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Hlllrİcİ~ Nam, ve Romen Baıvelıili 

Dinden itibaren tatblka baılandı 

48 saat çalışma ne go~da 
tagin edilmiştir 



Yugoslavyada 
Milblm siyasi hAdlseler cereyan ediyor· 

Bununla beraber Başvekil dış 
siyasanın katiyen değişmiye

ceğini söy[edi 
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Haftada 48 saat çalışma 
• 
ışçiyi sevindiren 

Kanun 
Dtınden itibaren tatbike boşlandı 
48 saat çalışma ne yolda 

1 
tayin edilmiştir 

tin~U~aralı iş kanunu emri hüküm mz işçinin hakkım almakla kalma. -
t 6 &len rnücsscseler dün sabah makta ayni zamancia bilhassa demır 
ftaaı a ~~dan itibaren 48 saatlik ,'iş sanayi imalatında derhal göze çar 
~d Ulcrinden i~ venneğe baş - pan bir yükseli§ göstermektedir. 

.. [)un ( ;r) Bundan da işverenlerin bir kısmı-
1 ~th'k sayılı emirnamenin mev- nm 48 saat tatbikinden mütevellit 

d \a a .k.onulmasının ilk gün ol- imalat noksanım fiyatlara zam su -
·e•~ . höJ ~ısAıle gerek iş dairesi İstan- retile telafiye çalıştıkları anlaşılmak-
at bitli "~csı arnirliğine gerekse Sana- tadır. 
.. r t. t~er ~~ub~r çok müracaat ve şika- Bu hususta alakadarlara şikayet-
0 • Ql.t rn·· § ur. ler b ile ynpıJmağa başlanmıştır. 
ur de uracaat ve §ika:ye~ler içeri - l 

· J tY
1 
a~i dikkattir ki ekseriyeti Dün § dairesine yapılan müra -

\IC~, caatlerin mühim bir kısmı iş kanu -
ili Pa~ ışveren müeasese sahipleri, nunun 3 7 inci maddesinde kaydolu
A.1..ı" onlar teşkil etmişlerdir. 
IQJ&ırn l nan müstacel işler hakkındadır. 

latrn b•ll ma umata göre; pat -
tt~ ır kısmı, iş kanununun 48 İstanbul iş dairesi amiri HalUk bu 

tnesa· h f h kk d k' k gibi müracaatleri büyük bir hassasi-ı a tası a m a ı a-
' c J>el k h 1 yetle karşılamakt,, çok esaslı tahki-

en 4 ·~ aç~ ve vazı o ınasına k h b d 
ttğdı 8 saatı bir türlü bir hafta- at yapmadan iç ir müsaa e ver-
~kuı:~a~akta ve bu yüzden de memektedir. 
l?Jer e U~radıkJarını iddia etmek 3 7 inci madde yılda fazla mesai 
~~ 41~.louki vaziyet zannedildi- olarak 3 saati aşmamak üzere 90 

. r g~ g.~ç ve zor değildir. Mesela gün kabul etmiştir. Fazla mesai gö-
lıaft rıu hariç tutulacak olursa recek i§çinin beher saati için yevmi

" ·· a altı oündür yesinin yüzde yirmi beşle ellisini ve-
"'Und ·ı:. • 
ttirıdc e 8,5 saat 9llışmak suretile recektir. 
trıi k125 saat. etmektedir. Hafta İstanbul it dairesi fazla mesai üc· 

t için CUJU} etmış olan müessese _ reti olarak yüzde elliyi İ§çi lehine 
'taı}a <:~rnartesi günü de 5,5 saat olarak kabul etmiıtir. 
'aa~a göre bir haftada tam --------------
~0;tınekte bu auretle de kanu- MevlOt 
k~d Up bir şekilde çalııılmış olun Eski maliye hukuk' müşaviri, 
b I?, 
QltttcJa defterhane nazırı, Isparta mebusu ve 
hk 'l} n başka yine kanuna mu • darülfünun ~nüderrisi Mahmut E -
~l't ~ak Üzere günde 9 saat ve sat adına dün sar,t 15,20 de Çenberli 

aıı tttit eaı günü de 3 saat çalı§mak taşta Atikali paşa camisinde bir mev 
r t'-~~~fta mesaisi tam 48 saati lut okunmuştur. 
o4 ..A 1Jı~1'ijır. · ------__;~--...::.._ __ 
a~ ta g0;;r.1~aftan yaptığımrz tahkika 
= ... ~ellltı~ 1§çi bu tekilden son derece 
ug ~ledi~ kalmı§ ve yıllardanberi 

tı ~:ı tnuntazam sıhhatli bir in -
b ~·alca atına katılmıftır. 

0

llirı t iş veren müesseseler me -
~lclığ~l?1ası dolayisile imalatın da 
!}'ele ~1 ıddia ederek bu defa yev
ttll' tı 48 saate uydurmağa savaı-

111ı !) ... 

h•f ı b~n ~aprlan şikayetlerin bir kıs
~.i lll"~'lll~en olduğundan iş dairesi 
.ıter ~ cttışi Haluk ve diğer müfet -
~ -Yk crhal faaliyete geçerek kanu
lltui kırı hareket edenlere ~ar!t şid
~u ır. ~Ücadele açmışlardır. 
~~ ~ıbıler derhal Cumhuriyet 
~dit.cfuınurniliğine sevkedii~cek -

f Verenlerin bu hareketı yal-

Öğle neşriyatı : Saat 12,30 l'IA.kla Türk 
musikisi. 12,M Havadia. 13,05 Muhtelit plAk 
neırlyatı. H Son. 

Akşam neırlyatı: Saat ıs.:ıo PIAkla dans 
musikisi. ıo Armonik tola: şıııcr taratın 
dan. l9,30 Konferans: Beyoğlu Halkevl na 
mtna ı(İnhlııarlar hakkında) lhsan Arif Gök 
pmar. 20 Mustafa ve arkadaşları tara.Cından 
Türk musikisi ve hlk şarktlan. 20,30 Ömer 
Rıza lara:ından arapça söylev. 20.45 Vedia 
Rıza ve arkadaı~arın tarafından Tilrk rnusi 
kial ve halk şarkrlan. (Saat ayan). 21,15 
Orkstra. 22,15 Ajans \'C borsa haberleri ve 
ertesi günün programı. 22,30 PlAkla sololar, 
opera \'e operet parçalan 23 Son. 

9'rnet Refik'in dünkü 
cenaze merasimi 

Ahmet Refik ebedi istira hatgih."lls terkedilirken 

'%~~~';·•iki gün Haydarpa§• Nümune hasta~nesinde vefat eden değer· 
Pı ' ~UÇa.~rnet Refiğin cenazesi dün saat 13,5 de hnstahaneden kaldmla-
;;/ ~llt, ~\ık.adadaki evine götürülmüş ve saat 16 de, n3mazı kılındıktan 

Jı t~;.~:~diklerinin omuiları üzerin de, Büyükadanm T epeköy mezarlığı -
~ (:)~~\Jlerck toprağa terkedilmiştir. 

( ~~~l~tniine çok acıdığımız kıymeti i tarihçinin cenazesinde l~~anb~l va}i 
r. \ ç~~l'e reisi Bay Muhittin Üstündağ da bulunuyor ve gonderılen hı~ 

t~~ kler arasında vilayetin ve Is tanbul Basın Kurumunun çelenklerı 
<;~rpıyordu. 
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ŞEHiR HABERLERi 
Esnaf 

dispanseri 
Piyango 1 ipekli kumaşlar 

ta il• bil• lerı• Altı t!pe ayrıldı; ka
liteleri tesblt edildi • Esnafın sı h hl her 

tUrlll lbtlyrçlarını 
karşılaya bilecek 

Esnaf cemiyetleri dispanseri için 
yeni bir rontken makinesi alınması 
takarrür etmi~tir. 

Bunun için her cemiyet kendi büt 
çesinden 100 lira. vermeği taahhüt 
etmiş bulunmaktadır. 

iki boyacı ve bir 
aşçı çırağı ikra
miye kazandllar 

ipekli mesucatın standardize edil-
mesi icin geçenlerde iktisat vekaleti 
tarafından neşredilen knrarname bir 
ay sonra meriyet.mevkiine girecek -
tir. 

Bu kararnameye göre harcıalem 
ipekli kumaşlar, krepdöşen,· krepbir 
man, krepdamur, krepjorjet, krep • 
maroken ve krepseten olmal~ üzere 
altı tipe ayrılmaktadır. 34 esnaf cemiyeti bulunduğuna 

göre; rontken makinesi için 3400 li 
ra toplanacaktır ki bu da mükemmel 
bir rontkcn almağa kafi gelmekte -
dir. 

Bir kaç cemiyet şimdiden kendi 
uhtelerine düşen parayı vermiş bu -
lunduklarından derhal bu işle meş • 
gul firmalarla temasa geçilmiştir. 

Röntken dispanserin büyük bir ih 
tiyacmı karşılayacaktır. Çünkü şim
diye kadar bu noksan yüzünden tam 
bir konsoltasyon yapmak mümkün 
olamıyordu. Röntken dispansere 
konulduktan scnra bunun için ayrı
ca bir mütehassıs almağa ihtiyaç ol 
mayacak, ayııi zamanda Röntken 
mütehassısı olan dispanser müdürü 
bu işi de Üzerine alacaktır. 

Ancak işin daha muntazam ve gü
nü gününney apılabilınesi için icabe 
bettiği takdirde bir ka; asistan kul -
lanılacaktır. 

Türbedeki Esnaf cemyietleri dis -
panseri her suretle her gün kazandığı 
y~ni ve mükemmel tesisatla esnafın 
dertlerine cevap verecek mükemml 
bir sıhhat yurdu haline getirilecektir. 

ilk tedrisat Genel Dlrek
törU ••hrlmlzde 

tık tedrisat cenel direktörü bay 
'Ali Riza dün Ankara<lan §chrimize 
gelmi§tir. 

B. Ali Ri~ öğleden önce kültür 
direktörlüğünde, Bay Tevfik Kutla 
lstanbul ilk tedrisat vaziyeti etrafm
da görüşmüş, ve öğleden sonra da E
dirneye gitmi~tir. 

ilk tedrisat direktfüü Edirnede 
bir kaç gün kalacak Çavuş eğitmen
ler kursu etrafında incelemeler yapa 
rak tekrar lstanbula dönecektir. 

Yüksek tedrisat direktörü 
Bir kaç gündenberi şehrimizde 

bulunan vüksek tedrit.at direktörü 
bay Cev~t clün ak~am Ankaraya 
dönmüşti.ir. 

Bay Cevad Ankarada lstanbul Ü
niversitesinden dönen talebclrfn va· -
ziyeti ile meşgul olacak, yaptığı tet
kikleri bakanlığa bildirecektir. 

Ticaıet Odaları 
kongresi 

Yakında Bükreşte toplanacak olan 
Balkan Ticaret odaları kongresi ha
zırlıklarma devam olunmaktadır. 

Şehrimizdeki bazı alakadarlara 
gelen malumata göre; Prağ şehrinde 
dün Küçük itilaf iktisat komitesi 
toplanmıtşır. 

Bu toplantıda Mugoslav ve Ro • 
manya murahhasbrı arasında müza
kereler cereyan etmiş, her iki devle
tin iktisadi mübadelatını arttıracak 
meseleler üzerinde görü,mmüş, 
konrrre giinü tesbit edilmi&tir. 

Bir kaç ,.,ne kadcır d!:ı §ehr:miz ala
darbrımı ;,iidirilecektir. 

iLAN 
b~'\.'lbul vil;ıyetinclen: 

- Bir buçuk senelik: Şimdiye ka
dar herhan~i scbeble sevkleri tehir 
etmiş bulunr.n 3 1 6 ila 3 19 deığumlu
lar. , 

2 - iki senelik erattan 316 ila 
330. 

3 - Jandarı:la, gümrü!{ ve deniz 
sımflarıni'\ mensup er:ıt için 332 da
hil doğumlulara kadar olanlar alı 
nacaktır. 

4 - Fatih şubesinde toplanma gü 
nü ile bedel verme günü aynca ilan 
olunacaktır. 

Tayyare piyangosunun altıncı ke
şidesine dün başlanm•ştır. 

Bu keşidenin en büyük ikramiye
si olan iki yüz bin lira dün çekilme • 
miş, bugüne kalmıştır. ikinci büyük 
ikramiye olan kırk bir. lira 26694 
numaraya, yirmi beş bin .ira 3482 
numaraya, on beş bin lira 21417 nu 
maraya, on bin lira 33056 numaraya 
çıkm11tır. 

Kırk bin lira k"e.Zanan talililer Gala 
tada Senbcnova mekkbinde mual -
lim Ferhunde ile Beyoğlunda İstiklal 
cadesinde boyacı Necip ve Kadri, 
Beykozda Samidir. 

Yirmi bet bin liranın talilileri Ga
lata merkez Rıhtım hanında bir 
avukat yanında çalışan Semihe, T o
katlıyan oteli karşısında berber Stav 
ridisin dükanında manikürcü Kirya
kiçedir. 

Üçüncü bir talili de Fatihte otu • 
ran Reisülhattatin K~mil olacaktı. 
Fakat biletini üçüncü keşideden son
ra almadığından başına konacak tali 
kuşunu kaçınnıştır. 

Marpuççularda manifaturacı A • 
ron, Kadıköyde Ortayolda Şahkolu 
sokağında lsmail, Dobpderede 22 
numarada Koço yirmi bin liranm ta
lilileridir. 

Kadıköyde hal altında 1 7 numara 
lı dükkanda aşçı çırağı Halide Sul -
tanhamamd~ manifattıracı Ali Ce -
vad, Üsküdarda Melek on beş bin li
ra, Parkotelde Susi on bin lira ka • 
zanmışlardır. 

Bundan başka sonları ( 482 )°, 
(694), (021) ile nihayetlenen bü .. 
tün biletler biner lira mükafat ka • 
zanmışlardır. 

Keşideye bu sabah dokuzda de • 
vam edilecektir. 

Düşen saksı 
Hamit lslmll bir yol

cuyu başından 
y&raladı 

Bütün ipekli kumaşlar badema 
kararnamede şekle uygun, yani mu
ayyen genişlikte, muayyen ağırlıkta 
ve muayyen kalitede olacaktır. 

Kararnameden evvel imal edilmiş 
ve tüccann elinde bulunan ipel~li ku
maşlar ancak Ticaret odası tarafın • 
dan vurulmuş bir damga ile piya· 
saya satışa çıkarılabilecektir. Aksi 
takdirde bundan sonra piyasada eski 
şekilde imal edilmiş ipekli mensucat 
görüldüğü takdirde derhal müsa.dere 
edilerek sahibi hakkında kanuni taki
bat yapılacaktır. 

Ticaret odası bu müddetin pek' 
yakınlaşmış olmasına rağmen mü -
racaat etmeyenlerin ekseriyeti teşkil 
ettiğini gözönünde tutarak ipekli ku
maşlarla alakadar bütün tüccarlara 
yeni bir tamim yapmıştır. 

Dünden itihürcn tüccarlar Odaya 
müracaat etmeğe başlamışlardır. 

Esnaf Cemiyetleri 
bütçesi 

Esnaf cemiyetleri Merkez heyeti 
mÜ§terek bürosunun 938 bütçesi 
tanzim edilmiştir. 

Bu münasebetle bugün Birleşik 
Esnaf cemiyetleri merkezinde bi.i • 
tün esnaf heyeti umumiycsi topla -
nacak, bütçe, heyeti umumiye huzu
runda tetkik edilerek bundan sonra 
tasdik için ticaret odası umumi ka • 
tipliğine verilecektir. 

Öğrendiğimize göre; müşterek 
büronun 938 bütçesi masraf yeku • 
nu 5 -6 bin lria arasında olacaktır. 

ilk öğretim ispekter
liğlne bir tayin 

iki yıldanberi T ekirdağınJa calr
şan Nurettin Biriz İstanbul ilkö.ğre
tim ispektcrliğine atanmıştır. 

Şimdiye kadar Manisa, Kocaeli, 

ve Tekirdağ ilk öğretim ispekterli • 

Beşiktaşta Salih adında birinin dük ğinde muvafakıyetler göstermiş o • 
kanındaki çiçeklikte duran saksılar • lan bu ispektere yeni vazifesinde d~ 
dan birisi düşmüş, o sırada altından muvaffakıyetler temenni ederiz. 
~eçen Hamit isminde birinin başına --------------
ısabct etmiştir. 

Ba§ından ağır surette yaralanan 
Hamit hastahaneye kaldırılmı~, ka -
zaya sebebiyet veren hakkında taki • 
bata girişilmiştir. 

Prens 
Starhemberg 

KARISINA HAKARET ETil- Karısından ayrılıp 
fsmai1 ~akkı adır:da biri bir müd- bir aktrisle evlenecek 

dettenberı arası açık olup, başka yer
de oturan karısının evine dün gece 
saat 21 sıralarında giderek, kendisi
ne hakaret etmiştir. 

lsmail Hakkı yakalanarak cürmü 
meşhut mahkemesine verilmiştir. 

BEKÇIYJ DôVDO - Ali Hilmi 
adında biri dün bir hayli içtikten son
r~,. a~çı Hamdi ile kavga ~tmiş, ken
dısını yakölayıp karakola götürmek 
isteyen bekçiyi dövmüştür. 

Ali Hilmi yakalanmı~ müddeiu _ 
mumiliğe verilmiştiı. 

a. Rasih kaplana blelklet 
çarph 

Antalya mebusu Rasih Kaplana 
14 yaşlarında Muzaffer isminde bir 
çocuk bisikletle çarparak ayağından 
yaralamıştır. 

B. Rasih Kaplan Meserret otelin
de yatmaktadır. Dün ad!iye doktoru 
tarafından muayenesi yapılmı§, aya
ğı alçıya konmu§tur. 

Kendisine ~ifalar temenni ederiz. 

Prens Starheberg karısından ay 
nlmak istiyor. Fakat Vatikan ki

lisesi bu nikahı bozmuyor. 

Prensin karısından ayrılmak 
istemesi Nora Gregor ismindeki 
bir aktrisle evlenmek içindir. Bu

rada prensle aktrisi görüyorsunuz. 

, 



Japonlar hiddetlenince ... 

Şanghayı tamamile ya 
kacaklarını söylediler 

Londra 11 (Hual1ai) - Amerika 
cumhurreisi Ruzveltin nutkunda Ja
ponyanın mütc..-cnviz devlet mevkii -
ne konmaamQ sinirlenen Japon 
hükumeti, Çınde kati ve cezı i bir ha 
rekete geçmeğo karar vcrmiıtir Çin
deki Japon ordulannm uınumi ku -
mandanı aneral Moutei, Ruzveltin 
nutkuna bir cevap olmRk üzere bir 
emirname neıretmittir. Bu emirna 
mede töyle denilmektedir: 

.. - Düımaurmız olan Çini mağ
)öp edeceğiz. Şanghayı t11mamiyle 
imha ederek ve düımanlarımm ö
nümüzde diz çökmeğe mecbur ede 
ceiiz ... 

Bu emimameni:ı neşrinden birkaç 
saat sonra J :lponlar Şnaghay üzerine 
ıiddetli bir tayyare hücumu yapmq
larcbr. Yapılan hücumlarda binlerce 
sivil ve masum insan ölmüıtür. Şeh 
rin bir kısmı yanmııtır. 

Çlnde zehlrJI ıezdnn 
ilen ley 

Londra 11 (Hususi) - Çin sefa-

retinden bildirildiiine göre 24 Çin 
askeri Şanghay cephesinde Japonla
rın kullandıkları boğucu gazlerin te 
siriyle ölmü§tÜr. 

Londra 11 ( Huauıi) - Deyli 
Telgraf gazeteainin Şanghay ınuha • 
biri Japonların Lodyon mıntakaım -
da kullandıkları bofucu gaz hakkın 
da tafıil~tlı malumat veriyor. Reı • 
men bildirildiğine ;öre 80 kiti boğu 
cu saze çarpılm11tır. Bunlann kırkı 
ölmüttür. 

Gazete muhabiri gazlerin dehıetli 
tesiri hakkında malu~t vernıekte -
dir. Gaze ujrayanlar ya boiularak, 
yahut yanarak ölmektedir. Öyle gö-

rülüyor ki Japonların bağucu ıaz 
kullanmalan Tank himayesi altm • 
da ancak kıaınen ilerleyebilen Japon 
)arın ilerlemelerini temin içindir. 

Gayet ticldetli h!lrp hareketleri de
vam etmek!edir. Çinlilerin cepheleri 
mevkiini muhafaza etmektedir. 

Eğe ma·nevraları 
(Üıttara/ı 1 ncide) takip etmiılerdir. Kumandanlarla 

Atatürk kızı Sabiha Gökçen de va- temas eden, erlerİe ılriiten Ata .. 
zife almıt, bombardıman hareket.. türk, kendilerine sualler ıormuı 
lerine ittirak etmittir. ve 1ı&idıklan cevaplardan memnun 

Mavi taraf, hava }-... ~bardıman- olmuılardır. 
larile, Kırmızıların lmülerine Atatürk ve beraberlerindeki ze-
mani olmaia çalı ·dır. Tay va\, bundan sonra, KUf&duı üze. 
yareler, mefruz ola , •• ydın iıtas- rinden Çamlıia ıelerek öile yeme 
yon binaeını ve demiryollannı tah- iini Çamlıkta yemitlerdir. 
rip ~·.mittir. Yine mefruz olarak, Atatürk Cambkta Kup.dası kay 
!>u sıra~~ AÇırmızı ~vve'derin bir , maakmı, .viliyet ve kaza jandar
alayını ıetiren tren yolda kalmıf, ma kumandanları ve emniyet mü· 
iıtasyon memurlan faaliyete ıeç· dürü tarafından karıılanmıı ve Sö 
mitler, tedbirler almıılardır. keden itibaren ıeçtiii yollarda, 

Maviler Aydına Girtliln Kutadumda ve Çamlıkta toplan-

Bahrılan 
• 

gemı 
ispanyaya 

cephane 
taşıyormuş 

Salamanca 1 1 ( A. A.) - Bone 
a.~ıklarında dün t;abah F rankonun 
muhripleri taraf mdan batırılan Cabo 
Santo Tomas vapurunun Valancia 
ya 1 800 ton harp levazımı ve bir 
çok tayyare götürmekte olduğu be
yan olunmaktadır. 
HükUmet Banelonaya naklonuyor 

Madrit 11 - Hükumet gelecek 
ay Barselonaya r.aklolunacaktır. 

Oradaki hayat şeraiti daha iyi c;a· 
lışmğa müsait görülmektedir. Bun 
dan ba9ka, hükumetin bir şehirde 
toplanması, bir birlik teşkil etmesi 
bakımından, daha muvafık görül • 
mektedir. 

Kadınlar da hizmette 
Burgoı 11 ( A. A.) - General 

F ranko neşrettiği bir emirname ile 
17 yaımdan 30 Ya§ıns. kadar bütün 
lspanyol kadınlarını amele, idare ve 
fen tetekküllerinde mecburi hizmete 
tabi tutmuştur. 

Bu hi:zn:ıet altı aylıktır. Gebelerle, 
hastalar ve dullar bu mecburiY,etten 
iıtisna edilmişlerdir. 

Dostluk merkezi 
Ankara 

Aydın, 11 (Manenalan takip mıt olan on binlerce halk Büyük 
eden arkadatmıızdan) - Buıün Atalarına kartı derin sayrı ve aev
Mavi tarafm siklet merkezi ıimal· ıi tezahürleri ı&ıtermitlerdir. Ankara Erlıanıharbiye toplanlı•ı
den inkitaf etti. Karıı taraftaki Manevra sahasında Büyük Ön· na iftiralı eJeoek olan Yunan ve 
Kırmızılar münuip hatlara çekil· der A',attirkil 1aren halk büyük Yqo.lav Erlıanıharbiye rei.leri •.• 
mele bqladdar. Geriden \akviye cotkunlukla ve "Yaıal" ... leriyle (Vsıtara/ı ı ncide) 
kuvvetleri bekledikleri için vakit alkıtlımakta, tevinçlerini izhar ta.kiben İran Hariciye Nazırı B. !na. 
kazanmak iıtiyorlar. etmekteydi. yettullah Saınil, Romanya. B&Şvekili 

Mayilerin iıpl ettiği cenup kıs- Ma1'.,.ı FeozlÇtılrmok B. Tataresko, ve Balkan antantı er-
mındaki sahada muhtelif tiddetli HarelMtı T eltif Etti klnıharbfve rehılerinin Ankara top. 
muharebeler oldu. Muaalli önün- . " 

Aydın t 1 (Hue i) G l lantısma. i•tirak etmek üzere Yugos-de Mavilerin zırhlı livaıı ile Kır- • ua - ene 'J 

1 Kurmay Baıkanımız u.·. ı F lavva. Romanya ve Yunaniitanın er-mızı ann ıüvari alayı ve muhafız . ~ .... ••-tef• ev· .,,_, 
alayının bir taburu çarpıttı. ZI Ça!!!!!ık, clııer ıenerallarl~ be- klnıhatbiye reiılerl general Nedlç, 

raber -· .. •vra aaha teft t general Slkitiya ve general Papa.goe Kırmızılar geri çekildiler. Fa • • ' -:- sını •t e • i 
kat çetin bir mukavemet ıöster • mıı, Mavı •• Kırmızı l::T&f karar ıehrimi.z.e gelecek, ve birkaç saat ıti 
diler, ı~l~nda Ya:IİJ•ti ıözden ıeçir· rahatten sonra hemen o akşam .Anka 

mııtır. raya. gideceklerdir. 
Akıama doiru liva, T urhanlılar 

da bir gedik buldu ve simal isti
kametinden sarkarak Karapına
ra, oradan, önde zırhlı otomobil
ler ve motoaiklet bölüğü olduiu 
halde, Aydına ineli. Zıı'hlı otomo
biller Aydına top atarak ıirdiler. 

Öileden sonra B. Celil Bayar Cumhuriyet ba)Tatnmd'in sonra 
vekiller, ikinci ordu erkimharbiy~ Teırinisaninin üçünde §ehrimize gele
reiıi General Rüttü ile manevra 16 cek olan İtalyan Hariciye Nazırı 
hasına g:.'~isler ve harekatı akta- Kont Ciano ve maiyeti, ağlebi ihtimal 
ma kadar takip etmitlerdir. ltalya.nın yeni yaptırdığı gemilerden 

Cephe Geri.;r:tle SJahrlilt ''Frento,, kruvazörlle ı:ehrimize gele-
T athiluatı cck ve ak,am uzerl huBUst trenle hU

köm-et merkezimize gidecektir. 
Aydın, 11 (HuR11I) - Manev· Fakat bütün bu büyükler, J\nkara 

Garbi Ana- . . 
dolu ma· ıtalu_a. AfrıkaY . 
nevraları nıpın a~ker t 

gon.derıgor 1Bu manevralann manaıanı anla· 

mak için Akdenız:n manzaraıın 

gözden geçirmek kAfidir 

(Üımırofı 1 ncide) 
inkılaplar geçiriyor. Bunun için 
her mem!e!<~lte milli mildafaa 'fa .. 

:zifesini üzerine almıt olan ordu-
1.ır umumi vaziyetlerini teknik ı. 
lerilemeler bakımından kontrol et
mek'.edir. Türk orduıunun da bu 
türlü manevraları ihmal etmemesi 
yüksek müdafaa vaaifeıinin ta
bii bir neticeıidir. 

Bununla beraher Trakya man•• 
ra!arında olduiu gibi Garbi Ana• 
dolu manevralarının da ~ıilnkü 
dünyanın umumi vaziyeti içinde 
hu:;usi bir manası bulundufunu 
kabul edebiliria. 

Hakiat ıudur ki Habeı harbi 
batladıktan ıonra Avrupadıt, bil
ha11a Akdeniz hı vzaıında millet· 
]erin umumi hayatı normal prt· 
lardan a}'l'dmıttır. 

Habe,1 harbinden ıonra lı~nya 
dahili harbinin çıkmuı ve Avrupa 
devletlerinin bu harp kartııında İ· 
ki cepheye ayrılması, buı devlet-! 
)erin de fiilen lıpanyada harp e· 
den partiler arasına karıtm&ll, ni· I 
haye'' bazı harp ıemileTinin kor
ıan kıyafetine ıirerek diier baıı 
devletlerin nakliye vasıtalarına la· 

arruzlarda bulunması Akdeniz mu 
hitini hakiki bir harp sahuına 
çevirnıittir. Devletler arasında İ· 
lln edilmit bir harp olmamakla 
beraber, Akdenizin her ıün bir 
köıeainde ancak harp aamanla· 
rında olahilec~k hadiseler ıöıe 
çarpıyor. Bunaan 

1

Clolayı bilh&11& 
Akdenize salıil olan memleketler 
kendi hayatlarını korumak için İ· 
cap eden her tedbire bqwnnaia 
me:bur oll1yor. 

lıte Garbi Anadolu manevrala
rının bu ikinci manaıını anlamak 
için Akdenizin bu manıaraıını 
gözden geçirmek kafidir: Yani 
askerlik fen ve sanatının be~nel· 
milel son tekamüllerini kendi ha
ya'~ında ve milli rnüdaf aa aalıa11n· 
da tatbik etmek için Eıe h.vza.. 
11tıda ıonbah"'r manevruı yapan 
Türk ordusu ayni zamanda yüksek 
ıeıle: 

- Türk milleti Atdenizde vuku 
bulabilecek her hadi.eye ve ihti
male kartı uyanıktır!,, 

Diyen bir hareket hamlesi ya• 
pıyor. 

Türk ordutunıua, daha on 'btt 
ıene evvel harikalar yarattı•• t,U 
topraklar iiaerinde top, tüfek ve 
mitralyöz ıesleri, tank ft ,,.. 

vuıtaları ile bütiia cihana karp 
yilıefttiii bu ... ın manaıını Jlne 
bu ordunun b&llDÜ on bet MDe 
evvelki kumandanlar •• •lana 
b.aımda da bGWn o harikalana 
yaratıc111 Batlmmandan Atatbr. 
kUn bulunmuı Wi clerececle •• 
çok açık olaralC ıa.teri1or. 

(iJıııara/ı 1 nciJı) 
ra baş vuracaklardır. Bununla 
ber lııfiltd't Ue Franaa kendi ııı; 
menfaatlerinin tehlikeye ıiU 
mUa&ma.ha etmiyeceklerdlr. 

tTALYANLARIN LlBYAYA J. 
'l' AHŞlDA TI g 

Lonclr& (Huı\111) - Beyn~tınuf 
yut vaziyet 2• 1&attenb~ri çok ~ 
bir dunun& firmiftir. ll!lpany& 
leai hakkında lta1yanların '"ID'141H 

\'e Franl!laya verdiği cevap bUtU
lannı &!Ulat et:tnlitir. ltalyanl&J'• "' 
manya.ıs hiçbir tilrlU mUz,,_Jtertı' 
miyectlderlni söylemişler ve iJ 
1evklbe blltlamıılardır. 

Siya&! maha.ti'de, Akdenlzdekl 
ınun çok tehlikeye girmiı bit 
bulurıduğu söylenmektedir. 

(~yli Telgraf end Mornıng 
ruete11lnln yuc:bfına göre, it 
Mn Ltıuriya Lomba.rdiya ve ' 
\'apurlart ton glliılerde 
:ıı.ooo ttalyan ukerf göturmueı 
Bunlardan ba.tkl. lopu, mitraly&• 
ra. tl!ltihklm taburtan ve sıhhlyf 
lUkleri rönderllmiıtir. 

~im, Sabrato ve Marmarilct 
kllumm etk&.ıiıhat'b"ye zabltİ;,I 
A!rike.y& gonderllmlşletdtr. 

lT ALYA lNGtı.lrERENtN A 
GI VAZlYETt MEliAK ED 

Londra, 11 (HulUlt) - tuıytl 
k&numumlyenln dikkati ttaıyarı 
btnm ln,tltti'tde ~paeafl tesiri 
1nalc nottutnd& tekllilf etmtıtit'· 
Rda meWtıt olan f1Jdt oere 
göte ırrann ta.rafından Pfrene 
rmm • ı'ta.rak &demi mUdahal~ 
u t!T'k~ıurıma.k tek1ifl yapıldılt 
dirde fngilterenin buna mu 
etmeei ihtimal dft.hilinde g&rUldUC' 
eauen Fran&ıs • tngilis notaaınd' 
huauata 1ar&hat de mevcut bul 
t&tdik edilmekle bmber, difet 
tan henUz Uzak $ark vUlyetl tlt 
tind!kl 'm~ıelıler lialledlhn."mi~ 
~dan tngtlterenın bu no 
Fra.nS'fı teklifi karııımda. t 
edeceti de ileri ltlrUtmektedit. 

lnailtere M-.ta tertibat aJıJ" 
Kahire 11 (A. A.) - lnRilil 

keri heyeti, beYAelmilel vazi 
gerairılili ıCSıönUnde tutara~ •. 
liz Mmr ittifa'kmm derpif ettili 
kulceyıi yollarının biran evvel 
maamı Mım hükumetinden ritl 
mittir• 

T ertibet bilhana Mıımn ıa 
yapslmaktlıdır. lntilteUJ 
hava kuvvetlerini de arttırmak 

Fransa n lntUtere Minor1ra 
ifial ini -*ek ? 

Londıa 11 (A. A.) - E 
Standart aazetetinin iatihbarIJ\I 
re, lep.nyaya ait Minorka • 
ftalya elioe aeçmtclen Franaa "' 
antere tarafından müslihane .~ 
Paria ile l.oft._ :11'.-mda ıöriW' 
mektedtr. 

Bu iki clnı.tin IUlhcu nil 
a&etennek için Franm - ı 
bucfuclu bp.lı tutuJ.cak VI 
mUclahale liyuetlne dwam 
imkanı verilecektir. 
........... Fam sı .,_ .,n1a,. f//I 

a.rlla 11- Alman 

Bu ilerleyiı hakem tarafmdan 
kabul ohınuna Kırmızılann vazi
yeti nazik bir 1&fhaya ıirecektir. 
Netice n bu alunm ukerl laym• 
ti olup olmadıtı daha timdi belli 
.lelildir. Karar bu ıec. ıabaha 
Dftı verilecektir. 

AllM U 

ralarla beraber, cephe ıeriıinde ziyarttl!rini ve temaslarını bitirdik
ıeferberlik tathikabna da ba,lan· ten sonra, tekrar fehrimize ~önecek
mııtır. Halkın Kırmızılara karşı ter ve burada birkaç gUn sureti huım 
ı3ıterdiii biiv:ak yardım. miUeti.ı sf'yede misafir edileceklerdir. ------------..-. 
ruhi bünyes;ndeki olpınlujun yük ___ ..,..-- uata'•6da 

Frwa hak'=M flcldet1I 
................ ecliyorlar· 
nepija&ta. Frama flpUlya P9dJ 
.. tuttulu hattı Mıa.t.e I~~ 
nln.,... etmldlll. 1'u MllP"" 

Yarın (bucUn) Mmallı hattın. 
ela daha tidda'.:li çarpıtmalar ola • 
cakbr. 

Mar•I F .. zı Çakmak, Gene • 
ral Jsaettin ve diler ıeneraller ha
rekatı Mualı tepuinden takip et· 
tiler. 

Atatllrlt V • V elıillt11 Monnrtı 
.alauınJa 

Aydın, l 1 (Hueuıl) - Atatürk, 
IMraberlerind• lımn ln&nü, Bay 
Celll Bayar ve diler vekiller, Pro
f esör Bayan Afet ve diler zev ... 
olduğu halde, Sökedcn otomobil
lerle manevra ıahıı:umı gelmiıler
dir. 

BU,.uk Önder, Mavi tarafın Ba. 
lat OTUmdaJd motarlü kuYYetleri· 
nin ilerleme harekltını alika ile 

ıek bir te::3hilrüdUr. ------ flı ~ 

Bütün manevı'a harekitı sesli KUR U N ---1 
• ı•ntı• l..Cli.ı.al 

filme alınmı:'.ır. fi D 
ASUNE TARiFESi 

.m.-•---•••tinln"° - .,,.....,. ,..m,or. ~ 
Donanmanın butrün lzmire ıel-

me'i beklenm~!dedir. 1 11 .. mı"k"' all'mh•ket 

ıtıncı. ctı•ındıi . 
ıM ""' """' " 

' •flılc tliO 4.'l>Kl'f. 

• •>11k 475 8~ Krt• 

\'ıllık 9CO 1800 Kl'1 

'fartfealıtoen Balknn blrlilt için •yda otuı 
kuruı dtışUIUr. Posla birliğine glrmlyea 

!)'trlere ayda yetmiş tıeşer kuruı 
umnıenııır. 

rttrtcl~ntn !Ar .,.,..ıa mrrkf'dndf 
KtTR11Na abone va:r.ıln . 

Manevra harekitında ıörülen · 
intizam Ye muvaffakı1•t komu.

1
1 

t~nbrın takdiriyle lcarıı}anma!d:ı
dır. Ordum•Jzun, bucünkü en mü-

1 k~mel ordular ımyetindeki tek-ı 
nik ve modem ,Uksekliii bir kere 
dahZL tezahür etmektedir. Türk 
cumhurivetinin kuvvetli orduav,I 
nete. sıhha.'•· ılirat, canlılık. inti
zam ve bilıi örneli olar::ık hey~ 1 

ve azametiyle teceuÜln etmekte, 
kuvveti önünde kaljmlerimizi he- ..__A.d•,..-•cM•#lf-tlr•m•e-nc.rf!.tt-2&-ku.ru,•ş•t•u'._. 
yecanla kaabrtmaktadır. 

(011İt1ro/1 ı ,,.., 
haleleri Şam hUktlmed ve Yqc. ko • 
mieerlik nezdinde tiddetle pro-.CO 
etmiıtir. Umumi v.ziyet. ıeqlncllr. 

İbrahim Genç ve arkadql.ınnm in 
tihabattan çekilmeleri burada ~ok 

A,nl~,: .. wtı...u 
Milletler ..... ,... .. ,_!.., 
Wr rol .,...,..yaeak • .,.. .. 
dulu da ipret olunınaf tadır,:_.. 

fena .~i~ teeir ~~~~m11tır. • y t1nl •••rler 
Hukumet buyuk bir ehemmıyetle •••••• •• , _ , __. 

lbrahim Gencin ıikayetini tetkik ey· Rl,.11,. m•MI..-• 1 
)emektedir. Her ne kadar bu suretle Orta okulda okuyanlarla ~ 
Vatani parti namzetleri intihabat ta· kul bitiren talebele · 
hasında rakipsiz kalmış bulunuyor . ~larcla ~ bOtd' 
1arsa da. hükumet dahi h~nlarm ~ ımtı. . • ION • -~.-ı / 
kiye muhafızlığını h11kkiyle teıhlıl •Den ıhtift eden hu kitap ~ 
edemiye(:ekJerine kani bulunuyor. mqbr. Tawiye ederiz. 
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MAH~EMEL~RDEI 

Parmağını kaybeden 
piyanist 

Londra birahanesindeki 
k "k·'lıll. Ren h<iyle düşünürken onlar dım. Tüfeğimi de attım. Ko!ınaga ha~ • şııt.zı Avua 

llıi 1~ on ki~i oldular. Artrk i§işten geç- )adım. Ko-uyordum. Bir baı;ırtı chıy 1---- ç ~-K l E R ----ıı 
.:,tı Ellerim ayaklarrm titremeğe dum. Etrafıma bakmağa ,·aki .. t hnluına 

hadise mahkemede 
"Udı l b' k tu Kur .. tınlar • t..ooc1ra G27 7:> • \1yau • t9U 

f1· ' 'an ır yay hm ateş op ' :.. • Nnyor• 0,78 r, • ~ 1t OOUl 1 Samatyada ka
yık içerisinde iş
lenen cinayet 

lzidor Priman isn.inde Musevi bir 
piyanist, bir müddet evvel Londra bi 
rahanesine gitmiş, dans edip eğlen -
dikten sonra, saat üçe doğru kapıdan 
cıkarken, Hayim Moskovic isminde 
Romen tebcaaından birisi t~rafmdan 
tecavüze uğrayarak yumruklanmıs -
tı. 

, t, "•rden iki iiçii fü:erime atılarak ye- yannndan geçti. Yüzü koyun k u;aı~ • P&r11 23 ti:> • BerUD ı ooı:ıv 
1' E atll'~ılar. dmt. Bunlar meğer f"raneız a~ ~r e.rı • lıtJIA.oo l<i OJ!?i • V.,.,oYll 4 ıs 
rı ita hk. ~.ımdi hir yerime ııUngii ~apla· imi~. gelip kaldırdılar. Bereket 'crsın • Brtık.eel 4 6800 • Suctaı>etU 3 0Sj5 

1 .... ~,. • dıyf'rf'k gözlerimi yumdum. di§a ".·aralanmamı•tım. .. • AUna 
07 

l61<J • Btılutıl ıo7 33ô:> 
'ı:- trı k ~ l • Ceoe"" 3.43jô • Bef,nd M '1 

ı A 1 iH tmı. Rekledim.. Ellerim le i~aret ederek ~ u~ınan.~ • 8otya 63 7~ 3 • !'olobama !l 7 ~ 
tfiın rad.~n h~rkaç saniye geç.mi~ti. Yüa gelmekte olduğunu bildirdıı~· Guç • A.materdam u 2oo • aıoaon 20 sOC> 
!o~ e f;o7.1erımden ate~ Aaçtrran hir halle derdimi anlattım. Benı kuman • Prat 22Jı7Hı • BtokbOIJD s.<>Mj 
~•t yedim, arkasından bir d;aha. hir danın yanma götürdiiler. Ona (fa aynı 1---- E & H A M 
ltıış ~ .. Başka biri kolumdan yakala· ~eyleri yaptım. İşi anlamış olacak~~rj 
~- 1 ltt1·kuyor, öhiirü omuzlarımı sr hemen huırlanarak vayıl<lılar. a 
"'YOttlu ·lb' ·ı oelnıek · nız diişmanın he,·az e ı~e ı e " 

J.ş Bankl\Sı !I 80 l ~· Bayrt)' -
· Anadolu 24 50 • ÇlnMDto 11 55 

Reji 1. GO Merke& BKnll 91. 

•tlkrazl•r- ia hvlll• r --~._ ~lan keratalar .. Ne yapıyor~u· te olduğunu bir türlü anlatama~n~1• 
~· dıye ba~ırmak istedim .. Ama he· Onun için beyaz Hu!< ncferlerınm 

•klım ha~nna geldi: yaldaımakta olduğunu kolayca fark • • • .' ı 13 30 TraJDTaJ 
Li ._ Runlar heni soğuktan donmuı edemediler. Yirmi otuz arşın yaklaşın 1 

• • • • o 13 GO Rıbum 

• 1933 T ..Hor. ı 18 60 Slôutıı 

·1c• ~~ ltus neferi 11nıyorlar ~aliha .. Ba- ca gördüler. O nkit iki taraf toüngü • • • m 131:> • IJl,ldOla ı IO 70 
ı.ı' ;'ne olacak .. Bekliyelim .. dedim. süngih•e geldi. • !!rıetıJ lltık • 7 4;"> '.uadOlv D !~!~ 

iki ay kadar evvel Samatyada kö
mür kayığı içinde, bir lira yüzünden, 
sandalcı Kemal isminde birisini, o -
dunla kafasına vurup sersemlettik -
ten sonra bıçakla da yaralayarak, de
nize atmak suretile öldüren, İbra -
him Çetinin duruımasına dün mev
kuf olarak ağır ceza mahkemesinde 
ba§lanmııtır. • 

Zabıt varaksı okunduktan sonra 
maznunun hüviyeti tesbit edildi ve 
sorgusuna geçildi: 

Bu vakanın duruşması dün asliye 
Bu vakanın duruşmasına dün asliye 
üçüncü cezada başlanmııtır. 

İzidor: 

- Moskoviç kızkardeşini bopdr -
ğımdan dolayı bana muğberdir. 

Her yerde beni öldüreceğinden ve 
döveceğinden bahsediyordu. O ge -
ce Londra birahanesinden çıkıyor • 
dum. kapıda birdenbire üzerime at • 
!adı. Yumruk vurmağa başladı. ~ •rkaç dakika yu~rduktan ~onra "-· Rusyalu şimcfü·e katlar ettikte • ~~7, ~:::!':u ',!1 Sl. • 

du{•r ayağa kaldırarak bir ıeyler sor- ri hücumlardan km·,:etli olarak ' 'e ._ __ , ___________ _. 

~ar. !şi anl.a~ııtnn. _!)ilimi ~ynat~· fark olunmamak için hütiin asker~ 
ht l'arıp garıp ... ınlcmege, ellerı'?le r beyaz elhi·e giydirerek Fran ·a de' letı 
~t~tll"r yapmaga haıladnn. Henı alıp f alıimesi i11tihkaınatına hüı·uın etmek 

lbrahim Çetin vakayı inkar ederek 
§Öyle anlattı: 

Ben sakınmak için elimi yüzüme 
kapadım, yumruk parmaklarıma isa
bet etti. Orta parmağım bu suretle 
sakat kaldı. Şimdi piyano çalamıyo-

Zahire Borsası 
U-10- 937 
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~ lltr kumaı:ıdan hir ıeyler ııö,.·ledi. yazmaktadır: 
'IOtı J ''Saf erin yirmi iiçündi ~alı giinii 
llt ;• yürüdük. Bir yere g~ldik. Ge- ı:aat üı; sularında zuhur ederek Fransa 
fıllı uınandan bir ıeyle.r ıöyledi. Etra· deYleti f ahim esi donannıasrn<lan iki 
" • baktım, ukerler. karların üstü· kıta iir anıbarh ile. beş kıta 

Y•tarak iler.lemeğe haıladılar. ~ ~ O kapak sr.finelerinin ueınır üzerinde 
l vakit her •eyi anladım. Düıman Jd d'" 1 · k 

latanlıal ~ 
Şeblr Ttyatrolan 
Saat 20,30 da 

k."URU GtJRüLTO' 
3 perde 16 tablo 

yazan: Shakeçeara 
TUrkçe81: ıı. ŞUkrü 
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SaQlık 
Servisimiz ~tın ı> bulundukları ha e umen erı şi e.st 

~a.. iİitünde farkedilmemek için bea olmtııı ··e Samsun orun İn. gilte .. re.Fırka 
'"il elb' . ek ·ı r rd ş· d' ;o T - RUt!uet doktoruIDUS Pa.ı&rtul rQıılert 
~ d ıse gıyer ı er ıyo u. ım ı teyn ,apur iiıerine dahı mt~hımmat eaat on bef butuktaD ytrmfye kaar pr 

t eyae bir hücum yapacaktık. gemi~i dii.-,.rt'k topları lıahreılka Ye setemız ıcıarebUMIDde. Cumart ... rblll'I 
~en de ilerlemeje hqladnn. Fakat ı;arklan t~hrik e<lilt~rek halis hulmu~ de aaat H teD lt • Jcadar LIJeU Ta.nar• 
d-•ın yapacağım iı çok haıka idi. Ön olup donanmayı Jıünıayun kumanda apartnnanlan tkJDcl daire ac numarada 

vq k 'd -'- d hah 1 dalnı& okuyuculaJ'lD1W yed1 lrupoD muJta. 
h.. 1_ oıup gı er~ or uya er ,·er nı "'aad .. tlı·ı .1:\lırnet paşa lazretlerinin 
'«iti{ O " ~· bilinde kabul eder. 
~•I ·· nun için hep ayn yürümeğe rakip oldukları te~rifiye nanı kal}on A)'lll ıekllde dit doktorlarmu• ela oın> 
lt ışıyor Ye en önde gidiyordum. Bir hümnunnn dahi üç adet demir zincir yucularınıım> eaıJrlertne bazır buluıım&kl 
hllhk hiraı kalmt§lım. Tüfeği kucakla ı~ri k.ırılıp önünde hulu.?an Saik tadn'. Dtı doktorumuz FahrettlD DlfmeD 
l.;•k koşmağa ba§ladım. On dakika Şadi , .e Şipiks paın ':apur ~1~ırnayunlar ~:u=1::::=ı':9 ~:' ~= 
~r kotmuıtum. Arkama bıktım ile hir Franıa ,·e hır İngılız kapağı mıda bulundUIU sfbl doktor Necati Palr
lrıtı e!er yoktu. Bir de yanmta bak üzerine çatmak ve cü.nıle-i birclen ka , 1 de Karak!IY aıabmudJy• caddeat ı-2 
to hır nefer benimle beraber geJi raya oturmak üzere ıken dcrlıal ha; numarada ıalı ve cum• gtınlert •YD

1 na~ 
I', 'e. kır direkleri kırdırılıp Rahre.ilkn terde okuyucuıarrmızm dlıtertne bakara!.• 
.._ V h d d • (J I ıar ve ufak tedavilerini yapacakl&rdn. 

~·p a anasını.. e im. Şimdi ne , .e Tı'mur OL·triııe üç a et top ıalat ile d aee1kta __ ..._ .. tn 1 • l 1 A)'lll samaıı a -· ı tramHJ ......,. 
A a r.. bağlanarak cleniz~ ene a ıt olunmuş deıı Erip apartrmanmda ıuoaetçl Emta 

~•h ılu~re elimle İ§aret ederek biraz ,.e hilütfillahitaala melhuz olan mazar Flda.o muhta~ okuyucutarımı:mı cocuk 

~ll\~ h.ızlanmasmı ıöyliyerek bütün rattan rihayap olmu~tur.' Şipih ... nam ıarını ıunnet edecekUr. 
}otd etımöle ko~mağa batladnn. Ko,u vapur 11üınu.·uıı .'lain hır ıııiil.ıi.ınmat A)·nca Ak•ray Perln ıı:caaaHı ya-
l( 

U ld l nıoda 3~2 numarada ıUıınetc:l ve mhbat 
.. · iirecektim. Fakat nasıl? · · ı·· cr•k cn·aı ına 'e tılınıvar ... KURUN d kt "'rl gemıı't ı uş .. .., • memuru Nurf Eş ... ı o onıoun 
IJ·Un atmak itime gelmiyordu. mahalleri ~ikest oJ~lup;uml~n (lerlıal vereceği enjekılyoolan lıebertnl yedl ku-

lrıtı •r Yerde durdum. Süngümil tak çarklarıııın tahrikıle .~e~anıeti Jml pon aıukabltınde ve abtıneıerlmlzt en •"-
ha.ı·al\endi@i de 1"'111 .. e,_·i vanmai1a n iir kıta nııılıınıınat ,.,.mi \'en 1traltıe eocuklarınm ıtınnet ;ımell· 

-... d J 'V • r " nn1 ı: tıır ,·e o > • " llJı t ı. Raşladr am hen roktan tak lerı' kara' a oıurıun~ ı .. e de hilC'iiııı iP l'elertnl yapacaktır. t il ... rstmlerlDI yazdııftmll doktor, ıtt":t n eQa 
l' ıı. 1 la,·falnrı. sııhili -rliiııı~le ~;ıkrp ııralar ııetçllere moraraat •derken KURUN'un 

~ll, ... lrııı111Ia ıhıru,·ordu. HirdP.n bütün el; bulunan kazaklnr. 1117.e~;ne lıiic-11111 hlzaı,.t kuponundA.D yetil tane ırııtomıek 
··er · ; j d b lııl> ~·· 11•~~ topla~·arak yaradana 1oıiı ile esir almak iııteını~ er ıı;P. e ilıııu tAz•mdrr. 

dtı11 1 ~11"11' il nef f"rin giiğ-un,. sapla kııbele tr:slint olmayarak ~anıla~ lar ilı• K U R U N ---~ 
Yı~,j il:;,. al lr adanı ~en<lt"l iyeı ek \'crf' donanmayı ~:ıla·eye gelnu~Jerdır. Giiz 

· oıır: ı. Giizleri fal taşı gihi a~ıl~ı~lı. Je,·e 0 uziyctle ı;n~e~ f"<laz olan 
~aill\kl) a, a~ ya' a: küçülmP.ğc, göz dü,·eli selase !!C ayınıın·~ en Peyki 
•tı!' } karı İnıneğe ha ladı. Hep vüzü ıııe~erret naın kaly~>lltı 11111~ayıııı ifo 
lıı,,ı:~ :ryonlu. Hu işten hic;hit ş~·y an Hanrikatcr naın hı~ .~·.~a ~ r.ınsız ka 
ti. • l ı;;ı nıuhakkaktr. anlamadım git pak ~efinr~i karayah .u.uık>. e~ununcla 

l> h 
1 

@akiri ha rıye amıl~n sahi 
'l\t • • u unan a Pi J J • 

tı l •~ı h't' l"k · .1 1 k ) • ,·e oton namm :ı nr a 11 ı.. ı ın ı ten ~onra ftmui dört e çı arı mı,. ki . 
~"?ı]j~ 0~.tıyordunı. Ko~uyordum, ama Fran!a Kon·et ,.,~~ıru ç~~ arr~ı ışll~ 
~di. ,"'rtın eıı hü~ iiğii bundan onra terek kurtulmak u~~re 1 ~n.. "~.1a ; 
~ ~ crcyc gidiyordum. Kar~ılaıaca telatumden nıti koca arı d~·~~ta ıkol 

•rakolJara ne diyecektim. Ben duğundan sular araya uşurme e 

Hlzrnel kuponu 
Bu kuponu ıazetl ld&reatne ceurenıer 
ı - Küçük U&ııl&nlll paruıs buUrtrlaı 
2 _ Kurur.un hekimlerine paruıı tıaktr 

lırlar. 

a - Hukule Ye maU m0prirleı1ne iter 
tOrlil kanun yoııarmı paruıa .orup &~Telllr· 

gark "e sekiz kıta mühimmat ~emiai 
garkolmuştur. 

'"Arkası ııar.). 

- O ak§am, Şileden yeni gelen 
eniıtem Mehmedi, çalııtığı kömür 
kayığında ziyaret etmeğe gittim, rum; parmağım oynamıyor. 
kendisinden ayrıca para da isteye -
cektim. Eğer elimi yüzüme kapamamış ol 

saydım, ölmem ihtimali de vardı. 
Sandalcı Kemal ~le birlikte kayığa 

bindik, gittik. Eniştem kayıkta Moskoviç kendisine isnat edilen 
yolçtu. Kemal ile beraber oturduk, suçu inkar ederek: 
açıkan kamımzı peynir , zeytin ek - - Kız kardeşim lzidoru bıraktık 
mekle doyurduktan sonra, baktım tan sonra başkasiyle cvlend;. Kıs -
Kemal gitmif, herhalde sahile çıkmış kançlığından bizim ailemiz efradına 
hr, dedim, ben de Kemalni kayığına daima hırsızlık ve saire gibi suçlar 
bindim, gittim. Bence Ker.ıal denize isnad ediyor: bizi mahkeme mahke • 
düşmüş ölmüştür. Benim Kemalin me süründürüyor. Bu iftiradır: ken-
ölümünde .hiç biı: suçum yoktur. disini kat iyen dövmedim . 

.Maznunun cinayoti. teınami~ıin· Duruşmada şahit1erin"'CClbrve~uç 
kar yollu ifadesinden sonra, cinayet lunun sabıkası olup olmadığının 30 • 

esnasında kayıkta olan ve vakanın rulması için ba~ka bir güne bırakıldı: 
yegane §ahidi, lbrahim Çetinin yeğe- -------------
ni 18 ya§lannda Ahmet dinlendi. 

Ahmet şunlan söyledi: 
.. -Dayrm İbrahim ile Kemal, 

birlikte kömür kayığına geldler, ye
mek yediler. İbrahim Çetin, Kemal -
den, ni§anlanacağı için paraya ihti -
yacı olduğunu ve kendisine bir lira 
vermesini '8Öyledi. 

Kemal, bir liram var fakat, akta -
ma eve götüreceğim, bana lazım ve· 
remem dedi. Bunun üzeriue dayım 

kızdı; eline geçirdiği odun parçasını 
Kemalin kafasına vurdu. Sonra kal
dırdı denize attı. 

İbrahim Çetin, yeğeninin bu ifade 
sini şiddetle red ederek: 

"- Bu ~ocuğu sandalcı Kemalin 
akrabaları kandırmı§tır. Rana iftira 
ediyor,. dedi. 
M~hkeme diğer şahitlerin çağıri .. 

larak dinlenmesi için baıka bir güne 
bırakıldı. 

Büyükdere yolunda 
yeni bir kaza 

Bir otomobil Ağaca 
çarptı, iki yarah var 

Ağaca çarpan otomobil 

Dün sabah Büyükdereye giden 
16 l 1 num"'ralı otomobil tof örü Hak 
kı, Zincirlikuyudaı;t geçerken önüne 
birdenbire iki ki§i çıkmıı, ıoför Hak
kı bunlan ezmemek için firen yap -
mı§tır. 

Fakat otomobil muvazenesini kay 
bederek, yolun kenanndaki bir ağa-

ca tiddetle çarpmııtır. 
Çarpma çok şiddetli olmuş, oto -

mobilin içinde bulunan zurnacı Aha 
met ağır, toför de hafif yaralanmt§ • 
lardır. 

Her iki yaralı hastahaneye kaldı • 
nlmı§ tahkikata başlanmıştır. 
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Geceleyin kendilerini 

uyku tutmıyanlar 
Deliksiz bir uyku. için 

Ankaradan ge- , 
len eşyalar 

Kimin tarafındaog6n
derlldl ?. kim aldı 
İnebolulu güllaçcı lzzet isminde bi 

risi, Silivrikapıda oturan Naciyenin 
evine gitmi§: 

- Kızın Pakize sana Ankaradan 
Öteberi eşya gönderdi. Fakat Ha • 
mallık yasak olduğundan getireme 
~m. araba parası ver de eşyalan gön 
reyim demiş, Naciyeden · altml§ iki 
buçuk kuruş almıştır. 

F ak'at art'ftlini epey bir zaman 
geçti~i halde e§yalardan bir haber 
çıkmayınca Naciye polise müracaat 
ctmİ§, İzzet yakalanarak mahkeme -
ye verilmiştir. 

Dün izzet muhakemesinde: 
- 4,5 aydır lneboluda idim. Is • 

tanbula yeni geldim, eve gidiyordum 
arkamdan iki kadın beni çağırdı, sen 
~nkaradı:ın mı geldin dediler: hayır 
İneboludan, diye cevap verdimse de 
J\nkaradan geldin diye ısrar · ettiler; 
yakamı bırakmadılar. 

Dünkü muhrıkemeye şahitler cel -
bedilmediği için celplerine karar ve • 

B!r çok kimselerin yirmi dört sa
atte sekiz saat uyuma.sı lcizımıdr. E
ğer altı saat uyursal}ız, ertesi günü 
ağır bir kafa işi görüy~rsamz, her 
zamankinden iki ' misli fazla enerji 
sarfetmek mecburiyetinde kalırsı • 
ruz. 

Eğer uyumazsanız, vücud · açlık 
çeker çünkü ancak uyku zamanların 
dadır ki bedeni neaicleriniz yenile -
~ir. · · , · 

iyi bir gece uyk.usu için"bir çok 
şeyler"laznndrr. Her §eyden evvel is-
tirahat etmek... , • 

Uyku, insana !kolaylıkla g·elmez. 
Hele yatağa zil-inimiz uyanıkken, gi
rersek, 'derhal uyumanın imkanı yok 
tur. · . . · 

f ~ "9X'!malC i'm · ev.veli· İlilaJ.UP 
~~rofduğu iıler do~isile uyan
mi§ olaii zihni faaliyeti teskin · et
mek lazımdır. 

En mühim şey yatağni ıekli ve 
nevidir. 

Yatağın somyesi üz~rine yatıl -
dığı zaman yarıya kadar gömü~ 
lecek derecede olmak lazımdır. Çok 
yumuşak yatak, insanın tam mana • 
siyle dinlenmesini temin etmez. 

Sert yatak ise, ertesi günü insanı 
yüzde 12 nisbctinde fazla enerji sar
fetmeğe mecbur eder: En iyisi orta
bir yatak olmalıdır. 

Yatak odasının rengi ·· ve tertibatı 

N e yapmalıdırlar 
Yas tığın içine kuşlügü 

dolduı up güneşe ser
dikten sonra bu yas
tıkta uyumak dünya-
nın en büyük zevki 

oluy or 
da uykuya tesir eder. Mesela, du -
varların yC§il veya maviye boyanmış 
olması rahat uyumak için en mü • 
sait bir muhit teşkil edl!r. Bu renk
ler, insana sükunet vericidirlcr. Di
ğer taraf tan kırmızı sarı ve porta -
kal renkleri tahrik edici ve insanı u
yanık tutucu renklerdir. 

Yatakta insanın alacağı vaziyet 
de ehemmiyetlidir. Yatakta topar -
bnmak veya dimdik uzanıp yatma
ğa çalışmak hep yanlı§ vaziyetler -
dir. En iyisi, yatağa girmek, uzan -
mak ve kendini istirahate terket -
mektir. 

Yorgan makamında kullanılan 
§eylerin de uyku Üzerinde ehemmi -
yetli bir rolü vardır. İnsanın yatak -
ta üzerine örteceği şeye srmsıkı sa • 
rınmaması .lazımdır, Bilakis gevşek 
bırakmalıdır. İnsanın kolayca uyu -
masma yardım eden en güzel örtü
ler, yumuş8k yünden veya deve tü -
yüriden battaniyelerdir. 

En hafif bir gürültü bile uykuyu bo 
zar. Uyuyan bir adamın odasında 
ayaklann ucuna basa basa yürümek, 
uyuyan adamın adalelerinin o kadar 
kısılmasını mucip olur ki, adam niha 
yet uyanabilir. 

Çalar saatin gürültüsü ile uyan -
mak, kafa tazyikini 115 puvan\ art
tırır. 

.Buraya kadar ilmi.olan izahatimi~ 
ze, tecrübe edilmiı bir tedbir daha 
ilave edelim: 

Bir yastık kılıfının içine kuştüyü 
doldurunuz ve bu yastığı hergün gü
neşe koyunuz. Güne§ altında adeta 
p~~sin. ~u suretle yastığın emdiği 
gunC§ zıyalarını, her gece üzerinde 
yatan . adamın kafasının sıcaklığı 
çekecektir. Bununla. sinirler yatı§& -
cak ve uyku bastıracaktır. 

Uyku öyle bir ıeydir ki, ona e -
hemmiyet vermek lazımdır. Çünkü 

3 '3abah bir çoCuk! 

1 
Babalarmın fiçUde kanunen baba sayı!ıyor. Bir tanesi ı 

çocuğun ya'nız kendisine verilmesini istiyor 1 
H a dise m ahkeined; a 
Bazı çocukların hiç babası yok -ı 

tur, bazılarmm da birden fazla .. 
Mesela, F ransada Havrede res-

men üç babalı bir çocuk vardır. Su
zanne ismindeki bu kız çocu~u 9 
yaşındadır ve babalarının üçü ele ka 
nunen babası olarak tanınmaktad1r. 

Fakat, başkaları bir baba bile bu • 
lamazken tek başına üç babaya sa -
hip olan bu çocuk bundan lıiç tc 
memnun değildir ve bugün mahke -
me mahkeme siiriinmektedir. 

Bu garip vaziyetin hikayc:;İ şu -
dur: 

1927 senesinde Pariste bir adam 
bir hizmetçi kadınla sevişiyor. Bu 
kadın, &şıkı ile muhabere etme!< 
için, mektuptan ziyade telefonu ter
cih etmektedir. Yalnız, aşıkına o za
mandanberi bir mektup yazmıştır; 
bu .da kö: ük Suzanne'in doğduğu. 
nu babasına haber vermek için. 

19 28 senesinde olan bu hadiseden 
ve tek mektuptan sonra kadın bir • 
denbire ortadan kayboluyor ve adam 
çocuğunun doğduğunu öğrendiği 
halde, ne onu, ne de annesini bir da
ha göremiyor. 

Aradan seneler geçiyor. Bu müd
det zarfında adam hergün eski dos -
tunu aramaktadır. Fakat hiç bir yer· 
de l:>ulamıyor, kendisini tanıyanlar • 
dan da bir hab~r alamıyor. 

Nihayet 1935 senesinde, bir gün 
ad_am kadınla tekrar karşılaşıyor. 
Kadın, . kendisinin pek acıklı olan ha 
y~tmı ~~ macerasını ~nlatıyor: Şim
dı, Pansın fena mahallelerinden bi _ 
r~nde, düşkün kadınların hayatını ya 
§amaktadı~. Ve kendisini bu işte 
kullanan bir adam vardır. 

. Şu adam, zavallı kaclmı istismar 
ettiği gibi, çocuğu da, kendi çocuğu 
olarak tannnış ve bumı resmen kay
dettirmiştir. Çünkü, Fransız kanun
J~rı, ~?asız bir çocuğu herhangi bir 
kımsenın k:-ndisine evlad olarak al
ın.asına müsaade etmektedir. 

yor. Niçin yab3ncı bir adam 0~Jll 
babası olsun! Ben hakkımı istet' 
· Bunun üzerine, kanunen ne ".'r 
ma~u lazım geldiğini öğrenmek 1 

bir avukata mfüacaat ediyor. 
Avukat: 
- Y aptlacak iş gayet basit, d 

yor. Çocuğu evlad olarak ayni 
de siz de kabul edebilirsiniz. B\JSS 
için hiç bir mani yoktur. 

Kanunun verdiği bu rnüsaade 
.,;ocuğun asıl babası da onu r 
cvlad olarak te.nıyor. Bu sore 
küçük Suzanne iki babalı bir 
cuk oluyor! 

Fakat, saadet tek ba~ına g 
derler. Tali çocuğa iki babayı 
görüyor ve bir üçüncüsünü gön 
yor: • 

Kadın, nihayet birisi ile evle · 
Bu adam, resmen karı olarak 
kadının çocuğunu da benims 
ve resmen evlad olarak almak ' 
miştir. Buna, belki diğerlerinden 
ha fazla hakkı vardır. 

Kanunun oirinci ve ikinci 
lara verdiği müsaadeden tabii ·· 
cü baba da istifade ediyor ve k"' 
kızı evlad olarak tanıyor. 
Şimdi küçük Suzaniıe resmen ÜÇ 

ha sahibi bulunuyor. Fakat, aaıl 
sı mahkemeye müracaat ederek~ 
nm tamamiyle kendisine verilm ' 
ve babası olarak kendisinin tanı1' 
sını istiyor. 

F 

Gerçi, kanunen bu üç bal:ianıtı 
ÇÜ de ayni vaziyettedir. Çünkü .. 
d7, ~basız ,olan 'bir çocuğu evlad e 
dinmı§lerdir. Fakat, ilk baba, ço'1' 
ğun hakiki babasının kendisi oldı' 
ğ{ınu :ileri sürmektedir. Bu da~ 
1 azanmak için, meşhur avukat1'1 
dan .da ?irini tutmu§ bulunuyor. 

Şımdı'l-lavre mahkemesi bıı 85 ~ 
vaya bakmak üzeredir. Bütün f~ 
ve bütün Fransa mahkemenin !"! ~l'ı 
Üç baba hakkında. ne hüküm v~ ti 
ğini bekliyor... b~ 

Bunu öğrenince, kadının eski dos 
tu: 

- Suzannenin babası henim. di -

mesela yetmiş yaşına gelmiı bir ada 
mm tabii ahvalde hayatının tm yirmi 
senesi sadece uyku ile geçmektedir. 

Bir fotoğraf çın 
başına gelen/et 

tııc 
ııı· 

Ilı~ 
t~~ 

· Vaziyet böyleyken uyku, ihmal 
edilecek, ehemmiyetsiz bir hadise o
larak telakki edilemez değil rtıi? 

rilerek muhakeme başka bir güne bı
rakılmıştır. Ne Var, ne yok ? · 

~ * 
Fransız ve Ame 

rikan bayrakları -
'1In menşeini yine 
'm sütunlarda an· 
atmıştık. 

İngiltere bay -
tağmda da bu iki 
bayrakta goru -
len, kırmızı, mavi, 
beyaz renkler var • 
dır. Bu üç renk, 

evvelce kullanılan üç lngiliz bayrağı 
m gösterir. 

Eskiden lngiliz gemileri ayn ayrı 
beyaz, mavi, ve kırmızı bayrak ta -
ırrlardı. Beyaz bayrak ileri hat ge • 
milerine, kırmızı bayrak ortadaki fi
loya, mavi bayrak da arkadaki filo -
ya aitti. 

Filoların bu üç kısma taksimi 1 7 
inci asırdan kalma bir şeydi. Onun 
için. gemiler sonradan daha yeni bir 

Sonbahar d:ı bitmek liz~;e; artık ~ekilde tasnif edilince bu bayrakla _ 
kış geldi denebilir. Bu itibarla kışlık nnda değiştirilmesi icabetti. O za -
m~elle.:-c tcs~d~ ;wımeğe başlandı. man, harp gemilerinin beyaz, ticaret 
Şımdı şık bır tırKo mode!i görüyor gemilerinin de kırmızı bayrak tası -

sunuz. maları kararla~tırıldı. Mavi bayrak~ da 

SATILIK ARSALAR 

Erenköy istasyon kar~ıs:nd:ı satılık 
arsalar vardır. 

Erenköy Etem efendi cadd::3! No. 
16 ya mliracat. 

başka işlere tahsis olundu. 

İngilterenin milli bayrağ; daha 
sonraları teşekl,ü] etti. Bunu te.şki] 
eden renk itibarile yuk:mki üç bay • 
rak olduğu gibi, şekil itibarile de İn· 
giltere, İskoç ve lrlandamn eski haç 

işaretlerinden mütqekkildir. Beyaz 
zemin üzerindeki kımnzı haç lngil -
tereyi, mavi üzerindeki beyaz çap -
raz lskoçyayı, beyaz üzerindeki kır
mızı çapraz haç da 1rlanlayı temsil e· 
der. 

Bayrakta, bu iki çapraz haçı bir
birinden ayırt etmek için, kırmızı • 
beyaz çapraz çizgiler arasındaki me
safe bir taraftan biraz fazla bırakıl -
mıştır. 

Bu da çoK ya,amanın 
bafka bir sırrı 

Çok yaıamak için ne yapmalı? 
Bu sual şimdiye kadar bin kere so

rulmuş ve bin keresinde de ba_şka 
türlü cevap verilmiıtir. 

Her meselede olduğu gibi, tiiphe· 
siz ki bunu da tecrübe etmit birisine 
sormak tabii daha muvafıktır. O -
nun i:;in, bunu ekseriya yüz yaıını 
aşmıı ihtiyarlara sorarlar. 

Fakat onlar da bu ~uale hepsi 
kendine göre batka batka cevap ve· 
riyorlar. 

Mesela, yüz otuz yatındaki bir ih 
ti yar, çok ya§8Jllak için daima geni§ 
nefes almak lazım geldiğini ıöyle -
mişti . Hem zenginliği, hem de yaş • 
lıhğı ile meşhur olan Rokfeller de 
çok yaıamanın sırrını üzüntüsüz ve 

gamsız, ne,eli olmakta bulur. 
Bazı ihtiyarlar da çok yaşamak için 

muntazam ve iyi uyumalı derler. 
Şimdi, · 120 yatındaki bir Hindli 

ihtiyar kadın da çok Yaşamak için 
çok yürümek }azını geldiğini söylü
yor. 

Hindistanda, yüz yirminci yıldö
nümü kutlanan bu ihtiyar kadına 
çok yaşamasındaki sırn sormu_şlar: 

- ~ence, demi~. çok yaşamanın 
şartı çok yürümektir. Ne kadar yü -
rüyebilirseniz o kadar yürüyün: Siz 
de benim kadar ya§8rsmız ... 

Bu ihtiyar kadın bugün hala, gün
de dört beş kilometre yol yürüyor . 
muş .... 

Avrupada en kalabahk 
hUkOmel merkezlerl 

Avrupadaki hükumet merkezleri -
nin nüfusu hakkında yeni bir ista -
tistik neşrolunmuştur: 

Bu istatistiğe göre: Londra yine 
birinciliği, Paria de ikinciliği almak
tadır. 

~o~dramn nüfusu 8 milyondur. 
P~rısın ise 5 milyon. Üçünctilüğü :4 
mılyon :nüfusla Berlin alıyor. 

Bundan sonra 3,5 milyon nüfus • 
la Moakova, 2,830,000 ile Lenin -
gr~d, 1.876.000 ile Varşova, bir 
mılyon 200 bin ile de Roma gelmek
tedir .• 

Yüksekten resim çekmek .1'; 
yirmi, yirmi bet balona ken_d~J 
bağlayarak havalanan bir ~t 
kalının garip bir macerasını ,..,ı-
mııtı. _Jİ' 

Bu adam, aynı zamanda k~ 
ıini, kifi miktarda yükıeldil'f 
ıonra yere bağlı tutacak olaJI,,,.; 
kopunca, alabildiğine havai~ 
nihayet geçeceği köylerinde~ 
rinde mahir bir nitancının •·~J 
kurtunlarla balonların pat~ 
üzerine, yavaı yava9 alçalar.lı 
tulmuıtu. ıJ. 

Surdaki resimde zavallı fo-ıJ 
rafçının balonlarla naııl h•""' 
dığmı ıörüyonunuz. ,.. 
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Kadınların bir numaralı dostu 

T aylorun yıldızı par
lamakta devam ediyor 
ı:akat diğer erkeklerderi onu 
c!aha fazla sempatik bulma

yanlar da var 

C On seneclenberi çay içmiyen 
~~ freta Garbo ile La dam o Kamel 
Lo 1lnıini çeviren Robert T aylorun 
i~1:draya gelişi lngilte!'e payitahtı 
lıitdi neçen haftaların en mi.ihim bir 
l~ıı/esi olmuştu. Bilindiği üzere Va 
tirıclllodan daha üstün sayılmakta 
a:ıı} ll'la sahnesinde yeri ve isminin 
t~"ıl~ası milyonlarca kadın kalbini 
N '1l'lnaktadır. ] 

h,l'~")'orktan uğurlandığı ve Lon -
u~a Jlluvasalatı zamanlarında ya • 

~ ~8c ~c:R~kunluklar gözönüne getiri· 
b' lloıı u Amerikalı yıldızın Valenti -

hu~ lıtı şöhretini gölgede bıraktığına 
~ll'ledilmek lazım gelir. 

b~ g~~ert T aylor Londrada yalnız 
l'ı\cv ~n kaldıktan sonra üç aylık yaz 
l'ı\~t~1trıini geçireceği spayfiyeye git· 
l'ı\~t~r. lngiregaztetel lşa yz l :sı • 
~!!~t' lngiltere gazeteleri şimdi bu 
ltıusi .. tafsilatını vermektedirler. 

1:ı ~n:ı Ylldızm hareketlerinin en 
~}'Undan nnlaşıldığma göre Lon • 
~ a geldifıi günün gecesinde v1l -
~~ Cece yatmamt§tır. Y em;ğini 
~"lll ta gazinosunda yemiş, orada o· 
~duş, oynamış ve sabahleyin er -
~n saat 5 te otele gelmiştir. 
l\l t .5 ten 13 e kadar uyumuş. 13 

)~ ~1:1ç. otelindeki odasında öğle 
~nı yemiş. Yediği yemek: Yu 

ttt! • domuz sucuğu ve çaydan ib<ı.· 

)1ı~Ylor on senedenberi çay içmi . 
~~ Uş: fakat şimdiden sonra yal • 

Çay ic ... . .. 1 • • Sa ecegım soy emı~ mış .. 
~ .. at 13,30 da kendisini görmek Ü· 
li •. " Ot 1° l~~tıc e ın kap ıtarafmdaki yolun 
11\lllıtı sabahtanberi halk toplanmış 

'UYordu ... 
~~er t 14 te sabahtanberi otelin 
)!)t .dış kap:sında karakol bekli -
~l'itt~~i. kendisini Dorote ve lren 
~el • ısminde iki hemşiT'!nin bek
~lit\cıt,c olduğu kendisil'~ haber ve· 
~~ Yıldız müteessir olarak bu il~: 
t~~"(~nin odasın"' qetirilmesini err.-

14 Itır. 
Jrı· .15 t b ·ı... h . d it b e u ı ı emşırc av et et . 
~~talt~n} .... dan tren beyanot•; bulu · 

i' '')'. 
ı.ıİ ~ a .. 1,.ru t ..... d d ,.. <'"'1, .~ asavvur ettıgım en a· 
~ .ı f'.A • ."1.~uzel buldum., -:lemis. 
r -'" ın .. • ~ hi .. onünc!e toplnna kadınlar -

'•ı.-ı tısı ele : 
, '~ •il-yz b ~l\. y l r ~n hayal sukutuna uğra· 

~~ bi ı dr;: de.nı:ılarcla tesadüf ettif!i· 
'">,~·kok r:enderden daha fazla ı 

~\;,]ı değildir ... demi~tir. 
f)la or ela bu son sözlerden haber 1 

~ '- ttak hemen ccvnbını vermiş: 
~ ~ttl'\~et, b~ cözlere de katiyen hay 
ı. ~~1 

1
1Yorum. Cünkü hi~ bir vakit 

~ (l d ... . . 
~ ı~d u~um !rkkmda bir fikir 
' } s~t rrrı ! 
!" '~' 4,30 da hafif bir kahvaltı 

sandoviç yedikten sonra 

T aylor bir çay sofrasında 
sonra saat 15 te Denham sayfyiesine 
gitm!ş. 

Otelden çıkarken binlerce kad~n~n 
güzel Amerikalıyı alkıilamak ıçın 
çılgınca tezahürleri görülmüştür .. 

Robert T aylor İngiliz sayfiyesı~· 
de bir tariki dünya gibi yaşamak nı· 
yetinde değildir. Bilakis lngilterenin 
ve Avrupanın bir çok meşhur şehir· 
'erini dolaşmayı tasavvur etmektedir 

1lk olarak Parisi ziyaret etmiı ve 
tayyare ile uçup pazar akşamı geç 
vakit Burje 'istasyonuna inmiştir. 

Hiç kimse daha doğrusu hiç bir 
kadın Pari!!I'! geldiğinden haberdar ol 
mamış Tay lor da büyük bir memnu· 
niyetle Fransız toprağına b::ısmıştır. 

\ 

1 

Top mucidi 
Barut saklamaktan 

su..-ı~ 0 iJr01Uyor 
~ ,.. l 

N' :l Gizely f ederu. cumhu . 
ıevre . e, ) hakkında kanuna 

riyeti reisı (Arşe rut saklamak cür· 
mu!-ıalif ol::ırak .~a. 1 • tir 
mile takibata gırı::ı rnış l b 

A 
1
. d mevcut o an arut • 

.'-\r c, e ın e . verm kt • h .. kfırnetıne eme e 
lan f ransa u d. ki. 

d. ve 1yor · 
ısrar e ıyor • Harpte hafif bir 

-Ben Urnurnı . . ·1 . "Arşer,, ısını verı en 
top icad ettırn· w . k zanrnaga yaramıştır. 
bu top harbı a her taraf ta beğenil· 
O znman bu top 

mişti. kamül ettirmeğe ça 
Ben de topu te 

ı----

Almany7ııııı mfü,fcmlcke talebini ln
g!ltcrc ile ilk 1conuşan Ribcntrop 

Al manyaya 
müstemleke 

verilecek mi? 
Fransa ile ingilterenin 

•• menfaatleri de mus .. 
temleke verilmesini 

emrediyormuş 

Almonyanın müstemleke talebi 
eski bir meseledir. Bugün de yine 
üzerinde ısrar edilen bir mesele ha -
lini almıştır. 
Gç~n sene, Nürnberg kongresin • 

den ve Renin işgalinden sonra Al -
manya müstemleke talebini ön safa 
sürmüş, hatta Ribbentrop Londrada 
lngiliz hükumeti ile bu mesele üze • 
rinde görüşmeğe başlamıştı. 

Fakat, İngiliz efkarı umuıniyesi • 
nin bu meseledeki muhalefeti karşı· 
sında Almanya fazla ısrar etmemiş
ti. 

Bu sene, Almanyanın ınüstemle · 
ke talebini tekrar ele alması Musoli· 
ninin ziyaretinden sonra olmu§tur. 
Yine bu ziyaretin akabindedir ki, 

İtalyan matbuatı Almanyamn 
µıüstemleke talebini tasvip etme • 
ğe ba§lamı§lar ve ltalyanın, bu arzu-. 
ya müzaheret edeceğini aöylemit • 
lerdir. ' 

Bugün Alman gazeteleri şiddetle 
.. müstemleke isteriz!,, diye ısrar et -
mektedir. Gazetelerin neşriyatı §U 

sekilde hülasa olunabilir: 
- Fransa, lngiltere ve bu iki devle -
tin müstemlekeleri Almanyanın elin· 
den müstemlekelerini alarak .. tavsi
fi kahil olmayan bir hırsızlık,, işle
mişlerdir. 

Bugün Almanya, eski müstemle -
kelerinin malına muhtaçtır; . kendisi· 
ne oralarda çıknn iptidai . maddeler 
lazımdır. Bunları para verıp alamaz, 
cünkü harp tazminatı olarak Al • 
; ıanyanın elindeki bütün altınlarını 
da almışlardır. 

Bugün Almanyanın, içinde bu · 
lunduğu tek bac:ma iktisat ve dört 
senelik plan usulü, ~endisiniı:ı d~. is· 
temediği bir siyasettır ve eskı mus • 
temlekeleri kendisine verilir veril -
mez bu siyaseti kaldıracak.tır. 1 

Almanya müstemleke ısterken o· 
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Resimli dünya 
hadise • 

8 

Londrada, Japonların Çinel eki ha reektlerini "vah~iyanc" aıfatiyle 
proteşto etmek için bir miting ya pılmı1tır. Reıimde bu kalabalık 

toplantıdan bir kt şım görUlmektedir. -

l 
..,,,. J/11//1':# 

ispanya ıahillerinde vakit vakit birçok torpillere tesadüf edilmek- ' 
teclir. Bunlar daha ziyade ltalyan mamulatı torpillerdir. Reımini 

gördüğünüz tir pil ıon günler içeriıinde bulunmuıtur. 

ralarda askeri mevki veya deniz üs· 
sü kurmak gibi ı;tayeler gütmemek • 
tedir. Frans"' ile fngiltere bundan e -
min olmalıdır. 

Buralardan. icabındi'\ AvmpaVCl ge- } 
tirmek için zenci w?r~uları teşkil et
mek niy~tinde demldır. Almayanın 1 
istedi;i wılmz, sulh icinde bir müs -
teT""lleke.idare etmektir. 

Nihayet, Alrnanvanın Afr!kadn 
v•r alması çrerek F rons;\. r-ereıc İn· 
;:.ilt .. re icin ivi olacaktır. Çünkü zenci 
l•alk ar;s-rdfl büyi.imeğe başlayan 
komÜ,..,;<1tlik fikrine karşı kuvvetle 
mücar1 .. 'e de:::e?~tir. Bu suret1e Fran· 
ıo.1 ve f nı;riltt-,.eyi tr~dit eden bu teh· 
Fk--nin ,..,rtM'nn kalkmasına yardım 
etmiş olncaktır. 

lrşarak daha başka tecrübelere gi • 

riştim. 
.. Bu tecrübeler için bana barut la· 

zımdı. Hükumet bunu verdi. Bugün ,_;;:, 

t 
1 
1 

de elde kalmış olan barutlar bunlar· o• k b l "E d 

d 1 ranırsa bu barutlar o za· ;<yanusta ay o an n eavaur 1,, yab uzun bir müddet bulunama-
ır ve as ı a . . d k.l • h dan d. . • . 

manki harbiye nezaretinin ruhsatı ile IDI! ve ıçın e 1 enn ayabn en ışe edılmıştı • 
verilmiştir.,, Fakat ~a.t ve içindeki gemici!er, nihayet bir pazar gezintisinden dö. 

Top mucidi. eserlerinden bir topla nüyonnuf gıbı, neşe i!e Insiliz uiliil lerine geldiler. Halk gemicileri bü • 
beraber barutları hatıra olarak sak • yiik bir aevin5le kartıladılar. 
lamak arzusun&dır. 
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Büyük polis haf iye/erinden birincisi: 

Pinkertonun Macerala r.ı 
Yazan: Volfgang Haynrih Tefrika numarası: • 

Şikago -Belmont cephele ri •• 
Ceyms Maronl, Umltvar; Bel Maronf, ilztlot illtt; Allan Plnkertonla 

dişi ajanı, faaltyette ! 

1 Muhtelif şime"ndifer istasyonları arasında 

1 
kayıplara karışan 50,000 Dolar 

----------.....:...--------------------1 Y cryüzünde salı iden yaşayan ilk 
poli.'1 hafiyesi olan Allan Pinkcr 
ton, §imdi "Ad.ams,, demiryol
lan §irketinin mımteli/ 1sta81JOn
Zarı a11asmd.a kayıp1arr.ı kan§a>ı 

10,000 ve 40,000 do1arlık iki pa
ket meselesinin tahkikatile meş
guldür. Şirketin Klifton istasyo
nun sabık mcmurlanndun Ceyms 
Maroni zan altındadır. Bunun 
karısı olup Belmonta giden Bel 
Maroni de gizlice ta1dp ediliyor. 
Pinkerton, §irket ildtıci direktö
rü San/orda, M aroninin elinde 
siyah Tenkte aeriden ko,Çamaıt 

bir 9<I1ıla bulunduğu halde Bel
monta giderken k"1ya/et deği§ti
rip çektirdiği Tesmi gösteriyor. 
San/ora, eski memurun bıı sakal 
lı Tesminc merakla bakarken, 
'.Allan Pinkcrt01ı, lizah1a1ma şım
ları kattı: 

Maroni, bu resimdeki gibi kıyafet 
değiştirdikten sonra, hududu a~tı ve 
bir kaç gün sonra gene Kliftona dön
Hü, fakat bu sefer eli boştu ! 
)kinci direktör, zamıltmdaki eski me
muru bir maceracı tipinde gösteren 
acayip resimden gözlerini ayırım -
yor, kıyafet değiştirmesine rağmen 
onun hakiki çehresini seçmeğe uğ -
raşıyordu. Ne poz! Biraz tanır gibi 
olunca, gülümsiyer~k. resmi evirip 
_çe~lrtii ve anaıim leltışlan<lı: 

- Demek dönüşünde çanta elin
de yoktu? Ey, şimdi ne olacak, Mis
ter Pinkerton? Bizim 50,000 dolar? 
Keşke detektifiniz, o hududu a~ma -
Han, elinden çantayı çekip alıversey
Hi? ! 

- Her şey, tam zamanında ge -
rek 1 Bizim prensibimiz, budur. De -
lileri tekemmül etmeden, onun ya -
nındaki paranın sizden ihtilas ettiği -
'para olduğu nasıl isbat edilebilirdi? 

- Orası da öyle, ya 1 Peki, §İm -
di ne yapacağız? 
, - Şimdi yapılması icabeden §ey, 
~zin lbu Maroniyi tevkif ettirmeniz, 
~onu bir müddet için tevkifhaneye 
kapattırmanızdır. Bir yandan istin -
'tak edile dursun, bir yandan da biz 
en iyi detektiflerimizde:ı birini, gü -
ya herhangi bir mevkufmuş gibi 
tevkifhaneye sokarız. orada ikisi ah
pablığa başlayınca, Maroni, muhak
kak açılır. Bazı §eyler söyler. Polis 
hafiyemiz, ağzını nrayıp, boş bulun
aurur, onu söyletir! 

Bu haftalar, Belmonta sığınan Mi
sis Maroni icin üzüntü dolu haftalar 
dıl ~ 

Tevkif edilen Klifton istasyonu -
nun ~ki memuru Maroninin kansı, 

olmalı, ki isbatı cihetine gidilebilsin! 
Böyle bri ihtimal yok, değil mi? E -
ğer böyle bir şey yaptıysa, o zaman .. 

Bel Maroni, gözyaşlarını ipek 
mendiliyle silerek, başını kaldırıyor
duı 

kadar düşer mi acaba? 
- Kimbilir 1 Ben, o türlü mahke

meden bahsetmek istemedim. Yani .. 
- Evet, anladım! Anladım, ama .. 

Birdenbire hatırıma geldi de... Şey, 
acaba beni de şahit olarak dinlemeğe 
lüzum görürler mi? 

- Belki! 
- Ne güç iş .. Benim için 1 Lakin, 

herhalde bana onun suçuna iştirak 
isnat etmezler, değil mi? 

- Nereden de hatırınıza geliyor 
bunlar, cicim? 

- Ah, aziz Dluhibbem ! Sinirle -
niyorum da .... Bir insan sinirlendi 
mi, vesvese hazırdır 1 

Bel Maroni ile detektif bürosu a -
jam arasındaki konuşmalar bu tarz
da bir seyir takip etmekle kalıyor, 
ajan, kadının telaşını manalı bul -
maktan başka bir §ey yapamıyor, o
nun ağzından ifşa mahiyetinde bir 
laf sökerniyordu ! EsC1Sen fazla mü -
tecessis görünerek, suçlunun karısı -
nm itimadını selbetmekten de çeki
niyordu! 

- Hayır, yoktur! O, böyle bir şey 
yapmamıştır! Hiç bir şcyl Benim 
Ceymsim 1 Sadece iftiraya kurban ! 
Ah, neden acımadılar ona ! Kendi ha 
linde bir memurdu 1 Sırf kuru kuru
ya bir şüphe üzerine zorladılar, isti
fa zorunda kaldı, işinden, gücünden 
oldu, .... Ve bu yetişmiyo.ınuş gibi, 
üstelik bir de kuru iftiraya uğradı! 
Hem de kuru iftiranın en sunturlu -
suna! Düşününüz bir kere ; bira -
dam, memurluk maaşiyle kıt kanaat 
geçindiği halde, güya bir defada 
on bin, ikinci bir defada kırk bin 
doları içetmekle zannaltmda ! Hem 
cebine bu paranın en az kısmı bile 
girmesin, hem de "sen 60,000 doları 
cebellezi ettin 1, diye kendisini deli
ğe tıksınlar! Olur şey değil! Bari 
yapsaydı da, öyle kodesi boylasay
dı r O zaman gam yemezdik ... • Ne 
ben, ne de o! Diğer taraftan, Şikagoda mevkuf 

O halde size söylediğim gibi, en- bulunan Ceyms Maroni, Belmonta 
dişeye kapılmamak daha yerinde! gönderdiği mektuplarda neticeden ü-

H d .. ·· ·· ·· b' d "Ik mitvar görünüyordu. Avukatlarmm - em uşununuz, ıra am ı . . 
partide 1 O 000 dolar asmr ve hakkın ellerınden gelem yaptıklarını ve mev 
da .. ..,ü~'" n ~ 1.!.l:'a~" m

1 
,ııı.,, •./! •I 11kuıiy~ttttiddetmin uz rfflısİ lfeWdi!n~ 

.~ pne uyc:ınaır rsa, arası ÇOK Q'e~ . .LL~ • 

meaen'if(ıncı"partiae~;ıo,QOQ do1a~ı!'a- ,l~ı. s~k}~, l yt\jratma~ls ll'l)ei-&octr 
•ırmag-a cüret edebilir mı· h·c? G·· .. ıyı netıc~nın yaklaşması, mukave -
:< ı. ozu t k . . d - . 
korkar, ikinci bir teşebbüsü göze al- dme uvvetını arttrr ıgını yazıyor -
dıramaz · u. 

- Şüphesiz! Üzülmeyiniz; müs- Derken, gelen sonuncu megtupta 
"h } ı M pek yakında serbest bırakılaca -terı o unuz. ademki masumdur 

işler er, geç düzelir elb~tte! Fakat: ğmı müjdel~di. 
en az bir ihtimalle, kuşku uyandı _ / Ceyms Maroni, bu mektubunda 
racak bir vaziyetteyse,... Yani, far- henüz yüzde yüz kat'i bir şey de -
zedelim, ki parayı aşırmadı da, kay- mek kabil olmadığını, ancak kefa -
bettD ·· O zaman ba:.ka yoldan yü - Jetle tahlyie edlieceğini kuvvetle u -
rüyüp, kurtuluş için ona göre çare a- Jetle tahliye edilecğini kuvvetle um
ramalı l Bana itimat edersiniz değil 
mi? ' duğunu anlatıyordu. Ayni zaınan -

..:.__ Ona ne şüphe! Elbette... Size da, sevgili kansına, sükunetle vazi-
itimadım tamdır! , yetin inki.,afmı beklemek tavsiyesi 

- Mademki öyle, .. Aı~ık söyleyi- ni kaydediyordu. 
niz? Şu ve bu §ekilde zay,f bir mev- Kefalet? Bu, nakti kdalett! Mev
kide mi? Bana işin doğrusunu söy - kuf istenilen n.eblağı ödeyecek ve 
!erseniz, belki bir çare bulurum,... çık<'\caktı! 
Yani bir tav~iyede bulunabilirim!. Ceym~ Maroni, seviniyor, talihi 

- Hayır, hayır! O, bu meselede ter yaver o!duğu zchnbiyle neşesinden 
temizdir! kabma sığamıyordu. Bu nakti kefa-
-0 halde, gene evvelce söyl~dik- Jet i$inin , Allan Pinkertonun ken 

lerimi tekrarlayacağım. Endişeye ka- di üzerine attıs'.?r araıtırma ağını sık
pılmamak, vaziyeti soğukkanlılıkla laştıra"'. ~on deli~i de kapatan bir o
muhakeme etmek, en uygun dü~en yun olducrunun farkına varamamış 
hareket! lı. r 

- Muhakeme mi? İş mahkemeye (A rluısı nır.) 

kocasını umursamaz, ona karşı ka- ~--------------·,.. • 
yıtsız davranmıyordu. Sık sık ağlı -

Edebi Roman : 7 

·-Tr8ky8da 
Halk tarım kooperatiflerinde~ 

çok memnun 
Edime {Hususi) - Trakyada 64 sürülerin yazlık ve kı~lıklan vakt: 

mektep Cumhuriyet bayramında açı- de temin edlimiştir. Gelecek st 
lacaktır. Hazırliklarm sona erdiril - hayvan mahsulleri adında Y~~r 
mesi için hararetle çalışılmaktadır. yağ, peynir, süt gibi maddeleri 1~t' 
Diğer taraftan Çorlunun su ve elek- alan bir satış kooperatifi kurulııV 
triği için Nafia vekaletiyle Devlet fikri çok ilerlemektedir. __..../ı 
demiryolları büyük alakd göstermi~- ------------
ler ve hemen ikmali için formül bul- ölen bir ilim ado 
muşlardır .. Devlet demiryollarmın su 
v_e elek~riğini ~?rlu verecektir. ~c- mzm zz hakkındı 
nç nehrmden T urk ve Yunan sela -
hiyetli komisyonları etütlerine ve 
v" bu kısmı da işe başlamışlardır. 

Bu hayırlı başlangıç üç beş ıııene 
içinde nehirlerin taşkınlıklarını dur -
duracak bir °be§arettir. 

sACLIK: Sıtma mücadelesi her 
yerde hararetle devam ediyor. Uz.un 
köprü ve Lüleburgazda açılacak ye
ni merkezlerin kadrolan gelmittir. 
Doktorları da gelmek üzereddir. işe 
batlamak gün işidir. Lüleblrgaz kad
rosuna lğneada ve Midye dahi alı -
nacaktır. 

Sazlıderenin Meriçe akıtılması i -
fi bitmiştir. Yalnız küçük sular ka -
nununa göre be§ altı köyün daha on 
günlük işi kalmı~tır. Hayrebolu böl
gesinde bataklık yapan bir gölle bir 
kaç sazlık dahi kurutulmak için ma
hallinde faaliyet başlamıştır. idare a
mirleriyle tnücc.dele doktorları iş 
başındadır. 

EKONOMi: Uzunköprü kavun, 
karpuz satış kooperatifi bu güne ka
dar 430 vagon sevketmiştir. Her va
gonun kıymeti 200 - 300 arasında -
dır. 

Bu fiyatlar Uzuköprünün görme
diği fiyatlardır. Müstahsiller koo -
peratiften büyük sevinç duymakta -
dırlar. Ay sonuna kadar satış ve 
sevkiyat işleri bitecek, yeni senenin 
işlerine satış kooperatifinin dal bu -
dak salmasına, Lüleburgaz, Tekir -
dağ ve Çorluya kadar uzanmasına ça 
h~ılaeakl'n'. Kool>etetif ıaeıl gelecek 
ene 'çin dtş"'1'İyaıayumal.~~ndere -

cektir. 
Tarım Kredi Kooperatifleri: 
Çanakkalenin ayvacık, Küçükku -

yu, Kırklarelinin Demirköy merkez
lerinde dahi tarım Kredi Kooperatif
lerinin açılma emri gelmiştir. Bun -
lardan başka EceJ.bat, Lapseki, lb -
riktepe, Arnavutköy ve Yenice ka
zasının Hamdibey köyü merkezlerin 
de de kooperatifler açılmak üzere -
dir. Etütler sorulmuştur. 

Bu da gösteriyor ki Trakya böl -
gesi 1 00 dane tarım kredi kooperati
fine sarılacak ve bunların üzerinde 
yer yer ve çeşitli 1>ab§ kooperatifleri 
açılacaktır. Halk kooperatif hayatın 
dan çok memnundur. 

Bu sene peynir miktarı ve nefase
ti çok iyidir. Fakat gelecek yıl da
ha iyi olacak. Maliyeti biraz daha u
cuza düşürmek için mandıralar tek
sif edilecek ve Sıhhat vekaletinin ta
Hmatnamesi noktası noktasına tat
bik edilecektir. 

Geçen yıl bütün koyunculara ko -
Yun ba~ma birer lira verilmek sure -
tiyle Ziraat Bankasınm göııterdiği 
Yardım yerinde olmuttur. Bunlar -
taksitle verildiği için israf edilmemi§ 

-
Yazan: Maka El 

H üçük bir iki nol 
Profesör doktor Ali Vehbiyi 

iki ay kadar evvel kaybettik. 
Üıta'.:, çok sevdiği kitaplar 

birini tetkik ederken öldü. 
Mülga darülfünunun hayv 

prof eıörlüğünü yapmıt olıııı 
değerli ilim adamı hakkında 
hayatını aydınlatacak bir ma 
nin yazılmasını bugüne kadar 
bekledim. Bu itibarla yapı 
yan bu vazifeyi ben yerine 8 
mek istiyorum: 

Doktor Ali Vehbi 1877 tari 
de Aliiyede doğmuftur. B•,J 
eıbak Antalya mebusu HanıdV 
lah Smin pafa, annesi Şefik• 
Merhum i.li tahsilini Frantl 
Monpelye üniversitesinin tıp 
fen fakültelerinde yapmıftı. 1 
de fen fakültesinden ve 1903 
tıp fakültesinden çıkmıt ve (P 
tempie) denilen mükafatı alı1' 
tır. Fen fakültesinde hayvanat.el 
feıörlerinden (Armand Sabatı 
den ders okumuıtur. 

Mezuniyetinden sonra P• 
giderek Sorbonda methur fi 
loji profesörlerinden Dastre~ 
ders almıs ve onun liboratuv• 
da hususi~ surette çalı§arak af1 

hakkında bir lravay yapmıt 
1909 a kadar Pariste kalnııft 
Bundan sonra lıtanbula gele~ 
maarife müracaatla Adan ui~ 
niıi ul~mu t_,ahiiye ~ualli~li~İ ~· 
ders nazırlı gına tayın edılınıt d"I.,·· 
sene kadar bu vazifede bulun ~I 
tan sonra Şam trbbiyesi hayv~~ 
ve enıaç ve fenni rüteyın mua~ı 
liğine tayin edilmittir. Uııı 
harpte Berut tıbbiyeıine geÇe 
harbin sonunda lıtanbula döıııt' 
ve İstanbul darülfünunu fen f 
teıi hayvanat muallimliğine t• 
edilmiıtir. 

197A de müderris unvanını 
mı,, 1 ağustos 933' de darülfii 
nun lağvı ve üniversitenin te 
sü üzerine kadro harici edilınit 
bir ıene açıkla kaldıktan ıo~ 
Kabataş lisesi tabiiye muallirııl• 
ne tayin olunmuıtur. 

Muhterem üstat Ali Vehbi }.t 
ça, Fransızca ve İngilizceye ~ 
olup daimi suretle tetkikat ile tP 
gul olmuıtur. T oros dağları e 
fında ve Bursadaki Uludağ e 
fında tetkik seyahatleri yapnııf. 
1937 de Peştede.ki beynel~'J 
hayvanat kongreıınde darülfuf' ~ 
namına iştirak etmiıtir. ~ llt 

Üstat çalıtanlarr çok talı 
ederdi. Bunu bir misal ile iz•~~ 

)f ıtı 
- Bunu yapamazsın Gitta; btl ,~ . yor, orada yeni tanıştığı, buna rağ -

men emniyetli sandığı dişi dostuna 
yanayakıla derci yanıy.:>r. hıçkıra 
hıçkıra ağlarken, şöyle söylüyordu : 

l1aytc11c1.: ıJatosu sahibi Berfram 
fon Hohenhağın oğlu. Hans Ge· 
org, Lindenh-Of çiftliğine gidip 
sevdiği Gittayı, kardeşi Kurtu 
t:c ruıesi Randclf it sonbahar avı
na davet ediyor. Krndi.sini teşyi 
edcıı Kıtrta, yolda 'kazançlı l>ir 
iş teklif ve taahiit hcdiyor: 

SEVGi; UYANINCA •• 
tiyen olmaz. Böyle bir hareket; aob f ~I 
ha.glan gücendirir. Sonra ben de tc~ ~ 
di heS!lbıma; tam işe aid alakalat' ~ 
sis ettiğim bir sırada kendilerine ~ 
tutrnağa; hatta bir bakıma tekme 

1 
mağr; göze aldırmam! Sen; vaıi>'' 

- Biçare Ceyms ! lf tiraya uğra -
~ ~vallı ! Ya başına daha büyük bi: 
felaket gelirse! Ne dersiniz, mah -
kum olur mu? Yoksa kurtulabilir 
mi? 1 

Allan Pinkertonuri ajanı olan disi 
~ ~ 
aost, Maroninin karısını mümkün 
mertebe teselli ediyor, bu arada şöy- 1 

le diyordu: 1 

- Ceymsin suç jşlediği isbat edi -
I~~ezs~, ~ese!e yoktur! 1sbat edile- ) 
hılır mı kı? Eger suç işlemediyse, ı 
tabii isbat edlimesi imkansızdır! Bir 1 

fCY, ld vaki değildir! ff tiranın da bir 1 

ha~di, hududu vardır! Bir noktaya ! 
gelıncc, artık yürümez, yerinde say
~~ğa başlar, Sonra da gerisin geriye ı 
döner! Bir insan, ancak suç işlemi~ 

Kurt; eve dönerken memnun bir 
haldeydi. Artık; işleri düzelme yolunu 
tutmuştu. 

Gitta; kendisini parkın kapısında 

karşıladı: 

- Hans Georg; yolda benden hah 
setti mi? 

- Katiyen ! Bana bir iş teklif etti. 
Çok iyi bir 'iş 1 

Kurt; bu hususta izahat verdi. 
- Sevinmiyor musun? Bu aj l:ırc:ı 

faaliyet ve kazaç demektir 1 
Gitta; cevap olarak: 

- Bu işi: dedi; Hohenhagların 

sayesinde bulmamız; hoşuma gitmi
yor! 

- Neden .böyle olmasıhoşuna git
miyor? I:en seni bir türlü anlamıyo-
rum! t 

- Hohenhaglar; her halde biz:m 
mali vaziyetimizin düzgün gitmediği

ni ö~re.,:-r:i:krdir. Bu teklif; Hans Ge 
org!.ln bize bir muavenette bulunmak 
arzusunun tezahürü gibi görünüyor. 

Vaytenek malikanesinde de bıçkı iş

lerini yaoma!: için vasıta mevcud ol· 
c)ı..ı!ru h:ı!d~ ..• 

- Fa!tııt; bizim bıvçkıhanemiz; 

odun yanlan yere daha. yakın! Dola 
yısiyle de; odunların nakli kolaylaşı-

yor!. 
- Hohenhaglara karşı minnet al

tın.da kalmak; canmı ııkryor. Onlara 
şükran hissetmekten memnun de
ğilim! 

Kurt; omuz kaldırdı: 
- i~; i§tirl 

- Şunu da ayrıca kaydedeyim; ki 
annemin Vaytcneke davet teklifini o 
ka.dar çabuk kabul edivermesini de: 
kendi hesabıma hiçmi hiç doğru bul-

muyorum. İhtimal orada gece yatısı
na kalmak zorunda da kalacağız! Ben 

bir bahane bulup itiraz beyan etmek 
niyetindeyim; hiç değilse §ahsıma 

münhasır olmak üzere 1 

bu inceliğini kavramahsm ! 

Gitta; cevap ver=neksizin yerd r 
kaldırdığı solmuş bir yaprağı par~~ 
lan arasında buruşturdu. Karde~ı 

raretle devam ediyor. • (!' ~. 

- Vayteneke beraber gelmerı~ • 
ca edi~im; senden hiç de büyük bl~tl 
dakarlık istemek mahiyetinde sa'. 
maz. Biz; ziraate geçinen kirnse1~~ 
adamlarıyızdır! Menfaatleri göı 0 

de tutmamız lazımdır J 

- Yaa! Demek i3; 
olarak Hohtnhagın bana 

na müsaid davranacağım; ha? )' 

'( A.rkmı var· 
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~~ .. i-~ 
'1 Maden bakımından çok zengin 

Ankarada bekarlara ev yok 
bir vilayetimiz 

~ Manisa 
Ev sahipleri bekarlara kiralık oda vermiyor· 
aynca çok çocuklu ailelere de kapılar kapal; 

f11ller k . 
arez ve kazalarda Linyit, zımpara, krom 

senfk, petrol, kurşun ve çinko gibi 
ınllhtm maden damarları var 

Yeni evlere rağmen kiralar ne 
vakit ucuzlayacak 

Ankara, ev buhranı kalktığı 
ean dünyanın en mesut tehri hali
ne gelecektir. Buhran diyorum. 
Bu kelimenin ne mana ifade etti
ğini size bu satırlarda izaha çalı
§acağım. Ankarada kiralar çok 
pahalidir. Her iş sahibi kazancı
nın üçte birini muhakkak ev kira
sı olarak ayırmak .mecburiyetinde 
kalıyor. Bundan on sene evvel 
evlerin ve pansiyonların kiraları 
neyse, bugün o fiyat hemen aynen 
devanı edip duruyor. Bunun da 
sebebi ortada: Nufus çok, ev az. 

1927 nüfus tahririnde Ankara• 
mn nüfusu 70.000 kadar görülür. 
Bu tarihten sekiz sene sonra yine 
bir nüfus tahririnde bu yekun he
men iki misline çıkmııtır. 123.000 
ola~ vilayetin nüfusuna Harbiye 

~ Manisanm umumi görünüst ve sıyasi bilgiler okulunun ve bazı 
. :~sa_ (Hususi) - llimi~ ma-ı razinin n:eyli~den istifade ederek r~~~~ dairelerin de Ankaraya gel-
b\ ~ etındcn çok zengin olduğu itler. dıgını hesap ederek ili.ve edersek 
1 • u nıad J • ··h· b. k F bugün A k d 40 000 · Qa he .. e? erın mu. ım. ır ıs- • Mütareke zamanında ra:ısız n ara a ı . msan 

p I~ nuz ı§lenmemıt hır halde şırketi tarafından da bu ocak ıtle· rahat rahat vardır, diyebiliriz. 
,r1~derı ;1rt

0 
adır .. B~gün en ~üh!m t!lm!ftir. Bugün asri bir ıek~~ çev ~nkarada senelerdenberi imar 

l"7"(den· d' nıa ılçesınde (Lıynıt) rılmıt ve ocağa bir Alman muhen- ve ınta faaliyeti devam edip du· 
jtf~ ~~ ~aır. .. .. . dis nezaret etmektedir. ruyor. ?n d_ört sene içinde kuru· 

ea1 İf denden komur elde edıl- Bugün burada bet yüzden fazla lan ye1!ı t:hırlere, yeni maahHele-
~ t, )'a •ne 40 yıl önce baılamlmış- amele çalışmaktadır. re, yenı koylere rağmen ev kirala-

~.~,n~.a ~~veti 5200--5400 o- 150 metre derinliğine ve hat~a rı ucuzlayamayor. Bir zamanlar 
J ftıl', konıurunden oldukça ha- daha fazla inildiği halde heniız metre murabbaı iki üç Jiraya olan 
rı'. Sc:ıllla .. .. .. • . • kömür tabakasının devam ettiği bir arsayı şimdi on beı yirmi lira-
11~er~e . komuru Soma ılçesının görülmektedir. . ya zor alırsınız. Bugün Yenişehir-
·ı. olı.ı~ıne 6!5 kilometre mesafe- Vilayetimiz dahilinde birçok de cadde üzerinde üç odalı bir da-

ılli: '>'ilk denız sathından 900 met- çeıitli madenler, mesela Akhi- ire seksen liradan aıağı değildir. 
'r1 ~:r .. ~ekJiğindeki Mumya dağın- sar ilçe.sinin çevresi içinde Zımpa- Bu hususta biz -Ankaralıların 
1ıt ~ ra, Krom, Simli, kurcun gibi ma- başından o kadar tuhaf hadiseler 
~:~.,,. ..,, ~ehe.· k" .. d :J 

· 1 '1 ~a h·"ın omur amarını bu- den damaTları vardır .. Bu yer vak- ~ geçer ki bunlardan bir.. ikisini kay 1 ~ ~'ttı.a'ttl' ~la köyünden Osmandrr. tile itlenilmif ve epey maden istih- delmeden geçemiyeceğim. Bir ar· 
d~~~ad k~~ürü bulduktan sonra sal edilerek harice ihracat yapıl- kadaş geçen gün şunları anlattı: 

~
~ide i j8ını ~larak iptidai bir te· mıştır. Halen burası bir ecnebi "Ulucanlarda on bet liraya bir 

] 'tıa J etrnege başlamı§ ve yerin imtiyazı altında ise de iı1etilme- odası ile bir de küçük sofasi olan 
~i3t. i\ Osmanağa ocağı ismi ve- mektedir. Bu madenlerden başka bir evde oturuyordum. Askerliğim 

~ 1 () . ll'. d 'k rrı, 3Q\n _ Akhisar ilçesinde so a, arsenı ve geldi, bedel verdim. Bu sıkıntıJı 
11lcJe b~gadan sonra Çömeri is- lıa1<ır m3 denleri de vardır. günlerc!e bana biraz yardım etmiı 

1'a da )'İ ır ~~ ~ala faal olan sa- ilçemiz içinde çeıit itibariyle olması için ev sahibinden rica, 
l ij~ istihe ıı;>tıdaı bir şekilde kö- maden bulunan kazalar tunlar- minnet, kirayı on iki liraya indir-

'll~ttı · salıne başlamış ve Harbi dır: dik. 
İJ~. l~e kadar bu suretle devam Manisa merkezinde: Liynit, Askerliğim bitti. itime başla-

~ ij~:t~ır. • Zımp:ıra, Arsenik; So~ada: ~ü- dım. Daha iki ay geçmeden ev ki-
ı~~al'\ ~ Umumide hükUınet tara- kürt, Liynit madenlerı; Alaıehır- rası bermutat on beş lira oldu. Ne 
~~de ı~!~tilmeğe başlanılan ma- de: Petrol, Antimu~n, Ar sen~, diyeceğiz, kabul ettik. Bir ay 101!
~~ek .~unde bin ton istihsal e- Krom, Zımpara, Simlı~urşun, Çın- ra ev sahibi haber göndererek kı
llı~llli l~racat yapılmıştır. Harbi ko; Turgutluda: Liynıt ve Zı~pa. rayı on yedi liradan hesap ed~e
eı he llın sonlarına doğru hüku- ra; Gürdestc: Liynit, Krom, Mıka, ğini, kabul etmediğimiz takdırde 
f~ e;ijbı~a Almanlar 'Laraf mdan Zımpara· Demircide: Petrol, Mi. evden çıkmamızı söyledi. Ben, yir 
lla S tnış ve maden havai bir ka, Kaoli

1

n, Kükürt: Eşm~:e:2Liy. mi lira maaşlı, iki çocuklu bir aile 
hai)J°trıa şime.,difer istasvonu- nit, Petrol, Krom, Arsenı • ım. babasıyım. Bu parayı veremiyece-

llıet; a.nınıştır. Havai hat 6,5 ki- para.. ğimi düıünerek ev aradım. Hafta· 
tıı~l' e tulün de olup saatte iki ton Bu sayılan madenlerin içinde larca bu mahalle sen.in, §U mahal
~~;a~line elverişlidir. Maki- Krom Petrol ve Zımparanın bu- le benim, fakat biç hır §ey yok!.. 

fi, etıne ihtiyacı olmadan a· lunu§~ vilay~timizin zirai ve ne- Azizim, timdi ayni evde on yedi 

- - - .... ...,..., -
Yazan: 

Emin 
Karakuş 

• ......__ 2-2 - -~ 

elektriği, suyu da olmıyabilir; ben 
her ak§anı çeşmeden suyumu ken
dim temin ederim, diyor. "Kiralık 
oda" levhasını gördüğü bütün ev
lerde kapılar suratına bir tokat gİ· 
bi iniyor: "Bekarlara veremeyiz" 
diyorlar. 

Ankarada çocuklu aileler de ev 
bulamazlar! Hele maazallah bir İ· 
ki yaşında bir çocuk olursa muhale 
kak heı, on lira fazla vermesi 18.
zımgelir ki bir evin alt katında an· 
cak bir odacık bulabilsin. Evinin 
bir odasını kiraya vermek isteyen 
ihtiyar bir kadın kapıyı açıp kar
§ısında iki çocuğunun elinden tut
mu, kiralık oda arayan birini gö. 
rünce, bir dilenciye "Allah yardım 
etsin" der gibi "Çocuklu ailelere 
oda vermiyporuz" der. Adarr.ca
ğız yavrularının kolundan tutup 
sürükleyerek oradan ayrılır. Şim-
di bu arkadaş ne yapsın, kime 
küssün? 

Karısı ölmüf, iki çocuğu ile kal
mış bir adamın oda bulamayarak 
iki aydanheri otelde oturduğunu 
söylersem belki inanmıyacaksınız, 
fakat hakikat böyle .. 

Ankarada Hayat Pahalılığı 
Yok 

ya da vermem, diyor. 
l; ~ Bütün bu anlattıklarıma rağ-
. men şehirdeki imar faaliyeti de 

durup dinlenmeden artmaktadır. 
Çok değil, ıöyle iki ay Cebeciye 
gitmeyiniz, iki ay sonunda yolu· 
nuzu §a§ırtacak caddeler açılmış, 
evler, apartmanlar . yapılmış gö· 
rürsünüz. Dünyann( hiçbir yerin. 
de bu kadar geniıleyen ve gelişen 
bir şehre daha rastlanamaz. Bazı 
caddeler üzerinde yüksek apart. 
manlar arasında ufak bir arsa gö
rür, burada ne zaman inşaat baş· 
lıyacak diye sorarsınız. Çok geç
mez, birkaç gün sonra görürsünüz 
ki o boıluk, semaya ,baı kaldırmıt 
ve usta antenleri bağlamakla meş· 
gu1.. 

Bundan bir iki sene evvel ban· 
çeler, evler yapma kooperatifi na· 
mile Ankaradaki memul'lar tara .. 
fından bir teşkilat vücuda getiril· 
di ve ilk it olarak 158 evin Çiftli. 
ğe giden asfalt yol üzerinde bu ey. 
lülde inşaatına başlandı. Bu ma .. 
hallenin ve evlerin planını Profe .. 
sör Y ansen yapınıştır. Her orta.K 
yaptıracağı evin yüzde l O unu pe .. 
şin verecek, yüzde 90 ı da iki sene 
müddetle her ay vereceği taksitle 
ödeyecektir. Bu taksitler bugün
kü kira seviyesindedir. Bu suret. 
le her ortak vereceği kiradan az 
para vermek suretiyle bir ev sahi· 
bi oluyor, evlerin inşası da 1938 
eylülünde bitecektir. Yeni kuru
lan bu mahaJle modern bir şekil 
alacak, çocuk bahçeleri, oyun !a· 
ha_ları, mektepler, dükkanlar, ga
raJlar yapılacaktır. Yani ikinci bir 
Yenişehir daha k~ruluyor demek
tir. ·~rl/ıı. bati z:nginlikleri yanında, .m~den liraya oturuyorum. Günlerce dola-

~ &~!'\ l . istihsali iıinin de büyük hır ınki- §arak ayaklarım kabardı, yorgun-
~d~k· htnırde iken İzmir körfe- §afa yakın zamanda vasıl olacağı- luk ta bana kar kaldı." 

~~ı. t~ ilYVanab naime kabukla- nı göstermektedir. Bu halden dolayı bu vatanda§ 
J ~~\>ıel'İ ~!atarak bunların cins ve "' a I a k!~e gidip ~erd!ni ~ö~sün? ~ v. sa· 

,•il'() tıı tayinedip mahalJi bir kol Çocugu ateşe n hıbı malı içın yırmı lıra da ıshye-
ı~et' a n~aptığımı ve Anadolunun canavar bilirdi. Sen, !sterse~ ot1;1r,_ istersen 

~ltJr kaıı~'-ıl.lerinde de bu suretle A ') Amasra Göç oturma. Aynı eve yırmı hra vere· 
~ '"tt masra (Hususı - - . • 1 b·ı 

e ~· '•tırn sıyon yapılarak Kavkaa kün Demirci köyünde canav~arca bir roek oturmakb_ısthıyen İrk l e vadr. 
'tı'~ .~~ .. .Jı~l ey. dana getirilmesi fik- 1 d. 1 .,,,.ustafa oglu Recep rtada ne ır ırsız ı ve ne e 

~l •ıq ıa ıse o muştur . .ı•ı b. d I d 1 k k E 
( ~ lrtı. a erıne mektupla bil~ir- adında bir köylü, küçük bir meseleden ıh .b '? i:" kr-:· 1 va ası var. v 
ı b?l laJtd· mektubum üzerine Üs- kızgın bulunduğu Ali Kurıdakçının sa ı ~ ~ 1 JN o· k .. 

Ankarada umumi bir hayat pa
halılığı mı var? Buna hemen ve 
hiç düşünmeden cevap vermek 
lazımgelir ki, hayır!.. Ankarada 
gerek sebze ve gerek meyva gayet 
ucuzdur: Etin kilosu 45 ekmek 
10, pazar yerlerinde yumuı1ıı:anm 
tanesi bir kuruştur. Patlıcan 5, 
domates 6, üzüm 6, karpuz 3 ku
ruş. Küçük bir teneke gaz 96 ku
ruıu geçmez; semizce bir tavuğu 
30 - 40 kuruta her yerden alabilir
siniz, hatta dükkan icarı olarak 
70 lira veren haldeki tavukçular
dan bile.. Toz şeker 28 kuruştur, 
halis Urfa yağı 90. Ne bileyim, ya
ni hayati zaruretlerimizi kar§ılıya-

Bu hal yalnız bahçeli evler yap. 
ma kooperatifine de intikal etmi .. 
yor, buna benzer daha birçok te
§ekküller bafgösteriyor. Bu me
y~nda Yapı güven kooperatifi, Kü 
çuk evler yapı kooperatifi gibi lnÜ 
esseseler de var! Bütün Ankara
lılar elele vererek ev buhranını 
ortadan kaldırmak isteyor. Bu ha. 
reket, her bakımdan ta]cdire ve 
tebriğe değer. 

oJtt ırlerini almıştım~ t::.rladaki mısır sapı yığınını ateşleş. Anka udnab ek. iyece ıdını.z ·ı F. Karakuı 
~~lel'i()r A.li Vehbinin batlıca m· t· AI. . g~lu 13 yaşlarındaki ara a e ar ara o a verı • 
"'lıı' Şunlardır·. ış ır. ının ° uı r Y · kt te m 1 ... l>a3t.. gelmiş, fakat halii orada ~ unan Re. meAz. l enıdme e.pf nl ebz~n okan cak olan her şey ucuz! 11111mıırırrı111111111ıııııı111111111ıı111ıınıı11111111ıır11ıııı11rııııııırır11ııııı11 

Görülüyor ki büyük şehirlerde u 1 U S -ql t .. t or, fenni rüşeym, mesa- M h t . ..ndürmege gelmiş· ve n cara avazı e a an ır ar a
' .. e ,, l. f e me , ateşı so . · d 1 d · . . . 
·b"-l'ı hake ı, stanbul civarının cep, çocuğu yakaladığı gibi a~eş1.1:1 içi. başı1~ apartmank a~ a Yıı;nıh, y1~mn tr• 'diı· t kında Fransızca bülten t t t ştuğunU gordukten eş ıra verere o urmaga a ı ve 

t ·~ a• .f. h ne a mıs ve u u k . .. . d ~ ·1 . .. 1 k' 
)~. ~Jt l> ... nı ı ayvanat recher- k t Ateşi gören ve çocu. r va tı musaıt egı , §oy e sa ın, 
r!.%~ errnantal sur la toxine ~onraf açınıd ş ~··ten köylüler yetişip, gürültüsüz bir oda arayor. Hatta 

~ v · gun erya mı ışı w 

t ıtcı..J 11 b. k yeri kavruldugu hal. 
ı ~ ~ıı. "•n h ?.ava ıyı, ırço 

l:t111•
3.ada ( u eserlerinden başka de kurtarmışlardır. 

1 'lı,ı 'Ji c Al~ud~)_ isminde Or- Çocuk hastahaneye getirilerek te. 
'n~t-a "-İt enııyctının çıkardığı davi alt;na aıınnıı~. Recep de yakala. 

~tq{ I:ı· mecmuada yazılar yaz- nıp tevkif edilmiştir. 
I~ l .ı,,, .ıt tabi iye Ögw retmenlerı' raflfl eri 

\> 4 .... 1 T { ş koope • ~~ife r:_ı:ı hürme~Je yadetmeği arım sa 1 
"eı llı~rneliyiz. Ankara (Hususi muhabi~imi~ 

Q lıse.: t b" ali" . d ) T •atı• kooperatıflerı 
.. & a ııye mu ımı en - arım 0 ':t k 1 f 

Celaleddin lzmirli ile birJiklerinin ana mu ave e or 

müJJeri İcra VekiUeri heyetince 
tetkik ve tesbit edildikten sonra 
neşrolunmuştur. Bu m'l!kavelena 
meler kurJluş, ortaklık, sermaye 
paylar, organlar. bir!i~r. rene] İf 
ler, muhasebe ve frc:ı ~:-ol, kar ve 
zarar, yedek akçe, uyu~amamaz 
!ıklar, birlesme v~ ayrılma ve fesh 
fasıllarını ihtiva etmektedir 

geçim masrafı neyse Ankarada da 
aşağı yukarı o kadardır! "Anka. 
rada yalnız ev pahalıdır." Biz bir 
taraftan kiraların düıeceğini bek
lerken diğer traftan arsa fiyatları 
mütemadiyen artıyor. Balıkpa
zarmda iki katlı bir bina sahibi, 
ıimdi Y enişehirde Atatürk bol va .. 

. tJlus gazetesi 29 birincİte§ 
n? Cumhuriyet bayramından 
itıbaren yeni makinesinde ve 
büyük hacimde basılacaktır. 

Her gün 12 sayfa 

rında altı yedi katlı muazzMD, be- Ulus yeni şekil ve kadrosu 
tonarme bir apartmanda yangel- ile yalnız Ankaranm değil bü 
miş yatıyor. Etlikte 1800 liraya bir tün Türkiyenin haber ve fikir 
bağ sahibi olan bir tanıdığıma şim gazetesi olacaktır. 
di altı b~~ lira vermişler deb~azı. ol- Nll111nıııııtıtıuııı1111HUlllHH!nııım11ıııııııııı11ıııuııııııınıııı11111ıtıın 
mamış, uç sene sonra on ın lıra-
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Dünkü Keşidede K z Numaralar 
Llst l'de kazanan numaraların ikramiyelerini Emioöoilode Tekkollo Cemal gişesi derhal Udeyecekttr 

No. Lira 1 No. Liı-a No. Lira ı No. Lira No. Lir• ı No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira 

17 40 514 40 334 
28 40 531 40 330 
31 40 667 401 378 
3• 50 687 401 574 
H 5'.J 693 70 , 583 
97 ~:J 720 70 598 

118 40 736 40 1 632 
190 70 851 401 

644 
247 50 90'1 40 1 650 
270 40 1 928 50 694 

401 789 50 800 40 799 40 175 50 198 40 940 4.0 3009' •o 1 70 
501 7ı4 50 901 40 l 803 40 200 50 24217 40 961 :so 9Q TO 31 40 
40 853 200 914 40 853 50 209 50 235 70 970 200 lM 50 67 40 
•o 10879 50 1340 40 1 868 40 244 50 246 50 989 40 232 56 rno 70 
40 189 50 f5D 200 876 40 268 40 349 70 992 40 221 50 167 40 
40 926 2GO 962 200 898 1500,21357 40 364 40 995 50 395 50 265 :so 
70 969 •o 993 5Q. 954 40 376 40 377 40 27011 50 30.83 70 231 •o 
50 11014 40 14002 40 18063 50 384 1000 410 200 20 50 674 40 34284 40 
40 ' 23 50 31 40 87 40 392 40 428 40 33 40 733 40 333 70 

3~ 70 44 40 122 50 398 50 4.46 40 94 40 770 40 356 40 
406 f 0 38t3 70 726 

401 
40 47 TO 53 40 124 50 417 15000 «7 50 136 50 813 •O ,76 50 

453 40 982 2001 811 
487 40 4197 50 816 
611 40 219 50 911 

•o' 50 •o 66 50 179 40 424 
•o 7T 1500 139 50 191 ~o 4?.6 
f 0 190 •o 213 70 277 40 551 

639 50 230 50 8019 
666 200 395 200 (2 

•o 227 50 31' ioO 303 40 552 
•o 355 40 383 40 326 40 576 

739 •o 425 •o 58 
800 50 468 50 98 
820 1000 500 40 144 

f 0 f M 50 395 40 393 40 663 
•o '41 "o '°' 40 405 40 695 
f 0 517 •o 'H 40 •73 50 713 

1050 4.0 l568 rso 164 •o ~1 'o 824 50 537 50 728 
61 40 575 50 190 
96 50 650 40 221 

104 ~o 693 •o 278 

l50 11530 200 MO 70 616 50 82Q 
70 546 70 15310 40 620 70 871 
50 571 l50 '71 '/O 725 50 ' 21892 

173 70 4784 40 sa 70 5715 200 &13 200 821 40 902 
192 40 798 50 •22 
295 200 815 40 492 

200 t582 •o 6TT 70 837 50 22062 
40 589 50 :s&3 40 863 40 85 

457 40 830 50 631 
480 40 875 40 682 
431 40 916 .50 812 

•o 611 tso 6f 8 70 18835 200 93 
~ 689 200 6'7 70 880 40 118 
50 700 M 857 50 890 70 161 

618 50 917 200 714 
769 50 986 •o ı 725 
716 40 993 •o, 73T 
792 40 5005 M 793 

50 740 1000 T05 70 969 40 154 
70 829 40 770 40 19060 50 203 
•o 833 70 838 40 242 40 238 
40 905 40 BM 40 247 200 290 

797 50 33 50 8858 
808 50 68 70 782 

70 96• 50 877 40 278 1000 401 
50 12011 50 977 40 331 40 415 

805 50 169 40 902 
846 3000 179 tso 937 
851 40 181 40 944 

2097 40 237 40 962 
182 50 5404 40 998 
237 50 412 50· 9044 
241 40 436 40 48 

2249 50 003 70 57 

70 32 50 16008 'o 3•7 70 477 
'10 84ı 50 31 50 376 50 586 

200 120 70 64 70 420 40 596 
70 12173 40 16070 •O 428 70 22605 
50 178 40 103 40 538 70 613 
40 181 {0 181 200 541 40 637 •o 207 40 190 50 19578 '50 675 
'Z'O 225 40 228 40 60* 40 689 

306 70 507 40 73 
333 40 641 70 138 

70 300 40 245 70 673 70 741 
50 336 40 245 40 S52 50 746 

366 4:0 653 4:0 249 50 378 40 26t$ •o 951 40 739 
4.18 40 669 ı50 397 
4:54 70 682 70 405 
458 40 690 70 426 
477 4:0 690 70 96154c 
"78 200 697 l50. 662 
:Sfll 70 729 TO 67S 
579 4:0 770 200 675 
625 40 865 tso 830 
608 40 87' 4:0 SSi 
629 u170 .a37 50 970 

-,649 70 941 70 &U 
631 40 963 •o 989 
698 70 6013 200 10026 
788 <!O 133 40 •3 
S36 l50 220 M 263 
8158 50 232 40 27, 
873 •o 3~7 50 291 
882 •o 421 70 336 
971 50 4155 200 ~60 

1 

3014 70 479 401 321 
78 40 487 40 411 
81 40 541 70110453 

114 40 619 •o •ô7 
189 200 622 40 ~61. 
197 40 625 •o 4:68 

•O 396 40 255 'o 965 40 753 
40 483 40 349 40 200~6 40 877 
&O 460 40 380 40 35 40 908 
4'0 498 40 386 70 46 40 934 
50 507 40 397 40 75 70 955 
40 524 70 469 4.0 129 40 23009 
40 561 •o 439 •o 202 50 62 
50 579 •o 1589 !50 62 200 65 
ıiO 6•8 •o 660 1000 276 ~o 117 
'o 855 'o 670 40 305 40 289 
40•12683 40 16733 50 20396 50 291 
40 703 •o 768 'o 411 1500 304 
•o 774c 50 787 ıtO 4;)6 70 350 
70 789 40 78T 40 492 50 483 so 8'2 50 833 70 516 40 496 
40 907 50 836 40 540 50 538 
40 99• 50 87:S 50 559 40 560 
4'0 13027 4:0 930 40 606 40 567 
40 69 40 950 40 637 70 573 
40 99 40 17025 70 711 70 23t}23 
50 13~ 'o' s2 40 726 70 637 
of O 170 •o 155 40 760 50 697 
50 259 50 277 200 780 200 698 
50 282 40 329 50 20929 40 699 
40 326 70 371 200 798 200 sı2 

198 40 632 40 529 40 409 70 373 40 992 50 741 
226 40 62l 401 539 
241 4:0 714 40 557 
252 70 739 200 560 
324 40 935 40• 630 
344 50 7090 701 633 
369 200 9ı5 l50 f\~:i 
379 (0 200 40 654 
4:34 25~1 216 40 R71 
482 249 f 0 761 

~ 

40113000 40 1740, "10 210~8 1000 7ô7 
40 13442 

.. 
50 '12 50 56 40 770 

•o ı 
533 40 415 50 58 70 790 

40 ;.7'4 40 4:'..9 40 64 50 802 
40 618 70 449 50 76 50 869 
4-0 · 646 10 403- 50 133 50 93·! 

4fll 734 70 673 
401 

165 50,24040 
70 783 40 7:1~ 40 16S 40 65 
•O· 7~ ''° 757 40 169 40 lH 

• 1 • • 1 't,. °"'""': ~. J·. :- :flff':f I • ,~· 

o öne n Ta ı ebe ı e r ~'"""."i'Ş'Çiier~"""ı:ı.ll 
Artık Uniwf.lrsltece yapJlacak blrşe ko!modı ~i tş Kmıunu ı;ir:e . ne h~klar vermiş li 

S O 
•• z v e k a l e t 

1
• n :! YC sizden neler ittlyor bılmeğe mec• :: ij burıµna~. il 

Prafesllrler bugünkil muvaf/akiyelsl:llği 
talebenin çalışmamasına ve tleoamsıılı

ğına al/ediyorlar 

Si Dunlirı &ise ~uıtl ceva))lı, toplu U 
ii ve pratik oıarak öğretrcelç olan : 111 
U ı, verenin ve itç;nin lt!J!uni hru' !İ 
! v• ödevleri lt'tabrdır. h 
5 Fiatı 10 ıc us-u~tur H = ~ CI i! lnkıllp Ki~apev\nde satılır. :c ._. "' 

50 448 40 17~ •O 82, f 0 567 
50 539 50 1Ş2 50 838 •o SM 
70 M9 70 192 •o P7T l50 602 
40 583 •o 203 •o 31030 DO 711 
40 678 f 0 251 f 0 l.90 'o T45 
40 60:5 40 211 tO 196 50 T~ 
40 749 50 306 TO 213 •o 79S 
70 779 40 •24 ı~I 238 40 843 
40 soo 70 428 Sf 8 •o Ml 
50 810 f 0 f 3i 501 SST l5Q 891 

1000 24812 l50 471 M u• ao eeo 
70 8~0 fOJ •M 50 M8 ao 900 

200 855 200 2'1MO 50 31157• •o 33017 
40 869 tO 578 'O 579 aoo 36 
40 922 •o !,')91 •o f'i83 4.0 37 
50 037. 40 622 50 699 •o 82 
50 945 50 705 TO 723 no 78 
40 990 70 816 !50 140 ~o 139 
40 25104 50 903 70 792 50 211 
70 108 'o 28037 70 832 40 ~3T 
70 176 70 '' 501 908 50 2~ 
:50 202 70 45 50 938 :so 336 
40 283 70 85 40 32002 200 349 
40 406 40 113 40 957 40 355 
70 413 40 201 rro ıs •o 3SS 
40 25478 40 229 200 131 40 388 
40 492 50 236 40 140 50 1 39T 
40 593 40 237 4.0 32221 •oı 399 50 567 501 257 40 253 'tŞ)O fS? 
40 568 40 28282 40 f 90 40 452 

1500 617 40 291 ~o 278 501 690 
50 627 40 367 70 ~79 50 35595 

401 639 40 387 40 282 50 679 
70 653 40 412 50 283 50 eM 
50 668 40 435 40 36~ 40 752 

ı5roı 
6$4 ılO 588 'o 460 50 14.8 
689 40 610 50 <{68 50 785 

70 700 40 e~o 50 Ş31 40 801 
40 751 40 711 .50 534 40 821 

200 757 40 1 739 50 ST2 40 987 
40 767 40 744 •o ~11 70 99~ 
40 774 2001 829 Q9 M3 •o 36032 
40 25874 70 831 40 805 TO 
50 956 150 937 öO 32818 l!50 
40 963 •o 992 5Q 83~ '. 40 
50 984 50 290~Q 50 ~ . 70 
40 26028 40 51 ~ 93ti '° 70 219 200 56 40 978 '10 
50 36 40 76 40 33018 •o 
70 250 40 100 70 l.9 '0 
50 284 40 103 50 Ot gg 
70 284 40 161 so fi6 10000 
70 3$)6 50 , 200 tO 99 46 

200 511 so, 217 'TO HO 40 
40 574 5'l ı 313 200 167 M 
40 582 40 J 341 ~00 ~07 1000 
70 616 •oı 363 40 ~53 '10 
70 655 40 394 4:0 33286 70 
50 675 40 408 40 318 "/O 
40 26nN -toonol 514 40 8•1 TO 
40 717 !=i01 536 50 •72 70 
40 720 70129348 50 i8' •o 
50 741 200, 563 40 79~ '° iO 768 501 580 50 753 •o 
401 78.i 40, 591 70 808 4:0 
70 810 !')ı, !'i96 40 !15 ~ 
40 ~ı:;s ır;o 631 40 901 M 
70 885 JO ' ~ss 4n 92' 60 
50 8R, 50

1 
863 50 93i •oJ 

40 920 ıoooi 895 70 34000 •o 

Vapı ı,ıert IJG.nı 

Nafıa Vekaletinden: 

TO 
70 •o 
50 

'° 60 
70 

•o 
•O 
40 
60 
40 
40 
70 
50 
50 
iO 
:50 
~00 
40 
70 
40 
50 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
'o 40 
50 
50 
40 
70 
50 
50 

200 
50 
40 
70 
f 0 

Tf 
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1- Eksi!tmey~ konulan i§: isteklilerin veıikaYrı noksın tevdi etınft o1~ 
h.~sel:iylc 27-9-937 tarih:nde ihales; mümkUrı o1!nayın Ankara.da :t,{a}Htsı.1 1 

~ a bedestanmm tamir ve takviye lngaatıdır. 
Ke;if bedeli .55.803 lira 7 5 kuru9tur. . 

2 - Eksiltme 22-10-9!7 euma gUr.c aa4t 1.6 tc NJfJJ Vek;~ti yapı ıf 
- t" umum ır.üdürlUğü eksiltme ~oıpisyenu iJOatm1li kıpa.b 14rJ uıuliyle 

l9 
llı 
te 
te 
ga 

ti, 

1 

&j 

ttn.iversit~nin ~uh-ı med~11iye pro!esöril bay Ahm~t Sa- ~:::::m:::::::m::::::::::::::::mım:m:m:::r.m. 

~~ıf fakulteJ~rınde 
1 

mim kendi sile görüt~n bir muharrJri i ' 3 - Elıts.ltme ~artnıme~i v~ bur!a l"!Ütcfe,....ı. evrak HO kuru~ bedel ,-

lı;caktır. 

donen taleornm va-1 mize Bunları aöylemi~tir : iki defa görmil§üzdür. Dalış. dpğrusu ;o ,.. -

bunle.r fa.külte derslerine bir veya pir bl'inde yapı i~leri llmurrı miidürlUğUnderı ılınabilir. ziyeti etrafında son
1 

''- FakUJ .el~rce takl:eniı1 dönmesi 

günlerde yapılan key!iy~tini mı.ıhteU ıel>~plım.ı l11tinııt 
neşriyat tiıerine 0-

1 

ederek tetkJk ~tmek jçap etmektedir. 

ka~ gUn devnm çtmjalerdir. Çolı: tabii 4 - ltksiltm,ye girebilmek i~in ieteklılcrJn 4040 lira zo kurt.lşlı.ık 

niversite talebesi 
neticenin ne olaca

ğını büylik bir sa
bırsızlıkla bekle -
me!t~dir. 

Rektör Cemi l B fl.s"Jl Biz, hukuk fa .. 

k'Utıcı;i taleb:si için çok okuyor? I 
mevıuu etrafında biıza.t fakUlte pro-1 
f e!örlerfnln de fikrini almağı uygun 

bulduk. 
Bu nıe~le etrafında dün hııkuku 

dir kj bi;yl• \·eti"'~n talebe muvaffak t~m:ııat vermeleri ve bizzat diplomatı yilkşek rqimar veyı yülçsek uıPll!~ 
"' elmaları ve Nafıa Vc~aletinden •1ınmıt yapı m\iteahhitliii vuikı•ı 1 

Bi::lnci p'A.ndı Heelerdo:n gf ltn tale olama;naktad:r . Jıntihan t limatna- etmeleri. 

b•lerl!·n ff'lnde h•m ı'yı· hem de •a,,ıf mc:1. irı4eki üs~ümiı:ın metalasi de tet- J' " ~ " .. " • 5 - İ~irı husuşiyetine pin.un iıteklilcrin, bu iti yapabilecek dereceu ~I 
talebe vardır. kik edilemeğe dei·zr bjr bahiştir.,, kuf ve ihti:ı:m h~iz olduklan h•Jdunda Maarif Vıekil~i A"tiJliteJer ye fr!iİ1 

Zayıf talebel~r ,üpheıi:r; ki b~ tahsil Tahmin cdlldi~iı:ıe göre artık ntJ.?pA.- Müdürlüğünden alrnmıt ayrı bir vesikagöattrmeleri lbi'mdır. 
ytikünü . ha7n'\e•1err:•diklErinde" mu. 1 . . ... . ·~~ h t . 

M•~ '-4 "' " .. ra meıte P,:;ının unıverBı'1>' veya u 6 - İjlteklilerin teklif meJctup)arrnı ikinci maddade yurl1 aatten bıf 4 
va.ffak olamıyorlş,r. h~rhr.nrii bir ~ekilde halledilme.sine evveline kadar komisyon reisliğin• mak bu• muka~iHnk!e vermeleri nıu1'telı' 

Diğer bir sebep de devam mesele. imkan görlilememektedir. Bu mevzu et- Poste.da olacak gecikmeler k•bul edilme~. (3729) ( 6apı) 
sidir. Biz imtihanlar da öyle ta.tebere- ra!mda a.rtık ~c:. rar v c>rmek, söz söy-

re rut getiygrtlz ki pµnların yüzl~rini bmek l{Ultür bakanlığına aittir. 
bUtlli:l bir u~ içeri~inde ya., bir, veyal 
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P
- .. _ ro: Birinci sınır Operatör Türkiye Büyük MiJJet MCcJisi --ı .. ~ - . . 

. . r.CAFERTAYYAR 0azım ti.mirliği ı ahl ı ir d. ı ·da e He t• d E 
.. ilini arı p:;~~ü::7~~·~:~ 1 - A9k eksilt: • ile : ccliavc müı::,:.~lör:.:~ içm "iki yüz., ton 1 ar ~:l ~:::::, ~ ıf a-

Dikinı Z:S . . - Erkek kadın ameliyatları, dımag kok kömürü satın alınacaktır. •••••• ••mmll 
bir kaı evlerı ıçın alınacak olan on estetik • uy;;.,

1 
meme, karın bu- 2-Şartnamesi Meclis Daire Müdür g~ünden bedelsiz alınabilir. 17/ 10/ 937 minu" kapalı zarfla ı'hale 

25/ıo e9ın perçin çivisi ve per çlli pulu wu 1 d ~ ıı:.-/ 37 ruşukluklarJ., Nisa. ye n ogum 3 - Muvakkat teminat miktarı 420 dört yüz yirmi liradır. "teminat banka edilecek olan 26400 kilo sade yag-ına 
'l'opha Pazartesi günü sut 15 de ned ı mütehassısı 1 mektubu,, olacaktır. teklif edilen fiat pahalı oldug-undan 
8atınaı e stanbul Levazım amirliği M 
la ek ~a komisyonunda. kapalı zarf- Muayene: Sabahları e c c !ı n 0 n 4 - Açık eksiltme 25 - X - 937 pazartesi günü saat on be~te Büyük Mil pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. Talı 

s1ltmes· 8 den 10 a kadar U l'i t min edilen bedel 23760 liradır. İlk te-
bedeıı· .,ı::.., l yapılacaktır. Tahmin U t l'dır' let Meclisi dare Heyeti odasında icra kıh nacaktır • ....,.,

07 
öğleden 11onra ere 1 • minat 1782 liradır. 

l92g 1. liradır. 1Ik teminatı Be ğl p a.kk pı Rumeli Han 1 5 - Eksiltmeye girecekler 1937 sen esi Ticaret odası tescil cüzdanını beraber 
lnUneıır~ 3 kuruştur. Şartname ve nü- yo u, arm 

1 
fa .' 44086 getireceklerdir. (6696) 

~U~~mis~h~~~~~~ - N~lTue~. ~ --------------------~~------

Pazarlıkla eksiltmesi 28* 1 O 93 7 

perşembe günü saat 16 da Erzincanda 
tümen karargahındaki satmalma ko
miByonunda yapılacaktır. Ş~rtnamesi
ni görmek istiyenler her gün komisyo 
numuzdan parasız alıp görebilirler. 

tcklir erın kanunt belgeler iP. birlikte 
ıa~t lllektuplrmı ihale saatinden bir .. , ....... ı· l 
ti. (lt:ı• ve ıne kadar komisyona vermele lstaııbul dörclüncil icra nıcnwr tl 

Devlet Demlryolları 9 ncu işletme 
DlrektUrlUğilodeo: 

3) (6793) ğundmı: * • • olan 
350 

Muhammen bedeli, vagon üzerinde teslimi şartile Edirnede beher metre mi-
b'k, Borçlu Kemalin Bayrama k. b 115 L" 5 ı k .. · · ı..,,.,. 1k ıın evleri icin alınacak olan do-

1
. . 1 ... ,. ehli vu a ı ve uleburgazda 16 kuruş o ma uzere Edırneden 1500 ve Lüle bur· 

İstekliler ihale günü tecim ve en
düstri odasında kayıtlı bulundukları
na dair vesika ibraz edeceklerdir. '[.... ıra borçtan dolayı yemın ı 11" 

•inin alem çadır ve saraciye malzeme- kuf tarafından tamamına 1190 lira gazdan 1000 metre mikabı balast 21. 10 - 937 perşembe günü saat 15,30 da Sir 
937 kapalı zarfla eksiltmesi 26/10/ kıymet takdir edilen Galatada Al:ıca kecide 9 İşletme binasındaki eksiltme komisyonunda açık eksiltme usulile sa. 

.,... 
' (521) 6946) 

f \ • * • 
!sta ~ah günü saat 15 de Tophanede mescit mahallesinde Mahmudiye cad tın alınacaktır. 
~Om~ ul Levazım amirliği satmalma desinde eski ve yeni 246 No. Iı ve 59 Bu işe girmek isteyenlerin yalnız Edirnedeki için olduğu takdirde 129,38 

'l' 
1~.Yonunda yapılacaktır. metre murabbamda bir tarafı Melek lira; yalnız Lüleburgazdaki için olduıiu takdirde 123,75 lira ve her ikisine bir. 

"" Konyadaki kıtaJ.tın ihtiyacı olan 
60 bin kilo koyun eti kapalr zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
Şartnamesi Konyade. ve İstanbul, An
kara Leva.znn amirlikleri satmalma 
komisyonlarmdadır. 

~in\ illin bedeli 20344 liradır. İlk te- hanım menzili bir tarafı aşçı Halil den girilirse 253,13 lira muvakkat teminat akçesile kanunun tayin ettiği vesi. 
?ııe :eı ~~25 lira 80 kuruştur. Şartna- efendi hanesi ~e bir tarafı bayrak çık kalarla birlikte ayni gUn ve saatte komisyon reisliğine müracaatları ilan 
bilir ! numuneleri komisyonda görüle- maz sokak ve dördüncü tarafı Mahmu olunur. 
~ra~- steklil.erin kanuni h~lgelerile diye caddesile mahdut kö~e başında ş t ı k ·1 k ed' uer t kl f t ar nameler komisyondan parasız o ara ven me t ır. 
atinde : 1 mektuplarını ihale sa- iki tarafı camekan zemini çimen ô , 

(6765) İstekliler şartnameyi komisyonlar
da okuyabilirler. Muhammen tutarı 18 
bin liradır. Şartnamesindeki yüzde yir 
mi beş miktar fazlası da dahil olduğu 
halde ilk :teminatr 1687 lira 50 kurus 
tur. Eksiltme 28/ 10/ 937 perşembe 
günü saat 11,30 da Konyada Levazım 
amirliği satrnalma kowJsyonunda. ya
pılacaktır. İstekliler 28/ 10/ 937 per
şembe günü saat 10,30 a kadar teklif 
mektuplarını Konyada. Levazım amir
liği satınalma komisyonu başkanlığı-

?ııeı .n hır saat evvel komisyona ver ahşap bölme ile ikive ayrılan bir böl 
erı. (164) (6794) mesinde kahve ocağı ve diğer bölme 

bikiın 
1 

. :,. • :ıt- sinde hela ve kuyusu ve sokağı 1~ ~0: 
ltı' ev erı için 5676000 adet ali- ikinci bir kapısı bulunduğu ve btrıncı 
~~~om düğme 25 / 10°'937 pazartesi bölmeden merdivenle birinci kata çıkı 
4v saat 16 da Tophanede İstanbul lır. Birinci katte. iki odası içinde elek 
lltın.~nı lınirliği satınalma komisyo- t rik tesisatı dahili aksamı yağlı boya 
Ca~t a kapalı zarfla eksilt mesi yapıla- ve Rifat tarafından ayda on beş uı:a 
tı~r. Tahmin bedeli 31218 liradır. bedeli icarla kiralanan kahwhanenın 

~:ı.rt teminatı 2341 lira 35 ~uruştur. nısıf hissesi açık arttırmaya vazedil 
~ölii naıne ve nümunesi komisyonda miştir. 
l~l'ilele:.m~. İsteklilerin kanuni btl~e- Arttırma peşindir. Arttırmaya işti 
le Fıan/rlıkte ~eklif mektuplarını iha- rak edecek mü~terilerin kıymeti mu 
\·er ınden b1r saat evvel l<omisyona hammenesinin % 7,5 niıııbetinde pey: 

akçesi veya milli bir bankanın temı 
nat mektubunu hamil olmaları icap 
eder. 

Müterakim vergi, tanzifat, ve ten 

Siyasal Bilgiler Okulu Müsabaka imtihanı 
Neticesi 

1 - Siyasal bilgiler okulu mü~abaka imtihanında kazananların adları Anka 

rada okul binası içinde, fstanbulda Yük sek öğretmen okulunda ilan edilmiştir. 

2 - Müsabaka imtihanında leyli ola rak kazananlar taahhüt ve kefalete ait 
muameleleri yaptıracaklar ve Birincite~ rinin 17 inci pazar günü okul binasında 
bulunacaklardtr. 

3 - Nehari olarak kazananlar ilk teşrinin 17 inci gününe kadar okula 

müracaatla kati kayxt muamelelerini yap tırmalıdırlar. 
4 - Okul, Birincite~rinin 18 inci pazartesi günü sabahleyin derslere ba§ 

layacaktır. Bütün okurlar 0 gün sabah leyin okulda bulunmalıdırlar. (3804) 
(6912) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satı nal ma Komf syooundan: 

na verecektir. (519) (6944) 
:(. :(. . 

Konya kıtaatının ihtiyacı olan 120 
bin kilo sığır eti kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi 

Konyada ve İstanbul, Ankaı·a Leva· 
zım amirlikleri ı::ııtmalma komisyon
larda okuyabilirler. 

lığı i/ll.nlaı v:lriye ve vakıf borçları borçlulara ait 
"""n 1 tir . Arttırma şartnamesi 13/ 10/ 937 1 - Bir kilosuna 95 kuruş fiat bi çilen 4000 kilodan 6000 kiloya kadar sa-

"'- k tarihine müsadif çarşamba günü daire de ile bir kilosuna 45 kurua fiat bi"ilen 1000 kilodan 1200 kiloya. kadar vasıf-
Muhammen tutarı 24 bin liradrr. 

Şartnamesindeki yüzde yirmi beş mik 
tarı fazlası da dahil olduğu halde ilk 
teminatı 2250 liradır. 

h ~t ez' .. d .. ·ı k "' r 
ir .<oy e gosterı ece mahalde de mahalli mahsusuna talik edilecek !arma uygun beyaz peynir kapalı zarf u suliyle2 0/ 10/ 937 çarşamba günü saat 
i 2 l'lavyon in~ıısı kapalı zarfla ihale- ı· 
a It. ci teşrin 937 salı ....ıınu saat 16 ır. Birinci artırması 11/ 11/ 937 tari 10 da satınalınacaktır. . 

\ı 6"' hine müsadif perşembe günU dairemiz . .? •J • t 
d~11: apılacaktır. Muhammen kecıif be· de t 

14 
d 

16 
k d . d'l 2 - Şartnamesı Komisyondan para s~ ola.rak almabuecek oıa.n bu eksıliliıe-

30 >J saa en ya a ar ıcra e ı e . 
~i her 4~5 li~~ 64 kuruştur. Şartname- cek birinci artırmada bedeli kıymeti ye girmek isteyenlerin 468 lıralık ilk teminat makbuzu veya Banka mektup-
~iilil giln ogleden evvel komisyonda nıuhammenesinin % 75 ini bulduğu lariyle şartnamede yazılı vesikaları muhtevi teklif mektuplarını belli gün saat 
i]~ t lebilir. İsteklilerin 2282 liralık takdirde üstte bırakılrr. Aksi takdir. dokuz1an evvel Komisyona vermiş ol ma.ları. (3666) (6687) 
İle., erninat makbuz veya mektuplan de son arttrrmanın taahhüdü baki 
(eı .. ~90 sayılı kanunun 2 ve 3 cü ma.d kalmak u··zcre artırma on be~ gün 
. f't'ıtıd 
lh~ı.. e yazılı vesikaları ile beraber daha temdit edilerek 20/ 11/ 937 tari 
~ad ... saatinrlcn en az bir saat evveline h ine müsadif cuma günü saat 14 den 
~C>trıar tek1if mektuplarının Fındıklıda 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci 
'-'e"llltıtanhk satmalma komisyonuna artırma neticesinde en çok :utıranın 
~ (6954) üstünde brrakılacaktır. 2001 No. lr 

'li' icra ve iflas kanununun 126 mcı mad 
ti 

8 
Qfih sulh S füıcii h1 ~·ık mahkeme desine tevfikan hakları tapu sicillinde 
'ıtı'1 tnenmrluğırndan: sabit olmayan ipotekli alacaklılarla 

l'tıa~\lragilmrükte Muhtesip !skender diğer alakadarlar ve irtifak hakkı sa 
lııırı aııesinin eski camii şerif yeni h iplerinin bu haklarını ve hususile 
>erı~re sok3ğmda eski 6 mü~errer faiz ve masrafa dair olan iddialarını 
~"ar 37 numara ile murakkam sağ ilan tarihinden itibaren 20 gün zarfın 
Ş;ıı, 1 marangoz Şevket hanesi arkası da evrakı müsbite'erile birlikte daire 
~~haz.ar haııesi ~ol t::rafr yeni sokak mize bildirmeleri lazımdır. Aksi tak 
Qııt esı tahta mmare cadde.si ile malı dirde hakları tapu sicillinde sabit ol 
>-aı ahşap hanenin 2/ 8 hissesine inti mayanlar satı~ bedelinin paylaşmasın 
"e~tı. mutasarrıf olduğu anla3ılan ve dan hariç kalırlar. Müterakim vergi, 
l fısi ~et altında bulunan Mehmet Hu t enviriye ve tanzifiyeden olan belediye 
ttıe:ın umum gayri menkulün muham rüsumu ve vakıf icaresi bedeli müza. 
l~bu ~~Ymeti olan 752 liray:ı nazaran yed.eden tenzil olunur. 20 senelik ev
~k .~!'JSesinin 188 liradan dun olma kaf taviz bedeli ile intikal masrafı 
~ar:ı uzere satılmasına mahkemece müşteriye aittir. Daha fazla malumat 
~aııi l' "Verilmiş olduğundan 13/Teşrini almak istiyt-nlerin 934/ 467 No h dos 
"'· / 937 ta ·h· .. d'f d t vr- ı~ ve mahallen h,, t•liııu rı ıne musa ı cumartesi yasa a mevcu e l:IJ" ,.. 

ın~ ~:aa; .1~ dan 11 e kadar mahke ciz ve takdiri kıymet raporunu görüp 
lııa §katıbınin odasında ;t""tk arttır anlayacaklan ilAn olunur. 

aı..ı ... 
~ kler r~~ile satı:acaktır. ~ştU:ak ede tLAN 
a~Çeııı Yüzde yedı buçuk nısbcınde pey . Jı, kimliğin<l.c . 
~ıı,11 "Vermeğe ve üzerine ihnleei icra Üsküdar lıuktık a Ü 

11 
• .. 

t~Vian tnüşteri de bedeli ihaleyi ~şin Adile tarafınd:ın ko~~uu d skudar 
~acı Yeye mecburdur. İhale tarih ine Toptaş1 caddesi cam~ı anıny a sakin 

~ ~ ar ın k. . E _ S l'h Jeyhıne açtıgı b:>şan 
~ a~ir ez ur hısseye ait vergiler sat oglu a ı a tahk 'k 

fııt~af(! alt ve dellaliye ile 20 senelik ma davasının yapılan h 1 k 
1 a:ında 

~'a~la taviz bedeli de müşteriye aittir. Salibin ikn.metgahJ _:neia~ilııli al~ıgı a.n 
~tıb ll'ıalumat almak iqtiyenlerin 77 taşılmış ve 8/ 6 931 . . elsede/ 
~ y ntın.. . . ·n 132 ıncı maddesi 
ıı.~atı " 1ırasıle müdüriyetimize mli kanunu medenını 'f 1 . . if 

a"l ·ı· . . ı·ı·ı "azı e erını ., et • ı an l mucıbınce ev ı ı c • " o unur. · t d" · 
~ ......._ mek üzere hanei zevcıye : onmesıne 

I
~ ' -k .1 . karar ıurcti ıkametgahma ..._ ......... ___ 

1 
___ arar verı mı'i d •

1 . ··a····a···K···T ... 0-ıR::ı:r::..-·-n" tekrar gönderilmiş ise. e. ı tame~gah ı 
n h l 'yetı· hasebıle ıade edıimiş 

~ ın meç u ı . . 

1 

~61D l •• :i old - d karar suretı dıvanhaneye ,..;: a ozsan 11 ' ugun an t "j d ' • • :: ilsakan tebliğ ve gaıe e ı c c ılanı 
tıı.11>. OroJoğ . Operatör H k f' t 1 nur (23348) 

~ Q..:"U ii ey ıye o u · 

Ziraat Mektebi mezunları aranıyor 

inhisarlar umum müdürlüğünden: 
Orta Ziraat mektebi ınezunlarm dan askerliğini yapmış 35 yaşını geç. 

memiş olanların t<4Jra teşkilatımızdaki Ziraat tahrir kontrol memurluklarına 
50 lira ücretle ve namzet srfatile tayinleri mukarrer bulunduğundan talip 
olanların 10 gün zarfında. aşağıda yazı lr evrakı müsbitelerini hamilen bir di. 

lekçe ile müracaatları IüzUmu bildiri lir. (6671) 
ı _ Orta Ziraat mektebi mezunu olduğuna dair şehadetname veya tas. 

dikname. 
2 - Nüf u.s hüviyet varakası. 
3 _ Askerlik vesikası. 

4 - Hüsnühal kağıdı. 
5 - Sıhhat raporu. 
6 _ üç adet fotoğraf. 

\ T~DAVtlLD~N ÇE:~iLtN PAQANIZ ~iÇQ i Q 
Cl~[Tlt: SiZi iL~P.Lr;'.TMEZ 

ONU BANJ<AYA YATl~INIZ 
l·H;Q TCJ'2. Ll:ı iZA~ATI GiŞE LEQ.iMiZOtN A L.i N i Z 

Eksiltmesi 28/ 10/ 937 perşembe .. 
nü saat 11 de Konyada Ll:ivazım an 
liği satmalma komisyonunda yapıla-

. caktrr. İstekliler 28/ 10/ 937 perşembe 
günü saat ona kadar teklif mektupla 
rmr Konyada Levazım amirliği satın 
alma komisyonu başkanlığına vere-
ceklerdir. (520) (6945) 

• • • 
Ankara garnizon mUessesatr ihti

yacı için 130 ton koyun etinin 18/ 10/ 
937 pazartesi günü saat 15 de kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Koyun 
etinin tutarı 65 bin lira olup muvak
kat teminatı 4875 liradır. Şartnamesi 
325 kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. İsteklilerin kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerinde yazılı vesika ve teminat 
makbuzlarını havi teklif mektuplarını 
yazılı gün ve saatter. bir saat evveline 
kadar Ankara Levazım amirliği satın 
alma komisyonuna müracaatları 

... (454) (6472) 

• 
Kilo 
11200 İzmit için 
9000 Adapazarı için 
9000 Bolu için 
4500 Tuzla için 
5200 Gebze için 

38900 Umum yekun, ki ceman 

Sade yağının kapalı zarfla eksilt
mesi 25/ 10 / 937 pazartesi giinü saat 
15 de yapılacaktır Sade yağının ta
sarlanan tutarı 37341 liradır. tık inan 
cası 2802 liradır. Şartnamesi Ankara. 
Eskişehir, İstanbul Levaz..rm amirlik
leri ve lzmitte tümen satınalma ko
misyonunda her gün görülebilir. İstek 
lilerin belli gün ve saatinde kanunun 
istediği belgelerle birlikte inancaları 
makbuzlarını ve teklif mektuplarını 
ihtiva eden kapalı zarflarını İzmitta 
tümen satmalma komisyonuna verme
leri. ( 483) (6679) 

AKBA 

Ankarada kltapevl 
klğllcıhk 

ve 
·~ ata, .. Ye mUteha ss ısı h _::...__:_~----:--:--k:: .. :: .. ;--:-:h-:t-
~ ~oy F:k 1 . ğ • ZAYİ GilnıUşdere oyu mu ar 
tttııtıd - • se ~ıyor ma a~ı il - · u·m y · 

lh. ~ d :t. HPr ı.rürı ö~leden tmnra ı lığına ait mühilril za.Y
1
1
. ~ .

1 
• • h"eknı~~j 

' 1! l!rı 8 ... ı . k - dan es nsının u mu 
.,~ kadar: 1 ~l : U2~5 İ 

1 
nı çı aracagım 

...... ,:m;ıaıc:nun• yoktur, H" · 

Bütün mektep kit~blarının Ankarada 
satq yeridir. Kırtasiye ç~şitleri en mü
said ~artlarla temin edilir . 

u,seyın TELEFON: 3377. 



• 
LI MUHİDDiN 
ACI . BEKİR 

._ 
• ANNELER 

• 

TiCARETHANESi 
Gayet nefu ve çok lükı 1 KARAMELA 

İmal edip bugünden itibaren.!::;' ç•kar<hğ•n• oayın müttcnlerine 1 
ilan eder. ---· 

• 

. GELDi 

PARÔOSÜLÜK KUMAŞLARINIZI ALMADAN EVVEL 
' YC:rJL I M A LLA R PAZARLARINA 

. GELEN HEREKE ve FESHANENIN 
ZENGiN ÇEŞiTLERiNi GÖRÜNÜZ 

'/stanbuJVakıflarDirektörlüğü ilanları , 

Semti methur ve M. Cadde veya S. 
Cerrahpap, Hubyar. 

.Gedikpap, Mimarhay Tatlıkuyu. 

reddin. 
'Ayvansaray, Atik Muı 
tafapqi 

Tandır. 

Kırkçeıme. Nefer. 

~_f.da. llirph. 
Çarfıda. Mirph. 
Uzun~ Mektip. 

Numara 
1 

35 

ss 

21 

10-\.a 
il 

21r24 

Muhammen kira 
Cinsi Lira K. 
C~mbaz Muıtafa 10 00 
hey camii \"e av-
h:su. 

Bir oda 2 50 

Tekke metrutaıı 1 
maa bahçe oda 
FiruAp camii av- 1 
luaunda bir oda 
n bir odunluk. 

D~ l 
2 

50 

50 

60 
00 

.Mektep altında iki 1 50 
bodrum. .$ 

Müddeti icar : Tellfmf.tarihinden 9~8 ieneıi mayıı nihayetine kadar. 
Seneliği 

Yenibahçede .Arpaemiııi mahallesinde hastahane ittisalinde boitan. 100 L. 
Müddeti icar : Tealimi tarihinden 938 senesi ağustos nihayetine kadar. 

Yukarda yoıh mahaller kiraya verilmek Uzere açık arttırmaya çıkanlnuıtır. 
İstekliler 22/ 10/ 937 cuma gtlnU saat 15 e kadar Çemberlitaıta lstabul Vabf 
lar BqmüdürlliğUnde Vakıf Akarlar kalemine gelmeleri. (6941) 

· Türk Bira Fabrikaları 
·i LAN 

,.. " ·' 
Bomontl firlıceti bot bira titelerinin yalnız 21 birinci teırin 1937 tari-

hine kadar tehrin muhtelif bira depolannda 10 kuruıa geri alınabileceğini 

- muhterem mütterilerine bildirir. ------

Devlet Demlryolları 9 uncu işletme 
. DlrektUrlDğtlnden 

Muhammen bedeli 5000 lira olan 5000 m3. okıijen asık eksiltme usulile 

27f.T. Evvel/ 937 cumartesi günü saat 10,30 da Sirkecide 9. iıletme eksiltme 
komisyonunda satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 375 lira muvakkat teminatla kanunun tayin et
tiği veaikalarla birlikte komisyon Reiıli Öine müracaatları lhımdır. 

Şartnameler parasız olarak komia yon Reisliğinden verilmektedir (6936) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - Şartname ve keıifnameıine tev (ikan Cibali fabrikası tavhane ve dinlen 

dinne salonlarının dÖ§emeleri iti, açık eksiltmeye konulmuıtur. 
2 - Muhammen bedeli 4 763,55 lira ve muvakkat teminat 357 ,27 liradır. 

3 - Ekıiltme, 27 / 10/ 937 tarihine rastlayan çarpmba günü saat 15 de Kaba 
taıta Levazım ve mübayaat ıubeıindeki alım komiı)"Onunda yapflacaktır. 

4 ...& Şartnameler 24 kuruı mukabilinde her gün fnhiaarl1r inpat ıubeıin 
den alınabilir~ . · 

5 - Eksiltmeye ittirak edeceklerin ; bu gibi itleri yapmıı olduklarına dair 
olan vesikalannı inpat ıubcsine ibraz ederek ekıiltır.cye ittirak veıikaıı alma 
lan lazımdır. 

6 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 3 7 ,5 güvenme pa 
ralari:e birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (B) (6933) 

Uşak Beledlyeslnden: 
Belediyemizin fen memurluğu açıkbr. Aylık ücreti (165) liradtr. Musad 

dak ~hir planı 1/ 2000 mikyasında ise de 1 / 500 mikyasında bUyUlterek tev. 
ziat paftaları yapılaca.kt!r. Gerek şehir plAnmı tatbik gerek paftaları yapmak 

iktidarmda olan isteklilerin (15) gün zarfmda Belediyemiz.e yapacakla.rı mu 
racn.alln:a evrakı müsbitelerinin de eklemeleri llznndır. 

Biliniz ki çocuk yalnız meme için 
atlamaz. Çok iyi bilirsiniz ki: Ço
cuğu hırçınlatan sebeplerden birisi 
de apıı aralannın ter ve aaireden 
piıerek kızararak çocuğu rahatsız 

etmesidir. Bu itibarla günde iki defa 
çocuğu. 

PERTEV 
Çocuk Pudrası 
ile pudralayınız. Ne ldt tuvalet 
pudraları ve ne de çok itina ile 
huırlanmıı pahalı pudralar 

PERTEV 
Çocuk Pudrası 

yerini tutamaz. Bu pudra bilhas
sa yavruların cildlerini ve ifra
zatı nazarı itibara alınarak yapıl
mııtır. 

Dr. lhaan Sami --
BAKTERİYOLO j l 

LABORATUVARI 

Umumi kan tahliltb. Fn~ngi noktal 
nuanndan (Wuserman ve Kahn 
teamülleri> Kan kilreyvab aayılnı&· 
11, tüo ve sıtma hasta.tıklan teşhisi, 
idrar, balgam, cerahat, kam..'l"&t ve 
ıu tahlilltı WtannikrOıkopi, kan. 
da Ure, eeker, KlorUr kolleaterin 
miktarlarmm tayinI. DiYanyolu 

N o. 113 Tel.: 20981 

Ankara caddesnlde 
Klr•hK odalar 

Kurun ve Haber gazetelerinin bulun 
duğu binanın Ultbtlannda kiralık oda 
1ar vardır. Tutmak lateyenlerin matbaa 
vuneaine müraeutlan. 

.. .;:' i!WWW· 

Sahibi: i\SIM US 
Nepiylt 119tl jir.kılrO: li.. Sevenıll 

1 

STA D 

Halis Bruyer köklerinden yapılmıı son model 

PIPOLARIMIZ GELMIŞTl(l 
Sultanhamam kebabcı karıısmda PiPO PAZARI 
Anadoludan arzu c.denlere tediyeli r,önderilir. 

-----~ 
'1ektepıııere, Çocuk veıııerl• 

ne, Okul Dlrektörlerlne: 
Mektep kitaplaTınızı almadan ...• bir kere eaki tanıclıfınd 

" VAKiT ,, Kitabevine 
ulrayınız. lllı, 0Tta, Liae, Yük•elı ve Mealelı ••. Her olıulun, hd 
aınılı İçin, her clilclen, her türlü maarif nefJ'İyatını buratlotl 
lrolaylıkla ve derhal eclinebilirn niz. 

Raatgele yerden almanın ıonancla yanılma, yorulma, ıJlk' 
lıit lıaybetme olabilir, üzülebilir•İ niz . 

lhtiaaaa her yerele kıymet vermeli: (VAK.iT KiTABEVi) 
ele mektep hitapçılığıncla ihtücu lıaannuftır. 

Kitap üzerine gelecek her ıor gııya lıaTplılı verilir. 
ADRES: lıtanbul • Vakıt Yurdu. Telefon: 24370. Telgrafı 

Vakıt • lıtanbul. Poıta kutuıu: 46. 

Muhammen bedeli 42000 lira olan 4 adet su tasfiye teeisa.tı 26/1 
cuma güntı Ba&t 15,30 da kapalı zarf u.aulU ile Ankarada idare b 
satın alınacaktır. 

Bu iıe girmek iıtiyenlerin 3150 liralık muvakkat teminat ile kanunull 
ettiği vesikaları ve Nafia milteahhitlik veıikuı ve tekliflerini aynı c90"' 
14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri llmndır. 

Şartnameler 210 kuruıa Ankara ve Haydarpap vunelerinde aatıınııaP 
(6919) 

Eskitebir, İzmir cer atölyelerile muhtelif depolar için birind amıf ----• 
tnriyeci alınacaktır. 

Taliplerin Ankarada cer Reislilfne Elkitehirde cer at8lyesi JDBdtıt 
Haydarpapda birinci ve Sirkecide dokuzuncu ifletme mUdUrlillıclerine ~ 
müracaat etmet.ti. (S7661-) (6857) --


