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· .f'!-~11~ Clola) ısile tezahürat ,·apılclt. Bn 
ı~una ehetle <lo-t ınem]ck~tl<'rclen leh 
rıkler ~iinderildi. . 

.. MüteHff a kral AJck~.ıudr'ın öJü
:·:~nden en-elki , f' sonraki hacliseleri t. ın_iYei ler i~in bu memlekette bir 

..: ıukmn:tin iki yıl işba~ında kalnı11· 
61

• helk1 tabii görülür. Bunda hiç 
~~r fe,kalaclelik bulunmaz. Fakat ha-
·••kat hiç de öyle değildir. • 

· K'rgJ Alcksanc-lr Mar~ih a ı;uika~tı 
• • • ~et.ıce inde g(izleriııi lı<ıyala ynnıdu· 

gu z · · y 0nıan .Avrupa ef~arı un~uı~ıycııı 
ugoıılaYyanın akıhetmden culdı ola· 

rak §iiphelere düşmüştü. Billıaıo;sa 
Hırvatların ınalı1ın olan 'azip·ti hu 
şüpheleri uoaııruvordu. Bu sırada Yu ... ~ . 
goslavyada iktidar me' kiini i~gal e-
den Yeptiç kabinesinin de yaptığı in-

ASI M US 
(Sonu: Sa. 6 Sii . .5) 

tSTANBUL - An.kara CaddesJ 
Posta kutusu: 46 (lstanbul) 

Tifoya karşı _______________ ..;.... __________ .:..,._ 

Esnaf mecburi aşıya 
tabi tutuluyor 

Belediye Reisi Vekili B. Şükrü dün sabah 
Ankaıf'dan !Jeleıelf işe bCJş/atJ.ı 

Awupa) a teda, i edilmek iizere lar pi3 ol:ıa) eh, ilk i~ olarak bun ... un ö
S.İtmiş bulunan 'ali 'e belediye reisi nüne rrcçeccktik. Şimdi lıa~talıgı yen 
p,.~ündağa 'ekilet eclecek eınnİ) et iş- mek i~in heledire ile halkın clrle ça
l en umum nıiidiirii B. Şükrü Sökmen lı§ma~ı Jiizımdır. 
süer dün sahalı Ankaraclan ~elıritnizc Binaenaleyh. alı~ , eri~ yapılırken 
gelnıi~, 'ek~let i~ine ha~lanu~lır. her şeyin temiz ellc>rdc>n alınnıasma 

R. ŞükrU ilk i~ olarak heledıyede dikkat edrlmeli<lir. Bunılını haşka 
~uhe nıüdürlerile temas ederek ıııu""- l ı· ı· Halk ile ~ aşıyı ela ilıına etnırıne ınır. 
lacel işler ctnıfmda konu~uıuş \'e öğ- fazla tema1'ı olan ı-ucu. ıııanın. "ehze: 
lecle~ sonra ıla şehrin en mühim me- 1 ci, kain eci , eı,;air csnaf ın da nıer.burı 
sele,,ı olan tifo hakkında gazetecile- 1 olarak a~ıyn tahi tutulmaları karar-
re §ti lıeyanatta bulıınınustuı·: l ı 

, . • uştırı ını§Lır. . . . 'k e-
- BugiinP. kadar yapılan tetkik- Kanı" lıugiinden ıtıharen t.'1t~H . 

h·r nf'tic·e ·i ı:ı;ii,.,ıcnııi~tir ki. c" elec clilen•klir. llatııal , ·e e ... naf gıh1 kı~ıı~ 
a.k"Pttirilen ıferc·ı·rde hii) iik lıir telı- ı;elerin ke afetle toplandı~ı lıal gıhı 
lıke ) oktur. Sadece lııf zı ... ~ılılıa daire- ) erlcrıle umumi lıcla ilıth arının gi
·~ r~·i"~. \ .1.111111 ri, <l"<'tincle toplanan' c derilıııe~i ılf' knıııİı<) 0111111 dii~iinılüğii 
mr uçuncu n.ütelıns ısm d:ı i§tirak et- tedhirler ara mıladır.,, . ' -- . . . .. ... e• rı.~uu:,yuı1 ıconırıer aırrıı~iır. Sular 24 SAATfh 
da mıkrop JKtnr. Rfttiln sular, })il· 12 V K'A 
lıassa terkos suyu çok temizdir· avni Hnher nldığınıızn ı:;iire, ~on 24 s~-
zanıancla ııuyun meınhaı ilaçla~m~k- ntte hiri C:ntalracln olrnıık üzere 12 tı
t~dır. Bu itibarla belediyenin Yazifesi fo , ak' as: ka) Jedilmı§tir. 
hır derece.>:e kadar hafiflemi§tir. Su· 

• 

Telgraf adresi: Kunm • fs!anoul 
Telet. 21413 (Yazı): 24370 (idare) 

Sayısı heryerde 

100 
PARA 

işçi şikayetlerinin 
önü ahna,mıyor 

iş daireleri teşkilat. 
genişletilecek 

J, kanununun meriyete girdiği( kara, İzmir, .. Afyonkarahiıa~ ve 
gündenberi başlamıt olan itçi §İ· Adanad~n m!1rek~ep olma~ ~~ere 
kayetlerinin önü bir türlü alına- mevcut ı§ daırelerı 14 de ıblag e-

. 1 .aygaı eci · kadın mamaktadır. diJecektir. • 
bekliyor: Son günlerde alakadar daire İktisat Vekaleti, bu yem teşeb-

,,5. u· ları·n· u·•stu•• n• tarafından çok sıkı surette alınan '(Sonu: Sa. 6 Sü. 3) 
tedbirlere rağmen çalıthkları mü-

. · · esseselerden şikayet eden işçilerin -------------
de . fazla kala- adedi azalmamış, bilakis yüksel~ ----~--.ıı--.ıı-11111111~1---.-.-. .... 

v f diği görülmüştür. R...LJl.,L. 

mayac~gım.,, iktisat Vekaleti, iş dairelerinin Bugünkü sayımız 
muntazama'n gönderdikleri rapor-

Sanfransisko, 6 (A.A.) -A· Jarı gözönünde tutarak it dairele- İlaAvemizle birlikte 
melia Earhardt'ın 'akibeti hakkın rinin hem adedini arttırmıya, hem 
daki enditeler artmaktı.dır. Tay· de teŞliilatlarını genişletmiye ka- 24 
yareciden son haber, dün öğleden rar vermittir. Bunun için V.ekalet 
sonra alınmıştır. · . müfettişleri tarafından muhtelif 

1STIMDA T . . . müesseselerde yapılan tetkikler 
Honululu, 6 (A.A.) - Bahriye neticesinde bir proje hazırlanmıf Sayıfa 

telsizcileri tayYareci Amelia Ear- tır. 
hardt tarafından verildiği zanne- Bu projeye göre; İstanbul, An-
dilen işaretlerden bir ~smını ala- ~~~~~~~--~~~~-~~-----~~~-~~ 
bi im iş 1 erdir. Bunlar da f öyle de· 111191""'""•111tt111ntP1tRll*1118--.-11tııı:ıııır"""""ıııııııı~tııı11ttnııı1Hlllltmtııuu111ııınmıı11111111ııırııııı1111nııın• 
nilmektedir: 

"Daha uzun müddet ıuyun Üs· 
tünda kalamıyacağım." 

ATEŞ GÖRÜLDÜ ... 
Honolul~, 6 (A.A.) - ltasca 

kotrası uzakta ateşler gördüğünü 
bildirmektedir. 

GÖRÜLEN IŞIKLAR 
NEYMİŞ? ... 

Vaşington, 6 (A.A.) - ltasca 
vapurunun gönderdiği bir habere 
göre evvela görülen ve Amelia 
Earhardt'ın tayyaresinin fenerleri 
zannedilen ışıkların hararetin do
ğurduğu şualar olması ihtimali 
vardır. · 

•• . .. 

75 numarah ilavemizi 
bugün veriyoruz: 

BlYI sayooııooıı nçeırnsnnde 

Şimal kutbu havadan 
nasıl geçildi? 

Bu yazıda Sovyet kAşiflerlnln bUyUk hava 
yolculuöunu nasıl başardıklarını 

okuyacaksmız 

Ah ŞU insanlar 
Mizah muharriri Osman Cemalin başmdan 

geçen hakiki bir macera 

Aşk mektupları revaçta 
değil mi? 

Napolyon va Bethofen'ln a,k mektupları 

Ayrıca: Sinema, Kadın ve muhtelif yazılar Amelin C11rl111rtt'm Taızaya 
uğradığı JCr 

1 ............ ~---·-'lfUuulıMl~-lltMftt~llllılllfllllllllıa 
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Mevsim sohbeti: 

Sıcağa karşı ahnacak tetbirler 

. Sıcaktan şikayet eden
lere birkaç tavsiye 

Havalar artık ısıııdı. Yazın sı-} 
cakları ıecenin, gündüzün her sa
atinde hissediliyor. Temmuz ~ııca
ğr ! Kışın soğuktan, yazın da sıcak
tan şikayet etmek itiyadında olan 
insanlar, kışın soğuğuna karşı tür
lü tedbir bulurlar. Vücudu soğuk
tan muhafaza için yün elbiseler 
giyerler, evlere çifte pencereler 
korlar, sobalar, kaloriferler ... Sı
cağa kar§ı da soğuk su banyoları, 
dondurmalar, buz dolapları var
drr. 

nuzu bununla ovarsınız. Baıınızm 
üzerinde sıkarsınız. O vakit bütün 
vür:udunuzda tatlı bir serinlik hu
sule geldiğini görürsünüz. 

S m tavsiye ~udur: Hava sıcak 
olabilir. Fakat mütemadiyen sıcal< 
ta.! .~ikayet etmek: "Ah .. Bugün 
hava ne sıcak! Ne 11cak!,, deyip 
durmayınız. Zira bu türlü sözlerle 
insan otosügjestiyon tesiri altında 
kalır, sıcağın tiddeti bir kat faz. 
lala,mıt olur. 

• • Fakat metliur garp doktorların
dan birinin ifadesine göre sıcağa --------------
kartı en iyi vasıta, soğuk değil, sı· 
cak me§rubathr. Sıcak meşrubatı 
içtikten sonra vücutta ince ve ha
fif bir terleme hasıl olur. Bu ter 
sıcağın tesiriyle tebahhur eder. Te 
bahhur ederken de muhitte, cilt 
üzerinde olan sıcağı alır. Bu su· 
retle vücuda serinlik verir. 125 
gram suyun tebahhur etmesi sıfır
dan aşağı on derecede soğutulmuf 
125 gram suyun içilmesine nisbet· 
le on defa daha fazla serinlik ve
rir. 

insan h'ol nol terleClikten s'bnra 
su içmek ihtiyacındadır. Çünkü 
vücuttan çıkan sulan yeniden al
mak lazımdır. Bunun için de en i
yi çare, sıcak mefrubat içmektir. 

Tahtakurusu kral öldU 

Amerikada tahtakurusu kralı 
nam:Ie maruf olan 70 yaşındaki 
Alman Vilhelm Kehter, ölmüştür. 
Kırk yıl önce birçok işlere girip 
çıktıktan sonra, hiç birinde mu • 
vaff ak olamıyan bu adam Alman. 
yadan Amerikaya gitmiş ve cam
bazhanelerde amelelik etmiye bat 
lamıştır. 

Bir müddet sonra tahtakurula
rım islah ve terbiye ederek cam
bazhanelerde bunlara maharetler 
yaptırmıya başlıyan Alman, bu iş
de muvaffak olabileceğini anla -
mıt ve minyatör bir araba yap -
tırarak tahtakurularına bu araba
yı çektinniye başlamıttır. Sirka 
gelen seyircilerin bu numaralar 
çok hoıuna gitmit ve kurnaz a • 
dam bu işden çok paralar kazan -
mıştır. Pek çok cambazhane di • 
rektörleri Kehnere müracaatla 
terbiye ve islah edilmiş tahtaku· 
rusu satın almışlardır. Otuz sene 
bu işle uğraıan Alınan, on sene 
evvel Almanyaya, on beş milyon 
dolarla dönmüş ve geçende öldü
ğü zaman arkasında büyük bir 
(Tahtakurusu mirası) bırakmıt • 
tır. 

Tecrübeye müstenit bir misal: 
(40) derecede ısınmış (500) gram 
su mide içinde ancak yedi, sekiz 
dakika :kalır; oradan oarsaklara 
geçer; barsaklardan kana geçme
si için de on beş dakika ister. Hal
buki ııcak me§rubat yerine ayni 
miktarda ıoğuk eu içilecek olursa 
bu, midede on be§ dakika kalır, 
barsaklardan kana geçmesi için 
de otuz dakika :ister. Şu halde sı
cak> ~ınıbatın vücudu su ile b·es
lemek için daha ımuvafık olduğu 
meydandadır,, 

lıte ilim ve fen a"damlarının tav- ----------~-_... __ 
aiyeleri budur. Hakikaten bu tav- CocuAunun göbeglnl 
siyenin kıymetinden §Üphe edile- kesen anne 
mez. Çünkü ilmi tecrübi esas- yavrusunun ölümüne 
lara istinat eder. 

Bazı tecrübe sahipleri bu ilmi sebebiyet verdi 
tavsiyeye şunu da ilave e"diyor!ar: Ankara, 5 (Telefonla) - Diin 
Madem ki sıcağa kartı korunmak lnıracla çok acıklı bir hadise olmur 
için insanın terlemesi Jizımgelı· • tur: 
yor. Bu takdirde inıan cildini te • 
miz tutmak, bilhassa mesamatın Y mıi11ayat ınalialleBincle oturan 
nüfuz ıkabiliyetini muhafaza et • Ahmed kızı Nafia ·adında bir hayan, 
mek icap eder. tam vaktinde ve sağ olarak dünyaya 

Bunun için de ııcak mevsimler- getirdiği çocuğunun göbeğini "makas· 
CI kud k ık k lkm la kendi i kesmek i Lemi,.tir, Bayan e uy an a ar a az vücu-
du havalandırmalıdır. On dakika 'Tafia, çocuğunun ~öbeğini keEmİ§, fa· 
kadar vücudu çıplak olarak tut- kat çocuk, nldıgt hu yara yüzünden, 
malıdır. Bu suretle hava ve gü- ölınü§tür. 

. 

Gii.nünA~i.sleri 
-.. • ... ,<..·-...· 

Eıki ispanya Kralı ile Kansı 1 
B anıacaklar ... 

panyol pullarında kullanılan ka-1------------
ğrttan olması ve bunlann en çok -
Franıanın cenubundaki vilayet -
lerde yapıldığı f Üphesini uyan
hükumetinin elinde bulunan yer
lerden yapıldığı !Üphesini uyan

İspanyada krallık yıkıldıktan 
sonra Kral Alfonı, esasen dargın 
olan karısından büsbütün uzakla
tarak Viyanaya gelmi!, karısı Vik 
torya da, daha önce gitmİf olduğu 
lngilterede kalmııtr. 

Geçe.ı gün, eski ispanya kralı
nın annesi ile beraber Londrada 
bulunan kızı Prenses T orlonia bir 
erkek çocuk dünyaya getirmittir. 
Eski kraliçe kızının lohosa· yatağı 
başındayken eski kral xm inci Al
fonı ta içeri ıinniş ... 

Kızının lohosalığında bulun -
mak için tngiltereye gelen eski 
kralın karısı ile çok samimi bir ıe
kilde görüttüğü söyleniyor ve to· 
runlarmm ıerefine ba!ıtacakları
na kuvvetle ihtimal veriliyor. 

ilk Defa 'Olarak 
Veias ismindeki genç bir Fran

sız kızı Fransanm siyasal bilgiler 
mektebinden birincilikle çıknuı • 
tır. Şimdiye kadar mektepten hiç 
bir kız talebe birincilikle çıkma
dığı için, Matmazel Veiu'in bu 
muvaff akıyeti, kadınlığın bilgi 
alemindeki yeni bir zaferi olarak 
karıılanmaktadır. 

lıpanyada Sahte Franıı:z 
Pulu Çıkarıyorlar ! 

I 

dınnııtır. 

Çingeneler HabeıistanJa 
Yer lıtiyorlar! 

Lehistandaki çingenelerin kralı 
öldükten sonra, bot kalan taht bir 
takım kavgalara yol açmıttır. Ni
hayet, bütün memleketlerdeki çin
genelerin mümeasilleri Varıovada 
toplandılar: Krallığa namzet olan 
bet ki,iden birini seçecekler. 
Varıovadan bildirildiğine göre, 

çinıene kralı seçilir seçilmez, kra
lın ilk vazifesi Roma ya bir heyet 
göndermek olacaktır. Bu heyet, 
B. Musaoliniden Habeıistanda çin 
genelere bir yer verilmesini istiye
cektir. 

Göçebelikten bıkan ve bir mil
let olarak ya,amak istiyen çinge
neler, Habeıistanın bot toprakla
rından bir parça verilmesini iste
mekte kendilerini hakir buluyor
lar. Bundan batka, vatanları say
dıkları Mısıra yakın bir yer olan 
Habeıistan onları çok cezbetmek
tedir. -- --

Fransız gazetelerinin yazdığına Acıklı bir ölüm 
göre! s~n günlerde piyasaya 50 Olrasun A§ırcaza Reisi 
santımlık Franı1z posta pullarının 

taklitleri .urüımu,. Dnizde bog"' uldu 
Sahte pullar hakikilerinden ilk 

bakışta f arkedilmiyorsa da, per
tavsizla bakıldığı 2aman, resim
deki Fransa timsali kadının göz
lerinde, elbisesinin kıvnmlarında, 
kemerinde fark olduiu görülü-

. yor. 
Bu sahte pulların kiiıdmın ls-

Giresun, 5 (Hususi) - Bütiin ıe· 
lıir çok acıklı bir kazanın sebebiyet 
'\'erdiği ölümle müteessirdir: 

Giresun agırceza mahkemesi reisi 
B. Oııman, Öün, banyo yapmalC üze· 
re, denize girmi§, fak at, birdenbire 
a~ıklara sürüklenerek, bogulmu§lur. 

Günlerin peşindeo: 

El öpmek ve öpüşmek 
i\lman kadınları el öpmelC adetine harb ilan etmi§ler. El öp

mek insanlar a.msmda esaret devrinin mirası olarak telakki edili
yor, nazi partisinden olan bir kadmm böyle bir adete bağlı kal
ması bir nevi ayıp sayılıyormu§. Fazla olarak el öpmek türlü 
hastalıkların sirayetini ve intişarını da kolaylattırabileceği" için 
hıfzıssıhha usullerine uygun görülmüyormuı. 

Alınan kadınları arasında el Öpmek adetine kar§I uyanan bu 
llareket bizim kadmlarrmız arasında ÖpÜfmek adetini hatıra"' geti
riyor. Belki öpüşmek karşılıklı sevgi ve muhabbetin en güzel bir 
tezahürüdür. Bu itibarla ne hak. ne hürriyet namına §ikayet 
edecek bir ciheti olmadığı gibi adet yerini bulsun diye rast gele 

herkesin elini öpmek mecburiyetleri ile de asla kıyas edilemez. 
Fakat buna mukabil hıfzıssıhha bakımından ÖpÜ§menin tehlikesi ~l 
öpmeğe nisbet edilemiyecek kadar büyüktür. Birçok aileler ara
sında masum hayatların her gün bir suretle zehirlenmesine sebeb 
olan bu adete kar§ı bizim de artık harb açmamız zamanı gelmi§tir, 
!anmz. 

Fran ız Ba§ııcl~ili B. Şotcm 

Yeni Fransız 
kabinesi 

Fransada bu defa kabineyi tef• 
kil eden Chautemp 3 üncü defa o
larak iktidar mevkiine geliyor. Bu 
üçüncü Chamtemp kabinesi (35) 
kitiden mürekkeptir. Bunların 
(21) i nazırdır. (14) te ıiyasi 
müstepr vardır. Kabinede milli 
iktisat nezareti ilga edilmiıtir. 
Franıızlar buna bakarak "öyle ya, 
ekonomiye ne hacet var. Bugünkü 
ekonomi demek artık fasulye, ya
hut patateı demektir,, diyorlar. 

Bundan baıka ilmi tetkikat müa 
teıarlığı da kaldırılmııtır. (Blum)' 
kabinesinde üç tane de kadın müa .. 
tetar bulunuyordu. Chantemp 
bunları da listesine koymamıştır. 
Fransız kadınları bu hareketin in· 
tikaı:ıını almak için hazırlanıyor
lar. Çünkü evvelki kabineye üç 
kadın müste!ar girmit olmasını 
bir nevi müktesep :hak diye telak
ki ediyorlar. Kabinenin en ya§lı 
azasr ticare nazın Fernand Chap
sal'dır ki yetmiş bet yaşındadır. 
En genç izasr da mesai nezareti 
müste!arı Philipp Serre' dir ki otuz 
altı yaııncladır. 

Kadınlar için 

Masan 
net banyosu almalıdır. Vücudu bir Znhıta, bir 1'asi<l olup olmadığı 
havlu ile iyice oğmalıdır. Böylelik- cihetinden, tal1kikata ~iri nıi~tir. Kumçayı legündüzünvücudatoplanantoz- --------~-----....;_....:;._.._::__ ___________________________________________ ~------;-..;;_ __ _ 

;:r~~i~~ı:~ıe~~~~~:netaık!:: Yen·ı b·ır harbe dsgv ru mu?. 
ca vucudu açık hava ve güneı ban 
yosunn. tutmak sıcağa karır alına
cak tedbirlerin birincisidir. 

Bundan sonra gündelik h"ayata 
girilir. Fakat gündüzün hararetli 
saatlerinde mütemadiyen meşru
bat kullanmak ta doğru değildir. 
Susuzluğa sabretmelidir. Susuzlu
ğu giJermek için mutlaka bir §ey 
ıçmck lazım gelince, ilim adamla
rının tavsiyelerini, yani sıcak me! 
rubat almayı unutmamalıdır. 

Fakat, eğer •ıcak meşrubattan 
hiç ho§lanmazsanız bu takdirde 
az soğumu§ meşrubat alınız. içeri
sine biraz alkol ilave ediniz. 

Yiyeceklere gelince, tabii ola
rak yazın sıcak rünlerinde kıım 
oiduğu gibi azotlu yemekleri faz
la yememelidir. Kırmızı et yeme
melidir. Daha ziyade sebzeyi ter
cih etmelidir. Domates salatası 
iyidi!. Biraz zeytin yağı, biraz ıir
ke, biraz limon suyu. Soğuk ye • 
mekler, nihayet meyvalar .. 

Aktam ~Iunca soğuk IU nanyo-
111 faydaJrdrr. Eğer evinizde duş 
ileti yoksa büyük bir sünger alır
sınlt': soluk suya batınp vücudu-

Nevyork, "(Hususi) - Ecnebi 
gazete muhabirleirini kabul eden 
Amerika Cumhurreisi Ruzvelt çok 
ıayanı dikkat beyanatta buluna
rak demiıtir ki: 

"AvruPa.nın vaziyeti karıtık
tır. İspanyadaki dahili harp bü
yük devletlerle birlikte küçük dev
letleri de bir he.rp felaketine sü
rükliyebilir. Dünya yüzündeki bü
tün milletlerin malfunudur, ki ye
ni bir harp korkusu. 1914 senesin· 
den daha çok mevcuttur. 

Maamafih, milletler, bir harbin 
ne derece fena bir ıey olduğunu 
1914 - 1918 senesinde görüp anla
mıtlardır. 

Bundan dolayıdır, ki milletler 
arasında ıulh sevgisi, harp sevgi
sinden daha fazladır. .Amerikada 
yaııyan bütün erkek, kadın, çocuk 
ve ihtiyarlar çok iyi bilirler, ki ye
ni muharebeler, eskisi gibi yalnız 
kartı karırya gelen iki ordu arasın 

tak1>el muharebeler, dünya yüzün
deki bütün milletler için, telafisi 
mümkün olmıyan büyük zararlı 
felaketler doğuracaktır. Böyle bir 
harp bir felaket ve bir kataklizm 
olacaktır. 

Çünkü, bütün tehirler, köyler, 
mamureler mahv ve periıan ola
caklardır. Böyle bir harbin doğu
racağı perİ§anlıkları küremiz Ü· 
zerindeki insanların hafitlerinin 
hafitleri bile, kabil değil tamir e
demiyeceklerdir. 

Eski Britanya Baıvekili Bald
vin: "Müthif ölüm aletlerini insan 
dehası, tehirleri, köyleri yakıp, 
yıkmak ve öldürmek için değil, 
harbi önlemek ve sulhu muhafaza 
etmek için icat etmiıtir.,, diye söy
lemiştir. 

Tecrübelerimiz acıdır. Bunları 
gözönüne getirerek harbin önüne 
geçmiye ç.alıımalıyız. 

da olmıyacaktır. Yeni bir muha- - Bir cihan h"arbi olursa. Ame
rebe, hatta 20 yıl evvelki cihan rika buna iıtirak edecek midir? .. 
h"arbine bile benzemiyecektir. Müs · 

sualine de: 
Prenses Marina taraf mdan kul-

- Ruz.velt, tabii, demit ve ili- 1 1 .. · k d l' 
t · t' • •· - anı an guzel hır ıap a mo e ı ..... ve e mıı ır: , ~., ,., 

- Biz Amerikalılar bir harp Eğl 1 ı · ko·· şe 
vuku bulacak olursa oundan aza- en C e 1 
d~ _kalamayız. ~u~akkaktır, ki -- Ce;a;;--;;trinl~ 
hızım menf aatlerımıze de dokuna-
caklar ve bizi harbe girmiye mec
bur edeceklerdir. ~ 

Biz, sulh uğruna mücıvJele eden 
milletlere Yardıma daima hazınz. 
Büyük bir harbi önlemek için uğ
ratan devletlere biz muhakkak su
rette yardım edeceğiz. Ve biz, dit
ten tırnağa kadar silahlanmıt bir 
halde olduğumuz Jlihi, daha da ıi
lihlanmaktayız. imanlar ruhlar
dadır. Biz medeniyet aleminin 
sulhü ıever imanına inanmaktayız 
ve ayni imanla, ellerimizi Atlas 
Okyanusunun ötesindeki kardet -

1 - Gece gündüz yatağından 
çıkmadan giden ıey nedir? 

2 - Kadınlar hangi senelerde 
çok konu§urlar? 

3-Atlan niçin nallarlar?. 

Cevapları: 

1 - Nehir. 
2 - Kebiıe senelerde. Çünkü 

o senelerde Şubat 29 gündür. 

3 - Kendi kendine nallana
mazlar da ondan? 

!erimize uzatarak: . Bunu kesip saklayınız _ 
- Eğer, aiz, umumi ve bütün r 

dünya sulhii için çalı,makta de - KlJRUN'un sllrprizi 
vam edecek olursanız biz, size can 

6 
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ve yükre.kten yardıma hazırız, di- emmuz 
Y.eceğiz .. ,, 
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Sanatbahlsleı 1. 

s·o·;·y·ei"""0'd ebiyatı nda 
Bugünkü en mühim devre 

Sovyet Ruıyada kitab okuyanlar kimlerdir? -
Ne kadardır? - Muharrirlerle okuyucular arumda 
münasebet - Yüksek tahsilli ve mütec:euis kari -
llk, orta ve timdiki Sovyet edebiyab. 

''a11akkaıe açıklaıın- ı Yerli mallar sergisi Leyli okullar 
daki hadise . 'lu yıl iktisat vekili ıstaobul tarafındakl-

Muhakeıne nerede laıafından'açılacak ler U\.X..vedlllyor 
yapılacak ? K 

-====--===-=<=-- Şehrimiz liman reisliği, Çana~· 
Yazan: kalede vukuagelen büyük denız 

A leksey Tolsloy kazası etrafındaki tahkikatırıa de-
T ANINMJŞ SOVYET MUHARRiRi vam etmektedir. 

So Evvelki gün, liman reisi Hayred 
lıte, size vaziyeti anlatmıya ya- Bu sırada kartıma ıerek Y • dinin ri:vaıeti altında toplan8Jl tah 

rıyacab~ b
5
ir sahne: Gözünüzün ö- yet, gerek düny9: ~d:r::::ıı•:: kikat k~miıyonu lspanyol vapuru 

nüne 1! ovret itçi ailesi koyuyo- yet iyi okumuf, ıyı ıüvarisi Jozef Bayonun ve ikinc. 
rum. Bır tatıl gününde masanın kuyuculaT çıkb. 'k kaptanın ifadelerini almıttı. 
etrafında oturmutlardır. ihtiyar Lakin beni pek fazla me!1'ettd. Dün de ayni komisyon tahkika· 
ann.e, ya. rı okumuı bir kadmdrr. lerı"nı· sanmayın. Bu, bizde adet e d L.... ta devam ederek ltalyan ban ra 
Ev ıılerıyle uğraıır ve çocuklara ğildir. Ekıeriya böyle ~üaa.._..,-· lı Capo. Pino vapuru süvarİli Per
bakar. lıte aile reiıi olan baba da larda müelliflerin mezıyetlenn • 
b d i vuru fettinin ifadesini almıştır. Liman 

ura a. Kendiıi bir fabrikada a- den ziyade kuıurlan açı a • reisli~inin tahkikatı bugün tama-
melebatıdır; musikiyi ıever ve ki- lur. k t" men biterek, hanrlanmıt olan ra-
tap okumıya gayet meraklıdll'. O gu··nün ıonunda. ıpor o' uın: 
B 1 kız k ndı porlar ikinci aıliye ticaret mSlhke 

at ıca Ru~ ve ecnebi kliaiklerini leri giyinmit olan altı ' • r he- mesine verilecektir. 
o~ur. Y ~~1• muhanirlerden Mak· elleriyle yapmıt olduklaı:ı bar K 
sım. Gor~ı yı e~ çok sever. Dahı1 diyeyi getirip bana yerdıler: a· Batan lta1yan vapuru ac:Pntesi· 
yenı yetııenlen ümitle b ki yıgwa takılmak ıuretiyle kullanılan nin tahlisiye mütehassısı Pyalog 

B ·ı · · e er, .. .ı:. ! acentenı'n latanbul şubesinden al-U.. aı enı~ ıki erkek ve iki ltız makemmel bir küçük mowr I 
çocugu, aynı fabrikada çalışmak- Böyle okuyucu konferans an, dıiı bir telgTaf üzerine dün şehri-
~dı~~a~. Ve itlerini terketmeksi-. ed~bi mahfeller, fabrika Yef~ mize gelmi,, acenteye ~iderek ha
zın, und~versite kurılarma da de- dükkan gazetelerindeki edebi kö- dise etrafında izahat almıf, vak'a 
Vam e ı J ı k 5 t 1-1yu mahallı:- olan Naraburnunda tet • Yor ar. feler, elli milyon u ovye . oıul 

Çocukl · kk··ı ler e • kikat yap-ak üzere Çanakkaleyf' ·ı ar• tıyatrolann birinci cu orduıunun tete u ve ı ... 
temll ıecelerini a 1 k m .. sine yardımı oluyor. hareket etmittir. 
lar. Ve bütü rı- 1 

a açırmaz • Bu okuvucnlann edehivattan ve Müteh111asıa. Çar.akkelede bir 
lere giderler~ ı armonik konser ~ mu"ellifl~imizden iıtedikleri çok hafta kadar kalacak, vapurun va· 

K" "k 1 d k uçu kızın ayrıca "ti viif~aek ö1 .. üde ıevlerdir. lk e • ziyetini tesbit edere acente mer· 
tayyar d ' para'" e 1 tö k · J fi b'ld0 kt' hevesi e end atlaınıya büyük bir virlerin beveıklr ıfı, ama r • ""•ıne te gra A ı ırece ır. 

var ır... lü~ü ikinci devrenin ıeri kabata~ Diğer taraftan öğrendiğimize 
nı~~:••: ~debiy.~tı. severler. Yal- lakçılığı, sathiliii tame'1Jen geçtı. göre; lta1van vapur acentesi mah
zerc h Y 'ısı muıteına ol';ljak Ü· Bugünkü okUyucu, halkımı~ kemenin Türkiyede olmasını iste
re .. emekn hepsi edebi mahfelle- vatadığı bütün hayafYn umumi hır diği halde, lapanyol acenteai bu· 

;ıbp çr nuşlardır. hesabını iıtiyor. Zamanımızın nu kafiyetle reddetmekte, vapu 

ıa ırsrzdırlar. Ve istedikleri kahramanının ıösterilmeıini iıti· run bir ticaret gemisi olmaktan zi· 
fey er de Ytiksa.J 'd d' D'kk t • thl d ı d l d 1 · ' " b" Müe11ifl :: c nevı en ır. yor. ı a ıız ve ıa avranı,, ya e spsnya ev et:nın r~smı ır 
'Zarla k' ere oyle mektuplar ya- sonra. yalnız büyük kütlelerle ui· .. ~"'·•n• nld··~··nu. mahkemenin 
l ·M 1

• Dek sa~ı solu gözetmez. rasmllk cağı gecti. Simdi in .. nla- Va!an111va ıehrinde yapılması la-
er. ~,ela sorarlar: rı fert olarak çizmekliiimizi isti zım geldiğini iddia etmektedir. 
dtttt Üç ciltlik eıerinitin Uçüncü yorlar. Zamanımızın yeni -ve ha • lspanyol ıemiainin içinde külli-

k nlh c•~maıını daha bekliye . kiki tipini ortaya koymamızı bek· "t'!tli ,...;~.,,f" kurşun ve kalay bu-
ce miyiz? lı'yorlar. ı _J ''h' I k l k" y .. .,".,:ır,.' o• ' imon ve porta a u 
d . ~hut ta töyle bir mektup giSn- Böyle bir tip me•cuttur. Bu ti· feleri de J.uh•r-"kta. f taly"n va-
erır er: pe Sovyet hayabnın her aafbaıın· punıncla da mühi"' mikta.l'de ke-

d - Modern Sovyet kızı hakkın· da rastlanır. reste, buiday ve Türk tüccarları· 
a n·fl~n o kadar az yazıyorsu . Okuyucu, en iyi Sovyel yurtda· na ait m:;}ı · -n miktarda emtea bu-

nu~. Modern Sovyet kızını tanı • tının 1aııyan bir manevi örneii i- lı·~maktaydı. • 
~1Y.~rs1 

nuz galiba ... Bize öyle gö- le kartılaımak İıtiyor. lapanvol ace .. :-~: tarafından İ· 
unuyor. Okuyucu, nıhan ,üluek heye . •-;-.. ; a•liv~ cez•va da h•nüz res-

Sovyetler Birlifindelri elli. ak· canlannı Mkliyor. -~ hiç bir müracaat yapılmamış-
~l11 ınilyon okuyucu tarafından Bütün bunlann feyJıinde olarak tır. 

Ye devaınlı bir aual bombilrdı- nıkbindir. SoYJet karilerini, dün ----..:__-------
dadı' •lbnda kalan bir muharririn yanın yqamıya deinaediiiae ye Benzin ve PPll ol işi 
. er •ne elbette ki atma çıkmak ssn'atin ıayeainin bedbinlik. ümit Yekti dUnde mefgul o1du 
ıstersiniz. . 1 5 ••z ik ve İnsanlardan kaçmak ol· Şeh:imi"Zde bulunan lktis•t Ve-
1 ovyet Ruıyada vtkut bulnıut r''.lğuna inandıracak adu:ıa bin kili Celil Bayar, dün de ıabah aa· 0 
an Yeni okuyucu, mütadın fev. lira veririm. at 11 de Tichet Odasına gelerek, 

!cı!'d• .kendinden enıindir.On sene Sovyet eC.:ebiyatında. ikinci dev ıureti mahıuaada •ayrılan bürodl' 
•çınde halkımızın yarabcı ira&le rede11 üçiincü devreve J!eç...ek mu· meaaiıine devam etmiıtir. 
ve ~VVeti aayeıinde, harabeden, harrirlerimiz İçin çok ıüç bir it ol· iktisat Vekiline, evvelki gii\lkü 
&enıın ve aa~lam bir arazi haline muıtur. k d b 
ıel · 5 

• toplantıya ittira e en azı zevat 
.. 

1111
1 olan memleketimızi diqü. Çünkü evveli unat&lüiü tam•· ta refakat etmiılerdir. 

nursek bu hayret verici bir feJ de- men bır-•---•- IA--lı"yorda. J 
iildir. aa-. --.... Celil Bayar, ene i., dün yapı· 

y L • • kız Bundan bqka aan'atte mu.bet ye lan itleri aö•den ıeçirmit, bili-
.. u •. arıda bahaettiiım lar. ııhhatlı' bı'r tı'p ---·'- -.:ı:e1İ· ı Od 1 k k re ,_-_ '----•- "b 7.uo- •-d' aare, Ticaret asına ge ere er: Jıının eaaaUU'lnı &UTllH'A I• i en · .. ka-11&:. •mıt bulunu•ord-.:~. Mn· 

lllütkül va 'f • tamaml d i ·.,. s 3 disiyle konu•wnak istiyen, 9ehrimi-zı enın an ı ı. cut her ı- muhale~et etmek • Y-
nı biliyorlar ş· d' nl -~ - r, :rin benzin şirketleri müdürlerin • ~ ım 1 0 ar, Jeni aaaı üzerine ink;-f eden ihtilll· ö 
ruhi kültürü kazanmak ve teaa • d ıw ed ;: , • ia- den bazılannı kabul etmittir. i· 
measül etmek iti ile metauldur • en e. :-e •• e_ayat aı. aaet rendiğimize ıröre: benzin ıirketle-
1 .J..,.., tamamen a..,..lmalc mecl:uri· k''l kta er. '· • ri müdürleri, ve ı e, no i nazar-
• BI~~ müellı'flernn· ı'z ve muhar- Jetindeydik. ı .. I • •ler ac1nte m•rkez aTını ıoy ~mı-r , e ~ · 
nrlenmız, insanı ııgaya çeke Eıki devirlerin formülü IUJ • leri ile yaptıklan t"'maslann neti· 
kültür bakımından müteki.mil n, du: On • • c•lerini arzederek benzin meaele-
tetkilitlı bir okuyucu ile uha;~ - Düıünüyonun. ...ı ·çın sinin bir an evvel halledilmesi için 
mak mecburiyetindedirler. Geçen reddediyorum, nefy_ ··7orum, 1D11• her türlü fedakirhea hazır olduk-
Y!"z• Volga kenarındaki büyük fa):. halifim. lannı bildirmi•lerdir. 
rı~a1anmızdan birinde İtçi olan Şimdiki formül İle tudur: Vekil, bu i• hakkındaki tetkika-
bır olcuyucu rrupu, beni "Bir oku. - Dütünüyorum. Oman için bnı henüz bitirmedi~i cihetle, öi· 
)'Ucu konferanıına,, çağırdılar. Bu hayab inta ecl~ leden ıonra aaat 16,30 da tekrar 
konfe~a.nsta, benim romanlarım • Bütün bunlar, Sovyet 1a11'atinin Odaya ıelerek bürodaki çahıma· 
dan ~arı. münakata edilec•laniı.. baılangıcıcl.r. Bütün bunlar. yal· lanna devam etmiılerdir. 
• Muıaıt vaktim yoktu. Onun İ· nız tafaktır. Kendi elleri7le, kendi Benzin ihtikin ve fiyatların tea-

çın daveti reddetmiye mecbur kftl- saadetlerini yaratmıt olan halkın, biti iti, aöylendifine ıöre; b;rkaç 
:ım. Bu vaziyette ne yaptılar bi- Yüluek luJmette bir 1a11'at ta ya- güne kadar balledilmit ola~ktır. 
ıyor ~u!un~~? Bu genç okuyu. ratacaklanndan emi11 balunuyo- lkti .. t Vekili Celil Bayar, ben-
cdula~, ıkı kı,ılik bir tayyare gön- rwn. (ReYiewof ReYiew) den zin işinden sonra ithalat rejimime 

erdtler. Ve bilm• b · k f d k' 1 1 'k 
la birlikte Y ·ı b'c urılve arım· Yabancı dll kureların• ıeleıi etra ın a ı ça ıtm• annı ı • 
· d ' etı ır tar anın üze- I mal edecektir. 

rı.n. en .uçarak 1000 den ziyade iyi yazılma mUddell bl U Avueturyah talebe 
tıyınnu.s e1"1cek ve kız çocukların Univerıitede açılan yabancı dil· . . l be 
Y d'k f la ı Avuatu-a ünivenıtesı ta e • anına ın ı . ler kununa (800l den az ta e- ·' 

F b 'k ki ı )erinden bir grup bugün tehrimize a rı a iibünde 0 ,.tara Vf!_,. be almmıthr. Kurılann yazıma 1 
d '- y •• b' · ld aeleceklerdir. Taleb.eler Ga ata-.. ..,ım P7 ..,;_. fllsıt nkucbm. C. müddeti dun akpm itm•f o u • • d'l k 

yet hararetlı bir edebi mün~ fundan yeniden 1apılacak müra • saray liaeainde misafir e ı ece • 
açıldı. caatlar dikkate ahnmqacaktır. lerdir. 

28 Temmuzda Galatuarayda Kültür Bakanlıiı orta tedrisat 
1l~ılacak olan yerli mallar ıergiıi ihtiyacını tetkik ederken lıtanbul 
haz11 hklarma devam olunmakta • ve Bo~.ıziçi semtlerindeki tale!...:: 
dır. tahaccümünü karıılamak üzere bu 

Sergi komiteıi, hazırlamıı ol • yıl yeni bir karar vermiıtir. 
Juğu program üzerinde humma • Haydarp-sa liseıinin leyli kıımı 
1

• bir faaliyetle çalıtmaktadır. 1 Edirneye nakledilecek ve lstanbul 
1'•mmuzdanberi ba,lıyan kayıt da erkek resmi leyli okulu bulun· 
mut> '!'Deleleri bi. :ıayli i! L. ::iş, mıyacaktır. 
yüzlerce firma Galatasaray pav • Bundan baıka kız leyli okull~ ı 
,YOnlarını hazırlamıya batlam19 . r1~ Kandilli lisesinde top:. nacak· 
hr. Bundttn evvel de yazdığmıı7 tır. 
föo:ere , .. l'!?ivP 1--•• yıl r.ok ehemmi· --------------
yet veTilmektedir. Yerli malını Kültür bakanı 
memlekete tartlmak idn esaslı su- Saffet Arlkan bugUn 
rette çalr••lm~kta:. orijind .ı~afi~- ,ehrlmlzde bulunacak 
ter ve ceclveller vucuda getırılme1! K" .. B ka B S ff A 
t d. ultur a nı ay a et n-
e, ır. Ank d h • . 

M· ı ı· s . e· ı· ~. . k kan bugün ara an ıe nmıze 
1 ı anavı ır un ve ıer1tı o- . B B k b d 

· · · · H l' G"l .. y· gelecektır. ay a an un an 
mılP'' reıaı a ıt '' eryuz. ıca- b' k .. vel de -hri 
ret Ocl!lsına gelen iktisat Vekili 1! açl .ıun ..:..v t tkikl ;d ~ 
Celal Bavr.,.'a sergi etrafında iza- mi ızine getumışBve Bakazı e he' ~ de 

. . un uı . ay n ıe rımız 
hat vermıştır. b' h ft k d r kalacak ve orta 

Ö d. . • .. . • b ır a a a a , 
~ren •~ımıze gore; sergıvı u yüksek tedrisat itleriyle meıgul o-

yrl Celili Bayar açacaktır. . lacaktır. 

Köprü altında 
bir ceset 

DJn 1 :alicin Galata köprüsüne 
yakın bir ·yerinde deniz üzerinde 
yüzen bir ceset bulunmuttur. Ce
set uzun m:.:. Jet denizde kaldığı 
için yıpran.u1~ ve tefeaaüh etmiı 
bir vaziyette idi. 

Vak'a de. hat zabıtaya ha:. "'! 
•ri!ere: tahkikata b-·' --· ··-
Ccac:Hn :.ime ait olduğ· henüz 

tesbit ediln:.: ••• :stir. Ölünün yi' .~ 
pek bozulmut oldl!i"unda.ı tanın· 
maıı pek güç olacaktır. 

Ölünün l-ı tarafı tamt.-ıen iÜ· 
rümüıtür. Dudaklarından, ıözle
·.,den, :. ırnund:uı ve saç~ ... randan 

hiç bir eser yoktur. 
Ceset• uzun boylu, geniı o:nuz

ludur. Boynundıık; kıılalı bir yaka 
ve siyah bir papyon kravat, ayak· 
larında siyah potinler ve kurıunl 
çoraplar vardır. 

Cese,.din elleri kalın bir iple ar
kasına bağlanmıs ve ayni ipin boy 
nuna dolanmıt olması ölümün bir 
cinayet eseri olduğuna kat'iyyen 
şüphe bırakmamaktadır. 

lnhlsaı laı vekilinin 
dünllü telklkleı I 
Şehrimizde bulunan gümrük ve 

inhisarlar vekili Ali Rana Tarhan 
dün tetki!<lerine de•ram etmit, in
hiıarlar idaresine giderek geç vak 
te kadar idari bazı iıler üzerinde 
me,gul olmuıtur. 

Ali r"na Ta~han, ıehrimizde 
daha birkaç gün kalar4k aatıı İf· 
lerini inceliy•eektir. 

Yeni su lanklaıı 

8 ıhhat heyeti ı,ıerlnl 
bitirdi 

Şehrimizin tifo bastalıiı iıiyle 
meşgul olmak ve lazım gelen ted
birleri almak üzere gelen heyet 
dün tetkiklerini bitirmi9 ve 'yapıla
c-ak itleri vali vekili Bay Şükrüye 
devretmiılerdir. 

Heyet bu ak9am Ankaraya dö
necektir. 

Ameı ikan boğasının 
bir teklifi 

Geçen pazar, Amerikan Boiası 
Bulkomar ile güreftikten ıonra; 
"Cenubi Amerika ıüret fa111pi7cm
luju,, kemerini de onun elinden a· 
bn Mü!ayim pehlivan, Bufkomar 
tarafından tekrar güreıe davet e
dilmekteyse de Mülayim, bu gü· 
reşe, kemeri iade etm~mek tartile 
geleceğini bildirmektclir. 

Mülayim pehlivan, bu defa Bul· 
komarın meneceri Zibiskonun es
ki ıampiyonluk kemeri için süre
ıecefini ilin ediyor ft Bulkoman 
bu ıefer de yeneceiinden emin ıö-
rünüyor. 

Havuzda bogulan 
çocuk 

Dün Büyükadada Çankaya cad
desindeki Savat otelinin bahçe
sinde bulunan 60 santim derinli· 
:jindeki bir havuzda boiulmuı bir 
çocuk bulunmuıtur. 

Polis tarafından yapılan tahki
kat neticesinde, çocuiun otelin 
bahçıvanı Mustafaya ait oldutu, 
havuz ba•nnda oynarken, kimse • 
nin olmadılı bir sırada içine dü -
şerek boğulduğu anlaıılmıştır. 

Bir bisiklet kazası 
Dün Taksim meydanında biıik· 

Limanımıza gelea yerli v_, ya. Jetd Mustafa bindiği biıikletiyle 
hancı l:ütün vapurlara ıu veı k gideTken. Kalyoncu caddeıinde o
üz.ere liman idareli tarafın .!an iki turan Koço namında bir gence •id 
büy~k su tankı alınmasına karar detle çarpmış, gözünden yarala .. 
verilmiıtir. mHtrr. 

Liman Maresi, bun•tn için bir Bisiklet kullanamıyan biıikletçi 
proje hazırlamııtır. Proje lktiıat yakalanarak tahkikata batlanmıt
Vekileti tarafından taıdik edil . tır. 
dikten ıonra derhal ıiparit veri· Şaı ap mı, BU şişesi mi? 
lecektir. .. lktiı...~ Vekaletinin müaaa:!--:y. 

Aldıiımız ma_I6mata gore; su le, inhisarlar idareıi tarafından 
· - oklarının makıne aksamı Almsn şarap ıiıeıi olarak bir müddet•r--
yaya, tekne kıımı d&1 Holandaya bc:i kullanılmakta olan 340 aan· 
ıımarlanacaktı~. .. • timlik galonların memba :-.ıyu ti. 

Yaoılan r•oıev~ .Pr-r~: yenı w ıu careti yapan bazı müeaıeaeler ta. 
tanklarının her bırı 3?0 ton ap'l1'· rafından kullamldığı görülmüt • 
lr~mda olacak ve takrıben 80 • 90 t" 
L· 1· 1 1 kt ur. 
-J'" •rava ma o acil ır. Keyfiyetten haberdar olan Mar-

Ollunluk lmltlhanları mara mıntakaıı ölçü ve iyar baı-
ba,tl miifettiıliği bir tamim yaymıf, öl· 

Liselerin olgunluk imtihanları çüler nizamnamesi ahkimına mu· 
bitmiştir. 'Olgunluk imtihanların .. halif olarak her hangi bir müeaae
da muvaffak olan talebeler bu • senin bu ~İsP.leri kullandıiı ıörü1-
günden itibare.n askeri kamptan • ditğü takdirde kanuni takibata ge
nı yapmak üzere muhtelif yerlere 1 çileceiini bildirmiıtir. 
gideceklerdir. 
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Tefrika Numarası: 3 Yazan: Fellks Bavman 

Con Dillinqerin lJediği ilk ~eza/ 
Hakim, bu delikanlının ileride ne müthiş bir canavar 

olacağını kestirmişti 
1924 se;!eıi temmuz ayında bu. 

naltıcı derece:\e sıcak bir akşam ÜS· 
tü, lndiyanad~ müstemleke mallan 
ıatan Laciı· Morgm; berberinden dö
nerken, parkta mechul iki delikan· 
lm!n hücumuna uğruyor. Araların
da ı§iddet\i bir mücadele geçiyor. Et
raftan yetişiyor!:ır. Karmanyolacı • 
lar ka~ıyor. Ayağa kaldmlan tacir 
Morg an; rr...mldamyor: 

- Mursvilde böyle bir şey olsun, 
ha ı Mursvilde güpegündüz adam 
soysunlar ha 1 Hem de sokak ortasın 
clal Şehrin göbeğindeki parkta 1 0-
~ur şey değil! Görülmüş, işitilmiş .. 
inanılır şey değil, doğrusu! 

Mister Morgan, boyuna aynı söz
leri tekrarlamaktaydı? 

Bu safhada, arama lüzumunu ilk 
llatırlayıp hatırlatan, radyo taciri 
Murdok oldu. Feveranla gürledi: 

- Arayınız 1 Çabuk takip ediniz, 
izlerini bulunuz, enseleyiniz! Serse· 
rilerin yuvadan uçmasına zaman 
bırakmamak gerek! Tedbir alınız! 
Ben daima söylerdim ya, yabancı 
güruhu şehrimizde 24 saatten daha 
fazla alıkoymamalıdır. işte, görüyor 
sunuz! 

Vaka yerine ilk gelen dülger, şu 
mukabelede bulundu: 

- Bunlar, yabancı güruhu de
~ildiler 1 Bunların ikisi de Mursvil· 
liydiler ! Ben bu delikanlıları t~his 
ettim; )dm olduklarım biliyorum 1 

Dülger, elindeki kiremidi tehdit 
edici bir tavJrla kaldırıp, salladı. 

Biran tam bir sükun hüküm sür· 
dü. 

Ne? Mursvilli iki ki§i mi~ Kemdi 
§chirlerinden iki delikanlı ha~ lm· 
kansızdı bu! 

Mister Morgan, sağ oakağmdan 
kan e1zan başını oğuşturuyordu. 
Derken dülgeri, kirece bulanmış ön· 
lüğünden tutarak, 'kendisine doğru 
çekti. 

-- Madem ki tanıdın, kim olduk· 
1arrnı öğrendin; haydi, adlarını ve 
nerede oturduklarım 11öy lesen, el 
Boşu boıuna, şehrimizden hiç kim
seyi fi.iphe altında bulundunnağa 
h?kkm yok senin! Durup dururken, 
kımseyi lekeleme l Eğer onlar bu 
şehir delikmlılarından olsaydılar, 
kendilerini herkesten evvel benim 

tanımam lazım gelirdi 1 Bunca sene· 
dir buranın yerlisiyim 1 Öyle değil 
mi, ya? 

Tacirin, bunu imkansız görüşüne 
karşı, dülger, homurdanışla: 

- Bırakınız yakamı, Mister Mor· 
gan ; dedi; söylemesine söylerim 
bunların kim olduklarım, ama .. 
Şimdi burada değil 1 Bildiğimi kimin 
yanında söylemek istediğimi tahmin 
edebilirsiniz? 

- Yani herkesin yanında söyle· 
mek istemiyor, resmi bir yerde söy
liyeceğine işaret ediyorsun 1 Pek 
ala, yürü, Şerifin yanına gidelim! 

Aradan bir saat geçmişti, ki iki 
delikanlı tevkif edildi. Birinin adı, 
Eddi Singltondu. Diğerinin babası, 
Mursvilin eski. sakinlerinden ve 
"Birinci Hiristiyan Kilisesi,, müte • 
velJi heyeti azasından bir zatti. Tev· 
kif edilen oğlunun adı Con Dillinger 
idi. Delikanlı 21 yaşındaydı. Bu 
Con Dillingerin tevkif tarihile bera
ber, Amerika zabıta vakaları tarİ· 
hinde en acı ve kanlr bir devre a· 
çıldr. 

Con Dillinger, baskını tasarlıyan· 
dı. Bu cihet derhal tesbit edildi. 
Kendisi, o zamana kadar da haşa
rılıklar yapan bir haylazdı, ama bu 
tarihe kadar ceza kanununun suç 
olarak yazdığı bir vakanın faili ol
mamıştı. Müstemleke malları satan 
taciri karmanyola etmesi, ilk işle
diği suçtu. 

Hakim, gayet sert davrandı. 
Con Dillingeri sıkı bir sorguya çek
ti. Con Dillinger, hakimin karşısın
da gayet soğukkanlı ve lakayd bir 
tavır almıştı. Dudak bükerek, hat
ta gülümseyerek, şöyle söyledi: 

- Müthiş surette içmiştik. Adam 
akıllı sarhoştuk . İki ayak üstünde 
gücile durabiliyorduk. Bu sırada 
aklımıza eeti, herhalde bir kötülük 
yapmak, her hangi bir kimseyi 
korkutmak istedik. Yolumuzun üstü 
ne ihtiyar Morgan Gtktı. Ba§ka her 
hangi bir kimse de olabilirdi. Orta
da ciddi b ir maksad yoktu. Sadece 
küçük bir şaka yapmak niyetindey. 
diki 

Hakim. bu müdafaaya kulak;;: 
madı. Bir müddet susup, böyle 
söyliyeni gözden geçirdikten sonra, 
sordu : · 
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KadJrcan KAFLI 

Bundan b~şka müttefiklerin men 1 
faatleri çarpışıyordu. Rados §Övıı.l
y~leri lı:miri muhafaza için daima 1 
büyük bir kuvvet bulundurmayı 
gözlerine kestiremiyorlardı. Kıbrıs 
kralı çoktan vazgeçmi§ti. Vencdik· 
)jler tek baıma hükmetmek istiyor· 
lar ; Cinevizler giz}içc Umur beyle 
anlaşmağa çalışıyorlardı. 

Bu v,ıziyet karşmnda Pııpanm 
vekili F ranıuva Umur beyle sulh 
yapmağa :razı olabildi. Ancak sl.llh 
şı:ra.itinin Papa tarafmdan tasdiki 
prt olacaktı. 
Arıevek Fıansuvanm vekili Bar· 

tel mi dö T omaris ile Rados f övalye• 
lerinden Dragonet de Juvayyöı sulh 
müzakereleri için Umur beye geldi-

Tefrika: 9t 

ler. 
134 7 senesi sonunda iki taraf 

anl~ştı. Muahedeye göre müttefik· 
}er aşağı lzmirdeki istihkamları yıka
caklar ve şehri Türklere teslim ede· 
ceklerdi. Buna mukabil garblilerin 
~ehirde ticaret yapmaları, mağaza 
açmaları serbest olacaktı. 

Muahede imzalandı. 
Düşman murahhasla:ı bunu tas

dik ettirmek üzere Romaya gittiler. 
Papa Kleman'a takdim ettiler. 

Papa muah edeyi hi~ de iyi kar§ı· 
lamadı : 

- Bunca htristiyan kanmı ve 
hıristiyan varlığını harcayarak elde 
etti~imiz §ehri nasıl olur da Tür1de. 
re teslim ederiz. Böyle 9ey olamaz. 

- Pekala, ya evindeki arama· 
da ele geçen plan, nedir, çapkın} 
Kağıd üzerine birşeyler çizmİ§sin}. 
Neyi ifade ediyor onlar} 

Con Dillinger sustu. Hakim, 
bu planın neye delalet ettiğini anla· 
mıştı. Kağıd üzerinet başka bir bas· 
kının planı çizilmişti. Gayet hesab
lr, detaylı bir plan! 

Hakim, iki arkadaşın sorgudaki 
masallarını bir hayli dinledikten 
sonra, düşündü ve kararını bildirdi, 
Karar, Con Dillingerin içtimai ha
yattaki mevkiini kökünden kazıya· 
cak derecede şiddetliydi. Fakat, za· 
man, bu hakimin insanları tanımak 
hususundaki kabiliyetinin hariküla
deliğini, Nüfuzunazarmın üstünlü
ğünü gösterdi. O, ta o zaman, 21 
yaşındaki delikanlının ileride insan
ların başına ne bela kesileceğini, git 
gide nasıl bir canavar haline gelece
ğini keşfetmişti l 

- Con Dillinger, sizi müstem· 
leke malları taciri Morgamn üzerine 
bir baskın yapmakta ve kendisini 
karmanyola etmekte elebaşı sıfatile 
1 O yıldan 20 yıla kadar hapse ve 
ayni zamanda, suçu tasarlamak, 
planlı bir surette işlemekten de ay
rıca 2 yıldan l 4 yıla kadar hapse 
mahkum ediyorum! 

Müddet hususunda asgari ve a· 
zami hadler konulması, mahku • 
ınun ceza müddeti içerisinde uslan· 
dığı takdirde affa uğraması mümkün 
olduğuna işaretti 1 

l 6 eylül 1924 tarihinde, Con 
Dillinger, ilk cezasını çekmek üze .. 
re Pendltonda İndiyana ıslahhanesi· 
ne götürüldü. 

Con Dillinger, gene suclulara 
mahsus olan mükemmel bir.~tarzda 
kurulmuş ve muntazam bir §ekilde 
idare edilen, insanca düşünen kim· 
selerin kontrolü pftındaki hu ıslah· 
hanede, ceza müddetini azaltmak 
fırsatım elde ediyordu. 

(Devam edeı:!ek) 

S A F O 
A. Dode - H. RiEat 

Sayfiyede okunacak güzel 
bir rom.an 

V AKIT Kitabevi • 100 kuruş 

Dedi. , ~ 

Yeniden hazırlıklara başladı. Hı· 
ristiyan hükumetlerle krallar& mek· 
tublar yazarak yardım istedi. 

Bu haber 1348 senesi şubat so· 
nunda İzmire geldi. Um\.lr bey fe· 
na halde sinjrlendi. Düşman kuv· 
vetlenmeden önce işi bitirmek ge -
rekti. Bunun için derhal mütare· 
k eyi bozdu ve hücuma geçti. 

Hücumu iyi idare ediyordu. Fa
kat etrafında evvelce çelik bir çem· 
her gibi yer alan tecrübeli kuman • 
danlar kalm~mıştı. Pişrev bey, Yu
suf bey, llyas bey, Arslan bey ve 
daha başkaları hep harbte veya bir 
haetalık neticesi ölmü§lerdi. Yanın. 
da eskilerden Dündar heyle Doğan 
bey, Cuğa bey kalmıştı. 

Kantaküzenin Biunsta büyük 
bir ihtişamla şaltanat sürdüğü ititili· 
yordu. Her halde Prenses lreni c1e 
bahtiyardı. Fakat Umur beyi nr
t1k ne ııoruyorlar, ne de arıyorlar· 
dı. Gençliğin en ateşli zamımla • 

ı Ilı h sat Velı Aletinin gUı:el bJr leşebbllstl 

Müstahsil ile · müstehlik 
doğrudan doğruya 
temasa getirilecek 

Hayat pahahlığına karşı ciddi 
bir mücadele açılmak üzere 
İk.tısad Vekaleti Türkofis d~iresj 

tarafından pe§redilen aylık bülten 
temmuz sayısında memleketimizde 
hayat pahalılığına kş.IJı tedbir oJa· 
cak, hem de memleketin d.ınll iş 
Jıacmini artırmak euretile iktieadiya· 
tmıızı canlandıracak bir usulün tat
biki için belediye ve Ticaret odalan· 
na güzel bir taveiyede bulunuyor. 

Ye:r yer, m\Jhtelif mahmllerimi· 
zin, erişme, işleme, satış mevsimi har 
Jamış ve haşlamak · üzeredir. Birçok 
vilayetlerimiz, müteaddid, emsalsiz, 
•'Speeüique,, istibsallerilf! müebbed 
bir töhrete maliktir. 

Belli başlı dııhili istihlli merke~
leri ise, Ankara, İstanbul, İzmir ili ... 
gibi muayyen nüfus keufeti olan ge· 
hirlerimizdir. 

Bunlar ayni zamanda bir mahsu
lün bütün memlekette tanınması ve 
yayılması için en kuvvetli propagan· 
da merkezleri halindedir. 

Diğer taraftan büyük şehirlerde 
ve civarında birçok sınai, yarı sınai 
istihsalat vardır ki bunlar için de di· 
ğer §ehirler ayµi derecede haizi ehem 
miyettir. Odalar ve belediye reisleri 
kar~ıhklr temasa gelerek, mütekabi
len §U hizmeti temin etmelidir: 

;Mahalli gazetelerde, meseli, ''doğ· 
pıdan sipari11 ediniz,,, başlıklı bir sü
lun. Bu sütuna girecek Hin §ekille· 
ri hakkında bir fikir vermek için, 
ve nümune olarak mesela Ankarada, 
Gazianteb fıstıkları için bir ilin far 
zedelim: 

GAZIANTEB -FISTICI 

muntazaman iadeei ve mükerreren 
kullanılması da temin edilebjlir. 

Meseli. bazı f ransız vilayetlerinde. 
hu prosede ile üzüm ''Cure,. ü yap• 
mak istiyen evlere her gün muntaza• 
man bir sepet veya sandık gelir. Ve 
bir gii.n en-elki sepet veya sandıklar 
teslim alın.arak müteakih irsalat için 
müstahsile gönderilir. 

Teşkilatuzhktan ve billiassa tevzi 
ve nakliye zorluklarmdan dolayı mem 
Jeketimizde muhtelif mmtakalarda 
ami maddenin fiatlarmda görülen 
büyük farklar malumdur. 

Bu tatbikat müstahsil ile müsteli• 
Jiki doğnıdan temasa getirerek, hayat 
pahahlığma karşı ciddi bir mücadele 
hamlesi ehemmiyeti de alabilir. Bele• 
diye reisleri ve Ticaret odaları, bazı 
istihlak merkezlerinin arzettiği İ§tira 
kudret ve istihlak kabiliyetlerinden 
kendi mıntaka1armı da müstefid et
miş ve mahsullerini tanıtarak, mun• 
tazam ve daimi ticarette kendi mali• 
sullerini aratmaga yol bulmn§ o1ur
lar. 

Bu tatbilCatm her mevsim<l~ lier 
nevi mahsulat, mamulat, e~leri ili.. 
üzerjne de tatbik edilebileceğini ilive 
etmek zaittir. 

İktısad Vekaletinin hu güzel te
şebbüsünü '(KURUN) kendi 1iesab':r 
na takdirlerle kar§rlaroı:;tır. Ve h·a 
mijstehlik ve ihracatının h·esaba 1'aı
kat bir zaman için parasız olarak kır 
bul etmeğe karar vermiştir. 1~ adnm
larnnızm ve haJkmıızm bu kolaylıJi.
tan istifade edeceklerini ümid edecl&ı 

"Doğrud<ın. doğruya 'Ankara Tica
ret Odası Türk Malı Servisi elile evi· 
nize takriben ıo ~ün U;inde ıeslim Maraş madenler ini 
edilmek üzere beş kiloluk taze birin· işletmek lazım 
ci nevi şam fıstığı: 100 kuru§, ikinci 
nevi: 75 kuruıtur. Maraş, '(Hususi muliabirimiz<len}1 

'Ankara Ticaret Odası Türk Malı - Bugün Maraşta mühim olan ilirat 
Servisi'ne bu parayı yatırıp sipmi§i· maddelerinden biri çeltiktir~ Sümer 

bank tarafından kurulan f ahnn muınfai verebilirsiniz.,, 
tıml faaliyette hu1unmalitadır. :Yı1h1i 

Bu şeyli İngilizl er, Amerikalılar, 
Belçikahlar, belediye veya Ticaret 0 • çeltik istih~alatı dört milyonla lieş mil 
daları eliyle değil, doğrudan doğruya yon kilo arasındadır. Kooperatif ol• 
gazetelere koyduldı;trı ilanlar yolile madığı cilıetle müstah.sil fazla müst~ 

fid olamamaktadır. Bir tarihte e!al4 tecrübe etmişler, ve büyük muvaffaki .. 
}aşmış ve yerleşmi~ olan kere11tecilili yet elde etmi_şlerdir. -

Meseli: ; ve dolfomacx1ık, Ilugün adeti sönmür 
''Doğrudmı doğruya f abriluıtlmı ve tür. Marq, Güney doğu viliyetleıini.n 

fabn., __ /;-*' k .J _ '- kerer;te ihtiyarlanm tamamile temi1l n;a ......,ına ••••• ~u aaar nuru· ~ 

şa sipari~ edebilirıiniı; eden bir merkezden bu mevkii Pozan• 
Veya: ti almı§tır. 
"Capu de •• • ••• • ticaretTıanesi, Sadece ]\'fara§ 'dağlan çok 'krym.elU 

Londrada •••. banka.sına ltt!ndi he- madenlerle doludur. Zeytin kasahaem 
sabın~ yatırılacak iki sterlin mukabili da zengin petrol damarlan vardır. O 
veril~ek adrfJıe ••••• sandık kalite- kadar ki, köylü hu 11am petrolden ir 
de elnuıyı en geç •••. tarihinde teslim tifade bile etmektedir. Henüz bu dnğ
cder.,, larda hiç hafriyat ve maden aramaları 

Memlek'etirniı:de hilen ambaUj, yapılmı§ değildir. BükUmetimizce blr 
müstehJik ve ihraatçnun hesaba kat• tetkik heyeti gönderiHp ara§trrmalar
t1ğr belli başlı maddelerdendir. Bu da bulundunıla~ak: oluna li~rhalde 
tatbikat ile, arnbalij malzemesinin iyi neticeler alınacaktır. 

rında ve bütün hayatınca kalbine tolgasile orduy• örnek oluyordlL ~ 
hükmeden o güzel k~dın artık Umur Merdivenler dayatıldı. 
bey için ölmü§tÜ. Onun uirunda Yukarıdan yağan ok, taft J!lt~ 
feda ettiği sevgileri, kendisi i~in ve kızgın yağ sağanağı ıılmı.da tı:r.. 
ağlaya:n kadınları, kızları uzun bir mamyorlardı. _ . _ 1 
sergüzeşt hayatı içinde kaybettiği Umur bey yarıya kadar çıknu§t:ı. 
sevgili arkada,larmı düşündü. Diğer tı·.raflarda ~ biribirlerini co. 

Hiç birtey onu avutamıyordu. saretlendirmek i~in bağıran, hayb 
Bu üzüntüyü lzmircle lc.aı:anaca· ran yiğitlerin mazgallara yaklııftıklae 

ğı bir zaferle evutlllllk istiyordu. rı görülüyordu. Böyle bir hücumu. 
Umur bey ordusunu kuvvetlen· ve bu aslan kükremelerini andıran 

dirdi. Her feyden evvel qeğı l~i· uğultuyu bu yerler belki ilk def~ 
rin etrrıfındaki hendekleri doldur .. olarak görüp dinliyordu. 
mağa karar verdi. Binlerce uker, Umur beY, mezgal4'ra da1ia ne · 
ve civarM.n toplanan köylüler bü· kadar kaldığını anlamak istedi. EH• 
yük bir gayretle çalqtdar. Koca ni batma götürdü ve tolgaımt ön 
hendekler d.olduruld"Q. tarafından tutarak arkaya doğru it. 

Sonra orduya: tj. Sonra başını mazgallara kaldı.. 
-Hücum 1. dı. Böylelikle yukıınsmr göre bi)l. 
Emrini verdi. yordu. 
Türkler her taraftan birer ulan işte tam bu sırada yukarıdan ntt-

gibi ealdırdılar. lan bir ok Umur beyin iki gözünün 
Umur hey onlann en önünde gi· ı' ortasına doğru bir yılan gibi ıslıW 

diyordu. Sol elinde kalkanı, aağ çalarak aeldi, aaplandı. 
elinde Y.alm kılıç ve betmda çelik (Arkası varJ 
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Çocuğunuzu hangi 

okula veıeceksiniz? 
M L ·E K t; T ;"! 
SERLERi'. ~---... -, 

Tefrika numarası: • Yazan: ZIYA ŞAKIR 
imam Ali semaya çekilm'iş, beyaz 
pamukların arasına yerleşmiş 

Çıkan ~111mların hu!asası: hakkını ,gasbetrnişlerdir.) 
T~ ınczheb ibtUaftanna, Diye, bir propagandaya giri§tni§· 

Şam halifeleril)hı son senelerine ti" Bu 80··zıer Alinin fazilet ve kah· 
kadar h" b" • • . . nl . • ıç ır vakit kan§mak isteme· ramanlıklannı bilen ve ışıte enn 
~er=t Kutaybe isimli zalliıı hoJUna gitmişti. Birçok kimseler, 
.i:nıa danın Horasana yapb.iı bu nazariyeci adamla muhabe:eye 
li b" rdan IOl\ra Eba Müalinı isim· giri§rniıler; vilayet ınerkezlen~de 

2 - ORTA OKULLAR 
Resmi orta okullar, talebesini lise 

sınıflarına ve orta meslek okullanna 
hazırlar. Talebenin Türkiye Cuın~ 
huriyeti:pin vatandaşı aıfatile millet 
hayatı içinde müsmir faaliyt:tte bu· 
lunmaamı. bir meslek adamı, bir 
aile uzvu olmMını temine çall§ır. 

Resmi liselerde ele orta okul il· 
mfları vardır . 

Orta okullar üç amıflıda. Bura· 
larda okutulan eserler müfredat prog 
ramile tesbit edilmiJtir· 

a. Talebe almmuı ve talebeye 
taıclikıwne verilmesi farllan 

Hava Kurumu 
şutielerinde 

Nasıl çalışıyorlar? 
MUfettlş saylav Bay Sıtkı Şerli 

Eken'ln sözleri 
Bolmıdm ya· 

ztlıyorc 
Hava Kurumu 

ıubelerhıin he· 
sahat ve umumi 
cJunımlarmı tet
kik etmek üzere 
bir tef tiı seyaha· 
tine çıkmış olan 
Tilrk Hava Kll"' 
rumu f ahrl mü· 

ır kah~ derhal Eınevi sal- adeta bu fikri körükliyecek bırer 
tanabru devırerek Abbasileri bili.- şube vücude getirmişlerdi. Ha • 
~ete çıkanmttı. Fakat aı bir müd- lif' Osrnanın zamanındaki Emevi 
e:ı;ııra. El>. MüıJ.iın katledilir valiler ve memurlar; balkı hüku • 
bu z Wr Mecilsi ~t~ 8-fed lJ).et aleyhine ~ik ede~ bu propa· 

kabnmua •""- ıntikammı al· gaJıdaJ.rdan tikayet ederek. bu h"k· 

1 - Orta okulların birinci emıfı· 
na 12 yaoından küçük ve 16 yaşın· 
dan buyük olmayan talebe almır. 
Lisenin ve orta okullarm diier il .. 
nıflarma kabul edilecek talebenin 
Y8fl buna göre hesab edilir. Bu 
)'aflardan büyük vrıya kuçuk olan 
talebe orta okula Kültür &kımlıiı· 
nm izni ile girer. 

8. Sıthı Şerif Eken fettiıleri ıı den 

- Hava h.ikimiyeti .adım tqıyaa 
ve hakikatte general İsmet İnönimüa 
i§aret buyurduklan gibi yurdun mü• 
dafaasına taallftk eden tedbirlerin en 
hıııında gelen hu davanın ehemmiyet 
ve )teyfiyeti üzerinde bütün Türli 
milletinin hauasiyeti müsavidir. Her 
vilayetin faaliyeti de biribinıcı müva· 
zi yürümektedir. Ben, teftitlerimden 
edindiğim kanaatle diyebilirim ki a• 
radaki fark olsa olsa kemiyette kalır~ 
Y e>ksa davanın esaamda ,her yerde ay:c 
ıı.i bil ,.e aerji j}e ~, 
Zoppldakta da ıc.taaosuı .,. ....... ;:: ~ -~ töz vermiı bu- ri ortaYll atan Abdullalun c~· 

ı . .L!..0 • ~ten bapna top- dmlmaeııu istemiılerdi. 
.,._. ... Mil.aft A!>bu --L.1- Ü b ~--- D---
ütri. Mldır.tı.. .,._~ Halife ~· . u. aQCWuu ~ 
Jttan.w iP ._,. Halife raya tiir&ilıı edi!mesını emıeızniıtı. 
d.P ı...:.~ . .-bai .U..bDJP Ve Abdullah Buraya eüraüıı edil
tıdalike • ~ Wla hir _.. mitti. f eıkat orada da fikrini her 
Irat "e; ~ ~ f• wafa yaymaktan vaz geçmenpıti •. 
ı.cı 

1
-=.,iif ~ .,_ S..- H.tt!, ilk art.aya attığı JU1ZŞ11yeyı 

1Nr .. 1 "e W.. kNiluıek bira~ Jislemitti. 
til•~ ~ ~~ ~ 'Omıan phid edilip de yerine 
'bu •\IAtJt ~ ~Ö: Uk lfJ'All imam Ali geçince; yeni halife bu 
70l'tiu: ed•lllPlt Wunu- adamı Küfeye ceJbetmit; iJ)im vah• 

deti arasına nifak aokacak olan bu 

Fekı•ı t B ı.. ___ ,_......t--ı.n vaz a__,eeini taV1iye 
km fk: • ·· u Dadi.e: cahil har ~~_:-At:.ıuİi:h: •. bu tavıiyeyi 

ı ır, ıuur, V• itllan "---=-..J... ~·~ ,_ ç~k mühiı:n tceirlw L •• _ ~- ~'~ dmliyeııek. fikrinden vazgeçme" 
tı ı.ı_t•· · •c.- ınwu .. I~ •u tarafa dursun; imam Alinin 
Vahd.o t-. ı.e~ vvhiııuıı Dirliii.. !.:u~ laııı: 
• ~ v~ tctdüd te)iJtkiJ • üw ,,.__ 

nne e.gır ıki rJarb. iftmi . erı - Sea •• Allahsm... Cenabı lıak, 
Bu darı:.I · . . ~ senin ru],,una ve cesedine ginnif ... 

Jarla be b b binncıei c • lranlr Senin varlrpu vücude getirmiıtir. 
leri, ıa: .:~:tijn Horuan

1 
. Türrk Demekten çeldnmemiıti. 

hir go" d"L} . aene zu üm ve a-r UK en (~ler) den f- imanı Ali, bu tatkm düşünceli 
:et et~itler .. Bu zalhn ve~ adamı Medayin kasabaama nefyet
d8reyı yıkıp devirmek • • t:myük mitti. Fakat esulı bir progr~ da· 

•4'Wter.Wdar ıöstermit~~m Bunla- biliııde lweket eden Abdullah, bu .. 
nn Aye~ne ·büyük iimftleıle. Ab rada da ayni ıekilde çalqmaktan 
l>Mılen getirmiflerdi .• HaD:nıki Nt- sarfı nazar etrneınifti. 
?as Halifesi, nankörlük •tmit Bu Bu JW; imam Alinin vefatına 
ınkılabın en b.tmda bulunan .. bir kadar, oldukça ıüktlnetle geçti. Fa· 
Horuan evladım kupkuru bir,:~ 1-- Alin" f · b' kil-ı_ L!d _.ı!ı 
hey. o k_u..L ____ _ı_rek, Tiirkl-= ... ı~~- ıuııt ın ecı lr te ae ıeru eau• b r..n tXıC ~uu IUU men, artık Abdullahm eline kuvvet• 

1~~e~ ~ütün ümit ve emniyeti bir Jl bir aWı vermifti. 
anwa ıilivermifti. l Derhal lrana giderek orada yer· 

kincisi: - Eba Müalimbı, ;yah le§11liftl. Kurmak istccliji nıez}ıe • 
~klar altına topladılJ ~ bilyiik bin bu mphittt çat'8l>Uk intipr ~e. 
İİau)r (Türkler -Arabtar .... Jruı· cefiı,ıi bdımin etmi.fti. Çünkü lran·ll:' arasındaki vahdet v4 ıes.n(iô, lılar; imam Aliqin dillere deetan o-
1 sarsıntı eserlerin\ g&termifti.. lan ınerdliklerine, faziletlerine, vd 
ed Buna bir iiçüııcüıilnU de ilive eski lrası kahramanlıklarını andııe.n 

~rek diyebiliriz kl: o süne kcldar birço~ cenk menkabelerine cıenn 
eafi~et ve aaınimiyetbıi muhafaıa bir meft\lniyet beslemektelerdi. 
khniı olan teJAkkiler ve ~~)'etler; A.1-..J •• 11_,_ evv-u L_ıL ... - ,.f 
urnaz bir siyasetcluin cahU halk l'WQUllGIJ. ua ,......,_ -

~nısına soktuiu mqum bir liurMe ve Q.bil tNlakuile ite ~ 
ıle büyük bir tehllkeye ~iJti~ imam Alinin ~el cdilınetinden 

Vakıa, mecuai S.~ Eba miiteceir olaJıları batma topJ.,.rak. 
Müeliıne atfeden:k arı.aya aıtıiı ve ~!!'!:bbu.· it di~ fU ıah,.,ı 
bu sayede de yüz bin kitilik bir halk -r-~ 
kütleeini aıkuma taktıiı ._..\yep. (İmaifl Ali, 'Vflat etft\edi. lbni 
yeni bir,ey clejildi. Mülcemin kılıcı ile ölen, imam Ali 

Bu oyuma, wn yttmit Nne ev. clttğil, ontuı ıekı1 ve suretine ginnit 
vel (AbduJJ.-h Seba) ilft'rinde ı,iJ olan bir ~., .lmam Ali, se· 
Yahudi de OYNmtf.. ı.- maya çekilmif, ve pamuk gibi be· 
yeni bir mezheb tc.d etmitti. Yep't yaı; bulutlarm aruma yerletmi9tir ... 

Oçiindi halife Otman O, y., yüzündeki babızlıklaıMn 
da ihtida eden bu Muam ~11>· dolayı vUit vakit pzaha geliyor ... 
·ı__ X ı '1"' tef. '' L!~~~· !-L- _.l! 1 •thcn 

r11U1 uasmı oyan bu mezhebi . d . w..e 1UQC11Rınl rzııar eaıyor... fl ,.. .... • 

etmek için; evveli Hicazda K:f Diz etik g&iiltülerl, dnttn öfkeU 1vıy • 
de, Samda faaliyet ~ ~ e. kmnaıı, ıimıekler de, geııe onun 
~t buralarda eli~ tuttu ·· ca~· aallcıdıit Jmımıçm.ıt 'parlauıasidn'·:· 
amı anlayınca Mısıra gi~=~':ada Hazreti inwrJ.. ~te yakın ~~r 
yerlqmifti. aman., ıeınadan mecek. yer yu-

.llk. o~y~ attiğı fikir, ~k basit, zündeki habızlskLsn wnaıneıı kal. 
ve ı~tıd~~ ıdı. Halkın ruhu tiıerin- dırarak nıllf'Jlttan mainba kadar bü
de ~ır alaka .uyandırmayan adi tün düPfaYI adalet nuruna garkede-
nazarırelerden ibaretti. Fa!bit, Mut.. cek •.. ) 
lakek bfırtey yapmak ve bt11ey oln;ıa- Alinm, lıayatında hile, onu bet~ 
YI • a ~ koyan bu kumaz: entri. ri kuvvetlenn en yüksek tabakala • 
kacı, bıraz aonra daha esailı bir rında sBttnLlr: bu .atlere kolayca 
mevzua temu etmİ§ti. Daha doi- ınanm .. lar. artık AbdullaA Seba'm 
ruau, ln_ıam Aliye taraftar olanla- etrafmda toplanıiuflardı. 
nn n(Hıyelerine bir ıekil vemıiıti. AWullah.m ektiği tohum çarça· 

er peygamberin bir -ı..· .. l buk -- venni.t-i. Derha1 "'eni d w •b• Ya,n181 0 • -·- 7- J ?IU iP. ı, Hazreti Muhamme· bir mezheb tef kkül etmİ§, buna da 
din de bır vahiei olması llzmıııellf (Sebai>'le) adı verilınitti. Bu su· 
Bu da olea olsa, benamberin p. retle de 1e1Aqıiyeö aslındaki safiye-
dar ~!iiiA'1kahraman Ali'dir.f Bina: te, ilk defa olllrak müthiş bir darbe 
ena ıcyn i, Resulü Ekremin indirilmifti. 
tabit vahi 'Ve ha1ifesidir. HaJbukt~ 
Ebu Bekir Ömer I""\_ - , ' • vnnan; onun 

(A.rl•aa var) 

2 - Orta okula girebilmek için 
bet ııınıfu bir ilkokul diplomuım aJ.. 
JnJf olmak §IU'ttır. 

Kaııtamoııq. say" 

lavı Bay SııQ Şerif Eken, enelld 
gtin Zonguldak yotiyle buraya gelmiı· 
tir. Burada birkaç ıaat kaldıkt• eon• 
r,. Mudumu ve G&yntik kualamıa 
girlerek tefti§ini yapmq vf tekrar BG9 
luya dönmüştür. Kendiııile lumntJUm, 
Bay Srtkı Şerif bana §1J11ları ıöyledi: 

bir hareket g6ıüme çarptı. Ve Bolu. 
)'11 da huıılardaa pri Pbr sönar 
elim. 

Bolu ve civarını ı;.da sekis iti 
Udar iace ele teftit dmitfim. Şiındr 
ki tetkiklerim o am•kiaden llllr 
bettir; cemiyete karp alika Ye .....,... 
ti yaratmak babamdan UmiyetM't'ef 
bılJum11a kanı pek iyi telkinlde ha 
lunm.ut ela vali Bar S.ta. Gbdr 
iunp mavaffakiyetini ov.uta _. 

3 - Orta okullera ta1ehe nam
ucl kaydma ağuetoe ayında batla. 
nır. Kayıcllar kapanınca talebe aim. 
maz. Ancak derilere blılandıktan 
eonra hir ay içinde müİ-acaat eden1eo 
rin kabulleri kültür direktörlerinin 
mu.udesine Dağlıdır. Bu müddet 
bittikten ıorma yalnız ayni neviden 
diier bir okuldan tasdikname ile ge. 
len ve ders yılı içinde müracaat eclen 
talebe bbu1 olunur. Y eniclerı tal• 
be ancak Kültür Babnbimm mü· 
saadesi ile alınır. 

4 - Okullara girmeli üzere mü· 
racaat eden her talebe bir veli ıö,. 
termeğe mecburdur. Veli talebenin 
ebeveyni veya vuiti o11lbi.leceji 1P· 
bl bunlann biritıih muvafakatile her 
hangi bir zat da olabilir. Diğer bir 
mahalle giden ve kayıd esnumda 
okulun bulunduğu yerde bulunma· 
yan veli bir vekil tayin ederek oku
la yazı ile bildirir. 

5 - Okullara yazılacU talebenin 
aşağıdaki evrakı ibraz etmesi lAzmı. 
dır: 

a. llkokul diploınaaı, 
b. Hüviyet cüzdanı, 

· c. Çiçek apı raporu ile doltto· 
ru olan okullarda bu doktord~, 
doktoru olmıyıın okullarda be1ediye 
veya hükumet doktorundan alıma • 
cak sağlık rapom, 

d. 4.5X6 "°1'mda dört tane 
vesika fotojraft. 

e. Kayıd ~meti. 
8 - Devam müddeti: 
Her talebe bir ders yılı içinde o

kulun açı~ bu!Mduiu günlerin üçte 
ikisi müddetince okWa devama mec
burdur. Devam etmiyenler aldıkla· 
n kanaat notlan ne olursa olsun .ı· 
mfta kalalar. 

Bir der• yılında iıntihancla mu • 
vaffak olamadığından sınıfta kalan 
ve erteai yıl da hastalığı dolayısile 
devam müddetinin yarın kader de
vam eden talebe, imtihana kabul 
edilir. 

7 - Bir mufta üat u.ta iki yıl 
kalanlar: 

Orta okulun birinci, ikinci ve 
üçüncü smıimda iki yıl üet üsten
nıf geçmeğe muvaffak olaınamıt ta· 
lebeye bir belge verilerek okuldan 
çıkanbr. Bu gı'biler: 

A) Ayni cinsten olan resmi okul. 
lara alınmazlar. 

B) Hususi okullarda biT yıl da. 
ha kaldıkları sınıfa devam ederler. 
Bu talebe den yılı aonunda kültür 
direktörlüiünün göıtereceği ıeamt 
bir okulda keldıklan emıfm bütün 
derslerinden imtihan geçinneğe mec
burdurlar. Bu imtihanlarda muvaf .. 
fak olamıyanlar için bütünleme • • 
navı yoktur. Bu gibilere bir belp 
verilerek okulla ilifikleri k~lir. im. 
tihanda muvaffakıolanlar, reami ve
ya hususi okulda tahaillerine devam 
etmek hakkını kazaıurlar. Bu im· 
tlhanda muvaffak olan talebe üçün· 
cü suııha iseler. kendilerine orta 

-._ Bu def aki teltiılerlme Xamı
monudan !taıladıın. VllAyetin her 
zuında kwıun için g8ııterllen faaliyet 
bende bUyftk bir memnuniyet yarat
tı. Batta Kaatamonuııuıı çok çılıtk•» 
ve dirayetli valial Bay Avni Doğan ol· 
doğu halde byıııa1uulllanımı pyreı
lerile ha11rnnmn hlll!liyet ve hassui· 
yetine borçla halundu~uz bu ça• 
lıpnalarm Kunmımnuw: h.-hma dol· 
gun bir yekh kaydedeceii tftph..tr 
dir. 

- 7Anplda ve Boluyu nail 
buJdumuıP 

malıynn.., • • • -, - - 1 

Saylav ~ Şerif Eliea, ı;ug1s 
Aliçakocaya gitmiştir. Y arm baraya 
d6nenk Ge!'edeye ~ oradan 
A.ııkaraya gidooektir· Mumaileyh W 
rada kendisine izall ec1ilen OllSliytıC 
ihtiyaçlarile de alakadar obtı111 ve 
t,unlan merkez umunUyt Mldlımltdl'• 

Ylldmm düştü, bir adam öldü, 
iki kişi yaralandı 

Baldiotirde ıoa güııloıde faydalı 
yağmurlar y,jnuı, çiftçİJIİD yOIUd 
giildürmüııttr. Bu arada Babketin 
baiJı Y eniköye yıldırım ditmiitr btr 
laciıya sobeb olmupr. 

B11 Uydu Maharraıı oi1u Şufari 
anueıi Şamile ve Şamiladn torlUIU 
2 r11tarmdw Şafiyo bir aıı. ıarlr 
d• eve dönerlerken bava fOM Jıaldt 
bozulmlltt tim_. vo ıiJk Jlr1iltllorr 
»i uP-k halinde yağmur ıUih et~ 
mittir· • '9'7 

okul diplomuı verilir. Adanada dllıbıların 
Bir iyJl imtihana .prdlii Wde 11· nıf geçınele muvaffak .tanuyan, bir kapanma ıaatl 

yıl da hastabimda'a wya okul ida· Adana, - Belediye encftmeninhl 
nsin~e ~ edilen ~elin~ do· ı verdiif hlr karara göre lmn~ M,le 
le.yı uçta iki ~ muddetb11 dol- tehrimfsde meveud, tiyatro, 1m--. 
~k!f: IJDAVB almm_.. .,.. dam ıuballerl hariç olmak tlzere cH
mfta. . ~ ~kJmo4 1"" ger dDkkblır ıuı 19 dm itibual 
brıki maddau• hukmij tatbik 01-o kıpannıak mecburiyetinde kalıcakl• 
mu. Bu aibiJerin bir Yıl cı.ba bu .. • dır. 
lunduklen 1~ bJmaJansaa IDU• Yabm bu ıneeburiyet, Cibnlinl'hr41& 
saade oTunur. • K b b -=~-. . • bayraınile Şeker, ur an ap~ · 
• 8 - Orta ~kul~.!irinci ve ikin· rmda beı ve diğer ınillt bayramlarda 

ça ~da, her oar•tmen _okut- iki gl1n evvelinden itibaren bu bar 
'tugu derslerden her talebeye biriaei· ramlarm ilk gtinlerine kadar tathli 
ünunla ~t ve mayıa ayJannlP edilıniyecektir 
sonhaftasmda bir kanaat notu verir. ======·======= 

Üçüncü aDufta her öğretmen 
)tendi olt1,1ttuiu derJleıden-. )'Ilı 
içinde bifincikanun v~ mart- ~luı· 
nm son haftuıııda bir kanaAf not\l 
•erir. Bundan batk4 ders YıJi 19-
nunda bir sözlü ımav da yapılır. 

Orta okulun birinci ve ikinci il• 

nıf talebeainin hcrhanii bir cJ.raten 
smıf geçebihııoai için o dersten aldı· 
jı i.iç kanaat ne>tuııun ortalama11 
be§ten atağı diitmemekle beraber Ü· 
çUncü kanaat notunun da dörtten 
tz olmşmaaı tarttır. Herhaııai bir 
denten aldıiı üç kanaat notunun 
ortalamaaı betten 8f8İI düfCD veya 
üçüncü kanNt notu dörtten az olan 
talebe b'1 dersten tözlü emava tabi 
tutulur. 

9 - Birinci ve ikinci nnıf tale
besinin eötlü imtihana girdiği den
ten smıf geçebilmai içiıa bu dersten 
bqten apğı not almaması pittır. 
Bu not verilirken talebenin den YJ• 
lıiçinde bu dersten aldığı kanaat not. 
lan hesaba katılmaz. Sözlü sınava 

girmif olan talebe, imtihanına P. 
dikleri bir, iki veya üç demen ltet
ten az not alırsa bu derslerden bü· 
tünlemeye kalır. · 

Sözlü imtihana girmi§ olan tale
be, imtihan olauklan derslerin 6~ 
den bqten aşağı not alD'larsa emıf• 
lannda bıralulırlar. 

Orta okul üçüncü emıf taleben. 
nin herhangi bir dersten muf ~ 
bilmesi için o dersten aldığı iki ıc.. 
naat notu ile sözlü sınavda a'Jcbis 
notun ortalaması hqten 8flliı dU,.. 
memekle beraber eözlü emavda al. 
dığı notun da dörtten az olmaat• 
§8l'tbr. 
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Bu sene buğday 
mahsulü çok· iyi 
Figat(arın düşük ôlmaması 

için tedbir alınıyor 
1\nkara. '! (Telefonla) - Alaka'· 

lı .ınakaınlara gelen haberlere göre. 
lıu ı-cne bn~day rııa1ıımlii, birkaç yer 
ıııibte~na olmak üzere, geçen ytldan 
iyidir. İı<tih,,al daha yiikı:;ek olacaktır. 
.l\Jalı,.,ul, yağıı;:ları hol 'e rliizgiin olan 
( ;arh An ad ol u~n ile, ~ima 1 \'C orta A • 
na~foluda İ} idir. Get;en Eene kurak· 
lıktan ıııiitef':-,.ir olan hu yerlerde mun 
ıazaııı yağı~lar clolayn.ile köylünün 
) iizünii giilıliiren bereketli mahsul l 
scne"i olıııu;;tur. 

J:.tH~AKtTKTAN MÜTT~f,'SSIR 
OTAN ~ERT_,ER 

Kuraklıktan nıüleel"sir olan yer
ler, Urfa~ \C l\Iaraş lıavili:.idir. Bu 
ııııntakatla lm 8ene htcaklarm erken 
lıa~laıııa,.;ı 'e hiç yağmur dü~meme i 
,Jolayr ... ile ekinlerin ıniihim bir kısım 
yanıııı~trr. Riiyük zcriyat yapılan Ho
rat, Sidiç ovaları kuraklıktan müte
essir olmuşlardır. 

Ziraat hankasr kuraklıktan zarar 
gi)rcnlere yardım etmek üzere tedbir 
almaktadır. 
FiYATLARIN DÜ$.l!EıllESİ İÇİN 

Bu~day ınalıı:ıu1ünün iyi olduğu 
scnelerrle piyasalarda görülen düşkün 
lü{;ii önlemek iÇin huğclay koruma ted 
hirlerinin en verimlilerinclcn biri o· 
lan Ziraat hankasmın köylüden buğ
day satın alma hazırlıkları başla
ım~tır. 

Adana. Antalya, Mersin gibi ikli· 
mi sıcak vilayetlerimizde mahsul pi
yasaya çıkmak üzeredir . 

Alakalı daire, Vekiller Heyetinin 
tas,•ihin<len geçecek olan buğday ka
rarnamesini hazırlamakla meşguldür. 

Bu :;ene huğdaym bütün istihsal 
mmtakalarmm kolaylıkla köylünün 
uzak yerlere gitmesine hacet bırakma
mak için yeniden alını merkezleri de 
açılacaktır. 

Fiyatlar da kararname ile tesbit 
edilecektir. Hükfunet köylüden satın 
aldığı huğdayları tipleştirmek ve bu 
ısuretle istilıı'alin '\:erimini artmnak i· 
çin clı~ pazarlarda huğdaylarımıza ko· 
]aylıkla ınÜ§leri bulnhilmek için mev
cud siloların istiab kabiliyetini arttır
mağa karar \ermi~tir. Bundan başka 
)P.nİ !"ilolar in~a.,ı da dü~ünülmektedir. 
Rügün yerleri te,.,hit c<lilıneğe ·rn e
tücl lrei \' apılmağa ba~Janııuştır. 

SC 1 İİSTİı'UAD YAPANLAR 
llAKKINDA 

Ankara, ' ; (Telefonla) - Maliye 
Vekaleti def terclarlıklara yeni bir e
mir göndererek. gerek mürakabede ilı
ınal "'uretile. zimmet 'e ihtilas vak'a· 
larma ı-ehebiyet 'eren, g.>rek hu gibi 
ı:ıııiiı-tirnalleri yapan memurların der 
hal Vekalete bildirilme8İni istemİ§tir. 
MEMURT..AR V 4ZİFETJf;RiN/ DEV
REtMEDEN GİDEMİYECEKLF:R 

Ankara . . ı (Telefonla) - Bir yer· 
den bir yere nakledileQ memurlar 
bazıları vazifelerini. yerlerine yeni 
gelen arkada:;:larma de\ relmeden, ye
ni Yazifclcrinin ba~larına gitmekte· 
dir. Bu \'aziyeli giiren lıükilmet, hu 
gihilerin, yeni gittikleri memuriyette, 
ınaa~larınm , ·erilmemesini kararlaştır 
nu~tır. 

KIYMETf,İ EVR.r1KI Fl/ZLA 
lll1DELT,,E SATAıVlAR 

Ankara, ; (Telefonla) - Türk 
Ham Kurumu tarafından. kıymetli 
C\ rakm. teshit edil mi~ olan fiyatlar 
dan fazla bedelle satılclrğr görülmüş· 
tür. Bu hustlhta verilen hir karara gö
re, maliye memurları hundan bOnra, 
lm gihi enakı fazla fjyatla salan ha· 
) ileri, haklarında zabıt varakası tan
zim ederek, Cümhuri}el müddeiumu
ıııiliklcrinc \erecektir. 

Ankaıada bir apaıt
ınan temeli çöktü 

iki kişi öldü 
Ankara, 6 (Telefonla) - 16/ 10 

da. Harita Yarbayı Cemalin apar
tımanı temelini kazan Çorumlu Ce
mal, Develili Sait töprak çökerek 
altında kaldılar. İki arkadaşları Sun
gurlulu Ahmed, Mustafa kurtul
dular 

amiri Emin; birinci kmın amirliğine 
40 lira maa~la mümeyyiz Şerif; mii
nıeyyizliğe tetkik memuru Şakir ta
yin edilnıi:ılerdir. 

Ziraat Bankası 
Yeni bir kanunla 
faaliyete ba,hyor 

Ankara, 6 (Telefonla) - Zira 
at Bankası yeni kanuna göre faa
liyete başlamıştır. 

İlk planda, ailesiyle birlikte ai
le topraklarında işliyen küçük çift 
çilerin ihtiyacı düşünülecektir. 

Banka mahsullerinid idrak edil
miye başlandığı şu sıralarda .zirai 
alacakların muvaffakıyetli bir şe
kilde tahsil edilerek banka kay
naklarınnı yeni kredi tevziine mü
sait bir hale getirilmesini Ziraat 
Bankası tekilatına bildirmiştir. 

Kredi planlı ve programlı bir 
şekilde dağıtılacaktır. Borçların 
tecili fevkalade sebeplere münha
sır olacaktır. Banka gerek kredi 
ye hakikaten muhtaç çiftçiye yar
dım yapılması, gerek tahsilat işle
rinin yolu ile yürümesi hususuna 
büyük bir ehemmiyet verilmesini 
de subelerine bildirmiştir. · 

Tahsilat memurları 
hakkında 

Ankara, 6 (Telefonla) - Dahi
liye Vekaleti vilayetlere gönderdi
ği bir tebliğde, maaşları ücrete 
çevrilen belediye hususi idare tah
sildarlarının kanuni icaplar kat'i 
zaruretten olmadıkça işlerinden u· 
zaklaştırılmamaları hususunda 
çok hassas davranrlmasmı, bu 
yüzden tahsilatın sekteye uğratıl
mamasını bildirmiştir. 
Bazı vilayetler bu gibi memur

ları tasfiyeye tabi tutm•aktadır. 
Bunlara maaşlarına muadil iş ve
rilecektir. 

Mallyede yeni tayin llstesl 
Ankara, 6 (Telefonla) - Mali 

ye Vekaleti malmüdürleri arasın 
da geniş bir tayin ve nakil listesj 
hazırlamaktadır. Maliye ·meslek 
mektebinin bu seneki mezunları 
bu liste ile tayin edilecektir. 
Diğer taraftan·, Vekalet Şark ve 

Cenup vilayetlerimizin teşkilatım 
takviyeye karar vermiştir. 

Havacılık maı şı 
MUsabaka mUddetl 

uzatlldı 

Ankara, 6 {T eelfonla) - Bir 
havacılık marşı yazılması için 
Türk Hava Kurumu tarafından 
bir müsabaka açılmıştı. Müsaba
kanın müddeti bilmiştir. Fakat, 
bugün toplanan hakem heyeti, bu 
müddetin uzatılmasına karar ver
miştir. 

Havacılık marşı için §İmdiye 
kadar müsabakaya 35 şairimiz iş
tirak etmiştir. 

Sivil tagyaı e kampı 
açılıyor 

Ankara, 6 (Telefonla) - Bu a
yın dokuzunda Ankarada bir sivil 
havacılık kampı açılacaktır. Tay
yare üzerinde çalışacak gençlere 
turist pilot ehliyatnamesi • verile
cektir. 

Türkkuşu Tayyarelerinin 
Bir Dolaşması 

Türkkuşu kumandanı Yüzbaşı 
Zekinin kumandasında tayyareci 
Vecihi'nin de bulunduğu iki Türk 
kuşu tayyaresinden mürekkep bir 
filo dün Ankaradan hareket!e Div 
rik, Zonguldak, Ereğli, Adapazar, 
Geyve üzerinden uçarak lnönüne 
gitmiş ve bu sabah ta İnönünden 
Ankaraya dönmüştür. 

Vanda petrol 
imtiyaz 

Ankara, 6 (Telefonla) - Van 
vilpyetinin Muradiye kazasına ta
bi Beşparmak ve Gürgüt köyle~in-

Türk- Romen 
kültür 

münasebatı 

lifalya ispanyadan gö
nüllülerini çekmiyor 

tf 

Dun akşam elçlllkte 
b.r suvare verildi 

Romanyanm şehrimizde bulu
nan elçisi Bay Aleksandır Tele
mak dün akşam Ayupaşadaki i
kametgahları bahçesinde Türk 
matbuat mümessilleri için bir SÜ· 

vare tertip etmişti. 
Süvarede gazetelerin sahip ve 

başmuharrirleriyle siyasi muhar
rirlerinden bir çoğu bulunmuş ve 
Balkan birliğinin siyasi ve kültü
rel iki esaslı cephesini temsil eden 
bu simalar, elçiliğin, pek nazik ve 
misafirperver havası içinde, fikir 
ve his birliğinin samimi dakikala
rını yaşamıştır. 

TÜRK-ROMEN 
T ALEBELERt ARASINDA 
Bükreş, 6 (Hususi) - Türk ve 

Romen talebe arasında mübade
le yapılmasına karar vermiştir. 
Bu sene, 10 Türk talebesi Bükreş 
yüksek tahsil mekteplerinde oku
mak üzere Romanyaya gelecektir. 
Buna mukabil on Romen talebesi 
de İstanbul üniversitesinde tahsil 
edecektir. 

Romanyaya gelecek Türk tale
beleri "Türk Dostları Cemiyeti,, 
nin misafiri olacaklardır. 

Ayni cemiyet, bu sene, ağustos 
içinde, Balkan festivali münasebe 
tile, Türkiyeye bir talebe seyahati 
tertip etmiştir. 

Hariciye Vekilimizin 
ırandaki ziyaretleri 

Tahran, 6 (A.A.) - Para Ajan
sı bildiriyor: 

Doktor Rüşrü Aras dün saat 11 
de İran parlamentosu reisi B. Es
f andiari'yi ziyaret etmiıtir. B. Es
fandiari bu ziyareti bu sabah iade 
etmiıtir. 

12 saatte 
Avrupadan 
Amerikaya 

Londra, 6 (A.A.) - Panameri
c:ın Ai.-ways'ın c:;pper deniz t=.7-
yaresi Atlantilı denizini 12 saat 
40 dakikada geçtikten sonra saat 
10,47 de Foynes adası açıklarına 
konmuştur. 

1üık - Alman ticaret 
müzakeresi 

Berlin, 6 (A.A.) - Anadolu A
sansının hususi muhabiri bildiri
yor: 

Türk - Alman klering müzake
relerine dün hariciye nezaretind~ 
başlanmıştır. Uk ağızda geri kal
mış işlerin halli karar altına alına
rak iki komite teşkil olundu, 

· işçi şikayetleri 
Üst tarafı 1 inci de 

büse geçerken, memJekette yer, 
yer yapılan ve yapılmakta olan 
fabrikalarda çalışacak işçileri de 
gözönünde tutmu~tur. Bu cümle
den olarak Karabükte ya.kında in
faah ikmal edilecek olan demir ve 
çelik fabrikamız, Sivastaki vagon 
fabrikası sayılabilir. Bu iki bü
yük fabrikamız ve bundan sonra 
yapılacak fabrikalarda çahsacak 
işçiler de mevcut işçi kafilesine 
kahlınca memlekette kabarık bir 
yekun tutan bir işçi zümresi teşek
kül edecektir. 

Vekalet, iş dairelerinin yeni 
kadrolarını tesbit etmek üzere ay
rıca bir proje hazırlıyacağı haber 
alınmıştır. İşçinin müreffeh bir 
hayat yaşaması için de, bütün bu 
büyük teşkilat tamamlandıktan 
sonra avrıca tetkikler yapılarak e
saslı tedbirler alınacaktır. 

de bulunan ve 1328 tarihli bir fer-
1 

mania Emil Mayel uhtesine devro-! 
lunan petrol medeni imtiyazı Ve-j 
killer Heyetince feshedilm.iştir. 

Üst tarafı 1 irıci de 
müdahale komitesi tararfından tek
lif edildiği zaman.bu teklifi kabul et
mişti. Buna mukabil nasyonalist 
hükumet, ayni teklifi reddetmiştir. 
Bununla beraber, iyi malumat alan 
bazı mahfellerde General F ranko • 
nun fikrini değiştirdiği söylenmek
tedir. 
lNGlL TERE NiÇlN "BiRDENBi

RE GERi,, DÖNMÜŞ? 

rı dikmelerile hasıl olan hadiseyi hal• 
letmek üzere bu sahalı Larbune dağr 
nm tepesine beynelmilel bir heyet 
gidecektir. 

MESELE HALLEDiLDİ 
Bayonne, 6 (A.A.) - Turistlerin 

yanılmamasmı temin için Fransız 
idaresi tarafından Larhuoe tepesine 
konulan hudud işaretleri b&ldiseı-i bu
gün halledilmiş ve bu işaret1er Fran· 
sız \'e İspanyol heyetleri hazır oldu
ğu halde yerterine konmuştur. 

Stogadinoviç 
Hükumeti 

Roma, 6 (A.A.) - Gazeteler 
ekseriyetle J talyan - Alman mu -
kabil tekliflerinin Berlindeki lngiliz 
sefirinin bir teşebbüsünden sonra 
hazırlandığını yazmakta ve lngilte
renin bu mukabil tekliflere karşı ta· 
kındığı vaziyeti kabili izah olmÇldı- Üst tarafı 1 inci de 
ğım ilave eylemektedirler. tihahatta ekseriyeti almış olmasına 

Giornale d' I talia gazetesinde rağmen çekilmek mecburiyetinde ka· 
Virgino Gayda şöyle yazıyor: lrşmı beklenen tehlikelerin bir baş-

··Kuvvetli ve müstakil bir İspan· langıcı suretinde telakki edenler ol
ya IDÇ!ydana gelmesile bazı imtiyazh du. Onun için Y eptiç kabinesinden 
vaziyetler tehlikeye girebilir. F ran- sonra işbaşına geçmiş olan Stoyadino· 
sa ile İngiltere yüksek bir beynelmi- viç hükumeti hakikaten nazik ve 
lel siyasetin lüzumundan bahsedi • müstesna ahval Ye şerait içinde işleri 
yorlar. Fakat hakikatte yalnız ken- idare etmek mevkiinde huJunuyordu. 
di milli müdafaalarmın menfaatleri- Yugoslavyayı birihirlerile imtiza-
ni düşünüyorlar.,, . cı imkansız P.arçalardan mürekkeb 

T ribuna gazetesi, f ngilterenin bir memJeket ve kral Alekısandr'ı fev
"ani ve izahı kabil olmayan bir şe- kalade meziyetlerile hu parçalan bir 
kilde geri dönmüş,, olduğunu yaz. leştiren bir kuvvet olarak tanıyanlar 
maktadır. · hemen her gün bir inhilal hadisesine 

EDEN ELÇiLERLE GöROŞTU intizar ediyorlardı. Halbuki Stoyadi· 
Londra, 6 (A.A.) - Bu sabah noviç hükumeti iktidara geldikten 

Fransız elçisile görüşen B. Eden, ög- sonra geçen her gün gösterdi ki bu 
leden sonra sıra ile Portekiz ve ltal- türlü görüşler ve düşüniifler çok yan
yan büyük elçilerini ve Yunan orta hştır. Yugoslavyayı teşkil eden muh· 
elçisini kabul etmiştir. telif unsurlar hu kelimenm manevi 

Bu görüşmeler hakkında resmi lıududu içinde ~erçekten bi)-Jeşmişler 
hiçbir malumat verilmemiş olmakla dir. Yugoslavya Tuna boyunda bfr gün 
beraber, parlamento mahfelleti bun dağı1ı{tağa mahkiim bir varlık değil, 
lan lngiliz hükumetinin, gönüllüle· her gün kuvvetini artıracak bir tek 
rin geri alınması hakkındaki müza· milJet haline gelmiştir. İşte Stoyadi· 
kerenin tacili için sarfettikleri gay • noviç hükumeti geçen iki eene zarfm
retlerle alakadar görüyorlar. da bütün Avrupaya bu hakikati peli 

Keza General F rankonun da t>ro· açık olarak göstermiştir. Bu hüku· 
i6lfe mütemayil olduğu ve Dia Rio metin dahili ve harici türlü muvaf
Dasgo gazetesinde son intişar eden f akiyetleri içinde en mühim nokta da 
makalenin bunu teyid ettiği bildiril- hundan ibarettir. 
mektedir. Stoyadinoviç hu muvaff akiyeti te· 

Portekiz hükumeti de gönüllüle- min edebilmek için ne yapmıştır? 
rin geri çekilmesine taraftardır. B. Kral Aleksandr Yuıroslavvanm 
Eden büyük elçileri kabul ettikten birJiğini.,kurduğu zaman zaruri ola
sonra uzun müddet Başvekille gö- rak diktatörlük rejimine miiracaat et· 
rüşmüştür. Başvekil liarid mesele- mişti. Fal:at muhterem ve kalıram~n 
lerle sıkı bir surette alakadar olmak- kraJm memlekette haiz old1l~U '"'' ka-
tadır. iade prestij sayesinde herhangj bir 

HAL ŞEKLlNE DOŞRU!... ~arslntrva malıal ve imkan vermeksi-
Paris, 6 ( A.A.) _ iyi bir mem· zin tatbik ettiği bu rejimi Stoyadino· 

hadan öğrenildiğine göre, General viç gibi halk içinden vetişmiş bir dev
F ranko gönül.Jülerin geri çağrılma • let adamının idııre etmesi gerçekten 
sına mani olmamaktadır. bir mühim mesel~ idi. Stoyadinoviç 

Siyasi mahfeller, bu haber te· hükumeti diktatörlük rejiminin ken
eyyüd ettiği takdirde f spanya mese- disine verdii?i bilyilk saTa!ıiyederi kul 
lesinin beynelmilel cephesi hakkm- lamrken hiçbir vakit zaruret derece
da yakmda bir hal şekli bulunabile- sini ~eçirmedi. Bir hdtava fenni hir 
ceğini beyan etmektedirler. zaruret icabı olarak acı bir ilaç veri-
BiR 1NG1UZ VAPURUNU DA lehilir. Fakat hu zaruret hastayı lü-

ARAŞTIRDILAR zum"uz tazviklar altma koyarak ha· 
L dr 6 (A A ) R yati ihtiyaçlardan ve hiirriyetlerden on a, . . - euter a-

jansının aldığı malumata göre, in • mahrum etme-k derecesine kadar git· 
giliz Cordonia vapuru İspanyol şi- memelidir. Stoyadinoviç bu hakikati 
mal sularında araştırılmıştır. Avnıpada en iyi anlıyan devlet adam-

1 ·1· b hr b farından biri olmuştur. Kral AJek· ngı LZ a iye akanlığına bu 
hAd" h kk d h b sandr'ın ölümünden sonra Yu.,.oslav· a ıse a ın a enüz ir malumat "" 
gelmemiştir. yada diktatörlük rejimini derhal hı~ 

llÜKÜMETÇIL'lR TAARRUZA rakmaktaki teh1ikeyi takdir etmekle 
ı;, beraber hunun tatbikatında memle-

Gİ l~İŞTILER kete hüvük genişlik ''ermiştir. Bu su-
Madrid, 6 ( A.A.) - Brunete kö- rede tedrici bir surette normal idare 

) Ü ~af ak sökerken haşlıyan taarruz hayatına gideceğini fili dc1il1er1e göı:ı
esnasında İ§gal edilmi'1ir. Cümlıuri· tenniştir. 
yet~i]er Villa Nue\'a de la Canada ya- Fakat Stoyadinoviç hükfunetinin 
kınına kadar gelmişler ve saat 16 da dost ve müttefik memlekete yaptığı 
bu mevkie Jıücum etmişlerdir. Mu- iyilik sadece bir diktatörlük rejimini 
lıarebe devam etmektedir. adeta normal idare şek] inde tatbik 

BiR ALMA'V ZIRllLISI etmek muvaffakiyetine münhasır kaJ-
CEBELÜTT 4RIKTA mamıştır. Gene bu lıükfunet zamanın· 

Lonclra, 6 (\ .. \..) - Almanyanm 
Aclıniral Grafspee z1rhhsı, hastahane· 
deki DoyçJand yaralılarım ·almak ü
zere hu ıoahah Ccheliitlurıka gelmi§
lir. 

FR 4NSIZ lll'DUDUNA BİR 
TEC 11'C'Z MÜ? 

Hayonne, 6 ( A.A.) - İspanyolla· 
rın Fransız hudud ta~larını kaldıra
rak bıınlarm verine Franco bayrakla-

dadır ki Balkan Antantı en geniş 
mana ve malıjyette bir sulh amili ol
duğu A\'mpaca an1aşılmr~tır. Nihayet 
Yugoslavtanm mali Ye iktısadi mahi
yetteki en büyük ıne~ele1erı ha11olmı
muştur. Bu itibarla Stoya ~inoviç lıli· 
kfuneti kadar Yugo. lav milleti de is
tikrarlı \"e muvaff akiyet]i bir idareye 
mazhar olduğu i~in kutlanmağa lıak 
kazanmıştır. 
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YUksek Uğretı#Jcn okulu satınalma komisyonu beşk,anhğından: 
Tahmin edilen fiat 

Sevdiği hızı vurup 

Erzakrn cinai 
Ekmek 

Et (Dağlıç ve kıvırcık) 
Et (kuzu) 
Et (Sıgır) 
Pirinç (Antalya) 

Tuz 
Kuru fasulya 
Nohut 

Kuru barbunye fasulye 
Kırmızı mercimek 
Siyah mercimek 

•Yumurta 
Şeker 

Beyaz peynir 
Kaşar peyniri 

Un 
Makarna 
Şe<!ıriye 

İrmik 
Odun 

Mangal kömüril 
Kıriple kömlil":l 

Çekirdeksiz üzüm 
Ceviziçi 
Kuru erik 
Kuru kayllt 
Çam fıstık 

Ku; Uzümil 
Fındık içi 

Çok 
Kilo 

17000 
6000 
2000 
1000 
'2500 

600 
800 

. 300 
400 

150 
7.S 

20000 ıdet 

3400 
1000 
400 

1600 
700 

75 
200 
225 Çeki 

2500 
60 Ton 

600 
2S0 
250 
150 

50 

30 

Az 
Kilo 

14000 
sooo 
1500 
750 

2000 
500 
100 
200 
300 
100 

50 
17000 A. 

2900 
150 

250 

1400 
500 

so 
150 
200 çeki 

2000 

İlk teminat 
Lira K. 
138 00 
200 ıs 

66 75 
23 25 
31 88 

2 03 
7 20 
2 48 
3 15 
1 07 

62 
18 75 
66 30 

24 00 
15 00 

16 80 
12 08 
1 30 
2 25 

'47 25 
6 57 

50 Ton "-'· 67 50 

500 -"'~" 
200 
200 · ~ . ,...., 

ıoo 

8 10 
6 57 
7 50 

Kurut S. 
10 75 
44 50 
44 50 
31 00 
17 00 
4 50 

12 00 
11 00 
10 50 
9 so 

11 00 
1 25 

26 00 
23 00 
50 00 

Tarih ~ .Giln ' Saat Eksiltme §ekli 
22/ 7/ 937 Perşembe 14 Açık eksiltme 
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öldürmüş! 
Tarsusun :Ali Fakr köyünde :feci 

bir hadise olmu§, 18 yaşlnrmda bir 
genç kız beyninden Yurulmali ıureti· 
le öldüriilmüştür. 

Ali Fakı köyünden 331 doğumlu 
makinist Ali Çi>l ayni köyden on lfr' 

kiz yaşlarında Durnwş kızı Dununa 
göz koymu~ , .e kızr almak istemİ§tİr .. 

Ali, birkaç defa ebeveyninden lir 
zı istemişse de red cevabı almı§tır .. 
Ali en son kızla göı-ü~meyi milnasili 
hulmu~ ve ona kız da ~üler yüz göster 
memiştir. Dursunu elde edemiyeceği• 
ni anlıyan '.Ali lıerşeyi göze alarak kr 
zı tenhalarda aramağa ha§la.mıştrr. 

14 00 Cuma 14 Açık eksiltme Dursun kız bir gece güneg battı1' .. 23/ 7/ 937 
23 00 ,. ,, ,, ..., ,, tan sonra çal.I§Illakta olduğu tarladan 
23 oo " ., ,. ,, yorgun argın evine donerlten liöyiin. 
15 00 ,, ,, ., ., yalUnlannda Ali ile 1'a11ıla~§, bir 

280 00 ,. ., ,, ., liaç dakilia :Aliyi 'dinliyen Kız gene 
3 so ,, ,, ., ., 1 red cevanı vennİ§; !Ali llazırladığt 

1500 00 " " " ., tab!lnca ile zavallı ıüza üç el waıl at• 
18 00 " " " " mi§ ve k'.ur&anlarCian nirilİ lieynine 
35 ,, ,, ,, ,, isab'et e'derel21ie'db'alit mı Y.erlere aer 
40 ,, ,, ,, " mif, öldürmü§tür.. ' 
55 ,. ,. ,, ,, Hadise ltöyCie lialier almır alm .. 

' -
60 ,, ,, ,, ,, maz Tanusa hildirilmi§; cftmhUrlyet 

~ 1 1 s müddeiumuı:ıWi, liüklünet aoldoru 

lo 50 70 
H " ,,, u " ve jandarma mliaalli vak'aya gitmir 
" " '' '' { Ier'dir. . 

1 6 19 
25 • 2 

'
, ı 35 120 ,, • ,, ,. ,, ·c ~ .. ::-1 lj , 15 ümnuriyet miiddeiumumisi gece 

Yük"k Öğ,.t ' " --' " ~ • /. geç valite liidar me5eleyi taliliili et• 

937 
nföayetine k ~•n okulunun Mayıa sHtmcye konulduğu ve eksiltmenin lcr muhHiplijl binasınd& topİanan U· lerin belli g'Jn ve S2atten bir saat evvel mi;tir. Bu feci cinayet J<öy'de ilerin 

yukarda ""i a. ar ihtiyac. olan ve hangi gün ve saat« yapdacağr ve bun. Unalma komisyonunda yapdacaktır. teminatlannı Yüksek mektepl" muba. teessürü mucili olm~tur. Katil yıılia. 

Bademiçi 
Kuru incir 

200 
15 

100 

40 

25 
150 

10 
50 

ve yakacak nı~ke mıktan yazılı yiyecek lara ait ilk teminat miktarlan da yanla· Eksiltmeye gireceklerin 937 yılı ti· sipliği veznesine yatınnalan ve §artna· lan.mrş. ölü ilefneililmi§tir. 
1 

tatları eksilt caret odasın.:ı-n ve veklleten hareket meyi görmek ünre 13eyazrtta Ünivcrsi- ~;;;;;;;;;;;;;;;:::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
melerine gör me şartna- rznda yazılmıştır. 1u. r 
!lu yiyecek v: ·~~ •ı·:- &öaterilmiıtir. Eksiltme lsıanbulda eski düyunu edenlerin noterlikten .ıacaklan veıika- te arkumdaki Yüksek öğretm•n okulu B O R s A 
-~--"T"":"--Y-:-a-c:ag:=ı_:n~n:e~au:r:et~le~ek~·~u _m_u_m_iy_e_1l,_i_n_a_sı_i_çi_n.d~e _Y_u_'k .... s_c_k_m_e_k_te_p_-~ıa_r_ı -i'-hr_az_e_t_m_e_ıe_r_i _m_e_c_b_un_· d_i_r._ıs_t-ek_ı_i--d_i_re_k_tıs_r_ıu_· ğu-·n_e_ba_§VU __ rm_a_ı_an_il_s_n_o_ı_un_ur. 6. 7- 937 

Bllt.JOğ'ZU Birinci Sulh HıtTcuk HO.- ıı--Bbalarm---,.---.. --.. -.--.. -oJ-M-,.-,,-_--1 

kimliği~n: rbldo ımıame1:"rn. • ... ..;;-
Katına ile Triyandafilianin mü§te-

11 
__ .. _,_u_.ıe_a_pama_,_•_bl_~ ____ ._ 

EN GÜZEL-
reken mutasamf olduklarI Feriköyün- PARALAR 
de Kostantin sokağında. sekiz yüz alt- ~ sterıın s21,-

I 
·~altı lira seksen K. muhammen •ooıar ~ 121.-
ktylXt~ 360 zira arsanın tama.mı ~ • Fra1lJc 98-
yuun izılt~s! . için a.ç:k arttırma.ya. ko- •Liret 115.-

nulduğundan ri,$.937 Salı gllnil saat :~~J'r, ~.~ 
15 den 16 ya. kadar Beyoğlu Sulli mah • lav1çre Fr. ci5,-

Pezeta ,11 -
• ııarıc 11.-
• zıott ta.-
•Pengo 26,-
•Lq, 14.-
• Dlıı&ı 1 9 , -
:r. 

kemesi BqkltJpliğince m~ıecıe ile • Lml ııs -
satılacaktır. •F.Ionn 68.-

• Erma hfta Si -
• Alba 1049 -

• Kron Çek. Q.L 

Artırma. bedeli muhammen bedeli- • ŞiltnAVUI ..,.,-
"nin % 75 şini bulursa o gün ihale edi- .,_ _____ 2_3-_________ 1 

• Banlmot 267 -

1ecektir. Bulma.dıfl ta.lı:d.ircle on beşin
ci 'Unilne gelen 1.9.937 çarşamba saat 
15 den 16. y& kadar icra olunacak ve 
en çok arttırana ihale edilecektir. 

1 - Gayri menkulün ev&a!r mahke
me başkltibi nemindeki 937121 N. lu 
dosyada. yazılı olduğundan anlamak i.s
tf yenler orada okuyabilirler. 

ÇEKLER 
• Londra 625. • ~ UOQ6 
•Ne't)'Ork 0,7916 •Jladrld 1'- -
•PuU 20.5950 •Betlld l.9710 
• !ııllllnO 15,0560 • Y&l'IO"'I (..,1680 
• BrllkaeJ 4..10 • Badapeft9 4 -
• Attna 87 4.4 •B1lltnl 107.86 
• 0tnfl'ft'I 3.4623 • Be1gnc1 84r.li6 
•Sorya 64.- •ro1ro1teme 27'86 
•Aımıtardatlı 1.4!86 ·~ 2'-04ı 2 - lhaleye kadar birikmiş maliye, 

belediye, vergileri vakıf karesi deUS... 
liya ve yirmi senelik ta.'vlz bedeli mil§· •-----E-S_H_A_M·-----ı 

• Pnl 23.2768 • Bto)'bolm 8,1039 

teriye aittir. 1 iş Bankası 9 so TNmftJ 
3 - Arttırma.ya. girmek isti yenle- , Anadolu 2.ı. _ • Çlmcı- ıa.-

rin muhammen bedelinin % 7,5 nisbe- Reji ı 60 D'DJOD Dil. 
tinde teminat akçesi veya ulusal bir şır. Bayrty ,- IJalı: 1)el. -
bankanın teınina.t mektubunu getirme- llerkea BluılıB'l.- Ba1J11 
leri &arttır. u. Blıorta .- ~ DL IClll 

4 - Arttırma bedeli ihaleden itibar Bomontt 
9
.- Teleft9 

l•Hkrazlar Tahvili ar ren yedi giln içinde mahkeme kasasına. 
yatırılır. ,Aksi takdirde ihale bozula.- •ıDUT.Bor.I 15,95 l3ektrfk 
rak farkı fiyat zarar ve ziyan ve fa.iz • • • • n 15~125 Tn.nmt1 -
bili hükilm kendil'!linden alınacaktır. • • • • m 14.9!1 Rıhtım 

5 - (2004) N. lu icra ve iflas ka.. Cat:Dt.Dahltı 96 - • .AD&dolo • 40 20 
nununun 126 ıncr maddesine tevfikan •Ergeni tatUc. 91>- •Anadolu D '°·IO 

1928 • ıı oo A.mM!oln m 
gayri menkul üzerindeki ipotek sahibi er S. Erzurum 96 76 Knmuıd.l A SS 80 
alacaklılar ile diğer alacaklılar gayri 

1
._ __ 

1 
____ ... ______ _, 

menkul Ur.erindeki haklarım hususile faiz ve masarife dair olan iddialarmı ;....,_ ____________ _ 

isba.t için ilA.ıi gününden itibaren yir- r------.,..---..----11 

T k • Çerpmba P«ten:dMt 
8 Vlm 7 Temmu Temm -

1ürltiyıl la11iaıı • 
mi: gün içinde evrakı mü.sbitelerile bir
likte satıcı memuruna. müracaat etme
lidir. Aksi takdirde haklarr tapu kü
tüğü ile sabit olnuyanlar satış parası
nın paylaşmasından hariç kalırlar. 

6 - Şartname mahke.me divanha
nesinde herkesin görebileceği yerde 
asılmıştır. Fazla malumat almak 'isti:. 
yenlerin 937/21 sayısıyla Başkatipliğe 

=====1'~:6 R. Ahır 21 R. Ahrr 
Glln doğUp 
Gllıı babfl 
Babab D&IDQ) 

Öğle namuı 
Iklndl namazı 
A.kp.m DaJ%l8.lil 

'fa taı aaıııaz> 
lmaak 

436 
19,44 
3,00 

1219 
16,19 
19,4• 
21,44 

4 .36 
!9.43 
S,00 

1219 
16,19 
19,43 
21,44 

Beyoğlu 4 ncü Sull& Hıık1tk Mah
kcrncs i ndcn: 

Beyoğlunda Tarlaba.şı Klreçhane 
soka k 44 sayıda oturmakta iken akıl 
hastalığına müptela olara~{ dinlenme
sinde f a,yda olmayıp vasiye muhtaç ol
duğu eh!ivukuf. raporuyla sabit olnn 
1~~0 do~mlu Seropenin hacriyla ken
dısıne huKukunu siyanct ve müdafaa 
etmek ve emvalini idare etmek üzere 
!'!~ ~b~!ll Dayoğlmıd:ı Valdc çee-, 
meeınde 37 aayılı hanede ohıran Ver
jtfttn B.T.937 tarihinde vasf tayin e.dil
diği ilA.n olunur. 

(V. No. 22486) 

1LAN 
Krıdık-011 Askerlik Şubesinden: 
Harp m~lulleri ile ehit yetimlerinin 

tütün ikramiyeleri gelmiı1tir. 6 Tem
muz 937 den itibaren K.köy 1Içebaylık 
binasında e\ lenme salonunda sabah
ları S. 9 dan 12 ye kadar tevzi edile
cektir. Salı ve cuma gUnleri ~ehit ye
timlerine, çarşamba günleri de harp 
maJQllerinc dağıtılaçağı için paı.art.esi 
ve pecymibe gUnleri No. almak üzere 
Şubeye müracaat cdllccektir. Mtiraca.. 
atta r.~smt seı1et He nilfııs ve maaş 
cUzdş.nları ve Uçer foto rd beraberle
rinde getirılecektır. 

1LAN müracaat etmeleri ilin olunur. 
htanbıtl Dördüncü icra Memurlu-

ğundaıı: KıRUN doktoru 
Pendikte maliye şubesinde seyyar 

tahsildar iken bilen ikametgahı meç· Nec aetl n Ata sagu~ 
bul İsmail Ha.kkt tarafına: Her gUn 16,30 dan ıo ye kadaı 

Aliye olan 300 liradan bakiye 285 Ulclide Tayyare aparttmanlannda. da.in 

lira alacağından dolayı dairemize mü· 2 numara 3 de hastalarını kabul eder. 

racaat eden alacaklrmn takip talebi Cumarteıi ıünleri 14 den 20 ye kadar 
üzerine tanzim edilmiş olan ödeme em- muayene pıra11%dır. 
ri tarafınıza tebliğ edilinek üzere mü- .;:::::=:::::======:::::::;:======:;:::= 
ba§irine verilmlş ve ödeme emri arka- 20 ıün itiraz ve 10 giln ödeme emri 
sına. mübaşiri tarafından verilen meş. milddetl tayin ve takdir edilerek teb
ruhatta ikametglbmızm meçhul bu- liğ makamına. ka.iJJ;ı. olmak üzere ua.n 
lunduğu ıöeterilmio olınasma. binaen olunur. 

Yılm geçen gQnler1 

Yılm kalan etınJert 

2.18 
188 
177 

!,17 
J89 
176 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN BEKhl 

Dahiliye Mütehıu1t11 

l'azard&D b&§ka gUn.lerde Olledlll -
11ııat (2,6 tan 6 yaJ kadar lıt&nbuld& Dt* 
yolunda (lO•> numaralı bu9UA1 ka~ 
hutaıa.rı:m kabul eder. Salı, cuma.rtilıl dia 
ıerl sabah "9,5-12" .eaatıer1 baldkl fulı:&rllJ 
m&hıruştur. Muayenehane ve ev teıetoıl 

~398. KI§lık telefon: 210~ -



1 - KURUN 7 TEMMUZ 1937 

Marmara Mıntakası 
LÇÜLE ve AY R 
aşın·· f et işlıği den: 
inhisar idaresince şarap şişesi 

olarak kullanılmasına, Iktısat Ve
kaleti tarafından müsaade edil
miş olan 340 santilitrelik galo·n
ların menba suyu ticareti yapan 
bazı müesseselerce toplattırılıp 
kullanıldığı. anlaşılmaktadır. 

14·.~2~ . sayılı ölçüler nizamna
mesinin 74 Üncü maddesi hüküm
lerine aykırı olan bu boy şişele
rin kullanılması ancak, 85 inci 
maddeye göre izin almakla müm
kündür. 

340 el. lik şişelerin kullanıl
ması için lktısat Vekaletinden 
yalnız inhisarlar idaresine me-
zuniyet verilmiş olduğundan 
bu galonların inhisar şarabından baş
ka şeyler için kullanıldığı gUrttlilrse 
failleri hakkında 1782 sayılı Ulçftler 
lianunu mucibince takibat yapılacağı 
E Ulu olunur. 

'.r!!"- ' " 

Yüksek öğretmen okulu satınalma 
komisyonu başkanlığından: 

Yiyeceğin cinsi Mikda~ Mecmuu ilk teminatx Eksiltme gilnU 
ve saat ve ıckli 

L. K.. L. K.ı 
34 kalem yı., 19370 Kilo 1157 65 86 82 8-7-37 perşembe 

sebze 266600 Adet 806 00 60 45 saat 14 de açık 
5600 Demet 56 00 4 20 eksil.tme ile. 

--
2019 65 151 47 

. Yüliseti öğretmen okulunun mayıs 938 nihayetine kadar ihtiyacı olan ya§ 
sebzenin mikdarları şartnamesine göre yukarıda gösterilmiıtir. 

Bu yiyeceğin ne suretle eksiltmeye konulduğu ve eksiltmenin hangi gün 

ve saatte yapılacağı ve buna ait ilk teminat mikdan da gösterilmiştir. 
Ekailtme İıtanbulda eski dllyunu Umumiye binası için!de yüksek mektep -

ter muhasipliği binasında toplanan satınalma komisyonunda yaudacaktır. Eksilt· 
meye glr~eklerin 937 yıl ıTicaret odasından ve Veldletten hareket edenlerin 
Noterlikten alacakları vesikalan ihraz etmeleri mecburidir, İsteklilerin belli gtin 
ve saatten bir saat evvel teminatlanm yüksek mektepler muhasipliği veznesine ya· 
brmalarr ve şartnameyi görmeli üzere Beyazıtta Universite arkasındaki Y.ilksek 
öğretmen Okulu Direktörlüğüne baıvurmalan ilan olunur. :(3589) 

-
1 

Birinci sınıf Operatör -
Dr.CAFER TAYYAR 

Umunıi cerraht ve sinir, dimağ 
cerrahisi mUtehassısı 

Paris Tıp Fakültesi S. Asistanı 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 

estetik - "Yüz, meme, kiı.rm bu
ruşuklukla.n,, Nisaiye ve doğum 

mUtehassısıı 

Muayene: Sabahlan M e cc B nen 
· 8 den 10 a kadar 

öğleden sonra Ucretlidir 
Beyoğlu, Parma.kkapı, Rumeli Han ı 
- No. ı Telefon: 44086 

ı l 1 

U§a}tta. mulOm Ofuzbiro'ğlu :Yusuf 

Kızı Fadimeııln koca.sr Uşakm Kamer 

mahallesinden Kasap Murat oğlu HalC

kı aleyhinde U§ak AsliY.e hukuk mah"-

r ışinizde 
KOLAVLIK 

Her ne itiniz olursa çabucaJC ~tnmali. '.A:partman ev. 9d 
her türlü qya almali ve satmak arzu ettiğiniz takdiMe 
hiç vakit geçirmeden Ltanbul :(743)~ numaralı posta liutuau iUfre.. 
sine bir mektub göndennekle i§İnizi bitirininiz. 

Bc.ı akşar;r;ı 
• 

adiye Pl-jında 
Münür -Nureadin konseri. 
Sinemada Mayerlink Facıası 

kemesinde açtığı boşanma davasında ----------------------~ 

müddea.aleyhin Ha.kkmm ma.lia.lli ika.- ru·· rk Hava Kurumu 
metinin meçhul olma.smdan kendisine 
davetiye ve verilen gıyab karan ga.ze.. • 
ıe ue nan suretiyle tebliğ edilerek Büyük P ı yan g osu 
ma.'hkemeY.e gelmediğinden gıyabında. k lT J 
icra kılınan mahkemesi sonunda: Hü- 3. ÜnCÜ eşide e•nzUZ 937 dedir. 
kUm. kararında yazısı sa.bit olan sebep- B •• •• k • k • 45 000 L• d 
lere göre da.vacmm boşanma davasını uyu 1 ramıye: • ıra ır. 
açmakta. haklı ve iddeasr kanunu me- Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000, liralık 
deninin 132 nci maddesine uygun bu- ikramiyelerle ( 20.000 ve 10.000) liralık 
lunduğunda.n iki ta.rafın Jjoşa.nma.lan-
na ve kanunu mezk\ıru.n 95 :net mad. iki adet mükafat vardır. 
de5ine tevfilian karmm başhsiyle D l K K A T : _ --1 

evlenmesi için hüküm tarihinden itiba. Bilet alan herlieı 7 Temmuz 1937. günü alipmma liaCiar biletini cw 
ren Uç yUz gün mtiddetle beklemesi~ ğiştinnit ~ulunmabdır. • • . • . . . . /,;'-M"oti~~ 
ne ve masarifi muhakeme ve ilim har- Bu tarihten .oma bilet üzenndeki liakKr salat olur... ı './." 

cmm müddeaaleyli Hak:kıya yükletil
mesine kabili temyiz olmak üure 11. 

6.1937 tarihinde karar verilmi§ ol
makla. tarihi ilandan itibaren ou beş 
gUn :içinde milddeaa.ley!b:in ka.nun yol
la.nna. müracaat hakkı olduğu bildiril. 
mel! üzere illn ve 'tebliğ olunur. '(3980) 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Umum Müdürlüğünden: 
Avrupa Hattında Hayvan ~llyatına 

TenzllAt 
Analiat Hay;van tarifesi 10 Temmuz 1937 tarihini!en itiliaren A"vrupa !id. 

Neşriyat Dr. l{efilC Alimet Sevengil tında da tatbik edilecektir. Bu suretle mevaşi nakliY,atmda mUhlm msoette 
- Sahihi: Asım Us tenzilat yapılmıştır. 

Fazla tafsilat için ista.sY.onlara müracaat edilmelidir, '.C1880) [(8903)~ 
\ 


