~ olan Floryadaki ahşap binanın bulun-
Gt •~-~Ollulın arak go~enlecek yere yeniden nakil ve inpaı ifi açık 
~~~. ı.ıe::· Kefif evrlklle prtnamesi Levazım Müdürlüjüıı-
~ tik .._.._ • lüO sayılı kanunda yuılı vealka ve a lira 86 k 

lt.le --...,. Dıakbua v - .. w..ı..n_ U• 
.. ~ qa -•UAMW .birlikte &/8/NI pazartesi IÜnl 

BnoftDıeRde b\llımmıhcbrlar, _ - _(8Ş2S) (1). 

ltığUndeld alım satım komiayonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname, lt8te ve nilmuneler her ıUn aösU ıegea 111bedeıı pa
rasız almabilir. 

5 - ısteklilerin eksiltme için tayin edilen rtınde " 1,6 gtlvenme 
paralarile mezldir komiayona gelmeleri. (8358) 

* Miktara M.h. B. %7,S temiaab Ekıiltmenfa 
L. K. L. K. Şekli uati 

Sömikok 
Maden kömürü 
Muh. eb'atta yauı 

S0 ton 1137 50 85 21 Açık eksiltme 
60, MO- tl3 - • , .. 

15 
16 

L..-.ı • . 
kaY!f .-00 metre . 890 ~ 86 71J • • 16,30 

1- İdaremizin Çamaltı ve Yavıan tuzlaları için prtnameleri mucibin
ce yukanda cins ve miktan yazılı 3 kalem malzeme hizalarında aösteri· 
len usullerle satın alınacaktır. ; , ' ' .. · ... · - -

.......... ,A4 ,. ,..,. • • ,. 

II - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hi 
zalarında gösterilmiştir. 

m - Eksiltme 8/Vl/939 perşembe günü Kabataşta Levazım ve Mu· 
bayaat Şubellndeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sÖ;\Ü geçen şubeden parasız alınabileoeli 
gibi ıtayıı nümunesi de gilriilebillr . 

V - İsteklilerin eksiltme için ta.yin olunan gün ve saatl,rde % ,,5 IÜ· 
venme paralarile mezklir .koınisvon3 Jlelmeleri ilan olunur. (3586). 

Beykoz Kaymakamlığından: 
An.adoluhisannda Göksu mevkünde Küçükau caddesinde ilk mektep 

tttiaalinde Abdülhamit Kavuoğlu il• Nazım Olçaytonun mü§tereken mu
tasarnf olduldan 5811 metre munbb•ı arsadan haritası mucibince 26M,48 
metre murbbaı cedit 2/12 aayılı yeıtn Posta, Telgnf Umum Müdürlülünce 
yeniden inşa ettirilecek Posta, Telgraf binuı için menafii umumiye na
mına istimllklne karar verilmi§ ve ehlivukuf marifetile arsanın beher 
metre murabbaına 175 kurtıf ve arsa dahilinde bulunan binalardan biri
sine kaimen 800, diğerine de 100 lira kıymet takdir edilmiştir. Keyfiyet 
1295 tarihli istimlAk karamameılnı tevfikan llAn olunur. c3693> 

lstanbul Defterdarlıfından : 
Beyoğlu, Şişli, Feriköy ikinci kıaun mahalluinia Hacımımur sokağın

da klin 25 mükerrer eski, yeni 41 sayılı apartman ('1800) Ura muhammen 
kıymetle ve kapalı zarf usulile satılacaktır. Saki bedeli nalcd.a.tı ve peşi· 
nendir. MezkOr apartmanın 9315 ili 838 Vakıf icaren borou olan (112) lira 
( 44) kuruş ile bina ve buhran vergili ve iner vı vÖP reauiııdft\ boreta 
olan (991) lira (56) kurtıf müfterlyı alttU. İhale 29/&/939 taril!.l"l9 müsatlit 
pazartesi günü saat H,30 da yapılıcakür. Taltpleriıı " 1,$ t.ır.~N· u c.k-.. 
b.uslanm havi teklif mektuplannı U/~/930 ,Unll 1aat lt d.• 11.tl.•ir. ~ ·;·r .. 
dll'bk Milli Emllk Mtıdilrlü.ttınde mOt~~klı:tl lc'lT'I• '""'"' • • • ....... 
Jeri. l"'J~) . 
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Saly8ngoz Kabuğu 
-t 

Vaktile periler bir bahçede bü -
yük bir balo veriyorlardı. Perileri 
memnun etmek için bütün çiçekler, 
böcekler baloda kendilerine bir hiz· 
met bulmuşlardı. 

Çiçekler saplarından aşağı doğ -
ru eğilerek bol bol kokularını dö -
kUyorlar, bülbüller nağmelerile ba
lonun ahengini temin edioyrlardı. 
Tatlı bir ay ışığı olmasına rağmen 
binlerce ateşböceği de karanlık, 

kuytu yerleri aydınlatıyorlardı. 
Bilhassa o "gece mehtap o kadar 

güzel idi ki bütün periler bundan 
çok memnun olmuşlar, hiç sabah ol
masını istemiyorlardı. 

Zavallı periler gilneşi hiç sev -
mezler. ÇünkU gUneş onların gözle· 
rini kamaştırır, etrafı göremez o • 
lurlar. 

Periler böylece danscdip durur • 
larken birdenbire davul gürültüsü 
gibi bir ses i§ittiler. Bu, sabahı ge
tiren beyin (horozun) kukurikosu i
di.Sabah olduğunu etrafa ilan ediyor 
du. Ta uzaklarda sema kızıllaşmıya 
bile başlamıştı. Nerede ise güneş 

- Rica ederim gelıniz ! diye ba -
ğırdı. Ortalık epeyce aydınlandl. 

Nerede ise güneş doğacak. Sonra 
sarayımızın yolunu bulamıyacağız. 

- Oh! Bıktım artık bu saray -
dan. Ben pu bahçede kalmak iste -
rim. Burası oradan bin kat güzel. 

Kral, ne yapacağını şaşırmıştı. 
Ayni zamanda Kraliçeyi çok sevdi
ğinden onu incitmek istemiyordu. 
Bahçede kalmak ta çok tehlikeli i
di. Gündüzün her tarafta insanlar 
dolaşır, bir insan ne kadar iyi olsa 
yine perilere fenalık etmeden dura
maz. Çünkü insan perileri göreme
diği gibi periler de gözlerinin ka -
maşması sebebile insanlardan kaça
maz. Nihayet Kral: 

- Burada kat'iyen kalamayız, 

doğacaktı. Genç perilerden bazıları ı' ~mm~ 
dansa devam edilmesini istiyorlar- ~~~ijılil~~~~ 
dı. Bereket versin ihtiyarlar mani 
oldular. Kral da askerlerini ve ma!- \ 
yetini toplıyarak Kraliw.,nin yanma f 
geldi. Saraya dönüleceğini bildirdi. ~~~~~J 
Knıliçe, gitmek taraf dan değildi. 

- Dans bittiği için çok mUtees -
siıinı, dedi.. bu gece ne kadar mes
uttum. 

Kral cevap verdi: 
- Ben de çok müteessirim. Ne 

yapalım, her §eyin bir nihayeti var. 
Yann gece yine dansederiz. 

Kraliçenin yerinden kımıldanmak 
istemediğini gören Kral: 

................................ M ......... 

GUrbüz Yavrularımız 

tebeamız bizi sabırsız
lıkla bekliyor. 

- Onlar gitsinler. İsterseniz siz 
de gidiniz. Ben burada kalacağım. 

Kral düşllnüyor, ne yapaca~11nı 
bilmiyordu. O . eırada zabitlerden 
biri imdadına yetişti. Bir adım ileti 
atarak Krala: 

- Müsaade eder misiniz, bir tek
lifim var? 

Kral, derhal söylemesini emretti. 
Zabit, yerlere kadar eğilerek cKra
Uçemizin arzularını duyduk. Daima 
sizleri memnun görmek isteriz. 
Bendelerine müsaade ederseniz, 
Kral ve Kraliçemize Hiyık, müna -
sip bir yer an yalım . dedi. 

ÇOCUK ŞİİRLERİ 
~i 

.................. ---............................................................ ..... 
ÇOCUK HİKAYESİ 

Cümhuriyet Çocuğu ~Yağmurun Masall 
1 

--·••il••··· ----...... ------------
Vatanının ktırbanıdı1 

Evvelleri her taraf öyle zevksiz niden dirildi, yapraklarına koyu bir 
ve tatsızdı ki ... Yeşillik bitmez, a • yeşillik yayıldı. 

Türkü Tanrı 1ıii.r yaratmli 
Hiç kimseye boyun eğme/ 
Zincirleri kırmıt. atmıı; 
Zalim eli ona değmez. 

~ ister ki: Tanrı:ııın ~endisine bahşettiği 

Gözünde bıı ateş tüteı 

Bunun için Cümhuriya 
Türkün eski mefkuresi, 
Bugün ona erdi m:llet, 
Yoktur artık endişesi. 

i 
ğaçlar büyümez, dereler akmaz ve O zaman bu iki insa.n, renksiz ve 
insanlar görünmezdi. Her taraf ku- bezgin dünyayı göstererek: 
ru, her yer yanık ve renksizdi. Bil· - Ah! dediler. Ne olurdu, gücü-
tün dünyayı baştan başa bir can - milz yetseydi de her ye~ su taşı -

11 sızlık, bir bezginlik kaplamıştı. yabilseydik ve ~u yerler hep böyle 
il Yalnız, büyük denizlerden birinin sUslenseydi .. 

1 Hür aklile hür lfClJ<Ut. 
~Hakimiyettir dileği! 

!o bilir ki: Cefa, z~lilm 
UBir ülkeyi yakar, yıkat 
~cHdkimiyet veua ö~iim!. 
~Yiireğinde bu mı.an var. 

Ne bir sultan var başındı 
Ne kimsenin kultt ş imdi· 

Toprağında ve ta§tnda 
Bugün sultan işte kendi · 

1 
kenarında bir pınar vardı. Bura - Güneş, bu gUzel arzuya cevap 
dan kaynıyan gümüş renkli bir su, verdi: 
kısacık bir dereden denize akıyor- - Ben, dedi; istediğinizden gü· 
du. Bu derenin kıyısında bir ağaç, zel yapacağım. 

ll Ttirklük için ne saadet: 
~ H Elindedir bütün kuvveti 
llAdaletin hayranıdır; 111 Yaşa, yaşa, Cü.mhuriyet! 
uHerkesi bir görmek ister. T Senin bekç-hı bütün millet? .. 

~~~~~~~~~~~~~~.Jt 

Bilmece 

- Kimler tek gözlU olmak ister? 
- Körler. 

- Bir nehrin bir tarafından diğer 
tarafına gölge ynpmaksızın gcçebı· 
bilen kimdir? 

- Çıngrı:ı.k sesi. 

- Bir fil ile bir züraf e arasındıı. 
ne fark vardır? 

Şakaları 

- Giineşin ışıkları. 

- Taşsız ve tahtasız köprü yapa· 
bilen kimdir? 

- Şiddetli. soğuk. 

- Harp zamanı en soğukkanlı 
kimlerdfr? 

- Mermiler... Çünkü alay eder 
gib ıslık çalarlar. 

- Filin hortumu aşağı, zürafenin - Daima yürüyen, köprülerden 
boynu yukarı uzamı.ştır. durmadan geçen, fakat hiç yerini 

- Çamur sıçratmaksıT.tn suya. ı değiştirmiyen şey nedir 1 
düşebilen şey nedir? - Nehir. 

a::ua::::::::ı=nu:::=:::.:::::::::r.:naa:::mmın::::aı:111::1:::a::a::::: 

• 
iyiliğin Mükafatı 

biraz yeşillik ve o ağacın gölgesin- Ve sonra, kamaştırıcı ışıklarını 
de, o yeşillik üstünde iki insan ya - denizin üstüne yaydı. Bu tatlı sı ' 
şıyordu. caklık altında denizin yüzündeki bii

Bunlar istediler ki, başka yerler tün damlacıklar kanatlandılar. Gö· 
de yeşil olsun, her tarafta ağaç göl- ze görünmiyen bir buhar halinde 
gesi bulunsun ve o sarı, soluk dün- havaya, güneşe doğru yükseldiler. 
ya şenlensin. Bir gün bu iki insan, kanatlan · 

Hemen kuru, susuz bir dağın e - mış damlacıkları ba!!lannın üstünde 

teğine bir fidan ve iki çi" ·k dikti· 
ler. Fakat biraz sonra bun1arın boy
nu büküldü, güneşin yakıcı ışıklan 
altında solmıya başladılar. Bu iki 
insan endişe ettiler: 

- Acaba, dediler; ölecekler mi? 
Yeşil yapraklarına yaslanan çi -

çekler, yere sarkan fidan cansız bir 
st-.sle: 

- Biraz su!! diyebildiler. 
Hemen pınara koştular, iki avuç 

su getirdiler ve serptiler. Onlar ye-

bulutlar halinde gördüler; onW 
parlak güneşin emrlle deni.zSit 
memleketleri şenlendirmek için ge· 
çip gittiler. 

Yine bir gün bu bulutların gitti· 
li tarafa gittiler. Fakat gördüler 
ki, o kuru \'e kurak yerlere, o bulut· 
far yağmur olup dökülmüş: dereler 
akmıya, yeşillik bitmiye, ağaçlar 

büyümiye başlamış. Her taraf can· 
b, her yer sevimli olmuş. 

O zamandan beridir ki; her sene 
güneşin emrile denizlerden kalkaO 
bulutlar, dağ, taş demez; her yere 
dökülür ve her yer güzcllenir .. 

.......................................... 
Coğrafya dersinde 
öğretmen - Bakalım, bana haJl• 

giniz doğru cevap vereceksiniz? Çitl 
de ne çok ne yetişir biliyor musu· 
nuz? 

Yaman- (Ayağa kalkarak) Be" 
söyliyeyim Bay öğretmen. Çinde e1l 

çok Çinli yetişir. 

Mayıs Ayı Şaşırtmacası 

Kralın maiyeti derhal bahçey~ 

dağıldı. Duvar diplerini, çiçek ara
larını, taşların altını, her tarafı a • ·~::.....;;ıı111...,wmo;ıw;iiiii1ııııııa..-:._...;,.._.-, __ ....;.-~,.;;;..;.... __ .;,:.;,::.;.;:.;~ 

Dbıcer On.t 

Sankamıo Maarif Memaru Bay 
Cazim Oral'ın oğlu Dinoer, Oral, Sa~ 
nkamı§ Halkevinde yapıhrui olan 
gUrbüz çocuk müsabakasında birin· 
ciliği kaz&nm1ş olan bir Türk yav-
rusudur. · 

Belki de yarının bir büyilğil ola· 
rak yetişecek bu mini mini vatan • 
dq, daha &imdiden TUrklilğe has 
bir vakar ve ciddiyetle objektifin 
kar§!Smda vaziyet alın1§ ve res:ôıınl 
cYeni Sabah> ın çocuk sayfasına 
armafan etmietir. · 

GUrbilz yavrulanmızm resimleri
cü seve seve basmakta olduğuml13u 
Miz okuyuoiılanmıza bu veaUe ile 
Jıatırlatıru. 

radılar. 

Zabitlerden biri kendini toplar -
lak, UstU kubbeli, gayet hoş bir sa
rayın karşısında buldu. Sevincin -
den bağırdı. Arkadaşlarını topladı. 
Hep birden saraya girdiler. 

Bu saray, ta§& benziyen bir 
maddeden yapılmıştı. Fakat du 
varları o kadar ince idi ki güneşin 
aydınlığı içerisine tatlı bir pembe 
renk veriyordu. 

Biraz evvel, Krala, bir yer aran
masını teklif eden zabit yeni sara vı 
görünce çok sevindi. Haber verm;k 
için hemen Kralın yanına koştu. 
Kraliçe, sarayı görUr görmez çok 
beğendi. Ellerini çırparak: cNiçin 
bunu daha evvel bulamadık? Bizim 
saraydan çok güzel!> dedi. 

Sonra bUyUk kapıdan girdiler. 
Kendilerini, döne döne tA kubbeye 
kadar çıkan bir merdivenin bqın
.11.a buldular. Yavaı yavq yukan 
çıkWar. En tepede, tavanı kubbeli 
gayet güzel bir oda vardı. Kral, 
Kraliçeye dönerek: cSevgilim, bu -
rası sizin odanız olsun!> dedi. 
Kraliçe ellerlni bir daha sevinçle 

çırptı, ( Oh,ne güzel! Bugüne kadar 
böyle güzel bir odada yatmadım. de 
di. Alt kattaki büyük bir odaya 

Kral, diğer odalara da maiyeti yer
legti. 

Biraz som~a, kapının iç tarafında 
bekliyen nöbetçilerden maada her
kes derln bir uykuya daldı. 

Şimdi size, bu sarayın bir salyan
goz kabuğu olduğunu &l:Syllyebill • 
r1m. 

Cici Aane 
( Soau f'eleeek haftaya ) 

1 - l ir ıUn maymun az kaldı 
tuzai• düşüyordu. Bereket ver
sin tavuk kendiıine haber verdi 
Ye kurtardı. 

3 - Birazını da ağzında bı

ra kb, ytbli koyun yere yatta. 
KüçUk civci"vler danlara yiye 

yiye Pelikanın. iri ragaıına 

firdiler . 

s P lik "B . w e an: enım agzım-

da mı ? Hiç bir ıey yok.,, 
Diye cevap Yereli. Maymun 
Pelikanın botazına sarıldı. 

Atzı açıldı Ye civcivler kaçtı. 

2 - Pelikaıı ise civc;vleri yaka
lamıya karar Yermişti. Ve Ağzı
•• doldurduğu darıları yere 
dö~meie baılıdı. 

4 - Peli"an gagasını kapadı, 
CiYciYler yakalandı. Fakat mar 
mun herı•yİ g6rmllştU. Pelika
nın yanına geldi : 

- «Ağzınızda ne olduğuau g&
rebilir miyim?» dedi. 

6 - Civcivlerini aramakta olan 
tavuk anne "tefekkür ederim .,, 
Dedi. Maymun da bir çekiç aldı. 
Büyllk bir çivi ile Pelikanın ağ
zinı baıkalarına zarar veremi
yecek tekilde kapa tdı. 

Çocuklar! Bu resmin içinde gör-ı 
düğünüz ağaçlardan, yapraklardan, 
çocuklardan, bebeklerden başka ta
mam (10) tane hayvan veya kuş 
gizlidir. Şayet bunların hepsini res
min üzerinde boyayıp resmi keser 
ve bize gönderirseniz güzel ve ter
biyevi bir hediye kıu:unabilirsiniz. 
Zarfların üzerine: c Yeni Sabah ga· 

zetesi bilmece memurluğuna> cUm
lesini yazmayı unutrr.ayın. Adresle
rinizi de açık ve oliunaklı bir surette 
yazınız. Bilmece mektuplarwı paıı-

ta ile açık gönderirseniz (30) pıır'" 
lık posta pulu kafi gelir. 

Bu §aşırtmaca.yı çözenler arası# 
da çekeceğimiz kur'aCla hedfye 1'". 
zanacak talihli küçük okuyucuJllı1~ 
mızın isimlerini haziranın uçurıc }l 
cumartesi günü çıkacak cÇocul< E:1l ı 
fası> nda bulursunuz. 

]<9' 
lstacbuldaki okuyucularınııı ti 

zandık.lan hedJvelet·i cuma g0nıc 
• 'f/ 

hüviyet varakalarile ida:-eharıerı'I' 
~n almalıdırlar, 
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MAZON MEVV A T ZU 
Hazımsızlık, titkinlik, bulaİabg~ı·NKIBA" Sanlık,SafMIDEektilikve yan 
suca mide bozulduğu, barak ataleti ~. karaciier malanncla ye 
bütün MiDE, BARSAK bozulduldarıncli kullanımx. HOROZ markasına dikkat. Son derece teQif 
edilmiı bir tuz olup yerini tutamayan mümasil müatahurlardaa daha çabuk, daha kolay, daha kat'i bir 
tesir icra eder. Y almz toptan sabı yeri: Mazon ve Botoa.eaa clopoau. Y •i Poatoe ara. il 31 la.W 
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.... __ .. .....,....Yarım Litrelik Şi,esi Perakende 100 Kuru tur. 
~ - ~-d... . SATICILAAA .1° 10 TENZii.AT YAPILI • 
:-::.:~!!;:=:-i inhisar satış kamyonlarından; sabş . -.aağaza ve depolarından isteyiniz. =.O,. davuı ilerine *'ilmimi 
._. almac:bfmdan atılmımna :ta-

- - - 1 
• 1 j -- .. -- .. , -~·-- --- - --.... 

~: . 
• ~"!-11 41

, 
938 

tarih ve 
1 

nu- ~··-·o-r·.··-·H··--,·,·-,-z·-···c·-,-m·-a-11 ~ kaJıtlı Bip kuaiM'DJD 
~ a.evldinde doğulu Basan 
~ r.e,.p ....., bata yol, LoJcmcm Hekim 1 

tı....&.. PDmak Ali INıtı, kıbleei A- D hiH M- h -....~ ile gevdK 120 lira kıymeti a ye ute asSlsı 
ai...;__~ bir parça bağ bugiln· Divanyolu 104 

ftlbaten açık artırmaya konul- Muayene saatleri RAZ&r hariç 1 
~\?9111-ı ... l&l'tnameal dahi 15 gün her gUn 2,5 • 6 ıah, peqembe 

ın•bkeme kaleminde ....... ve cumartesi sabahlan 9 • 11 E Fabrlb .... Z .. • .. ,.___ •INa,• el ...... --·, Kl-'I -..- viA adrui: Şehremaneti, Dilciariye, Çefme IOkalı, -'l numaradaeır. ... • • .,... • · ..... •• 
~ · ...__. .. ~.-.. ara_...r•--!~ İçindekilere müracaat. ••P ........ APlllNa ,...ek ab•• ft •M1111a:m 

arbrmuı 29/ 6/ 939 per- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~" ~ ıunu aat ıo da u • bdar o1an lcldialarmı uan tarihbıden ıtı. 11 ••mir, ...... w• tll.a-,, .......... la•tl•n...,ta 
~ı:::::men~P~ a.ra IO saa leiAda evrakı muabl- Ş EK E R S AT J Ş L AR 1 SiplrifleM ....... •otr.,a Aclıpd ............ n-Y._. 'bleiai bulmıcbjı llUNtte telerlle blrllkte bafldtabete mUra • yahat Aabra ll•kez B1roaaz adruiae 1_,.ı-.w ..,.. 
~ aıtaıwa ...... 11c11 büt ••tim 1ttaa ec11r. Abi laalde TMIJI ilk• Fıdllln Alılll $t1ttti• : .......,... .... r1ca e · 
~ 11rJnct lartile US sthı temdit edile- hakları tapu aicillile aabit olmıyan- Toptu Şebr aatq)arıam l.tubalcla bir toaa kadar IHI• ~===~~ii:~~=======~ 
.._ lllıaa artnmuı H/7/939 ou - lar Kt11 bedelinin paylapnasın • rilmiıtir. Ea aı bia kilo kriltal veya ke11ne tekeri almak ll•i----• 
~ &Ylli .. u. mahkeme a- dm lıariQ :taııi-ıar. Talip olanlanll . -· L..--L-• H t._~=:! J.a.ıle,.ıılıaçat ~ pi)' ~·.n::=t ~ T .. 1ı..-.. Mtıt 1ı1ı.... atay iş Anonim _Şirketi-Antakya 
~:WQl.J~-=_L-:;.-MMplerlnm~ :h~~~-;:;.~ KRiSTAL SEKER KiLOSU 1 251 ıuauırua. Anavataıı TGecar ve .l'abrltaıtsrlertle derhal mtınasebete geçmek 

~- _.. =-- -...a---~ IEMIE 28 . . Gl'UE. ftrkeümille lf ,....... WtJ• tinnalann Alltakya Umum 
v. failı ft murafa dair lan li1sumu n&n olunur. 0111 ıı ıt üdürlüğümüze miracaatlan. 

- - - ------- -- ---

Acele Satıbk Kelepir Ev ADAPAZARI __ ...._ 
nlze ~~=: :ı:nZ:1:~~~l:· d::~~.:e~::ı:na:~:n"~i~k~-=ı::~ DEMiR VE TAHTA fABRllAr'A 
birer mutfağı, birer helAsı, elektrili ve Terkosu olan yarısı ahşap, ya-ı t 
r111 klqir bir hane, altındaki k6milrcl1 dllkklnile, odun1uiile birlikte .,,. ... 
-sahibinin tedavi iÇtn ltyahate gitmesi hasebile- ucuz fiatlı ve acele satı- RK ANQNiMŞIRKETINDEN: 
lıktır. 
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• 
Benzenne dünya ıtriyatında t~sadüf edilemez. Sinirlere ve hastalara şifa ve hayat verir. Bu emsalsiz Kolonyaya tapan ecnebiler Türkiyeden 

Limon çiçekleri Hasan Kolonyası alarak Avrupaya Hediye götürüyorlar. Şipr, Fujer, Bahar çiçekleri Leylak, Yasemin ve yeni kokulu Losyon 
ve lavantaları ve sair ıtriyatı ısrarla isteyiniz. Deposu: Hasan Deposu Sirkeci Liman hanı altında 

Köylülerimizin nazarı dikkatine : 
. 

Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları 
Müessesesinin şimdilik yalnız IST ANBUL ve ANKARA ŞubelerinCle 

airesinde 
Köylü ·etbiselerı gıbi diğer giyim- eşyası 

da aşağıdaki fiatlarla münhasıran perakende olarak satılmaktadır 

Kayseri dirilinden mamul mintan tanesi 58 kuruş 
Kayseri ve Nazilli kaput bezinden iç gömleği. 45 ,, 

" ,, 
" " 

iç donu 

Tire çorab çifti 

F eshane mamulah halis yün kask6 

Beykoz fabrikası mamulatı çivili kundura çifti 
,, 

" " " fotin 
• .:. _,,.,,.: • 1 

45 
11 

30ve 35 
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290' 
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" 
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İstanbul Asliye :S inci Hukuk 
mahkemesinden: 

İstanbul Hazinei Maliye Muha -
kemat Müdiriyetinin Bomonti cad
desinde 18 No. da askeri kayma -
kam.lığından mütekait Osman aley
hinde istihsal eylediği 15/ 6/ 936 ta
rih ve 934/ 2483 No. Iu ve 50118 
kuruşun maam.asarifi muhakeme 
ve avukatlık ücretinin tahsili ve fa
iz talebinin reddi htikmünü havi i· 
lam hazine tarafından temyizi da • 
va edilmiş ve indettemyiz mezkCtr 
kararın faiz cihetinden bozulmacı
na karar verilerek evrakı dava ia
de kılınmış ve kararı temyiz daire
sinde muhakeme icra edilmek üze· 
re Osmana tebliğ edilmek üze • 
ro evvelce oturduğu Şişli Bo · 
monti caddesi No. 18 gösterilmiş 

ise de orada bulunmamış ve esasen 
yeri belli olmadığı için tebliğat ya
pılamamış, bu yüzden evvelce de 
pılan tebliğatlar ilanen yapılmış 
olmakla bu baptaki emri · muhake
me 13/ 7 / 939 tarihine mi.isadü per· 
şcmbc günü saat 13,30 tayin kılın
mış olduğundan yevm ve vakti 
mezkurda mahkemede hazır bulun
manız veya bir vekili kanuni gön
dermeniz, aksi takcli.rde gıyaben 
muhakeme icra olunacağı H . tr. M. 

KULAGINIZA KÜPE OLSUN 

EN MUoMi$ 
(STiRAPTAH 
~ON'RA • • • 

Kullanmakla Kabildir. 

İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan:· 
Cerrahpaşa hastahanesi Göz kliniğinde yapılacak 885 lira keşifli tahta 

rnobılya işle ri 8/ 6/939 pazartesi günii saat 15 de Üniversite Rektörlüğün
de açık eksiltmeye konulrnuŞtur. 

K. nun 141, 142 nci maddeleri mu- .---------------·-------. 
cibince işbu ilan suretile temyiz i - Bir hamlede nezle ve gri pi geçirir. H ar1neti ıür'atle dütürür. Beş, 

ZAYi lamı sureti mahkeme divanhanesi- diş, ıinir, mafsal, adale ağrıları ancak N E V R O Z l N almak 
Teşvikiyede Hacımansur sokağın- ne talı'k kılındıgıv ve keyfı"yet teblı"1" ·ı b k d f d'I b'I" ~ ıuretı e çarça u e e ı e ı ır. 

da eski (8) yeni (25) sayılı hane • makamına kaim olmak Uzerc ilan ..._______ Kat'I tesir 
min nısıf hisscı:ıi ve yine Ahmetbey olunur. (939 • 706) 
sokağında eski (6) yeni (12) sayılı ......................... .u................ İcabında gü -: de 3 kaşe alınabilir. 

İsteklilerin en az 500 liralık bu gibi işler yaptıklarına dair Üniversite 
Mimarlığından alacakları vesika ve 67 liralık muvakkat teminat ..makbuz
larını Komisyona ibraz e tmelidirler. 

arsanın tamamına ait Beyoğlu Ev- karacağım cihetle eskisinin hükmü 
kafından tapuya ibraz edilmek üze- olmadığı ilan olunur. 
re alınan tavizat ve vakıf vergileri- Galata, Kürekçiler, Karakaş-
nin kapatıldığını mübeyyin müzek- .oğlu han No. 8 9 da mimar 

. . .. ~ . . ... · .. .. . \. ., . 

Sahibi: Ahmet Cemaleddin SARAÇOCLU 

" 

Resim ve şartname her gün Rektörlük te görülür. (3567). kereyi zayi ettiğimden, yenisini çı- Müteahhit Muzaffer Pulur Neşriyat müdürü: Macit ÇETİN Basıldığı yer: Matbaai Ebil2ziya 

MLAK VE y M D 

Muamele 

tarihi Askeri MU iki Saat 

- 1.6.93-9 - - 1- 330 ı- 340 -8--9 
2 (( 331- 670 341- 600 « 4C 

3 (( 671- 800 601- 690 (( « 
5 « 801-1150 691- 850 « (( 
6 « 1151-1610 831-1370 (( « 
7 « 1611-2400 1371-1860 (( « 
8 « 2401-3000 1861-2350 « « 
9 « 3001--3590 2351-2590 « « 

10 (( 3591-3890 2591-2770 (( (( 
12 (( 3891-4490 2771-3075 « « 
13 (( 4491-4640 13076-3326 « (( 
14 « 4641-6160 - - (( (( 

- - ·- -- - - - ~--~ ~---

l\ uamc-le - , . - B E Ş İ K-T -A- Ş 
_ tarih_i _ Askeri MUlkT Saat 

1.6.939 
2 (( 
3 (( 
5 « 
6 « 
7 « 
8 « 
9 (( 

10 « 
12 .:. 
13 (( 

Muamele 
tarihi 

1.6.939 
2 « 
3 4C 

5 (( 

1- 140 
141- 230 
231- 280 
281- 420 
421- 550 
551- 800 
801-1120 

1121-1540 
1541-1700 
1701-1960 
1961-2282 

1- 150 13-14 
151- 250 (( (( 
251- 340 10-11 
341- 520 13-14 
521- 670 14-15 
671- 830 15-16 
831-1136 (( « 
- - « « 

10-11 
14-15 

- - (( « 

BEYKOZ 

Askeri 
- 1-140 

141- 184 
185- 210 
211- 232 

MUlkt 

1- 80 
81- 130 

131- 160 
161- 219 

Saat 

16-lJ 
« « 
11-12 
15-16 

Askeri 

1- 210 
211- 4?.0 
421- 500 
501- 780 
781-1020 

1021-1675 
1676-1700 
1701-2060 . 
2061-2340 
2341-2780 
2781-3440 
3441-3455 

MUlki Saat Askeri 

1- 190 9-10 1- 230 
191- 430 (( (( 231- 410 
431- 500 18--9 411- 550 
501- 650 9-10 551- 730 
651- 955 (( (( 731- 890 
956-1250 (( « 891-1075 

1251-1590 (( (( 1076-1400 
1591-1875 « (( 1401-1670 
1~76-2045 8-9 1671-1850 
2046-2420 9-lC 1851-2230 
2421-2437· (( (( 2'231-2630 

- - (( (( 2631-3307 -

MUlkl Saat Askeri 

1- 135 l0-11 1- 160 
1~6- 240 (( - « 161- 340 
241- 270 9-10 341- 430 
271- 400 10-11 431- 620 
401- 500 (( (( 621- 8~ 0 
501- 755 (( (( 881-1110 
756-1010 (( (( 1111-1460 

1011-1230 « « 1461-1800 
1231-1320 9-1~ 1801-2010 
1321-1564 10-11 2011-2330 
1565- (( (( 2331-2610 
- - (( (( 2611-2675 

MUlki Saat Askeri 

1- 140 11-12 1- 210 
141- 300 « (( 211- 400 
301- 340 9-10 401- 470 
341- 490 11-12 471- 890 
491- 700 (( (( 891-1280 
701- 850 13-14 1281-1550 
851-1050 (( (( 1551-1830 

1051-1200 (( « 1831-2400 
1201-1350 9-10 2401-2630 
1351-1550 13-14 2631-3050 
1551-1830 (( « 3051-3370 
1831-1973 (( (( 3371-3576 

' "'- .._. ~--

MUlki Saat : 
1- 300 13-14 

301- 530 (( (( 
531- 620 10-11 
621- 840 13-14 
841-1030 (( « ' 

1031-1150 14-15 
1151-1370 (( «: 
1371-1590 « (( 
1591-1750 10-ll 
- - 14-15 

4C 

(( 

- " - "'-· --·'""-

(( 

(( 

SARIYER KARTAL 

Askeri 

1- 100 
101- 200 
201- 250 
251- 320 
321- 460 

MUlkl Saat 

1- 75 14-15 
76- 150 (( (( 

151- 170 10-11 
171- 200 14-15 
201:- 222 15-16 

ADALAR 
MUlkl Saat 

Askeri 

1-- 100 
101- 240 
241- 310 
311- 400 
401- 452 

-

MUlkt Saat 

1- 120 14-15 
121- 275 (( (( 
276- 330 11-12 
331- 348 14--15 
- - « (( 

YALOVA 

Askeri MUlkt Saat As kert 

1- 110 
111- 1ço 

1- 107 l..,...6=--- 1-,-7'•--_--_--•·------ --·- -=-- 1 

108- 184 (( « 
- _.. - - 1- 30 11-12 

Askeri 

1- 120 
121- 260 
261- 310 

MUlki Saat 

1- 85 15-16 
86- 150 (( (( 

151- 192 11-12 

Askeri 

1- 40 
41- 70 
71- 170 

171- 300 

MUlkf Saat 

1- 65 15-1~ 
66- 154 (( (( 
- - 11-12 
- - 15-16 
- - -- -- -- -- -- -- -

Maaşlarını Bankamıza temlik suretile alan Emekli, Dul ve Yetim Eyliil- Teşrinisani 939 üç aylıklarınııı 
tediye günleri yukarıda gösterilmiştir. .' · ... .' , ~: , ,_.., 11

• , • • "~·. · J 

Her maaş sahibinin, Malmüdürlüğü kaza numarasına göre (cüzdanın ilk sahifesinin sol köşesindeki maaŞ 
defteri kayıt numarası) hangi gün ve saatte parasını alacağı bu cetvelde gös~erilmiş olduğundan muayyen 
saatler haricinde vaki olacak müracaatların kabul edilmiyeceği ve maaş sahiplerinin yoklamalarını yap~ 
tırmada_n Bankamıza gelmemeleri ilin olunur. - · 


