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Cümhurreisimizin Yiiksek Hitaplarr 
llün BeŞinci Parti Kura./tayını MD.him . Bir 
Nutukla Acan ismet lnönü Cihan Karşısındaki 

• 
Vaziyetimizi izah Etti 

Se•aili yurdumu~ •idafaaya laer aa bnetli bir ıekilde laazır f!I•'!_ kalaramı~• ordamuzdaa bir k111m 

Alman , Nutuktan· Pa·rçalar 
~~~~!.~!~w YALÇ•N ' ' Türk .Milleti; Yüksek ideali Ve 
~~;-:::. bi~ı.:::ı:: Hayati Menfaati Kendisile Bera-

'l 
1 

2~~;~~~ r Olan Milletlerle Beraber Göz 
::.~.:··~:~:;;!:"· !::::.~~=.~~ Kamaştıracak Yenı· Kahramanlık takyıd ve tahdıd hususunda tngıl· • 

tereye karşı girişmiş olduğu taah- ~enkıbelerı· Yazmak -ıçı·n Tama-l ..... ~~urreuı •• Halk p>rlİ•İ deii•••• ı•••I başkanı 
hUtten kendisini azade telakki celi- .,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,, İs:ne t ln&rıll 
Yordu. 

:.~:;~t!:'.!~~;~~~1E~:E~ mile Hazır Ve Kat'i Olarak Karar Kurultay Ve Hatay 
göstermekten mi ibaretti, yoksa v • B • H ld d • • 
Almanya, lngiltereye denizlerde ıe- ermış ır a e ır ,, . Dünkü Büy ük Kurultaya lştirak 
kabet arzusuna cidden meyledecek 

iniydi? Bu sualin Avrupa .siyasrti ' ' • • E den Hatay Delegelerinin Takriri 
~Y:~h~~.~~!~~;:t~,o~;~;';:~ Bütün Tem~nnilerimize Rağmen insanlık Yenı · 
den kaçamaz. Bugün kadar Alman- A u T k aı·ıı . B 
>-anın hakiki maksadı pek anlaşıl- Bir Boğazlaşma f etine ğrarsa ı ür ırıı etı u 
~arnıştır denilebilir. Her halde ci- 1 r ; • 
an sulbü namına d~rmeyan edile- Mücadelede kendine Düşen Medeniyet ve ınsar_ııyet 
~ te~enni, aradaki itilclf ın feshe· J E J 

esı nazari bir mahiyet muhafa- Vazifelerini kahramanca, Hic Tere düt tmeaen 
&il etmesine dairdir. .. • 

Alınan donanmasının mazisini Ve Hic. Bir Dehşetten Urkmeden Hakkile Ve 
~k eski değildir. Kayser İkinci Wil-

t ırn Çocukluğunda büyük annesi Tama m ile yapacaktır,, 
~aliçe Victoria'yı ziyaret için tn-

!iı t;:~~e;:~~~ö~mv:nl:~~aa;a1r;!~ "Koınşularımıza · Gelecek Tehlikeleri Bir Adım 
~;:.~i. ~~ti~:n:iı «:.::~~~!~ Sonra· bize gelecek tehlikeler gibi önlemek için iktida-
41 rıra. gerçekten muhabbet sar<lı ve d J db• J • J N •• f k ·ıı tJ 
İfınan Şevket ve satvetinin inkişah rimJZ a 0 an te Jr eri a acağJ.:. U USU ÇO mJ e er 
'le 'WJ. deniz kuvvetlerine ehemmiyet JJ b• h 
:ıek lüzumunu takdir etti. gibi nüfusu az milletler de müstakil ve mi i ır aya ta 

..... akat umumi harbe takaddüm e· 

li devrede bu cihanşümul feUikc- müstahaktırlar '' 
il kaynaklarını· araştıranlar har -

.._ (s!~~i·~:~~:yra!~~ Milli Şefin Hitabe&i 
'4 Ankara, 29 (A.A.) - C. H. Parti· -
Komitacılar 
Peşinde 

-·-
" Yazanı M. Stfır 
d:Y•bn111 IS senesini Make
tt.kY• komitacılarile boğuşa
tt leçire11 Buraah Ateı Ahmet 
l ........ harukulide maceraları 

~ıiranda bqlıyoruz 

si Değişmez Genel Başkanı, Milli 
Şefimiz İsmet İ:nomi, ~artt Be~in~i 
Kurulthyını ~'şağıdakf nutkuyla aç· [ 
mışlardır: · 

c- Büyük Kurultayın sayın üye
leri: 

Cümhuriyet Halk Partisinin Be· 
şinci Kurultayını açıyorum Yüce 
şahsiyctlerinizi muhabbetle selam

larım. Sizin temiz hislerinize de t'cr
cüman olarak, bir ferdi olmakla gu

rur duyduğumuz Türk milletini say-

11ıarıa anarım. Beşinci Büyük Kn-
(S..11 a üaoii sayfaauzda) 

Kunrltay intibaları rp ==M .. t k ·ı G bu • 
Ankara, 29 (Telefonla) - ~üyük 1 us a 1 ru 

Millet Meclisi binası ve salonları bu- M Uslakll Or...ıb4a Han'I 
g!in_yıne .taripi tolJlantılardan biri~ ~ebuslar Seçllacek 
ne! sahne oldu: Dün akşamki Son Tdgraf gazete· 

Halk Partisi Beşinci Kurultayının 
yapılAcağı Meclis s:Ionu, içtima vak
tinden daha bir saat evvel tamamil..? 
dolmuş, celsenin bir an evvel açıl· 
masını ve Milli Şefimizin nutukhın-
111 söylemelerini sabırsızlıkla bekli
yen delegelerle ka~lanmı~tır. 

sinin yazdığına göre Parti müstakil 
(Sonu S Uncü sa)tmnuaa) 

........................ . M••••••aaaeae•••• 

Dünkü Meclis 
Aııkar~, 29 ( 'l'ele.fonla) - Büyük 

'.Millet Meclbinin b..ıgiinkı.i toplaııtı
sıncln btitl.it! tctkil.in,.., ı;ic\ ::un o!un -· Mcci'sil) için gibi, dı 1, biiyük k • 

pmın önü de kesii bir kalabal.kla 
dolu idi. 

muı:;tur. Ziı aat \'"kalf'l i b!.ıtccsinin ' 

Gazeteciler, davctUer \'C kordip
(Soou S iiricü &a~·fanamJa) 

müwkcrcsir.d~ ileri süı-ülcn mi.'.t·tlc· I 
alaı a knrş1 Ziraat v.ıls.ili ı ~ 1 hfü.ı Erk 1 
men iza.nat ver:n!ştir. •... 1 

J 

Türkçe dilinin yayılmasının temini, sıtma ve 
trahom mücadelesi, demiryolunun Antakya
ya temdidi, ikiısadi kayıdların ilgası istendi 

Encümenlerin OünkU Faaliyeti 
Ankara, 29 (A. A.) - Cümhuri

yet aHlk Partisi beşinci büyük ku· 
rultayındaki Hatay delegeleri tara
fından kurultay başkanlığına aşağı· 
daki taktir verilmiştir: 

Hatayda C. H. ıPrtisi teşkilatı 

yeni vücude getidlmiş ve bu defa 1 
ancak teşkilat kongreleri yapılarak 
dilek kongreled yapılamamıştır. 

Maamafih, yurtta partili arkadaş · 
larla temaslarımızdan hasıl eyledi
ğimiz intıbalar \'e Hatay ilyönkuru
lu tarafından bize verilen direktif -

lerle Hatay namına aşağıda arzcde
ccğimiz muhtasır dileklerin dahi 
mütalca olunmasmı arız ve istirham 
eyleriz: 

1 - Hatayda büyük s1tma yuva
ları teşkil eden Amik bataklığının 
kısa bir zamanda kurutulması. 

2 - Hata.yda, en kısa bir zaman
da sıtma ve trahom mücadelesi tca
kilitının vUcude getirilmesi. 

3 - Eti Türkleri arnsında Türk
çe dilinin kısa bir zamanda yayıl • 

(Sonu S ilncil sayfamızda) 
.................................... ............ ............ ...... \rtt••············ 

HER S A BA H 

Milli Şef Konuşurken 
Az~ Cümhurreisimiz İnönü, dün 

beşinci kurultayı açarken, kendisi· 
ne has olan o gilr ve erkek sesile 
bir nutuk söylediler. 

Bu ~!!kten cümlcler<le bir Dev -
let Reisinin sözlerini işittiklerini 

zanncden~er aldanırlar. Zira söz söy
liyt:.;11 CümhurTeisimlz olmakla be -
rabcr, 18 mllyon Ti.irk aziz Milli Şe· 
finin ağzile konuştu, şu kar~ı,ık ve 
gaileli snatlerde bilti.:n bir millet 1 
idealJni :ıntcıttt, temiz ve gıllUgıpız ı· 
ka!bini bUtUu samimiyetile döktü. 

cKomşularımıza gelecek ~hlike· 

leri biraz sonra bize gelecek tehli • 

keler gibi telakki ederek tedbirleri
ni zamanında alncağız.~ 

18 milyon Tilrk namına konu3an 
ve dahilde olduğu gibi hariçte de 
daima söziL,U tutmuş iı:mıetli bir 

ağızdan ç:kruı o ii1zel, o iç açıcı söz· 
ler ar:ı.sında bu dlmle de vardı. 

18 milyon T'Jrk aıziz Mllli Şef'ine 
candan mUt*kktrdir. 

A. CEMALEDDIN SARAÇOGLO 



Tefrika No106 Yazan ı M· SIFIR 

S~bah Erkendert Pusu 
Kurmuş Bulunuyorduk 
Keklik Gibi Elimize Dlişen Vatan 

Hainine Verdiğimiz Ceza .............. _ 
- Nerede otunıyor şimdi? Biraz sonra, yoldan Ç?kmış, aştı-
- Selamsızda. ğımız hafif bir meylin gerisinde dört 
- Her gün böyle araba ile rr.i ge- yanı kapalı ve geniş bir çukurluğa 

zer bu? dalmıştık. Arabadnn inmiş, ikisinin 
- Elbette. Patron yaya gezer mi de el ve ayaklarım güzelce bağlayıp 

ya? Her sabah buraüan geçer. Meı- ilmiklemiştik. Biz de karşılarına geç 
dh'enköy, Uzunçayı.:- ve Libade ta.· miş, sohbete girişmiştik. Alaylı bir 
raflarındaki inekçilere uğnyarnk tavırla : 
Kısıklı yolile evine döner. iyidir isi - Eece .. çorbacı, demştim, yak
Topladığı sütü Beyoğlunda sattırı- tığın canların, söndürdUğün ocak -
yor ve milyon kazanıyor. lann, hapse tıktırdığın babacanla -

Daha fazla ne dinlemiş ve ne de nn ver hesabnı bakalım şimdi. 
sormuştum. Hoca Bekirle hemeıı Koca nankör, bizim hının: olma • 
kahveden kalkmı.5, iskelenin yolunu dığımızı o vakit anlamış, birden ka
tutmuştuk. Hoca Bekir yanıms1ra ranp morarmıştı. Yaş boşanan gez. 
yürüyor, hem de bana bakıp bakır lerini yere dikmiş, sesi, soluğu k "s· 
güliiyordu. Ve: mişti. Sanki taş kesilmişti karşım -

- Hiç geciktinneğe gelmez Kam da. Halbuki ben onu söyletmek, iti
Mehmet, diyordu. Yarın sabah er - raf edeceği suçlarını dinlemek ve 
kenden bu tarafa geçelim ve bu sonra da, yapacağım cezayı ona, 
soysuzun yolunu keselim. kalben olsun, kabul ettirİnek isti -

- Yolunu değil hocam, dilini, di- yordum. Onun yaptığı bu baygınlık 
lini. numarasına tabii hiç ktanmamL5 -

- Bırak sen onu bana. tım. Hemen sivri bıçağımın ucunu 
Ertesi sabah, daha şafak sökme- pazısma değdir:miş, aklını da ba§J • 

den bir sandal ile Kadıköyilnc gsg • na getir:miştim. KulaKlaından tut1ıp. 
miş ve güneş doğarken Uzunçayır- sarsaladıktan sonra: 
Ja Libade arasındaki yolun, müna - - Korkma çorbacı, öldiirecek 
sip bulduğumuz bir tarafına ~inmiş- değilim, ne seni ve ne de adarnın1. 
tik. O gün, 1stanbu1u resmen işgnl Bunu şerefimle temin ediyorum sa
cdecek olan bir fırkarnız da Göztc- na. Söyle şu yaptıklarını hele. 
pede içtima ediyordu. Bunun için Herif, bu kat'i teminatım karşı -
herkes gibi biz de sevinç içinde idik. sında canlanmış ve dillenmişti. Yal
Etrafı çalılarla kapalı bir yeşillik nız dillenmek değil, biraz da tilki -

Bakılamıyan 

26 Dava 
3 Uncu c•z• mahkeme 

h t. yatl dUn öOledeh 
sonra Toplanamadı 

Asliye Üçüncü Ceza mahkemesin· 
de dün öğleden sonra hiç bir dava 
görülememiştir. 

Buna sebep, mezkur mahkeme a
zasmdan B. Nurınin ansızın hasta
lanması ve diğer aza Bayan Nadire
nin de bir ay müddetle Beşinci hu
kuk mahkemesi a::alığma verilmiş 

olmasıdır. 

Dtin bu sebeple heyet teşekkül e
demediğinden muhakeme yapılama
yınca, öğleden sonra görülecek olan 
yirmi altı davaya bakılamamıştır. 
Bu davalarla alUkadar davcı, mz. 
nun, şahit ve avukatlar keyfiyeti öğ
renince gitmişlerdir. 

BEU!DtY!.:DZ: 

Vali Bngün Geliyor 
Vali v(>,, Belediye Reisi Doktor 

Lıitfi Kırdar bu snbah Ankaradan 
şehrimize avdet etmiş olacaktır. 

Llıtfi Kırdarla beraber Ankaraya 
giden Belediye muhasebecisi B. 
Muhtar, daha birkaç gün kalarak 
Belediyeler Bankasından istikraz o
lunan 5 milyon lira işinin istikraz 
şekillerile mC§gul olacaktır. 

Bina vergisi tahsil 
zamanları 

Bu seneki şehir bütçesi yüksek 
tasdike iktiran olunmuştur. 

Bina vergilerinin taksitlerinin 
tahsil zaamnları Maliye VekUetin
den bildirilmiştir. Buna binaen tah
silat şu aylarda yapılacaktır. Tem
muz, eyliıl, ikinci teşrin, ikinci ka
nun. 

Emin önünde istimlak Edilecek 
Yerler 

Okuyuculanmız 
Diyor ki ı 

Ankarada kara11lık bir 
Sokak 

Ankara Bentderesi Altınd:ığ ma
hallesındeki evlere ~ereyan veril
mek üzere bundan sekiz sene evvel 
icabeden yerlere elektrik direkleri 
dikildiği ve üzerlerjne de lambalar 
takıldığı haİde bu mahallenin Mer
merçeşme sokağında bulunan iki 
elektrik direğine hfüa birer lamba
nın takılmamış olması bu muhit sa
kinlerinı ciddi bir tehlikeye maruz 
bırakmaktadır. 

150 metre uzunluğunda bulunan 
bu sokağın ortasından itibaren üst 
ba~ına kadar olaıı kısmının kayalık 
ve beş altı metre derinliğinde bu-
1 unması bu karanlık sokaktan ge
len gc!:enle.rı, ufak bir ihmal yü-

. zünden, mühim bir kazaya mn.ruz 
bırakabilir. 

Bundan maada bu sokak başında 
bir çe.~menin bulunması bütün mu
hitin su ihtiyncını temin eden sa
kaların su nakli için kullandığı sa
yısı pek çok olan hayvanlarla da 
karanlık yüzünden çarpışılması ay
ni neticeyi doğurabilir. 

Son birkaç ay zarfında bırkaç a
rabanın hayvanlarile birlikte bu 
yerlere düşmüş olmasına yegane 
sebep, ışıksızlık olmuştur. 

Zaten hazır bulunan iki direğe, 
çok faydalı \•e sıhhi iyiliklerini gör
düği.imüz başarıcı Belediyemizin 
himmet ve hituflarile konulacak 2 
iamba, gelen geçenlerin hayati em
niyetini temin edeceği bakımından 

çok hayırlı ve yerinde bir iş ola
caktır. 

Bu uğurdaki tavassutunuzun ha
yırlı neticeler vermekte bulun\1u
ğunu neşriyatmızı takip etmekle 
görmekte oldugumdaıı bu muh:t 
sakinlerinin de dntlerine çaresaz 
olmanızı ve bu dileğimin (okuyucu 
sütununda) ne.~rıni s ygılarımlct ri-
ca ederim. 

iizerine serilmiş ve çalıkuşları gibi leşmişti Bir sürü yalandan sonra: Eminönünde yeniden istimlak o
dillenmiştik. Yıllardanberi geçirdi- - Yanlışınız var ağa, demişti_ lunacak bir adanın istimliık bedeli 
ğimiz kara günleri, cektiğimz elem- galiba siz beni baska birisine benzet Nafıa Vekaleti tarafından bu hafta 
leri, gordüğ-ümtiz hakaretleri birer tin.iz. içinde gönderilecektir. Gondcrilccek 
birer hatırlıyor ,.e milleti canlandı- Gtilerek, ac~ba ? .. demiş, marifet- para mıktarı 112 bin lire dır. Para, Salim Altmdag 
ı-an, memleketi kurtaran Ulu Gazj- Jerini birer birer dizip dökmüştüm. gelir gelmez de-rhal istimliikler ya- YENİ SABAH _ İki Iaınbacıkla 
ınize, kahraman ordumuza, büy:ik Ve artık yumu. aklıi;'1 bırakmış, na- pılacak ve binalar yıkılacakhr. giderilecek amme menfaatine aıt 
mmetimizc scrnmct ve mm·nffakıy :t sırıı parmaklarımı boğazına dola - Bursa Beledıye Reisi M. Prostla- bir mahzurun iza1esinden çekinil-
duaıarı ediyorduk. . mıştım. Biraz sıkmış ve gözlerimi so··ru·· ~fU.. miycccği şüph<'sizdır. Esasen bu 

Bu tatlı yarenlik, vaktin geçtiği· açarak bağrmışbm: ı mahzurun şimdiye kadar izale e-
' ni duyurmamıştı bile bize. ~ Söyle doğrusunu, yoksa, sim- Şehrimizde bulunan Bursa Bele- clilmemcsinin sebebi de hiç şüphe-

Sonbaharın ılık güneşi tepemi?.c di keserim senin sesini soluğunu. diye reisi Neşet, dün Şehircılik mü- siz bunun Belediyc>ye duyurulma-
ı dikilmişti. Tam öğle vakti idi. Bek- Yalan ve dolapla kurtulamıyaca- tehnssısı Prostu ve İmar Müdürü mış olduğudur. Ankara Belediyesi-
' lediğirniz arabanın Uzunçayırla Lı- ğını anhyan çorbacı nihayet itirafa lJüsnüyü ziyaret etmiştir. Prost nin Çikkat nazarını çekeriz. 
, bade arasındaki yol üzerinden se - başlamıştı . Hem söyliiyor, hem de Bursanın imar plfınını hazırlamayı,-
keıek geldiğini görmüştük. üzerin. ağlıyordu. Fakat bu ağlayışı neda • kabul etmiştir. llALIU';VLEJUNDE: 

, de bizim Karakulnk patronla uşa'h J metinden değil, kurnazlığındandı. B 
vardı. Hemen olduğumuz yerden Beni aldatmak, ikide bir de teklif eyoAlu eğlence yerleri Emniyet Müdürlüg~ ün de-

tti-· b " 1 ucuzlatllacak sıçramıştık. Evvelce intihap ctti,;i- e gı ın erce lira ile avutup atlat- k"h,., d" • 
rniz, ufak bir höyüğün boyun nokra- rnak istiyordu. Bu para teklifine fe- Belediye İktisat Müdürü Saffet 1 a ısenın meaufÜ yok 

' sına Hoca Bekir sinmişti, onun karşı na halde sinirlenmiş, içerlemiştim . Sezer dün Beyoğlunda tetkikler yu- Geçen h•Jta Emniyet MüdürIÜ-
, yakasında bulunan kaya yığı bsına Cebinden cUzdaıuııı çıkarmış ve sor-1 parak eğlence yerlerinde yapılacak ği.inde bir facia olmuş ve Fettah is-
! da ben sokulnm~tum. Tabancahr muştum: 1 tarife tenzilatı esaslarını tesbit et-
' ld N k d mi~tir. minde bir muhtelis polis memuru, 
, e eve gözler yolda, hiç süphe ''"k - e a ar para vnr bunun için- ~~:.---~~--~~~----
• J • .;o el b '> "'. f rar etmek mnksadile kcndisir.i 
, u, tatlı bir hC'yecan içinde bekleşi - ' e çor acı · ·· çin arabanın oklarını da kırdılttnn 

yorrluk. Bu sualim kurnaz soysuzu sevin- sonra yolo düzülmüştük. O gece Be-
. Araba, Hoca Bekirle benim bu - dirmişti. Gözünün yaşını dindir - yoğlunda yapılan muazzam fener a
. lunduğum yerin arasına girer gır - ~~i~ti: ~Ell:i d: ~iireğine kurtulıış layına bütün arkadaşlarla beraber 
rnez, &aklandığım ycı den birden fır- umıdı smdırınıstı. \femnun bir ta - biz de katışmışbk. Meşalelerimizin 

. lıyarnl Yolun ü~eı ine atıam1stım. vırla : dumanını savuruyor, avazımız rık-
Tabancamı do· r ltmuş ve haykır. - İk yüz yetmiş üç lira .. demisli. tığı kadar bağırıyorduk: , 

pcnçeredcn atarak ölmüştü. 

Müddeiumumilik bu lıfıdiseye e

hemmiyetle el koymu5 ve yaptığı 
tnhkikat neticC'sinde kims?r.;n bir 

su~u olmaclıi!mı kat'iyE>tle teshil et-
mi tir. 

Nazım Planda 
Yapılacak tadil 
Vall Ankarada tu it için 
nafıa vekiletl il• tema• 

etti 
Prost tarafmdan hazırlanan şehri· ı 

mizin Nazım planının birçok nok
tajarına Nafıa Vekfıleti itiraz et- 1 

mişti . İ 
Vali ve Dcl~diye nüsi bu Ankara 

seyahatinde Nafıa Vek5.le+i ile te
maslar yaparak Vek5leti tarafından 1 
nazım plfının itiraz olunan noktala
rının mümkün olan süratle tesbit o
lunarak bunlar h .. kkında bir karar 
verilmesini istemiştir. 
Nafıa Vekiıleti tarnfından plfının 

itiraz olunmıyan kısımlarına ait 
tatbikat planları hazırlanacaktır. 
Şehrin imar planı kabul olunduk

atn sonra Belediye bu plfına naza
ran imar işini programlaştırarak se
nelere taksim edecektir. 

POLiSTE: 

Düğün Evinde 
Bir Facia 

Fazla kaf aba!ığı çekemiyen .tt 
çöktü bir çocuk öf dü 

Menemen (Hususi) - Kazamıznı 

Şehit Kemal köyünde bir kaza ol
muştur. Bu köyden Hasan Hüseyin 
oğlu tsmail'in evinde yapılan di.igün 
merasimi dolayısile, üzeri toprak 
örtüiil · olan evin üstüne toplanan 
kadınların verdiği ağırlıktan bir 
k:ıttan ibaret olan ev çökmüştür. 

Evin altında bulunan aynı köy· 
elen Ali oğlu Hüseyin isminde on 
beş yaşında bir çocuk ankaz altınrla 
kalarak ölmüştür. Ceset, ankaz ::ıl· 

tından çıkarılmı~tır. Tahkika .. ya
pılmaktac!:r. 

Tüyler Ürpertici 
Bir Hadise 

Başını gazla yıkayan cahil bir kadırt 
diri diri ya~arak öldü 

Eskişehir (Hususi) - Şehrimizde 

üzerine Bıçakla atılan erke[i çok feci bir hadise olmuş, bir kadın 
dÖYeO kadın ° dikkatsizliği yüzünd~n ~.a~~dan. t~-

d H - tuşmu~ ve yanarak olmuştur. Hadı· 
Karaoğlan sokagın a oturan u- .. 

1
• 

1 .. . U 1 .1 . se ı::oy e o mu~ur: seyin oğlu Huseyın ra ı e aynı J. • • , • • 

yerde mukim Pauli kızı Eleni, dün ı Sıvrıhıs~r c.-.da:s~de oturan .. ba· 
.k t · 1 d·r yan Merzıye, temızlık yapmak uze· a vga e m ış er ı . · . . 

Neticede Hüseyin, genç kadınn •ı H: sa~·larını gazyagı ıle yıkamıştır. 
bıçak çekmiş ve bilmukabele Eleni Kadın saçını ga._zla yıkadıktan sonra 
de Hüseyin i bir güzel dövmüştür. gtineşlemeğe başlamış, bir müddeti 

PoHs, kavgacı kadın ve erkeği ya- böyle beklemi- -, canı sıkılmış bir e i 
kalamıştır. gara yakmıştır. İşte bu esnada ka-

MÜZ818f umum müdürünün eYinde dının saçları ateş almış, alev derhal 
b. k bütün kafasını sarmıştlr. Kadın 
ır aza kurtulmak için şaşkın bir halde sa-

Erenköyünde Tüccaıbaşı sokağın· ğa sola koşmuş, avazı çıktığı kadar 
18 numaralı evde oturan Müzeler u- haykırmıştır; fakat koştukça alev 
mum Müdürü B. Azizin evinin bah- h:ış nı. biraz sonra da vücudünü sar
çesindcki elektrik direğinin yerin- mağa başlamıştır. Feryadı duyan 
den çıkan fincanını dtin tamirle meş komşular e\'e girdikleri zaman zn
gul olan Müzeler İparesi elektrik vallı k«dıncağızı baygın ve bütün 
memuru Hakkı oğlu 27 yaşında viicudii y nmış bir halde bulmuş· 
Nazlı. merdiven kırılmasilc yere lardır. K dm hast"neve kalcl•rılmış-
düşmüştür. sa dn kurtarılamıyarak ölmüştür. 

Sukut neticesinde hafif yarala· 
nan memur halsi neye kaldırılmış
tır. 

Kömürden zehlrlenrre 
Haydarpaşada istasyon büfesin~l 

bulaşıkcılık yapan Pctürgeli Dur
sul'I oglu Hamza dun gece yaktığı 
mangal kömüründen zehirlenmiştir. 

· İhtiyatsız bula'?ıkçı. baygın bir 
halde> hastaneye knldırılmıştır. 

l_R_A_D_Y_O_ 
SALI 3u/5/930 

12.30 Program. 
12.35 Türk mtiziği (Pi.) 
13.00 Memleket saat ayarı, Ajans 

ve meteoroloji haberleri. 
13.15 Müzik (Karışık program -

Pl.). 
13.45-14 Konusma (Kadın saati -

Ev hayatına dair). 
18.30 Program 
18.35 Müzik (operetlE:r - Pl) 
19.00 Konuşma 
19.15 Türk müzigi (Fasıl heyeti) 
20.00 Memleket saat ayarı, Ajans 

ve meteoroloji haberleri. 
20.15 Türk müziği: 
1-Udi Eşrefin Hüzzam peşrcvı. 
2 - Ahmet İrsoyun Hüzzam ~ r-1 

kı: (Hahrında kalsın). 1 

3 - Faiz Kapancının hüzzam şar-

• 
iki Y avrusuııun 

•• 
Olümüne Sebep 
Oları Ana ---Tetbirr;izllkle çocukları
nın yanıp ölmelerlnden 

suçlu görUlmedl 
Kuş .. dası (Hususi) - Kazamı zın 

Acarlar köyünde tedbirsizlikle yan
guı zuhuruna ye biri üç aylık, diğe

ri üç :yaşında iki yavrusunun y:ma· 
rak ölmesine sebebiyet vermekten 
suçlu Bn. Ayşe Bahar adında bit 
kadınm muhakemesi neticelenmiş· 
tir. 

Ağırceza heyE>ti evvelce bu kadın 
hakkında m~hkumiyet kararı ver
m·<;ti. Nakzen cereyan eden muha· 
kemede genç kadın şunları söyl~
miştir: 

c- Ben çardakta ç maşır yıkıyor· 

dum. İki yavrum çard ~m içind.:? 
uvku uvumakta idi. Çamaşır yık r· 
ken bir adam geldi. Benden bostan 

l·oparmarnı ve s tmamı istedi. Bc'l: 

~ mıstım: Bunun az olduğunu biliyorum. ff-1 - - Yaşasın Mustafa I\emal Paşa-
- Dur bakalım!., ~erseniz biz burada durnJmı. uc:a _ · _ •ı mız ... 
Kurnaz herif, heın"'n arabadan gım C\ ime gitsin, bu mikdaı1 bin li- - \·arol un tsznet Paşamız. .. 

___!!:tiJ is d v sı da sukut ctm ştir. kı: {Seni gördlı o afak ... ) 
4 - Santur tak:.imi 

- Bu sıcakta bost n koparılmaz, 
dedım. Isr r etti. Nıhayet kopardıın 
\'C \"erdim. Bu sll'ada çardaP.ı alev
ler sardığını gördüm. Hevec~n "e 
korku içindı>ydim. Yavrularımı kur ... 
tarmak" üzere koştum. Ate e atıldım. 

Vücudum yanıklar içinde k Jdı, 

kurtaramadım. Bir el beni tutar:ı!c 
atestcn uznkla~tırdı, bayılmışım ... • 

atlamıı:; \e gcri)e doJru koşmı~ r~y~ tamamlamak iiiere P ra ge - - Yaşa ın şanlı ordumuz, şerefli 
başl~mı tı. Fakat bir s niye bile gec tirsın, olmaz mı ağam. milletimiz .. 

. men R, orada da Hoca Bekirin t:n - Hoca Bekir, titizlenmiş ve ellerini - Kahrolsun düı:ımanlnnnıız .. 
b ııcasilc k rsıl mu tı. H r hnk!e kal sına koyup • Ö) lenmi ti: Türkün göğe doğur yükselen me-
0 .güne k dur } apt ğı n:ınkorfüklc>• ı Vay düclu ·iım \ay, Böylece bizi SCITCt avazeleri karşısında, o zn • 
lııç tc h~tu Lı.mnmıs, he np aatinin l afe li}e ek in hcı. Ilfilft damı • ev_ manki diışmanlarımız da çok kcyif-
~a~J • tı !"lnı nnlıyamamıştı. O, bi,: tanlık dü ünUyorsun men? Sen.... lenmifilerdi. Onlar da sevincimize iş- 1 

·adı hır hıı 12 anı)or, ağlyordu, Hoca Bckirin sözünü kesmiştim. timk etmişlerdi. Fakat, Karşı ya • 
• Y~h arıyordu. Oldukça. şişkin olan Yırtarak parça parça ettiğim bank- kalılar, ms.trm içinde evlerine kn _ 
cuzdanını U?.atıyor. Ye: notları üstüne serpmiş. Ve~ panrnı lardı. l\!emleketteıı savuşnıı-

• Alın, hC'p i dC' izin olsun. K•v- - Aç gözünü çorbacı efendi Pa- ya hazırlanıyorlardı. Tıpkı coşkun 
1 

may.ın canıma. · ra ile kinimizi satacak, intik~nıı • bir umak gibi Galatasaraydan Tak-
, Dı_yordu. Daha <b Ç!'lk sôyl"ne • mızı bırakacak açgözlü adamlar d _ sime doğru akarken, önümüzde iler-

cekti Faknt. m ı , <rm~ b. •. e 1 H · . ey an ~:almawı tı. t!>~ ız. IX-gıl vereceğin bin lira ö- iyen biri acı· acı bağırmıştı: 
ocn Bel 

1 ~· P tro:rıu k \r mLc:, ku- nümtize yığıJacak milyonlara bile - Nerede düş."llana hafiyelik t::dc·n 
cakla~ıs bır b hça !; .. bi arabamr. göz.ierimiz yumuludur. nankörler? .. 

sandıoına atıvcrmi ti. B~ de atla. . ~emiş ve hemen Ho.:a Bekir le Bi 7 im Hoca Bekir-yine durama • 
mış, çala kamrı, Muhacır köyünün bırlikte nhdımızı }eıine getirrni t 1• nı19, ileri atılmıştı. Gözlerinden hırs 

1 ~up tarafındaki çalılık sırtlanı. Sözünü de, dilini de k"~miştik }._,:rı~ ve hışım fışkıran o vatandaşı ıw _ 
, dogrulmustuk. Patron ile uşağı dik- .lırken uşağına: • !undan tutmuş, Ağaeaınisinin a"lu-
: !;;!Iıe, yUz?müze bakıyor ve bizi tp.- - Selamımızı SÖ) !ersin ayıldı[-;1 s~na. sokmuştu. Ccbindeıı çıakrdığı 

, sa ugrn.ı ıyorlardı. Tanıyamı _ zaman efendine. Tutnmadığı diF!li sıgara paketinin içindeki pörsümüş 
) ~.rla~~ ve. tanıya.mıyacaklnrdı du. kopw.:ırdık iste. Bund n sonra, ft ~t- dil l arC' ını gö termiş ve fısılda • 
~un~.u ı~-ımız de, b!r kese kağıtla g<" çıl.ıgına yazı ile devam etsin. Fak'lt mLcıtı: 
_.1:d.ıgı~ı~ k<Smür tozu ile elimizı, unutmasın ki, dilini kopararı bu <"l~ Çıkmaz art k sesleri. Bak,i.tc 

Y uın u kar rtmıcı, adeta. Alem _ ler, elini de kırar on·ın. ke ıldi onı rın dıll ri. 
<l h birıcr k~ürcü halini alrnıatık. Demiş \ e i tifade edemem leri i- -SO 

Yeni yapll c•k olan 
yoll r 

5 - Şükrü Şenozanın m hur sar
kı: (Bu seyda ne tatlı). 

900 bin lira ile bu sene yapılac k 6 Hicıır türku (Bağn girdim ü-
ziıme). 

yollar hakkında Yollar !ı.ifüdürlügü: 7 _ H ılk türkü iı: (Şu dağları 
hün ynptıgı ke~ifıcr ikmal edilmi5 

ve yolların bir program ıh zırlan· 

mıştır. Vali ve Belediye RE>isi An

kara dönüşü bu progr mı tetkik e-
decektir. -·-VEFAT 

Orman ve arazii vakfiye müdür -
lüğünden mütekait \'C Ziraat Ban
kası mali Müşaviri Orhan Altınova 
\'e Ezber Altınovanın JlCderi ve tş 1 
Bankası idare meclisi azasındnn F<'
ridun Maııyn!=:Ja Dcnizbank umum 1 

limanlar Müdürü Rnufi Manya ın 
eniştesi ziraat müh ndi&lerinden 1 

Hilmi Altıno\•a dün gece vefat et -
miştir. Ccnaz" i bu ün sn.at on b'r- • 
de Gedikpa a, Piy r Loti caddesi 60 
Po. Ju hane inden k ldınlı:ırak na - 1 
mazı Be} ıt camlı kılıııdıktan 

sonra .M ık z ~ ıJ J •· i aile makbe-
1 esine defnedilecektir. 

delmelı). 

8 - Ali Efend nın hlcaz şarkı: 
(S mur kaslım). 
9-Suzinak şarkı: (Sensiz gece

ler). 
10 - M.usa Sürcyyanın hüzzam 

şarkı: (Sen sanki baharın) 
21.00 Konusma. 
21.15 Esham, tahvilat, kambiyo

nukut ve ziraat borsası (fiyat). 
21.25 Nc>scli plüklar - R. 
21 .30 Müzik (Radyo orkestrası -

Şef: H. Ferit Anlar). 
a) Adagio - Allegro. 
b) Andante 
c) Menuctto ~ Trio 
ç) Allf'gro rpiritoso. 
E. Gri p,: N'orvcc danc;ları, Op. 35. 
c) Allegro moerate alla Marcia 
b) Alle etto tranquillo e grazi-

o. o. 

c) AIJ o m ~erate alla Marcia 
c) Allegro rrıJllto 

Mahk<'me heyeti bu kadın hak"' 
kında beraet kararı vermiştir. 
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> 30 M:AYIS 1939 > 'Y 'E ' N t SA• A H - ~···· -- & ,,,_.... 

ı Cümhurreisimizin Yüksek Hitapları Alman 
tlonanması ----------------------------------------------------------de çekinmiyeceğiz. Biz, komşuları- 1 •••••••••••••••! 

Kurultay 
intiba lan (Baştarafı 1 inci sayfada) J fenalıkları önliyecekğ her türlü iyı: 

rultayda, Partimizin kahraman mii· \ likleri yapacak ve öğrelecek bil" mil
(Baıtarafı 1 inci sayfada) essisi sevgili Atatürk'ün aramızda li mekanizmayı, Partimizin faaliye· 

bin eıı mühim sebepleri arasında bulunm_amas'.nı düş~_nerek __ d~~·in bir 1 t;~~ cs3sh ola~a~ bi.tlac-~ğ-~mı_~a ka~ ı 
b.ı zırhlı yanşını ileriye sürmekte- elem içmdey12. Ataturk, Buyuk MÜ-1 n11z. Parti teşkılatımız onumuzdekı 
dider. ikınci Wilhelm birçak gay - li davayı, millet içinde vücutlandı- uevred-e, istidatlara yol veren bir 
retler ve fedakarlıklar. paha.sına rı.rken Kurultayı ana temel ittihaz genişlikle miisbet faaliyetlerini, 
Çocukluğunun bu hevesini fiile çı - etmişti. Kurultaay derin itimadı V'? merkezi idarenin daimi teftişine ta
kaı'lllıya muvaffak olarak hatırı sa- itibarı vardı. Bize büyük s iyasi par- bi görecektir. 
Yılır bir donanma vücude getirdiği tiyi, sağlam ve sarsılmaz rejimi, va- yapılan işler 
zaman, onu dayıı-;ı İngiltere Kralı anın umranını şc iyi istikbalini te- Büyük Kurultayın sayın üyeleri, 
Yedinci EJward'a göstermek ve ı min etmiş olan ebedi Şefimizin ha- Cümhuriyet hükumetinin ge;eıı 
haşmetpenah İngiltere Kralı karşı- tırasına tazim için Kurultay1 beş da- Kurultayındanberi memlekette ta-
sıııda Almanların denizdeki satvet kika sükUta davei ederim. hakkuk eltirdiği faydalı işleri ve a-
ve kudretini gösterip bir nümayiş Seyim muvaff akiyeti ziz halkımızın resmi müesseseler .. 
Yapmak zıifma mağlfıp olmuştu 0 Sayın arkadaşlar, den temini arzu ettiğ i dilekleri, eli· ı 

~ Yeni Alman donanmasının yaptığı Beşinci Büyük Kurultayı, bütün nizdeki hülasalarda teferrüatlle bu-
tesir her halde İngilizleri teyakku- vatanı gönülden kaplıyan müs"l et lacaksmız. Güzel vatamn her sahada 
za sevkedecek bir mahiyette idi. şartlar içinde ar;ıyoruz. Partimiz, va geniş mikyasta imar edilmesi, yük-

İngilizler artık Alman donanma- tanm kıymetli evlatlarını bağrına seltilmesi ve kuvvetlendirilmes i., 
Stnı bir tehlike telakki etmeğe baş- toplamış. heı· vatandaşa müsavi ve durmak bilmiyen bir gayretle de
lanıışlardt. Siyasetlerinde bu müla- şamil emniyet ve hizmet şartlarını vam etmekledil'. BiribiTile maddi ve 
haıa hakim oluyor, fırsat düştükçe fiilen temin etmiştir. Geçirdiğimiz manevi irtibatı olmıyan dağınık par
Fransızıarı Alınanlar aleyhinde tah- tecrübeler, Türk milletini iftihar o- çalardan mürekkep harap bir mem
rik onlar için tabii görülüyordu. Al- lunacak bir siyasi olgunlukta, mH- leket. en uzak kö~eleri arasında bir 
~n nazırları, imparatorun deniz letler ailesinin temiz ideali, sağlam aile efradının frtibah gibi sıcak bir 
sıyasetindeki tehlikeyi takdir et _ karakterli bir uzvu olaark tebarüz alaka ile bağlanmış muazzam bir 
ll~!ilerdi. impaı:atoru bu yolda yü· ettirmiştir. Türk milletinin, Cüm- kütle olmak yolundadır. Önümüzde
r~~eğe teşci etmek şöyle dursun, huriyet rejiminde en iyi tesanüdü ki senelerde, bu çalışmalarımızın 
bılakis onu vazgeçirmeyi düşünü • bulmuş olduğuna, en şüpheli nazar- neticelerini daha parlak olarak gö
Yorlardı. Fakat Amiral Tirpitz ta- lar kani olmaktan başka çare bula- ze çarpar bir hale getireceğimize 

1 tna.nıen imparator gibi muhakeme mamışlardır. Büyük Millet Mec1i- kat'iyyen güveniyoruz. 
ediyor ve Almanyanın deniz kuv _ sinin son seçimi, Türk mllleti için Hükumetin icraat programının te-
vetıerini artırmıya geceli gündüzlü hakiki bir muvaffakiyettir. Vatan- . ferrüatile, Büyük Kurultayı yormak I 
~alışıyordu. Almanya bu yüzden daşlar, vatan mukadderatını elin~ istemem. Fakat bir iki noktayı baş
~vrupada yapayalnız kalmak teh _ alacak yeni Büyük Meclisi seçerken, lıca mesele olarak Büyük Kurulta
lı~esine düştü. Alman nB.Zlrları tn- ciddi bir vazife hissile alaka gös· yı }111 huzurun~ arzetmek isterim. 

1 
gıl:erenin fırsat beklediğini takdir tcrmişlerdir. Partimizin yüksek ida· . ünümüzdeki senelerde nüfusumu
edıyorlardı. İngiltere bir harp zu ·- resile halkın samimi reyini millet zun çoğunu teşkil eden köylümüzün 
huruna. meydan vermemek arzusilc vekillerinin seçiminde birleştirmek geerk t ahsil, gerek geçim hususunda 
~lmanya ile deniz kuvvetleri üze_ te15ebbüsü cesareti arttıran kat'i ve seviyesini yükseltmeyi başlıca he
t~nde anlaşmak emelini izhar etmiŞ- müsbet bir muvaffakiyetle netice- def tutacağız. Bu hususta elde ede
ti. Kayser bunu bir hakaret telakki lenmiştir. Partimiz, bu teşebbüsü, ccğimiz neticelere, çok ehemmiyet 
ederek kat'iyen kabul etmedi. memleketin bütün Sl"çimlerinde da- ve kıymet \'eriyoruz. Kat'i olarak i- 1 
~ğer Alman İmparatoru ikinci ha geniş mikyasta t atbika çahşacak- nanıyoruz ki, köylümüzün tahsilini 1 

Wılhelm İngiltereyi böyle en can a- tır. ve maişetini daha yüksek bir dere- ! 
lac~k noktasından tehlikeye düşür- Aziz arkadaşlarım, ceye vardırdığımız gün, milletimizi'l , 
~e?e çalışmasa idi, belki dünya ta- Siyaset hayatında tecrübe geçir- her sahada kudreti, bugün güç ta-

1 

tıhı bu gördüğümüz şekilde tecelli miş adamlar olarak. memleketimi· savvur olunacak k adar yüksek ve 

etmiyecekti. İngiltere ile Almanya zin ihtiyacına ve bünyesine en uy- heybetli olacaktır. 
arasınd b' . gun olan halk idaresi usulünü ke- Müdafaa kuvvetlerine verilen 

t kb 
a ır denız anlaşması müs -a el sulh·· male getirmek idaresindcyiz. Bu yol e1ıemmiyet 

cekti. tk· ~n ~emelini teşkil ede • da temiz yürekle çalışıyoruz. Bizden Aziz arkadaşlarım , 
den AI ıncı Wilhelm'in ve bu yüz- . sonra gelecek vat andaslara, milleti- Memleketimizin müdarfaa kudre-

manya ile birlikte b'T' · • "'" hanı d ·· .. u un cı - mbıin siyasi hııyatında ilerlemiş bir tfne ötedenberi verdiğimiz chemmi-
b

. . a suruklediği feliı.ketin scbe-ını Oçun·· il R · h seviye terketrnck. başlıca emelimiz- · yet, milletler arası vcziuetlerdeki 
• c eıc takdir etmek ze- _, 

kası ·· t dir. son inkisafla r d olayısile bir kat da-
nı gos er~ti. N asyonal - sos- · · 

Yalist Almanya, İngiltere ile deniz İyi bir halk idaresinin sivasi ida- h a artmıstı r. Bu ızün in sanlı k. Millet· 
anı rede :rna prensipleri; her .nevi se- ler arası;1da ciddi bir emniyet buh-

aşması yapmakla iki devlet ara- · 1 /1 h 1 sına çım 0 ' a kın sa mimi olarak iş ti· ra nı geçirmektedir. Birçok milletler, 
. a en esaslı bir ihtilaf vesilesin ·1 • • rak etmesile, hükumetin ve Büyük beklenmiyen fırtıı~alara ansızın ma-

bı~ale etmiş oluyordu. Şı'mdı· bunu M"ll M ' ıle b'l ı et eclisjnin faaliyetinde .h aki- ruz kalmak endişesi içinde huzur- ı 
nıan/ e. ~nlaşma~ı feshetmekle Al- k_~ .bir mi!li mi.irakabenin şüphe gö- s~zdurlar. H~liıı en bi.iyük teh~ike- ı 

1 
va ıçın nasıl bir tehlike hazır- tuımez bır tarzdil bulunması ile hu· sı budur. Mrlletler ara sındakı bu 

adıgmı idrak etmemesine imkan lasa edebiliriz. Mebus seçiminde ol- emniyetsizlik, bugünk~ halile de· 
Yok:tur. Binaenaleyh, yapılan 11a~e - duğu gibi , Parti intihaplarmda ve vam edemez. Bu hal, .ya milletlerin 
ket b" ·· · 1: ır numayışten ibaret olsa bile 1elediye intiha plarında, yN yer, an- şuursuz bir surette biirbirinin bo-
ateş ile oynamak addedilebilir. sızın yeni intihaplar y aparak teşki- ğazına atılm a l arrna sebep olabilir, 
k Kayse~i~. donanması İngilizlerin 0 latımız üzerinde halkın muhabbet yahut da. nihayet aklı selim galebe 
a~ar gozune batıoyrdu ki inğiliz ve itimadını d aima yoklamak ve ederek milletlerin huzur i\ inde mü~ 

:nıırallerinden birinin durup durur- kuvvetlendirmek brarındayız. terek bir insanlık hayatı yaşamaları 
. en hu donanmayı bir ani hücum Halk ve Millet Meclisi için yol bulunabilir. Kurultayın sa-
il~- hep birden batırmak fikrini bile Büyük Millet Meclisin in faaliveti mimi dileğini ifade ettiğimi bilerek 
ttıudafaa etmiş olduğu söyleniyor. vatandaşlara hakiki bir huzur ~ere~ sövlü~·orum ki, biz. milletler arasın-

Fakat İngilizler yeni Alman do _ cek suerttc feyizli bir tekamül ha- da emniyetin avdet etmesini tc:'min 
nanm b lindedir. Hükumet işleri, mi11et ve- edecek çareyi sempati ile selamlı-

asına u kadar ehemmiye" k 
Verdikl · h ld . " illerinin ciddi bir mürakabesi al- yacağız. 

erı a e, deruz anlaşması 
Yaılmak · · Al tıı_1_da olduğu halde bütün rr,ayretler, Bu bahtıvar neticeve varabilmek 

ıçın manların ileri sür _ t-, " 
dük! Cumhuriyet hükumetinin itibar ve için, her milletin haklrı ve vazife· 

eri bazı şartları kabule hiç ya-na nıuvaffakiyetini arttırmak yoluna leri ola caktır. Bunların hulı1s ile ko-
. ~nıamışlardı. Mesela Alınany' anın m"t "ht· F · ı gıtı ~ u eveccı ır. Ialkın secimlere va- nu~u ması lazımdır. Fakat her şey-
. . şecegi herhangi bir harpte r·n- k • · o-u 

1 
ın alakası ve Büviik Millet Meclı". de mühim olan bir ana prensibin, 

"' ız ere bitaraflık vadettirme<Ye it ö sinde mnllet haklarının açık müra- bütün mllleUerin vicdanında sarsıl· 
ayser ile diplomatları bir türlü kabeı:;i ideallerile nifaka ve anarşi•. •e rnaz olarak yerleşmesi gerektir. O 

nıuvaffak olamam'"lardı. h I " Bugün F"b .. ~ ma a vermemek zaruretlerinin be- da, nüfusu çok milletler gibi nüfusu 
. u rer ın vaziyeti tama- r a_?e.: yürüyebileceğine inanıyoruz. az milletlerin de müstakil ve milli 

~le bu hadiseyi hatırlP..tıyor. Le - Buyuk milletimizin arzusu ve aklı- bir h ay~ta müstahak olduklarının 
t::.tan_a karşı v~ril~n İngiliz garan- selimi, mmet vekiileı·imizin ve Par- samimi olarak kabul edilmesidir. 
it" ~e kızarak Ingıltere ile mevcut ti teşkilatımızın yüksek mezivetle- İnsan cemiyetlerinin. büyükleri ta
ıc:l~fı~ozuyor. Yani demek istiyor ri, bize, muhtelif icaplar arasın.da, a- rafından yutulması mukadder oldu~ 

· Jıac : bt.ana karşı Almanyanın ya- hengi muhafaza etmek gibi cetiıı bir ğu nazariyesini, hiç bir yer için ka-
. agı ır tecavüz hareketinde 1n- vazifeyi kolaylaştırınaktadrr: Büyük bul etmiyoruz, kabul etmiyeceğiz. 

:ılt~re bitaraf kalmıyacağı için o da Kurultaya t akdim ettiğimiz nizam- Benliğine ve şuuruna sahip olan 

)':~ız silahlarında İngiltere ile bir , name projesinde, Büyük M\llet her milletin dokunulmaz müstakil 
in ışa girec_ek ve İngiltere donan_ Meclisinde, Cümhuriyet Halk p _ bir devlet olarak yaşaması hakkı. 
ca~~~ı ~bakdı~ eder bir vaziyet ala_ ~~ini.1:1 bir de müstakil grupunu :~- insanlığın sarsılmaz müşterek bir 
ln . · tile Alman Kayseri'nin şundük. ~üyük Kurultaydan vazüe akibeti olarak tesbit olunmak lazım
ın::~r~e teklif edip kabul ettire- alan ve Parti Genel Başkanının fark dır. Beynelmilel münasebetlerimiz
llosy ~ minır şartı bugün nasyonal - s~z başkanlığında çalışacak olan in- de, bizim zihniyetimizde bulunan 

a ız tekrar etmesinden Al_ tızam ve inzibat içinde, şuurlu ve devletlerle müşterek prensip ve em-ı 
~anyanın hiç bir fayda istihsal ede- çalışk~n, bir müstakil grupun, icra niyet davası, bizim müşterek cep~ 
1 

Yeceği a§ikardır. Çünkli mesele mevkimde olan millet vekılleri ek- heye sevketmiştir. Siyasi anlasmala

:!l~enln ~ay~ti noktalarına te • seriyetine ve · hükumetine esaslı bir rımızı ve ittifaklarımızı bu zaviye-
liJıs yor. enızlerde emniyeti is- Y_ar~ım temin ederken büyük mille- den gör~idir. 
\r al için Almanyaya açık bono tımı_ze de kendi jşleri için yeni bir Balkan paktım ve Sadabat paktı
b ernıek ve Almanyanın bütün istila . temınat hazırlıyacağını ümit ediyo- nı, bu samimi arzularla kuranlarda-
t areketıerine peşinden müsaadeyi ruz. nız. Bu Avrupayı kaplıyan son em-
taahlıüt eylemek de İngiltere için Aziz arkadaşlarım, , niyet buhranı içinde Türk - İngiliz 
le~ derecede mühliktir. Binaena - Parti teşkil.1tımızın ve halkevleri· ittifakı, hiç bir tecavüz fikri be.sle-
ftla • F~r~r'in bu çareye başvur ~ . miyen, fakat kendi emniyetlerimiz 
.\'e ~la hır ış görebileceğine ihtimal nın, vatanın siyasi, kültürel ve içti- ve müşterek sulh ·ve insanlık ideali 

1! enı.es. ma.1 tekamülünde verimli çalışrnala~ iqin alınmış bir teahhilttür. Bu 
Htiseyin Oallılt YALÇIN rma, her &Uretle teşvik ve talebet- müşterek sulh ve emniyet idealini 

, ltlek istiyoruz. Nifakı ve her türlü takviye edeeck diğer taahhütlerden 

mızla her türlü ihtilatı hallettik. 
Şimdi, samimi olarak onların emni· 
yet ~çinde bulunmalarile alakada
rız. Komşularımıza gelecek tehlike
leri, bir adım sonra bize gelecek: 
tehlikeler gibi önlemek için iktida
ı).mızeh olan tedbirleri alacağız. 

Sovyet ''e Franst.zla.rla 
münasebatınuz 

Size memnuniyetle söyliyeyim ki 
Sovyetlerle münasebetimiz her za
mandan ziyade sıcaktır ve karşılıklı 
itimada müstenittir. İki memleketin 
birbirinin emniyetine ve saadetine 
yakın ve ciddi bir alaka ile merbut l 
olduğunu zikretmek. benim için ha- ; 
kiki bir •zevktir. 

Kurultayın Ebedi Şefe 
Şükran ve sevgi 

Tezahürü . 
Ankara, 29 (A. A.) - Bii};ik ku-j 

ru1tayın bugiinkü toplantısında ri
yaset divanınca sc~ilccek bir heye · 
Un, Atatürk'ün nıuvakkat kabrini 
ziyaret ederek büyük kurtarıcıya 
kurultayın seYgi ve tazimlerini ulaş 
tırması ve bir çelenk konulması 
hakkında verilen ve ittifakla kurul- ! 
tayın tasvibine iktiran etmiş olanı 
teklif üzerine Başvt>kil ve Parti Ge
nel Başkan Yekilı Doktor Refik Say
dam riyasetinde teşekkül eden he -
yet yarın saat l O da Ebedi Şefin 
Etnoğrafya müzesindeki muvakkat 
kabrini ziyaret edecektir. 

Fransa ile aramızdaki yakınlığı; 
bitmek üzere olan tek meselenin 
yani prensiplerinde tamamen muta
bık akldığımız Hatay meselesinin :••••••••••••••• 

hallinden sonra hiç bir kuvvet boz- ' Ha'l', y Oelegeterı·n·ın 
mıyacaktır. tki memleket ve mille- J ı] 
tin menfaatlerini o kadar· müşterek Ta krı· rı· 
görüyoruz. 
Kararımızı \•ermiş bulunuyoruz (Baştarafı 1 inci sayfada) 
Aziz arkadaşlar, ması için Maarif ve Parti cepbele -
Milletler arası vaıiyetinin bugün- rinden acil hareketler ve faaliyelte

kü buhranında memleketin müdafaa re geçilmesi. 
vasıtaları, başlıca gcnönünde tuttu- 4 - Antakyaoa bir memleket 
ğumuz bir mesele olduğunu söyler- hastahanesi yapılması. 
sem, bunu tabii bulursunuz. Cümhu- 5 - Demiryolunun Antakyaya 
riyet hükumeti, temiz idealleri mer- kaadr uzaıtlmasL 
iyette ve itiabrda tutabilmek için, 6 - Ziraat bankası ile diğer tica- 1 
Türkiyenin müdafaa kuvvetinin ret bankalarının luıruaması. 
yüksek bir derecede bulunmasının 7 - Hatay ile Türkiye arasında ki 
hakiki ehemmiyetini müdriktir. iktısac:U mübadeledeki kayıtların 

Türkiye: şuurlu ve kuvvetli varhğile derhal kaldırılması. 
yalnız kendini koı~akla kalmıyor, ı ö - lskendcrun limanının vücu-
insanlık ailesine ve sulh mefkfırfesi- de getirilmesi. 
ne ciddi bir hizmet ettiğine de ka -1 Ankara, 29 (Telefonla) - Büyfüi 
ni bulunuyor. Bütün temennilerimi- kurultay encümenleri bugün saat 
ze rağmen insanlık, yeni bir boğaz- 14 te toplanmışlar ve kendilerine 
laşma afetine uğrarsa, Türk milleti; verilen mevzuları tetkike koyu le -
bu mücadelede kendine düşen me - muşlardır. Dilek encümeni ilk dilek 
deniyet ve insaniyet yazifesini kah- olarak Milli Şefimiz tsmct İnönü -
ıamanca, hiç tereddüt etmeden ve nü'n İnönü meydan harbinin geçtiği 
hiç bir dehşetten ürkmeden hakkile yerde bir heykelinin dikilmesi temen 
ve tamamile yapacaktır. Türk mil- nisi ile müzakerelerine başlamıştır. 
leti; yüksek ideali ve hayati menfa'- ittifakla kabul edilen bu temen. 
ati kendisile beraber olan milletler- niden sonra, diğer dilekler müzake· 
le beraber, göz kamaştıracak yeni re olunmuştur. 

kahramanlık menkıbeleri yazmak i- Nizamnam:_"e program c~cüm:ni ı 
Çin tamamile ve kat'i olarak karar de, yalnız deg1şen maddelerın dcgil, 
vermiş bir haldedir. Bugün ihtilaf yenibaştan bütün maddelerin tetkik 
halinde olan milletlerin hiç birisinirı ve müzakeresini kabul etmiştir. 
yaşamak hakkını ve yüksek insan- ------=;;;;..;;o.--~------...... -

Aşk Yüzünden 
işlenen Cinayet 

(Ra.ştar.ıfı l mcı sayfada) 

loıw iii;e ait lccalıı.r da baştan bsjil 

i::?~ai olunmuş, bütün büyük elçi \'e 

diğeı· sefirler locc.larında yerlerini 
almışlı. 

Tam s~at 10 da Milll Şefimiz, ck
ğişnıez başkan İnönü sürekli. alkışlar 
ve se\•gi lez:> hürleri arasında ve van
larında Büyük Millet Meclisi ~eisi 
Abdülhalik Rcnda. başvekil Doktor 
Refik Saydam olduğu halde salonıı 
!e~rif ettiler ve delegelPı· arasında 
yer ald•.lar. 

l\'lüleakiben Genci Ba~kan vekili 
B. Refik S:ı~rdam kürsü~·c gelerc~ 

yoklama yapılacağını bildirdi ''e 
yoklama ~·apıldı. 

Yoklamadan sonra, yap ılan inti
hapla Büvük Millet Meclisi Ileisı 

Abdülhalik Renda ile Parti Meclis 
Grupu reisi B. Hilmi Urm reis ve

killiğine seçildiler. Bunu takiben 
de Etem Menderes (Aydm delege

si), Doktor Hayrullah (İst-3nbul de
legesi) , Ca\rit (Niğde mebusu), Sad-

ri Ertem (Kütahya mebusu). Vedit 

Özgören (Kütahya mebusu), Hilmi 

(Ankara delegesi) katipliğe intihap· 
olundular. 

Kurultay Ri~· ııset Div.rnının bu 
suretle teşekkülünden sonr:ı B. Re
fik Saydam: 

«- Söz gene1 başkanındır» diye
rek riyaset kürs i.i,.ünü Milli Şefimiz: 
İsmet İnönüne terkC'tti. 

İsmet İnönü, cYaş<h, eVar olı. ses
leri \'C coşkun ~lluşlur a rasında kür
süye gelerek tarihi hitabclerini ira
da başladılar. 

Milli Şefimiz, Partinin kahraman. 
müessisi, Ebedi Şef Alatiirk'ün ül
mez hatırasını taziz ic)n Kurultayı 5 
dakika sükuta davet ettiği Yakit b•i
tün ı:; :l'a, hazırun ve diplomatik zc
\'st bir ihtiram sükutu iç;inde ayak
t a hareketsiz dmdular. 

Bilahare İsmet İnönünün hit::ıbe
lcrini h e~·ec:m iç inde diııliven tek
mil azalar, h it nbc b itince. 1 O dakik..ı 

kadar süren coşkun ve sür \ li alk·~
farla Milli Şefimizi alkı:Iadılar. 

Hitabeden sonra encümenler se
çi ldi ve t;:. krirler okundu \'e Kurul

tay. ç;ar~anıba giinl'ı saat 15 de ikinci 

ic: timaını y apmak üzere duğıldı. 

Darıca bele1iya iıtihabm 1a yotsuz-

lık vazife ve meziyelterini az takdir 
etmek hatasına düşmüyoruz. Tek -
rar ederim ki herkes için yeryüzü
nün nimetlerinden istifarJe edecek 
bir sulh imkanı samimi temennimiz 
dir. 

Sevgili arkadaşlarım, 
Yurdu içinde masumane çalı.şan 

ve hakları için mecbur olursa, 
som bir kitle gibi şahlanmıya hazır 
olan büyük Türk miJietinin mümes-

B ir işçi başkasi'.e krnuŞrn nisan- ı luk'ar olduğu i1dia edi'iyar 
't ini tabanca ife VUf~U I Darıca (Hususi) - 938 yılı bi -

sill:.:~si~iz. __T~_msil _ etme~le iftihar ı' 
ettıgımız buyuk mıllet, msanlık ai . 
lesinin asil ve kudretli bir mesnedi
?ir. Kahraman milletimizin varlığı, 
ınsanılk için ölcülm('z biı· kıymet ve 
bulunmaz bir nimettir. Bu avrhk, 
milletlerin afrksız olat'ak bil'birleri
le insanca geçinmeleri için tesiri ih· 
mal kabul etmez bir teminattır. 

Arkadaşlarım, 

Sade vatandaşlıkta en büyük şe
refi duyan Cümhuriyetçiler olarak 
milletimizin hizmetlerini iyi ifa et -
mek aşkı, bütün varlığımıza hakim
dir. Partimizin aziz andı, vazife ica
bını en asil bir borç tanımaktır. • 

Mustakil Grub 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

grupunu teşkil edecek meb'uslar tes. 
bit olunurken üzerinde ehemmiyet
le durulan isimler şunlardır: 

Ali Rana Tat han (tstanbul), Hüs
nü Kitapçı (Muğla), Halil Menteş 
(İzmir)", Refik lnce (Manisa), Os
man Şevki Uludağ (Konya), ZJya 
Gevher Etili (Çanakkale), Kazım 
Karabekir (İstanbul), Hüseyin Ca
hit Yalçın (Çankırı), Emin Sazak 
(Eskişehir), Nakiye Elglin (Erzu
rum), Besim Atalay (Kütahya), 
General Kazım Sevüktekjn (Diyar
bakır), General Cemal Mersinli (1-
çel), Rasih Kaplan (Antalya). 

Yeni bir çocuk bahÇeeı 
Vali Konağı karşısında ve Emek 

apartımanı yanında yapılması ka
rarlaştırılan çocuk bahçesi için ye
şil sahadan ayrılacak parça üzerin
ne Belediye ile Emlô.k Bankası ara
sında tam bir anlaşma olmuştur. Be
lediye bankaya bu yer için 50 bin li
ra verecektir. 

[ S
. 

1 
rincileşrininde yapılan Belediye int-1 

h'ın .... ır <er.ide aşk yi.izünden bir J 

cinayet işlenmiştir. habmda kanuni yolsuzluklar oldu -
ğuna dair birincikiinun, şubat. ınaıt 

Sirkecide Olimpos gazoz fabrika-
d 

ve niı:ııın aylarında yapılan ınütea<l-
sın a çalı.şan ve Cağaloğlunda 58 dit ihbarlar üzerine tetkikat ve tah-
numnarh pansiyonda ot uran HUse- kikat yapılmasına karar ,·eı-ihnil? ve 
yin oğlu Mehmet Ali Yalçınkaya is- t ahkikata Darica Nahiye Müdürii 
nünde bir genç, iki sencdenbeı·i Sa-

it ibrahim km Elif ile nişanlı bu -

lunmaktadır. Fakat son zamanlarda 
genç kız, nişanlısına yüz c~cvirmiş ı 
ve kendisi ile evlenmiyeceğini söyli
yerek alakasını kesmek istemiştir. ! 

Buna fevkalade kızan ve Elifi. 

sevmekte olan Mehmet Ali, ayni 1 

fabrika işçilerinden Ali ile münase- ı 
bctdar olduğunu da işitmiş Ye büs
bütün müteessir olmuştur. 

Nihayet meyus aşık dün nişanlı
sının buulnduğu yere gitmiş ve o -
nunla kısa p~r münakaşadan sonra 
tekrar cevabı red alınca, cebindeki 

tabancasını çekerek ateş etmiştir. 

Çıkan· kurşunlar, genç kızın sol 

bacağına ve koluna isabet ederek 
ağır surette yaralaro.ışb·. 

Yaralı hastahaneyı.. \111, ... ,dnufi, 
hiddetli 8.şık da yakalanmıştır. 

Bigada Bir Yaralama 
Biga (Hususi) - Sarnıç köyün -

den tsmai1 oğlu Nurinin öküzlel'i, 

ayni köyden Halil oğlu Mehm'et öz

~emirin arpa tarlasına girmesi üze

rine . Mehmet özdemir öküzleri ya -
kalayıp evine kapamış ve gece, ö -
küzleri almak için Nuri Demirtaş 

ile kardeşi 1brahim, Mehmet özde

mirin evine gitmişler, bu yüzden a

ralarında çıkan kavgada Mehmet 
özdemir ile karısı, 1brahimin yüzü

nü taşla ve Nuri Demirtaşı_ da ba

şından sopa ile yaralamışlardır. Nu

ri Demirtaş, aldığı ağır yaradan öl 

mtiş ve katil tevkif edilmi.~tir. 

Bay Abdurrahman Türküm memur 
edilmiştir. 

Henüz 18 yaşını doldurmamış ye
di kişinin intihaba iştirak ettirildi -

ği, okur yazar olmıyanların intihap 
olundukları ve bazı kimselerin rey 

vermeğe gelmedikleri halde intihaba 
iştirak etmiş gibi reylerinin sandı • 
ğa atılmış bulunduğu iddia olun • 
maktadır. 

Tahkikat neticesinde bu iddiala
rın ne dereceye kadar doğru oldu -

ğu anlaşılacaktır. Yakında tahkikat 
evrakının Kaymakamlığa tevdi edi
leceği de bildirilmektedir. 

-·- . 
Borsada dükkanlarını geç kapanatı 

esnaf tecziye orunuyor 
Bursa (Hususi) - Akşamları saut 

on dokuzda kapama kararına r iayet 

etmiyerek, türlü sebeplerle geciken 

bir kısım dükkancılar hakkında za

bıt varakaları tutulmuş ve bunların 

bu hareketleri ilk defaya mahsus 

olduğu için hafi! görülerek kendile
rinin ikff er lira para cezasile tecl.:•i

yelerine karar verilmiştir. 

- .... -
İzmir mualf imfer birliği kendi 

kendini feshetti • 
İzmir (Hususi) - Muallimler bir

li~i, kendi kendisini feshcylenıiştır. 

Buna sebep, birliğin istihdaf ettiö'i o 

gayelerin hükumet ve Parti eliyle 

temin edilmiş ve edilmekte bulun
muş olmasıdır. Fesih keyfiyeti dtin 
vilayete bildirilmiştir. 



Ctimhuriyet - Bizde dilencilik. 
Tilki - Maatteessüf sermayesiz 

bir ticaret §ekline giımiştir. 
Cümhuriyet - üçler ıpüzakeresi. 1 

Tilki - Bir vakitler üçler, yedi - 1

1 

ler, kırklar diye ermişler vardı. Sa-
im bu Uçler o üçlerden olmasın. . 

Cilmhurite - Harp olacak mı? 
Tilki - Sen ağıımı hayıra açmu 

ID18Ul? Olmıya.l.!&k işte. 
Tan - Bir Fransız gazetesi yazı

yor: cTUrkiye kuvvetli bir memle-

kettir. l 
Tilki - ,Fransız gazetesi bunun 

yeni mi farkına varmış? 1 
Tan - Kanser birliği reisi geldi. 
Tilki - Kanser birliği reisi geldi. ı 
Tilki - Aman sus arkadaş; bu 

nasıl haber böyle. Mutlaka kanser- 1 

le mücadele birliği reisi gelmiştir l 
de, senin bermutad Amerikan gaze- ' 
teciliği damarın tuttu; havadisi ters 1 
JUdın. 

Vakit - Bir kadın kendisine çar
)lall erkeği dövdü. 

Tilki - Galiba dünya tersine dön
lllefe bqladı. 

1 

Akşam - Etlence yerlerine can 1 
'\'erecek bir tedbir. 

Tilki - Eğlence yerlerinin can -
lamnıya ihtiyaçları yok. Sen asıle 
elğence yerlerine gidevek müşterile
re yürek verece& tedbirlerden bah
set. ÇUııkU tarif eye göz atar at -

· maz sıVlf81l}ar çok. 
A.qam - Yolcu salonunda ka -

fes iç) ve kafes dışı milsavataıiİığı. 
Tilki - Hakkın var. Kafese gi -

renler ltim bi11r ne kadar üzUJUrler. 
Akşam - .:;un'i ipek-nedir? 
Tilki - Gayet dayanıisız çorap 

yapılan uydurma bir nesnedir. 
Son Posta - Hatır, gönül ... 
Tilki - Aman azizim, bu iki keli

me yüzünden başımıza gelmedik 
dert aklmaz. Hele resmi işlerde çe
lilir bela değildirler. 

Son Posta - (Ercümend Ekrem 
Talu yazıyoı1 Bmm pilav. 

Tilki - Neden sizin pilav oluyor? 
Bizhn bildiğimiz ona adla, eanla 
(Galatasaray pilavı) delrer ve bü -
tün Galatasaraylıların malıdır. 

Haber - Y eşilay rakısı. 
Tilki - Ye§ilay cemiyeti münte

~plerinin kulakları çınlasın. 
Haber - Kimyevi bir deniz bu . 

Jundu. 

Tilki - Meğer bizim Halicin su -
Iarı kimyanın kimyası imiş öy?e mi ? 
Ne duruyoruz azizim, şişe şişe sa • 
tıp Belediyeye yeni varidat temin 
tderiz. 

Son Telgraf - Altı nezaret bir -
den nasıl idare edilir ? 

Tilki - Altı nezaret birden idare 
edilmez, sadece idare ediyormuş gi
bi görünülür. 

Son Telgraf - Bir milyon liralık 
ihtillf. 

Tilki - Birdenbire yüreğimi oy
nattın. thtil~ çabuk halledilir· 
lhtil'8 olmasın da.. Tllkl ' 

. Y•z1111121n çoklulundan 
( Sult.n Aziz devri 

~ .. fpehllv•nl•rı) l•frlb
llllZI k•r•11111dık karll•rl
llllzden llzUr dllerlz. 

SAÇ EKSiRi 

KOM OJEN 
5açl•rı be.ler, k61deriai kn
etluclirir, dakılmesiai i nler, 

kepekleriai giderir. 

.IGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

B•r•llu - latanbul 
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A ··y C 1 L. A R Bir Istanbul Polis 
. -

~. Müdürünün Hatıratı 
1 haziraıı 1939 dan itibaren: - ı.c - y AZ AN: Em•kll TUmur Hallı Afuroııu 

A~lim Ve 
1Polia Mü:di1rli1:ğünden 

iNDiRiLiYOR · Aynı · Mevkie Yeniden Tayinim 
Hayır cevabını verdi. O 'nalde l 3 nisan 919 nüshasında şöyle yazı· 

her türlü suilstimalin önünü almak yordu: . 
için az maaşlılara yüzde yüz, ikinci POLİS MÜDÜRİYETİ 
derece memurlara yüzde seksen, UMUMİYESİ 
daha büyüklere yüzde ı50, 65 ve ken- Polis Müdürü umumisi }jali.ı. Be· Birinci Nevi 

Kara A v Barutu ESKi FIAT YENi FIA1'1 

dim için hiç bir~y vermemek iiz~- yin Çatalca Mutasarnfiığına naki} 
re maaşlarının tezyi?i~i, muamel~- ı ve tayin buyµrulması üzerine yeri
tın hüsnü cereyanı ıçın teklif Mı- 1 ne Hürriyet ve İtilaf Fırkası merke
yorum dedım ve bu hususta izah::.t zi umumi azasından Nurettin Beye
·;erdim. Polis Müdüriyeti umumiye- fendi tayin buyurulmu~ ve dünden 
sinde lüzumu olmıyan tahrirat mü- itibaren makamına gelerek ifayı va
düriyetini ve kalemini, Üsküdar po· iifeye iptidar eylemiştir. Nurettin 

--------------------------------------------------...,...--~-----------------~-

1 Kiloluk Kutusıı 220 Kuruş 200 Kuruş 
112 
1/4 

,, 
,, 

· Kara A v Barutu 

110 ,, 100 
55 50 '· 

ikinci Nevi 
ESKi FIAT ':ENi FJAT 

lis müdüriyetini ve şubelerini lağ- nin biiyük bir fotoğrafını da koya- ·· 
vedip bu suretle tasarruf cdilec~k rak mezayasından, faaliyetinden si
meblağa maliyece mümkün oldugu tayiş1e bahsediyordu. Nuretin Bey 
nisbette yardım edilerek maaşları!l o gün faaliyete geçerek birinci şube 
arttırılmasını, olamadığı takdirde ;s- Müdürü Fahri, üçüncü şube müdü
tifamın kabulünü rica ettim. Sadra· rü Hafız Mehmet beylere istifa ver
zam muvafakat etti. Zam için Ma- dirmiş, Evkaf Nazırı Vasfi Efendi· 
liye Nazırı Tevfik Beye emir ve~di nin kayın biraderi Mustafa Şevket 

1 Kiloluk Kutusıı 180 Kuruş. 165 Kuruı 
Ertesi sabah Maliye Nezaretme Beyi de müdür muavinliğine tayin 

gittim. Maliye Nazırının sadrazam- etmişti. 
dan aldığı emir üzerine müsteşar Polis müdüriyeti umumiyesi: 

112 
114 
1110 

,, ,, ·90 
45 
18 

,, 82,5 
41,25 
16,5 

,, Berberiyan efendi ile emniyet mü· (Dün akşamki Tercümanı Hakika~
dürü ve ben polis kadro ve büties;. te okurımuştur). Polis 'müdiirU umu
ni tesbit ederek müdürü umumi misi Halil Bey bugün saat 11 buçuk 
m~aşı hariç bütün memurlar~ .tek- raddelerinde Müdüriyeti umumiye. 
lifim veçhile ve o nisbet dah~lınd~ ye gelerek vazifesile iştigale başla· 
polis memurlarının maaşlarına zam mıştır. 

,, ,, 
yapılmıştır. Söz gazetesinin 6 nisan 919 tarihli 

,, ,, • .. ,, 
Polis Müdür'yetinden azlimle nüshasında Polis müdüriyeti umu-

Çatalca mü.çtakil mutıasarrıflığına miyesine iadeten sabık polis müdü-
tayinim rü Nurettin Bey tayin edilmiştir. 

Hürriyet ve 1tilaf Fırkasmın Be- Müşarileyh tekrar vazifesine başla-
k k U nda mıştır. ·;azıt civarında Gö paşa yo uş 

iST ANBUL DEFTERDARLIGINDAN: 
' 

Sı ·· M :cildin 1 · 
No. Adı t• 

1 Yani Yavla Mozayıkçı 

3 ::>alıh attar 

-5 Ahmet, kahvecJ 
• 

6 Ziya O. Rahmi, tuğ•,.,. ... 

Adreli Mahallesi 
Sokak No. 

Kasap Demirh.•o J6 
Azaplar 18 

> HJ.ıeyköyü yeni okul ) 

> > 

Küçükköy bila N. 

> > 

Vergiaio Nevi 
miktarı 
L K. 

~V.- Kaz. 
24,- Buh. 
90- Cez. 
84.83 
33.93 
84.83 
7.55 
3.02 

Kaz. 
Buh.' 
Cez. 
Kaz. 
Buh 

7.55 Cez. 
ı2.73Kaz. 1 

5.09 Buh. 
ı2.73 Cez. 
17.82 Kaz. 
7.13 Buh 

t2.82 Cez. 
t5.72 ı:a:ı 

:8.20 Bu~ 
45.72 Cez. .. .... 

ihbarnam e jandarma karakolu karşısındaki Nı- Üsküdar mutasarrıfı ve polis mü-
S eneai N hat Bev konağındaki merkezi umu- dürü esbakı Mehmet Ali Bey Ça-

o. mileri~de toolanarak azlim hakkın· talca mutasarrıflığına tayin edil-

93.'l '!/15 
'1a verdikieri kat'i kararlarını fırka mişse de miri mumaileyh kabul et
azalarından Amiral zade Hüsnü er- memiş, istifa etmiştir. Çatalca mu
tesi sabah be.ni görüp anlatmıstı. tasarrıflığına polis müdürü Halil 
Sadrazamın verdiği vadi hatırladım Bey tayin kılınmıştı. Mumaileyh!n 

31/16- İnanmamıştım. Halbuki bundan iki tekrar vazifesine iadesi hasebile po-

gün .sonra sadrazamın muvafakatini lis müdürlü~ünden münfasıl Nuret-

~l/17 
ve azil iradesini istihsal eden D~hi- tin Bey de Üsküdar mutasarrıflığına 
live Nazırı Cemal Bey 2 rıisan 9H> tayin edilerek Mehmet Ali Bey ise 
tarihli te7.kerevi !>Olis mi\düriyetin- Çatalcaya atılmak istenmiştir. 
den azledilerek Çatalca mutasarrıf-

31/18 Jı llına t gvinim emrini halefim veni 
Dahiliye Nezareti müsteşarı Keş

fi Beyin General Follere verdiği söz 
ve teminata rağmen Nuretinin polis 
müdürivPtine tayin edileceğini ha
ber vermemişler. 

polis müdiirü Nurettin ile gönder
mişti. 

31/19 Nurettin Bey yanıma geldi. azil 
emrini verdi. Kendisi avakta duru
yor. makamına oturmak icin J?İtme-

3120 mi sabırsızlıkla beklivordu. Hususi 

(Devamı var) 

Eyüp Maliye şubesi n .... Aelleflerina0 n yukarıda adı, i~i v~ t!'SıCı adı-e3iyazılı ~ahı:;l.ır terkhrearetle yeni ad 
re }erini bildirmemiş ve yapılan araş-tırır.1tlarda da bulunamamış olduklarından hi1.alarında gösterilen yıllara 
ait kazanç ve buhran vergileri ve zamlan.u havi ihbarnamelerin bizzatkendileri.re tebliği mucip olamam;~ 
tır. 

kağıtlarımı tool ıyarak vanımdaki 

kasada istcdii!i mgibi sarfın ıı me7.U.ı 

olduğum istihbarat parasından biri!< 
tirdiaim (1300) lirayı da teslim et
tim. Sube müdürlerinin im1asiJe r-- ı 

Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 141-142 nci maddeleri hük müne tpvfikan tebliğ yerine geçmek 
üzere keyfiyet ilan olunur. (3810~ 

(B et " linden bir senet aldım. u sen 
yedimde el'an mahfuzdur). 

Müdürivetten çıktım. Dohuca 
Babıalive. giderek Dahiliye Nazm 
Cemal Bevi ,ıördüm. Azlimin esba
bını sordu

0

m. Hürriyet ve İtilaf Fır. 
kasının verdiği kararın icrasından i
baret olduğunu söyledi. Miralay o!

Eti Tiyatrosu bu akşam 
r etildat SUAD Park 

t iya trosuda 

T I MURLENW 

3 Huiraa Cuıaarte.i Beylerbt yi 
Tiya troauau1 resmi kllpdı 

BETONARMEk:l>f'RÜ iNŞAA Ti 
Nafıa Vekaletinden: 
l - Kırklareli ve Tekirdağ vili,fetleri dahilinde Çerkesköy • Vize • · duğumdan orduya iade etmeleri 18-

Arakkabll•n 

Beyollund• 

Kırklareli yolu üzerindeki Ergene, Ç:.tyırdere, Soğucakdere köprülerinin zımjlelirken muvafakatimi istihsal 

betonarme ve yine ayni yol ilzerind~ki Büyiikdere köprüsü döşemesinin etmeden Catalca mutasamf_hğına Mağazaıına relmiıtir4 
de ahşap olarak yeniden inşaatı (ST.224:) lira (22) kurut keşif bedell üze- . tavinime iti~azla istifanamemı yaz-
. . dım ve verdım. rmden kapalı zarf usulile eksiltr.ıeye çıkarılmıttır. d 

Dahilive Nazırının yanın an çı-
2 - Eksiltme 5/ 6/ 939 taribinem· sadif pazartesi günü saat (16) da karak s~drazamı gör~ek üzere sıt-

Nafıa Vekiletinde §08e ve köıırüler reisliği odasında yapılacaktır. daret dairesine gittim. Yaveri Ce-
3 - Eksiltme şartnamesi. ve buna müteferri diğer evrak (337) kuruş mal Beye müsaade almasını söyle-

mukabilinde adı geçen reisliltten alınabilir. dim. Cemal Bey döndü'tü 7.!,T:.!,1 
4 - İsteklilerin eksiltme tarihinden en az sekiz gUn evvel bir istida sadrazamın pek meşgul olduğundan 

ile Nafıa Vekiletine müracaatla bu gibi inşaatı yapabilecellt!T!ne dair bir kaç gün sonra gelmemi emret. 
ehliyet vesikası almaları lizımdır. miş. Yaverine dedim ki, ben ricada 

bulunmıyacaktım. Yalnız mühr•i 
5 - Ekailtmeye gireceklerin dördUncU maddede bahsedilen vesika sadaretin yanlarında bulunup bu-

ile 939 senesine ait Ticaret Odası vesikasını ve ( 4612) liralık muvakkat lunmachğını sorup namusu üzenne 

teminatlannı havi olarak 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlı- verdiği teminatı derhatır ettirerelc 
yacakları kapalı zarflarını ikinci maddede yazılı vakitten bir saat evveli- veda edecektim. 
ne kadar makbuz mukabilinde komisyon reislfğine vermeleri muktezidir. Alemdar gazetesi büyü.k harflerle 

(1851) (3438) 

~------~·---------------,. 
BAKER majazalarıma aat
bjı koıttlm Ye pardesOler, 
emaalaiı bir mçimdeclir. 
8AILAM 

ŞIK 
ucuz 

Hali hazırda piyuam111a ea 
zeaıin çeşitleri, her 1erde11 

1 ucuz fiat Ye millait f'lrtlarla 
satılmaktadır. 

Nafıa Vekaletinden ,,: 
kabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

Eksiltmeye konulan iş: 

ı - Büyiik Men<leres tibilerinden ÇUrUksu üzerinde yapılacak regil· 
litörle Sarayköy ovasını sulamak üzere açılacak kanal hafriyat ve sınai 

imalatı keşif bedeli •446.579• liradır. 

2 - Eksiltme llS/6/939 tarihine rastlıyau pe1'fRltie ,Unü saat 11 de 
Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü su ebiltllle komisyonu odasın
da kapalı zarf usulile yapılacaoktır. 

4 3 - İstekliler eksiltme ıartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık 
işleri genel şartnamesi, fenni §UtnaJM ~ projeleri 12 lira 33 kuruş mu-

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin •21.613• lira •16• kuruş
luk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı ,Unden en az 
sekiz gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile 
Nafıa Vekaletine müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika 

almalaı·ı ve bu vesikayı ibraz etmeleri ıarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunnuyanlar eksiltmeye işti· 
rak edemezler. 

5 - İsteklilerin, teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı aaatteıı 
bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilin· 

de vermeleri lazımdır. Postada olan aecikmeler ka'6ul eallmu. 
cl789• c332f-
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iST ANBUL DEFTERDARLIÖINDAN: 
, 

Sıra laim Ye San'ab Mahalleıi Sokaiı Kapı Senesi Hesap Tarh ihbarname Kaıanç 0/015ceı Misil zam Buhraaicn a : 
N. şc hret. N. N. N. N. L. K · L K. L. K. L. K. L. K. ____ ..;.. ________________ _.. ________________ ___ 

-> Y.IJZAN: 
Y 1'1Vlf'AIJ SERTotJLU 

. . 

1 Fehmi, K. ta'lli· 
2 İsmail, fırın . 
3 Abdullah, tatlı 
4 ,. K. tamh 
5 M. Emin İsmail, kahveha.ıe. 

Çakırcalı Mehmed Ariıavudlara 
Ve Çerkeslere Neden Düşmandı? 

, 

6 Osman, manav 
7 Cevdet, kahveci 
8 > . > 
9 Osınan o, Ali 

10 Ayşe, Köf. piyaz 

11 Hüseyin, manav' 
12 Kamil, simit Fi / 
13 Fuat, fotoğrafçı 

14 Halil, süpürgeci ~ 
15 Abdullah O. Ahmet, berbe~ 
16 Abdullah O. Kemal, köfte' 
17 M. Ali, kahvecı 
18 Muhittin, bakkal 
19 Şaban K. Behiye, manav 
20 Süleyman, bakkal 
21 > :t 
22 :t ekmek bayi 

23 Hasan, kömürcü 
24 Mehmet Hamdi, kahvec\ 
25 :t > 
26 Mehmet, bakkal 
27 Hasan, bakkal 

'->J.il olar~k ele seçirilea Çakırca.la Mehmedia arkadaıı zeyb•k 
deli Alımedin Ôce'Diıte tethiri . . 

28 > bakkal 
29 Abdullah, .kahveci 
30 > kahveci 

-ıo- 1 

k li'akat günler geçiyor, ne Ça -
. ırcaııdan, ne de adamlarından bir 
ıı bulunmuyordu. 
Dağlarda efeler kanunu hüküm 

8Ürer. Büyük efeler beraberce dağ
~a bulunınazlar. Biri hükumetten 
~stinıan etti, yüze indi mi, diğeri dn
ga çıkar. Öbürü dağdan inerse bn 
sefer, evvelce yüze inmiş olan yeni
den adanılannı toplayıp dağ yolv
~u tutar. Bozdağ, Gökbel dağlan, 
a?ncalı dağı, büyük bir efeye dar 

gelır bu y·· d . . -be ' uz en ıkı efe daglarda 
rabcr yaşıyamazdı. 
Bunun için zaptiyelerle efeler a -

;~ında çarpışmalar olduğu gibi e • 
~a~r arasında da çok kanlı çarpıı;.
ları arı olurdu. Zayıf efeler düşman· 
kald~ ~u.vvetıi efeleri ortadan 
ed ak ıçın Çok defalar istiman 

er. ve kır serdan olduktan sonı a 
2aptiyclerle beraber ta:kibe çıkar. 
;ı. En azılı çetelerin tenkili çok de-
alar bu sayede mümkün olurdu. 

k Ve dağlarda her zaman o kadar 
b~\'Vetli çeteler bulunurdu ki yeni 
dır~ adamın bir çete teşkil ederek Ye 

1 
ogrudan doğruya efe olarak dağ. 
k~da icrayi faaliyet etmesine im • 
~ n Yoktu. Zaptiyelerden evvel di
ger efeler kendisini ortadan kaldı -
tırlardı. 

bö li'akat Çakırcalmın dağa çıkışı 
h .. Yle karşılanmadı. Babası evvelce 

Uk'" 
d ~ unıet tarafından vurulmuş oJ . 
ll ugu için diğer efeler onun, babası
~ intikamını almak için dağa çı -

ını haklı görüyorlardı. 
ra ~akırcaıı ise, dağa çıktıktan son· 
lab~k iş ~l~rak, kendisine fazla ka-

h. lık gorunen bu çeteleri de birer 
ıter t t or adan kaldırmayı kurmuş -

31 Mehmet, O. Ahmet, kahveci 
32 Bedros oğlu Mardiros, kundU·· 

- Ne öyle duruyorsunuz? ·Gör· 
mediniz mi efeler geldi. Hayru bacı 
sen bize birer kahve pişir. Sen de • ra ta. 
bir koyun kesiver de Çocuklar ka· 

33 Şakir Mardiros, mozayikçl 
nnlarını doyursun! 

34 > > ~ Fakat ne yörük, ne de karısı 
Mustafa, kahveci 35 yerlerinden kıpırdamadılar. Çaıkr -

36 
calı bu vaziyet karşısında köpürdü: 

37 _ Lif anlamıyor musunuz be! 
38 

Çakırcalının bu köpürüşüne an • 

Yuda Refail, tuhafiyes\ • 
Mehmet Sadi dişçi 

Nuri ve Recep, K. tamircis\ 

cak muztarip bir hıçkırık cevap 39 Ahmet, kunduracı 
40 Arif O. Ali, manav verdi. Bu hıçkıran ihtiyar yörük -

tü. O zaman dikkat etti. Kıpkızıl 

gözlerinden sızan ya§lar titriyen 

41 Mehmet İbrahim, ekmek bayii 
42 Bahri, ciğerci 

beyaz sakalını ıslatmıştı: 43 Süleyman O. Mehmet, Aşçı, ~ı. 

- Efe! Gayri ne kahvemiz, ne de yazcı. 

koyunumuz kaldı! diye söze başla- 44 Niko, peynirci 
dı. Az evvel çadırımızı bir çete bas- 45 Leonida peynir('" 
tı. Bütün yiyeceğimizi ve koyunla- 46 Mehmet, pastacı 
rımızı da RÜrüsile aldı, götürdü. Bu 47 Ali, aşçı 
kadar değil! Gelinlik kı:zımızı da 48 Niyazi, kahvehane 

--

aldılar. Onu da götürdüler. 49 Mehmet Resi, kahveba~ ... 
Son cümleyi söylerken sesi daha 50 Halim, kahvehane 

ziyade acılaşmıştı. Daha ziyade ıztı- 51 Salim, kahvehane 
rap çektiği yüzünden kolaylıkla an- 52 Muharrem, içkili aşç. 
laşılıyordu. 53 Mitat, manav 

Efe o zaman bir facia önünde bu 54 Nesim Baruh, tenekeci 
lunduğunu anladı. Ve kendi de ıztı- 55 Mahmut, berber 
rap duydu. 56 Hasan, kahveci 

Çakırcalı Mehmet esasen bu nok· 57 Sabri o. Mehmet, bakkal 
tayı kendisine en büyük prensip o • 58 
!arak kabul etmişti: 

:t > 
59 Arif oğ. Osman, meyvacı 
60 Mehmet O. Sadi, kömüre~ 
61 Necip O. Recep, meyvacı i 
62 İsmail, kahveci 

63 İsmail, kahvecl 
64 Mükerrem, aşçı 
65 Ahmet oğ. Mustata, ı.oba (a• 

Namusa el uzatmamak! tştc Ça
kırcalıyı, on beş sene süren şeka . 
vct hayatında koruyan en büyük a
mil de bu prensipi olmuştur. Koca 
Çakırcalı, hayatında bir defa bile ol
sun namahreme el uzatmamış ve iş
ret etmemişti. Bu hususta gösterdi

mircisi ği taassup o derece ileri idi ki hatta 
çetesi efradından hiç birinin de 66 Ali ' sohaq 

S. P., Hasfırın 
> 
> 
> 
:t 
> , 

> 

>. 

> 
Beşikta~ c. 

:t 
> 

> Şair Nedin. 
~en. de > 

K. ile Köprübaşı 
S. P., Has fırın 
K. lbrahim D. B. 
K. İbrahim D. B. 
K. İbrahim, Ihlamur ~ 
~ihannüma, Haı.iırın 

Cihannüma, Hasf ırın 
Vişnezade, Çatal Ç. 

> Ş. Nedim 
> 
:t 

> 

> 
:t 

> 
> 
> 

:t 
:t 

Abbas A. J . M. 
Yıldız, Çırağan 

> :t 
Vapur, 

:t >' 
> Beşiktaş C. 

Türk Ali, hatt-at tah. 

:Yıldız, Değirmen 

> > 
> Hasfır~ 

t . P., Köyiçi 
, :t 

:t 

S. P. 
> 

> 
> 

• 
> 
> 

> ~ 
Hasfırın 

> 
Ş. Asım 

> 

> 

Köprü 

Orta vah 
~ 

" > > 
O. Köy, Eski V. h 

ı 

) 

> 
> 
> 

> 
> 

:t 
1. P. 

> 

:t 
> 

M. Nac! 

> 
:t 

Eski va. i~ 
Uncu 

Muvakkit 
:t 
Ş. Leyla 
:t 

Türk Ali, Ihlamur dere 
> 

> 
> 
:t 

1'eşvikiye, Şakayik 

> 

> Cami 
Türk Ali, Ihlamur dere 

23 
25 
45 

45/l 
32 
80 

11/13 
> 

40 
224 

11/2 
25 
41 
21 
9 

.JO 
58 
1 

101 
95 
.ı. 

127 
t05 
39 
> 

11 
72 

33 
31 
67 

8 

2 
> 

32 
38/40 

7 
39 
23 

ıli/1 
33 
9 

L7/5 

24 

> 
26 
36 
10 

' 7,7/l 
73 

59 
63/1 
\/40 

31 
.,5 

1 

·~ 
137 
> 
> 
t9 

> 
16 
54 

Sinanpaşa, Köyiçi Mey. 2 
2 
8 

> , 
Türk Ali, Asmalı kahve • 

> > 
~· Aiuhtelif vesilelerle bunlarla te
le aa ettikçe birer bahane ile hepsi
hil Çarpıştı. Kimini kuvvet, kimini 
aı e ve nıeharetile yendi. Böylece, 
a Vakitte Ödemiş dağlarının en de 
,~ca sığmaz, en yaman bir hakimi' 

böyle bir şey yapmasına izin ver- 67 Ali, sobacı 
mezdi. Bu yüzden en sadık acam _ 68 Ayşe, mukrfa 
lanndan birkaçını da kendi elile öl- 69 Ayşe, mukri<ı 
dürmüştür. 70 İbrahim, kahvecl""' ·' 'Sebek, R. Hisar ye>. 33/1 

Bundan başka, fakir köylü kız . 71 Kostantin Dimitri, domU7- t~ Arnavut K., Ambarlı dere 
larına çeyiz yapmaları için para ve- ciri Atmeydanı çift. 1 
rir, evlenmelerini temin ederdi. o . 72 Hıristo, kahvecl • Satış meydanı 17 
nun bu husustaki şöhreti her tarafı 73 T\erid, berber > Beyaz gül 41 

u. sarmış olduğundan, köylüler Ça • 74 Yani, oduncu > Cadde 140 
~ . 

11ı~t Ul'ad~, kısaca Çakırcah Meh -
l\ı efenın Arnavut ve Çerkes diig
~::h~ından da bahsetmek 18.zım. 
!ta lrcaıı Mehmette doğan bu Ar
hi;:t ve Çerkes düşmanlığı için şu 

kırcalıyı en müşkül zamanlarında 75 Eksinefon, kundu"ae> > Tekkeci 2 
himaye etmişlerdir. 76 > :. 

Çakırcalı, ihtiyar yörüğün bu 77 Hamit, dişçi 
sözleri karşısında büyük bir ıztırap 78 Virjini, terz1 

~ {eyi anlatırlar. 

duydu. İhtiyar bir babanın kızını 79 Salamon, kunaura eskiclV 
elinden zorla almak, bu, efeliğe uy- 80 Panayot, bakkal 

l>e=· lrcalı Mehmet henüz daha dağa 
'tı:J..ıyı çıkıp §Öhretini etrafa yeni yay
l>an a haşladığı bir zamandı. Efe, 
bit-~nda bermutid Hacı Mustafa ve 
ifa aç zeybek olduğu halde dağlar
'-d ~eıerken bir yörük çadırına te
lu\ Uf etrni§ti. Dağlarda koyuncu -
bu ve Çobanlık yapmakla geçinen 
tı:J..ec~danı1ar, efeler le iyi geçinmeğ.a 
t)ıiı!a ~r idiler. Çadırlarına bir efe 
llııa fır oldu mu, iktidarları nisbe-

gun olmıyan bir hareketti. Sakin 81 Yorgi Simon, berber 
bir sesle sordu: 82 Niko, kese kağıtçı 

- İsmi ne bu efenin ? 83 > > 

Biraz evvel çadırlarına giren efe- 84 Kostantin, domuz tacir\· 
lerin gösterdiği bu mülayim hare -
ket, ihtiyar yörüğü ümide düşür • 85 

dü. Heyecanlı bir sesle: 86 
87 

Hüseyin, berber 
M. Habip, diş doktoru 
Veli, kahveci 

- Çakırcalı Mehmet! dedi. 
88 Alaettin, sepetçi 

Bu anda ne söylense Çakırcalı 

ile arkadaşlarını bu derece hayrete 
düşüımezdi. Çakırcalı kulakların.ı 
inanmadı: ~ e kendisini ağırlarlardı. 

llıu adırda bir ihtiyar adamla bir (Devamı var) 

bu~~~ ~adın bulunuyordu. İkisi de ===================== 
t!aJı b hır yeis içinde idiler. Çakır- Kı·ra""' Bayramı 
~e k a~makta olan güneşin gitgi- ,.,. 

~rı Istıgı aydınlığı içinae bu hü - Erdek (Hususi) - Burada her 
t)ıenı~:U ~eessürü ilk anda farkede • sene olduğu gibi bu yıl da öteden-

' beri büyük bir şöhreti olan kiraz 
~t!ti •Se~amün aleyktlm:t U basıp i- bayramı haziranın 4 üncü pazar 
~İain~irdı. Diğer zeybekler de ken- günü açılacaktır. Birçok vilayet va 
t-~lte~·takip ettiler. Çakırcalı, ha - kazalardan daha şimdiden misafir-
.,"a ıı duran ihtiyar karı ile ko ~ lerimiz akın akın gelmekte, kaza

çıkıştı: . 
mıza şeref vermektedirler. ..._ 

89 Faik İbiş, kahvehanı 
> > 

:t 
Mehmet, kahveci 
Ankiyanoş ve Yani, bakka) 
Mustafa, kahveci 
Nuri, sebzeci 

90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 İbrahim O. M. Nuri, deP-
97 Hamit, ekmek bayii 
98 Bekir, kahveci 
99 Abdullah, kömürcü 

100 
101 
102 
103 
lj)4 

:t :t 
Namık, marangoz 
Halil, tuhafiye 

> kırtasiyeci 

Rçfka ~ar~~2e_ 

:t > :t 
> Cadde 168 
> \ Kireç hane 26 
> Satış meydanı 8 
> Beyaz gül 28/1 

Birinci Ca. 60 
> , Satış mey. 33 

> 
> 

Anba:lı dere 
Otomyon çift. 

Kuruçeşme, Cadde 
> Mezarlık vo. 
> Cadd) 
> :t , 
• 
> > 

A.rnavutköy, Beyaz gül 
ginanpaşa, Ortabahçe 

:t 
> Hasfırın 

Yıldız, Tuğlu 

S. Paşa, Spor 
K. İbrahim, S. Paşa 
Şenlikdere, Aziziye 

:t > 
O. Köy, DerPbo~r ,,,. r 

. ~ \ 
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j ZA.'Yt 1 
f Hüviyet cüzdanımı kaybettim. Kulaiınıza kUpe olaun 

IST ANBUL DEFTERDARLIGINDAN: (8aftarafı sinci aayfada) : 

Yenisini çıkaracağımdan eskisinin 
ı hUkmU kalmamıştır. 

Dalma Radyolln ÇUnkU Sıra lıim ve Saıa'atı MalaaUeai Sokaiı Kapı Scnui HHap Tar.la lııbanaaae Kasan, 0;0 lS ce& Mitil zam Buhraıa icDJal 
N. N. L K.. L. K. L. K. L. K. L. t<. 

1 
Fen fakültesi kimya zümresi 1430 

Ali Kemal Erguvanber R d I • N. ş6hreti N. N. 
12;;J S. Paşa, Hasfırın 935 

... ·------ -------- a Y. ~ .. • n ::: lb:ahim, ka:vehano ( ' : . ....... • 
67/2 
62/2 

40 

• 

İstanbul asliye altıncı hukuk malı- 107 Ömer Lutfi, pastas:ı "" 
kemesinden: 108 • 

Müddei. Roza Sabah \'ekili avu- 109 Lütfi, kasap 
kat Kalef Gubay. 110 Riga, şapkacL 

Müddeaaleyh: Moiz Sabah: Sir- 111 Sıtkı, kahveci 
keci Nöbethane sokağında doktor 113 Mehmet, kasap 
Bahrinin hanesinde. 114 Hampar.>um, kalaycı 

Müddei Roza Sabah tar•fından '115 Ahmet, kundura tamiı 
müddeaaleyh Moiz Sabah aleyhir.c 116 Ali oğ. Mahmut, çant~ 
açılan boşanma davasına aid arzu- 117 Hulki, kıraathane 
hal sureti davalıya tebliğ edilm<!k ,l 18 Nikoli, marangoz[ab 
üzere yazılı adresine göı1derilm:ş 119 Naim, manav 
he de mumaileyhin mezkur ika· 120 Mustafa, bakkal 
metgahı terk ile semti meçhule git- 121 Hamit, ekmek bayii 
tiğinin beyanile iade kılınması üze- • '· ~ 122 Mustafa, yumurtacı 
rine H. U. M. K. nun 141, 14'.:!, 143 Dı7 d~ktor?~.un . b.ütil? h~stala- 123 Osman, kundura tamj .. , 
ve 183 üncü maddelerine tevfikan rına süyledıgı gıbı, dıtlerı sade- 124 Emin, mana\· •· 
iade kılınan bu arzuhal ile tahkikat ce parlatmalı.la kalmayarak on- 125 Naci, kundura tamiı 
gününü gösterir davetiye \•arakası- lan m~kroplardan, muzur salya- 126 Lfıtfi. kundura tamir 
nın mahkeme divanhanesine asıl- !ardan Ye hamızl,.rdan temiıle- 127 Hüseyin, manav 
masına ve 939/768 No. da kayıtlı yip çelik gibi sağlamlık •eren 128 Feyzullah, manav 
işbu davaya müddeaalevhin on be~ • .k . d. 129 Ahmet, kutu imalathanesi. 

- .• d • . yeıane ı aır ır. . f gun ıçın e cevap vermesıne karar .. ... 130 Muharrem, soba tamircisi ı 
verilmiş ve bermucibi karar arzu- Her sabah, ogle ve ak .. 131 Kazım. muameleci 
hal ile davetiye varakası divanhıı- şam her yemekten· sonra 132 Ali, kunduracı 

. ne~e asılmış olmakla mumail~·h günde 3 defa dişlerİtıİzİ 133 Ragib, manav 
, Moız Sabah'ın yukarıda yazılı mud- 134 Mehmet, Süleyman, bakkt 
det zarfında davaya cevap vererek 135 Şakir, eskici 

~:~~.:ç~~Y:.;1:~n~: ~~~~:~ 1 :l;l • l"' 1] !] ; 1 :~~ ~;;~~'. ~~~P dmhanesi 
memizde hazır bulunması ve\•a ka- 138 Şükrü Yusuf. ieblebici 
nuni bir vekil göndermesi ıÜzumu Diı macunu ile muntazamın 139 Muhaı-rem. köfteci 
tebliğ yerine geçmek i.~zere ilan fırçillayınız 140 Abidin. snatçi 
olunur. 141 Ahmet. kundura tamirciS> 

-=======:;============================================= 142 Hulusi, kahveci 

SATIŞ iLANI 
lstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan: 

143 
H4 
145 
146 

Emin, sobacı 
Artin Mıgırdıç, kuklacı 
Murat oğ. Cemal. kahvenan\. 
Arif, kunduracı 

147 Fethi, manav 
148 Şükrü \•e İsmail. şapkac. 
149 Beatrid. attar 
150 Ruşen Meh .• manav 
151 Ali, kömürcü 

Emin Münip ve Vasfiye tarafından Vakıf Paralar idaresinden 244.40 

ikraz No. sile borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek göste

rilmiş olup borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve 

tamamına ehli vukuf tarafından (3684) lira kıymet takdir edilmiş olan 

Aksarayda Küçük Laııgada Bostancıbaşı Abdullahağa (yeni ismi Çakır

ağa) mahallesinin Tokmaklı dede (balen Abüülliı.tifpaşa) sokağında es· 

ki 3!1 mükerrer yeni taj 7 No. lu sağı Hasna hanım hazan Hacı İbrahim 

Efendi ve hazan Milırizade ve bazan da Akif Salih ve Ahmet Kemal ar

saları, solu Emanet malı arsa \'e baz an :Melek Adviye arsası, arknsı yine E 
manct malı arsa ve önti yol ile çevrili kfı.rgir evin evsaf ve mesahası aşa

ğıda yazılidır: 

152 Konstantin Dimıtri. domu1+-'~;! ... 

Bodrum kat: Sokak kapısından girilince bir koridor, zemin kata ç:ı

kun mozaik merdiven, koridoı un nihayetinde bahçe ve yan taı·afındaki 
arnlık koridora kapısı olan zemini malta döscli taşlık zemini kırmızı çini 

döşemeli maltız ocak ve tulumbalı mutfak, iki göz kiler, bir gusülhane, 

bir merdiven altı, alt.ında bodrum ve kömüı'lük olan bir oda ve bir · ·• 

heiadır. 

Zemin kat: Hariçten mozaik basamaklı merdivenle girilen ve ayrıca 

bodrum katından da çıkılan bu katta zemini karosiman döşeli geniş bir 

taşlık üzerinde akrşılıklı iki oda, bir sandık odası, bir beladır. 

153 Yorgi. terzi 
154 Ligor, berber 
155 Yako, sebzeci 
156 Hakkı, kahveci ... 

ı 157 Süleyman O. Tursun. k11. ,,. .... ~u 
158 İbrahim, aıle matbahı 
159 Teohari Mazhar, çivit imalat. 
'160 Teohari, Mazhar, çh•it im:ıliıt. 

1161 
162 
163 
164 
165 
166 

jt67 
168 

Naci Davut, emaye F~ 

Muhterem, kahvec-, 
Ömer. İsmail, kahv. 
Temel, kömürcü 

> > 

.• 

... 
Beşiktaş C. • 

> 

• O. Bahçe 
:t • .... 

Vişııezade, Ş. Nedim 
Muradiye, Rüş. paşa 

> Kalıpçı 

S. Paşa, K. işi, Şe. As. 

• 
37 
22 

26 
69 
61 

> K. iç. , Köy içi 4 
• Beşiktaş C. 13/15 

Yıldız, Beşiktaş C. 7.f. 
S. P., Aziziye 42 
Şenlikdede, Çatal çeş. 1 
S. P., Spor 
K. İbrahim, Köprübaşı 
S. P. ,. 
Köy içi. İ. Zade 

> " 
S. Pa ·a, Demirci 

Hasfırın 

• :t 

S. Pa~a. Ş. Nedim 
> Hasfırın 

Mıısuklar, S. P. 
• S. P., Orta bahçe 
'"Yıldız, Besiktas ' .. .. .. 

• > • 

-

Bebek, Eski sandık K. 
S . P., Köyiçi 
Oratköy, Dereboyu 

> 
M. Naci 
Çırağ an 
Dere 

.,_ 

4. 
12/1 

!?2 
54 

62/1 
11 
33 
45 
28 
77 

2/5 
24 
94-
fi7 

61 
64 

623 
111 

15/2 
99/1 

> > 97 
> 1> 89 
> Çevirmeci 71/1 
> Vapur iskelesi 10 

S. Paşa, Ihlamur 32 
K. İbrahim, Ihlamur 1/1 
S. P., Dolmabahçe 6/23 
> Kö~~ 25 
Şenlikdede, Ihlamur 27/29 
Cihannürna, Hasanpaşa 60 
A. Köy, Ambarlı çiftliği 1 
Ar. Köy, Haremye 34 

> l\Icydan 27 
, :t 

)rtaköy, M. Naci 
n.. Köy, Fırancalacı, 
Ekmekcibaşı, idadiye 
Kuruçeşme, Orman 

» 

9 
73 

14/16 
86 
14 

14 

• 
• 

936 
935 

936 
935 

• 
935 

» 

• 
> 

935 
936 
935 
935 

" 

935 

• 

> 

> 

• 

> 

, 
> 
> 

,_ 

93G 
933 

> 
1> 

, 

Kuruçeşme caddes· 1135 124/128 
> 

, > 

Dikilita;;ı. Cami So. 
M m·adiye, Niizhetiye 

:t :t 

tıhı:nnüma, Hasf ınn 
> Gazi Refik 

Mur diye, Teşvikiye 

936 

> 

> 
> 
~ 

hilii 
11/1 

18 

6() 

20 
5-t 

16-i 
16-i 
67 

402 
101/2 
1367 
1787 
1776 

25 
136 

21/l 

61/1 
30 

304 
146/2 
522 

5::J 
56/1 
103/l 

144 
762 
901 
169 
960 
446 

1083 
ıoa.ı 

101 
806 
366 
365 
325 ,' 
301 
29~ 

292 
281 
135 
113 
611 

116/1 
6 

107 
28/l 
51/l 

204 
198 
57 
!l 

3:! 
199 

15/1 
95 

95 

7S 

7/1 
1754 
17i5 

» 
156" 
157' 
l 7~ .! 

\ 

i<IB 
408 
146 
> 

312 
329 

1145 
1485 
1476 

23 

11 
12 

56/1 
61 

132/1 
425 
47/1 

50/1 

114/l 
618 
733 

13/1 
780 
35-ı 

8.<ttl 
861 

1 
6~'J ,_ 

494 
01/1 
6 
19 
l3 

21/1 

50 

> 

• 
~ l 
t;ıı 

1302 

1/11 
1/12 
1/13 
1/14 
1/16 
1/18 
1/21 
1/25 
1/26 
1/27 
1/28 
1/29 
1/30 
1/33 
1/35 
1/36 
1/37 
l/38 
1/39 
1/40 
1/41 
1/42 
1/43 
1/44 
1/45 
1/47 
1/48 
1/50 
1/51 
1/52 
1/54 
1/57 
1/59 
1/60 
1/61 
1/62 
1/63 
1/65 
1/66 
1/68 
1/69 
1/71 
1/72 
1/74 
1/75 
1/76 
1/77 
1/78 
l/79 
1/80 
1/81 
1/82 
1/85 
1/84 
1/83 

105 00 
2 5& 
8 55 

n; 15( 

20 2~ 
12 30 
9 22 
6 o~ 
4 4~ 

14 25 
28 6a 

15 00 
5 10 
3 05 

18 00 
9 98 

13 51) 

12 
9 43 
4 63 
2 23 
8 21 

18 22 
7 46 

16 00 

1 3o. 

2H 

2 ı:> 
\ 

u 00 
51 

1 71 
3 23 
• 05 
2 46 
2 12 
1 22 

89 
3 28 
5 73 

40 
U2 00 
3 45 
1 02 

46 70 
2 70i 4 14 
1 50 2 30 
2 oı 3 10 
1 80 4 2 76 
1 41 2 17 

70 ı 08 

331 51 
1 2at 1 89 
2 731 4 19 
1 124 1 72 
2 40. 3 66 
l oq 20 

1() 72 1 611 2 47 
2 91 44 67 

16 27 2 74 4 20 
26 86 4 03 6 18 
6 13 9& 1 48 
8 23 1 23 1 89 
6 87 1 03f 1 58 
6 00 90" 1 38 

24 ~il 3 64t 6 59 
16 80 2 52 ; 3 86 

3 Oi 
ıo 26 
19 33 
2.J. 30 
u 76 
ı~ 7J 
1 31 
5 :ti 

19 67 
34 36 

411 
72 ot 
20 70 
6 11 
4 21 

24 ~ 
13 79 
18 ~ 
16 56 
13 Ol 
6 4Ô 
3 ()'1 

11 33 
25 14 
10 30 
22 (flJ 

1 21 
14 80 
4 o3 

25 21 
37 ()j 
8 51 

11 35 
9 43 
8 ~8 

33 ı;j 
23 ıs 
14 90 10 80 1 621 .f 48 

1 38 ı 1 ı ı 1 10 ıo !" 
:~~ Oa' 08 46 

8 25 1 241 1 9() 11 39 
11 lô 1 67' 2 57 15 4 
11 31 1 70 2 61 15 61 

29 98 4 50 6 90 4 ı $.? 
flO 07 11 6fl 

40 50 6 07 9 31 55 sıı 
9 19 1 38 2 11 12 6

4 

91 H 21 1 26 
8 97 1 35 2 06 12 '{S 

23 06 3 46
1 

5 ao 31 s' 
3 2-! 49 75 4 4 

18 'lO .2 711 14 24 si 
9 60 1 44 1 21 13 f 
5 1)2 • • 1 12 6 1~ 

Ka. Y.15cez. m.zam nan. nıaK. müte. nisbi icnta 
2120 ı.~. ı. k. 1. k. ı .k . r. k, ı. k. ı. k. ı. k0 
2121 2 ıo co 240 oo 95 oo 576 ~ 
~/~5 84 00 84 00 33 201 4 

21
<>
6 

33 74 100 9 00 59 iO 202 4
9 

1186 
U ~B 33 9 00 19 63 7396 12 40 1 84 2 80 16 

1 /87 8 68 1 30 2 00 11 9S 
3/50 2 77 42 6 & l' 3 s3 
2124 13 50 :ı 7') ! 16 ~ 
!~~4 ; ~~ ~ ~~ 1 ~ &o 
:i/51 16 20 3 24 19 J' Birinci kat: Bir sofa üzerinde üç oda, bir sandık odası ve bir beladır. 

Çatı :katı: Bir sofa üzerinde zemini çimento döşeli üstü kapalı bir 

tarastan ibarettir. 

Umumi evsafı: Binanın beden duvarları kfırgir, zemin kaC döşeme • 

sinden manda aksamı ahşap olup birinci katta sokak yiizüncle ve yan 

tarafta tülani birer şahniş (çıkma) vardır. 

3/52 6 75 1 35 8 1° _1_72 ____ • ______ > ________ ..... -.ı; ______ ~_: ______ > _________ > ____ » ________________________________________ ~-- --------~-;::_./ 

Mabkllesi sokağı Senesi ·ıarh Cdt Varak Vergıuın Nevi 

169 Reşad, piyazcı 

170 Bekir İzzet. bakt 
171 Ferma, kahveci 

Bodrum kat ve zemin kat pencereleri demir parmaklıklıdır. Bina 

haricen sıvasızdır. Bahçenin etrafı d m·arla çevrili olup içimle birkaç mey
va ve süs ağacı, tulumbalı bir kuyu (istulnktitli) ve mermer fıı:ıkiyeli bir 

havuz vardır. Bahçe binanın arkasındadır. 

l\Jesaha~ı: Umumu 188 metre m urnbbaı olup 84 melre murabbaı bi

na bakiyesi bahçedir. Binanın yüzü sekiz metredir. 

Yukarıda hududu ve mesahası ya zıh gayrimenkulün tamanu açık 

artırmıya konmuştur. 

ı - 1şbu gayrimenkulün artırma şartname.c;i G 6 939 tarihinde 

itibaren 937 255 No. ile İstanbul dördüncü tcra dairesinin muayyoı 

numarasındaherkesin görebilmesi \ç in açıktır. 1liinda yazılıolanlard~.n 

fazla malumat almalf istiyeııler, işbu şartnameyi ve 937 255 dosyo No. 

sile memuriyetimize müracaat etmc-lidir. 

2 - Artırnuya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin % 7 ,5 ni~betin
de pey veya milli bir bnn!ü'inın teminat mektubu tevdi edilecektir. (Mad-

de 1U). 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa 

aair olan iddialarını işbu ilan tarihin den itibaren yirmi gün içinde evrakı 
ınüsbitelerile birlikte nıcmuriyetimize bildinneleri icap eder. Aksi halde 

•akları tapu llicillile sabit olmadıkça salı!J bedelinin paylaşmasından ha· 

riç kalırlar. 
4 - Gösterilen günde artırmıyniştirnk edenler artırn1a şartnamesini 

ekumuş ve lüzumlu malumatı &lmışve bunları tamamen kabul etmiş ad 

ve itibar olunurlar. 
5 - Gayrimenkul 6 17 / 930 tarihinde perşembe günü saat 10 dan 12 

J:e kadar ıstanbul dördUncU icra memurluğunda Uç defa bağırıldıktan 
sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma bedeli muhammen 

kıymetin yüzde 75 ini bulmaz veya satış istiyenin alacağına rilçhanı 
plan diğeı alacaklılar bulunup ta bedel bunların bu gayrimenkul ile te -
rnin edilmiş alacaklarının mecmuundan .fazlaya çıkm::?z a cı ı· ,t~ :- ... tu-:1-

NI L K. . ------------- -San'atı 

..:.:~.:..---------...:..--::.·-:b-:-k-H;";':"'. ":""""~---~93:; 2/-32 -2 50 2 24 Hava Ku. 
173 R h. · oc•• Be e , ısar yo. ., u ı, g~zm ...... 2 24 !'.Iisıl zam. 

\ 

174 Yani. fırııla Ortaköy, Uncu No. 38 , 1/32 2 21 ~-

4 48 
4 20 
4 20 

ı-ı 

24 ·- ·----

Muvazene 
Misil zam 
Hava Ku. 
Misil zam 

~. ----

-·-----
S 88 ________ ~----~-~~ ~ 

--- - - - - - 3 3 1/58 100 39 2308 i500 
174 Asta Li ş makarna fab. Tür!< Ali, Ihlamur de. 93:> 61 . . . . . . •a· Beşiktaş ·M~·liye şubesi mükelleClcrinc.len yukarıda adı, işi ve eski adresleri yazılı şahıslar terki ticar~tle yenıl adreshlerı~ı "hbbıldırmemlış .'·e ~iZ' 

h' ı d .. ·1 ıı a a·t kazanç buhran vergılerı ve zam arını avı ı arnamc erm 
pılan araştırmalarda bulunmamış olduklarından ıza arın a gosterı eı1 yı ar< ı . 2 . dd 1 . h'"k .. t fikan tebliğ yerine 
zat kendilerine tebliği mümkün olamnmıştır. Hukuk usulü muhakemeleri kanununun (Hl-14 ) ncı ma e eıı u mune ev 

geçmek üzere keyfiyet ilan olunur. (3796) 

21 7 939 tarihinde cuma günü saat 10 dan 12 ye kuc.lar lstan\ml dör • 

düncU !cra memurluğu oôasında artırma bedeli satış istiyenin alacağına 
rüçhanı olan diğer ı:ılacaklılnrın bu gayrimenkul ile temin edilmiş ala<:nk· 

ı ıarı mecmuundıın fazlnya çıkmakşartilc en çok artırana i.hul.~ edilir. 
Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz. Ve satış talehı duşer. 

6 _ Gayrimenkul, kendisine ihale olunan kimııe derhal veya veri -

1 len mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı f~~holunarak kendi~inden 
1 evvelen yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu b~:ııe ~~magn razı 
1 olursa ona razı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gun muddetle ar-
tırmıya çıkarılıp en çok artırana ihnle edilir. tki ihale arusındaki fark 

1 
ve geçen günler için yüzde 5 ten hesap olunacak faiz ve diğer za~aı·lur ayrı
C'.a hükme hacet kalmaksızın memuriyelimizce alıcıdan tahsıl olunur. 

(Madde 133). 

7 _ Alıcı, artırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcını 
yirmi senelik vakıf taviz bedeljni Vfl ihale ktırar pullarını ve1meğc rnec- , 

burdur . .Müterakim vergiler, tenviriye ve tanzifat ve dellaliye resmindt:n · 

mütevellit Belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya ait ol -

mayıp artırma bedelinden tenzil olu nur. 1şbu gayrimenkulUn yukarıda 
gösterilen tarihte İstanbul döıdüncü tcra memurluğu odasında işbu ilan 

ve g-fü::tcr'I n art•ı mı . · ırtrrımesi daircsl.?Vle satılacağı ilfın olunur. 
(,.. 

Nafıa Vekaletinden : 
Ek illmeve konul.:ın iş: 

~ ~ 

ı _ Ahmetli regülfıWrü ve Ahnıetli sol sahil sulaması nafrıyat • 

inşaatı keşif bedeli (1,312,139) lira (58) kuruştur. <fi 
2 _ Eksiltme 19 6 D39 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat ı:ı. 

11
, 

Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlilğü Su Eksiltme komisyonu oda
91 

da kapalı zarf usulile yapılacaktır. ·.;• 
3 - tsteklilcr eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık ~ . 

leri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri (50) lira mulıabiliı' 
de Sular Umum Müd\irlüğünden al:ı. bilirler. ıc 

•1 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 54,014 lira 20 kuruşW·ı 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı gUndcn en az se~e". 
gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafıa \~ 
katctinc müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almalıırl 
bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. . 't1l~ 

Bu müddet içinde vesika talebbde bulunmıyanlar eksiltmeye ışti 
eclemozler. tJİ~ 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saattetl ,ef: 
saat evveline kadar Sular Umum MüdUrlUğUne makbuz mulmbHinde ' f • 

' 
nıeleri lazımdır. 1 

' n rccikmcler kabul edilme?:. (1839) (3403) 



TENISABAJİ 
•§ 1 m r 

tf"'ll9t!--. P E R A K E N D E 1--... TE 
ba a· k8ğ dı ve rton satışı 

er n 
e lüloz sanayii 

Müessesinden : 
_ t!t:SSesemiz, 1/6/1939 tarihin den itibaren, perakende ambalaj ka
~Uaril~ karton satışı ynpm!.llt üzere, Yemişte :vnpur iskelesi yanında 
8 36 No. larci bir satış yeri açın .ı.~. 

1 
l - Burada satılacak olan kağıt ve kartonlarla bunlara aid fiat

ar aşağıya hydedilmiştir: 

Şrenz (bakkal) kii.ğıdı 
l30 Gr. 'VP. yukarısı 
Şrcnz (ba.kk<ı.l) kağıdr' 
130 Gr. dan a.şnğıı:ı 
Rrart ambalaj kağıdı 
4o Gr. dan itıbaren 
Bir tara.üt Sellilloz kiı.ğıdı 
4o Gr. dtn itibaren (beya.. 
lki taraflı Se.llüloz kağıdı 
SO Gr. dan itibaren (beya~ 
lki taraflı &-lJUloz kağıdı 

' 50 Gr. dan itibaren (sarı, 
turuncu, pembe) 
lki taraflı Sclliiloz kağıdı 

l 50 Gr. dan itibaren (mavi, yeşil 
İki taraflı Sellüloz kağıdı 
50 Gr. dan itibaren (kırmız! 
lltinci nevi kraft kağıtlı 
Unıitasyon kraft) iyi cins 
.ı'{aba beyaz mukavva (iyi m~l\ 
4.5 No. dnn itibaren 

Gri muknv\•a 
50 No. dan itibaren· 

() Gr 

\O Gr . 

Kilnsu 22.50 Kuruş 

->- 23.50 _,_ 

->- 28.50 _,_ 

->-28.50->-

->- 33.- _,_ 

_ ,_ 34.- ->-

_,_ 35.- ->-

_,_ 36.- _,_ 

->- 25.50 ->-

->- 26.50 ->-

h kilol~k paketi 595 kuruş 

'l4 ldloluk paketi 545 -•-

~~ - Bu fiatlnr malın kapı önıi~de arabava veya iskelesinde kayı-
ğa tc:.ılimi için muteberdir. • 

3 - Asr;ari satış tnikdarı ka~ıtlarda bir balya ve kartonlarda bit· 
Pakettir. 

4 - Bir nevi üzerinden iki ton ve daha fazla mübuyaada bulu -
nacaklara yukarıdaki fiatlardan yüzde iki bir tenzilat yapılacaktır. 

5 - Satış yerinin telefon numarası 21539 <lur. 

... 

·-· . .,, -

... 

Kadın zarafetinin en 
büyük düşmanıdır. 
DANSTA, 

SPORDA, 
GEZMEDE 

Ter ıizi se~diklerinizin y • 
nından uzaklattı m ıya 

mecbur eder. 

SUDORONO 
PERTEV 

Koltuk altı terle- , 
mesine mani olur. 
Teri kesm~z, sade- ~ 
ce mecrasını de-

ğiştirir, elbiselerinizi, iç çamaşırl rını
zı çürümekten, vücudünüzü ter koku
sundan korur. 

Devlet Demiryolları İlanlan 
Keşif bedeli 46848 lira olan Sirkeci lstansyon meydanının tcm•iye, 

1 tanzim ve parkelenmesi He kanalizasyon inşaatı kapulı zarf usulile 
1 14:-6-939 çarşamba günü saat 16 da Sirkecide 9. işletme binasında ek -

siltme komisyonu tarafından ihale edilecektir. 
Bu işe gırmek istiyenlerin 3514 lira teminatı muvakkateyi şaıtna

rncde yazılı vesikalar ve teklü mektuplarını ihtiva edecek olan kapalı 

ızarflannı eksiltme saatinuen bir sa at evveline kadar komisyona verme

leri lazımdır. Şartnameler Ankara, İzmir ve Sirkeci veznelerinden 235 

kuruş mukabilinöe'temin edilebilir. (3647) 
.y. 

l Haziran 1939 tarihinden itibaren cTürkiye, Yunanistan . Franko -

Elenikt ve Bulgaristan arasında doğru beynelmilel tarife ile ecnebi 1 

memleketlere gi.inderilecek kesilmiş kümes hayvanları ve taze balıklan, 

sıcaktan muhafaza irin kullanılacak buzlar, muhafaza ettikleri eşyanın 

hakiki ı:>ikletinin jh 20 sine kadar mercanen nakledilecektir. Fazla tafsi-

lat için Sirkeci garına müracaat edilmesi. c2030. c378h 

r. 

4 • 

TOPTA 
Kağıd Ve Karton Satışı 

•• • 

anayıı ' ~ 

Müessesesinden : 
W39 :.;c.~esi nihayetine kadar teslim edilmek üzere müessesemize 

verilecek siparişlerin kabulüne de başlanmı~tır. Bu müddetler ıçin tes
Oit o!unan <'~-ı.,:Ccile buıılara aid fiatia r aşa$ı_xa ~~·dedilmistir. 

Şrenz (bakkal) :kağıdı 
130 Gr. ve yukarısı • 
.Şrenz (bakkal) kağıd 

130 Gr. dan aşağır-:· 
Şrenz (sergi) kiı!";rıılı 

l\:raft ambalaj kağıd\ 
'10 Gr. dan itibaren 
Bir taraflı Sellüloz kfiğı .:!'\ 

10 Gr. dan itibaren tbeyaz~ 
Bir taraflı Scllüloz kağıdı · 
~ .. ık renkliler 
tki taraflı Sellüloz k8ğıdt• 
50 Gr. dan itibaren (hnyaz). 
Jki taraflı Scllüloz hağıd1 
50 Gr. dan itibaren (sarı) 
turuncu, pembe) , 
tld taraflı Sellüloz kağıdı \ 
50 Gr. dan itibaren (mavi, yeıil] 
!ki taraflı Sellüloz kiğıd1 

50 Gr. dan itibaren (kırmızı) 

!kinci nevi Krnft kağıdı 

(İmitasyon Kraft ) iyi cins mal 

Kaba beyaz mukavva (iyi rrı.ıın 

T.L. 206. -

- >- 216. --
170 Gr. -->- 197. -
• 40 Gr. ·- - 201. -
110 Gr. ->- 206. -

->- 271. -

->- 271. -

->- 281. -

_,_ 311. -

->- 321. -

->- 331. -

->- 341. -

·so Gr. _,_ 241. -
.j0 Gr. ->- 246 .-

45 No. dan itibar~ ~ ->- 231. -
Gri mukav\'a ~ 
50 No. dan itiba~. ->- 211. -.. 

1 - Mezkür fiatlaı· beher con (1000 ı<g.) mann fob lzmit veya 
Frnnko vagon izmit (Fabrika) tes::i'l1i için -1 6 1939 tarihinden· 

mntP·berdir. 

2 - 1stnnbulda vasıta içinde vaki teslimatta ton başına dört lira 
ilave olunur. 

3 Tediye şartlan ve sipari~ mikdarları gibi evvelce ilan olu -
#nan diğer umumi şartlarımız aynen bakidir. 

• • 

Ton hasma 
nakli) e ticreti 

Ton Kuros J,,i.u J.,j :a 
~, 

18 000 Kaı ad1>ni7. limanları 
:ı 2 000 Akdcım: limanları 

350 63000 4725' 
300 36000 2700 

10 1100 Marınanı denizi lirnanlan 150 15000 1125 

40 000 285 114000 8550 

I - 939 mnll ~f'n~si zarfır.da Çanıaltı ve Foça tuzlalanndan Kara

deniz, Akdeniz ve Marmara denizi 1'1naıılarma cem'an 40.000 ton tuzun 

nakli işi şart.namesi mucibince: k.ıpalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

lI - Her mıntakaya naklolunncak miktar ve muhammen bcdellerile 
teminatları yukarda yazılıdır. 

HI Eksiltme 5 VI 939 pazar~si gi!nü saat 15 tc }{abat.aşta Lc-

vazını ,.c Mübayaat şubesindeki Alım komi&yoııunda yapılacaktır. 
TV Şartnameler h('l' gün sözü gc,.en ~ube ile Ankara ve lzmir 

başmüdürlüklerind n 570 kuruş bedel mukabilınde alınabilir. 

V - Talipl ·r gerek Uç mıntaku için birden ve gcrelı: 1 veya 2 mm· 
taka için tel;lifattn bulunabilirler. Bu takdiri<.' verecekleri teminat ak
Ç<.' i t klıf cı:1•'1.: !deri nııntakaya ait mikfarlarda olmalıdır. Fiatlar had-
di lfıyıl. ~üı ü!Ji.1Jü takdirde 3 rnıntnka kin hini n yapılJn teklif 
tercih edilir. 

\'I - Ltcl,l.\ı· r.ıühürlü teklif mektubunu k mıni vc·aik ile 'l 7,5 

güvenme para~ı mnkbuzu veya banka teminat mektubunu ıhtıva edecek 

olan kapalı 7.arflaıını ihale saatinden bir saat evveline kad1r csaat 14 c 

kadar mezkur komisyon baskaıılığına makbuz mukabilinde vermelidir-
ler. Po tada vulmbuLcak ge<'ikmeler kabul dilmez. (:;176) 

I Osr:ım, Tung ram. Filips ve Luma markalarından olmak üzere 

::ne vcut li teri mucibince muhtelif vatlık (7590) aCiet ampı.l yuniden pa· 
zarlıkln satın almacai;:fır. 

~ 

II - Muhammen bedeli 1400 muvakkat. teminau 105 lirad:r. 

HI - Pazaılık 14 \"I 939 çarşnmbn. güni.i saat 15 de Kabataşta le; 
vazım ve müba.yaat şubesine.teki alım komisyonunda yapıln<'akbr. 

IV - Listeler her giın sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 

V - tsteklilerin paazrlık için tayin edilen günde r< 7,5 güvenme pa-
ralnrile mezkur komisyona gelmeleri. · (3790) 

ey z Kaymakamlığında • • 
Anadolumsarında Göksu mevkiinde Kü~ksu caddcsındc Hk mektep 

ittısa inde Abdulh .. mit Kavasoğlu ile Nazım Olçaytonun mı.iıttereken mu
tasarrıf olduk! rı fiGll metre murabbaı arsadan haritası mucıbince 2604,46 
metre murabbaı cedıt 2/21 sayılı yerin Posta Telgraf Umum Mı.i<liırli.ığunce 
yeniden in~n ettırilecek Posta, Telgraf binası için mcnafıl umumiye na
mına istımliıkıne karar verilmiş ve ehlivukuf marifetile arsanın beher 
metre murabbaına 175 kuruş ve arsa dahilınde bulunan binalardan biri
sine kaımen 800, dı erine de 100 lira kıymet takdir edilmiştır. Keyfiyet 
1295 t nhl istımı·k kararnamesine tevfikan ılAn olunur. c3693, 

Sahibi: .Ahmet CemaleJdin SARAÇOCr .. u 
Neşri~ at miıdiırii: Macit ÇET1N ::>asıldığı yer: Matbaai Ebüzziya 
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__...--.. rıdalaranızın sı-hhi bir tarzaa en cezri tarzı · blr 

Frigidaire·e sahip olmaktır. 

Frigidaire. soğl:.Jr:ma .~~vlit eden en sağlam bir cihaz olan "EKOVAT., 11e 
. mücehhezdir; 

EKOV AT 5 sene ıçm temınatlıan-. 

Frigidaire'i 

ri cereyan 

satın almakla en müteka-mil oıa·~ · euJ . dG:>la.bın s_Çlrfe_tt[§T~~~-~r~it 
dolayısıle hakiki bir tasarruf temin edersiniz. 

G.es: kalmayınız. Frig~daire'inizi hemen alınız. 


