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Sayısı heryerde 
100 

rdunun En Muazzam Geç't Resmi 
ugün Yapıbyor) 

Geçit resmini görmeğe giden 

Halkı oteller almadı 
Aydınhlar evlerinde 

misafir ediyor 
• . ı . Aydın l 4 (Hususi) - Büyü: E"' 

" 1 ve r s 1 t e ge manevralarına iştirak eden ~~~ 
tımızm yarın (bugün) Gcrmcncı ~ 

es 1 S
• ~ "t rcsmı e e 1 Din ovasında yapacagı geçı l n 

iter şimdiye kadar yapılmıf olan ann e 
feyden evvel imtihan- mükemmeli ve en muazzamı olacak 

"Cla mvaffakıyelslzllğl tır. ·· "-ta Kıtaat Bermenciğe gelmek ~ 
Cip olan sebeplerden re bulundukları yerlerden bu sa ecl / 

"'"• yola çıkmıştır. 28 saat devam e-
YYen ve lza~esl kabil cek bir yürüyüşten .sonra, Din ova~ 
C l:anları ayıratı TI smda toplanacaktır. 

O . (Sonu: Sa. 6 Sü. 5) 
nıv . . b k" . "h ~r ersıtenın u sene ı ım\ı an 

!tıi ıce!eri memleket efkarı umu· 
!tıe~bıni gerçekten dütünmeğe 
1-r 1/r etti. En nikbin mülahaza
~~ıı ıle Yekun itibariyle ıınıftan 
•Öıtttılerin 1200 sayısını mazur 
ded·er?eınez. Fakat kabahat kim· 
~o ır · Umumiyetle mektep ve 
"- ~~aınJarınd~ mı? Profesörler· 
' ~ ..ı ı? Talebelerde mi? Üniveui-
~' .. --.: - .J _ -:? 

Yugoslav Başve· 
kili Londraya 

gitti 
Paris 14 (A. A.) - B. Stoyadino 

viç, dün akpm Londraya hareket et 
mi§tir. 

Londla ı ~ l A. tt. J - D. c" .. ,.._ 
dinoviç, bu sabah 9.15 de Londraya 

• :a s 

Atatürk ve l•md lnön'll manevra ltn:ila laareketl tt:ilılp titllyorlar. ve 
(altta) lcomutantlan izalıat alıyorlar . . 

-
Manevra
nın tenki
di yapı ldı 

Aydın, 14 ((Humsi) - Bu 
gün öğleden sonra, Mare§al 
F evz.i Çakmak'ın riyasetinde 
orgeneraller ve generallerle 
Mavi ve Kırmızı taraf kuman
danları toplanml§lar, manev
ranın tenkidini yapmqlardır. 
Netice ıudur: 

Manevralarda kumandan
lanmızdan btJ§lıyarak erle
rimize kadar ordumuz.un bü
yük gayret, ehliyet ve liyakat
leri tebariiz etmiftir. Türk or
dumnun yenilmez kuvveti, 
motörle,mif ve çeliklqmi§ 
bir §ekilde, bütün heybetiyle, 
vatanın müdalaaaındaki kud
retini bir kere daha teceıriim 
ettirmİ§tir. 

Mısır ve 
italya 

Trablus hudu
duna asker 
yığıyorlar 

(Y a.z:ııı 6 ncıda); )oJ\l ~ulıye'c.in tahkiki ve tahlili 
~>'il a. her ağızdan bir türlü ıeı 
diJe or. Ortada :her gün tekrar e· 
' il, .. ı erı "doz er o kadar çok ki dinler· 
~ le' eta insanın başı dönüyor; 
)ete ~dar karmakarıtık sözleri bir 
ı- illa 0Plıyarak bir karara varmak 

gelmit ve istasyonda B. Eden tara- -------

fmd~n karşılanmı§tır. Londra komitası yarın . toplanacak 
Neler konU§ulacak ? 

O ~n zorluk çekiyor. 
jan~~:~~ı~ri~~:-) -H·~·~·- Fransa ile İngiltere italyaya 

B St yadinoviç, Londradakı ıka. b • 
\''ff llkversite imtihanlarının mu
~·~l a 1Yetaizlik şeklinde ortaya 
ijeti ll lleticesi birçok sebeplerden 
li Ilı i~lehilir. Fakat muvaffakıye
~il~Ucıp olan sebepler iyi tahlile· 
~i kz, ınaddi ve muayyen, iza. 
~llla 0!aylıkla ve sür'atle kabil o
~t r ıle memleketin umumi kül
~İt-ib~~İYesine bağlı bulunanları 
li!th~ı~ınden ayırt olunmaz ise is
~clb' j kurtarmak için alınacak 
~i i~k~r daima çok karışık, \atbi
ı, h ansız ve hatalı olur. Bu de
~t~ er §eyi birden ıslah etmek is
'~ eni, 'hemen hiç bir ,ey yapıla. 

t: o mda B Edenle Küçük iti son ır anlaşma fırsatı ~f ~;;~~;eriyle Macarista~~ muka · · 
reneti meselesi hakkında ~~ruşecek - \ 
t. K"' .. k Jt"laf devletlerının B. Sto Londra, 14 (Hususi) - Cu~ar-
ır. ucu 1 k" "k . d t d l 

d. .. · · Londrada 1 1 ametıne tesi günü içtimaa a ve e •1 en. 
ya ınovıçın f k d h 1 k t büyük bir ehemmiyet ~t etme te ol Londra ndemi mü a a e omı .e~ı 

ı ktedır ba ... 1 mahafilde Fransız· fngılız 

e . yorlar komitesinde cereyan edecek mü
rı za~ereler müsbet netice vermezse, 

alakadar devletlerin ademi müda-

duklan zanned.i me . . · . .. · · ı y l ba§vekılı, Buckıng - müzakerelerinin ilk nehcesı o a-
h ugos av~a lngiliz: kral ve kraliçe rak telakki edilmittir. Tahmin o-

am sarayın a k lunduguv na go""re Lord Plymouth a-sini:t misarfiri olaca tır. 

demi müdahale komitesinde celse- hale hususundaki teahhütlerinden 
yi aç6,ıktan sonra müzakerenin u- kur'Lulmu§ olacakları mütnlea o
zatılmuı caiz olmıyacağını teba- lunmaktadır. Dün Eden Fransız 
rüz ettirecektir. Bu suretle alınan e}çisini kabul etmi§ olup, bu mü
karar He Roma hükUnıetinin arzu- l~alla Fransız kabinesinin nok
su da formalite itibariyle yerine taı nazarını öğrenmiştir. 
P.elmit oluyor. Bundan sonra hem (Sonu: Sa. 6 Sii. 4) 

o Ur ' 
f Onu : • 
'kı}' n. ıçın İmtihanlarda muvaf-

dell ~taızliği mucip olan sebepler
~lbi) utYYen ve izalesi kolayca 
dıl': h-1.o anları bir kere ayırmalı
)etJe d esela ünivers:• .. ede umumi
te.ıeb d erı1erin kitapsız okunması, 
~a.~e en çoğunun hayatlarım ka
llıat?ıa ak için üniversiteye bağlana
~~\'cu~' _bazı sınıflarda talebe 
' 111da ~ ıle profesör sayısı ara-

lıir kııbetaizlik olması gibi... 
)~llard ere bu kitapsızlık derdinin 
~lcdaııİnberi devam edip gitmesi 
'lttdrr ara ıstırap veren bir nok-

:ııetin. Üniversite talebelerinin ff' avalar bozunca 
el'a iç~ ne~en dolayı v-aktinde her 

~"ofea·~1 h~r k~' .. ap verilemiyor da 
jlt ı,;~ erın takrirlerini not ola- . ~azla stok bulunmasına rağmen 

0 ~}'ot? etınek mecburiyeti hasıl ı· •• •• f • t 

Roma ve hem Moskova hükUnıet· 
lerinin ispanya meselesinde ivi bir 
karara varmak için yardım edecek 
leri ümit olunuyor. Eğer ln~iltere 
ve Fransa hükumetleri •a:arafından 
yapılan bu ıon tef ebbüı te aka. 
metle neticelenecek olursa icap e
den yeni tedbirlerin alınması icin 
Londra ve Paris hükfunetleri der
hal biribirlerivle temasa ı:ececek
ler. Her halde ademi müdnhale 

92 numarah 
ilavemizi veri

yoruz r1 ~~~i~anede profesörün takriri- odu n ve kom u r 1 ya -
~l'lbi]e:kek ber dP.rsi derhal an- • • 

1 
d • ? Bu sayının içindekiler: -T arjhçi 

,.~ del'e e . talebe nihayet yüzde e d e n y u k s e 1 Ahmet Refik - Sadri Ertem: Şö -
JcOl')~tiıı ce~ınde bir azlıktır; profe- 1 a r 1 n • penlc Jorjsanın a§k maccralan nasıl 
~~\tı-'l'a.biJ~er!ni talebenin i:vi~c bitmiş?. Hakikat güzel değildir, 
i~ lc~lar h esı, kavrayamadıgı · ld . . . . 1 •• b 1 diyenlere .fotoğrafla bir cevap: -
lcea.h,t e.ıab-kıkın~~ ~a sual sorara.k İh .k "'r vapı ] ğı goru urse e e- Vahdet Gültekin; Avusturya sarav 
d t~ kit b l rnesı ıçın evvelden hır tı a J entrikalarının gizli kalmı§ bir sahif;. 
~tt test· 1n derse a~•.: kısmı göz- • t el koyacak si; Ölen bir yıldız: Reneta Müller 

rılrniı bulunmalıdır. Kitap dı·ye vazı ye ~ nasıl ya§adı naaıl öldü? 
ASIM US · (~ 2ncül) ...---------....._, r Glll e. ~~sı.-

(Sonu: Sa. 6 Sü.. 5). 

B. Chamberlain 
lnglllz Başveklllnln nutku 

İngiltere 
Tecavüze 

v 

ugrarsa 
Kendisini miidafaa 

etmesini bilir 
(Yazııı '6 ~~ 
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Haftadan haftaya: - - --
Türk ferdin in kıymeti 

Lavabo içinde apdest 1 
alan zabit 

YAZAN: Cemil Süleyman 
"Balık, içinde yaşadığı denizi bil

mez; hudud ve azametini idı·ak ede -
mez." 

Evet, sevgili yurd kıordeşı.. . . Sen 
içinde yaşadığın eaadetin zevkini duy- ; 
muyorsun .. Hür ve müstakil yaşamanın 
kıymetini bilmiyorsun.. İnsan, rahat 
bir nefcı:; almanın ne büyük saadet ol
duğunu, nefes borusuna sular hücum 
ettiği zaman anlayor ... 

Bir akşam Ustü, iki aarülfünün ta
lebesi, Şamm güzel bir mesiresinde. 
yaya kaldırımını takip ederek, konuşa 
konu§a yürüyorlar; ateşli ateşli galiba 1 

o günUn siyasetinden bahsediyorlar. 
Galiba. değil, muhakkak öyle olacak. 
Çünkü orada herkesin ~i, zevki, dtişün 
cesi budur. Bahse o kadar derin dal.mı' 
lar ki koca caddeyi bırakıp yaya kal
dmmmm Uzerine fırlayan bisikleti gör
mediler; giddetli bir çarpı§ma oldu; İ
kisi de yere dUşttiler. Birinin kafası 
patladı; öteki hendeğin i~ine c;amur
lara yuvarlandı. Bisikleti idare eden 
Senegalli bir neferdi. Sanki çarpan o 
değilmişte, ötekiler onun yolunu kapa
mış gibi, öfkesinden ağz.t köpUre k~ 
pUre Üzerlerine hücum etti. Eline han. 
gisi geçerse, atıyordu yumruğu .. 
Karşıdan lıayran hayran baka kal· 

dım. Dedim ki babanızın günahıdır, 

çekin. .. Fakat içimde bir eey yırtılır 

gibi oldu; gözlerim döndU.. Zannettim 
ki o yumruk benim kafama iniyor. İz.. 
zeti nefsim, insanlığım, varlığım ezi
liyor. Memlekette ha'bızlık yapılıyor .. 
eliyorsun değil mi?... Bırak hakkımı 

kardeşim. yesin; yumruğu bqım.a o 
indirsin... • * • • 

lçim sevgi ve iotiyak dolu, memleket 
topra.ğına. aya.le bas.ıyoııım. Herkes be
nim gibi nen ve meeut göı·iinUyor. Sa
bahlara kadar gülüyorlar; söylUyorlar; 
çalıyorlar; eğleniyorlar. Hayat başka, 
ya§ayış tarzı başka, tabiat başka, in 
sanlar başka.. GUnee bile, deniz bile, 
sema bile benim gördüklerime benze
miyor. Her şey yaşayor; her şey ha
yat kayna yor; her şey gillUyor ... 

Lostromosuna kadar hepsini kıskıvrak 
ba~lar: divanıharbe verirdi. 

!{eza aynı kumpanyanın Nijer va
purunda, bizzat kendi başımdan bir 
hadise ge:;mişti. Beynel,nilel karantine 
idaresi brafından Hicaz ko1erasına kar 
şı kordon tesis içlr: TebUk'e bir heye
ti fenniye gönderiliyordu. 911 de bu 
heyete. ben de dahildim. lstanbuldan 
hareket ettiğimiz günün sa•Jahı, mu
hafızlarımızın yattıkları yerleri gör • 
mek için baştaraf a geçmel: lazımgeldi. 
GUverte yıkanıyor; kısa boylu şişman 
bir IKonıikalı gemici hortum tutuyor, 
Ben insan mıyım, hayvan mıyım? ... 
Ba§ımdakl festen belli ki hir Türküm .. 
Tamam önünden geçerken hortumu ba
na çeviriyor; iliğime kadar beni sır -
sıklam ıslatıyor. 
Ağzımı açmağa vakit kalmadı. Kor. 

si kalı şakhtln galiz kUf Urlerif le kar 
§ılqtım. BugUn gibi hatırlanın. Va.h. 
31 bir hayvan gibi gözleri kanlı, Uzerl
me hücum etti: YUzUme: 

- Pis TU.rk.... diye bağırdı. 
O devirde bUtlln Fransızlar, Türk

lere böyle hitap ederlerdi. Pıs Türk ... 
Yani o, kösele gibi eiyah ve mUtaaf

fln Koraikalı, temiz Fransız .. Banyodan 
yeni çıkmış; kolonyalar la siJinmi§; i
pek gömleği, tiril tiril keten elbisesly. 
le zavallı ben, pis TUrk .•• 

Filhakika o esnada derhal etra.f ımı 
alan muhafızlardan birinin mUthl§ 
yumnıfiyle yağlı bir domuz gibi Kor· 
slknlı yere ae.rildi; boğuk iniltiler çı 
kararak kaçmala bafladı. 

İ8te o gUnk\1 pis TUrk, zaman geldi, 
en y{lkeek phslyetlerin Ietirak ettifl 
blllolara davet edildi; en şık salonlar 
ifa, ıa-mrtf Frauız kadınlariyle danı 
'!tti. Sevildi; hUrmet gördü., 

Bu da pek kendini methf!'der gibi ol
du ama, bu, ne benim şahsi kıymetim, 
ne de deha ve marifetim eseri değildir. 
Hür ve müstakil TUrk f erdlnln bugün
kü piyasada kıymeti budur ... 

2~ Ktinunusani 934 ''Cihangir" 
Doktor: CEMİL SÜLEYMAN 

lstatıs:lk U. M . nUn hazır
ıadıGı anket 

Ankara, 14 (Telefonla) - ista
tistik umum müdürlüğü, memurla
rı arasında bir anket yapmağa ka. 
rar vermitlir. 

Odun ve komür lif atları 
neden yükseldi 

Hava üç gün<lenbcri yağmurlu git 
mektodir. Evvelki gece başlayan fır 
tına dün geceye kadar henüz dinme 
mi§ti. Her tarafta kış manzarası var
dır. Pardesü ve hatta paltolar giyil -1 
mittir. 1 

Hararet dün 1 2 dereceye kadar 
düşm\i§tÜr. 

Rüzgarın sürati saniyede evvelki 
gece 21 metreyi bulmuıken dün 
16 metreye kadar inmiıtir. Yağan 
yağmurların miktarı da 3 5 milimetre 
yi geçmİ§tİr. 

Karadenizde fırtına devam etmek
tedir. Bir çok küçük deniz vasıtaları 
limandan dı§an çrkamamaktadırlar. 

Evvelki gece fırtına es~asında Ni 
yazi kaptana ait odun yüklü bir yel 
kenti kayık Anadolukavağında Ka -
leburnunda karaya otunnu§, tayfala 
rı kurtarılmıştır. Kayık sabaha karşı 
hamuleaiyle beraber batm1Jtır. 

Havanın birdenbire bozması yü -
zünden kömür nakliyatı da kısmen 
durmuı gibidir. 

Denizden Üz gündenberi kömür 
gelmemektedir. Yalnız Trakyadan 
kömür gelmektedir. Bu kömürler de 
yağmurdan ıslandığından kömürcü ? 
ler bunları almamaktadır. 

Kömür fiyatı birden fırlamıştır. 
Perakende kömürün fiyatı beş kuru 
ta çıkmıştrr. Bir hafta evvel dört ku 
ruıtu. Odun fiyatlarında da 20- 30 
kurut fazlalık vardır. Çekisi 330 -
340 kuruıtur. 

Dün bir kömürcü §Unları söyle -
mittir: 

••_ Bu sene toptancılar fazla kö 
mür getirmediler. Biz de yazdan kö
mür alıp dükkan ve depolara istif e
demedik. Son günlerde nakliyat ha§ 
ladı. Fakat bu seferde yağmur bas
tırdı. Islak kömürü alıp aatmayaca 
ğrmız için kömürcü dükkanla;ı boş
tur. Bizde kömür az olmatma mu
kabil toptancılarda lstanbulun ihti 
cına yetecek kadar bol kömür vıu -

dır. Bilhassa Trakyada fazla etok bu 
lunmaktaclır. Eğer havalar yine açar 
ıa kömür geleceği muhakaktır. Fi
yatları biz değil, toptancılar arttın -
yor. Biz de kaça alırsak az bit karla 
satıyoruz.,. 

\ 
b 

Hcreke:le baloya davet edildim. Tak
simde, Bebekte, Erenköyücde, birkaç 
aile toplantısına çağrıldım. Ne zarü 
kızlar! ... Ne şık kadınlar!. .. Ne kibar 
erkekler var! .... Bir cemiyet ki ahengi 
musikiye benziyor; lisanı nağmeyi an
dırıyor; çehreler bir araya gelince, bin 
canlı sahne, bin renkli levha. yaşayor. 
Bakıyorum, herkes benim, ben herk~ 
sin ... Sanki bir ana, bir abla, bir kar-
deş ... Bana hitap eden her seste, öyle 
cana. yakin bir sevgi, öyle tatlı bir §ef
kat var ki bu cemiyetten uzak geçen 

bcrgünUmc binacı,bin esefle yanıyorum 
niçin uzak ka.ldım; niçin hiç yere bir 
ömril heder et!im diye 11ıılanıyorum. 

Öğrendiğimize göre, bu anket 
İJi barem kanununun değiıtirilme· 
ıi taıavvuru aibi bir hareketle ala
kadar değildir. istatistik dairesi 
bu iti sırf kendi \etkik bakımın
dan haz·~ rlamııtır. 

Diğer taraftan belediye mehafilin
de de tetkikat yaptık. Bundan iki ay 
evvel iktisat müdürlüğü tarafından 
lıtanbul odun piyasasasrnda yapılan 
tetkikatta ihtiyaca yetecek kadar o
dun, kömür ve maden kömürü oldu 
ğu tesbit edildiğini öğrendik. ihtikar 
yapıldığı görülürse belediye işe el ko 
yacaktır. 

TRAKY ADA 64 MEKTEP 
AÇIUYOR 

Edime 14 (A. AJ - Cumhuri -
yet bayramında Trakyada 64 mek -

Yunan B~şv~~ili'!in ı~ayan köşe;!': 
memlehetımızı zıga-

reti dolayısile . ~~· ·h~ • ~ 

Kalabalıktan biri ayrılarak yanıma 
aokuluyor; bana Suriye, Filistlne dair 
tuhaf tuhaf 11ualler aoruyor ve diyor 
ki: 

- Kim bilir, orada yafayan inaan
lar ne bahtiyardır, defli mi?" 

Öyle iıitlyoruz orada !lltın tedavül 
ediyorm\11 ... Şekerin okkası eeklz ku
rup ..• Rakıyı otuza veriyo:-larmq .. He 
le ipekliler, kadın tora plan... ' 

Zavallı gBrgU!Uz, kafasız insan!. 
Saadeti ba.kmız nelerle ölçUyor? .... Bey. 
fendi, ucuza rakı içecek, fpelt gömlek 
giyecek; tepsi tepsi baklavalar; fıs· 

tıklı muhallebiler, kegkUlll fukaralar ... 
Bundan bUyUk bahtiyarlık olur mu? .. 
• DUnkU gUn kadar yakin bir mazi .. 
Türk 11ula.rında ecnebi gemikrlnln hU· 
kilin sürdüğU devirlerde Jdt. Kamarot, f 
yüz yıkanılan lavabonun içinde bir Os
manlı zabitinin abdest aldığ1nı görür; 
şefine haber verir. Biz salonda idik; 
apğıda bir insan boğazlıyorlar zannet
tik; koşuştuk. Kolağa!lı üniformalı bi
rini bacaklanııdan yakalamışlar; hem 
sUrUklilyorlar; hem tekm~lerle yum -
ruklarla. linç ediyorlar. Geminin ku -
mandanma milracaat edildi; zavallı 

kolağası güç kurtarıldı. O zamanın 

hUknmetinin ne yaptığını bHmem. Fa
kat bugilıikU hükumet, mesa)eri kum
panyasınm Kongo vapuru !U\'arisinden 

Bu ankete aldığı ve alacağı ce· 
vapları yine kendi görüt üne göre 
bir tasnife tabi tutacaktır. 

tep açılacaktır. Hazırlıklann sona er 16 
dirilmeıi için hararetle çalıtılnıakta

~·~........: · Yunan gaze- J;· 

dır. 

i Ki TARiHÇi 

Biri Heybeliadada. biri Büyükadada otururdu. YıllardanbCri, bu 
iki r.da ile alakası olanlar, bu iki simayı da tanırlardı. 

Ririsi eski bir deniz zabiti, birisi eski bir kara zabitiydi. 
ikisi de eski mesleklerinden aynlclılar ayrılalı bütün emeltlerini 

tarihe ve maziyi araştırmaya vermiılerdi. 
Birisinin kalınca camlı gözlükler arkasından muhatabına ~ülcn 

açık renkli gözleri vardı. 
Birisinin siyah gözlükler arkasındaki gözleri, yıllarca Önce, Hey

bdiadanın ve bütün dl.inyanın gi.izelliklcrine kapanmııtı. Fakat e§inin, 
çocuğunun, esk; arkndaşlarmm yardımı ile o, şair Milton gibi oku -
m<ıhtan, öğrenmekten, yazdırmaktan ve öğretmekten geri durrr.uyor
du. Hatta hasta döşeğine di.işmedcn önce, kör gözlerinin görmeğe 
imkan bırakmadığı Atatürkün büstünü elleriyle okşaya okşaya, onun 
kudretli çiz~ilerini sezmiş. kurşun kalemle Biiyük Önderin bir resmini 
çizmİ§ olduğunu söyliyorlar. Onun ölümünü anlatırken eski tabiri 
kullanarak .. gözlerini hayata yumdu,, diyemeyeceğiz. O gözler, 
yıllarclanbcri yumulu duruyordu. 

ikisi de tarihten vakit kaldıkça edebiyatla uğraştılar. AhmH Re
fiğin manzumelerini ezber bilenler vardır; Ali Haydar Emirin men· 
sureleri ise her zaman lezzet ve heyecanla okunacak sevimlilikteycfü • 

Büyükada ile Heybeliadanın neıeli havasında bu iki dostun 
ölümü çamlara !İnmi~ birer ukde gibi duracaktır. 

N. ARTAM 

tecisi geliyor 
Yunan ba§vekili general Metaksa

aın ayın on dokuzunda ıehrimize ge 
lip Ankaraya gitmek üzere olması 
dolayisile bugün ıehrimize Atinadan 
altı Yunan gazetecisi gelecclttir. 

Ankarada yapılacak olan Balkan 
erkanıharbiye reisleri toplantısına it 
tirak edecek olan Yunan erkanıharbi 
ye reisi general Papagoaun heyeti ile 
de, ayın 22 -sinde on Yunan gazete 
cisi daha ıehrimize gelecektir. 

Yugoslavya erkanı harbiye reisi 
general Y ediçin riyasetindeki heyet 
ayın yirmi dördünde gelecektir. 

Romen askeri heyeti, erkanıhar -
biye reisi general Sikitiyumn reisliği 
altında olarak ayın yirmi altısında 
gelecektir. 

Bu heyetlerle birlikte Yugoslav ve 
Romn gazetecilerinin gelmesi bek -
lenmektcdir. 

Dost ve müttefik devletlerin ga 
zetecileri, Cumhuriyet bayramında 

da Anknrada bulunacaklar ve mera
sim hakkında gazetelerine uzun yazı 
Iar yazacaklardır. 

v.:· 
Bu sene saçların modası 'degifl' 

Kısa saç modası ba§ladı. Saçl.3t• 
sa kesiliyor. Arkadan geriye, 
dan, yanaklara doğru taranıy~J' 1 
ön taraf ta eski zamanlannkinı .. ~ 
dıran kahkül bırakılıyor... Y0 

bir şapka altında bu nevi saç tt.ı''' t 

çok zarif durmaktadır. 

Geçmiş Kurun/~ 
15 TEŞRINIEvvE:ı.. ' 

M akdonalt ,ehrlmlıd' 
ln:mz amele fırkası reisi Mtıtıır .,,ı,Y. 

nald dUn sabah oehrlmizo gelml§Ur. 
.Me.k Donald cumartesi gUnUne kadıı.f 

mlzde kalacak, sonra Roma tarlkUe 
ya gldecekUr. 
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ŞEH • 1 RDE .. 
Saıagı bir gece birdenbire basan Rus Yeniçerileri, Petrogu, 

11allnayak ata binip kaçmaya nasıl mecbur ettiler 

'<ız11 meydanda aray koltuğuna oturan Çar 
Petro ve sakallar1 traş edilen asılzade,er 

.._ ________ ~ ~--------.... 

Denizde bir ceset' Dönen talebeler 
Kim olduğu teıhis Bakanlıktan cevap 

~- . ~~ 
. -vvyet Rusyada R ·ıı· t., _ _:ı.. edlle;rı lgor bekliyorlar 

lnenk L _ • uı mı ı c.annı -
•ty . roelenne ka111 bir meyil hiı 

nt :ır' ~vyetlcrin aanat ve ede • 
ernınde Rus mi1li tarihinden 

r. 1 ınevzular gün geçtikçe çoğa 

t.1oakov · Ru. ·u~ hyatrolnnnda mevzula • 
tin~ .. 1 .~rihinden almm!f pi • 

la uyuk muvaffakıyetler ka • 
lc .. ~dan bahıediliyor, Moı • 

kite Ulatphanelerinde en çok satı• 
· "rıdp rm, mevzulan Ruı milli 

en alınmlf romanlar veya ro-
İl>or ~Mlrnıt tarihler oldu~ IÖy • 
· 0 •kova gazetelemıcle bu 

titrlere •..L. t k. 1 •... . aaır en ıt er goruyo • 

bu 
e~?~ edebiyatmm bugünkii ha· 
~ ~ Le ! empa aazeteainin bir 
~ Yaptıgı bir büyük ankette 

• I! hü e!. aan~t aleminin bu temayü 
llduiu Yuk hır mevki ayrıldığını o-
8u rnuzu hatırlıyoruz. 
~h~aaı) bir değiıiklik olarak e-

>.faako~ · 
~tih• a .tıyatrolarmda düne Jca • 
l\I h pıyea adı verilen ,eylerin 
~ "ı_ _ ep yakın tarihten, Sovyet 
· netıralanndan, 1917 -1920 

• e. harplerinden alınırdı. 
• >.f 1 tırndi "Deli Petro,, oynamh ova gazetelrinde tarihi aü

• ep Sovyet devri kahraman • 

Yazan: 

Nizamettin 
Nazif 

öldünneğe ve Naibe prenses Sofiyi 
a çariçe ilan etmeğe karar verdiler. Bu 

nu duyduğu zaman Petro ne kundu 
ralarmı giymeğe l'}e de atmı eğerle· 
meğe vakit bulabildi. Yalmayak, 
çıplak ata bindi ve kaçtı . 

Stnlziler çan bu kadar korkut -
mayı kafi gÖrtnÜ§ olacaklar ki ilk 
kararlarım tatbik etmediler . 

Dün öğleden sonra F mdıklıda. Gü 
zel Sanatlar Akademisi önünde de
nizde bir erkek cesedi görülmüş, za 
bıta memurlarına haber verilmittir . 

Ceset s!lhile çıkanlmıf, on beş gün 
denberi denizde kaldığı anlatılmıt • 
tır. Vücudu tamamen tişmif, yüzü 
nün derileri ıoyulmuttur. Katiyen ta 
nrnmayacak bir halde bulunan ceee 
din ayağında üstüıte giyilmit iki 
pantolon, ıırtmda mutamba bir ce • 
ket vardır. Üzerinde hüviyetiııi iıba 
ta yarayacak bir vesika bulunama • 
mıştır. 

Keyfiyetten müddeiumumilik ha· 
berdar edilmiı. ceıet morp kaldml 
mıtşır. 

Bu ada.mm kim olduğu ve denize 
nasıl düıtüğü tahkik edilmektedir. 

BiR KAPICI BAŞI PA 11.A YA -
RAKöl.DO 

Galatada Bereket zade mahalle • 
ıinde Medrese ıokajmda lnailiz hu 
tahaneai 'kapıcısı İbrahim ojlu Halil 
birinci katta Baanıör kap11rndan ap 
ğrya bakarken dütmÜf, batı patlaya 
rak ölmüıtür. 

Ceaet müddeiumumi tarafından 
görüldükten aonra srömillme1ine izin 
verilmittir. 

• 
Üniversitenin lıukuk ve fen fakül 

telerinden dönen talebeler vaziyetle
rinin dikkate alınması için kültür ba
kanlığına muhtelif istidalar gönder -
dikleri gibi dün de gurup halinde 
bir telgraf çekmitlerdir. · 

Talebeler telgraflanna pazartesi 
gününe kadar bakanlıktan bir cevap 
~elmeyecek oluraa hukuk ve fen 
fakültelerinden ikiıer kiti olmak ü
zere dört kitilik bir heyeti Ankaraya 
göndereceklerdir. 

Bu heyetin ikisi bay ve ikisi de 
bayan olacaktır. 

iş haftası 
Bazı fabrilıatlJrler 

lallhsallltın azaldığını 
iddia ediyorsa da •• 
48 saatlik it haftası tad>ıkatma e

hemmiyetle devam olunmaktadır. 
Bir kısmı trikotajcılar, bayram ve 

diğer bazı sebebler dolayisiyle fazla 
meaai sarf etmek ve istihaa]]erini art 
tırmak mecburiyetinde olduklarını 
iı dairesine müracaatle bilclirmifler -
di. 1ı dairesi bu müracaatleri fazla 
meaai için, beher saat mukabilinde 
yevmiyenin 50 fazlasını i§Çiye ver 
mek prtiyle kabul etmifti. 

.. haaredilirdi. Faraza Budi • 
lüvanlerinin Vrrangele kartı Roma tarihinde Pretoriyenlerin, 
~ harplerden bahsedilirdi. Bizans tarihinde V arenılerin ve Os 
~hL' ıundan bundan Borodi- manlı tarihinde Yeniçerilerin nasıl 
ll~~~in~n falan bahaeden kötü rolleri olmuısa. bu Stnlzilerin 

Maamafih Çarm korkaklığını da 
azami surette istismar etmenin yolu 
nu buldular. 

UÇ MANtr ACI Y AICALANDI 
Emniyet üçüncü ıube memurlan 

üç manitacıyı yablamqtır. 
Bunlardan ikiainin adı Topal lı -

mail ile Arnavud lamail Hakkıdır. 

Fakat bunu gören diıer sanat züm 
relerinde çalışan fabrikatörler, 48 
saı\tlik İ§ haftasın:n tatbiki dolayisiy 
le istihsalatlannın azaldığnu iddia e
derek it dairesine müracaat etmit -
ler. Kendilerine de fazla saat için 
müaaade iıtemiılerdir. lıtanbul it 
dairea &miri Hal~k bu müracaatleri 
büyük bir dikk'atle karıılamakta. e
...ır ve etraflı tahkikat yapmadan hiç 
biJ müaaade vermr .. 'llektedir. 

y dlar ydı tonra 

f:'~~orulebıliyor. de Moıkova earaymda öyle rolleri ol 
·· .ı~ bütün bu yazılarda Sta muıtu. 

Aradan yıllar geçti. Şimdi Pet 
ro büyümüı ve naibe Sofiyi bir ma· 
natıra kapamıftı. Stnlzilerin hatır 
ve hayalinden geçmiyecek derecede 
büyük ıslahat propmlin Mzirla • 
unıtt. Onlarm umma,,.cakJan dere
cede kuvvetler yaratmlflı. 

Anadoluclan gelen bir hut.ayı 
haıtahaneye yatırac:aldannı söyliye • 
rek yanlarına alnutlar, hutahaneye 
giderlerken önüne mrf dütürerek pa 
raamı ahmflaıdar. 

, ın umumt havaama en Stnlzilik, yani Ruı yeniçeril~ii hll 
2':~· " •vı,,1,1r .,;.ö.ta.:iJ-.J.-.__ ~ ~la intikal ederdi. Bunlara 
~' t Yeti,en neailleri dedeleri • Moıkova cıvannda oır Ka~ Duyul\.,,_. 
~ .__kı~l~rinden mahrum etme- hane tahıiı edilmiıti. Orada yap.rlar, 

~Yülu de seziliyor ve tarihin orada yetiıirler ve Moskof san.ymm 
)aprnak, millet terbiye etmek iç politika11 onlarm iıtediii tekilde 

Dünyayı daha iyi anlamak, gar • 
bin ogünkü Ruıyaya göre bir hayli 
ilerlemiı ve inkipf etmit olan mede
niyetini yakından tetkik etmek için 
seyahate çıktığı günlerden birinde 
payitahtmdan şöyle bir haber aldı: 

Bu dolaaclmcılar Hırt Ali iımin -
de bir arbdqlarmm evine uklan 
mJflardır. Memurlar kendilerini bu 
evde karanlık bir odada otururlarken 
tutmuılardır. 

Örenildiiine göre, bir kısım fabri
liatörler ayn~ Ankaraya bir istida 
ile müracaat etmeğe karar venniı • 
lerdir. 

~ i icazkir kudretinden idare edilirdi. . . v 

-.ıın müıtajni kalamadıgr an Deli Petro kendim anladıaı anda 
. ~ ~· bu kuvvete dütma~. olı:ııuıtu. Bu 

Üçüncü manitacmm adı Y enite . 
hirli Hasandır. t'11 hatıralann vecdi ile birbirle· düırnanlığını tarih foyle 1~ ~~er.: 

"'flı olmayanla .11 t k Çar Ü""üncü Fedor Aleksıyevıç ol-. r Lı r mı e ura • 'Y h ·· da 
· . .,adiselerin aeyrinden hü • düğü zaman Petro en.uz on ya~m .. 

" Prenaea Sofi mahpU8 bulundu -
tu manutırdan stnbilerle tekrar mü 

Bursadan gelen bu adam lıtanbul 
aabıkahlarmdan birine benzedit: için 
bir kaç kİfiyi dolandnmq. her vaJca 
sonunda memurlar majdurlann ver 
dikleri eıkal üzerine Haaana benze 
yen aabıkalryı tutmu,Ludrr. 

Bir inglllz lclıl taciri 
ıehrlmlgde 

i~ belli olan bugünkü dünyada bir çocuktu. Ana1r 1"ıj ~atalı Kın 
il il Yıirnlannm millet halini al lovna ile prenses So h ~ aeevnadaa

D.:l ·~~famalarma imkin kalma • rasmda bqlayan dtak t dil 
8~~811~ 

~~aoı'l1r. Stnlziler bermuta en. en~ı ~oı -
~ b t · ı reli Çariçe Natalı, Nanıkin ai 't oı. u aatrlan yazdıran ıey ennıt e . P Sofi i Mi 

. toyun Moekovada büyük e - leaine menıup.tu. renrs d se 
~ttr )et Verilen yeni eeeri yani De loılovski ailesınden 8k ıyo~~·di Bu 
,.: ~ldu. Bu eeer dört' cilde an aile Naritkinlerde~ ~0,.._,.C .ıy . v1 e 
-.e},j] k . 1 . . de eceeını ~!:renın aı e-ç,1r.:--- ece mıı. Henüz ikinci cil aaa etinın r .. . . taht .. . 

_:"''lif ••• • Demek ki muharrir çok •inden üatün tuttuıu ~i'n di uzenn 
· ·· · Bununla beraber · de de hak iddia etıne ey · . • 

.. ildeki büyükl"".. __ ..ı uenn Çar ölür ölmez. Prenses 5?fının 
tin k d ugu ..aece mu • izi] · para ve hedıye da 

·~le u retine delil eddetmek in- adamlan Stn erı 
.J_ olur. Zira Deli Petro Ayni ittarak kandırdıJar· . · fi · 
~ ~ bir büyük Petrod~r ve Lakin Ru• yeniçerılen So yı büa-
-·'llll hayatı vardır! bütün tahta çıkarmak tarahna her 

" li • • • _ _ı_ ••ınadılar. Yalnız yap -ue ..,. neaenae yan...,. . de Ça . N 
S..~ .•etr0 A..,.1_1 • n neticeaın nçe a-
ı::"'ldıl . · · · u.: an ısya uza]tlqtırdıla 

lı il .bıraz da biz bahıec:lelim taliyi saraydan Sofiyi d ve 
·· du,~ınparatorluiunun met : Petroyu kral, prenses e na-

~ ~~)"eti oıa!ıan araamda mühim bir ibe ilin e~tiler. esine kar§• yapılan bu 
ti ~tında bu Ruı Ç-an Prut neh- Bu halı, ~n~ Petro unutmadı 
~ o.illa Baltacıya mağlup olma hakareti kil~~kanı almayı k .. "k 

f." ~ nlı devri tarihinde unutul Stnlzilerden ınti 'nıledi uçu 
!l-ı 'ltat Yer kazanDUftır. ya,ta kafaerna perçı · . 

lltr.1 -· Ruı millet· . t .h. de B· .. ..1..ı-t sonra cereyan eden ı· 
~ ı_ .. ının arı "' o ır muaac: b ki k h 
~l ouyük adamdı k. • b' h8dite ise u çocu u m 

l'ıe elti un\1 öldürm .. r· ı. K -•--~..ı--. ıncıb. ır "d 1 havaaı kattı. Bunu da 
llYan Uf ur. ı~~ı cına ır ı ca 

t\iJ Irıa 0~n azabmı çektirmittir. kısaca anlatalım: M k f ·ı d 1 . 
~.~'-lellıiır un kadar likayit koca gö Eski devirde o•d.0·1·a111 zadi eDe~ 
. •' •h).\ ır. Sarhoıtu k .. fürbaz k ta evlen ın ır er . elı 
~ltl)ı· k:l'2dır C r, u - pe g~nç Yaf e mucibince hi--

J:' :flit. ... · ınayetlerin envaım Petroyu da anan kızla yani' E d 
~ •~:\t ,. edi .. · bir ıenç v o-':f)" ;_ 1<u, ·· .. 1 • • aevm 11 ·ı henüz sinni rüıde 
l'ı\r. 'ç'ill·a. . •uru erını kırbaçlaya ka Lopuhine 1 edi · 1 reli Pet b 
~~~~ il!c ınsan, olmak yoluna aok - varmadan evlen rındi ı~n: bildir~o)d' v~ 
1 "'tı• ıc-c i on d R . di k arı ken " ı ıgı 
··=~' ~e:ri;e 1 • un .~~· uayayı ız vaç ar enıek iatemi~ti, la-

na.ebet peyda etm~~~ 
rm Moıkovac:la 
istifade ederek bir isyan ~ ve 
tahta çıkmak İçİll huJrbldar yap. 
IDlfbr.,, 

Bu haber üzerine Deli Petro bir 
yıldırım ıüratile M~~?.vaya c:lön~ü. 
Moskova üzerine yuruyen Stnlziler 
her tarafta top ateıleri ile kaf§ıiaf
tılar Yeni ku'VVetJerinin yepyeni si
lah]~ ile bu hafı bozuk sürüyü mai 
lup etmek Deli P~~o için bir çocuk 
oyuncağı oldu. Din yakalananlar o 
güne kadar m~li ıörülmemit ifken· 
celerle öldürüldüler.· 
Moıokovanm meydanlannda .sa -

tırlar günlere~ Stnlzi ka~uı. ~~!~ 
Yalnız ilktqnn ayının 27 ıncı gunu 
Moıkovanm kIZII meydanında cel • 
)atlar 33~ Stnlzi kafası uçurdular. 

Prenses Sofiyi tahta çıkarmak iıte 
yenler Petronun ıılahatma aleyhtar 
olan uılzadeler, Boyarlar ve Rus 
ayanı idi. Petro kml meydana aaray 
dan bir koltuk ıetirtip üzerine kurul 
mUf ve bu "ilzr.delerle ayinı ve 
boyarları kendi adamlan ve taraftar
lan olan Stnlzilerin kafalannı trat 
etmeğe mecbur etmiıti. 

Çarın soğuk bakıth gözleri önün
de her boyar kendi adamlarmm en
aeaini trq ediyor ve onu cellada ilen 
di eliyle teali mediyordu. 

Nihayet Huan ele geçince diier 
aabrlcalr da ikide bir yakalanmaktan 
kurtulmuıtur. 

OTOBOS KAZALARI ARTIYOR 
MaçJCa - 8eyazrt hattına i,Ieyen 

3253 numaralı otcbüa evvelki ak 
tam Ni,antatmda T eıvikiye camii ö 
nünde otobüı biletçili Selihattine 
çarparak aol ayaimı bnnqtır. Sala 
hattin hastahaneye kaldmlmqtır . 

GUlhanede 1N1r••1Z tedavi 
ve mu•r•• gllnlerl 

OUlhane A*lırl Tebabat T&tblkat mektep 
ve kllnill NT-taa MDMi dlrtlertnı 1&-10-
937 cuma g11nU bqlry&e&ktJr. 

Xllhteut fUbelVID pollklnllk sUn ve aat 
cedvell 8f&ltd& YUlldJft sfbldlr. Bu eaaUır 
zartmda mUracu.t eden bQtOıı hutalar para 
m muyene n ted&YI ohmurtar. 

Pollkinllk mllrMıaat aau...s 1-ıı, muare 
ne .aauırt Jt-13 e kadardır. 

Dahili butaWdar: l&lr, cuma &11Dleri Prot. 
SUreyya ve Prot. AbdWkadlr. 

HaricJ hutalıklar: Puarteal, per,embe 
rttnıerf Prof. Kim Kemal ve Prof. Kurat. 

Huıuıi bir tayyare ile Londradan 
dün tohrimize mühim bir lnailiz içki 
taciri aelmiftir. 

Bitkin adını ta§ımak~ olan bu 
zat, kansı ile birlikte gelmiıtir. Ayni 
tayyarede, King isminde bir İngiliz 
bayanı ile T ravra iaimli bir doktor da 
bulunmaktaydı. Tayyare Yetilköy ia 
tuyonuncla ve kendileri Pera'Palas 
otelindeclirler. 

lngiliz aeyyahlar, ,ehrimizde bir 
kaç aün blacakbrdır. 

Em/~k ve egtam ban
lla•ı memuı alıgor 
Bu aym yirmi betinde Emlik ve 

Eytam bankaıı 6 atajiyer memur ala 
caktır. 

Banka, bunun için bir imtihan aç 
mrt§ır. 

Müaahekada muvaffak olacaklar 
6 ay ıtaj görecekler ve memur kad -
ros!"na dahil olacaklardır. 6 aylık 
~taJ esnuında stajiyerlere 80 -100 
lıra araamda ücret verilecek. taj 
müdeti bittikten sonra bu ücrete 
yüzde yirmi zam yapılarak maata 
bailanacaklardır. 

oaz baatahkları: Carpmbll. cuma Pr<.>t. -==-=----------
N=.,.~~rklan: C&rf&mbll, ouınar.e , 1 , ·====== •:=::o::klan: Puarteal, )>*r Jl.ı.&&&Lll; & 
,.mbe, Prot. NU&bet Şakir. 

K&~:n Hat. Puarteaf, cumartesi Prot. AH 
l:aat. 

Kulak but&lrklan: Puartelf, cumartelf, 
Bu işler bittikten aonra Çar bu 

Ayan azaıiyle asilzadeleri ve boyarla 
rı sarayına topladı. ve hepsinin sa
kallarını traf ettirdi. 

Prot. lanl Tawr. 

• Denia.}'O.lları ld&relllılJn 836 )'Ilı ıçlllde ha 
aılltı 3,11 milyon liraya ballt olmu,tur. Al 

manyaya raınarl&nlnlf yeni gemUer 9&Jııma 
ta 'ba,l&dılıtan aonra bu huılltm ytladı elli 
Dl8betlnde &rtacatt aöylenmektedlr. 

C&r'f&ın1>a, ~•hr. . t enn eııgıne o yak- zaman kabul etın mda Stnl:!ilerin 

b [)l!!i ~l·-.11111 i' e • rileri ~in, tehdit ;ı:~]diJilince ?'elkt'!n -
11!\?l b .. etro:- .. ~ ısyan ed~e . · ti. Maamafih evle -
~1 ~; ~}'ii!;: ai':.'1 ?n plinda hatırlana leri suya ındif ~ı batı bot bırak 
~' ,., ~u . · ası muvaffalayetlerin nir evlenmez 8 

-< C>J s7ay1 St 1 ··ı d k ~tt ._~U~tu rı zı er en urtar mıştı. izi} r kendilerine: karıı 
11~eti:~lcr n r. Bu hali Stn ~ıardı. Ve bir ak • 

~l'di 'Utyanuı bir nevi Ye- bir hakarte pyı'I\ 18J'BYI basıp Petroyu 
m ant ıurette 

Asil bir boyar sakalı t?8f edilince 
ut.anarak iki elini yüzüne kapamlftl. 
Petro onun turatma tükürdü ve ko 
caman bir tae votka, doldurup içine 
bol bol kırmızı büber attıktan sonra 
herife uzatt: 

Cl1t ft 11Wır9YI butalıklan: 

cuma Prof. Burhan Remsi. 
idrar yolu hutaııklan: Sah. 

Prote.nr Fuat KAmlt. 
cumartesi 

yerde duruyor. Onlan topla, öldü. 
iün zaman mezarına koydururaun J 
Belki öbür dünyaca iıine yarar ..• 

• MUll lanayt Blrltttnde dUD oorap fabrl 
katörleri bir toplantl y&pmlfl&r ,.. ıtandar 
dlaeden aonra karııl&ftıklan mU,kWAUa.rr 
konUf&l'&k icap eden tedbirlerin almmumı 
fıtemı,Jerdfr. 

lana1i Blrllfl umumi kAUbl bu dilekleri 
lMbU etmtfUr, . 

• Kıtreei AbdUlk&dlrin e,yaıannı Ç&lmak 
tan aucıu A.dUe lldııcl ceaıta ~me i 
aonunda Dç ay hapse mah"m•oımuıtur. ı - Sersem! fç tunu! Sakalların Arlruı Jarm)~ 

, 



. 
4 - KURUN . :t'S: BfRlNCITEŞRIN l 931ı 

· 1 ispanya ticaret anlaş-ı 
Bilgük Polis Ha/igelerlnden Birincisi: 

Pinkertonun Maceraları 
ması f eahedildi 

Ankara (Telefonla) - 1933 ae-· 
nesindenberi ispanya hükumeti ile 
aramızdaki ticari münaaebatm bağlı 

~ Yazan: Volfgang Haynrlh --•Tefrika numarası: ti ~ olduğu mukavele Vekiller Heyeti 

MAHKEMELERD 
-------* 

Linkolne suikast! 
karariyle fesh~dilmi§tir. 1 k . t d a K 

Mukavelenin feshine sebeb olarak 1 g a z e e a r a s 1 n 
bugünkü kan§ık vaziyeti yüzi..inden 
lspany3 hükumetinin mukavele ah- • k t • b / d 

Plnkerlon Cumhurrelslne gizlice seyahat 
tavsiyesini kabul ettirdi 

~:::~~1fı!1~et~~~e. riayet 1 1 as avaSI Oku 
Llk Maç· arı f ehlr ed"ldl li l'umhaıiget gazetesi aleyhine açılan 

Amerika Birleşik hükUmetler 
ikiy~ aynlm1ı7 vaziyette... Cenup-
1ularla Şiınallilerin ara.tt fiddetli 
açık .... Bu gerginlik devresinde, 
~imal hükUmetleri Abraham Lin
kolnü cumhurrei.!i seçiyorlar. Ce· 
nuplul.ann "Şimale Dehfet!" iaim
li gizli te§kilatı, hazıı-lafcta .... Po
lis 'hafiyesi Allan Pin1:erton ela.,, 
muavini Dcyvislc birlikte, Şimal
lilcr hesabına, faaliyette ... 

Cenubun arzusuna muhalif olarak 
birle§ik hükumetler cumhurreisliği -
ne seçilen Abraham Linkoln, csarc 1 
tin ilgası için mücadele edenlerin ba 
ıma ge:en adam. 1861 §Ubatında 
Sprigfiydi terketmi~ti. Nevyork üze -
rinden Vaşingtona doğru yola çık -
D:!§tı. Orada devlet idare-:=:~i res 

hmuyorlar. Ahali, vücudunzda si- Ankara, 14 (Telefonla) - Fut. l 
zin etrafınızı aannca, suika.stcılar el bol Federuyonu lik maçları hak· davada dün "Haber,, muhaı rlılerl ~;· 
lerinde rovelverler ve hançerlerle si kında bir karar vermiıtir. ve "1 Bnn Başmuharriri dinlendi ~ 
ze hücum edecekler, katiller İflerini Bu karara göre, Ankara, latan· B 
bitireceklerdir. Cemiyet, ihtiyata ria bul ve İzmir bölgelerinde bu ıene· Dün üçüncü ceza mahkemesinde masmı ddva ctmi§tir. cfıtn u 
yetle hazır bulunanlara, kime kızıl ki liğ maçları teabit edildikleri ta· "Haber gazetesinin,. Cumhuriyet Dün iiçüncü cezada görü!eJl ~ \crı 
yuvarlağın isabet ettiğini hiç kimse- rihten on bet gün daha geç bqla- gazetesi aleyhine açmı§ olduğu bir hakeme bu çerçeve dahilinde 

h d h b 1 1 b k• iktibas davası görülmü•tür. yan etmif ve B. Nizamettin ~o: 
ye, atta ora a azır u unan ara i yaca .ır. ,. t~r · 
le söylememek üzere yemin verdiğin Yeni AnkaTa Ajanı Dava, Cumhuriyet gazetesinin B. Hikmet Münir ve hariciye ırı 
d 'k ] · · I · h ı "-~• 'f V kil t' d • Haber gazetesinin n~•riyatmı, me • nin teşyiinde bulunan Tan bat l' en, ımı astcı arın ısım erı meç u - ıYıaarı e e ı mü ür muavı· _,, 
dür. Bu v:ızi:·~tte de, suikastı yapa ni B. Ferit Karılı Ankara Futbol haz göstermeden almıt olınası üzeri harriri B. Ahmet Emin Yalman ~er 
cak 9 fedaiyi tevkif etmenin imkam Ajanlıoına tayin edilmiıtir. neydi. ' olarak dinlenmİf!tir. ltıtrı. 
yoktur! Van f ö:U civarında mazot Bundan kısa bir zaman evvel, Ha Şahitlerin üC"ü de. hariciye ~ı 

. :''..1J:3ha~ Linkoln, ~oğuk?~lı, sa· kUJUSU bulundu riciye vekilimiz Tevfik Rüttü Aras, ve Irak elçisi ile mülakat ya~ l~n-n 
kın. ke:ıdısme tamamıyle hakım gc· 

0
. bekı'r (H .. ) M'd ltalya yolu ile Ce::evreye gickrken sırada Haber gazetesi mensup "llla 

.. .. d ,.. d ıyar , uauaı - ı • Haber a:ııı7 t · · da dan ba•ka hiç bir gazetecinin, O runuyor u. ;:,or u: • dak. .-e esı, ...._ aynı zaman ... 
P , . b . yat cıvarın ı petrol arama ıru· nazetemiz tah · h ti. d b 1 meyanda Cumhuriyet gazeteıi 111 Aıh .... 

- ettı, u vazıyette yapılacak b b'"t'' faaliy f I I k b' e nr eye n e u u l .. l şey nedir'> .u . uıc:n d k.:ı' e ça ıt~~ • ı: nan - B. Hikmet Münirdcn bqka, birinin de mülak~t mahallincle b :iJn 
Pinkerton, izah etti: kurıncı d yu a akçı tadıyanHga~ı ıkıncı muharrir B. Nizamettin Nazifi de madığmT ve doktor Rüştü ı..~ 

B h . . d . ha yu a aram ır. ahhazırda h .. tıu it G 1 h .. fotog" raf mm ya!nız Haber fot ~h• en, er şeyı ınce en ınceye d . eli e . d ususı re e a ata n tımına gon bi.., 
S.'-;.:~~ düşünen Abraham Lin .. zırladım. Nevyorktan ve Baltimor ü- ıon aJ ~· ~ •ı evam etmekte dermitti. sı B. Ali tarafından alındığını 'r 

k..oln, c;=::~ı:- h~:..a.::~~ chaliainin' zerinden Vaşingtona kadar 'bütün ola~ bu 1 1!1cı kuyuda ıaz bulun· Bu iki muharrir, hariciye vekili etmiştir. °rlıa 

llleli c!i~~ =.lacaktı. 

, • dd 1 dem'ıryolu eJı'mı'zdedi H h . b' duguna daır bazı emareler zuhur d k Ar d Muhakeme. Cumhuriyet tı._ k.:-,.,:;ssiı: =~::.tfı ıi.'.: ~=-=-.:::::A:- ti eti • r. er angı ır etm' t' o tor ası teşyi e ecel:, ay.1i za. ··'«l "" ) ~ d' 1 lf ır da k ~:- müdürü B. Hı'kmet Mu"nı'fin - · du. 1iJ: "' .. ,· .. :~ Lesi~!;:!.:-::::~ tasavvu: e- 1n ıse o mamnsı için, ajanlarnn, her · hakk .... man enuiaiyle ve kendisini uğurla ... •..ı_':. • ,,. [ • h ... l'f .. tehlı'kelı' noktada öbe' t L-'kl' la Bu huıuı ınd• konu-'"1cnnn "' gele ı· l la 1 l , b asım din}etl"ek lizerc dig" er bir l 1 =-ıı;:;;;..~yc:-~. una gore mu ~e ı gc- n oe ıyor r. ..t h 1 .. I . ısooT' •- maga n cup OI~at rıa -.a er "'<!- "llt),~ 
:riiı &:":~·=: l~:;;-~rile.!.:li··,. .. Ta • Bunun1il beraber herhan i bir mev mu e ~11 arın ıoz erı met: zetesi adma konu§acaklardı. <> talik edilmiştir. r,.t3, 

tL. 1 1 1 . kiin daha üstün kuvvetlen~n hu"cumu rede gazı~ çıkacaiı. huıuıundakı ki l'.J ı )\., ı i"Cinı;:' b.a.::::: 1 >ir c.:-. a.,.""ma temın e k ti ku 1 ld Nete ·m, buna muvaffak olmuı • yaşın d kı" p• 
Clileh~~· ~:. Bu ::!.!!'.:ıtlc kc.rdi·.:·.ıin n~ u.ğrayacağmı garanti edeme k::r-:ded°i':.. VVet 

1 
o uğu mer· lar ve hariciye vel:ili, kısmen phsen a JI 3 t 

b'Syle bir ne~~":t..:fe )vl ~· .. 'CJ.rllece!fni yız. Sız resmen aeyahate çıktığın17 B ru ta a .. .. ve kısmen de siyasi Müste~ar Bay kaçıran gen~ :~.t1!
1 "! 

şarıarak, seyahat planını bütün te - takdirde ~aranti edemeyiz, demek is n u ! ! E:C8; Van J01d ke- Numan Menemencioğlu delaletiyle y '""ıt. 
ferruatiyle çizmiş, bu arada cenup tiyorum. Emniyetinizi, sağlığınızı arın . a T .. 1 

c!varm a a ev. B:ıy Nizamettin Naz:fe ve qjplomat 6 A b f 100 Jlr' 
§ehirlerinde uzunca müddet kalmayı ancak bir tekilde tekeffül taahh "t v~lce ışletı ıp uzerınden epeyce far arasında - hariciye vekilimizin Y R P S ..ıf dt.; 

ki ·· l · f k .. ederim. Eğer zahı'ren eakı'vıeekı'lde sue bır za.man geçmesiyle. üzeri kapa- b' "dd da para cezası yeU' l'•1 
ve nutu ar soy emeyı muva ı gor b t d b I ır mu et görüştüğü - Irak elrisi "il 

.. t" yahat planınız bakı' olmakla beraber, nan ır mazo ma enı u unmut· B N . Şe k d B H D ~ ....... mu§ u. tu . acı v et e . ikmet Münire ün cürmü m-hut vakalarıO' ''1\l 
Gayet neşeli bir halde, hayli kala husuai bir trenle, bizim muhafaza - r. beyanatta bulunmuıtur ~an Sultaahmet dürdüncü asliye~ li), 

balık maiyetiyle beraber, Nevyorka mız altmda gizlice ve derhal hareket Askerlik dereleri Bu sırada ortalıkta Haber muhar· za mahkmesinde meraklı bir " O 
ayak bastı, "Kontinental,, oteline in etmeğe razı olursanız, hiç bir tehli Üniversitede verilmekte olan aa rirlerinden ve az sonra gelip, harici kaçırma davasına bakılmqtır. ~ ~ 
di. Abraham Linkolnün maiyetinde keden korkmanıza hacet kalmaz. kerlik derslerine bilaistisna her tale. ye vekilinin vapura çıkarken fotoğra Semiha isminde 13 yqmda ~llrtı 
Şikago şehri mümessili Mister Cacl Bu takdirde, herkesin resmen sizi benin bu yıl mecburi olarak devam fını çeken Haber foto muhabiri B. genç kız rejide çalışmaktadır. -~ ~ 
da bulunuyordu. Bu adam, polis ha- buradan hareket edecek bildiği sabah etmesi esas konmuıtur. Ali Ersandan başka hiç bir gazeteci itine gidip gelirken bir gün 1°"I/ 
fiyesi Pinkertonun yakın tanıdıkla • Va~ingtona varacaksmız! yoktur ~yAa:""ıar_ın ...... da,.S ... e~l ... ı'm ...... ı·s ... m-ı'-nde'.L. b·-ı·r--~-:..JI 
nndan biriydi. Cumhurreisinin maiyetindekiler - 1 Ye1,1I eeerlar f Yalnız .. an,, bat muharriri B. -:s rr., 

Bu Mister Cad, otele yerleştikleri den yqlı bir miralay, diılerini gıcır · Ahmet Emin Yalman bulunmakta • tanıııyor ve iki genç bir rn:: ~ 
.. ..wl d da ka tık dattı· Yeni TUrk d k' ..J_,_. H b h 1 sonra biribirlerini çılgın gibi se'V" gun og e .en sonra o pısı ır - · ır ı, o cuuu, a er mu arrir erinin 

datılınca, hayrete dü§tÜ. Bu sırada - Birleıik hükumetler cumhur • EmlnönU Halkevtniıı ayda blr çıkardığı Ye D.ldığı beyanatı, Haber muharrirleri ğe başlıyorlar. ._ 
hiç bir ziyaret beklemiyordu. Biraz reisi, haydudlardan korkup da sak • ~tm~~~. mecmuaamm tıs inci u.yw lntlf&r ~afından alınmI§ olduğu için, tabia Fakat kızın annesi Mihriban. ı 
dinlenmeğe çekilmişti. Seyahat yor _ lanmaz ! · tıyle gazetesinde ne§retmek lüzum iki gencin münasebetlerini habd J 
gunu mümessil, seslendi : Abraham Linkoln, bu lakırdıyı htanbal Beledlyeet ve temayülünü göstermemiştir lınca, biribirlerinden vazgeçir l' 

_Giriniz aöyJiyene döndü: şmıa TiYATROSU Halbuki ayni beyanat1drın ve fo. çalI§ıyor ve iki gencin mütea~t~ 
Kapı hızla itildi içeriye, yanmda baş - Miralay, bu itte baha mevzu o TEPEBAŞI toğraflann ertesi gün Cumhuriyet falar vaki olan evlenme ıararJ8P"' 

k ·k· d l be be AIJa p· lan ben degı"'lim, Amerikadır! KUSaaaut 020,,!?~- d · red cevabı veriyor. a ı ,ı a ama ra r, n m- uau.1..-n.1 gazetesin e intı§8r ettiğini gören • ..w 
Pinkerton girdi. Müteheyyiçti: Sonra da Allan Pinkertona fU ce - s perde 16 tablo Haber gazetesi matbuat kanununun Nihayet Semiha bu hayata ~' 

S 1.. 1 vahı verdi: · · f 1 tah .9.. ··1 ed · ..... i ..--~ e am aşmayı uzatmakla vakit komedi verdiği selahiyete dayanarak, mas aza ammu emıyecegın )1 
kaybetmiyelim, Mister Cadı Derhal - Yapn öğleden evvel Harris - Yazan: Shakeçeere raf ihtiyar etmek suretiyle temin ey lıyor ve geçen sah günü evindeJllı" 
J\braham Linkolnle görüımeliyiı;! burgcla bir nutuk söyliyeceğim. Bun FltANSIZ ~~=~UK. ŞUkrO lediği hususi ncşriyatmm diğer bir çarak o gün akıama kadar ötede 

Cad, irkildi: ' dan vazgeçemem.' fakat, nutku sÖy- Saat 20,ao da TOKA. ~ perde komedi. Ya. gazete U..rafmdan 24 saat içinde hiç ride do!cışıyor. 
C h l 

leyince, emrinize amaJeyı'm ı · 1 • • 1 Ak " · Sel' · d'"kk" --" - um urreisi e mi? Bu, kabil "' zan: Edvard Burdet. Tilrkı:eaı: Fikret Adli. ' - rent-z gösteri mcden alınmış ol • şam uzerı ımın u ~ 
değil. Kenc;lisi, fazlaca meşgul! -----------------~---..-_. ...... ._ _ _._ .... __ ~ .... ~-----~:.:;;:..:~I gidip kendisine meseleyi anlatır 

- Bilhassa aizin kaDil olmadığım Kurt R<Jndcl/, e"tn13ktar bıçkı Edebi Roman : ~O ter bileti aldılar. önce "haft:ı.nın aktil- . Selim vaziyeti öğrenince ~ 
söylemenize karıı. bunun derhal ka U8taaı Ksaver Mayerle ve kıanaı valiteleri" filmi gösterilip. bunu kısa ya eve gitmesini nasihat ediyor, ~ 
bil olması icap eder! Yanımdakiler 'Ro3a llayerle göriJ.§tükten aonra S E V G İ ,• bir komik film takip etti. Ve şimdi, kat kız gitmemekte ısrar edince .. J 
den §U, benim Baltimordaki ajanım değirmen'lerinin bulunduğu yer ~ tatlı bir melodi duyuldu. Asıl film baş- ikisi de o gece ipek sinemasına-~ 
Mister Deyvistir. Kendisi, "Şimale den umkla.,ayor, bir tepeye çıkı. U ya n i n C a • • Jadı. yorlar. Sinemadan saat l 2 de ~_.. 
Dehşeti,, adlı suikastcılar cemiyeti. yor, manzarayı seyrediyor ııe ta- iki sevgili geceyi sabaha kadar ~tlC! 

... _ ""- ..ı_7 Hana Georgla Kurt Randolf, beyaz 
nin azasındandır. Bu ela, Linkolnün '-yy~ıe lKUıyor: Yazan: Maka El riyet tepesi ve civanndaki kır~ 

Gu b • perdede görünen cazip kızdan gözleri- d l J 
İneceği trenin g""'ecegı"' demiryollarm neş, a.m;ştı. Sonbahar sisleri, o aşarak geçiriyorlar. Sabah o~ -,- did Uld ni bir türlü ayıramıyorlardı. Yumuşak 
sahibi, §İrket umumi direktörü Mis- va e t en pe~Jerini örüyordu. Göl da, arka tarafta, siper ve !'ahat bir Selim eve gidip annesine me• ı L' d h f saçlan ve levent, elastiki vücudil, 
ter Feltondur. Her ıey hazırlanmı• ge er, ın en o u örtUyor, Vaytencki bölmeye yerleştiler. H anlatıyor. 

y k rd ans Georgun gözleri önün~ Gittanın "' 
tır. Vaziyet, saatle ölçülüdür Pek uşatıyo u. Randolf • gerisin geri yola Hans Georg, şöyle de:ii: . h ı· · t• · d .. Annesi kendilerini polı'sı·n ev~e·'-d"-"ldil B .. • 1 aya ını ge ırıyor u; guz.el yı!dwn gü. 
az bir gecikme, cumhurreisinin z.kı ıüU • ugun, kalbi o kadar baş - - Biliyor musun, böy e "e:ıtim" bir ı lerek aradıklarını söylemesi ii% "'-:.t 
be 

. kalaştı ki' lokanta, pek ho!:!uma gider Tanıdıkla- Urnseyi;,i, ışıl L~ıl gö?Jerinin bakı§ları dtr'.. 
tı üzerine müessir olabilir. Bizi · - da, Kurta Lizbet Raymeri hatırlatıyor- iki gene kol kola karakola gi O 

derh~I kabul etmesini temin etmeni Sözle§ildiği gibi, Randolf, ertesi sa- ra ra.stgelmek tehlikesi hat:ra gelebl- d teslim oluyorlar oradan da ciitt' 
zi ısrarla istiyorum! hah, Vayteneke uğradı: kilçük spor o- len yer~et'de oturmaktan çekinirim! u~. meşhut mahkemesine veriliyorlst:, 

Cad, hiç agız" açmadan, -•km biı tomobilini sevkeden Hans Georgun Kurt Randolf, i~tirak etti: er iki dost da, mevzuun ı:ıe~Tinl ta- Semiha dün vakayı anlat~rı 
halde dıpny ıktı B' r--:s k yanına oturunca, hareket edildi. Oto- - Tıpkı benim gibi! ı~~lım ! Sıh- kip cderk::ın, şahsi hislerinin tesiri al· sonra ~öyle dedi: 
sonra da., .. a ç. · t 1~ çe~rahsaat .. mobil, geniş devlet caddesi üzerinden hatinize ! tmdaydılar. Film sonuna varıp ta, sa- ~ 

L
. k 1 .. ukç zıyadare dçı d am adeti kayıyordu. Gidiş amuımda. bir- Köpükh"ri te-:ıın bira k>lclth!ehini 1~., yeniden aydınlandığı zaman,Hanı - ikimiz biribirimizi sevi~ 1 
ın o nun 81'1lJSın uruyor u · k k 

1
. 2_. G""'r ·a K t k' b' .. d Selim beni kac.ırmadı. Ben kcııOJ 

D k fi 
·s • aç e ıme teat111ınden daha fA.Zla konuş kaldırdılar. ~onra i5tahla tıka basa ~" Z ur • san ı ırer 1 nya an U· I 

ete ti e cumhurreiai, el ukıf . madılar çtlnkU Hana Georg . 1 d kahvaltı ettil;;,, - yamyormuş gibi oldular. zam a evden kaçtun. ~ 
tı~~lr·ı!J~ra Pinke;onun ajanı Dey • turduğu1 zamanİarda, llkırd; :~;:k~~ Cigaraları da pUfUrdettiktt>n sonra, Sin~madan çıktıktan s:rads, Hana .Selim de ayni ıeyler.:Ien 
vıs, umat ver : hoşlanmıyordu! Hohenbagın avukatı Dr. Verı>here uf. Geo:-g, gillümıiyerek, şöyle söylüyor- mıt ve Semihayı kaçma!~ için • 
. - .~· Pinkertonun arzusu üze Şehre vannca otomobili durd d . radılar, i~ müteallik olan ~yleri, 0 _ du: dırmadığmı söyliyerek k ' 

rıne, Şımale dehtetl,, gizli tetkilab - Bir aslan' gibi acıktım u;e:ı· rada muk&veleye bağladılar. - Komik bir feY ve bu hissimle ihti- suçlu olmadığını ileri ıürmiiftiİ" 
nm azasm~ o~um. ~kealinal önce kahvaltı etmefe gidelim; fakat: Tekrar sokıığa çıktıkları vakit, Hana mal alay edecekaiıı, Wdn bu filıu, beni Fakat mahkeme Semihamn 

8 ':' ~emıy~t: du~ &ltimora muva Ulks bir lokantaya defil! Ben, yemeği Georg. sordu: doğrudan doğruy& alikalandırıyor! men 13 YB§ıncla bulunması do 
saletınızde sızın vucudunuzu orta • nefis ve fıçıdan doldurulan biruı da "- Şimdi ne yapalım?. Kurt Raııdolf, eustu. Onun hesabı- henüz sinni rüşte vasıl olmadıls 1 
dan k~ldı~ayı kararlqtırdı. Bir enfes, gayet rahat bir lokanta bili~ - Benim canım, ıinemaya gitmek na da, hal ve keyfiyet böyl~vdı. Ancak, kınımdan, Selimi 6 ay hapee ., 
to~ha ıçensı~den yuvarlaklar çekildi. rum. Sence de makbul mu, Kurt? istiyor. Hele bir bakalım, h:!ngi ıine- o, diğerine kalbinin mrmı ifp etmek lira da para cezaama mahköaı 
~1°? ~ız~l bkır -~~~~ çeÇekktiyl ıte, aui· - Bence hep1l bir, aziz doat, .. ben- malards han3i filmler var : istemiYordu.... tir. ti'j 

a3Le ıttira cueçeııı;tır. i en yu - ce ben11f mUsavi'. Kurtlabangı' filmi go"nnelt"'--re han H b -'- de Ancak Selimin mahkumiyeti ı ki da 9 r- u.: o eauag, aözlerine vam etti: --_-ı. 
v?~ a ar n tanesi, kızıldı. Dola - Ana~dede dolqıyorlar lüks mal· gi sinemaya gidileceği hususunda. an- - Hemfiren Gittayı ae~diğimi çok lunmadığıiçin mahpuıiyeti tlP" 
yısıle ş~~~-~timorda 9 ki§i, rove) lar satan mağaza.larm ilk •vitrinlerini lqtılar. tanberldir farketmif olacakam. Ben lunmuıtur. ~ 
v:e: ve ·~~lele müeellih olarak, seyrediyorlar, hızlı hızlı yUrilyen güzel - "Bavariya" sinemasında bugün onu hayli zaman önce sevdim ve pe • ____......,.. ' 
sızı beklıyor. Hepsi de. gardan sağ kadın ve kızları gömen ka.çMnıyorlar· "Sevgi; Uyanınca .. " filmi göeterili· reatiflerime gayet soğuk mukabele 111• 
cıkmanıza imkan btrakmamak husu dı. Bir müddet yilrUyerek, "Gambrl- yor. Haydi, oraya gidelim! ettiğinden, iztiraba, inkiıara uğradım. Ku!9UDB abone o 
sunda. kati aurette karar ve.-mi§ bu-1 mus - Keller'' ismlnl tqıyan lokanta. Salon,hayll kalabalıktı. tki doet, pa.r- '( Ar1caa var.) ve abone edlnl• 
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Yeni mezunlar ay başından itilıa
ren çalışmaya başlıgacaklar 

Edirnede açılan köy ejitmenle
n kanunun faaliyetini tetkik et
mek üzere Edirneye giden ilk ted
riaa' .. direktörü Bay lsmail Hakkı 
dün tekrar tehrimize dönmiiftür. 

Bu yıl muhtelif yerlerde açılan 
köy eiitmenleri kurslarının tedri· 
aatı ay eonunda nihayete erecek 
ve kurslardan mezun olan 500 e
iitmen vazife aörmek üzere kendi 
köylerine sideceklerdir. 

Geçen yıl kursu bitirip te Anka
ra Yi)iyeti köylerinde bir yddan
beri çalqan ejitmenler umuldu. 
fundan çok üstün bir ~n aöa
termiılerdir. Bu eii'.menlerin bu
lunduktan 74 köyün 68 inde iki o
ku) binası yaptmlmııbr. Binaların 
yapılmumda köylülerin ve ejit
menlerin rolü birinci planda gel
mektedir. 

Önümüzdeki yıl eiitmen sayısı
nın bu yılkinin birkaç miıline çı· 

Bu okulların kadrolarına on 
vilayetinin civar ltöy!erinden 300 
'Lalebe alrnı:ır_tır. Bu c!rula üç yıl
lık köy ckul'l."nu bitirenlerle 5 yıl
lık ilk okulu bitirenler girecektir. 
Yeni te.sbit edilen öğretmen okul
larında kültür derslerinden baıka 
pratik ziraat dersleri c?~ verib
cektir. Bu ziraat tecrübelerine her 
günün mühim bir zamanı \:ahsiı 
edilmiştir. Ayrıca in,aatçılık, d~ 
mircilik, kooperatifçilik te bu o
kulJarda okuyan talebeye öğreti
lecektir. 
Eğitmen ihtiyacı meselesine ge

lince; yılda 2000 eğitmen almalC 
suretiyle on üç yılda ihtiyaç olan 
25 bin eğitmen böylelikle yetiınıit 
olacak\ır. 

ilk tedrisatın bu çalıtmaların • 
dan müıbet neticeler alınacağı 
muhakkak görülmektedir. 

kanlmuı ve kun yerlerinin çoğal- ------------
blmuı düıünülmektedir. 

Ölretmen dvrumu 
~-==Günlük-

RAD YQ 
SD ...ız SD yllbek 

EmaU J'lJ&b nyatı 
·-======Progra1111======~' 

Bu yıl muhtelif vilayetlerdeki 
öfrebnen okullanndan çıkan 600 
61retmen Türkiyenin bütün vili
yetlerindeki öire\Jnen ihtiyacına ôfle neırtyatl: Saat 12,30 Pllkla Tllrk mu 
ıöre taksim edilmit ve yeni öğret· aiklal. 1uo Havadia. 13,05 Muhtelif plik neoı 
menler vazifelerine baılamqlar- rlyatt. H Son. 

K.8 K.8. • 
Bamya 
Sakızk&balı 

CalJWU119 
Ayfebdm fuu179 
Barbunya kırmızı 
Kır dom&tul 
Smk domatelıl 
LAb&Da 

Kilo ıı - ıs -
" ı- a-

ıo-
" a-

Iapanak 
Slvrl biber 
DolmaJ•k lıtber 
J»anc:&r 
Patııcaa.,., 

• orta 
• ulak 

" .. .. 
• .. 
• 
• .. .. 
~ 

·-·-1 DO ·-1 DO 
ı ao ·-s-
"2-

ı• 
• 1-
.. - IO 

ı-

2 DO 
-50 

.. 'bo9taD .. 
8ofUl Jdlo 
Jılaydonoa demet 
Tuıp .. -'il 
Ktlfldl• tldmtl KDo 10 -
TmplllCÜ tlztlmtl .. 11 -
mıma AmuJa (S&puc&) 11 -
ResaJa OdmQ .. • -

" ctnebolul • ' -

1-
12-
5-
7-
s
a-
ı

a-·-1 'il 
ı 21 

-Ti 
~IO ·-Ti 
1-
ıa-
11-·-11-
11-·-Armut Clıhl&tya) .. 11 -

Nar • t- ıt-
K.t&De " t - 12 -
Jmnnap " T- t-
LlmOD (l:ene'bl) 100 adedi 180 - 200 -
Karpus al&call ,., .. 11 - to -
Karpus alaeaJJ orta .. 12 - 1, -
A:yva .. 1 - 10 -
Karpuz alaeab ufak .. 1 - 10 -

.. (tnebolu) • 1 - 41 -
eevts .. e- 11-

Kavun ICırkalaO tsmlr orta 11 - 1' -
Ka'f'1Dl KırbfaC ısmır baf 11 - 19 -
Kawn xutratao tsmlr ufak • - 19 -

Zahire Borsası 
ı•-to- ea7 ....... ....... 

Bulda7 Jlllllutak ·- • 10 

~.-t 12' 

Arpa ADedol ' 1 
Cavdar ' 1 --
Keten toııuma 10 10 

KuaemfdDJlle T 1 

Dan .an '82.1 1-

8mam 15 20 18 -

Keçi kıh 12 20 M20 

Yapak AndOI 18-
Peynir ...... 

,,,_ 
Suam yatı " 20 's 20 

Gel• Giden 
281 Too 'l'ltUtr 1 
2ŞI .. fç Jıadem .. 
1oa .. fç fındık 1 .. 

1 .. Tutat 12.5 .. 
ı .. Atym 1/2 .. 

11 .. ...:....-----
2'.SI' " Yula.t 
11 " Un 

ıs 
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ı..--KURUN---.ı 
Hlzme1 kuponu 

• 
... lnlpOllU ... ~ ........ pUNGler 

• - ımcıo11 tJIDIUIDI ,.,... butlnrtar 
1 - KarunUD lıeklmlerllM ....... 
brlar. 
ı - Runll " man ~wtrlertM bU 

tllrttl ıcanun ,otıanıu paruaı .,.,,P ~r 

dır. Bu ıuretle yeni çıkan öfret· Aiq&m neırtyatı: Saat 1s,so Pl!kla dana 
men ve ejitmenlerle (50) bin ço- muslklsl. 19 VJyolon solo: Seyfettin .Aaaı ta 
cuk fazla okutmak imkim kazanıl rafından. 19,30 Radyo fonlk dram: JJ'. :-a 

.Alt BWbW tarafından Türk mwıiklal ve halk 
JDJfbr. prkılart. 20,30 Ömer Rıza taratmdan arnp 
Yeni llrelm9d Okulları ç& aö~1ev. 2U5 Nedime ve ar}Qldqlan tara 

Yeniden J~ir.~~ ~-ehir- !mdaıı Tllrk mwıikla ve halk ıarkılan. <But 

d 
!I_! .. ~ _'f Qa.ııl. 21,15 Şan Mıı.stra refak&Ule: F.erlba 

• uu o..... a&"· . ~ tarafmdeL 21.~ Ork.,.tra. 2ı.1l Jt,. 
_. kararl&tiiftlmqtır. lar jana '" borB& haberleri ve erten pınnn P!'OI' 
ıelecek q l»apndan itibaren faa· ' ramı. 22,IO PlWa mıoıar, opera ve operet 
liyete seçeceklerdir. ~ 23 Son. 

GIJı llp dBşllndllllce ı 

Haliç vapurları 
Kazai tedbirsizlikler doğurur; 

dikkat edelim 

Çim .n;~i11den. karada bir a-er J-- .. 
c:emilik claqunluiu seçınJ~· 
Tramvay, otobüa, araba, otomobıl 
yolcaluia buı iaorlaklara uira
yor. Gecikmeler oluyor, yollar tı
lauu)'Or, meydanlarda halk biriki· 
yor. Evet, böyle oluyor~·-~ 
bi de •armlf. Diyorlar ki: Bel~da
Y• ahaliyi, fayduı eonra belare
cek, bir intizama alıtbnJ•· 

Ya, deabdeJd bnpkhja ne 
di,.Jim ! Dan u.bah. Fenere gide
cek\im. Tam aekis 'buçukta köprü· 
den oraya 'bir npar kelbr. Fa
kat ha bllnt, .,.&us tarifeaia liiy· 
lecliii bir 19Ydir. ffekibtte Ya
par o 1Ulte köprüye bile ıelmit 
delildir. Dün de a,le oldu. Doku· 
sa çeyrek kala ancak knmldaya-
hildi. 

Vapurun içi drır tıklım tıklım 
doluycla. Kalababfın en büyük 
kıamnu baketli mektep çocukları 
tef)dl ediyordu. Hepıi Fener ieke
leeine aidiyorlar. Çünkü orada bü
yük Rum liaeai, "Yünkimyon" 
Rum kız liaeai, Cumhuriyet kız li
..,; Ye bet altı tane de iUanek\ep 
vardır. Yavnılann kimi telifta. .• 
Kaybolan den ac111, ıeç kalma
nrn korkum onlan Gzüyor. Bazı. 
lan da keyifte. Vapur mazeretinin 
aıbaına ıinerek J&Dleliyorlar. 
Bir denten kmtulmak klrdır. Hiç 
ldlllM de kendilerini azarlamrya
c:ak olduktan aonra, sevinçlerini 
niçin ıeklaunlar. Kahkahaları or
talılt çınlatıyor. 

,Acaba, fİrbt ila npurlan De-

Yazan: s. GezK"ln 

den nktinde kaldırmaz 7 Seferle
ri ,niçin muhi'dn ibtiyaçlanna ıö
re tertip etmez? Bunu anlamü 
hakikaten aüçtür. Kendi menfa. 
ati de benim ıöylediklerimi emret
tili halde yapmıyor. Şimdilik bek· 
lemek belki o kadar zor deiildirr 
fakat yarm keıkin poyrazlar, serf 
fırtınalar, aafnaklar, karlar bq
laymca, köprüde ıelmiyen vapu,ru 
beklemek, rÜzıir çaprazlan ara· 
ıında uzun uzun dU'rmak, adama 
yalnız zarranı, derıi, intizam fik. 
rini defi), aağhfım da kaybel\ire
bilir. 

Bu çocuk kalabalıiı Haliç va
pu!l~nm en tadık, ıedildi müt
tenııdır. Seferler ııralanır, tarife
ler yapılırken h~ feyden önce, 
bu çocuklan gözönünde tutmak 
lizımıelir. Mektep saatlerini ıo
rup öğrenmeden sabah ve aktam 
vapurlarına zaman tayin edilme
meli. iskelelere kalabalıklanna ıl 
re gemiler uğratmahdır • 

Gene bu Fener iskelesine aktam 
lan, çocukların dönüt saatinde 
pek küçük, berbat bir vapur yana. 
fır. Sardalya fıçısı gibi dolar. Ve 
Cenabıhakkm ıi~ortaıına ıığına. 
rak yola çıkar. Kaza, denilen ıey 
aemalann bilmem hangi katında 
uılı bir kılıç defildir. Kazanın 
anuı, iıte böyle \edbinikliklerdir. 
Yarın dizlerimizi döveceğimize 
bizi yeni uınebolu" faciaları kar: 
t~•1!1~a bırakması ihtimali olan bu 
ııbı ihmallerden çekinmeliyiz. 
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Kı,meti 

Lira K. 
2080 75 

3109 37 

3700 00 

2672 00 

Peypara11 
Lira K. 

156 10 Sultanahmet 

233 18 Edimekapı 

277 50 Çapa 

201 50 Topkapı 

yayı a ır e mış. '(Ü"yarııJnciJ•~ 
Geçit resminin yapılacağı 93 

:Helvacıbaşı lıkenderağa mahallesinde Almanlar Çeklere karşı derhal davetlilere tribünler hazırla~Jll~ 
ı Mehmetpaşa karakolu cıvannda 594-50 kımızın geçiti kolaylıkla takıp 

metre murabbamda bulunan tskendera- h k f •ı • • • f • [ · · · "ha 1 tı 
ğa camii arkası. 915. are e e geçı mesını ıs ıgor ar meE~~~i: ~:~U:ka~~;d!ri~de~ t. 

: Al..:rçeşme, Tramvay caddesinde 1243,75 cit resmine heyetler gelecekti~· 
metre murabbaında bulunan Hacnnuhid Berlin 14 (A. A.) - Alman mat man milleti şimdiye kadar Çekoslo - ha geceden Aydına binlerce kiııı 

1 .din camii ve meşruthane arsasr. 526. buatı, Prağda açılan ve içinde Alman vak hükumetinin takınciığı vaziyete miş bulunmaktadır. Aydın oteı 
: Çapa, Tramvay caddesinde bermucibi milletini ve onun ~efini tahkir edici artık tahammül edemez. tamamen dolmuştur. Aydınlıls~ !• 

753 t murabbaında bulunan resı"mler bulunan sergiyi müttefikan Berliner Börsen Zeitung · gazetesi l · · f" t..,•4 • çap me re çok kişiyi ev erme mısn ır e •··~ 1 
kazasker (Ahmed) efendi camii enkazi- protesto etmektedir. de bu tahkir edici tablolardan dördü dir. Civar köyler halkı da gece<' 
le beraber arsası. 822. Berliner Lokal Anzeiger "Prağ re nün hala sergide durduğunu kaydet doğru yola cıkmı,. trr. . 

: Topkapı Tramvay caddesinde bermucibi zaleti,. başlığı altında nqrettiği bir tikten sonra §Öyle yazıyor: Mareşal Fevzi Çakmak geçıl 
çap 668 metre murabbamda bulunan yazıda diyor ki: Büyük bir komşu devl~tin milli mini takip ettikten snora, a)'lll 
Kürkçübatı Ahmed Şemseddin •.:amü Reisicumhur Benes bu serginin hislerine karşı her şeyin yapılabilcce sinde memleketin:ize gelecek o 
!mam ve müezzin meıruthane arsası. fahri reisliğini kabul etmiş bulunu - ğine dair Çekoslovakya hükumeti Yunan başvekili general Metaks<Y 

1286 00 96 50 Langa 
783. yor ve başvekil ile hariciye nazın da mahafilinde hüküm süren fikre karşı istikbal merasiminde bulunmak dt' 

: Hacıferhad mahallesinde Nişanca cad- komite azasındandır. Almanya en a- Almanxa §iddetle harekete geçmeli - re. derhal Anknraya hareket e 

1377. 66 103 35 Sama~ya 

200 00 ıs oo Cerrahpap 

700 00 52 SO Yenibahçe 

639 00 49 00 Cibali 

650 00 49 00 Eyüp 

150 00 11 25 Balat 

1862 80 266 65 Bayazid 

· deıinde 262 metre murabbaında bulu • ğır bir tarzda tahl:ir olunmu_ştur. Çc dir. Alman efkan umumiyesi bütün cektir. 
nan Hacıferhad camii anasının tamamr. koslovak hükumetinin bu hususta tabloların sergiden kaldırılmasını ıs- J) 11 1 • lu 

iğer genera er zmır yo .Ji 
678. resmen izahat vermesi lazımdır. Al· tiyor. Ankara ve f stanbula dönecekleJV 

: 'Ağahamamı caddesinde Tramvay yolu Dün geceki ziyafet 
üzerinde bermucibi çap 918,44 metre J ı h • ı • Aydın 14 (Hususi )- Aydft1 
murabbaında bulunan Hatuniye ı.:amü apo n ar ze 1 r 1 lisi Salim Özdemir, bu sr.ece, A} 
arsasiyle mevcud enkazı. 1178. ordu evinde, Maresal Fevzi Çakıt'I 

: Kocamustafapaşa'da Canbaziye mahalle k il ı generaller ve sub;ylar şerefine ıf. 
aindecami sokağında 359 metre murab· gaz u anıyor ar kellef bir ziyafet vermiştir. 
bamda bulunan Mustara Bey camii i - y (b ) 'Jl 

arın ugün ge:-ıit resmı .k 
marn meıruthaneıi arsası. 949

· Nankin 14 (A. A.) - Resmen 1 on ikinci günü Japon hava filoları sonra Germencikte ordu tarafıf!V 
: Arpaemini mahallesinde Topkapı yoku bildiriliyor: Kuantung eyaletindeki mühim şe - büyük bir ziyafet verilecektir. 
ıunda 863 metre murabbaı olan arpae- Japonlar a.Şnghayda zehirli gaz isti hirlerin ekserisini bombardnnan et - lzmir 14 {Hususi)- Genel kurıı1' 
mini Mustafa efendi mescidi ve enkazı. mal etmektedir. miştir. Japon tayyareleri, iki Çin başkanlığı ikinci resisi korgefl~ 
829

" Bu hususta müteaddit vakalar kay Gambotunu Kanten açıklarında ha- Asım ve diğer generaller bugün.
1 : Haraççı Karamehmet mahallesinde Hi- dolunmuştur. Nankin ku.ı)h~ç hasta tınnışlardır. ve belediye reisini ziyaret etm•§ 

aardibi ıokağında Üıkubi Çakırağa ca hanesi baş operatörü ile Milletler Ce Kantonun 170 kilometre şimalin- sanatlar mektebini gezmişlerdir. 
mii meşruthanesi. 63

1. miyeti sıhhat işleri teşekkülünün Çin de 23 istasyon Japon tayyareleri ta Gccit sahasma trenler 
: Düğmeciler'de Bıçakcı sokağında Musa deki mümessili tarafından imzalı ra- rafından bombardıman edilmiştir. Bu İzmir İ 4 (Hususi) - Yarrıı gt 
çavuş me~~idi ve tekke binaar. 

870
· por, zehirli gaz istimalini tam pir su hat, Çinliler tarafından bir müddet is çit resmine gid~~k halkı taşını~ 

: Hocaali mahallesinde Taşçı sokağında l ek edi timal cdilemiyecektir. Çünkü bir çok zere, lzmirden Germencigw e hıl5 
10 numaralı Hocaali camii milezz:in me§ rette isbat ey em t "r. l 

Japon oombardnnanlan köprü er tahrip edilmiş ve yol bir bir tren hareket edecektir. 
tuthanesi. 

8~3· Tokyo 14 (A. A.) - llkteşrinin çok noktalannda hasara uğramıştır. lzmirdeki konsoloslarla ecnebi~ 
:Ta~ın~p~halle~n~Dilie~i~ü -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- Lv 

şemiliıerler bu trene bağlanaca" sokağında yeni 8, 10 numaralı tamamı · d 
286 metre murabbarnda bulunan ve Ba 8 • 1 t 8 s p a n ya a suc;i bir vagonla geçit resmine 

yazıd tramvay caddesine nezareti olan 1 n g 1 e r e 1 ce~~~g~~~· taraftan 'Av. dm ve De11i1. 

arsa. 10300. 
Yu1iar·da yazılı emlak satılmak Uz:ere ıs gün müddetle açık arttırmaya çıka Tecavu·· ze Hükumetçiler bir den hareket edecek ve geçit resrı1~ 

nlmıştır. İhalesi 18 - 10 - 937 pazartesi gUnü saat 15 te yapılacaktır tsteklile- hasına hususi tren ve otorayt&r 

rin MahlQlit Kalemine gelmeleri (6679) uğrarsa baskın gapfzlar kı Germenciğe taşıyacaktır. __./ 

BeyogluıcTabsll memnrloğundan: Londra 14 (A.'A.) _ Ba~vekil Madrid 14 (A. A.) -Cumhu - Cniversit~ 
Zeki Ali Kaptanın Galatada Maliye ıubesine 933-934 yılları Kazanç vergisinden Çemberlayin bugün M~c.hes~erde riyetçi kuvvetler, Sesena'nin iki ki -

olan 864 lira 30 kunt§ borcundan dolayı 1862 tarihinde lngilterede yapılan ve söylediği bir nutukta demııtır kı: . lometre cenubunda büyük Casa de nı ese 1 es 1 
İstanbul Deniz Ticaret Kütüğünün 289 uyısrnda mukayyet 831 gayri aafi ve Bize Makyavelliğinde üstünde hır Mesuelo mevziini ani surette bastı 
468 safi 'rusum tonilatosunda ve 22000 lira kıymetinde Sami vapurundaki yüz kurnazlık addediliyor. Halbuki, bi rarak zaptetmi~lerdir. '(Üst.yanı 1 

11
ciJe) 1 

Pay itibariyle 65 payı tahsili emval kanununun hilkü.mlerı·ne tevfı'kan alen"ı mu" - h · "' · h. · · ....... nokta Şarkta harekat icra etmekte olan ıd(; 
zim arıcı sıyase mızın ~ • Se profesörün yarısı demek 0 J., 

zayede suretiyle satılacaktır. 
81 

kom!lularımızla sulh içinde · yqa - diğer cumhuriyetçi kuvvetler, se I b . b ı-or 
T 1. 1 1 5 11 937 t .h. 1 .. .. ~ 1 h rbe .. na yolunu kesmı' ı::lerdir. ğuna göre ta e eyı u vası ·'"' a ıp o an ann • - arı ıne rast ayan cuma gunu saat on dörtten mak ve bütün mütkül erin a mu I' h b ak k h k•t iJY 

et. 7 S ak · 1 Be ğl k .:1_ t ·· Cumhurı"yetçı'ler, buradakı" mevzı- ma rum ır ma er va 1 _le sonra ıc. • pey çesıy e yo u azaamua müteıekkil dare hey'etine baş vur racaat edilmeksizin muslihane mu - · d 1 • · t"f d 0 1JV' 
malan ilan olunur. (7047) da in ihatası ameliyesini ikmal etmişler versıte e genç erın 11 ı a e 1 

zakerelerle halledilmesi hususun larmı tahdit eder. Kaldı ki ! b' 
Ista b 1 K t 1 ğ K 1 ğ d nufuzumuzu kullanmaktır. . dir. b . r k"t ·1 esı D U omu an 1 l ormııy 1 ın an: Chembarlı"n ispanya ve uza~ !larlc Muharebe 12 ilkteşrinde saat 16 enın e ıne ı ap ven mem ~ 

~ takım profesörlerin hariçte te 
A'yda (60) lira ücretle Orduya makinist alınacaktır. Atidek\ şeraiti haiz o- meselelerinden bahsederek ~öyle eöy da başlamış · ve geceye kadar devam de uğrar diye endişe ederek\ 

lanlar Orduya alınacaklarından hemen bir dilek kağıdile Komutanlık 2. Şubeye lemi•tir: etmiştir. · l · · k d. il · "l k "t p 
~ d k lıw 13 ı·lteı::rı"nde fecir vaktı" ası'leı· ş"ıd - rır erını en 1 e erı 1 e 1 a d müracaatları. (7027) Milletler arasın a i itimatsız gm :.- r t" d"kl • h b 

l" hkik d k l · • detli bir mukabil taarruz icra etmiş ıne ge ırme 1 erı ze a mı ·bİ 1 - Po ıs ta at kağı r. sebeblerini ortadan a dırmak ıçın w kt d k" bu da a'•-ı'"'" :zı 
ler Ve du" n sabah saatlerce devam gurma a ır 1 

J"" '-4'" 2 - Top. Nakliye okulunda yapxla•.:ak imtihanda kazanmak. zuhur edecek her türlü fırsatı ara e }erden bertaraf edilmesi lazı~ 
3 - Askerliğini yapmıf olmak. makta devam edeceğiz. Bizim sami- den çok §iddetli muharebeler yapa len bir fÜphedir. . 
4 - Askeri hastahanelerce muayenesi yaptırılarak ahvali sıhhıyesi müsait m"ı arzumuz, 1·nsan1ar irin bu kadar rak yeni alınmış mevzileri istirdada S 1. I d • 1te, 

~ d h k onra ıse er en ümverJ 
olmak. acı ve sefaletler doğuran ve doğur - çalışmışlarııa a Ü ·umetçiler, düş - l 1 b 1 d k"ltiir 

S T eak 1 'k" h" d k manın tazyı'ki kar111smda katı"yy ge en ta e e er arasın a u i 
- ı.-cı a ı ı ıene ızmet e eceği ne dair noterlik~e musaddak taahhüt ıe· makta olan ispanya ve uzak şar ~ en viyesi noktasından tecanüs yo1' 

nedi vermek. ihtilaflarını biran evvel halletmektir. çekilmemişlerdir. h" 1 b. . • f • tih 
da l . Asilerin za,_·iatı rok mühimdir. ıç o mazsa ırmcı sını ıın 1 

Chamberlain şunu i ave etmı§- ~ )arından sonra bir tasnif yapı 1 lstanbul Defterdarlığından: 
tir ki: -L--o-n_d_r_a __ k_o_m--1.-1-a-s-ı lir; kültür seviyesince biribirt~ 

Beşiktaşta Süleymaniye mahallesinin Süleyma:ıiye caddesinde 1, 6, 8, 10, F.ğer biz silahlanmağa çalışıyor - ne yakın olanlar ayrı birer der"; 
12, 14, 19, 26, 27, 29, 35, 37 ve Bayıldım sokağında 16 ve Camiişerif sokağında sak - ki bunu geceli gündüzlü yapı nede toplanabilir; bu arada h~~ 
4, 7, 9, ve Mektep sokağındal, 41, ve Acı çeşme sokağında 2, 10, 11, yoruz-herhangi bir memlekete karşı (Üsttara/ı 1 ncidc) te çalışmak mecburiye'~i ile ün'.,~ 
13, 24, 28 ve Acıçeıme çıkmasında 3 ve odalar içinde 11 ve tekke so- fena fikirler beslediğimiz için yap - Bir Karara Vanlmazıa... site tahsiline kafi derecede bş~ 
2, 10, 11, 13, 24, 28 ve Acıçeşme çıkma zrnda 3 ve odalar içinde 11 ve tekke so- mıyoruz. Tecavüze uğrarsak mazide Paris, 14 (Hususi) - İngiltere Jnamadıkları için derslerde rrııJ I 
lcağında 4 Türbe sokağında 2 ve Arpacı sokağında 7 ve Abacı çıkmazında ı eski yaptığımız gibi kendimizi müdafaa ve Fransa gerek Londra ve gerek fakıyet gösteremeyen talebe_~ 
kapı numaralı gayri menkullerin Maliye hazinesi adına tescili istenilmektedir. etm~sini bileceğiz. Fakat, kin bağla- Paris kabinelerinde yapılan mü- bütün hayatlannı tahsile v~11ıl Bu gayri menkullerin tapuda kayıtlı olmamasınc!an tasarruflarını tesbit için mak bizim milletimizin şıarı değil zakere neticesinde ispanyadan gö- muvaffakıyetli talebelerden )<e 
bu ayın 20 ve 21 iıi.:i günleri mahallerin de tahkikat yaptmlacaktır. Tasarruf id- dir.,, nüllülerin geri çağırılmaıı mesele- kendine ayrılmıt olur. 

4 <J.iasında bulunanlar varsa Beşiktaş Tapu Sicil Muhafızlığına ve tahkikat günleri si hakkın.da müttehid ·bir karar ver ASIM UP / 
ide mahallinde bulunacak olan memura müracaat eylemeleri ilan olunur. (6967) M 

1
s

1 
r ve· mi,lerdir. / 

Bu karara göre İtalya hükume· ı / 
Dah·ı·ye VekaA letı·nden tinin izhar ettiği arzu dairesinde lesinde iki hafta içinde bir h•' 

I I : 
1
• ta 1 ya cumar'~esi günü Londra ademi mü- re'd bulunmadığı takdirde f~ 

1 _ Vekiletill 937 mali yılı ihtiyacı için (350) ton Sömikok "Türle Antra- dahale komitesi toplanacaktır. ve lngilterenin İtalyaya tarrı d "#, 
ıft" kömürilnün m:.lbayaası kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Bundan sonra lngiltere ile F ran- vat dairesinde üç filonun Ak e ~ 

2 _Eksiltme 3 tkineite~rin 937 çarşamba günü saat 15.30 oa Ankarada Ye- Londra 14 (A. A .) - Britich Ü- sa hükiimetleri tarafından muay- de serbestçe hareket etme~i .~~ 
nlşehirde Vekalet binasında toplanacak Satrnalma Komiıyonun:a yapılc.•.:aktrr. nited Pressin Iskcnderiyeden aldığı yen ve kısa bir müddet zarfında le Balear adalarının işgalın~ ,. 

3 _ Muhammen bedel (10150) lira dır. bi habere göre, Mısır kıtaatında bir karar alınmak üzere komiteye lif edecekleri ıöylenmekteych· ,1 
4 - Muvakkat teminat (761) lira (ZS) kuruştur. Trabl•ıs hududuna doğru mühim ha müşterek bir t~klif projesi verile- Londra, 14 (A.A.) - .A~·ll 
5 - !steklilerin bu baptaki şartnameyi Vek~!et Levazımından almaları la- reketler görülmektedir. Son günler - cektir. Bu müddet zarfında bir ka- müdahale komitesinin gönüll.iJ 

de asker ve harp levazımı dolu bir rar neticesine varılmadığı takdır- rin geri çağırılması meselesini ~/ 
çok kamyon kolları Trablus hudul de lngil•ı:ere ve Fransa ademi mü- atle intaç e•~mek üzere cu~ıı~ j; 
du istikametinde Dekbar köyünden! dalıale hususunda serbestçe hare- günü içtimaa davet edilm~s~111/ 
geçmiştir. Bu kollardan biri 140 kam ket etmek salahiyetini iktisap et- mal\ımat almakta olan f ngıbı ~ 

nmdır. · 
6 - İsteklilerin 3 İkincitetrin 937 

larrnr Satınalma Komisyonu Reisliğine 

7 - Posta ile gönderilecek teklif 
aate kadar Reisliğe geimit bulunması 

'ıer değildir. 

günü ı:a;ıt 14.30 za l:ad:u teklif mektulr 
makbuz mukabilind• vermeleri icabeder. 
mektuplarraın altıncı maddede yazılı 

§arttır. Poı;t:ıda olacak r,ecikmeler mute· 
(3864) (7045) 

SUleymanlye Kttapsarayı Dlrel(fHrlOqUnden 
Kltapsarayımız İlbaylrktan verilen milsa:We üzerine 14 - 10 · 9:;7 sabahından 

itib:uen bir hafta ıüre ile kapalı buluna\::ıktır. , (7046) 

yondan mürekkepti. miş olacaklardır. hafili Fransız İngiliz görüt;:; 
ltalyan sevkiyab devam ediyor Matin gazetesi diyor ki: rinin ilk safhası olarak göste 
Roma 14· ( A. A.) - Nazario Paris, 14 (A.A.) - Matin gaze- tedir. JI 

Saurao vapuru bugün iki piyade ve tesi diyor ki: Romanın ve hatta Mosko"'t f 
bir top~ alayını hnmil olarak Trab- "1yi malumat almakta olan ma- teşriki mesaide bulunacağı ütıl1 

lusa hareket etmiıtir. hafilde dün akşam Londra komi- dilmektedir. 



> ~ 

1 
o ---Z....-... K(.!ID:!N l5ı.BIR1NC1TF.ŞRIN 1937 

l~azım llmiıliği 1 n·e·n·i·z·L·e·v·a·z·ı·m-s·a·-·· 1 Harici ••kert kıtaatı lllnları .1 Ankara caddesnfde 
., i/Anları lınalma komisyonu -

1

---··---- - -------- KlrahK odalar -- ,. l .. ~~n .Birlikleri kıtaat eratının ve hayvanatının ihtiyaçtan aşağıda 
Davut L - j /an 8T l gosterılmı§tır. Hizalarında münakMa gUnü ve saat ve teminatı muvakkateai Kurun ve Haber gazetelerinin bulun 

bllı kilo s~aŞa .. frrınında birikmiş olan muhammen bedeli gösterilmıştir. Taliplerin yevmi mezkUrda kapalı zarfla 0~ duğu binanın üstkatlannda kiralık oda 
ıattesi gUn~uş kömür 18/10/937 pa- 1 - Tahmin edilen bedeli (6077) 11. !anların mUnakasa saatinden 18.akal bir saat evvel mekWplannı Komisyona Jar vardır. Tutmak isteyenlerin matbaa 
lanbuı Le .u saat 15 de Tophanede fı- ra 94) kuru§ olan (13011) adet elek. vermeleri ve diğer münakasalardan da teminatı muvakkate makbl1%1arı ile b·r- vezneıine müracaatlarr. 

l\onıisy \azım amirliği Satın alma trik ampulü, 16 Birincit~rin 937 ta. likte vakti muayycninde Komisyona müracaatları. Şartnameler para.sız olarak 
'I'ahlllin o~und~ pazarlıkla satılacaktır rihine rasthyan cumartesi günU saat tadil günleri hariç her gün Komisyonda görülebilir. Eksiltmeler Çatalcada TU. 

latanbul Yedinci icra Memurluğun• 

tlır. 'renı· deh beher kilosu bir kuruş- 11,5 da kapalı zarf usulile alınmak ü. men Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. (475) (6647) 
ben, 8aatlt~atı 75 .kurugtur. !ıteklilerin zere münakasaya konulmuştur. 

dan: • 

Mehmed Tahir ve Feridin uhdei ta
sarrufunda olup Hüseyin Sabriye birin
ci derecede ipotekli olan ve .deynin verit 
rnemesi hasebile paraya çevlimesine ka· 
rar verilen Heybeliadada han ve meydan 
sokağında 1 - 1 - 8, 5, 4 numaralarla 
murakkam derununda kuyu ve hane 
ve ahır ve arabalığı havi sebze bahçesi
nin tamamı açık arttırmaya vaz edilmiş
tir. 

"' Komısyona gelmeleri. 2 _ Muvakkat teminatı ( 455) lira Erzakın Miktan Muham. tik Münakasanın Münakaıanrn Müna 
· k · cinsi men bedeli temi. Şeldi Tarihi kasanın 

AI • "" • 
(6972) (85) kuruş olup, şartnamesı omıs. 

yondan her gün parasız olarak alına- Bulgur 

bilir. Saman 
aıtepe p· 

tıın taın· . ıyade Atış okulu ocakları-
l9-ıo_ ırıne tnlip çıkmadığından 
l'oph 937 salı günü saat 14 30 da 
Sa•ı:ı :n

1
ede İstanbul Lev:ızrm i~irlig-1 

3 - İsteklilerin, 2490 sayılt kanu. 
k Patates 

nun tarifatı dahilinde tanr.lm edece • 

108000 
107000 
40000 

15120 
1070 
2200 

nab 
1134.00 Kapalr zarf 

80.25 Açık eksiltme 
165.00 Açık eksiltme 

Saati 
22/ 10/ 937 Cuma 15 
19/10/ 937 Salı 14 
19/ 10/ 937 Salı 15.30 

leri kapaJı teklif mektuplarını en ~eç 
ı..-11· •• tten bı'r saat evvclıne 

• • • ' · .. nıa K · 
tar1r1cıa e . omısyonunda yeniden pa-
betıeli 78;s~ltınesi yapılncaktır. Keşif llat1 58 r lıra 83 kuruştur. llk temi
! eşn J\ 1~ 60 kuruştur. Şartname Ye 
lan eva~mısy~nda görülebilir. Aranı
aaatte l{ 1 ~aız olan isteklilerin belli 

omısyona gelme!eri. 

(6974) (190) 
1f. • 1f. 

Rnn~du ihth·a · · "V\J\J ad J cı ıçın ta~ hasmasiyle 
Saat 

14 
et nota 19/ 10/ 937 s~lı günü 

Ut: ı gun ve saa · K . 
kadar Kasımpaşada bulunan om_ıs-
yon Başkanlığına makbuz mukabilın. 
de vermeleri. (6640) 

Z AY t 
1 b 1 JiınaJlından 930 senesinde stan u • 

alnut olduium ateıçi cüzdanımı. ~~· 
. y . . . 1 ~ d n eıkııının 

cttım. enıaını a "cagrm a. 
hükmü yoktur. 

Ömer 

(V. P. 1868) 

Çorlu mmtakaaında yaptırılacak olan 
iki adet F. tipi hangar, Hamam ve Ça
maıır yeri matbak ıu teıiaatı ve altı a· 
det erat paviyonu inpatı kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuıtur. Hepıinin ke 
ıif bedeli 509 bin lira 18 kuruıtur. tha
lesi 23 - 11 - 937 salı günU aut 15 de 
Ankara M. M. v. Satmalma Komiıyo
nunda yapılat.:aktır. llk teminat 28119 
liradır. Şartname ketif ve projeler 2547 
kuruıa M. M. V. Satınalma Komisyo • 
nundan ahnır. Eksiltmeye ıirecekler ka 

radır. Unun evsafiyle teslim mahalli ıart 
namesinde yazılıdır. Şartnameler Trab· 
zon Satmalma Komisyonundan 50 ku
ruı mukabilinde alınabilir. Eksiltme 
.kapalı zarf usuliyle olup 5 - 11 - 937 
cuma günü saat 15 de yapılacaktır. Mu 
vakkat teminatı 2496 liradır. Tekli! 
mektupları 5 - 11 - 937 cuma günü saat 
14 de kadar Trabzon Satınalma Komis
yonuna makbuz mukabilinde verilmiş o
lacaktır. 

Hududu:Heybcli ada meydan sokağı, 
Orhan sokağı, Çiftlik sokağı, yalı bah
çesi sokağı iledir. 

Mesahası: 11681 metre murabbaıdır. 
Kıymeti muhammen esi: Yeminli üç 

ehlivukuf tarafından 10534 lira kıymet 
takdir edilmiıtir. 

Evsafı: Mezkur mahallin etrafı dıvar
Ja muhattır. Derununde iki hane vardır. 
Biri bir katlı olup ahpptır. Derununda 
bir oda zemini ahpp bir aralık yıkık 

bir matbah mahalli olup önünde üzeri 
tahta ile kapanmış bir çardak vardır. 

• de T h t allı.irJiğ· op an ede stan bul Levazım (533) (7052) 

• • • ~lıkı 1 
satm alma Komisyonunda pa

lil'adı \alınacaktır. Tahmin bedeli 60 
tıır. ;· Ik teminatı 4 lira 50 kuruş
fatek)f:unesj ~omisyonda giiriilebilir. 
Ilı lerj n be!lı saatte Ko:nisyona ~el-

• 1(6975) (1!)1) 

Üsküdar icra Memurluğundan: ·. nuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 
.1 sine ka· 2 ve 3 cU maddelerindeki yazılı bclge-

Mahcuz ve paraya çevrı me lerle idari ıartnamenin 4 cil maddesinin 
ıar vetilen halı scl•.:ade, kanape takı • 
mı kilim, gardirop ve sair eşya 22 teş- 1 F fıkrasında yazdı vesikalarla birlikte 
rin evvel 937 tarihine müsadif cuma teklif mektuplarını ihale saatinden bc-

d üskü· hemhal bir ıaat evvel Ankarada M.M.V. 
günü saat l O dan 12 ye ka ar 

~n • * • H ha Satınalma Komisynouna vermeleri. 
l "'z d darda Sultantepesindc Hacı esna -

3et kU ~;.et bUyük bakır ){azan, ytlz a- tun Cami Şerif sokak 32 numaralı _ha· (497) (6790) 
kır k Çu.t bakır kazan, iki bin adet ba- nede açık a:ttırma suretile satılacagın· • • • 
ba.1traat~v~na ikibin adet kapaklr bakrr dan talip olanların mahallinde hazır 95000 tane çiplak alcminyum matra 
Wııde~ ıçın verilen fiyat pahalı görüldu bulunmaları ilan olunur. kapalı zarfla alınacaktır. 
li.30 d l8 10 937 pazartesi günii saat --------------- Tahmin edilen bedel beheri 75 ku-
bııı Le a İstanbulda Tophanede !stan- ISTANBUL DÖRDÜNCÜ NOTE • ruştur. İhaleıi 3 _ 11 • 937 çarpmba 

5 - 9 - ı 937 günü kapalı zarfla ihale 
edilecek olan 740 bin kilo oduna talip 
çıkmadığrndan pazalıkla eksiltmeye kon 
muıtur. Tahmin bedeli 16650 liradır. 

İlk teminatı 1284 lira 7 5 kuruıtur. İlk 
pazarlık 25 • 10 - 937 pazartesi (iinli 
saat 15 de Erzincan Tümen Satmalma 
Komisyonunda yapılataktır. Şartname -
ıini görmek isteyenler her ıün Komis
yonumuzdan parasız olup görebilirler. 
1atekliler ihale günü tecim ve endüstri 
odasında kayıtlr bulunmalarına dair ve

Diğer Hane: İki katlı olup ahşaptır. 
Zemin katında malta bir ta§hk olup bu 
rada bir ocak ve bir hala ve bir de oda 
vardır. 

Birinci katı: Bir salon üzerin.de tahta 
ile bölünmüş biri büyUk biri küçük iki 
oda vardır. Derununde metrük Tulum· 
ba tesisatı olup biri toprak iki ahşap 
ahır vardır. 

Bahçe derununde; Ü~ kuyu, ve dört 
havuz, ve zeytin ve incir ve nar ve çam 
ve anber ağnçları vardır. Mezkur gayri 
menkul tapudaki kaydında olduğu gibi 
arttırmaya konmuş olduğundan! 5·11-3 7 
tarihine müsadif (p:ızartesi) günü saat 
14 ten 16 yr- kadar dairede birinl:i art
tırması icra edilecektir. Arttırma bede· 
1i kıymeti muhammenesinin o/c7 5 ni bul 

sika ibraz edeceklerdir. lllisl'onvazım amirliği Satrn•Jma Ko • RINE: günü saat 11 dedir. Evaaf ve ıartnamesi 
~'lacak Unda pazarlıkla eksiltmesi ya- Bostancıda lcerenköyü caddesinde 307 kuruı mukabilinde M. M. V. Sa· 
illi beş tı~._ Hepsinin tahm:n bedeli yir- Eminalipaşa sol~ağrndan 4 ı 42 sayıh tınalma komisyonundan alınabilir. İlk 
~llıinatbın. sekiz yüz altmrş lıradır. İlk ev.de yazlık olarak ikamet etmekte iken teminatı 4812 lira 50 kuruştur. İhaleye 
bt ~ hın dokuz yüz otuz dokuz lira ı 4- Temmuz- 193 7 trrihinde vefat e- gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 

(532) (7051) 

••• 

~ §tur. Şartname ve numuneleri den murisimiz Hacı Şaban oğulların· üd.:ü maddesinde gösterilen vesaikle 
llııııUıı ~O~da görülebilir. İsteklilerin ka dan Hacı Nl:h oğlu Mehmet Akanı!'ın teminat ve teklif mektuplariyle birlik
~! beı ıkı \•e üçüncü maddelerinde ya- mirasını kanunu medenimizin 546 ncı te ihale saatinden en az bir saat evvel 
~~ geJerle beraber belli saatte Ko- maddesi mucibince bili kayduşart red· Ankarada M. M. V. Satınalma Komis-

oııa gelmelerJ·. <!ettik. Keyfiyeti reddi natık tanzim et-
(186) (6951) tiğimiz bu istidamızdan birinin ölü· 

~ . . . 
Ca~ı~ Tatbikat okulunun mutbah o -
~k bir nın maden kömürü yakabile
lqıip hale konulmasına pazarlıkla 
~U çıkmadığından 19/10/ 937 salı 
4"aı saat 15 de Tophanede İstanbul 
t '1d 1

1~ i~irliği Satınatma Komisyo
lt İf heenı~en paz:ırl:ğa konulmuştur. 
leQıirı dclı 224 lira 21 kuruştur İlk 
~aıtZ:tı l6 lira 82 kuruştur. Keşlt VE' 

leıcıu n:ıesi Komisyonda görülebilir. fs. 

mün vukua geldiği, Kadıköy ahktimr 
şahsiye Sulh Hukuk Hakimliğine berayı 
malumat tebliğini, birinin Kurun gaze 
tesi ile ilanını. birinin dairenh•;e hıfzı· 

yonuna vermeleri. 
(386) (6051) 

• • • 

İki adet perçin imal makinesi kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. Bedeli 
18500 lira olup ilk teminat paraaı 1387 

lira 50 kuruJtur. İhalesi 18 Birinci teı· 
rin 1937 pazartesi günii ıaat 15 dedir .. 
Ekıiltmeye gireceklerin 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde isteni
len belgelerile birlikle teminat""Ve te1dif 
mektuplarını ihale gün ve uatinden en 
geç bir saat evveline kadar Ankarada 
M. M. V. Satmalma Komisyonuna 

duğu takdirde müıterisi üze.rinde bıra
kılacaktır. Aksi takdirde en son arttı
ranm teahhüdü bak'i kalmak üzere arttır 
ma 15 gün müddetle temdit edilerek 
30 - 11 - 937 tarihine müsadif (salı) gü 
nü saat 14 ten 15 yaka.dar keza daire
mizde yapılacak ikinci açık arttırma -vermeleri. 

nı, iki suretinin bize iadesini saygıları· ( 341) ( 5715) 

mrzla dileriz. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Fatma Akaiul; Ahmed Zeki Akanıl. - ı 
Gedikpaıada Aı~kı;"dil sokağmda llWU:!?Wf!l ı ı ~ rın [!1j re t!l! ıI. '2 • JI 
5 sayılı evde mu<ımer. ~ -··--• • ••••• •-•-- I 

sında arttırma bedeli muhammenesinin 
%7 5 ni bulmadığı takdirde satış 2280 
numaralı kanun ahkamına tevfikan ge
ri bırakılır. Satış peşindir. 

komisyonunda açık C'ksiltme ile yapı- I - Şartnamesi mucibince satın alı:ıacak kurulu dekovil ray ve vagonları 
Incaktır. Güvertenin keaif ~::leli 1888 kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuş tur. 

Arttırmaya iştirak etmek istiyenlerin 
kıxmeti muhammenenin %75 nisbetin
de pey akçesi veya miUi bir Banka
nın teminat mektubunu hamil bulunma. 
ları lazımdır. Hakları tapu aicili ile sa
bit olmayan alacaklıbrla diğc.r alaka _ 
darların ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve hususile faiz ve masari
fe dair olan iddialarını evrakı müspite

lerile birlikte ilan taril:inden itibaren 
nihayet 20 gün :zarfında birlikte daire
mize bildirmeleri limndır. Aksi takdir· 
de hakları tapu ı~.:ili ile sabit olmayan
lar satıı bedelinin paylaımaamdan ha
riç ~~hrlar. Mliterakirn vergi tenviriye 
tanzıfıye ve dellaliye resminden müte
vellit belediye rusumu ve Vakıf icarcsi 
bedeli müzayededen tenzil olunur. 20 

"- erın ka • . 
"l!llt 

8 
nunı vesıkalaril<' beraber 

aatte Komisyona gelmeleri. 

(192) (6976) 

liradır. Teminatı 111 lira 60 kuruştur. II - Ekşiltme 26.X.937 tarihine rastlayan salı günü saat ıs de Kabataşta 
Makinenin keı:ıif bedeli 1605 liradır. İnhisarlar Levazım ve Mubayaat §ubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
Teminatı 120 İirtı 38 kuru§tur. Şartna. III - Muhammen bedeli 7250 lira ve muvakkat teminatı 544 lira.dır. . ~ . 

JU l:>ildnıevıe · · · l> 20 rı ı~ın 217 bin adet f erme. 
t~ de i 10 • 9.,7 çarşamba günü saat 
l'Qfı.1· .... ophanede İstanbul Levazım ~ 
,. ıgı Sat 1 a. 
""l'lıkı nıa ma Komisyonunda pa.. 

me ve keşfi I\'.otıisyonda gorülebilir. IV - Şartnamelc.r parasız olarak hergün sözü gecen şubeden alınabilir. 
I!teklilerin b~lli saatte komisyona gel- V - Münakasaya i§tirak etmek istiyen firmalar eksiltme tarihinden on 
meleri. (158) (6645) gün evvel fiatsız ve mufassal tekliflerini Türkçe ve Fransızca tercümeleri!e İr. 

,., ııı • hisarlar Umum Müdllrlüğü Müskirat Fabrikalar Şııbes:ne vermeleri ve teklif· 
İstanbul Levazım ami:-liğine bağlr mii leri muvafık görüldüğü takdirde münakasaya ittirak edebilmek i~in mezkur ıu

. ·n alınacak 3.'iOO r beden vesaik aJrnalan lazımdır. l193 a alınacaktır. Tahmin bedeli 

l'a ti2 ~uçuk liradır. İlk teminatı 89 il ı 
8i l\ ~tııştur. Şartname ve nümune: 

essesat hayvanatı ıçı ı- .. .. · kl.f kt b k • · · .1 fiyat pahalr g·· "1 VI - MuhurlU te 1 me u u, anu nı vesıka, eksiltmeye i•tirak ve11kası ve 
ralık yulafa verı t"n oru · ·h · d :r 

d
•·w .. d 

18 10 • 937 pazartesi günü yüzde 7,5 güvenme parasını 1 tıva e ecek olan kapalı zarflar ekliltme r:inil 
ugun en • k d k d d k . w 

T 
hanede Levazım a- en geç saat 14 e a ar yu an a a ı ge cen omısyon Başkanlıgına makbuz mu· 

saat 16.00 da op b"I' d ·ı · Jmal d r . ı•w• 1 Komisyonunda veni ka ı ın e verı ınıJ O 1 r · (B.) (5975) "938" 
~· Ottıısyond .... 1 
ll} beıı· a goru ebilir. İsteklile. 

ı saatte Komisyona gelmeleri. 

067) (6743) 
~ ~ . ~ 

( "\Uleli A 
l ~ lO ~keri Lisesinde su tesisatı 

d.ı. 'l'o h 93' perşembe günü saat 15,30 
lı~i S: anede fstanbul Levaz.ı:m imir. 
'ıJlıt:ıe ~ınaıma Komisyonunda açık ek. 
Btt he<J 1~ eksiltmesi yapılacaktır. Ke. 

llıina.tı ~1 
3?3 lira 66 kuruştur. İlk te. 

Ve lceşt·6 lıra 5.'i kuruştur. Şartname 
te~lilerj 1 Komisyonda görülebilir. ts. 
\tte l\o n .kanuni belgeleriyle belli sa. 

nıısyona gelmeleri. 

(165) (6742) 
~ . . . 

ld tanbuı Levazı • . ı·-· .. et eı k . m amır ıgı ıçın 8500 
-~ba e .~rık ampülli 20. 10. 937 çar. 
atınaı &unu saat 14,30 da Toehanede 

l'tıe il ına Komisyonunca açık eksilt. 

tlıın ~dek~i~tnıesi yapılacaktır. Tah. 
22s lir elı 0 000 liradır. İlk teminat. 
~ tUıeb~~ır. Şartnamesi Komisyonda 

'arıyı~ ır. !steklilerin kanuni Yesi. 
•ıcri. bcllı saatte Komisyor.a gel. 

(166) (6744) 
l~ta .,. ,,. • 

· nbuı d · ~ ıtı CU enız yollama müdürlüğün. 
ı". ret tom k .... -

~·.~ ~k or onınu!l tekne ve ma. 

mır ıgı satına ma . · 
den pazarlıkla airnacaktrr. Teminatı ı _ İdaremizin Çamaltı tuzlasında ıartname ve tablo temasına uygun ol-
262 buçuk liradır. Şa~na~.e ve numu- mak üzere yeni bir Elektrik santralı tesisi iJi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon 
nesi Komisyonda görulebılır. 1steklile- t . 1 muş ur. 
rin beJli saatte J{omısyona gc meleri. J1 - Bu tesisatın montajı da dahil olduğu halde muhammen bedeli sif İz • 

( 197) <7o49> mir 95000 lira ve muvakkat teminat 6 000 liradır. 
• * • . . . lII - Eksiltme 9 - XII - 93 7 tarihi ne raslayan perşembe gi!nü saat 15 de 

İstanbul Levazrm amırlığıne bağlı mü Kabataşta Levazım ve mübayaat Şubeıin deki alım Komisyonunda yapılacaktır. 
essesat hayvanatı için. alınacak 3500 li- IV - Şartnameler 47 5 kuruş mukabilinde inhisarlar levazım ve mübayaat 
ralık arpaya verilen fıyat pahalı görül- Şubesiyle Ankara ve İzmir Başmüdürlük terinden alınabilir. 
düğünden 18 • ıo · 937 pazartesi günü v - isteklilerin, fenni şartname.de yazılr takatta bir gazojen tesisatı yap
saat 15.45 de Tophan.ede Levazım amir mrş olduklarına dair resmi vesikalarını ve şartnameye uygun olmak üzere ihzar 
liği Satınalma J{oqıısyon~nda tekrar olunmuş fenni teklif projelerini tetkik edilmek üzere eksiltme gününden en 
pazarlıkla .ıbnacaktır: Tem~natı 262 bu az 15 gün evveline kadar inhisarlar Tuz fen şubesi Müdürlüfune vermeleri mü 
çuk liradır. fsteklilerın 1f'llı saatte Ko- ııakasaya girebilmek için dahi eksiltme den azami 2 gün evveline kadar teklifle· 
misyona gelmeleri .. ~~~tn~"?e ve nıımu- rini muvafık bulun.duğur.a dair mezkur şubeden vesika almalan lbımdır. 
nesi Komisyonda gorulcbılır. VI - Mühürlü teklif mektubunun, kanuni vesaiki ve V nci maddede yazı-

( 198) (7050) Jı diğer vesikayı ve muvakkat teminat ak çeai makbuz veya mektubunu ihtiva ede-
• "' "' c.ek olan kapalı zarflar ihale günil en ges saat 14 e kadar yukanda a.dr geçen alım 

İstanbul Levazım Yollama Müdürlü- Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilin de vermi§ olamhdır. 
-·· . d bulunan hamule motorunun (B.) (6960) 
~u emrın e 

10 937 ~k~~~ri~n12· • ~ke~ ------~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~~· 
·1t · istekli çıkmadığından 

sı meııne .. .. ı 
22 _ 10 _ 937 •.:uma gunu saat 14.45 de 

Tophanede İstanbul Levazım amirliii 
S t 1 Komisyonunda açık eksilt-

a ına ma ı kt K ·ı k ·· · l.k · dilcd" il k .
1 

k ·ıtmesi yapı aca ır. eşif be- Kumaşı verı me uzc.re tenuz ı ameleaıne ır ece 1250 takım kasketile 
me 1 e e sı · 66 r d°k" · k k ·1 k l B d r 884 lira ilk temınatı ıra 30 ku- beraber elbise 1 ııı açı e sı tmeye o r.u muıtur. unların hepıine 87 5 lira 

e ı K il ve tartnamesi Komisyon- bedel tahmin olunmuştur. Şartnamesi levazım müdürlliğünde görülebilir. İstek-
~uıt~~· .. 

1 
~ilir. İsteklilerin belli saatte liler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 55 lira 63 kuruıluk ilk teminat mak-

..,a g~ru e eı-eJed. buz veya mektubile beraber 2Z - 10 - 937, cuma günü saat 14 de Daimi Encümen 
~~w~~~ . 

· · lstanbul Belediyesi ilanları 
1 , 

enelik vakıf icaresi tavizi müıteriye alt 
tir. Daha farla malOmat almak · t 

ıs eyen-
ler 25 - 10 - 937 tarihinden itibaren her 

kesin görebilmesi içün dairede açık bu
lundurulacak arttırma şartnamcsile 

936/271 O 11umaralı dosyaya müracaat
la mezkur dosyada mevcut vesaiki gö
rebilecekleri ilan olunur. 

(9947) (23395) 

TÜRKiYE ŞiŞE VE CAM FAB. 
RIKALARI ANONiM SOSYETESiN

DEN 

Fabrikamız için bir sene isinde ı 200 
ton mermer taşı alınacaktır. 

Taliplerin şeraiti öğrenmek ve nü· 
munc vermek üzere 20- 10-93 7 tarihine 
kadar nümu11e verenlerin de acrk pazar 
lı~a iştirak için 29 - 10 • 937 cuma gü· 
nu aaat on be§te birirl.:i Vakıf hanındaki 
merkezimize müracaatları. 

SATILIK KAGiR HANE 

90 - KOÇOK PANGALTI Uftade 
tokak( eski Afet) No. ı 1, 6 oda, 2 lıcla, 
2 mutfak. 3 mahrukat mağazası, ter -
k.o~: elc~trik, kuyu, büyük aydınlık Fe
rıkoy Turkbeği sokak No. 87 h 

~l't~e~~!nın tamiri 18 • 10 • 937 
atlhu.ı t;:nU saat 14 de Tophanede! 

Vazım amirliği 15!1.tmalma (196) (7048) de bulunmalıdırlar. (B.) (6848) .. an eye 
muracaat. (V. P. 1822). 



s - XURUN • ırs: BIRINCITEŞRrN ll))iı 

behemehal ve 

s -o -N ·aA·H AR G-E L D i 

PARDUSÜLÜK. KUMAŞLARINIZI ALMADAN EVVEL 
YERLi MALLAR PAZARLARINA 

GELEN HEREKE ,. ve FESHANENIN 
ZENGf N ÇEŞfT(ERf NI GÖRÜNÜZ , 

- --------- ---
Devlet Demrryolları ve ~imanları .işf P~me .· 

Umum idaresi ilanları · · · · · : 

Eskişehir, Izmir cer atölyelerile muhtelif depolar için bırıncı sınıt kazancı ve 
tesviyeci alınacaktır. 

Taliplerin Ankarada cer Reisliğine Eskişehirde cer atölyesi müdürlüğüne, 
Haydarpaşada birinci ve 'sirkecide dokuzuncu işletme müdürlüklerine istida ile 
müracaat etmeleri. (3766 ") (6857) ----Ankara ve İstanbul ar~sınd

0

a seri ve gündüze mahsus devamlı bir yolcu ser-
visinin ihdası muvarık görülmüıtür. 

Ankara.dan pazar, salı, çar~amba, ı.:uma günleri saat 8.20 de kalkarak Hay
darpaşaya saat 20.00 de varmak ve Haydarpaşadan pazar, salı, perıembe ve cu
martesi günleri saat !S.oo da kalkarak An:·araya saat 21.03 de varmak ve 21.10.37 
tarihinden itibaren baılamak üzere sefere vaz'ı takarrür eden bÜ gündüz seferin
de yolcuların yemek, içmek ve her türlü istirahatları temin edildiği gibi bu tren· 

le seyahat eden yolculardan da ekspres iıcreti farkı almmıyacağını sayın yolcu
ların ıttılarna arzederiz. (3868) (7044) 

Çoruh Nafia Müdürlüğünden: 
1 - Çoruh nafia müdürlüğü dairesinde müteşekkil eksiltme komisyonunca kırk 

yecii bin yüz yetmiı iki lira on kuruı be deli keşifli Artivinde inıa edilecek ceza 
C\i inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İstekliler bu iıe aid evrakı fenniyeyi Çoruh nafia müdürlüğünde okuya 
~ilfrlcr. 

Bu radyo far -şimdiye kadar vUcude 
getirilen en har i k u 1 ide olup, her. 
keseye elverişlidir. 

Gayet ehven fiyatlı emsalsız 5 lambatl 
radyodan, 15 lambalı gayet muhteşem 
radyo gramofonuna kadar her cihazın 
kalitesi, alameti mücessemi olanı 
markasile tayin edilmiştir. 

Aynı fiyatla RCA gayet faik bir kalite 
takdim etmektedir. 

RC A 1938 modeli yeni radyonuzu 
seçmek için müessisemize geliniz ve 

YALNIZ SiZiN ŞAHSEN GÖRÜP 
IŞITTIGINIZE INANINIZ 

RCA 1 e T· 4 
Elektrlkll göz ile~ 
"'Ucehhez bir .,superhe· 
terodyne'"dlr.latHyon 1•1· 
mıerlnl ihtiva eden ıJıklı 
ve genı' kadran. Fevk•· 
ilde tenzllltlı fiyatı, 12 
taksitle yalnız 170. -
ııradır. 

Fiyat ve feralt herkei' ıçr" 
uygundur. 
Hakiki bir R c A radyosu· 
nu 12 •Y taksiti• ödenmek 
Uıere, 't 2 ~ • - ı 1 r a d a " 
alablllralnlı· 

~~~!1T!~.!~p?r .. ~~ı~"~~lri Ak . 1 t Akay işletmesinden ıY 
dairesinden ikinciteırin ba~ında Beyoğ- ay ış e mesıne aıt Azapkapıda Levazım anban ıle Kasımpaşada fJ 
lunda Sakarya (eski Elhamra) sinema· altı a~b~la~mda mevcut muhtclüülc~ s müstamel e~ya. 25 İlkte§:in ~31 
sının bulunduğu Elhamra hanında 5 zartcsı gunli saat 14 de açık arttırma ı le satılacaktır. Eşyayı ve lıstesinl ~ 
numaraya taşınacaktır· müşterilerine mek istiyenler her giln Azapkapıda lev azım anhan başmemurluğuna ve it 
arzeder. ' tırmaya girmek için yukarda yazılı gü n \'e saatte yüzde 7,5 teminat akçe 

le Azapkapı levaz1m anbarında satış he yetine müracaatları. (6714) / 
Oıküdar s·ulh Birinci Hukuk Hikinı- ------------'--------.,....---------~ 

liiin den: Jandarma Genel Komutanlığı Aokars 
Oıküdarda Tunuı bağında Emin paıa: 

sokağında 2s numaralı hanede mukim' Satınalma Komisyonundan: 
Semiha. · ıı:ı 1 - Bir tanesine 130 kuruş kıymet b:çilcn 6000 tane Aliminyum ?Jsttf 
Davacı Bahri tarafından aleyhinize ika kapalı zarftan pazarlığa tah\"ilen 18/ 10/ 937 pazartesi glinU saat onda patP 

me eylediği yedi yüz elli kuruı alat.:ak tıkla satın alınacaktır. 
davasnıdan dolayı gönderilen davetiye · . · "' fJ• 
.. . "k hı 2 - Şa.rtnamesı parasız Komısyon dan alınabılecek olan bu pazarııga b 
~zc:_rın: 1 arn::.~a nrzınl ıneçhul bulu~· mek isteyenlerin şartnamede yazılı belge 585 liralık ilk teminat nıs~~ 

· ~~bun_ an teaf ıgdat yadpı am~mıı oldugu veya banka mektuplarile b:rlikte belli gün ve s:ıatte Komisyona baş vuıınnl~~ 
mu a~ır tar ın an avetıye zahnna 60" ... , 
verilen meıruhattan anla~ılınasma meb (3623) V 
ni on gün müddetle ilanen tebliğat ya
pılmasına ve muhakemenin 27-10·937 
çarıamba günü saat 10.30 talikına mah 
kemece karar verilmiş olduğundan yev
mü ve vakti mezkurda Üsküdar sulh bi· 
rinci hukuk mahkemesine gelmeniz lüzu 
mu davetiye makamına kaim olmak üze 
re ilanen tebliğ olunur. 

(23391) 

lstanbul Levazım Amirliğinden: ti 
Topçu Atıs Okulunda kullanılmakta olan Amirlik Levazım Ayniyat nıal' }I 

cildinden aşağıda numaraları yazılı altı adet Levazım Ayniyat maltbuzun~.p. 
Uç kısmı da ziyaa uğramıştır. Htikmü olmadığı ilfuı olunur. (189) ( 

Numaraları: 
979118 
979119 
979120 

~ Z A Y t 979121 
Seyriseferden aıab:ıcılık etmek üzere 979122 

aldığım ve 1580 sicil numaralı ehliye- 979123 __,/ 
timi zayi ettim; yenisini a~cağımdan ~~--~--~~~-~~~~-~--~~-~~-~~ 

hükmü yoktur. _ Tu·· rk H K Şehremini Denizabdal mahaUeai ma ava Ur U mu 
cuncu caddeıi 42 numarada Bilal oğ. 

lu Beytullah 

(23388) 

H ızmelcl kadın 
aranıyor 

Çocuksuz bir aile yanında çalııacak 
30 • 40 yaşlarında kimsesiz bir kadın 
aranıyor. Matbaamızda Ahmed Can ad
resine müracaat. 

Büyük Piyangosu 
24. cü yeni tertip başlaınıştı! 
7. inci keşide 11 lkinciteşrin 937 dedif1 

Büyük ikramiye: 30.000 Liradır, 
3 - Eksiltme 22 birinci teşrin 937 cuma günü saat 15 de Çoruh nafia mü- ------Z-A-Y--:-İ-----

cliiri:iğü dairesinde yapılacaktır. 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık büyük ikramiyelerle (10.0 
ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır .. 

4 - Muvakkat teminatı bin beş yüzotuz yedi lira doksan bir kuruıtur. 
S -- İstekliler bu gibi işi yapmış olduklarına dair eksiltmeye girmek isti-

y~nlcrden aranacak mütaahhidlik vesikası hakkındaki talimatnameye uygun ola 
rak na.fia \ 0 ekaletinden verilmiş müteahhitlik vesikasını haiz bulunması ve 
~490 saydı kanunun 32 inci maddesindeki serahat vechile tanzim edecekleri ve
._:1ile tanzim edecekleri mektupları üçüncü madde.de yazılı 22 birinci teşrin 93 7 
.. air gilnü saat 1-1 de kadar komisyona iyice mühüda olarak vermeleri lazımdır 

6 - Posta<la geçikmeler kabul edilmez. ( t ) 

926 senesinde İstanbul limanından Şimdiye kadar binlerce ki~iyi zengintden bu piyangoya iştirak ediniz ..• 
almıı olduğum ateıçi cüzdanımı zayi 
c~~im ... Yenisini alacağırr.dan eskisinin Uşak Belediyesinden: ~ 
hukmu yoktur. ~ Belediyemizin fen memurluğu açıktır. Aylık ücreti (165) liradır. ~ tt 

Mahmud oglu Ahmet dak şehir planı 1/ 2000 mikyasında ise de 1/ 500 mikyasında bUyilıterr,;1 ~ 
__________ c_v_._P_._18_6_7) ziat paftaları yapılacaktır. Gerek ~chir planmr tatbik gerek paftaları )~pıı'/ 

Sahibi: ASJ~I US iktidarında olan isteklilerin (15) gün zarfınd:ı B~led iyemize yapacaklaı1 
Ne~riyat genel direktörü: A. Sevengil racaatlara. evrakı müsbitelerinin de eklemeleri lazımdır. 


