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•• Dniversitede Dönen Talebeler Hakkında 
Maarif V ekileti Bir Tebliğ Neşretti 

7 alimalnameyi değiş!irmek 
kastlle teşviklerde bulunan 
iç talebeala ıa1werslte ile 

alillaları 11esUdl 
o 4 .. 

~Q~ 
e~ı Fevzi Çakmak, Vekiller t7e 

ayrılinadon önce •.••• • 

Mar.eşatın gOz v 
doQru bir sözü 

Artık ~elıirli qazden 
korkmU'IJOTUZ ! 

~~ltara 16 (Tele fonla) - Ege çen de yarın sabah dok~da tayyare 
t~ raluında bulunan mareşal sivle Ankaraya gelecektır. 
~dü Çakmak bu aktam Ankeraya ·Mamwra se1hast11dakt. ae?ıyar hasta
' h istasyonda karıılanclı. Kahra- hrıneye aid bir yozı beıuıcı sayıfamız-
~ı tayyaıecimiz Sabiha .Cök dadır. 

Unan Baş ekili yarın 
4ı ,Averofla geliyor 

ıı ıterem mi saf irim iz /stanbulda 
e Ankarada nasıl karşılanacak? 

1 

Hükumet 
Ecnebi ve Yerli 

Profesörlerin 
Yerim/erinden mem

nun olduğunu bildirdi 
Ankara 16 (A.A.) - Maarif 

Vekaletinden \.eblii olunnıuıtur: 

Arifiye • Sapanca arasında 

s·eııer··-··r-ı~e"II"·-yoıu-
· n u hozdu 1 - latanbul üniversitesinde bu 

yıl imtihanlannda muvaff ct.k olan 
talebenin ıayııı 2779, ıınıfta ka
lanların ıayııı iıe t08ı4 dür. Şu hal 
de ortalama bir hesapla 11nıf ge- D •• .k U d d 
çenlerin niıbeti yüzde 72.3 dür. un a şam rıay arpaşa an tren 
En çok muvaffak olan bp fakülte-
ıinde ••nıf ıeçme niıbeti yüzde oo kalkmadı. Adana ve Konya 
ve en az muvaffak olan hukuk ve 
ik\ıaat fakijlteımde ise mütenazı- tronW.i l/,e ........ ._Jmedi 
1'fD " Jtide .. dGr, ~: 

1 tta ye hUr talebe Son günlerde yajan yağmurlar Sellerin getirdiği ta§lar demiryolu• 
müracaatlarında Uuümizanın 7 yüzünden dün saat dört buçuğa doğ- nu bozmuştur. Bu vaziyetten derhal 
den 6 ya indirilmeıi, veyahut .,.,.. ru Arifiye jJe Sapanca arasında 121 demir yollan idaresinin alakadar şef 
imtihanı konulmaıı trihi meri tali- inci kilometrede 400 metrelik bir me leri haberdar cdilmi§, bir müddet son 
matnamel.-r haricindeki temenni- aafe dağdan ·nen sellerin yüzünden ra Haydarpa§ac:lan imdat katarlan 
ler Vekiletçe yeniz ıiirübnüt ve kapanmıftır. (Sonu: Sa. 4 Sü. 3) 
talimatnameler hükümlerinin tat- ------------------_.._"-'-------
bikinin tabii otduiu lbUD ıelen- Ademi mildahale komitesi diln toplandı 
lere bildirilmiıtir. . • 
'3 - TalimatnamtYi deiıttır-

mek kaıtil~ haksız ve ~su.lsüz 
müracaatlan tetvi" etnı...ı~ ••tı>:e~ 
ve esasen hukuk fakültesmde ıki 

İngiltere ve Fransa 
mttmessilleri sene ıınıfta kalarak ıeçen ~ene i~ 

t t fakültesine ıeçmelenne mü-
ııa d d·ı bu fakültede de K b• •• dd f d J :a-~:.~::s:.ftakala~vear~ ısa ır mu et zar ın a span-

d 1 .. niversite aleyhınde mu,t 

,;:e~:'~~·e~ıe~~:~~t;:~ ya işinde bir itilafa varılmazsa 
nın ünıvenıte ı a . 

mittir. (Son~: Scı. .+ ri.1) Hükumetlerinin tamam ile ser-

Fi listinde best ha.r.eket edeceklerini 
kati olarak bildirdiler 

SU., ka Stl er Londra, l6 (A. A.) - Saat 11 def bazı teklifleri doğrudan doğruya komi-
toplananuli ademi müdahale komite· teyc bildirmeğc karar verıni§lerdir. 

V.udu••s m ü"'tüsü ıinin celsesi, 12.30 <lan biraz sonra Herkesin eimdiki kararsızlıkları devam 
A j / 1 tatil edilmiıtir. ettirmenin imkansızlığını anhyacağmı 

B t k f Londra, 16 ( A. A.) - Ademi Mü· ve komitedeki müzakerelerden müsbet egru :a aç ı dabale komitesinin bugünkü celsesi neticeler çıkacağını katiyetıe ümit edi-

KudD8t
e blr .. ok hl- eanumda İngiliz ''e Frangız murahhu yorlar. Fransa hUkümeti usule rnüte-

~ lan Lord Plymouth ile Corbin, en·e)i allik güçlilkleri bertaraf ederek pek 
oalar yakıldı, vaziyet IJ\eılluP e>.1dukları lıükiım~ılerin nok· sade olan bu tekliflerin temsil edilen 

k hlDt tfi.9~ıizab etrni§lerdir. hükftmetlerce kabulünü el?.em addey-
ÇO •a t Oğre~ildiğine ~öre komite önümüz ler. Gönüllülerin geri çağrılması me-

Kudüı l (A. A.) _..Dünkü ıui.. deki haftanın ha.anda tekrar toplana· selesinde itilaf husulüne imkan olup ol 
kaatler• netireeinde hük\tmet ~ cakt1r~ madığmı öğrenmek 1~ıt. 
tr örfi idareyi pyri muayyen · b!r Lontıra, 16 (A. A ) - Ademi M;ilda Frans'l hükumeti, g~en 14 t&nmuz 

ı ~rihe k6Clat ~tmağa karar V~lf -. hale komlteıinde bu sabah Corbın'in tarihlj İngiliz tekliflerine mUsteniden 
)erdir. Dün ~ Jpat fa de .. tehnn Frdsa hUk6Jeti n~mma yaptığı baya- komiteden ~u noktalar hakkında şim-
sbkaklan. k8hve1Cr ve umumı ma • natm metni şudur: diden karar vermesini ister: 

D •• _.1..:.1• 

• eliP Perapalu ote-
nn ıeh~inı•~~ d~et ittitahat ettik
linde bır nıu üzeri kendisine 
ten ıonra, iJıpıD ııl• Ar.kara,_ ri· 
tahıiı edilen tre 
decektir. ''Sonu: Sa. ~ Sü. "4). 

haller bOftu. ':Yollarda ve sokaklarda "Fransa ve İngiltere hükümetlt>ri ı - bpanya hızmetindc bulunan ec-
devriyeder ~dtaıtnakta idi. "' iki aydanberi vaziyetin kat'i surette nebilerin mümkün olduğu kadar kısa 

KuHüt {6 (A. A.) - Röyter a· aydınlanması icab edecek derecede de- bir müddet zarfında geri alınması, 
janımm JQUJraı,iri bil5riyoı: fiştiğini dU~Unerek talt komitenin ye - 2 _ Geri çağrılmağı kontrol eden 

Filiatm&n"'kaçan' ltudü•"' mültiai Diden toplanmağa d1Lvet edilmesini is- beyn°lmilcl komisyonlar, geri c;ağrıl • 
Suriyeye ıelmiftir. ~Bu abah saat 3 temi§lerdir. Ademi müdahale siyaseti- ma. iı,lerinln kafi derecede ilerlediğini 
te eıkan bir yangın netice.inde afun- nin tatbik ve ldamesi meselesini mils- mUşahadc eder etmez ihtilılf halindP. 
rük liinuı, telsiz telgraf taionu, eli· tacelen vaz'edecek mahiyette bazı vazi- bulunan jkl taraf beynelmılel kaideler 
ğer bazı binat'ar ve Lida tayyare mey yetler almmıe vakalar cereyan etmiş - mucibine~ mlt.hariblet}n istifade ettik- · 
danı ya*nuftn'· tir. tkl hUktlnıet vaziyetin icaba tına te- Jeri hald:ı.rı kullanabileceklerdir. 

'(.Sonu: aa. 4 sü. ı>: bbfll ettlli kanaatinde bulunduklan (Sonu: scı. ~mı,~). 
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Mciçk8 beres1incd1 
Siyasi haf ta: 

AV.r"lJii·a .. ···i·ş ı erinde kati 
bir dönüm noktası 

İki mihver karş1karşıya - İtalyan
larla Almanlar ne istiyorlar? -
Londra komitesinin alzibeti 
LONDRA TOPLANTISI : ya seyahatinden döndükten son

ra: 

Trabzonun Değirmendere va ·ı 
disinden giderken Ma'.aracı kö -
yünden sonra yol su kenarından 

ayrılıyor; dağa tırmanıyoruz. (Kan 
lı Pelid) köyür;ü geçiyoruz. kar
Jıda (Acivara) lcöyünü görüyo
ruz. Biraz sonra Maçkaya varıyo
ruz. Mnçka kaza merkezidir. Yol 
kasabayı ikiye bölerek ortasın
dan geçiyor . . 

Lonclra ademi müdahale komi 
tesi dün toplandı. Londr:l ve Pa· 
ris haberleri bu toplantının Avru· 
pa işlerinde kati bir dönüm ve ka
rar nok1~ası olduğunda ısrar edi
yor. Burada ya lngiltere, Fransa, 
İtalya ve Almanya devletleri ara
larında anlaşacak; bu takdirde Is· 
panyadan gönüllülerin çıkarılması 
için mütterek bir hareket planı 
kabul olunarak süratle tatbikata 
geçilecek. Yahut İtalya ve Alman-
ya ispanyadaki gönüllüleri geri 
almayacaklarını itirafa mecbur 
kalacak; bu takdirde lngil'ı:ere ile 
Fransa ademi müdahale komitesi 
kararlarına atLık bağlı kalamaya
caklarını ilin ederek ispanya me
selesinde yeni bir siyaset tutula-
cak: Yani bir taraf tan Pirene yolu 
açılarak ispanya cumhuriyetçile
rine yardım gitmesine müsaade 
olunacak, bir taraftan da İtalya· 
nın Balear adalarından Mayorka
yı işgal el'Lİği gibi İngiltere ve 
Fransa hükumetleri de Akdenizde 
ki stratejik müvazeneyi tutmak 
için mesela Minorkayı işgal etmek 
gibi bazı askeri tedbirler alacak. 

Birinci ihtimal Avrupa itlerinin 
sulh yoluna girmek için bir hazır
!ık demektir. ikinci ihtimal ise sulh 
yolundan bir adım daha uzakla,
maktır ki bu adımın dünya millet
lerini nerelere kadar göstereceğini 
kes'~irmek şimdiden tahmin müm· 
kü'n değildir. . . 
iKi MiHVER KARŞI KARŞIYA 

Musolini Hitler ile konutmak 
için Almanyaya gitmezden evvel 
İtalya ile İngiltere ve Fransa ara
sında münaka,a mevzuu olan ihti
laflı mesele Akdenizde her devle
tin kontrol hakkı idi. İtalya Nyon 
konferans karan ile kendisine ay
rılmış olan Adiryatik ve Tireneya 
denizleri mıntakasını kafi bulma
dı. İngiltere ve Fransa derecesin
"de kontrol salahiyeti istedi. Bu ih
\ilaf lı meseleyi tetkik için Pariste 
İngiliz, Fransız, ltalyan deniz mii
tehassıslarından mürehlcep bir 
Üçler konferansı toplandı ve bu
rada İtalyanın kontrol mıntakası 
hududunu geni~letmeğe karar ve
di. 

İngiltere ile Fransa tarafından 
1talyaya verilen nota Paris Üçler 
Jionf eransının vardığı muvaff aki
yetli neticeye bakarak hazırlan
mı§tr. ln~ilizler ve Fransızlar bu 
no1~a ile İspanyadaki gönüllüler iıi 
nin de yine bir Üçlar konferansı 
ile hallolunmasmı teklif ediyorlar
dı. 

- lt.:. '··a Almanyanın i • :r=-!c et· 
miyece:!i hiçoir !İr:.:;i m~za!~e:.-eye 
gır 0mez.,, 

Demiştir. 

lta!y nlarla I lıranlar 
r.e istiyor!ar? 

Acaba Musolini - Hitler müla
katlarında İtalya ile Almanya ara
sında yapılan anlaşma sadece ltal 
yanın Almanyasız, Almanyanın 
da İtalyasız garp devletleri ile 
konuşmayacağı noktasına mı inhi 
sar ediyor? 
Şüphe yok ki böyle bir zaafa 

düşmek hata olur; Almanya ile 
ltalya Avrupa iılerinde birlik ha
reket etmek için o yolda sözleımif 
ler ise, bu anlatma elbe1"te sadece 
bir formalite, yahut teırifat mese
lesi değildir; bunda mutlaka her 
iki tarafın varmak istedikleri müş 
terek bir hedef, tahakkukunu arzu 
ettikleri bir muayyen siyasi mak
sat vardır. iki devlet arasındaki 
anla!manm ehemmiyeti de bu nok 
\ada toplanmaktadır. 

İtalya ile Almanyanın bütün 
Avrupa meselelerinde anlaşmış ol
malarına ihtimal yoktur. Mesela 
Avusturya meselesi bu nevi dendir. 
Fakat öyle görülüyor ki ger~k hal 
ya, gerek Almanya Avrupanın bu 
günkü vaziyeti içinde müfterek 
bir gayret ile elde edebilecekleri 
bir takım menfaatleri istihsal ede
bilmek için bu türlü pürüzlü mese
leleri is~ı:ikbale bırakmağı daha 
muvafık bulmutlardır. 

İtalya ile Almanyanın bugün 
elde etmek istedikleri müstacel 
menfaatlere gelince: Bu menfaat
lerin ba,ında doğrudan doğruya 
ltalyayı alakadar eden Habeşistan 
ve ispanya meseleleri ile Almanya 
nın sömürge meselesini gösterebi
liriz. 

ltalya ile Almanya ispanya me
selesini mutlaka general F ranko· 
nun galebesi suretinde neticelen
mesini kafalarına koymuşlardır. 
Bu nok'"ada mü§terek hareket ede
cekler. Onun içindir ki dün top
lanmış olan Londra komitesinin 
varacağı kararlar hakkında gelen 
haberler ,imdiden ümit verici ma
hiyette görünmiyor. 

Londra komitesinin akıbeti 

Hakikat halde İngiltere ile 
Fransanın Londra komitesini top
lamağa davet ederken bu hareke
li İtalya icin son bir anfuma fır· 
satı vermek sur~'.inde i1eriye sür
dükleri malUmchır. İn,,.iltere dele
Şlesi komitenin daha ilk gününde 
İspanyadaki gönüllüler •meıelesi

Mantikan bu teklife İtalyanın nin süratle bir karara ba~lanması 
itiraz etmesi hatıra gelmezdi. Fa- lüzumunu tebarüz ettirmiştir. ln
ıkat bu tahmin doğru çıkmadı. Ak- giliz Hariciye Nt\zrrı Edenin son 
denizin ~o~trol~ İ§inde üç devlet nutku da bunu göstermi,tir. Hal
delegelerımn hır yere toplanarak buki İngiltere ile Almany:ınrn ~önül 
konu§malarını muvafık bulan ltal lüler mesele~i hakkındaki ln'?iliz -
ya bu defa yapılan teklife kar§ı: Fransız teklifine kt\r~ı nvrı bir tt~k 

- İ'ı:alya Almanyanın ittirak et- lif yap .. ~"' :brın , ha •.:eldif ile ls
miyeceği hiçbir siyasi müzakereye Panvada harp eden iki tarafın mu 
giremez. Londra komitesinde Al- hario tanmm:.\ları mes~leı;İrıin gö
manya da dahil bulunuyor. İspan- nüllü!er İ§!nden evvel hallolı•nr.":\
yadaki gönüllüler meselesini ko· sı liizım !"'el~ceğinde ısrar eclecek-j 
nu!mak için de en muvafık olan Je-rini bildiriyor. Bu h:ıberlcrin 
yer bu Londra komitesidir.,. doğru çıkacağı da şimdiden his- ' 

Diye cevap verdi. sediliyor. 
Bu cevaptan anlatıldı ki Berlin Eğer hn. türlü .tahminle.~ ve ha· 

Roma mihverinin Londra - Paris herler hadıseler ıle teevynd eder· , 
mihverine karşı olan vaziyetinde se, .L?ndra ~demi müdahal~ kom!· 
Musolini - Hitler mülakatlarından tesının de nıhayet aka.met ıle netı
sonra bir değitiklik olmuftur. 0- cele~~ceiin~ .. bur,ü?den .hükmolu-; 
nun için Almanyaya gitmezden ev nabılır: Tabıı hadıseler.ın on~~n 
vel Fransa ve İngiltere ile Pariste ~on~akı cer~!anı bu n.etıceye gore 

1 
Akdeniz meselesini konuşmakta ınkııaflar gosterecektır. 1 
mahzur görmiyen Musolini Alman AS iM US 

Y oh.:n 40 ıncı kilometresinde 
Kuzuhanlar köyünde yağmurdan 
yolun menfezi tıkanmış. Burada 
üç amele birle,mi~, menfezi aç
makla meşgul oluyorlar. iş olduk
<::-. mi.ihimdir. İki, üç günde' ancak 
bitecektir. Amele uzaklardan taş 

• 1 ' 1 . ki eetırece.:t.er, esas ı ı~ yapaca ar. 
Bu sırada otomobilimizi idare 

eden şoför derenin iki tarafını 
kap 'ayan dağ sırtlarını i~are'..: ede
rek dedi ki: 

- Baylar, bu gördüğünüz dağ 
lar hep eski kiliseler ile doludur. 
Bunlar Maçkadan lhmsi köyüne 
kadar böyle gi 11er. Bu kiliselerin 
hepsi de bun:dan giden hristi
yan Rumlardan kalmış .. ,, 

Arkadaş ile beraber iki 'laraf a 
bakındık. Birden 1:.i;:~ f arkedeme
dik. Şoföre sorduk: 

-. - Hanya dediğin kiliseler gö-
rünmiyor. 

- Biraz sonra size gösteririm. 
Hakikaten biraz sonra gördük. 

Aşağıda Değirmen derenin kena
rında biraz düzlük bir yerde harap 
bir köy, bu köyün bir tarafında 
yine bir kilise harabesi var. Biraz 
ileride dağın sarp bir yerinde di
ğer bir kilise harabesi daha .. Fa
kat bunda ne fevkaladelik buluna 
bilir? Mübadele suretile buralar
dan gitmİ§ olan Rumlardan kalma 
bir takım eserlerin burada bulun
ması pek tabii değil midir? 

Evet, doğtu. Fakaf itin 'fevl<ala· 
deliği batka noktadadır: Maçka
dan Hamsi köyüne kadar olan bu 
dere mıntakası çok sarp olmak 
itibarile ·~abii bir istihkam teşkil 
eden Zıgnna dağlarının adeta ka
pısıdır; bu dere mıntakasında her 
köy için bir tane kilise değil, bir 
çok kiliseler var. Büyüklü, küçük
lü olarak Maçka deresindeki kili· 
selerin sayısı üç yüzden fazladır. 
Asıl dikkate değer olan cihet İse 
kakir yapılmıf olan bu küçüklü, 
büyüklü killselerin birçokları iba
det maksadile hristiyan köylülerin 
ı;titmelerine ihtimal verilmiyecek 
derecede sarp mevkilere kurulmut 
bulunması, sonra derenin iki tara· 
fında dağ sırtlarına kartılıkh ola
rak yapılmış olan bu kiliselerin bir 
birlerine bakan vaziyetleri de ica
bında işaret alıp verecek bir şekil
de olmasıdır. Sayıları üç yüzü ge
çen, hepsi bir usta elinden çıkmış 
gibi birbirine benziyen bu kilise
ler bir erkanıharp heyeti planı ile 
yerleri bilhassa tertip edilerek vü
cuda p:etirilrnise benzemektedir. 

Acaba bu kiliselerde bu $ekille
ri ve vaziyetleri ile evvelce Rume
lide hristfvanlık dinini ve duygu
larını Os~anlı imparatorluğunu 
bombalayarak yıkmağa vasıta yap 
mıs olan Çarlık Rusyasının vakti
le bu havalide •lakip ve tatbik et· 
tiği muayyen bir tahr;p siyasetin
den kalmıl' eserler midir? Bu kili
selerin yerlerini tayin eden Rus er 
kanıharbiyesi, masraflarını veren 
Carlık hazinesi midir? Yoksa bu 
havalide oturmuş olan Trabzonlu 
Rumlar bu tarzda bir kilise ·~e,ki· 

Medent ve vah,ı 

. YAZAN: ASIM L)~ 
latı vücuda getirmeğe Çarlık Rus- ) 
yasının siyasetinden ilham alan: 
papasların te~viki ile kendileri mi 1 
lüzum görmü~. bunların masrafla· 
rını da yin".! kcn dil eri mi vermişler 
dir? 

Muammaya benziyen bu nokta
nın tetkik ve hallini tarihe bırak· 
rnak daha doğrudur. 

Küçük kiliselerden biri yolu· 
muzun ta kenarında bulunduğu 
için otomobilden inerek baktım~ 
Bu bir kilise değil, hristiyan Rumla 
rın ayazma dedikleri neviden bir 
sey olmakla beraber büyük fehir 
)erde gö•<ilen avazmalara hiç ben 
zemivor. Bu sadece kaızir olarak 
yapılmı§ S?ayet sağlam dört duvar
dan teşekkül ediyor. Haric ile ala
ka!'t küçük bir kapı yeri ile diğer 
yan duvarlarda pencere verine an 
cak mazgal deliği olabilecek üç 
kür.ük bo5luktan ibaret bulunuyor. 

Bu türlü küçük kiliseler guya 
köylülerin umumuna a~.: olmazmış, 
birkaç köylii birleşerek bunları 
kendileri için bir aile kilisesi sa
yarlarmıf .. 

Şimdi bu kiliselerin_..~ııtl ~ 
takım köylüler tarafından~ 
olunmu~, samanlık. yahut 
olarak kullanılıyor; yahu\ J 
benzer bir maksat ile huıu•b·r~ 
geç.mit bulunuyor. Diğer :;J.d 
mı boş olarak dağların sırtl ııl 
duruyor. Ve yan1arına kirtı5~ J 
mıyor. Aralarında sağlaın °

1 
'rı 

bulunduğu gibi harap olan ' 
çoktur. Jü 

Rivayete göre birkaç yıl. 1 ~ Yunanistana giden mübadı 
lar namına hükumetin milsJ~ 
ile Trabzona gelmi! olan va ~ 
bu kiliselerden bazılarında dil 1 
lar yapmıt1ar. Buradan keP ısı 
ce mukaddes sayılan bir ıakJ 
ya alıp götürmü~ler. 

Zannediyorum ki T rabzotl 1 
larında, bayırlarında bugÜJ1 ' 
fesiz kalan, fırsat bulununca tf 
takım mahalli emniyet için ı• 
unsurların gizlenmelerine ~ 
it bulunan bu ki!iseleri~, yalı re 
kilise haı-abelerınfn hır kd, 
mahalli hükumetçe tetkik e 

1 

si faydalı olur. 

Con Dl lnger'in Bu suali büyük !ehirlerin ~' 
}erindeki nakil vasıtaları ve 1 

81 e,1 ö!dllrUlpU lar hakkında kendi kendine .. 
Gazetemizde maceralarını o- bir istatistikçi gürültü ile ~~ 

kuduğunuz me~hur haydud Con leye büyük bir yardım ettıs1o; 
Dillinger bir zamanlar bütün dün bip olarak, JU rakamları teıb1 

yanın gözünü korkutan "1 numara mif: fi 
lı halk düşmanı" idi. Büyük ~ehirlerdeki gürült 

Con Dillingerden sonra da bu- yüzde 37 sini otomobil, arabl 
gün bu unvanı almış olan baıka kamyonların tekerlek ve kor11' 
bir azılı haydud bütün Amerikayı leri; 16 11nı otobüsler ve tr•~ 
titretmeğe baslamıştı. Alfred Bra· lar 13 ünü ses büyülten aleti~ 
di ismindeki bu "1 nuınaralı· h~1k ,nu~u küçük el arabaları, 6 '.'~ 
düşmanı" uzun seneler Amerika- saattaki çekiç sallama, çi""1 

da en' feci cınayetler1 ' itlemekten lama gürültüsü, 8 ini vapur 
çekinmemiş .. F akal bir türlü ~~e rültüsü, 1 O unu da satıcı, g~ıe ~ 
rikan pol!sinin eline düşmemıştı.. gibi insanların' ve birbirlerıle ~ 

Alfred Bradi bugün nih!lyet A- nutanların sesleri te,kil etı11e 
merikan polisi tarafından hay- dir.. . p 
dut ve avenesi ile y;\nılan şiddet- Herhalde, ince olduğu içıfl 
li bir çarpışmada öldürülmüttür. sa~lam olmayan bir hesapJ_/ 
Haydud bu sefer bir bankavı soy- 1 ,======-== 
mağa çalışırken polislerle bir mu· ı 
hareheye • .. utu~mt;! ve bu suretle 
ortadan kaldırılmıştır. 

L'nç edilen zenciler 
haki mda fsla~ lsUk 

Amerikada beyazların zencile
,Te tatbik ettikleri linç kanunu ha
kikaten insanın tüylerini ürperte· 
cek bir cinayettir. 

Bugün bütün Amerikalılar ara
sında, zencilere karıı bir çok hak
ların tanınmaması, onların Beyaz· 
lardan atağı tutulması ve yaptık
ları bir suça mukabil dayakla ve 
türlü eziyetle öldürülmesi tabii bir 
hadise olarak karfılanmaktadır. 

Me,hur zenci boksör Joe Loui· 
sin geçenlerde lnRiliz boksörile 
yaptığı maçta rakibini nakavtla 
mağlup edeceği halde, böyle k~
hir bir galibiyet kazanırsa Amerı · 
kalıların kendisini linçederek öl· 
düreceklerinden korktuğu söylen· 
mit'Li. 

Amerikada linçedilerek öldürü-
len zencilerin sayı~ı hakkında ya
pılan bir iıtatistiie göre, SS ıene· 
de 4,674 kiti bu "kanuna,, kurban 
gitmittir. Bunların 500 Ü hiçbir 
suçu olmayan zencilerdir. 3000 ta
nesi ise hakikaten suçludur. Fakat 
suçları hiçbir zaman idamı icap 
ettirecek derecede büyük değildir. 
Geri kalan binden fazla zenci de 
cinayet itledikleri için, halk tara
fından, mahkemenin kararını din
lenmeden, linÇle idama mahkum 
edilmiştir .. 

En çok kim 

gUrUltU ediyor? 

Bu da ba,ka bir iıta\iıtik: 
Sokaklarda en fazla kim ıürül· 

tü ediyor 

. cPı 
Sonbalıar clbi ,.._ 1ıc şaplaı ııı 

1 . l .... ,, b" J ..... ,.,., .. r,ı 
nnc >uyu ı ır ' rgı .~ırı ı ~ " 
.~koç bere.~inden miilh~m oları btl~· 
1.-alar, iizrrindc bir fi ·anga il~ r\ 
durnwlaa ı·ı· lıdf! /:"palı kıır ~ 
1'o51Ünı ile giyildiği taJ.dir1c 
bir alıenh tıiicude gc/mf'ktc<}V 

Geçmiş Kuıun~ 
17. i. evvel 19:~ 

Şehrimizde ldarel ör 
Ilga edlldl ~ 

icra Vekilleri Heyetinin 3 t ı,ıı 
evvel tarihli içtim~ınd~ lstsfl~ 
bilfiil idarei askenyemız tart' JI. 
teslim edilmiş olmasına ve ~ıı 
sansürünün ve idarci örfiycn~ 
madisi için bir lüzum bulun'!1,, ~ 
ama binaen idarei örfiyeni~. ~ 
rarla~tırılpuş ' 'e bu. ka~ar dun stil 
rniz alakadar makamlarına te....,... - - - -
dilmi~tir. 



Gayet ciddi 
dirnekapı, Topkapı, Yedikule 
%olcularının yanık feryadları! 
ft~er çektiğimizi · tamamlle yazmak için 
~Yazıt, meydanı ki\ğıt· Beyazıt kulesi 

kulem .. Beyazıt bavu~u mürekkep 
~ y olsa gene yetişmez! . 
doyul\lz n.ebhoş, ne güzel, ne tadına dam kağıt, Beyazıt kuleaı kallem . ve 

mı: 
1
• . • h .. ekkep o sa yme i y r ınevsımmı' ! Beyazıt avuzu mur 

B·aı: biıiın için ne cennet §evmi§ 1 yeti§mez. · l ı 
\J.~~l, daha Yazın önümüzde ·hayli l§te gerçek kı§ tam~~ı): e ger~-
hi\t ca bir kuyruğu sayılan sonba • den biz büyük derclimızı sıze an a -

"!\ : .. e sonbaharın arkasından de kırk yoruz. d d t'Qstı-- s· . b b" "k ve kışlık er ve 
dalga .... a Yazı var! diye, tatlı tatlı ızım u, uyu 
Ve a ge::erken mevsimsiz, vakitsiz belamıza kim çare bulacaktır aca -
l~r Pansıı bastıran ~u son yağmur ba? · d 
o da~~urlar, boralar, soğuklar bizi İnsan bedenindeki elastikiyet;n e 
le 1

1
·r IgJrnız gaflet uykusundan Öy· ı bir derecesi bir haddi vardır. ns~n o ' 'b' kemık 

§il bir kYan~ırış uyandırdı ki, hani, denilen mahluk zahifeler gı 1 

~arq3 • ~ç gunlük muvakkat kış man siz değildir ki tramvayların ~uayyen 
~ ~Ut t 1 ıçınde anamızdan emdiğimiz kapasite (hacmi istiabi) ler~: ha ?.8-

J am tn • l b ba l .. .. ücyuz dort 1:ıiı anasıy e urnumuzdan gel m gayret! e yuzune . 

ıt ~·~caba neden böyle oldu, yok
Odıın tnıı:de, barkınızda kömüıünüz, 
ııQ, :aıu~, kı§lık fanile, çorapları -
i'oktu ;:11·umız, mantolannız:, falan 

D
1
• ondan mı böyle oldu I 

l Yec:cs· • H a.l'ltıy .~nlz. aaayır ... Haaayır! .. 
~Ote a. §ukür, hepimizn de kendine 
~tik ev~nd:, barkında vaktiyle te -
hk~c~ılrnış kıtlık yiyecek, içecek, 
lll dört bee giyeceğimiz vardır. Bize 
~~tll\1 ~ • § günlük muvakkat kı, ha 

.. l f yuz asın. b" 
- Haydi, dolmuşa dolmuşa ır 

adam! 
K . k l . d l·i sandallar asmıpaşa ıs e esın e ... 

da bile yasak edilmişken nasıl olu -
yor da bu hatlardt:1 işleyen trprrıvay-
lar sabah akşam: d 

- Gırtlağına kadar, dolmuş a 
her tarafından taşmışa daha elli a-
dam! • 

Der gibi göğüslerini gere gere ış -

liyo<la~ k 'd. kura Hey gidi yaz hey, hey gı ı 
havalar hey! Nered~iniz? l 

Böyle havalarda bizler, dah!-0 
-

ty0 t chtr, zemberek eden nedir bi
ltı~d musunuz? Ne olacak, evleri • 
c:ull\Un, barklarımızdan işimize, gü
evil't\ · l:e Ve işimizden, gücümüzden 

i'o)~~~ barkımıza gidip gelirken madı y~:~n tabanvaylar ! . 
dttd v tramvaylarda çektiğimiz Y dd tu ~t]ll\ec{e belalardır. Daha. gerçek kş Deyip fıstıki makamla ea eyıh 
~tı. h' en bu, böyle olursa ya bun _ tar, konu§a konuşa ve rohat .r~~~ 
dt
1 

lit~~r kaç ay sonra gelecek olan iJlerimize, evlerimize gider, gelır 
ıt~ıl: .. O hoş, o güzel, o canım. ccn~et 

~tciil • Yagmurlarmda, amansız ka k · · d nıze J)Qr,~ ınsafsız fırtınalarda bir ne ya- gibi günlere kavuşma ı~ı.n ese 
ı~ı~ı gelecek baharı bekleyecegız. 

k t, dah Yani: 
~~ ~·· a sonbaharın ba§mda: bir "Vuslat niye mi kaldı güzel ba§ ~ 
'I~ ~ ... ıın hava bozmakla böyle olursa k hah 1 ;· ~<>tak a ara . ,. 
al>i\~'\. ışta, zemheride, ,ubatta ne imza: 
& ~z? ' E.dirnekapr, T o~kapı, Y edikule 

I· htv~~ bir kaç günlük bozuk, berbad yolcularmdan 'bir ka~ 
lr ltda b' · 1 · ba~anık L ~il)\' ızım aeınt ere ıfleyen •• •7 

·~I ,,.~ayların, tramvay duraklannm Aslına mutabıktır: 
tıı~. t:nanzaralannı bir görseydi - Osman Ceınal Kaygılı 

1 ().. Adana tenviı ediliyor 
t,k ileler· 'k' d'I . ed 'tt at,. ı, ı ın ı en haydi ne ise.. Ada (Hususi) Adana imar i 
". a. sabahları, ya hele akıamla- l k nal hususunda bütün vilayet ece yer er k d' 

ılı Ata.bal · }erimizin en ba~mda gelme ~e. ır. Bu 
~'fi.. dı.ıt k ann daha hareket ettikleri itibarla bilhassa şehrin t.envırıne e 
Ot Ve a. .. Yerlerinden ta§aaıya dolu _ hemmiyet veren Belediye mevcut 

~\ıt'tı Otcki duraklarda halk o yağ- 425 adet lambaya 235 adet daha 

~kik:İ 0 boranın altında sırılsıklam ilave etmi§tir. . . w 

13\l ~~ta nöbet bekliyordu. ' Bundan başka bele:Iıyenın yaptıgı 
~ı-...1 YUıde bahl l b' 1• .. bu yekuna her sene b ··ı arı I ~ sa arı iş erine, ak _ ır p ana gore dd l lı · \lk e" erme yarım, bir. hatta bir l 00 lamba ilave edilerek. ca be eı:de 
~bı "Yo 11!.ka.at geç gidenlerin haddi he- lamba adedi çoğaltMılaca~tı:, u l~m 

13 tu. ' balar otomatiktir. evsımıne . gore 

~~ı:nların arasındaki iht'y l - - saatmda yanar ve söner vazıyette 
~ t, cıl k ı ar ar, sa eli 
~~fCtıin kl admlar, çocuklar, hele rB . 'b I buncbn sonra şehrin 

ı'ly:'lcak ahrC\nl lrklarında y~isleı·inden h~ ıtı ka~ a ine kadar elektrik gire 
L ,, a e geliyorlardı en ucra oşes 
~ <anb ı · k · 
kı~ç gUnI~kun gec~rm~ş o1ctuğu şu bir .~~~r. I d a nUıe1 bir Halkavi 
(rı tnan ınevsımsız ve muvakkat O U • ıldı 
:ar~kalarasrnda akşamlan (türbe) binası. Y~ c. H. P. il e 

l\ıtı h ]• Pt) (Beyazıt) dura~; yerleri İnegöl (Hususı) da eni bir Hç) 
A a 1 rıe idi Alla hım? merkezi kasabarnıı v y ba§la ta 

~ ~a • baba .. .. d'. . kevi binası yaptırrrıal~ka b. mı~. ır. 
~ ~oruı gunu ıye ı§te oralar SOO bb metre ı · ır arsa uze 

talara. edn şu bir kaç ak~mhk man· . mk ural akta ohn bu bina yedi s· erler rme uru ma . ı k' 1iin h· · d .1 b' .. anıerc ve sınema sa o 
~ ıç on k'I 1 k b' o a ı e ır mu! _ .J' 
\o • otul k' ı o u ır kaba yirmi 'ht' etnıekteoır. 
-r tn1) ılo :,ey sığdırabildiğiniz nu~~l~n~~a cephedeki kmcthalinden 
"- B . ·b k ] da da iiçer apuıı vardır. 
!} u hıç l b' . . as a yan ar ... k be . : "k' 

fi • ..: '"Ye k . o a ılır mı) H 11 ,. köyciılu . şu nsın.n ı ı 
~ll). Ce sıniz: ı B I 8

KC\
1 

• ı armakta oldu~u 
rıııt r Yaiış] b: unun o up olma · senedenberıdır çı:< · d'J k edi 
('f' ak~a, I lf gÜnÜn sabahı, ya - kö sa. v]ığına devaffi e l .1!1.~ ·t r. 
1 ollkaptn)ı gelin de (Edimekapı) S y l g dı:nı ~ubesİ, l~egolun paza 
tyc t f Yedik l ) h 1 . osya yar b ünleri paraınz has 
y~ 

1
11 tra

01 
\ u e at arında 1§ n ohn perııenı e g k f k' l . . 

I -~:~tinde vba!lhların muhtelif durak ta muıwen~.si yapma ·ta.f • ..ı~ ır erın ·ıı 
· ·•ıtl · • ı a b hl 1• d. K ] y tara motın verı 
lıtq3 erındc ;kin ~8~. .~ ~ ~~ı .. bu aclarr . a 1zı a 
(~a;onları ile cı, uçuncu, dorduncü mektedır. , UR _Odun kömür 
trı-..ı ~•ka"r) akşamları (Türbe) ODUN KOM ld v 'b' b '"a t" ( B ) . • de 0 u gu gı ı ura 

g()l'\.inı cyazıt ıstasyonla . buhranı her yer . ktedir. Evvel n . eh d k t cektır11'1e ce 
l:q~ıı &Öı:lcr· . .. a sı m 

1

1· abilen arabalan şimdi 
ı l' r t:n"ba ı~ızde zerrenin zerresi yuz kuru~a a ın rmivor1ar. Hele 
~~ bi~i~d.l~ğ~ yo~t~r. Hatta. v~zi- i~~ b~~u~. lira~a e :;abaları çar~ıhrda 
~~ e <ltılat 1 1lımız, b1zım ka]emımızlc komur yuklerı v d 
~~kd l-'an ..... 1 ~!lla~,t~tır da söylemek, hir ..,.öriinmez ol uf.eden kahveciler 

, t' .. '""'"' t eli"'' • l . K " .... çok sar l-ı <:ı~ k ıs ~ gımız şey erın omuru lmak üzere Bursa 
lrfl ·~tıi, y:? san kalmı,tır. bu ıııkmtıya ~r~t:~üniiYorlar. Kışın 
tı)~l't\~'}>l~r~!lr havalarda bizim bu dan getirtrneyı; w 80 giinlerde aile 

l't\ı}']~ y;;r' nel~ ~ktimizi ta • yakla.tnı.ııkta olb.0~di~e icindedirler. 
z:ın . e . haklı ır J 
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ŞEHiR HABERLERi, 
Bir manitacıhk \ 
Kumaşına kavuşan Le

onidar mani/acıdan 
davacı değil 

Dün. :ı:slive ikinei ceza mahkeme· 
sinde kurna.zca İ§lenıniş bir manita 
cılık vakMmnı duı·u:ına~ma başlan 

ınıştır. 1 
Sultanhaınamında kumaşçılık yap· 

trğmı söyliyen da\ ;m Leonidas 'akayı 
§öylece anlattı: 

.. _ O gün dükkana - elile suçlu 
nıevkiinde oturan manitacı Saidi i~a
ret ederek - bu Ye yanında uzun ho~T 
lu bir arkada~ı gf"ldiler. Saidin elin?e 
küçük bir el çantası , arclı. Kumaş ıs· 
tediklerini söylecli}f"r. Birçok topl~r 
indirttikten sonra nihayet bt>ğenebıl· 
dikleri toptan 45 liralık ke<;tirdiler. 

Said. para~· ı verınrk üzere çantaya 
el attı. Açtığı zaman i<:incle birçok pa· 
ra desteleri gördüm. Fakat uzun bo~~ 
lu arkadası: 

- Said, dedi. ya kadınlar kuma~· 
!arı he~enmezse, ı,;;~n al bunları da o -
telde onlara bir gfüter. dedi. 

Bunun üzerine Said kmnaşları al· 
dı, gitti. Çanta ile arkada~r dükkanda 
kaldılar. Ben di~er müşterilerle m.e§ • 
gul olurken, bir ele haktm1. ki ötekı de 
gitmi§. Ama çantayr tezgah üzerinde 
gi)rünre ferahladım. Paraları burada 
ya her halde şimcli gelirler dedim. F.a 
kat a~şam oldu. '\'e gelen ,·ar ne gr 
den. Iı;iıne bir kurt dü~tü. Çantayı 
kaptrgnn ~ibi karakola ko~tuın. mese· 
!evi anlattım. 

·Karakolda canta'H. kilidini kırıp 
a~tık. Lakin içinde~ ne çıksa beğenir 
siniz: 

Üst kmmnda birer lira hulunan las· 
tikle bağlı Ü<; deste kağıt parçaları. Ka 
rakola 'erdiğim tarif üzerine yaka -
landılar. Bana da kumaşlarmu iade 
ettiler. Artık kenclilerindt;n davacı de 
ğilim. 

Mahkemeı F,ahitlerin celb ediJip 
dinlenme3İ için duru:mayı ba~ka bir 

tgüne bıraktı. 
- <>---

Bir Fransız m::hribi 
geliyor 

Egl isminde bir Fransız muhri
bi sah günü limanımıza gelecek
tir. Muhrip Selim.iye ö~ün~en ge
çerken top a'.:arak tehrı ıelamh~ya 
cak, Selimiyeden mukabele edıle· 
cektir. 1. . k l 

Muhrip kumandanı v.a ıyı, 0 • 

d k danını denız kuman· 
or u uman • k d. • 
danını ziyaret edecek, . en ısme 
. 1 · · · de edilecektır. 

zıyaret erı ıa ld 30 k. Tk 
O gün vali Parkot~ e . •!l ı 

b
. . f t erecektır. Muhrıp er-
ır zıya ~ v . 

tesi günü gidecektır. • • 
Raıasu Beledıge reı-

sinin mektubu 
Dünkü sayırrıı~da çıka~ v~. Ka

rasu belediye reısi bay Şukru Sa-

k 
. 'le aldığımız mek1~uptan a ımzası . . l 

bahseden fıkrada bır tertı~ yan ~t~ 

ı t 
• "Karasu beledıye reısı 

o muş ur, w • l . .. d 
kendisini ve yaptıgı t§ erı m~ a-
faa etmekte haklıdır.,, şeklınde 
iması lazım gelen satır yanlıtlık
~ "haksızdır,, tekli~de çıkmı§hr; 
tashih ve 1~\zar ederız. 

Arabacılar· 
Cemiyetinde 

Üc gündenberi arabacılar cemiye
tinde~ yapılmakta lanidare heyeti in
tihabı odün öğle üzeri bitmiştir. Yeni 
Ldare heyetine geçenlerin ihimleri pa
zartesi günü yapılacak reylerin tasni· 
finden sonra anlaşılmış olacaktır. 

ukul H.iitüpha11eleı i 
zenginleştirilecek 
fil ve ortaokullarda kurulan okul 

kütüphanelerinin hii yıl daha fazla 
zengin lı-~tirilme~ine .karar \'erilmiş ve 
hu i~ ic:in hazı tedhırler almnuşhr .. 
Okullardaki kiitiiphanelere riğrctnıen 
,·e talebe için yeni kitaplar eklenecek
tir. Di~er taraftan talebe kitapları 
i~in ö~retmenler araı;mda hir müsaba· 
ka açılarakttr. Kitap mfüahakası §art· 
Jarı Bak:ınlrk tarafmdan yakında ala
kadarlara bil dirilecektir. 

Yumurta 
• ihracatımız /

Kitap meselesi 
Vekalet neşriyat di
rektörü şelırimize İspanya ile aramızda mevcud ti.ca -

ret anlaşmasının feshedildiği malum
dur. 

Fesh hı berinin piyasada bazı alaka
darlar arasında endi~e ile karşılanmış 
olduğu hakkında çıkan haberlerin asıl
~;ızlığı an!aşılnuştrr. 

ls·mya, filhakika yumurta üzerine 
en iyi bir alıcı vaziyette bulunmakta 
idi. Fakat son siyasi karışıklıklar do

layısiyle İspanyaya muntazam bir Şe· 
kilde ihracat yapmak imkanı hasıl 
olmamıştır. Mevcud olan anlaşmada 
esasen karışıkhklarm zuhurundan ev -
vel imzalanmış bulunmakta olduğun -
dan hükumetimiz burada sükunet ha-
sıl olmadan herhangi bir ticari mu
kavele imzalamayı doğru bulmamış
tır. Mevcud mukavelenin iki ay evvel 
feshedilmiş olması kanuni bir formali
teden ibarettir. Şimdiki halde yumur
ta ihracatımızda, İspanyaya sevkiya • 
tın durması ile fevkalade denecek bir 
durgunluk basıl olmamıştır. 

İspanyaya sevkiyatın durmasından 
doğmuş olan ihracat noksanlığı başka 
memleketlere bir miktar !azla yumur
ta gönderilmek suretiyle teli.fi edil -
mektedir. 

Bugün en iyi alıcılarımız arasında 
Almanya ve Çekoslovakya bulunuyor. 
Bunun haricinde muhtelÜ devletler -
den yapılmakta olan ufak tefek bütün 
taleblere de cevap verilmektedir. 

-<>-
Para borsas1nda 

!stanbul borsasında dün birinci ter· 
tip Türk borcu tahvilleri 13.60 dan i
kinci tertip Türk borcu tahvilleri 13.30 
dan muamele görm~tür. Dün Sivas 
Erzurum, Anadolu demiryolu ve diğer 
tahviller üzerine hiç bir muamele ol -
mamı§, bir İngiliz lirasına Merkez ban 

kası tarafından 627 kuruş tesbit edil

miştir. Bu fiyat dilnkil fiya~a nazaran 
25 kuruş fazladır. Altın fiyatr evvelki 
günkü fiyatı aynen muhafaza etmiş -

tir. 
Londra borsasında ise dün bir 1n • 

giliz lirası 14 7.43 frankta açılmış 

147.37 frankta kapanmıştır. ki bu fi
yat evvelki güne nazaran salaha doğru 

ufak bir temayül göstermektedir. 

Yeni bir talimatname 
Bu yaz gazino ve bahçelerde 

yapılan kontrollere rağmen müt· 
teriler den fazla para alınmasına 
mani oluna~amıttır. 

Bunu önlemek üzere belediye 
iktısa'.: müdürlüğü yeni bir talimat 
name hazırlamaya bat1a.mıttır. 
Talimatname Şehir meclisinden 
geçecek, önümüzdeki yaz bu tali
matname tatbik edilecektir. 
Yanma, camiler yıkllacak 

Şehrin bilhassa İstanbul cihetin 
de yanmış camiler vardır. Beledi
ye bunların tarihi kıyınetleri olup 
olmadığını Evkaftan sormuftU. 

Evkaf idaresi, yıkılmasında 
mahzur olmayanların bir Hs-.:eııini 
hazırlayıp belediyeye göndermiş
tir. 

lstanbı,Jun planı yapılırken acı
lacak yollar buna göre tanzim edi
lecektir. 

Cumhuriyet Bayramı
nı kutlu/ama proğ
ı amı hazu lanıyor 
Cumhuriyet bayramının kutlu· 

lama programını hazulayacak 
olan komi&yon dün belediyede be
lediye reis muavini bay Ekrernin 
başkanlığında toplanmıştır. 

Komisyonda vilayet, parti, ve 
kolordu ve emniyet müdürlüğü, 
maarif, halkevleri namına bir mu
rahhas bulunmutlur. 

Geçen seneki esas program üze
rinde görüşmeler yapılmı~tır. Halk 
evleri namına tehrin muhtelif yer 
lerinde kurulacak kürsülerin \esbi
ti kararlatmıthr. 

Geçit resmi Beyazıdda yapıla
cak, gece Dolmabahçe sarayında 
bir balo verilecektir. 

geldi 
Kiiltür Bakanh~ı nc~riyat direkt<)

rii Ra) Fnik He-:İl diin .ı\nkaratla11 ::clı
rimize gı>lmi~tir. 

Li ... e, orta 'e ilkokulların kitap 'a
ziycti normal hir ~ekle ~irmi:: bulun
ınal~t:ulır. Bu hafta ıarfmda ortaokul
ların okuma l. lıeııde ... e ]. :t cebir 3. 
biyoloji 1 ıwi ~ınıflara aid kitaplar 
~atı~a ..;ıkım~lrr. 
Önünıiizd<'k i ha ftıı ela i lk.okullıınn 
5 inci smıflarma aicl tahiatbilı:;isi. or
taokulların tarih 1 "e 2. Ye yine orta 
okullara aid kim)':.t 'e fizik kitapları 
satı:;a çıkaraktrr. Di.in kitap işleri eı
raf mcla Devlet ınathaa:'ı direktörii 
kendi,;.iyle giirihen hir yazıcıuuza : 

'' - Kitap i.~lcri tamamiyle luılfo
tlilmi~tir. Kitap bııhram denilen bir 
rn:iyct 1uılrnamı.~tır/' demiştir. 

Bar Faik Re~iclin ha~kanlığı altm 
da <liin lıir toplantı yapılmı~trr. 

--0-

Himaııe heyetleri 
işe başlıyor 

JI iıııaye lieyetleri k'ururnu yalim'da 
yeni ders ~ıh faaliyetine ba~layacalC
tır. 

He)et l)u yıl ge~en yıla nazaran 
2000 fnzla ı·ocuk hesliwhilecektir. 

EylOI a)fında japllan 
binalar 

Belediye tarafından hazırlanan 
bir istatistiğe göre, eylul ayında 
lstanbulda dfü• apartıman, otuz 
dokuz ev. üç dükkan, on beş muh 
telif bina yapılmıştır. 

Mimar Davud seblll 
Vakıflar umum müdürlüğünden 

gönderilen bi~ tezkerede mimar Da 
vut sebili ile vakıflar idaresinin bir 
alakası olmad~ğt bildriilmekte ve Taş 
delen suyu için satış mahallerinin de 
müzeler umum müdür1üğünden mü 
saade alınarak açıldığı ilave edilmek 
tedir. 

Pol is~e 

Esrar ve eroin çe
k enler yakalanıyor 
Eyüpte liııtik f abrikaıır arkasın

da küfecilik yapan Hasan ve arka· 
datı Muıtafanm esrar sattıkları, 
haber alınmış, ani olarak yapılan 
aratbrmada dükkanın kapıaı arka 
unda asılı bulunan Mustafanın 

par.:osu cebindeki elektrik feneri
nin pil konacak yerinde 1 O gram, 
peyke altında taslar arasında 18 
J?arça esrar bulu~muştur. Bundan 
ba§ka Muııtafanın evinde yapılan 
araştırmada da iki torba içinde 
bir kilo esrar daha bulunmuftur. 

Bundan başka Y enişehirde Ko· 
co ile Neologoıun eroin sattıkları 
haber alınmış, cürmü meşhut yapı 
]arak yakalanmışlardır. 

Sabıkalı Gürcü Yusuf altı lira
ya beş gram eroin satarken tu•"ul· 
muştur. 

Galatada ~ümrük bas müdürlü
~ü önünde Tevfik, Bilal Mustafa 
Halil, Mehmet esrarlı cıgara içe~ 
!erken tutulmuşlardır. 

Beyazıtta Ahmet ve İsmail is
minde iki kişi eroin satarlarken 
yakalanmışlardır. 

Denizdell bir ceset 
çıhtı . 

Dün öğledev, sonra Anadolu 
kavağında deniz kenarında 20 ya
ıunda bir gencin cesedi çıkmıştır. 
Her tarafı çürümüş olan cesedin 
kim olduğu anlaşılamamış morga 
kaldırılmıştır .. 

Bir sandal battı 
Antalya anbarına ait A!i Os

man kaptanın idaresindeki 50 ton· 
luk mo'.:ör dün, Üsküdar açıkların 
dan geçerken içi eşya dolu 2519 
numaralı kayığa çarpmış, batır
mıştır. Kayıkçı Abdullah boğul
mak üzereyken kurtarılmı§tır. 
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Ankara Ademi m~ad~- Arifiye·sapanca[Yunan Başvekili yarıl 
Hukukundan hale komıtesı arasında • 

Mezun ola11/ar hak
kinda yeni biı kaı ar 

(Üsttarafı ı ncide) ,asuara/ı ı .'!cidc~ Ave rof la g e 1 ı yor 
3 - Komitede temsil edilen hüku- gitmiştir. Bu katarlarla muhendıs -

metlerin daha şimdiden kısa. bir müd- disler, işçiler gitmiş, ve tamir rnalzc· 

l 

Ankar3 16 (Hususi) - Adliye 
Vekaleti heı:abın<>. Ankara hukuk 
faküJte3inde leyli olarak tahsilini 
ikmal ederek kısa hizmetle aske· 
re alınını§ olan!ardan, Cumhuriyet 
bayrammd:ı •. ,-ı·his edilecek 60 ki
ıinin 2556 sayılı hakimler kam•nu 
nun muvakkat maddesinin B fık
raum tadil eden 3206 numaral• 
kanun hükmi.ine istinaden Veka· 
letçe namzetlik miiddet ve imtiha
nından istisna edilerek doğrudar. 
doğruya otuz lira aslı maaşlı ha
kim ve müddeiumumi muavinlik· 
lerile sorgu hakimliklerine kura 
ile tayinleri takarrür etmiştir . . 

det zarfında lıer iki ordudan muayyen mesi, balastlcr gönderılmiştir. 
mikbrda gönüllü çıkarılması için Va- Bu yüzden al~pmbrı 17,1 O da 
lencia ve Salamanca hükumetleri üze- Haydarpaşadan kalkan Ankara treni 
rinde nüfuz icra etmeleri lazımdır! Bu- hareketa etmemiş, Haydarpa~aya ge
nun için her iki tarafta bulunan ccne- riye dönm\.işlerdir. . 
bi kuvvetleri arasındaki nisbctsizlık T oros cksepresi ile Adana trenı 

5 / 11 937 cuma günü saat on 
beJ'•e, açık yerler için Vekalet da
imi müstc~arı huzurunda ve mü
racaat edenler arasında kura çeki
lecektir. Tayi;: "dilen gün ve saat· 
tc, herhangi bir s~be!l ve mazere· 
te binaen h<-.7.ır l:ulunmayanlar 
namına da, Vekalete~ sedlecek 
arkadaşına kura ~ektirilecektir. 

lki taraf muvafakat eylediği Vt> 

hizmet ve k;\dro ica'>h~·ına oöre 
bir mahzur buh:nmadı'7ı takclir<le 
alakadarlar kııra ile ker.dilerine 
düşen yer!eri birbir!erib de ~iştire-
bilirler. • 

Mecburi hizmete t"bi bulun· 
mayan A:ıln.rn ve lstanh11l hı,kuk 
me:;::pnJarındnn. hakimler kan•mu· 
nun 3 üncii maddesind~. vaıılı va· 
sıf ve ~artlı:ı.rı haiz olanlar dahi 
mekte=' ,[plom<ısi ve hiivi.,et cüz· 
danı asıl ve ı:uretleri ve hi1nüln.l 
ve sıhhat va.rakıları ve faal asker 
Iik hiz:neıioi yapt1kl;\.nna veya as· 
kere elverişli olmadıkları anlatıldı 
ğına dair vesikaları getirerek ku· 
raya İstirak edebilirler. Bu takdir
de birinci madc!eye tevfikan nam· 
zetlikten iı.'.isna edilerek doğrudan 
doğruya otuz lira maatla muavin
lik smıf ına veya sorgu hakimliği· 
ne tayin olum~rlar. 

Leyli mezunların kura neticesi
ne ve memuriyetleri yüksek tasdi
ka iktiran edinceye kadar açıkta 
beklememelerini teminen müra· 
catları akabinde muvakkaten An· 
karada 25 lira m".atlı mahkeme 
katir>liklcrine tayin edileceklerdir. 

Filistin de 

nazarı itibara alınmalıdır. 
4 - Komitede temsil edilen hüku

metler, şimdiden gönüllü ve hava mal
zemesi g ünderi'me3ine müsaade etme
me3'i ve bunu kolaylaştırmamağı te -
ahhüt E'derler. 

5 - Van Ahulmehemmig'in raporun 
d:ıki tetebbUlere göre kontrol sistemi 

1 tntbik edilecekti. 
Fransa hükfımeti. komiteden süratle 

bir neticeye ,·arıtmasını ve ~imdi tem-1 
sil edilen hiikümetlerin bu tekliflcri1 

kabur ir;in k f'n bir mühlet teshil et -
m-:lerini ta~cb eder. 

Ji'ransa hükfımeti, şimdiki vaziyetin 
devam edemiyeceğini ve bu teklifler 
hak'nnda mutıbık kalınmadan evvel 
tayin edilen mühlet hitama erdiği tak
dirde kendisini hareket serbestisini tek 
rar iktisab etmek hakkında malik nd
dc:le~c~foi katfyet1e b:eyan eyler. 

Londra, 16 (A. A.) - Ademi müda
hnle komitesinin celsesi esnasında İn
giltere hUkumeti namına Lord Ply
moutJı. ezcümle lepanyada vaziyetin 
son der<?oo vahim olduğunu ve İspanyol 
ihtilafına ecnebi ml\dahalcsinin devam 
ettiğini söyliyerek İngiltere hükumeti
nin bu \'aziyet ne kadar devam eder
se, o ka?nr tehlikeli bulunduğu ka.naa
tin'.3e olduğunu kaydetmiştir. 

Nyon itilafı ile İtalyanın iltihakı 

serb2st~e münakaşa edi!erek ademi 
müdahaleyi hakikaten müessir kılacıık 
bir itilafa varılmalıdır. · 

İngiltere hUkfımeti, ecnebi gönüllü
lerin İspanyada bulunmalarının bu 
maksadın husulüne bir engel teşkil et
tiğini ve bu meselenin halli için gayret 
sarfedilmesi icab eylediği kanaatinde
dir. 

Bu neticeyi elde etmek için kontrol 
eistcminl, Vandulm - Hemming'in ra
poru esasları dairesinde yeniden kur -
mak lazımdır. z 

İngiltere hükümeti, Fransız teklifle
rini tamamiyle kabul eder .. 

Lord Plymouth, bundan sonra pek 
kısa bir müddet zarfında bir itilafa ,·a
rılmadığı takdirde İngiltere hükume -
tinin tekrar serbestçe hareket etmek 

(lisuaraf ı 1 nci<le) hakkını iktisab eylediğini beyan eyle-
Beyrut 16 ( A. A.) - Kudüsten miştir. 

kaçan müft! dün bir yelkenli ile Londra. 16 (A. A.) - Ademi müda
Liibnan sahillerinde kain Nakubaya hale komitesinde söz alan B. Grandi, 
gelmi~tir. Gümrük memurları, gemi ezcümle İtalyanın İngiliz planının tat
de araştırmalar yapmışlar ve bedevi bikine bir başlangıç olmak üz.ere her 
kıyafetinde bir adama rast gelmişler iki taraftan müsavi miktarda olmak 
dir. Bu adam Kudüs müftisi olduğu- üzere gönüllülerin geri çağrılması hak 
nu söylemiştir. kmdaki teklifi kabul ettiğini söylemeğe 

Uızımgelen muamele yapıldıktan mez~n bulunduğunu b~yan etmiştir. 
sonra müfti Beyruta giderek geceyi B. Grandi, muharip haklarının tanm
orada Reçirmiştir. Ertesi yün müft: rnası lüz~munun kat'i olduğunu teba
mechul bir semte hareket etmi,;tir: rüz ettirmiş ve ademi müdahale lehin 

Londrn 16 (A. A.) - fi)i~tindt> de fakat muharip haklannın tanınma
vaz;ye~in gittikçe endişd~r doğur -ı sı aleyhinde bulunanların İspanyol ih
duğu Kudüşten bildirilmektedir. Bü tilafında bitaraf addeclilmiyecekleri ka 
tün Filistin t.Jpraklarında ve bilhassa naatinde -olduğunu ilave etmiştir. 
cenun havalisinde fevkalade tedbir - ---------.....,..----
!er olınmaktadır. Polis memurlarının Eı gan İ İ.fJIİh 18.Zl keşi-
zcvce ve roc-Jldarının Kudüse nakle- de. inde kazanan/ar 
dild~i söylenmektedir. 

de İstanbula gelememiştir. lzmitte 
beklemektedirier. 

Yol tamir ediliree trenler bugün 
~ehrimize S?:eleceklerdir. 
ı; 

Dört gündür yağan yağmur 
Dl.in de fasılalı bir ~ekilde yağmur 

ya~mrştır. 
Hararet 12 dereceye kndar düş · 

miiştiir. Rüzrfır saniyede 15 metre 
süra tle esmiştir. 

Dört gün znrfında 136 milimetre 
yağmur yağr.ırstr;. 

Çöken ev 
Davutp;.:~ada 2eğirmen sokağında 

Per.')eye ait 21 numaralı evin dün 

ak<:nm catısı c;ökmüstür. Nüfusca za 
• • J 

yiat yoktur . 

Catmın son günlerdP. yağan yağ -
murlardan çöktüğü anlaşılmıştır. 
Vapurlu fırtınad:.n gi~ip ~c!e!niyor 

Bir kaç gündi.ir devam eden sürek 

li yağmurlardan sonra başlayan şid

detli fırtına a'"ık deniz seferlerini de 
sekteye uğratmıı:tır. 

Fırtına, bilhassa Karadenizde ~id
detlc hi.iküm sür:ne!.:te, !imamınıza 
gelecek vapurlar bulundu"ıdarı liman 
dan hareket etmemektedirler. Gelen 
haberelerc göre; bir k:sım gemiler Si 
nop limanına sığınmış bulunmakta -
dırlar. 

Dün limanrmıza gelme~i beklenen 
Vatan vapuru fırtına yüzünden gele 
memistir. 

Al~kador makamlar gemilerin Ka 
radeniz boğazından girmeleri, fırtına 
devam ettiği müddetçe tehli!di olaca
Rım telsiz vasıtasiy le bildirmişler -
dir. 

Fırtına, Akdcnizclc de mevcut ol 
makla beraber Karadenizdcki fırtına 
kadar §iddetli değildir: . • • 

Bununla beraber dün sabah iki 
gaz vapuru fatmayı şiddetli bulma -
yarak Karadenize çıkmı§lardır. Bunf 
lardan baııka muhtelif milletlere men 
sup 1 O k~dnr şileo fırtına y:.izündcn 
hareket edememişler, Büyül:derede 
demirlemi:lerdir. 

Bunlar fırtına dindikte:l sonra ha
reket edeceklerdir. 

Bir müddet evvel ani bir fırtına 
yi.izündcn un~rnpam köprüsiinün ny

rılmasr ve bir çok mavna, kayık ve 
safo.puryaların batmasından sonra a
lakadar makamlar bazı tedbirler al -
mıs bulunmaktaydılar. Bu tedbirler 
fırtınalı gi.inll':rde yüklü ve boş mav
naları mahfuz yerlere ve ~ağlam bir 
şekildP. bağlamaktı. 

Liman id!iresi. kendi nakil vasıta
larınm herhangi bir şekilde zarar; 
uğramaması için lazım gelenlere ica 
beden emirler vermiştir. 

Fırtmamn devam edeceği tahmiı 
edilmek tdir. 

(Ü.~ttnrn fı 1 ncid<•) 
General Metaksası buradım kar 

şılamak ve sonra kendisile birlik
te Ankara ya gitmek üzere Y l•nan 
elçisi B. Rafail de bl·~iin Ankara· 
dan şehrimize gelecel...'.ir. 

Yunan Baıvekilinin ziynr(.'.İ do· 
laynilc şehrimizde bulunan altı 
Yunan tjazetecisi, dün gazet .. 'eri
ne l•znn te!8taflar Çt.?kerek Türk 
meslekta~larının kendilerine gös· 
terdi!H alakadan sitayişle bah~et· 
mi•derdir. 

Ya"tn "Averof. zırhlısilc iki 
Yım n ,..~=~~~~i~i de.ha gere,.,.';' ir 
Bunlrrtl"\n biri At\r:ı aiansı direk
törü B. Veke~·~I. diğeri i:;e bütün 
Yunan gazeteleri namına gelen 
bir foto muhabirdir. 

Bnnlar<l:ın ha~ka. evvel ...... tle 
ya-zdıi!ımız J?i? i avı" 22 sindf' Yı~
nan er~amh:nhiyı! h ... ··~•;le bir';k. 

Y .. ' '- 1 te cm ur.an gn=ete~ı:;ı c.ıan:ı gc.c-
ce1-o:tir. 

Vilay~te ge!el'l malum:ıta göreı 
Yunan B'\~V::!!<İli g~;ı~r;:ıl Metak
~-,,s!a biı·likte Averof zırhlısında 
Yunan filosu kumandam amiral 
lk ... .,omidis de hı1lun<'~aktır. 

Yunanlı rne~l~ld<'!"ları ..... •~ , ya· 
rm P-ksam mİ!'-'.fİr B:- .. .,~·~n rene· 
ral Metak·"'~· i!e l:irli~-'.C? Anlmra· 
ya ~idecektir. 

Mı:hterem misafirle birlikte İs
tanbul P.azetecilerinden de Anka
ray:ı gidecekler b1•Junma!<tadır. 

Ankarada r.acıl ka»~ılan!lcak? 

Yarın lstanbuldan hususi trenle 
hareket ede~ek olan ~cncral Me
taksas \'e refikası salı sabahı saat 
onu be§ geçe Ankaraya varacak- , 
lardır. 

Misafirler Ankara istasyonunda 
Ba,vekil Vekili Celal Bayar ve 
zevcesi, Hariciye Vekili, Numan 
Menemencioğlu, Baıvekafe•.: müs
te§arı Kemal, Ankara valisi Nev· 
zat, Ankara garnizon müdürü 
Muzaffer, protokol şefi Şevket 
Fuat, birinci daireden C~vat, An-ll 
kara merkez kumandanı Altay, 
emniyet müdürü Sabri ve Yunan 
sefareti erkanı tarafından kar§ıla
nacaklardır. Bir kıta asker resmi 
selamı ifa edecek, lsliklal marşı 
ile Yunan milli marşı çalınac:\k
hr. Misafirler bundan sonra o• .. o
mobillerle otele gideceklerdir. 

Saat 11,20 de Yunan Ba!: 
de Haı·iciye Vekilini, ıt,40 JJll 
ne) kurm.ıy başkam, 12 de .

1 
kil _Y ekilini ziyare~ edece~;,~ 
Öğleden sonra zıyaret e 1 f( 

miı:afire iadei ziyare~•.e b&J 
cakl~rdı~ f 

Sas.t 20,30 da Baıvekil 
ve refikası Ankara palaıı. 
firler §erefine bir ziyafet ":..ı 
ferdir. Ziyafeti 22,30 da k• 
mi takip edecek'dr. 
Çarıamba S?Ünü misafirle~ 

ri gezeceklerdir. O gün J2, 
Hariciye Vekili bir ziyafet . 

"cektir. 20,30 da Yunan sefir• 
fael bir ak~am ziyafeti vertc

1 Bum.1 sefarethanede bir kabı! 
mi takip edecektir. Per~erııbt 
nü Mareşal 1,30 da Anadol11 

bünde bh· ziyafet verecektir~ 
17 de Dahiliye Vekili "e 

Genel Sekreteri Sükrü Kaya 
mara kötkünde bir -ziyaf r.t 
cek' .. ir. 

19,20 de mi:;afirler husıısi t 
lstanbula hareket edecekl • 
Misafirler ayrılırken <le resti>' 
ret~e te~yi edilece!ilerdir. 

Anhar,.,-f an dönüşte . 
Gc:ı::rı. ) Mc.~akEal ve ref 

Ankaradan döndükleri gün 
clarpa~a istasyonunda vali "' 
diye reisi, İstanbul kun1a1' 
merkez kt•mandanı, emniyet 
dürü \'e diğer yük~ek zevat t• 
dan kartılanacaklardır. ~ 

O gün .nat bir buçukta 
refikası misafirler şerefine 1 
liyan o~elinde bir ziyafet v 
!erdir. 

Metaksu ve zevcesi ayın . 
üçiincü günü Averofla Yun 
na döneceklerdir. İ 

Misafirler giderken vaH V'Jı 
cesi Averofa kadar giderek 
f irleri uğurlayacaklardır. ıd' 

YUNAN BAŞVEKİLİ HAR~ 
ETTt 

Atina, 16 (A. A.) - YunaJl 
mel reisi Türk hükflmetini resme~ 
ret etmek Uzere bu akşam A veto 
lısı ile hareket etmiştir. 

Başvekil hareketinden evvel 
tarafından kabul olunmu~tur. Jl 
çok uzun sürmüştür. 

.................................... 
Göz kamaştıran .•. Şayanı hayret... Zarafet ve buzlar perisi .• 

SONJA HEN 1 E 
ADOL'PHE MENJON ile beraber çevirc1.= ği Fransızca sözlü 

DEVLE.T KUŞU' 
Yeni, h:ırckctli, eğlenceli ı:ayet güzel filmi ile 

SARA v sınemasonon 
S:ıloncnu alkış t~fanı ile çınlatıyor. 

llaveten: FOX JURNAL ıon dünya havadisleri 

Senenin ilk hakihi büyük şaheseri Trcn'e" · J • d" Ankara 16 (A.A.) - Ergani is· • • . gece ış.emcme.~te ır. 
tikrazının bugün yapılan ikrami-

Ü n İ Ver Sİİ t! de ye ke"idesinin neticeleri sudur: 
57899 numaraya 30 bin lira, 

rOstrnm I 11cidc) 198147 ,, ıs " ,. 
Ladam o kamelya 

~· - Ürıi\'e"'-il<!:leki verli ve ya· 4S536 ,, 3 ,, ,, 
l:a ı~-:ı T>P~~zörh~rin c.alıc'"ıa ve ve· ü5357 ,, 3 ,, ,, 
rimlerindcn cumhl?riy.:'. h;ilcumeli 197:47 ,, 3 ,, ,, 
m 0 ..,..nt1ndur. 49533 " 909 ,, ,, 

Matbuatt~ .. iiniveui~e de d.,,!1 iJ ı 57213 ,, 909 ,, ,, 
l ' .. ' ' . 1 903 c m~:t u?.ere tı- c 'eyı ri\ ışnıa:r.az 100091 ,, · ,, ,, 

lığa ''e beyhı>de hayallere santır · 160100 ., 909 ,, ,, 
~ayn müsoit nc~ri,·atın ınem!eket ı 185342 ,, 909 ,, ,, 
ırfamna Zi'r:ır ven' r..i .... t ·lu<Yu .. ~ ın,.r!~7 909 , . .., :;o .... a ,, ,, ,, 
bundan r.eki.,iJ~e:!="lin bir memle· Bunlardan gayri, 289 bilete de l 
k~~ vazifesi b" '··- .. 11" ;:, ···r~ti rr.~lı j 120 ter lira isabet etmi~tir. 
s~ snd n 7 ikre dc8er rn«h iyette gö· ı ========================== 
l'iillT':t- ' .ür. lerd~n daha az verimli olmuştur. Bil 
4 nkara H11k lllr f ahül- 1 hns' a ikinci sınıfın Borçlar imtihanın 1 
/p.~ft1dede r.'iinenlPI da dönenlerin nisbeti yüksektir. Döneni 

Wel:e makamlnra mUracatta bulun j 
fazla muş ur. Adliye Vekili Şükrü Saracoğluı 

Ankara, 1fl <Telefonla) - Ankara I meşgul ol mu~ ve izahat almı§tır. Yalnız 1 

Hu:nık !akü ilesinin i~mal imtihanla bir giincle imtihana giren 42 talebed~n 1 

rmdan bu sene alınan netice diğer sene; 34 U dvnmüı;ıtür. -""'•••••••~---

~öırünmemnş muvaffakıyetDeırıe 

iPEK .. MELEK ve lzmirde 
EL HAMRA 

sınemaıarında gösteriliyor • 

• Bugün lPEK ~incmasında saat 12,30 da talebe matinesi .... ,.. 

szoe•'• u 
önümüzdeki pazartesi akıamı 

SAKAR'/ A sinemasının 
Göstermeye baılıyacağı 

VALS DALGASI 
Filmi, FRED ASTAIRE, GtNGER ROGERS'ia 

bütün evvelki filmlerini gölgede bırakacakbr. 
Zenginlik... Lüks ve ihtişam.. Yenilik- Hakiki bir net't 

ldans ve farl<ı harikası 



SIVASTOPOL 
ef önünde .•• --

4'"Hta Numarası : as Yazan: Niyazı Ahmed 
•"TercOnte ve lktlb•• hakkı rnattfusdUFu 

Gözleve harbi 
Ruslar Sinopta olduğu gibi . 

sanh bir zafer elde edeceklerdı --

Tiirk donanması Boğa:içi sularında •• 
~iltt f'k sol ce· tjtıc h e 1 ordular Sınsl-Opol üze- Süvariler de Türk ordusunun 

(f;a J arekett- ı;e1,tikleri \'akit GözJe,·e nahma ge<:mİşti. • kolayca 
ııL hı eve - Opatoryo) ''a az bir ku· Ömer Pa§a, muharebeyı 
~ ır k J .... h' çıkmı§tı .. Se a nıı~lardı. 6eyredehilecegı ır .tepeye . Al ed 
~ld rdarı ekrem Ömer Paşa Baearab- Türk filoııu amiralı Kavııer~ı .1~m hıth•dlıarekata deYam etmek isteyor ,.e Pa§a Şehper vapuru ile ngt 

1~1 ve 
. , a' F, 1 ·ı 1 cenahta ı er At. ıırar ediyordu. ranınz vapur arı ı <' so 

"~·ı iittefik ordular G«izlevenin kuv· ]emiş bulunuyorlardı. . 
ı ' "'nd· ·1 ... "" nnaz top 8 
"\i h ırı nıc ini iltı:ri sürdiilt-r. Çiin· Ruslar sahalı a1•tırır a~a d 

tır 1 n· "'ddet sonra a İıtıa b :'fa rnewud za\·ıf a"kerln. da- te~in~ ha~Jadılar. ır mu .1 l • 
t "'" .... ·1 . . 11 1 n .. ·ı . . ı do:Tru 1 ere !Jıd • ...ttvarı erınm tarat1 m arı a - n~ tıU\"arı f'rının ~e 1rf' " 

~İlira) ıcH. Ani hir haı-kmla maln·eclile- ınektf' ol·'~ıkları giiriilılü. .1 · 
~,. Ct<lı. Ru lann hir hareketleri Türk. f n~iliz ,·e Fransız ,.emlı ~rı 
ltıı.tClırl kHwetlrr tarafından ha~tml ı-idd .. •li n de\'amh bir ate~e ha~la .r 

ı ,.. k ... ·ı · ·i,·arı erın 
"~"' · r :ı at ikinri hir hiicııma muka- lar. Serapnel Yngmnr P:1 ll ııı •1 • 

··•et 1 1 • .., :ı Ci"" ·arif er ı erı 
lııtııı-r· ec ilrmiyrhilircli. Bunun için iizer nınr. yaı;ıyorou. ~ll' 1 ~ ı'- d h kA d . ·mkinsrı o • 
tat cj "or. ular haı;kumamlanları tek are ata e,·am rtmenın 1 l . 
lııiJtt fller Pa~ava miiraraat ederf'k hir duğıınn göriiyorlardı. Rus ktı"·'·ct ~rı. 
tir '"k;.askerin GözleYeye çıka~ılınasr hiç hir mu\'aff akh·et rhle rd~"le en 
~ ır ettiler. p;eri döndüler. Fakat iki taraf arasın· 
, er Paşa: ~ daki şidcl,.tl itopru at~i ~unnadan de 

'ta~ 'kahul ederim, de<li. Y alntı vam etti ,·e hu iki saat sürdü. 
~ ~rtaatı buradan muhasarava i~ti- Gözleve halkı e\'lerin damlarına 
"ı~iye~ektir. J\tuhasarava ·iştirak çıkm!~' nıulıarehe. meyflanmı ~eyre~di-

t_lllı sureti kat.İyede redde<lerim. Y.Orltu. Bir kışmı Tiirk as)terler,oe 
4S.~r verildi. Tiirk a~kerlerinden mühimmat tac;ıror, bir kHmı yaralıla· 
l.t hı. Opatoryaya ~etirilecekti. Fa • rı naklediyordu. 
lı tic. ~~vvet müttefik orduların hat· . ( Arl.-tısı ı·ar.) 
~~ı liııı teşkil edecek u~sü] harekeyi . t Pa 
b~ra kar§ı müdafaa edecekti. Kayserli A hme şa-

LiJı ki;.•rıcla OD hin.:_<la~ıa sonra on nın hayatı 
~llıtıeliı dalıa nakledılctı. Ömer. Paşa .. .. evvelki günkü nüsha· 
U J> ordusunun kumandasını tsma (Dımku ve 
g~~§aya bırakarak kendisi Kırıma lardan devam.) "ki • 1 ""ı:... .,Türk donanması ı nBc~ . o ~mal z. 
,.ku ~ b' · idir ırıncı o a-
~ll :r taraftan Ru~larda ,iddet1i dih·üşte Tiirk ·~~ne İlk ·topu Sıvast _ 
Ot ~' edeki mevziler.ini talıkiqı edi- rak biz dö' ii~~~egız. k ya bu fa~ 
~il h a ker •ığıvorlardı. :Müttefik- pol üzerine Turk ataca (' lk 

1 

~!!la azırlrkları hac;Jndıktan sonra kabul edersiniz, yahudb ~a yed ent e
~,.__ tın tela"lnrı hü hütiin arttı. der aranıza girer, iki do.r ~Y.a aka a e§ 
,-"11s ı . . .. 1 m ken ımızı y anz. 
" g . ençıkof Gözle,·evi tamamıvle eder hem sızı ıe . ,,. 
'rde~•tınenin Hizumunda israr edi - Ölüm Allalım eınrı · . • d.. dü 

u IJ . a ~eınısıne on . 
~ • ·. unun irin de derhal lıareke- Yaver Brıtany _ı •• ambar gemisin 
.u eeçıı o v·ı ı·· p . Fran•1 uç ~~it · sten Sakin "i burada harp 1 < o. arı . Jliınalin gönder -
'tti C ku'"'etlere kumandan tavin den Vıs Amıral 1 ti gördü. Türk 
~ ·t ernaya dYarmdaki ordu~ahtan diği heyet de ~!~1 1.':~atöm bitmek ü· 

IS> c · · rdıgı ü u-·· ~ arandi kumandasında çok me· · ne erımn ,.e ıniittefikler kuman 
'ltd·~!li hir Yiirüviisten ıııonra <'elhet· zerey<li. Çar ~açt' ed Pqaya terketti
~ lğı askeri Osten Saken kumandasr dayı Kayserlı A unfikler donanmasına 

~'l'di. ler. Kayeerl iıniltdte L·r Kayserli ma -
4\tt S 1 .... n e pi 

>'otd 9 knV'\·etleri elli hine hali~ olu- ıvastopo o~u çunkii hapis, ka@atura 
"- '-· Sekiz tn•wkiden enclaht yapan nev~~sı o~na ı. n ... arvuva hep Ahmed 
R·1Yar t h nobetçıler. ça.o•· • ·h· ·d· ., 
..., 

0 Pçu km"'·etleri teşkil edilmiş- p 1 tundan tertı 1 1 1
• 

Ö a~anm e a riinileyh bu memu· 
4ıı iller Pa .. FiJhakika !11n~a harici Hyılacak . Snı §a Gozle\'ede bulunuyor- riyetlerinde ıınk&n t .. l . 
~lldas eynıan \'e Selim Paşalar ku • pek çok kifayet ,·e ces~ go~·~rm~t -
~lıt ,:;d.aki Türk ordusu kırk beş ]erdir. Elye,·iın terennmarşı ~aı ;:e 8~ 
~fit Çduz f'dilmi11ti. Lehli mühen· olan Sn·astopoI safer efı"dı"r g 
"\il) "n er h k d d d "d . aıı ve fer • ltııd .. ey uman asm a a lihivetin neşı eı f • ,.e vangmlar 

l'ıttın a~ Turk sih·ari bulunuyordu. Geminin ic:in~ ~ıre~ '"'ı dumanlar 
~ lla11 / ~.kazaya u!iravan diirdün- çıkaran ~llelerın 1;p ~~ iken böyle 
)ht~ll111~ ıhnıJu~cttt>hatı ilf' iki viiz kadar arasında gözgöıil ~ rrn rece teli• ve 
"'~lld a ırı . k . 1 h k J° ak'ada zer ~ ~ . a '['·· 'e 8 f'rınc en aş a r mahuf hir v kt1izin zabitanı 
~ .. •le l'r llrk hıın<lrr11h $f'hT>f'r ''amı- fütur f'seri ~österJllk"' ndileri de pro-
11'ırt f atısıı' V J f k • . ,·e e ....... ,. arın e o~ ır ateynı ve bordalara tertıP . ..k bir itidali dem 

lf\·-"'ıız,al'.l11r1. 1 k okbilYU • . a.rı • ).l ,. ] 1 'arc r. ,·ade oları ç )ar ıcra eylemı§ 
o.ı ıd· 1 ' ~uh t • 1. b. ·· ı ... aneçra ı. .. n 11ı~· 1nın sıs ı ır gu- ,.e malıaret e •:· devletler ile aramız-

dn ~.tt •a,.. 1 • lerdir. Müttef!~rr uzerine büvük bir 
'- ""d"jJ. 111 ~ lf'n i tifucle etıne~i da hasıl olan ıtı a et ır;alevanı ile ileri 
ı.._ tııatrıi\l~r .. s.'nop lıomhardımanı da hamaset ,·e ıne5~~: filhakika Jıarben 
;'l'llirı "

1
.
1 

1 ın Yar<lımı ile kolayca atılan :MaJımudıy pola ır;inniş ve kara-
~•tıl ı. < 1 illi t" Il J"h SrvastO • d ki k 1 n"r ı. urada avnı clerere ve ~a ı t>n M hfl'ludn·e e as er· 
.ll()rd, t ~aft-r ff"!l1İn erlite'•itirdi. va da ilk önre a 18((er sanr,a~mıızm 
Ilı ı "" k 1 ak ınu d·ı • • ~:ıt. 'J'

0 
J;"f'rclen ilerlf'rn,.7.e haşla- ler c:;ı arı ar .. cii temin e ı mıştır. 

r~.dııraa r>çu kuv,·etlerini Türk hattı §eref teme,~u G .. 1)eve harbine de ir 
)11 

111~ ita ;nnı hin iki viiz metre mcsa- Ahmed Pa~a. Bu muharebede, ra
l~ 'l'op~r @f)kınağa nmnıff alc oldu- tirak rtmüılerdır{·oenin tavlonıbum• 

tt? at kuvvetli i ade kuvvet- kip oldukları 1e 
1 

•1 liurtunlar 11p· 
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Manevra sahasındaki seyyar 
hastanede neler gördüm? 

Mareşalın sözü: Artık zehirli gazı/an korlcmııgoruz! 
Aydın (Hususi) - B~ ~abah or· ı 

dunun seyyar hastahanesını g~zmek 
üzere Germenciğe gittik. Güzergah, 
dün Avdına kadar sarkmağa muvaf
fak ol~n mavi kuvvetlerle dolu idi. 

Arasıra kırmızı livanın süvarileri· 
ne rast geliyorduk. T ecemmüü it · 
marn ctmit olan kırmızılar. §i?1di ~u 
kahil taarruzla dii-;manı denızc dok 
me~e hazırlanıyorlardı .. 

Otomobilimiz büyi.ik bir çadı · 
rın önünde durdu, mareşal ve diğer 
komutanlan takiben indik. Üzer · 
leri zeytin dalları ve çalılarla kaplan 
mış, yani maskelenmiş bir çok çadır 
lar, koca meydanı dolduruyor~uA ... 
Çadırların Üzerlerinde kırmızı hılal. 
rasını dütman taarruzundan masun 
bulunduruyordu. Tayyarelerin de gö 
rebilmeleri için meydanın ortas~a, 
kmlayb muazzam bir bayrak ~enl · 
mi§ .. 

Çadırın büyük kapısından içeri gi · 
rince, hayretten ağzımız açıkta kah 
yor; dışarıdan bakılınca alelade bir 
çadır olarak gördüğümüz bu yerin 
içi en modern bir hastahaneden fark 
SIZ ... 

Çeşitli aletler, mokineler, sıra sı· 
ra karyolalar, ameliyat masaları ve 
faaliyete ge::meğe hazır doktorlar, 
hastabakıcrlar ... Burada bütün vesait 
kendi arazimize ~öre hazırlanmış .. 
Yani her şey Türk tipi .. 

Kıymetli generalimiz doktGr Maz 
lum Türk tipinin ne demek olduğu -
nu, bulunduğumuz seyyar ·hastaha · 
nenin büyük faydalarını bizlere §Öy
le anlatıyor: 

- Seyyar hastahaneler iki kısma 
ayrılmaktadır. Biri boğucu gazlerle 
zehirlenenler için; diğeri ise iperitle 
yananlara mahsus .. 
Boğucu gazlerle bulaşan hMtalar 

süratle buraya getirilir ve tedaviye 
batlanrr ... Oksijen verilir, kan alınır 
ve hasta istirahat ettirilir... Bu üç 
tedbirin aüratle tatbiki mucizeler ya 
ratır, anlar kurtarabilir... Boğul -
mak üzere bulunan bir er, hastaha -
neden sapa sağlam olarak çıkar. 

Diğer bir seyyar hastahaneye giri
yoruz. Burası iperitle yananlara mah 
sustur. General doktor Mazlum iza· 
hatma devam ediyor: 

- lperitle yananlar için seyyar 
çadırlamnızda fU gördüğünüz duı -
lar vardır. Yabancı orduların 16 -
22 kitilik dt• \'ar~a mukabil, biz 
daha pratik bulduğumuz altı§ar kiti
lik duılar kabul etmi§izdir. 

ral~lann ru.sbeten, umu~~yet itibarile 1 
yüzde beşı aımaz. Bu yuzde doksan 
beş de horp hMtahanesine gönderilir. 

Dr. General Mazlum, harp saha -
tıından r.aralılanra hastahaneye nak -
linde kPJlanılan tıedyeler ve kendi a
razimize göre Türk tipi olarak kabul 
kobul edilen sedyeler hakkında da 
§Unlan anlattı: 

.. _ Büyük Harbe kadar yaralılar 

harp sahasından hastahanelere sed -

yelerle nakledilirdi. Harbi Umumi -

den tıonra ise, insan kolundan eko -
noıni yapmak ve yaralıları daha iyi 
vaziyette nalJetmek jçi.rı tekerlekli 

sedyeler icat eclilmittir. Şu gördüğü
nüz sedyeler de Türk tipidir .. 

Dr. Nail ve Cezmi modelidir. Bu 
tipleri daha evvel Fransızlar bulmuş 
larsa da biz kendi arazi vaziyetleri -
mize göre tekemmül ettirmişizdir. 

' 

Daha hafif ve daha mükemmel )ap-1 
mağa muvaffak olmuşuzdur. 

Y anıbaşımızda bulunan doktor 
Cezmi ile tanı§JYOruZ. Şimdi Gülha1 
ne tatbikat mektebinde srhhi mevki'4 
ler dersi okutan bu kıymetli fena~ 
mı büyiik bir tevazu gösteriyor .. 

Mareşal Çakmak neşe içinde .. Ve 
rilen ı izahatı alaka ile dinliyor. Ara
sıra eualler soruyor, aldığı cevaplarlcc 
neşesi biraz daha artıyor: 

- Artık zehirli gazlcrden korlt " 
mayız; .. ,. 

Diyor.. ~ ~ 

Harekatı takip etmek' üzere h'astıl 
hnneden ayrılırken Dr. General Maz: 
lum: 

- Biz kendi ara::1mizin hususiyet 
}erini düşünerek ona. göre teşkilat 
ynptık diyoı. Arazimizin hususiyet'4 
lerini hesaba katarak kendimize en 
elverişli tipleri seçtik .. 

Modem seyyar haıt.ah~neler, bü. -
yük harpten sonra yenı harplen~ 
icaplarına uygun olara~ ve m~h~e)ıf 
tecrübelerde alman netıcelere ıatına-den yaratılmıılardrr. ---------d-iJ_k ________________ _ 

Bunlar da yaralı ve gazlı olmak Ü- Göı iip düşün re : 
zere iki bma ayrılırlar. p ti M d v 1 d 6-12saatiçindeameliyatyapıl- os arı unzur ag arın a 
ması IAzımgelen yaralılar bu haata - k I 1 A 1 1 1 
hanelerde alakonularlar. Diğer nis - a an ya ancı s an ar. 
beten hafif yarablar ela ordu kademe Yazan: S. Ge.zgt n 
sinde harp hastanelerine sevkedilirler 
Bu seyyar hastahanelerde kalan ra-

Janmıf ve Jibis olduklan sako kurşun 
)arla parçalanıp delik deşik olmu§··· 
Tavlombazdan aşa~ı inmeleri hakkm· 
da maiyeti taraf mdan ibram olundu
ğu halde ka,-rni metanet~·~ s~labeti di· 
niyeleri icabiyle harp hıtıncıye kadar 
me,·kiinde emri kumandada de,·am et
mişlerdir. Bu sırada batum tarikiyle 
nakli zehııir h11t1munda pek ~ok gay· 
ret ve munff akiyetleri gi}rülmüştür. 
Harpte :uptohman ganaim ile ordu 
ve tenane ,.e tophanei nmireye giin· 

derilen toplar mücerrddi milsarüniley 
hin himmet ,·e ikclamı gemereııi oldu • 

ğu anla~Jlarak merhum bir kılı~la 1\fe
cidi ni!lanının birinci rütbesinden hir 

); 

:krt'asiy]e taltif olunmuşlardır. Elha
ul mezkur muharebenin bahri dhetin 
deki muzafferayiat mücerred Ahmed 
Pa§anın ikdam ,.e gayretiyle temin e-

dilmiştlı-. 
l'tf üşartlniteyhi artık burada, balıri· 

yeden mülkiyeye nakleylemiş görüyo-

rus. 
'( Arkmı var.). 

Dilnkü ıazetclerin hemen hepsi, 
Eliı:izdeki musakemeden bahsediyor 
lard .. Resirr.lerle süslü sütunlar arasın 
da ibretle okunacak ıeyler var. Der
sim kabadayılan, timdi bütün isyan su 
çunu biribirlerine yüklemekle meıgul-

lerdir. 
Mukaddes Munzur suyundan birer 

yudumla per~inlenen yeminler, siliha 
sanlmaları köprU yıkmalar, karakol 
basmalar, ı.:ana kıymalu, hep olmuş 
ıeylerdir; fakat bunları hiç kimse üs· 
tüne almıyor. Kutuderesinde bürün· 
dükleri aslan postları, daha ilk yum
rukta sırtlarından düımüş. Şimdi uyuz 
birer kedi gibi siniyorlar. Kimi yoksul 
luğundan, kimi devlete kulluğundan, 
kimi ıofuluğundan dem vuruyor. 

Hele "Seyid Riza" nın, sınırdan 

gizlice aırp gelen bir serseri~: 
- Biz fakir adamlarız. Siyasetle 

uğratmamak ta ata vasiyetidir. 
Deyigi, ölüleri bile güldürecek saç 

malardan.dır. Bu, böyle olmakla bera
ber, insan ıu muhakeme tafsilatını o
kuyunca ister istemez, zihni gerilere 
dofru cidiyor. Yüzlerce yıldanberi, 

"Dersim" de saltanat sürenlerin bu a-

kıl züğürtlüğü, bu zeka bozukluğu ile 
nasıl dikit tutturabildiklerini dilşün
memek eLden gelmiyor. 

Dünya mahkemelerinde bir çok ih
tilal h!diselcrinin hesaoı sorulmuş. ce
zası verilmiştir. 

Mefkurec: ateş ruhlar, hakimler. sa 
tırlar ve sehpalar karşısında inanı§ları 
nı bir kere daha tekrar fırsatını bulduk 
ları için sevinmişlerdi. Bunlann içinde 
kendilerini cela.dlanna bile alkışlat
mıı kahramanlar vardır. Fakat şu 

Dersim haydudları bunıardan ne kadar 
uzak! .. İçleri boşalmış kaplumbağa ka 
bukları gibi susuyorlar. Belli ki göğüs 
lerinde ne bir inanın kuvveti, ne bir. 
aşkın ateşi ne de bir hakkın aydın 

,. lığı yaşıyor. Adi çapulculuklar yağ 
malarla terbiye edilmiş ruhlarında bir 
damla asalet yok. 

Dün dağbaşlarındi uluyorlardı. Bu 
gün adalet divanı kar ::ıısında titreyor
lar. Dün kirli birr silah ta§ıyorlardr4 

Bugün yalan kusuyorlaT. Seyid Riza 
bundan önce: 

- Yıldmm söndü! 
Demiıti. Yanğınla parlayan, kanla 

boyanan bir yıldız elbette söner, 
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Büyük Polis Hafiyelerinden Birincisi: 

Pinkertonun Maceraları 
~ Yazan: Volfgang Haynr:h --·Tefrika numarası: t3 1f. 

Güzel La vra Ren o! 
PJnkerlon; oğlu VJlyeme romantik 

bir iş buldu! 
Dünyanın en biiyük poli.ı; lıa· 

fiyclcrinitı birincisi Allan Pin· 
/;crton; maceradan maceraya ko· 
):uyor. Bilhassa Ameriha cum· 
lmrrcislerinden 'A.braham Lin· 
lmlniin hayatında rol oynadıktan 
ve Şimallilcr • Cenup/ular mulıa 
rcbesirıdc Şimallilcrin tarafını 
ıutarah Am<'riha tarihinin ser 
rine muayyen bir istilwmct rnr 
elikten sonra, şöhreti bii.~biitiin 
artnır§fl: 

Muh<ırebe bittıkten bir kaç sene 
8onra, Allan Pinkerton, en büyük 
oğluna şöyle söyledi: 

- Vilyem, daha genç bir neslin 
mümessili sıfotiyle, detektiflik mesle 
ğinde benim tarzımda çalışmanın se 
ni tamamiyle tatmin etmeyi~in!n se
bebini biliyorum. Biz, eski Amerika 
lılar, senin için kafi derecede ro· 
mantik değiliz! Bize göre suç suçtur. 
En mühim vazife, buna sürcıtle bir 
!On vermek ve faili cezaya çarpmak 

bütün malumatı, kalın bir dosya ha 
linde toplaclım. lşte burada! 

Allan Pinkerton dosyayı çekmece 
den c;ıknrc!ı, oğluııa uzattı ve: 

- iyice okul dedi, vakit geçirme -
den, inceden inceye gözden geçir! 
Biran evvel tetkik et, ki enerjik adım 
lar atmak üzere vaziyeti bugün etraf 
hca müzakere edebilelim 1 

1 868 senesinin başlangıcında, baş 
tan aşağı silahlı bir çok kişi yağız at
lara binmiş olarak, müteheyyiç bir 
halde, lndiyana - Illinoysis şosesi üze 
rinde tırıs gidişle at koşturuyordu. 

Lavra Reno is1ı1inde bir kadın da, 
bu atlıların arasındaydı. Onun yanı 

sıra da, 5 ki i, Reno kardeşler vardı. 
Sonra, yirmiden fazla da, ciiretkar 
görünü~lü dostları! 

Bunların, hayli para sahibi oldu -

ğu, açıkça belli oluyordu. Çünkü, 
yolda sık sık durup, mola verdikleri 
yerler ahalisini, hep biriikte icki ic
meğe çağırıyorlardı. Kendileri~i ah~
linin tanıdığı ve bu kafileden ürktü-

tır. Topyekun bu hiç şüphesiz bir 
parça korku ve ruhu okşamayan bir ğü anlaşılıyordu. Reno ailesi, para -
faaliyettir! lan bitince, kasalarını tekrar doldur-

- Fakat, baba! manm usulünü bulmuştu. Bunun ça-
- Sen biraz evvel Avrupada idin resi gayet basitti. lçlerinclen bir kaçı, 

ve vakmlarr, biraz başka türlü görü revolverlerini çekerek yol üstünd~i 
yorsun! Sanıyor musun, ki ben hiç bir evin, yahut da daha iyisi bir köy 
bir kitap okumuyorum? Rinaldo Ri tacirine ait dükkanın kapısına daya
naldini, değil mi, ve sonra detektif bn~~:lar,. mutad A ~s~ll;rile, top

1
yekun 

bir nevi kurtarıcı melek sıfatiyle ge uyuk bır meblag ıstiyorlardı. 
lir? Biliyorum, Vilyem, sence işler Reçete yaparken eczacının 
büsbütün romantiksiz yürümez. Ve Uzerlne ablan genç 
mun içinde, ben, bu büyük meseleyi T k · k t" d üh' nd' F · · · · b ld .. . er os ~ır e ın c m e ıs evzı 
senın ıçın arayıp u um; sen, uzerm · ~ 1 20 d Ah d M f 
d b 1 b 

. l . . l nın og u yaşın a me uzaf er 
e aşı aşma ı eyesın, dıye ! steye lk' k c v 1 ~ı ah · d " cvve ı a şam aga og u ecz anesın e 

Lilc-,.ejin her şey mevcut! Bir hay- re~ete yaptırırken birdenbire buhrana 
dudlar ailesi, aralarında şeytan gibi kapılmış, ecza~:_ )<alfasmın üzerine atıl 
ata binen ve Bufala Bil gibi kurşun nuştır. 
sıka ..... 1 b" k I 

1 
Bekçi ve polisler yetişerek zavallt 

n guc..e ır rz arı var · t bb dl' .. ·· ·· 1 · gencı ı r a ıye gotiirmuş erdır. 

Allan Pinkerton, önündeki masa Ahmed Muzafferin sinir illetinden 
Üzerinde duran bir mektuba el attı: muztarip olduğu anlaşılmıştır. 

Evleri ateŞ_e _ 
veren haydut 
Fransada bir köyün civarındaki 

mağarada vücudunun birçok yer 
leri yanık, garip bir insan cesedi 
bulunmuştur. Yapılan muayenede 
bu adnmın bundan en aşağı on ıe· 
ne evvel ölmüş olduğu anlaşılmış
tır. 

Mağarada, cesedin yanı başın-
da bulunan şeyler herkesi daha 
fazla hayrete düşürmüştür. Bunlar 
arasında J!azeteler, kıvmetli bir 
iki kitap, T olstoyım bir romanı, 
üç ıapka, ve bir alay anahtar, may 
muncuk, pens, kerpe'~en, bıçak 
vesaıre... . 

Bulunan hu eşyanın bazıları ve 
cesedin üzerindeki yanıklar kendi 
sinin bir yangından kaçarak bura· 
ya sığındığı ve orada, yaralarının 
ağır olması neticesinde, öldüğü ih
timalini varid göstermektedir. 

Fakat, anahtar, maymuncuk, 
bıçak gibi aletler de onun bir hay
dut olmasına ihtimal verdiriyor: 

Bu haydut, belki bir evi atetledik
\en sonra, kendisi de tutu~arak 
kaçmış ve saklandığı mağarada 
ölmii!tür. 

Bütün bu şüpheleri kuvvetlen· 
direcek deliller de vardır. O civar 
da, hundan on sene evvel böyle bir 
vaka olduğunu henüz kimse unuta 
mamışhr: Hakikaten, 1927 sene
sinde o civarda arka arkaya bir 
çok evler ve büyük fabrikalar tu
tuşturulmuş, fakat bu kundakçıla
rın faili bulunamamıştı. 
Mağarada bulunan eşya arasın

daki gazetelerde bu yangınlar 
hakkında yazılar vardır. Bunlar, 
haydudun, ateşe verdiği evler hak 
kmdaki tahkikatın ne safhada. ol· 
duğunu öğrenmek için, mağarasın 
da, kim bilir hangi vasıta ile bul
duğu gazeteleri okuduğunu göste
riyor. 

Telefon dlrektörlUklerlnde 

Ankara, 15 (Telefonla) - istan 
b1,1J telefon direktörü B. Ni)azinin 
Ankara Tele fon Direktörlüğüne 
tayini 'kararlaŞtırılmıştır. lsfanbul 
Telefon Direktörlüğüne de Nilfia 
Vekaleti Mürasele mü~aviri 8. E· 
minin tayin edilmesi muhtemel • 
dir. 

t - ~ 

48 saatlik mesai 
mıntaka iş dairesi 

anıirinin yeni izahatr 
Bir haf tadan beri tatbik mevkii ne 

konulmuş olan haftada 48 raatlik 
mesai dolayisiyle i-: dairesine baş 
vuranların hala arkası kesilmemistir. 
Diin de ayni mesele yüziinden .. bir 
çok işçi ve patron :ş dairesine müra
caatte bulunmu§tur. 

Şikayetlerin çokluğunun birinci 
genel emr: l birçok yerlerinin anlaşıl 
mamış olduğundan ileri geldiği söy 
lenmekte ise de asıl sebebin bu olma 
dığı anlaşılmıştır. 

Şikayet edenkrin ekseriyetini iş • ı 
verenler teşkil etmektedir Bur.ların 

1 

şikayeti de daha ziyade 48 saatlik 

mesainin tatbiki dolayisiyle gündelik 
istihsalin azaldığı binaenaleyh fazla 
mesai saatlerinin tatbiki için müsaa 

de edilmesi yolundadır. 

Üçüncü mıntaka iş dairesi .amiri 
Haluk bu müracaatleri büyük hır h;:ı~ 
sasi,·et ve dikkatlı.: karşılamakta hakı,. 
kat;n ihtiyacı bulunanlara yalnız 90 
g\in için fazla r.1esainin beher. . sa -
atinde, yevmiyenin yüzde ellısı ca· 

lışan i~çiye verilmek. şarti~le müs~a 
de vermektedir. Aksı takdırde hıç 
bir suretle müsaade edilmemektedir. 

90 günliik fazla mesai müsaadesi 
alan sanayi şubeleri, trikotaj, şeker, 
lastik, kauçuk.çikolata ve şekerleme 
fabrikalandır. Bunlara da, defterleri 
tetkik edilerek hakikaten bu aylarda 
istihsalleri fazla oldu~ gqrül~r~k 
müsaade verilmiştir. 

Diğer taraftan gazetelerin müte -
madi neşriyatına rağmen .48 saatlik 
mesainin anlaşılamamış olması ala • 
kadalar arasında hayretle karşılan -
maktadır. 

Dün iş dairesi üçüncü bölge amiri 
Haluk bu hususta bir muharririmize 
şu bcyj'lp.<4ıta bulunmuştur: 

.. _ iş yerlerini sanayiden madut 
Qliın:-safiayideıı ma<Iu,t olmayan ve 
tıcaret işleri diye Ü~ kısma ayırmak 
lazımıdr. 

Bir numaralı genel emirle ~imdilik 
sanayiden: Her türlü madenlerin eli 

ğcr llerhangi bir maddeyi topr~ 
çıkarma ve taş ocakları, haJl'I• re 
ve tam mamul maddelerin işi~~! 
temizlenme~i, şeklinin değiştıfl) 
me:ııi, süslenmesi, satış için haıı'' 
ması işleri. Her türlü kurm~: ~ 
taj, tamir, temizlenme, sökuP ~ 

. 1 • s· l 1 ,,e ma ış en. ınanın yapı mas . lef' 
ri tadili ve bozulup yıkılm~ ıŞ ~ 
le!~trik ve !.er türlü muharrık 

l . 'h l' h ·1· kl' tC vet er ıstı sa ı, ta vı ı, na · ı,. 
ve tcvsiatı işleri, su ve gaz tcS1~ 
işlenmesi işleri, gemi ve vapur'. 
tamiri tadili ve bozup dağıtma~~ 

Ticaretten de: Bankacılık, 51 ~ 
cılık işleri ile ticaretin yardırııcJ 

metlerinden ..,]an komisyonculıı~ 
centeler ve emsali i~ler dahi d.ııtı: 
mak üzere hükmi ve,.a hakiki f 
lar tarafından görüle~ toptan ıi 
işleri, haf tada ceman 48 saatli~ 
miiddetini tatbik edeceklerdir .. 

48 saatlik iş mücldeti, 35 irı0 

denin A ,bendi mucibince 6 iş {' 
ne taksim etmek suretile iş'Vcr~ 
rafından tesbit edilecek usul, 'İf 
nin bağlı bulunduğu iş daire$İ ~ 

. l. ~· l . . •etı~ amır ıgıne gene emnn men) 

itibaren 1 5 gün içinde, yani bJ' 
26 sına kadar bildirecektir. 

Şimdilik 48 saatlik İ§ rnii . 
tatbikinden istisna edilip, eski51 

iş~ilerini çalıştıracak olanlar nrı: 
da: 
A) Sanayiden vol, demiryohı, t 

. - t 
vay, liman, kanal, dalgakıranı 
köprü, kuyuların yapılması ,.e tJ 

riyle bataklık kurutma i§leri, 
1 

fon, telgraf, telsiz telgraf ve t~' 
tesisatı ve işletmesi i~Ieri, karaôı 
liyat işleri, göl ve n:hirlerde

1 
.~~ 

veya eş~a ve hayvanat na~4 
C§3'anm ıstasxpn, antrepoj ıSkelc; 
limanlarda ~ükletilmesi işleriyle 
baa işleri ve yukarıda zikre\ 

•'ı; 
sanayi işleri zümrelerinden 

- Ots, yazıyor. "Pinkerton fir- ____________ , __ .__..,.. ____________ .... ____ ......, _____________ _ yarı ve tam mamul maddeleri11 

lenmesi, temizlenmesi, •eklinİtl 
ması Gallatin Ziraat bankasına ya 
pılan baskın tahkikatına el koyduk - Gitta, hardc§i Kurla şunları 
tan sonra, Seymurdaki Reno ailesi bildiriyor: 

.., -Et'vcl<i Vaytenf'ke gid<>rhnı 
l\Han Pinkertonla oğullannı öldür· size. refakat etmiyeceğim. Bu, Jıi~ 
meğe yemin etmiş ve Pinkerton a· bir mana ifade Nm<'z; azaplı 
centeliği dağılmadan, rahat etmeme bir tJa::iyct ortaya lw·mwl<tan 

Edebi Roman: f2 

SEVG i·; 
Uyanınca .. 

Yazan: Mali• El 
g"'e 1-ar r vermı'catı'r T d' ba~ha bir ~eye )'aramaz{ Sonra ... 

K a :s .,, ıyor. - hl:ı.dam, kilere düştü! 
E baha 

ben, ıind<'nlıof u terhediyorum! 
- vet, 1 Bu Reno ailesine Sevgi _•2 Kurtla Gitta, telaşla çıftliğin otur-

dair bana daha başka bezı izahat ver Kurt, yerinden sıçradı: dukları kısmm:ı koştular. Muthağm iç 
mek istemez misin? _ Bizden uzaklaşmak mı istiyor ·• kapısı önünde bulunan dö~eme tahta-

-Tabii, oğlum! Seymurda. yaşa - ~' smda, kilere girnıeğc mahsus delik üs-
b R ı sun .... 

yan u eno aileıei, sviçreli bir ba - Gitta, kat'i tonlu bir sesle. izah etti: tüne konulan tahtaparçası, dikkat • 
badan, Felemenkli bir anadan, beş -L Bu kararı Yermenin bana ne ka- siilikle kalkık vn:ıiyette kalmı~tı. Ko-
erkek evladdan l!tir de resim gibi gü dar ağır geldiğini tasavvur edebilir ridorun o kısmı, biraz boştu. Frav Ran 
zel kızdan mürekkeptir. Kızın ismi sin; çünkü bütün saadetimi \'e bütün colf, deliğin üstünde kapak bulunma
Lavradır; yani ayniyle Rinaldo Ri. içrahathğımı Lindcnhofla birlikte ar- dığının farkına vurmadan yürümUş, 
naldinin sevgilisinin ismini taşıyor! kamda. bırakıyorum. Fakat, insanın boşluğa basmış, kilere inilen dik mer-

- Bu ailenin mazisine dair bildik- kendi ailes!;e karşı muayyen \'azifo- diven basamaklarından aşağıya yu-
Ierin... leri vardır; yalnız kendisini düşünmesi varlanmıştı. 

Allan Pinkerton gülümsiyerek: yakışık almaz. Bu ciheti de bana bil- Kurt, meı divenc tutunarak aşağıya 
- Yok değil, oğlum! dedi, ve bu hassa hatırlatmak istiyen, sendin ve indi. Gitta, da, kardeşini takip etti. !h

ailenin mazisi de Rinaldi hikay~sini benim sana hakvermcm icap eder. Şah- tiyar kadın kilerin ~faltataşı döşeli ze 
hatıra getiriyor. Bunlar aslında Mis- si menfaatin üstiinde vazifenin yeri ol- mininde, kıpırdamaksızın, yatıyordu. 
~uride çiftlikte iş gören ba&it, alela· duğunu kabul ediyorum. Dolayısiylc Korkudan kısılmış dudaklarını gü
de kimselerdi. Simal hükCımetleriyle de, hiç bir şey yapmadan, işe yarama- cile kımıldatan Gitta, dili doln.şarak, 
cenup hükumetleri arasında harp açı dan kenui içime çekilmekten memnun, sordu: 
lıncava kadar, be vaziyette çalıstı - sakin sakin yaşayışıma bir yekun çiz.. - Ölmliş mü? 
lar. Dövüşen kıtalar arasında ser~P-ri gisi çckmeğe razıyım. Çalı mak isti- - Hayır, hayır; sadece bayılmış! 
serseri clolaştılar, yersiz, yurdsuz do yorum ... Para kar~nmak istiyorum.. Kurt, baygın kadını önce zemin kat-
laşırken, bir çok başkaları gibi, ken- Kendi ekmeğimi kendim çıkarmak is- taki odalardan birine götürdü vef bir 
di hesnplarınn d~ dövüştüler! Ç.auul tiyorum .. Kendi ekmeğimi ken'.lim ara sedir üzerine yerleştirdi. Sonra kahya 
culuk yaotılar. Bu vaziyet, harbir. mak .. Bulmak ... kendi emeğimle geçin kadına emretti: 
bitmesiyle beraber, umumiyetle di.i- nıek, ... müstakil olmak! - Bahçevan yana.şması Frants, şi -
zcldi, ama onlar bizim sulh devresinf' - Gitta! Ya r:.abbi, bunlar ne aca- ınendifcr istasyonuna koşsun, Dr. Melt 
~İrmemi:?c ve i,lerimizi nizamına yip dfü;ünceler! Anneni dü13ün!. Sen.... serin derhal gelmesi için, Riydava te-
koymamız:ı rağmen, ~ekavetten geri Kurt, son cümleye başlad:f"n durdu; lefon elsin! 
knln•ndılar. Ve bu suretle de, Ameri- odasının bulunduğu kısmın önünden İhtiyar kadın bir an evvel kendine 
k~ E' ] ·ı h"k" 1 · d "imdat~" sadaları aksediyordu. ~elmesi ic;in ugvraşıhyordu .. Daha ken· .. ır c::;ıı~ u umet erın en uçu - ~· 
niin hududları içerisinde sürekli teh- Randolf, pencereyi açtı: dine gelmemi3ti; ancak, ellerindeki 
likc teQkil ettiJe .. , delıı::et ~adılar ve -Ne oluyor?! ehemmiyetsiz birkaç sıyrıntıdan b~ş-

1 ... 1 k K:ihyakadm. ko~a koça penrerenin ka, hariçten hiç bir .zedelenme izi gö -
orta ırrı tmsup avurdulnr. Bu vazi -

altına geldi: " ziikmüyordu. 
yet, hala da devam ediyor! - Madam! .... ah, ne felaket!... Gitta kardeşinin kulağına fısıldadı: 

- Bu husu:ıt~ başka biı .~ey söy - Söylescni7.e, KreS7..cnz? Ne oldu - Annerr.iu yatak odaşına götüre-
Jiyece!c misin"> ki'!. )im t 

Kardeşi, başını salladı: ~ 
_ Doktor gelinciye kadar yerinden ğiştirilmesi, süslenmesi, satı§ 

kımıldatmı::alım, burada dinlensin da· hazırlanması işleri,, katagorisİ~ 
ha iyi! Doktor, eğer evdeyse, otomobi- ren işler arasında ekmek çıka · 
ıile en geç bir c;:e~Tek saatte burada- runlar, perakende ticaret i leri11

1

1 
nihayet sanayiden sayılan her 

dır. işleri sayabilirim.,, 
üzüntülii dakik:ı.lar yavaş yavaş geç ------------- j 

ti. Zavallı, kendine gelerek, soran ba- Hıfsıssıhha Mekftb 
kışlarla et-:-:.ı.fmdakileri sü7.dü: ı' Yeni ders senesi açı cJ 

- Bir yerin acıyor mu, anne? r 
Gitta, üzerine doğru iğildi: Ankara, 1 !; '(Telefonla) -:' 1 
Frav Randolf, v· cudünün sağ tarafı zıssıhha mektebinin ikinc1 

m işaret etti: yılı hatlamı§tır. Birinci Jcut1 

B ı resinin açılma. töreni bugün f - urası. 

Güçlükle lakırdı söyliyebiliyordu.. mıştır. ~ 
Tekrar gözlerini kapadı. Gül pembe • B~ devreye 20 hükumet t~~ 
leşmiş bir parça köpük, dudakları il- iıtirak etmiıtir. Burada tı.b· 
1.erindc seçildi. Gitta, o kadar ürktü üç buçuk ay kurs gördükte? r 
ki, Kurt onu teskine çalıştı: b" k 1 d 1.1p ra ır te amü te riıatı ·~a~ J 

- Telaşlanma! Telaşlarım~! ceklerdir. Bu devreyi de bitir~ 
Fakat, yavaş sesle böyle diyen Kurt len sonra yeni bir devre dah' t 

da, mütehcyyiççti: kendisi de, itidalini !ayacak ve tekrar 20 hükurr1e 

güç muhafa7.ıı ediyordu. bibi kurslara gireeektir. 
Bahçeden, doktor Meltserin otomo- Bugünkü açılma törenirıd·~i 

bilinin geldiğini bildirir bir ses işitil- hat ve içtimai muavenet 'Vel<\
1 

di. Randolf, dişarıya fırladı, olan btc- mına müs'~e§al" B. Hüsamed~'ı 
ni doktora anlattı, yaşlı, tecrübeli dok o1 

h.mmut ve kısa bir nutuk 5 · J tor yaralıyı muayene ettiği sırada, rv 
Gitta ile Kurt, biraz geriye çekildiler. rek mektebin tedrisat ele~ 

•neticesini bekliyorlardı. .., açmı~tır. ~J 
Dr. Meltser, iki kardeşi bir kenara Hıfzıssıhha mektebi ııı f 

doğruu götürerek,: Amerikalı Profesör 8. Kol~.i~jı 
- Bir kaburga kemiği kırılmış, de- Türkçe olarak, bir nutuk s0~, d 

di. Kabıırgıı kemiği iğrilmi~. ciğerlere rek tabiblere "H0Heldi11iı ..fı 
saplanmış. Anneniz Lindenhofta kala dikten sonra, mektebin he0"' i 
maz. Şehirdeki cerrahi kliniğine oto -1 teessüs maksatları haklun°'

0
ç 

mobil)e nakledilmelidir. Ben d('.rhat 1 hat vermiş, der3 procramırıı 
istasyona gidip kliniğe telefon edcce-1 mıı'.ır. . t ,e 

1 
Acılma töreninde Sıhha 1, 

ğim. Siz bu sırada yastık, yorgan ge- · fi' 

tirin iz, fakat hastayı mümkün oldugwu' timai muavenet Vekalet e (f 

l h h ··eti, 
kadar az kımıldatmız. memur ar, ıf zıssı ha nttl ti 

D::ıktor, uzakla.ştİ..... mütehassısları, mektep ır.0' , 
( Arl.-<ua rnr) ri ve •cJaha bircak zevat haı' 

1unmu§tur. w -Bcn,onkıın fu~~etine ~t .. ._~~~~~~~--~--~----~~~~~~~-~~~-~~--~~-~~~ ___ ........... ~ ...... ...-....... .._._ 
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TUIAN 
Lt1va:ıım Bmlı llğl ı 

ilanları 
1 ı ... nbul Komutenhjı llAnlerı 1 

Ordu' sıhhi ihtiyacı için ıatın alrnacalrl&rın cinai ve 
men tutarları ilk temir.atlarr ile ihale günleri ve ihale 
rilmittir 
Cinai Mikdarı Muh•mmen ilk te- ihale günü 

minatı 

Dikim evleri için alınacak olan on 
bir kalem perçin çivisi ve perçin pulu 
25/ 10 / 937 pazartesi günü saat 15 de 
Tophanede İstanbul Levazım amirliği Etajer 325 tane 
satınalma komisyonunda. kapalı zarf- Masa ve ıan 

tutan 
4950 372 27-10-93 7 . • 

mikdarlariyle mubam
saatle.ri atağıda göıte-

ihale saati münakua 
§ekli 

14.30 açık eksiltme 

la. eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin dalya 5 setit 3400 255 . 27-10-937 16,30 " " 
. bedeli 25707 liradır. tık teminatı Şartnameler her gün öğleden evvel Komisyonda görülebilir. 1steknlerinin 

1928 lira 3 kunıttur. Şartname ve nü- ilk teminat makbuz veya mektuplariyle beraber ihale go:inü vakti muayyeninde 

~ I 
BAKINIZ 

,, PERLODENT'' . ,, " 
VENi 5U~LU 

AMBALAll noA! 

~-----ı--...-....__=··:.!lt.--

!'' anbu I GtlmrOğO BatmDdUrlDtUndeo: 
~ka1ıl\ ~ 897 ağırlığı 89 kilo 500 gra.m 1046 lira 84 kuruş değerinde B. S N 

llo l3ss ~1 numaralı 5 adet radyo a hi.ze makinesi M K N 985 ağırlığı 10000 
bobat lt hra 42 kuruş değerinde A A mark1h bil! numaralı ıOO çuval kar· 
'"1 a.IaYÜın MK N 7615 ağırlığı 2536 kilo 708 lira 10 kuruş değerinde Z A 
~t li ~ bi.la N: 53 çuval . aapeatn amyant toz halinde 21 • ıo - 937 günü sa-
~ dth·ı Sırbcıde Reşa.dıye Cad. ki gümrük satı§ aalonunda açık arttırma 

11\t( ~· Ye harice satılacağı istekliler den 11aat 13 bu~uğa kadar vezneye yatır
~l ~l 1Yle 3 7.5 pey akçe.ei ve1laliye invan tezkeresi istenir aksi teklifler ka-
~t. (7057) 

' H•rlct .u ... ı kıtıı•lı l!lnları 1 
Oııı.1 ' .... ___ m 

MUctan M. Bedeli ilk temittatı Ek. §ekli Ek tari1&i aaati 

Ton Ura IM-tı 
165 7837.50 787.82 Kapalı zarf 22-10-9'.j'i 15 

:: .. 297 11107.50 10~8.07 ,. ,, ,. ~~.30 
" .. 231 10972.50 823 ,, " " " 

tıı 'i~ic .. ao8 14630.oo ı091.25 .. •.. ~ .. . Tı>kli/6·30 
~ları ıuı~a yazılı arpa veya yulaflar ayrı ayrı ihale edılc, ektır. mek-

lıt heııı saatten bir saat evveline kadar kabul olunur. ., . . . . . 
~111 ..ıı~klllerin şartnamesini görmek il r.ere hergUn \"e ek81 tır.e)C ıştıra~. ıçın 
~l ""'4ll ve . . ri ı ı illeburO'az Tumen tnaırn aaattc teklıf mektupları ve kanuni ,.e!ıkala Ye ' ( 6870) 

a komisyonunda buhınmaiarı. (5l4) 

~ ... 
lı,l\a ız alıp görebilirler. 

""'U numuzdan p:ıraa . 
~ ltınit için . tsteklller ihale gUnil te<'tm ve en-
ıır....:- Adapazarı !,.in da ka'"Uı bulundukları-
~"IJO t:»- :-. dti!tri odasın r . 
i3o() uolu için . . 'braz edeceklerdır. 
~~ 'I'uzıa için na daır vesıka ı (521) 6946) 

aas)() Gebze için 

a
9
de U~uın yekun, ki ceman ------J;,AN 

~e11 25/Ylarının kapalı zarfla tkailt. E-.. e.,•t S"'ııd•.-- Miidürlüğünden 
"1 de O / 937 pazartesi gilnll 1&&.t ...... .,... .... y · 

~la.~apılacaktır. Sade y1fmm ta- Horhor caddeli NO. 128 

~ı ıso2 t~tarı 373H liradır. tık inan Ba. AkAr~cidt tJ1111&Y•l 10 sonteşrin 
'(ı~h· lıradır. Şartnameal Ankara, :tarihinde .anctıfıau• bınktığı pa-

l':ı,~ "t !~ ~•tanbul Leva.mn lmfrlik· 523' numaralı Bonoyu 
tı."""- ~tte tUmen Mtınnlma ........ ra için verilen 

1 ı.. y · · - · ı 
1 

~ ..q11 .. d ........ k . -"'"' •. -ıat..._. enısı verı.e-
tl'i ... , a her gu" " rUl bT t •-'- aybetti;tnı ..,,,jflPUr .. 

1 il beıı· n go e ı ır. s-.ca ..Jı....a- --'-ı•iJlill )lQkmU olmıyacağı 
'~ ı rUn ve saatinde kanunun --.auuı:ıu ~ 
~llt'buıı belgelerle birlikte iııancalan illn olunur. (23423) 

tı.,., arını ve teklif mektu-'·-· --------------tu ede .,_ .... 
' n kapalı zarflarını hmitte 

let-· latınaı R LJ N ~ ı. !fe ına komisyonuna verme- K u ---.ı 
ı 'hhıt; rneYkiin ihtiyacı ayrı ayn mil ... --atı da ::: de ihale edilebilir. Teminat- ABONB TARll'•SI 
• "• I aYn alınabilir. ..~ lllllllleket 

( •83) (6679) .,.... ...ti» 

muneleri komisyonda görülebilir. !s- Fındıklıda komutanlık satınalma komi!yonuna gelmeleri. (6867) 
teklilerin kanuni belgelerlP. birlikte -------- -----

teklif: mektuplrını ihale ... tinden bir • E y .1 r K r N r y ·, 
aut evvelin~ kadar komisyona ve~mele t: t: 1: 
ri. (163) (6793) 

Dikim evler; ic;n :ıınacak olan do- Q 'ı Ç ~ R • 
k k 1 

. J ..,. ~-~~~1 · 1~~---uz a em çadır ve saracıye ma :zeme- ""~ ..... a';.~~~" ··· ' 'ııtı 
sinin kapalı zarfla eksiltmesi 26/ 10/ t;1: .. ~~"'1~.•.<~·~ı;ı:.ı 
937 salı günU sa.at 15 de Tophanede " · · 
tsta.nbul Levazım amirliği sat~alma 
komisyonunda. yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 203.U liradır. llk te· 
minatı 1525 lira 80 kuru~tur. Şartna
me ve nümuneleri komisyonda görüle
bilir. İsteklilerin kanuni ~lgelerile 
beraber teklif mektuplarını ihale sa
atinden bir 8aat evvel komisyona ver 
meleri. (lM) (6794) . "' . 

Dikim evleri için 5676000 adet ali· 
ıııinyom düfme 25/ 10''937 pazartesi 
gUnü M.at 16 da Tophanede tstanbul 
Levazım amirliği satmalma komisyo
nunda kapalı zarfla eksiltmesi yapıla
caktır. Tahmin bedeli 31218 liradır. 

İlk teminatı 23'1 lira. 35 kuruştur. 
Şartname ve nümunesf komisyonda 
götillebilir. İsteklilerin kanuni bt>lge
lerile birlikte teklif mektuplarını iha
le saatinden bir saat e\'>'el lcomisyona 
vermeleri. {166) (6795) 

• • • 
Okullar için 13090 metre ha.ki ve 

12600 metre kur§uni Mtarlık bez 
2/ 11/ 937 sah günü saat 15 de Topha
nede !stanbul J...evazım amirliği satın
alma Komisyonunda kapalı zarfla ek· 
siltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
8361 buçuk liradır. İlk t~minatı 627 
lira 12 kuruştur. Şartname VC' nümune
si Komısyonda görUlebilir. f stekhlerin 
kanuni vesikalarile beraber teklif mek
tublarını ihale saatinden bir saat evvel 
Komisyona vermeleri. 

(187) (6971) 

• • • 

\ 

QANKAYA 
YAT IQll AN PARA l;Yi · 

t K iLM iŞ TO~UM GiBi V~ RiMLiDiR. 

UOlANTSl OANf ONi~: 
l<ARAKOY PALAS ALAL~MCi MAN 

Den iz Levazım Satınalma Komlayonu lllnları 

MCJTmara Vssübahri Komıdanltğı Satuıalma Komisyomoia.an: 
Cirısi '1{tlosu Tahmini Tııtarı ilk Teminatı Milnak.a,,a 

Fi. Kr. S. Lira , Lim Ku. Sooti 

Bulgur 50.000 12.50 6250 468 75 H 
Pirinç 25 000 24 6000 450 14.30 
Kunı Fasulye 40.000 15 6000 450 16 30 

Komutanlık Tegekkülilndeki kara eratınm yıllık ihtiyacı için yukarıda cins 
ve miktnrlan yuılı üç kalem yiyecek maddeleri ayn ayn !kapalı zarf usulile 
satın alınacaktır. Eksiltmeleri 2/ Teşri nlsani / 937 salı günü hizalarında gös
terilen saatlerde !zmitte Tenane kapısındaki Komisyon binasında yapılacak
tır. Bu işe aid şartnameler İstanbul Kasımpaşa Dz. Levazım Satın9.lma Komis
yonundan ve Komisyonumuzdan bedelsiz olarak alınabilir. İsteklilerin ayrı ay
rı ilk teminatlarile birlikte k:muni Ve8i kalarmt havi teklif mektublarmı muay
yen gün ve saatlerden bir saat evveline kadar Komisyona venneleri. 

(6883) 

İltanbul levazım amirliği için alına 
cak olan altmı!J yedi ton ıade yağının 
11-10-937 tarihinde kapalı ıarfla ekıilt 
meıine iıtekli ~ıkmadığından 19-

10-
937 ıalr günü sat 15,30 da Tophane-
de İlt. Levazım amirliği ıatrnılma Ko • • • 
misyonun.da pazarlığı ya.pı_l•~~ktır. tah Marmara Vssı'ibahri J(omıda>ılığı Satı>ıalma KomiayonunMn: 
min bedeli elli sekiz bin ıkı yuz doksan Ciusi J(i'losu Tahmini Tutan ilk teminatı Miinakıaal) 
lira ilk teminatı dört bin Uç yüz yet-

t Ş Fiaft Lira Lira K. Saati 
. b" r etmiıı bet kurut ur. art :~~e:; 2~~ ~uru~ Komisyon~ veri Sade Yağı " 20.000 94 18.800 1410 11 de 

]
. İ kl"l ·n kanuni belgelerıyle bel Zeytin Yağı 10.000 70 7.000 525 14.30 " 
ır. ıte 1 erı · S:ıbun lr.: 000 ~2 6 300 72 50 16 30 

1i saatte komisyona gelmelerı. ;>. "J • 4 · · '' 
(199) (7082) Komutanlık kara eratmm yıllık ihtiyacı için yukarıda cina ve miktarları 

"' • :,. yazılı Uç kalem erzıık ayn ayrı kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. Eksiltme-

ı L 
m amirliğine bağlı mij leri 4/ Teşrinisani 937 perşembe günü hizalnrındn gösterilen saa.tlerde İzmitte 

stanbul evazı . Te k . . . · 'd ft.,,,... ı t için alınacak 3500 h- rsane apuıındakı Komısyon bınasm da yapılacaktır. Bu ışe aı ~~name er 
esseıat hayvan•.; n fiyat pahalı görill· İstanbul Kasımpaşa Dz. Satınalma Komisyonundan .Ankarada Dıı. Levazım 
r~.ı~~. yulafa ver;

0
e _ 

937 
pazartesi günü amirliğinden ,.c Komisyomımuman bedelsiz olarak almabilir. İst~klilerin ilk 

dugunden 18 • T hanede Levazım i- teminatlariy=e birlikte kanuni belgelerini havi teklif mektuplarnıı ayrı ayrı 
saat 16 00 da op mu ı · · d K · R · l·- · . .•. · 

1 
Komisyonunda yeni· ayyen o an gUn \ ' C !aatl~rden bir saat evvehne ka ar omısyon eıs ıgıne 

mırlıgı satına rna T . vermeleri. (6884) 
d 

Irkla alınacaktır. emınatı en pazar ~---:::-~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~-=-:=-:-:~·==-~-

262 buçuk liradır· ~.ar~ıa~.e ve nu~u- Da b D M iti Mtldl 
nesi Komisyonda ıorülebilır. lıte~lıle- rp ane Ve amg8 11 8881 I'• 
rin belli 1&1tte Jtomiıyona getmelerı. 1 "J jftlndr n : 

(197) (7049) 1 - İhalesi tehir edilmiş olan 60 ton tüvenan yerli maden kömürünün a-
• • * çık eksiltmesi MüdUriyetimiade 5 - 11 - 937 cuma günil saat 14 de yapılacak-

İatanbul z.nurı:n amirliğine bağlı mü tır. 
eHesat hayvanatı için alınacak 3500 ti- 2 - Bu ite aid şartname hcrgün saat 15 den aonra 'Muhasebeden verilir. 
rahk arpaya verilen fiyat pahalı görül- 3 - Taliplerin yukarda yazılı gUn ve saatte M lira teminatı muvakkata 
düğünden ıs • ıo - 937 pazartesi günü ile birlikte mUracaa.Uan ilin olunur. • (710l) 
u~l5.45~~pha~deLen~mi~r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
lifi Satmalma Komisyonunda tekrar belli saatte Komisyona gelmeleri. zarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Keşif 
puarlılda .ıınacaktır. Teminatı 262 bul (192) (6976) bedeli 780 lira 83 kuruştur. 1lk temi-
çuk liradır. lıtekliJerin belli saatte Ko- • "° * natı 58 lira 60 kuruştur. Şartname ve 
misyona ıeJmeleri. Şartname ve numu· Davut pa~a fırınında birikmiş olan keşfi Komisyonda görülebilir. Aram-
nesi Komiıyonda görülebilir. bin kilo sönmüş kömUr l8/ l0/937 pa- lan evsafı haiz olan isteklilerin belli 

(198) (705!>) zartesi günil saat 15 de Tophanede İı- saatte Komisyona gelmeleri. 
tanblıl Leva.mn lrnirliği Satın alma • • • 17 10 • • * 1 .. il& &,... 

~ l 1937 gU A1lık ttl ltl llrf. kul balı ~ 1 e~k nü kapalı zarfla ihale ı a1111c ,,5 ır.o "" Fen Tatbikat o unun mut o -
~"ltlit Cd~lan 26400 kilo sade yağına ı aybk ... 'r' ""' caklarmJll maden kömilrU yakabile-

Komisyonunda puarhkla satılacakbr. 1 • t. (6974) (190) 

• • Tahmin bedeli beher kiloeu bir kuruş
tur. Teminatı 75 kuruştur. İsteklilerin 
belli saatte Komisyona gelmeleri. tQ~~ .. lıltıa eıı fiat pahalı olduğundan \'allık _.r1t11 IÇID ıyda otuz cek bir hale konulmasına pazarlıkla 

1ll ..,., ekailtıne k t T h Tarttutadell Sil~._. ~ ..... ·-• Jfrmtyen talip çıkmadığından 19/10/937 salı 
~i ... '"'4ilen ye onmuş ur. a r-- 111.-...·- T h ede t ta bul ·•at 1782~det 23760 liradır. tık te· lıruMJf dQllltlr· 11811 .,..., kuruı günü saat 15 de op an s n , 

l> lıradır ,.,,,,. •Jda ~e4111r. Le..-aıımı lmlrlifi Satmalına Komisyo-
~ ~ 'tar1ı1cı · nuncla yeniden puarlıia konulmU§tur. 
l41tı~~ ~u tlcıiltmesl 28*10/ 937 ~..,, ~~- Ketlf bedeli 224: ıtra 21 kurl!ftur. nk 
11\ı ~ ita aaat 18 da Erlincanda .raaOll• _... teminatı 16 lira 82 kuruetur. Keşif ve 
l\i i'~~ındakı aatmalma k~ =-----;;; ıa kUftlltur. prtnamesi Komiayond& görülebilir. ı~ 

~t'k i YlpılacUtır. Ş:ırtnameet. L~A~dr~ .. :.:d~t1~lil~u:rtıa::.•-------~. teklilerin kanuni vesikalarile beraber 
ltfYJnter htr gUn komlsyo 

(6972) 
• * • 

Maltepe Piyade Atış okulu ocaklar:
nm tamirine talip çıkmadığından 

19-10-937 salı günü saat 14.30 d; 
Tophanede 1stanbul Levıuım amirliği 
satr:ı alma Komisyonunda yeniden pa-

Ordu ihtiyacı için ta~ h:iSlllasiyle 
8000 adet nota. 19/ 10/ 937 S&.lı günü 
saat 14 de Tophanede İstanbul Levazım 
amirliği satın alma Komisyonunda pa-

zarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 60 
liradır. !Ik teminatı 4 lira 50 kuruş
tur. Numunesi komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin belli saatte Komisyona gel-
meleri. 1(6975) (191) 
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-Neden 
Aspirin ·? 

Çünkü ASPİRİN seneler
denberi her türlü soğukal: 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
f isbat et~iştir. • 

' A S P 1 R 1 N in iesirinden 

emin olma~.için lütfen ffi 
sına dikkat ediniz. ... - -

marka-_, 

Mekteponoeıre, Çocuk veunıeırn
ırne, Okuo Dnrektt5>ırllerıne: 

Mektep kitaplarınızı almadan . ... bir kert!' eski tanıdığı~ız. 

" VAKiT ,, Kitabevine 
uğrayınız. ilk, Orta, Li•e, Yükıek ve Meılek ... Her okulun, her 
ıınılı için, her dilden, her türlü maarif neıriyatını buradan 
kolaylıkla ve derhal edinebilir•i niz. 

Rcutgele yerden almanın •onunda yanılma, yorulma, va
kit kaybetme olabilir, iiziilebilirıi niz. 

lhti•a•a her yerde kıymet oermeli: (VAKiT KiTABEVi) 
'de mektep kitapçılığında ihtiıa. kazanmııtır. 

Kitap üzerine gelecek her •orguya karırlık verilir. 
ADRES: İstanbul· Yakıt Yurdu. Telefon: 24370. Telgraf: 

Yakıt - İstanbul. Posta kutusu: 46. 

/)evlet Demırgolları ve Limonları işlPtme .. 
· · ·' · ··:: . · ~ Um11m idaresi ilanları · · 
" . ' •, '' 

Ankara ve İstanbul arasında seri ve gündüze mahsus devamlı bir yolcu ser
visinin ihdası muvafık görülmüıtür. 

Ankara.dan pazar, sair, sarşamba, ı..::uma günleri saat 8.20 de kalkarak Hay

darpaşaya saat 20.00 d~ varmak ve Haydarpa~adan pazar, salı, r.erşembe ve cu
martesi günleri saat 9.00 da kalkarak Anl·araya saat 21.03 de varmak ve 21.10.37 
tarihinden itibaren baıtamak üzere sefere vaz'ı takarrür eden b~ gündüz seferin-

de yolcuların yemek, içmelt ve h·e~ türlü istirahatları temin edildiği gibi bu tren· 
le seyahat eden yolculardan da ekspres ucreti farkı ahnmıyacağını sayın yolcu
ların ıttılaına arzederiz. (3868) (7044) 

Jandarma Genel Komutanrılı Ankara 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - Bir kilosuna 95 kuruş fiat biçilen 4000 kilodan 6000 kiloya kadar sa

<ıe ile bir kilosuna 45 kuruş fiat biçilen 1000 kilodan 1200 kiloya kadar vasıf

larına uygun beyaz peynir kapalı zarf u suliyle2 0/10/937 çarşamba günü saat 

10 da satınalmacaktır. 

2 - Şartnamesi Komisyondan para sız olarak alınabilecek olan bu eksiltme

ye girmek isteyenlerin 468 liralık ilk temin!lt makbuzu veya Banka nıektup.. 

lariyle şartnamede yazılı vesikaları muhtevi teklif mektuplarım belli gün saat 

dokuz:lan evvel Komisyona vermiş olmaları. (3666) (6687) 

P. T. T. Levazım MU~UrlUğUnden: 
1 - İdare ihtiyacı için 3300 metre jenksiyon kablosu kapalı zarfla eksilt

ıneya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedel 30.000 muvakkat teminat 2250 liradır. 

3 - Eksiltme 1- Teşrinisani- 937 pazartesi gUnU saat 15 de Ankarada 
P. T. T. Umumi Müdürlilğü satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Talipler teminat makbuz ve ya kanunen muteber teminat mek· 
tuplarını ve Bartnamede yazılı belgelerle teklif mektubunu ihtiva edecek olan 

kapalı ve mühürlü zarflarını mezkur tarihte saat 14 de kadar adı geçen Komis-
yona teslim' edeceklerdir. · 

5 -Talipler Ticaret odası vesikasm dan başka müteahhitlik vesikasını haiz 
olacaklardır. ' 

6 - Sartnam.?ler Ankarada P. 'J'. T. Levazım Müdürlüğünden tstanbulda 
P. T. •r. Lcvazı:n Ayni~·nt Müdürlüğün den l50 kuruş mukabilinde verilir. 

(3335) (6137) 

Neşriyat direktöril: Refik A. Scvcngil 

Hlzmetcl )(adın . . 

aranıyor '1!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~ 
Çocuksuz bir aile yanında ~alışacak = 4~ 

30 • 40 yaşlarında kimsesiz bir kadın Belediye merkez ve dairelerine gaz hanelerden naklettirilecek 3 iJll 

lc•~nhnl R~t~divoc.İ · ıı~nl!!lı•ı 

aranıyor. Matbaamızda Ahmed Can ad· kok kömürü açık eksiltmeye konulmuş tur. Bir ton kömürün nakliyes .. 
kuruş bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi Levazım MüdürlUğünde il) 
lir. İstekliler 2490 numaralı kanunda ya zıh vesika ve 360 lira ~2 ~~şlulıt 

resine müracaat. 

, minat makbuz veya mektubile beraber 25 - 10 - 937 pazartesı gunı\ sal 
-J Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (G9~ 

/LAN 
1 staııbul Dördüncü 1 cra JJ.! cnmr1u 

iJmuf.an: 
Pendikte maliye §UDesinde seyyar 

tahsildar iken halen ikametgahı meç
hul İsmail Hakkı tarafına: 

936/3274 dosya numaralı Ali Mü -
kerrcme olan 300 liradan bakiye · 285 
lira alacağından dolayı dairemize mü
racaat eden alacaklının takip talebi 
üzerine tanzim edilmiş olan ödeme em 
ri tarafınıza tebliğ edilmek üzere mü
başirine verilmiş ve ödeme emri arka
sına mübaşiri tarafından verilen meş.. 
ruhatta ikametgahınızın meçhul bu -
Iunduğu gösterilmiş olmasına binaen 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

24. cü yeni tertip başlam1şt~ı 
1. inci keşide 11 lkinciteşrin 937 ded11 

Büyük ikramiye! 30JJOO Liradır· 
(10 

20 gün itiraz ve 10 gün edeme emri ve 
müddeti tayin ve takdir edilerek teb

Bundan b;:ışka: 15.000, 12.000, 1O.000 lira:ık büyük ikramiyelerle 
20.000) liralık iki adet mükafat vardır .. 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengi:ı eden bu piy<ıngoya iştirak ediniZ·" 

liğ makamına kaim olmak üzere ilan ----------------
olunur. Afyon Vilayeti Belediye Reisliğlnder1 

ZAYi 

333 - 334 senesinde Fatih Numune 
mektebinden aldığım §ahadetname ad
liye yangınında yanmıştır. 

1 şmaiZ Hakkı 

KURUN 

1 - Eksiltmeye konulmu,ş olan ıiş: Afyon knsabısınd:ı 
Muhammen bedeli (56918) li ra 6S kurı..:ı:ıtur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlnr<l r. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavelename 
C - Fenni Şartname 

: .. ş; 
Be!cdive 13,,... 

D - 1/100 Projeleri • 
E - Vahidi kıyasi fiat cetveli. ., 
isteyenler bu §artnameleri ve cvra kı uray hey'eti fcnniyesinden 28J 

tLAs tlCRETJ.ERt bedel mukabilinde alabilirler. 
Ticaret UA.nlarınm ua.n aayıtaJarmda 3 - Eksiltme 27 - 10 . 937 çar§am ba günü saat 14 <le Encümeni J3el 

ıantlml so kuru,tan ba§lar. tık aayıfad• icra edilecektir. 
250 kuru~ kadar çıkar. 4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. ]C 

BOyUk, çok devaınıı kıııoeıı. renkli llAıı 5 - Eksiltmeye girmek için istek lilerin 4268 lira 9ô kuruş muvsJt. 
verenlere ayrı l!.Y'!'I indirmeleri yapılrr. b l · t d k rtt} b 1 d v a dait minat vermesi ve bundan aş ta Tıcare o asına R)• ı u un ugun 

Reamt l1A.nlarır. bir satın 10 kuruştur • 
KUçilJ< uaoJar: ka ve Nafia Vekaletinden alnrmrn en az lcırk bin liralık müteahhitlik \ 

l nı haiz olması ve kendisi mima; veya mühendis olmadıgvı takdirde i Bir defa 30, iki detaııı 50, Uç defa.sı 6:'ı , l 
dört detası 7~ ve on de!ıuıı ıoo kunıştur. , başında fenni mes'uliyeti deruhde ede c~k bir mimar veya mühendis bU 
Cı; aylık llAn verenlerin bir detaaı beda• 1 ması lazımdır. ,,,.. 
va\lır. Dört satırı :;eçcn ııtnıarın fazı-. 6 _Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı taatten bir saat evveıır. 
ıatırları beş kuruştan hesap edilir. dar Belediye Encümenine getirerek Encümen Reisli!;ine makbuz muka 

KURUN bem doğrudan doğruya, ken· 
dl tdare yerinde. hem Orhanbey hanınd'l verilecektir. 
VAKrr Propaganda Servlsl eliyle Uln ka• Posta ile gönderilecek mektup ların nih-ıyet üçüncü maddede 
bul eder. saate kadar gelmiı; olması ve dı5 zarfı nm mühürlenerek kapatılmış bul 0~ 

--------------• lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (7 

1 

l ' l 
1 

' ------- ----


