
Meclise verilen 
layihalar 

Ankara, !8 (Htl8U8i) - Er
~ hattının Uzun Ahmetler 
ıstasyonuna kadar temdidi ile 
u~uru belediyeye mUteallik ah. 
kamı cezaiye hakkındaki kano. 
n_~ be.it ~addelerini değiştiren 
layıhayı hük:Qmet Meclise gön. 
dermiştir. 
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Viyanadaki Nazi polia 
müdürü öldürüldu 

Londra, !8 (A.A.) - Dally 
Herald ruetesine göre Viyana. 
nın nazi polis mtldUrll Steinhau. 
ssel, geçenlerde Viyanada vuku& 
gelmiş olan arbedeler esnaamd& 
öldUrUlmilftilr. 

9100 tonluk bir Ingiliz Sovgetler Leningrat civarı· ...... 
k •• •• b t ld . miilıim mıktarda ruvazoru a ırı 1 tank ve tagqare tall.şit ettile 

lngiliz Kralı dün Avam kamarasında Molotof 
bir nutuk sögligerek dedi k i: Finlandiya - Rusya ademi 

tecavüz paktının hUkUm· 
den dUştUğllnO tebliğ etti Harbe devam için bütün tebaamın 

enerji göstermesini istiyorum 
kalAde mllteşekkirlm. Harp 
gemilerim, balıkçı ve tUccar 
gemilerimizin yardımlariyle, 
denizlerin serbestlsini temin 
ediyorlar. lngllterede, Fran· 
sada ve deniz aşırı mıntaka-

Y 1 
Loadn, !18 (H1181l81) -

anlış kı•tap Avam Kamarasının yeni içti· 
ma devresi Kralın bir nutkty· 

1 
• le açıldı. mese esı Nutkun en fazla dikkati cel-

beden fıkraları şunlardır: 

~~"9'"tlMt'tii'--"1~HİİiarjbliliJdeivllİ 
tlyorum. BQtUn domlayont.-. dtrJer. 1Ceadllerln4en atelllJea 
rım, bana bUUln kalplerlle mil- gayretleri ve fedaklrlıkları Yazan: ASIM US 

Birik Millet Mecliainde Müs.. 
~:~P Reisi Rana Tarhan 
L -..;.a llir ıual takriri ile maL 
~t ..ı....nda- 10D zamanlarda ;!"'kata menua olan yanbı ki. 
L";. IDeaeluİ bir bükUmet mese. 
.... ola,.or. 

Fikrimizce ha ~t kitap me.. 
~ Wlbuaa iki noktadan tet. 
~ ohımıbilir: 

zahir oluyorlar. rıı mUzahere· yapacaklarına eminim. 
tin mUessirllğinden dolayı fev· (Det1Gmı 6 ıncide) 

Belediye Daimi encümen azasm
dan Hayri Uğur vefat etti 

(Yazın 2 incidt) 

Moskcna, 28 (A.A.) - Havas 
ajansı bildiriyor: 

Moakova radyoauna nazaran, 
bet Finlandiya askeri tarafmduı 
vukuu iddia edilen tahrik hare. 
keti neticesinde bu akerlerden 
üçü tevkif edllmit ve iki tüf ekle 
bir röverver müsadere olunmuş. 
tur. Diğer taraftan saat 18 de 
Finlandiya arazisinden Sovyet a. 
raziıüne bet el tüfek atılmlftır. 

ya topçuaq.nun Sovyet aruiıine 
ild top attıiuu ve buctudu ıeç
mek tqebbüsilnde bulunan Fin
landiya piyade gruplannm Sov. 
yet kıtaatı tarafmdan açılan mit
ralyöz ateşiyle piiakilrtilldliiünii 
tebliğ etmektedir. 

Moekova radyoau hudut muha
fız mUfrezelerlnin derhal takviye 
edildiğini haber veriyor. 
Heıawci, !8 (A.A.) - HUki\

met Sovyet notunu müzakere 
(~mı 6 9,,,.ı.ı,,' 

~ - Yaabt dmen kitap mek. 
..... ~ ell..U.. nriL 
......... enel NllDİ bir tetkikten 
~ olduiuaa söre Maarif Ve. 
~ ait bir meauli:ret var mı. 

Beynelmilel şöhretlerimiz var mı ? 

F
- _,. --

1
-• h - · R-- f--k- - Arnavuff uk isiiklalinin 27 nci ydı 

"v .. 1q kitap mh•i+ matllaa.. 
~ -.0.e naile ftl'ell kitap, Mas. 
;-- Nihadm kitahı, :yeni hudmıt 
ıa: .. -•teplere yeni laıhal ediL 
i:l.. .. t.iı: eser defilclir. Dört sene
~ talebelerin elincleclir. Şa 
~ortada idari t.ir me...U,et 
..._ cluia blNI edilse \ile 1.a. 
,;"."'il~ IOÇIDİf aeaelerden mücle'ner 

-..ıli1et olclaiu meJdaada
• • Bir Maarif V eki1inin nmı.. 
~ llMıldeplerde okutulacak kitap. 

en.iden salihi,etli ihtiau 
~ hav.Je edilenle ıös
:.... &eçirtmektir. Tetkik itini 
~ ..................... 
1ııııı.... ıııııuı derecede dikbtle ~ 
_._. olana ıhaclan nkileti .....ı 
~ edelüriz' Mutafa Niha
~ da WJle Wr tetkik m. 

aeçirildikten ...... .. 
lfteaali,eti •dece tetkik va

aı.:1-.ı deruhte etmiı olanlarda 
---- mı? 
~da ki J'anbthk iddia eden 
~ :eıere mukabele eden yazı. 
~~. bu cümleden hmail HaW. 
k.. ~ ııra tenkidini tahlil eden 
~retlnenler, hata idclialannm 
~~ bizzat müddeinin bata 
~ Wundaiuftu itbat etti.. 

._ hatta ıimcli kötülediği hu 
~ 7İne meldeplerdd den ki. 
~ole.le okutulan kendi kita. 
......_..._ aena hile etmiı oldujunu 
-....P IÖltenliler. 
~ lllinaka .. dan ıon kalan in. 
....:. !'atası olan bir kitap me
~- ziyade keneli bata eden 
ı&..~hhih meteleai mü.ac:ehe. 
~ 'l.alandaiamm intihu ol. 

8 1 1 1 Don şehrimizdeki Arnavutlar tara-
A tayın cevabı tından iki ıurtu tuııan111 

"Bütün imkanlara rağmen hususi bir dikkat 
uyandıramıyoruz. Garph mütefekkir bizim 

dev aynamızı kullanmıyor,, TUrk edip w mütefekkirleri 
arasıMa beyneJmilel ~ 
sa.bip kimleri tamyonunus? 
Mevzuu. etrafmda açtıpmz an. 
kete ''Ulu&" baılmulıanirl Falih 
Rıfkı Atay fU cevabı verdi: 
-" Za.manDDIZID beynelmilel 

en bllyilk tölıretlerinden biri bL 
zimdir: Garp ve Şark llemi as 
ker ve inltıltpçı Mustafa Kema
li tanıyor- Jlim, fen ve edebiyat
ta ona yakm ş6bretlerimiz yok
sa, bunun sebebi bUyUk kıymet. 
lerden henUz mahrum oluşmnuz.. 
dur. Kendi vasatlığımız içinde 
çalkanıp duruyoruz. 

Meçhul büyüklerimizi vaban-
cı memleketlere tanıta.bilecek 
bir haylı ptıaiyet TUrkiyeden 
gelip geçiyor. Bir QOk liBaDlarda 
tilrkçeden tercümeler var. Bazı 
üniversitelerde fikir adamları
mıza kürsüler açılmUJtır. Bütün 
bu imldnlara rağmen, hiç bir 
tarafta hususi bir dikkat uyan. 
dıramıyoru. 

Ne yapalım, ~lı mUtefek.. 
kir bizim dev aynamm kullana. 
mıyor: Tabii ebadnna ~ 
mahpus kalıyorUS. Yeni neailleri 
dah& iyi yetl,ıirmeğe çalJPlım. 

Ege denizinde 
Meçhul bir tahtel~

hir prüldü 
Bozçaada ile Babakale 
sında bandıruı meçhul 

ır _denizaltı gemisi görül· 
'11flı, ve alAkadarlara blldl

Jmlftb'. htanbul Mmtaka 
man Reisliği Ege denizl

ı:J çıkacak vapurlarm ve 

1 • Jer vesaitin lhtlyaUı dav· 
· ranması için kendilerine 

' ,tebllfat yapmıı,br. 

Bulpriatanda bir tevkif 
ariM. 18 (B1'ftll) - Röyter 

ajaıwnm Bulgaristan muhabL 
ri, yan1ığ haber vermek suçun. 
dan Bulgar r.abıWmC& tevkif 
ediJilıiltlr 4 
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---- 6 ş a ret ı e r --·~J 
Bize göre hii.dise
ler ve hakikatler 

Mii('etTct IUlldl,a.t ycıkllll'. 1 u-.aıı hakik'1tin mikyasıdır 
süzfi tlo u.rtık lıcı;;cı·i lıh· ı·chhcı· \leı1,ildlr. Hakikat lındutlarn, 
Jnı;an to11hıluklarma. gHrc bil" \'al'lıktn•. Dil' denizin, veya bir 
daı!;ın nrlrn.sı ile füıii arasında tft.hiat bnkmundun belki bi1yiik: 
fıu·lt )"oktur. Fakat hu daA ve deniz iki ins.an toı>luluğu ara
sında htr lıııclııt 'azifesini göriiyoı• .. a denizin i:d yiizfınde, da
(;m lld ~·n.ıuacnula ya~ıyan hakikat ayni değildir. 

HAıll,..e ı'ynl oldui!;u halde onun karşısmdn her cantla 
koııılı ııo ı:üre hlr 'ıu:iyct nhı·. 

Bıanıın lc:irıclir ki, ı\nkaı·auın, Ronıaıun, l\.Ioskovıının, 

Iletlinln, l'nı·lsin, lıotHlrtmtn Jıakikat tclfiltkileri birbirinden 
f:lrkh olııhillr. ('iinkii heı· kavim hfıdisclcri kendi menfaatleri, 
ve keneli za\iy<.·,.i hudutlaundan müt::ı.lea etmektcdiı'. 

Bize göre bfıcliso yok.tur. Fakat bize göre hakikat ' 'ar .. 
1 dır. Billıassa. politik lıfüllsclerl tetkik ve miitalea. ederken 

kendimizi daima. 1\..nka.ra. kalesinden ufuklaı·ı seyreden adam 
ol<luğı.mıuzu unutmamalıyız. Biı· an tçln tahayyüle d:ılmak, 
bir an için kendinden geçmek, bir an için mücerret ha.!dkatin i 
hiilyıısma dalmak, miinon·or ic;in, biUıassa oU kalem tutan i 
vatandaş lc;in işlenecek lıat:ılt\nn en bÜ;}iiğft olur. i 

Hadisclel' kaı•şısıncla. tefsirler yap::\l'ken ,-ntamla~ şu : 
noktayı ru;Hl. ihmal etmemeliclir: ! 

- HCl' şey ancak bize göre manalıdır. E 
• 

·-----·--··---· ... -------·· ..... ··•··· Sadri Ertem ~--···: 

Belediye Daimi encümen azasın
dan Hayri Uğur vefat etti 

İstanbul umum! meclisi dainıi r hşr.,ış, halk frrkası teşkilatı yapıl. 
encümeni basm-dan Hayri Uğu. dığr zaman da orada vazife almış 
run acıklı bir şekilde ve hemen ve faydalı olmuş, vatanpehver ve 
hem:ın ani denilecek surette ve- güzide bir insandı. 
fat etmiş olduğunu okuyucul:m.. Cumhuriyet Halk Partisi Ça. 
mıza haber vermekle müteellir talca kazası i<lare heyeti reisi idi. 
miz. Evvelce Ziraat Bankasında me .. 

Hayri Uğur belediyedeki daimi mur iken Çatalca kazası namına 
encümen odasmda cuma günü İstanbul vilayeti umumi meclisi. 
akşanu ta:n sıhhatle ve neşeli ne aza seçilmiş, vilclyet ve be1e .. 
bir şekilde geç vakte kadar meş. diyenin tevhidinden evvel ve son. 
gul olmuş, işi bittikten sonra evi- ra müteaddit defalar daimi cnciL 
ne gitmiş, fakat ertesi g-ünü va.. mene aza intihap olunmuş ve me
zifesine gelememiştir. Hayri U.. saisiyle muhitinde memnuniyet 
ğur evinde gece birdenblre san.. uyandırmrştt. 50 ya~lannda ka. 
cdanmış, getirilen hekimler san. dardı. Fevkalade halfık, kibar, 
cının devamr errasmda hastanın çalışkan ve iyi insan olarak tanın .. 
karnının da şişmekte olduğunu mış, sevilmişti. 
görmüşler, cumartesi gUnü hasta Cenazesi Lalelide Harikzede.. 
cerrahp::ışa hastahancs:ne nakle. gan apartımanlan karşısında Ka. 
dilmiştir. Mütehassıslar derhal nath apartımanm<laki ikametga .. 
müdaha1e lüzumuna kanaat ,ge- hından bugün şaat on ikide kal. 
tirmişler, hasta ameliyat edilmi~. dırrlacak, namazt Valde camiin. .. 
kendisinde apandisit ve britonit de öğle rtamazmı müteakıp kılı. 
vaziyetleri bulunmadığı, fakat nacak, ve Edirnekapıdaki şehit.. 
pangreas iltihabından mustarip liğe götürülüp defnedilecektir. 
o1duğu görülmü~tür. İstanbul umumi meclisi azası 

Pangreastaıki iltihap temizlen. ve parti mensuplarr cenaze me. 
mlştir. rasimine iştira.'t edeceklerdir. 

Hayri Uğur'un rahatsızlığı er- Gazetemiz ailesinin teessürle. 
tesi pazartesi günil toplanan İs- rine iştirak ve İstanbul umumi 
tanbul umumt meclisinde Vali ve meclisini böyle değerli bir uzvu.. 
Belediye Reisi D~ktor Liltfi Kır. n11 kaybetmiş olmasından dolayı 
dar tarafından mevzuubahis edil. taziyet eder. 
miş ve meclis namına kendisini DAVET 
yoklamak ve hatmn1 sormak il. tıt,..nlnd Belediye Riyasetinden: 
zere iki aza ıeçilmi§tir. Encümen daimi vilayet azasın .. 

Hastalığın pangreas iltihabı dan Çatalcalı Hayri Uğurun dün 
olduğunun öğrenilmesi, marazın akşam vefat ettiği teessürle öğre
aman vermez mahiyetini bilenler nilmiştir. Cenaze:ıi bugün saat on 
üzerinde pek derin ve acı bir tc. ikide Lalelide Tayyare apartt. 
essilr vlicuda get:rmişti. Nihayet manlan karşısında Kanatlı apar
müessif akıbet, bütün tedbirler trmanından kaldırılacak, cenaze 
alınmış olduğu halde mcınlesef namazı Aksarayda Val<le camiin .. 

1

1 dün akşam saat 20 buçukta vuku_ de kılmaca'.c, Edimekapı şehitli-
bııl:nuştur. ğine defnedilecehtir. 

Hayri Uğur Çatalc::alıdır. Milli Umumi m~clis azası arkadaş. 
mücadele sen:lerince Trakya larırun cenaze merasiminde bu. 
mtidafaai hukuk cemiyetinde ça- lunn:aları rica olucıır. 

---------------------• 
ı Ayakkabıcılara 
~ gizli bir zarar 

Ayakkabıcılar ölçüler kanunu 
<;ıkmcaya kadar kullandıkları 

• derileri, avak hesabı denen bir 
örf ve adet ölçüsUyle edinirler. 

:1 di. Kanun sistem metr~ki kabul 
r] ettiği için, ayak hesabı da ona 
'· uydu; fakat ayakkabxcılarrn 
·1 anlattığına göre bu değişmeden 

deri tUccarı kazandı, ayakkabı. 
·ı cılar zararda! 
ı ırnçUk santim farklarının vil. 
ı. cuda getirdiği ye1•1'.'tn, sırasına 
ı· göre deri b:ı~ına bir lirava ka .. 
" dar varır. Hele burad~n Anado. 

!uya yapılan satr~larda vaziyet 
rı bur.a daha müsait Förünür. 
l Ö!çUier da;resi, yahut beledL 
r ye yalnız ölçüleri ayarlamaktan 
·· veya bunlan kontrolden başka 
• bir .,ey daha vana~az mı'? 
.c Satışı yapılan derileri kUc:Uk 

bir resim mukabilinde öl~me1.t 
r ve neticevt damg~ lam ak. Bıı 
.. i:.ilcme ameliyesini derinin il"'ali 
ı verlerittde ıranmak h mUrıklin. 

Kısa haberler~ .............................. 
ıtt Denizyolları idaresi yann 

aktamdan sonra müracaat edecek 
mektep talebelerine paso venni. 
yecektir. 

* İstanbul liman reisliği Hey .. 
beliada, Bostancı, Fenerbahçe ve 
Yenikapr mendireklerinin deniz
lerle tahrip edildiğini görerek 
tetlıbirler almağa karar vermiştir. 
Bu mendireklerin etraflarına taş. 
tar konacaktır. 

• !ngiıt.ereye ısmarlanacaık 11 
vapurun mUnakasa müddeti ya. 
rın akşam bitmektedir. Vapur
lan inşaya talip olan İngiliz fab. 
ril:aları tekliflerini Lon-:lra sefa. 
retimize vermislerdir. 

• Devlet Decizvollart Umum 
Müdürü İbrahim Kemal Bavbora 
dün s?.b3h Ankaradan şehrlmiz.e 
dönmli'itÜr. 

• Dün Karadenizden limanımı. 
za gelmesi beklenen Denizyolla. 
rmrn Aksu vaouı-u fxrhnaya tutu
larak Sbon limamr.a sığınmı~ ve 
24 sa<ıt beklemhıtir. 

• Tunus lim:ı.nında uzun za 
manrl.'.lnberi veba hastahO.r ~örül 
medi~inden bu lirran müvareda. 
tma konulmuş olan veba tedbir; 
1·~1 ~rrrJ.,.,rrtır. 

bir mzıddeclir. Zı:ııııanis. 11rtın ek. 
silı:nMİ yoktur. Zanncdlyon1z ~i 

Orta ve liselerde ders sistemi 
hakkında doktorların verdiği rapor 
Ayrıca çocukların girmidört saati nasıl 

geçirecekleıi tesbit edildi 
Orta okul ve lis.c talebelerinin 

devam saatleri beslenme tarzları. 
nı tetkik için toplanan komisyon 
mesaisini tamamlıyarak raporunu 
Vekilliğe vermiştir. 

Komisyonda Profeı:ör Ak11 
Muhtar özden, Neşet Ömer tr. 
delp, Hirş, İhsan Hilmi, Fah
rettin Kerim. Doçent Mehmet 
Ertel, vekalet sıhhat işleri ba§. 
müfettişi Cem Osman bulun
maktadır. Komisyonun raporuna 
göre yeni tatbik ediler. orta ted
risat ders sistemi şekli sıhhi ba. 
kımdan !ay..:alı görülmektedir. 

Gündüzün yorulan her şahıs 
yorgunluğunu gidermek için uy .. 
kuya muhtaçtır. Her yaşın uy
kuda geçireceği saatler aynı de. 
ğildir. 13-18 yaşındaki orta ve 
lise devresindeki gençlerin muh
tac oldukları uyku zamanı en az 
9 ~at olarak kabul edilmiş oldu. 
ğuna göre kalkma zamanı ile ya.. 
tış saati bu fizyolojik ihtiyaç göz 
önünde bulundurularak tesbit e. 
dilmiş, yatılı, yatısız ve çift ted. 
risat yapan orta ve lise okulları 
için yirmi dört saatlik müşterek 
bir program vücuda getirilmiştir. 
Bu programa göre orta ckul ve 
liselerimizde derslerin bUtün di .. 
ğer memleketlerde olduğu gibi 
sabah sekizde başlamasr sıhhi e .. 
saslardan çok faydalı görülmü§. 
tür. İn~n cemiyetinde görülen 
terakki ve tekamül hamleleri ba .. 
kımmdan da milletimizin çok ça. 
lışması lazımdır, 

Bu da ancak her ferdin bünye. 
sinin müsaadesi ni.sbetinde aza.. 
mi bir surette çalışması ile müm
kündür. Bu imkan da çocukluk 
yaşından itibaren bu tarzda bir 
çalışma it~yad1 almakla temin o. 
lunabilir. 

Orta okul ve liselerde tedrisa .. 
tın eski senelere nazaran bir sa .. 
at evvel başlaması sıhhi ve sosyal 
bakımlardan daha faydalıdır. 

Bütün orta okul ve liselerde 
sabahları saat sekizde ('erslerin 
baslatılması ve h~r blr den~in 45 
daldka devam etmesi n dersler 
arasmda on da '-ika tcneffiis temi. 
ni ve 10,5 raddelerinde 20 daki .. 
kalık teneffüs esnasında basit bir 
kahvaltı (mesela biraz ekmek. 
peynir veya terayağı, çaysız) y~ 
tılı mekteplerde aynca saat beş. 
te kahvaltı (çaysız) verilmesi uy. 
gun görülmüştür. Programa gö .. 
re dersler saat 12.35 de sona ere .. 
cektir. Günlük dersleri hazırla
mak için öğleden &cnra çocuklara 
3 saat ayrılmrştır. Cıı.-nartesi gün .. 
leri öğleden sonra tatil olduğu i. 
çin cumartesi programlarında or. 
ta okul ve liseler arasında ve bil.. 
hassa çift tedrisatlı orta okullarrn 
ders zamanlarında bazı tadilat 
yapılması zarureti hasıl olmu§
tur. 

Yalnız prensip olarak çahşm::ı 
için ayrılan zamanlardan ba~ka 
va1.;itler için ev vazifeleri veril .. 
memesine, matematik. gibi ağır 
derslerin sabah saatlerine konul .. 
masınm temennisine ve c:uma.rte. 
si öğleden sonra ve pazar günleri 
cocuklann tam c:Hnlenmelerine 
hasredilmesinin sıhhi zaruret ol.. 
duğuna işaret edilmesine karar 
verilmistir. 

Kon;isyan aynr zamanda yatı
srz ve çifte tedrisata tabi çocuk. 
lamr 24 saatlerini r.asıl geçire
ceklerini gösteren bir program 
hazırlam1ştır. Programda şöyle 
deniliyor: 

Talebenin tagaddi tarzı mese .. 

1 1 
Çarşamba Perşembe! 
29 il. Te~.IJo il. T eş. 
ı7Şevval l '8~evva1 
J\ac:.ım 22 l<:ısım '>X 

\'akıııcı Vıısutı E1.ani V:ı-.ııli Eı;ım 

Güneş 

{}ğle: 

lkindi 
Akşam 

Yatsı 

İmsak 

7 01 2 21 7 03 2 22 
12 02 7 20 12 0( 7 20 
14 29 9 46 14 28 u 46 
16 42 12 00 16 42 12 00 
18 19 ı 37 18 19 1 37 
5 19 12 56 5 20 12 37 

lesin-c gelince, yatılı mektepler i. 
çin vekaletçe tabedilmi~ olan tali .. 
matname ve diğer vesaik tetkik 
edilmiştir. Talebeye yevmiye tah.. 
sis edilen 2500.3000 kalori ara .. 
smda gıc'.a tamamiyle rr.ünasip 
ve kafi görüldü. 

Talebeye günde verilecek albü .. 

minli maddeler, karbon hidratlar 
ve yağlar arasrndaki nisbetler a. 
henl:li bir ş~kil:ledir. Sebze ve 
meyvalar vasıtasi rle de diğer gı .. 
dalarda noksan olan vitamin ve 
m:ıdenl milhlerin de temin edil. 
diği görülmü§tür. 

Şirketi havriyenin 1 Yeni kurulac~k 
kış tarifesi üniversite birli:i 

Yolcuların lehine bazı 
tadilat yapıldı 

Şirketi Hayriye idaresinin kış 
vapur tarif esi cuma günü aa
baıhmdan itibaren tatbike baş. 
!anacaktır. Yeni tarifede tale. 
beler için bazı vapur seferlerin. 
de tadilat vapıldığı g!ıbi ilk mek. 
teplere giden muallimler için de 
ayrı vapurlar kon.muştur. Yeni 
tarif ede Köprüden Çengelköyü. 
ne kadar bütün iskelelere uğra
yan son vapur 10 dakika son. 
raya alınmış ve 23,25 te kalk. 
ması temin olunmuştur. Bu su. 
retle !stanbuldaki sinema ve ti
yatrolara gidenler rahatça va -
pura. yet~eceklerdir. 
Diğer taraftan Kabata.şla üs. 

kildar arasındaki ara.ıha vapur. 
la.rı seferlerinin saatleri Ankara 
ve Toros ekspreslerile bütün yol 
cu trenlerinin saatine uydurul. 
muştur. 

---0---

Sivas .. Erzurum İstikraz 
tahvilleri 

Yüzde 7 faizli Sivas - Erzu. 
rum istikrazı:mn altıncı tertip 
ta.hviUeri satışa. çıkarılmıştır. 
Kayıt muamelesi beş kanunuev. 
vele kadar devam edecektir. 
Tek kuporlu tahviller 20 ve yir. 
mi beş kuoorlu tahviller de 500 
liradır. Bu tahviller resmi mü .. 
nakasa, müzayede ve mukavele.. 
lerde teminat olarak ve milli 
emlak bedellerin.in ö<lennıesinde 
de para olarak kabul cdlJecek. 
tir. Tahviller harice gönderil. 
dikleri takdirde 20 liralıklar 19 
ve 500 liralıklar 475 lira adde
dileceklerdir. 

---<>--
Gümrük memurluğu im
tihanında kazananlar 
Gümrüklere memur almak U. 

~re geçen ay lise mezunları a. 
rasmda yapılan imtihanda ka . 
zana.nlardan Mahmut ve Avni 
isimlerin<le iki kisi İstanbul 
gümrükler bafmemur1uğuna ta. 
yin edilmişlerdir. 

Nafia Vekili Ankaraya 
döndü 

Pazar günü şehrimize gelmiş 
ola;ı Nafıa. Vekili General Ali 
Fuat Cebesoy, dün akşam Anka .. 
raya dönmüştür . 

General Cebesoy, §Chrim.izde 
bulunduğu müddet~e yüksek mü .. 
hendis mektebini ziyaretle direk. 
törden mektebi."l faaliyeti ve i.h.. 
tiyaçları bakkmda izahat almt§. 
tır. 

Bu esnada Vali ve Belediye 
Reisi Lutfi Krrdarın ziyaretini 
kabul etmiştir. 

Nafıa Vekili Yıldızdaki teknik 
okulunu da ziyaret etmiştir. 

-0--

Maltaça rşı sı ndaki 
hadıse 

Operatör Orhan tlnsal geçen. 
lerde hususi otomobili ile Fatih 
Malta çarşısından geçerken 45 
yaşlannda bir kadına çarparak 
öldürmü§, asliye dördüncü ceza 
mahkemesine verUmi~ti. 

Ölen kadının Fatihte oturan 
Sıdıka adında bir dul oldu~u an. 
laşılnu§, kızkarde§i Bahire mah .. 
kemeve müracaat ederek opera . 
tör aleyhine dava acını§, 2500 1L 
ra tazminat istemiştir. 

Talebe ertn bütün ıhtıyaç
lar; na k _ rşuyacak 

Dört yıl evvel mevcut bulwıaıt 
Milli Türk Talebe Birliği, Ve .. 
kfiletin kararile Jazyedilmişti. 
U.ğvedilen Talebe Birliği yerL 
ne yüksek tahsil gençliğinin bir. 
lik ihtiyacını bütUn noktalar • 
dan karşılayabilecek bir teşek. 
külün vücude getirilmesi karar .. 
laştırılıruştı. Bu kararın verine 
getirilmesi için Maarif VekiHL 
ği tetkiklere başlamı§tır. ünL 
versite re~rtörü Cemil Bileel Ü. 
niversitede kurulacak birlik iş. 
leri hakkında Maarif Vekilliği 
ile temas edecektir. 

Üniversite Birlif{i tama.mile 
Unlversite gençliğini çevre.sine 
alacak ve gayesi d~ gençliğin 
bütün ihtiyaqlarma cevap ver. 
mek ve arzularını yerine getir .. 
mek 01acakt1r. Birliğin gen!~ 
bir çalı~ma programı buluna.. 
caktır. Bu proPTama g-öre tale. 
be üniversite haricindeki saatle. 
rini birliğin muhtelif kollarında 
c:alışmak suretile gedrebilecek. 
kollan mUzik, soor, kültür, yurt 
araştırma1an seyahat ve saire 
teşkil edecektir. 

Birli~in nroS?ramı ve teFekkU. 
1U hakkında hazırlanacak tali. 
ma.tname hükümlerinden sonra 
kati netice belli olacaktır. 

Şehir okullarında nakil 
yapılmıyacak 

Maar:f Vekaleti vilayet ma. 
arif mlidürlilklerine gönderdiği 
bir emirde lise ve orta okiıllar. 
da f,;ehir içinde bir okuldan di. 
~er bir okula nakil yapllmama. 
smı bildirmiştir. 

Buna sebep te tedrisatın iler .. 
lenıiş olması ve birinci kanaat 
notlarının yakmlasınış bulun.. 
mas1dır. Bu karar dünden itiba. 
ren tatbik JYlevkiine konmuştur. 

Ancak vilayetlerden vilayete 
nakil yapılacaktır. 

l'Aaarif müdürü 
lstruıbul kültür direktörü B. 

Tevfik Kut Çatalcada inşa edi. 
Ien yeni köy o!mllarınm inşaat 
işleri etrafında tetkikler yap. 
mak üzere dün Çatalcaya giL 
miştir. 

-o-

Polon ·ada bulunan 
vatandaşlarımız 
Memlekete a vdetleri 
için her türlü tedbir-

ler alındı 
Evvel:d gün Romanyadan şeb .. 

rimize gelen Varşova Düyük el. 
çimiz Cemal Hüsnü dün alt§amki 
ekspresle Ankaraya gitmi§tir. 
Varşova büyük elçisi Ankarada, 
vaıifesin.e taallılk eden meseleler 
etrafında temaslarda bulunacağı
m söylemiştir. Yeni Polonya hü. 
kilmeti merkezinin Orbean civa. 
rmda bir yere nakledildiği ve di. 
ğer elciler meyanında kendisinin 
de hükCımetimizi temsil etmekte 
devam edeceğine dair Cemal 
Hüsnü birş!y l!'öyliyecek vaziyet. 
te bulunmadrP,'mı b?yan etmiş ve 
An•!(ara:1a birkac P-Ün hldıkta .. 
!onr:ı. tekrar 1stanbu1a döneceği. 
ni bildirmistir. 

dür. dUr. Mat!sat e1Clen ele ge
r cerken kimsenin a.ldarurıac:ırna 

mahal vermiı•er,,.ı~ f"Prct"e hıı 
\ k11rT0ık hco:;:ıp i0irıi hi'l~umetin 
r !:rıntrolü:ııden ~el'.'İrmektir. 

Deri tek tek ve bütün satılan 
e~nfı bu o:izli zarardan kurt~r-1---------------
mak güç olmaz. 

Dün yanılan muhakemede be. 
lediyc mUhenc:'lislerlnd-en isrcail 
Halkkı, şehir ve adliye doktoru 
Enver K:ıran dinlenilmis, !T'ahke. 
me bir defa ~"' vat{a yernr'le he. 
şif yapma~ı lUzu..,..lu vörclüğfo 
den muhakeme}; ba~lca bir güne 
brrak~tır. 

Pol~nvarun isrrali ddayısiyl" 
orac'hki foleri bo;o;uhıt•~ ola, va 
ta'1a~~hrımızın .-e.-t"'~-:ıte avd:t 
)eri için her tilrlil tedıbJr alınmı§
tır. 

Ameri!<alrlar 
bizden mal almak 

ıs1iyor 
Haber piyasada mem• 

nuniyet uyandırdı 
Nevyork ticaret ataşemiz mın. 

taka ticaret od.asma bir mekt11p 
göndermiş, Amerikan alrcdarınm 
Türkiyeden mühim miktarda mal 
almak istediklerini bildirmiştir. 

Amerikan firmalarının almak 
btediği maddebri bildiren bir 
liste de mektuba bağlıdır. Bu 
maddeler arasında bilhassa ana. 
son. balık, deri, av derileri, incir, 
kestane, kitre, fındık. haşhaş, 
kuru üzüm, kuşyemi, made;ı cev
heri, palamut, nohut, sucuk, pas. 
tırma, sünger, sakız, şim~ir, to
hum vardır. Bu ha~r piyasada 
memnuniyet uyandırmı!itır. 

Diğer taraftan dün ecnebi mem 
leketlerden piyasamız<la uzun 
müddettir buhranr cekilen bircok 
mallar gelmiştir. Bu arada Avru .. 
pa harbi baı;ladığıncanberi il!t 
defa olarak mühir.ı miktarda çivi 
gelmiştir. Çivi fiyatlarının dü§e
ceği tahmin edilmektedir. 

DüNKtt İHRACATIMIZ 
Dün Filistine kestane ve elma, 

italyaya balık, yumurta, Maca .. 
ristana sigara, kitre, Yu!{oslav
yaya kitre, bal:numu, Roman. 
yaya tütün, susam, bal•k, tatlı 
bade:n, çiroz balığr. lakerda, 
Fransaya iç fındık, Yunanistana 
taze torik balığı, Bulr,aristara 
taze ve tuzlu torik, yavın balığr, 
sazan balığı, Mısıra iç fıstık, kes. 
tarıe p:ön1erilmiştir. 
Görüldüğü lizere ihraeatımrz 

gündengüne artmaktadır. Birçok 
m;ıddelerin ihrat;ının serbest hı.. 
rakılması bu yolda mühim amil 
olmuştur. 

Dolmaba~ıçe 
hadısesi 

Dün bazı şahitler 
dınlendi 

Eski İstanbul polis müdürü ve 
şimdiki Çorum valisi Salih Kılıç 
ile muavini Kamiran aleyhine, 
Dolmabahçe sarayı önilndeki iz. 
dihamda ı 1 vatanı:!aşın ölümü 
dalayısiyle tzmit ağır ceza n:ah. 
kemesinde açılan davanın şahitıe. 
rinden bir kismr dün ikinci ağrr 
ceza mahkemesi tarafından din .. 
lenilmiştir. 

llk şahit Be§iktaş merkez 
memuru Lütfi §unlan aöylemi~
tir: 

''- O gece icabeden bütün 
tedbirler alınmıştı. Tehacüme 
mani olmak üz.ere kapının kapan ... 
masmı. müdür muavini Kamiran 
ile düşünmüş ve kapıyı kapat. 
mıştık. 

tzdilıamm kapr kapandıktan 
sonra mı, yoksa daha evvel mi 
vukua geldiğini hatırlayamıyo. 
rum. O gece kalabalık çoık fazla 
idi ve halkı dağıtmağa çalış.an 
atlı polislerin atlarma halk iğne. 
ler batrnyordu. 

Bence, hadisede kabahatli mev .. 
zuubahis olamaz." 

Şimdi Çanakkale kontrol po .. 
lislerinden Fahri de §Öyle de
miştir: 
"- Ben içeride fazla tehacüm 

üzerine dışarıya fırladım. Yerde 
ceaetler yatıyor, halk biribirini 
eziyordu. Kimsenin suçu olup ol. 
maclığın1 bilmem." 

ikinci şube mildür muavini 
Tevfik, ile eski ikinci şube müdür 
muavinlerinden Tahsin de.. lazmı 
gelen şeylerin yapıldığını, Salih 
Kılıç ile KAmiranın kabahatleri 
ol:nadığmı söylemişlerdir. Diğer 
bazı şehitler de dinlenildikten: 
sonra evrak İzmit ağır ceza mah. 
kemesine gönderilmek üzere mild 
deiumumiliğe verilmiştir. 

Te§e!driir 
Esbak Tahran Büyük Elçisi aziz 

:.ınbamız B. Sadreddin Sayman'ın 
ölünıüııden doğ~•n büyük acımızı 

pnyhışmak Jı'.ltuf ve nezaketinde bu
lunan Sayın Hariciye Vekiline, Ga. 
lalasaray KJübüne, lstanbul Su idsı· 
resine, merhumun arkada~larına. 

i>üyüklerirulze, yakınlarımıza ve 
dostlarımıza ve onu hasla yatnAın· 
da hususi bir dikkat ve eliıka ile 
tedaviye koşan Doktor B. Necmed· 
din Rirat ile Doktor B. l\ley'e son. 
<;uz şü'mın ve teşekkürlerimizi ar• 
~ederlı. 

Merhumun çocukları: 
Bedriye, Mecdi, Nükhet Necip. 
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Belediye 500.000 lira 
istikraz yapacak - 34 Yaz.-..n Kadircan Kallı 

Valinin konser salonunun ta. 
vanı gök mavisinde idi, sanki bü. 
tıin firmaların en parlak yıldızla. 
rı toplanmıştı da bu küçük mü. 
scllcs salonun tavanına nakşolun. 
muştu. 

Tito nazarı dikkati celbetme. 
den salona dahil olduğu zaman 
esasen bütün davetliler yerlerini 
tutmuşlardı. Güneşten fevkala. 1 
de y~nmış olduklarından yerliler. 
den güçlükle tefrik olunan zabit. 
!er pırıl pırıl üniformaları içinde 
kurulmuş oturuyorlar. Başı şa. 
yanı dikkat şahsiyetler siyah el. 
hiseleri içinde bir he}<·kel gibi du. 
ruyorlardı. Bunların bazılarının 
kollarında idareden olduklarına 
ı:;aret eden beyaz bir kordela da 
h·.unuyordu. 

Kadınların çıplak kolları ipek 
elbiseleri i.ızerine değdikçe tat. 
1ı bir hışırtı yapıyordu. Bütiin 
bu erkek ve kadınlardan çok müt. 
J.ış bir hararet yükseliyor, hava. 
v kaplayordu. Sanki toprak bü. 
tun gün almış olduğu harareti 
j?Cri vermek istiyormuş gibi yer. 
)erden Yı\kselcn buğulu sıcak bir 
hava ağır ağır yükseliyor ve te. 
neffüsü güçle,tiriyordu. 

Çiçekler ve palmiyeler ile süs. 
li.ı küçük bir sahne üzerine yer. 1 
lt>ştirilmiş olan zencilerden mü. 
rekkep küçük bir orkestrayı ol. 
dukça düzgün bir smokin giymiş 
olan bir beyaz idare ediyordu. 

Valinin uşakları hiç durmadan 
mekik gibi işleyor, davetlilere 
muttasıl buz taşıyorlardı. 

Bu hattı üstüvaya yakın mem. 
lcketJcrin harareti ve Pariıte yer 
itltı barlarında taklit ettikleri bu 
~ıcak müstemleke hayatı hiç de 
burada yaşanan hayatla kabili kı. 
yas de~il.. Her halde yer altı bar. 
lan çok kötü bir taklit yapıyor. 
!ar .. 

Trrıb::o11, ( Hıı.cmsi) - Beledi. 
Eiı müddet sonra kahvehane. ye meclisi l'fChrin imarı ve za_ 

de'l çıktı.. Kenarda küçi.ik bir nııi ihtiyaçlarına tekabül etle. 
:<ulübcden gelen kitar ve kasten. cek tesisatı \'Ücude getirmek 
yet seslerine bir kadın agziylc ı üzere G00.000 lira istikraz yap. 
söylen~n güzel bir İspanyol me. 

1
. mak tc~ebbüslindt'<.lir. l\1Gsele 

loclısi karışıyordu: içtıma halinde bulunan be. 
Donde vaı con marıton de 1 lcdiyc meclisim izde hü -

manila1 1 yük bir alaka ile müzakere edil. 
Donde vas eon veıtido mekted~r. Meclis azal~rı arası.n. 

ehines... da hatta daha Cazla mıktnrda ıs. 
Bir hissi kablelvuku kendisini likraz yapmak fikri hakimdir. 

merasimin henüz başlamış oldu- Istikraz ~ıırctile elde cdilcc-ck 
ğu salon-a gitmeğe teşvik ediyor. pa~a şehrin umumi \'<' miih~m ı 
du.. ıhtıyaçlarına ccvaµ ,·erecek ın. I 

.,..ito bir müddet daha yiıriidiı.. şaata sarfodil<"Ceği gibi 15 sene 
Biraz ötede birkaç portakal aldı.. 1.:ırfmda da bu miicsseselcrin .1 

Afrikada her şeyin pişmiş, yan. ~etireceği icar resülmali kapa- ! 
mış gibi bir lezzeti var .. Çiçek. tacaktır. Beledivc meclisi istik. 
ler de kuru otları toplayan müte. raz işini en ciddi bir mevzu o. 
hassıslann ( 1) kokusu, kadınlar. larak ele almış \'e hangi tesisa. 
da sıcak bir çorba lezzeti var ve tın 15 sene. ic:inde rcsi.il~1ali ka. 
şavet bir meyvayı ısırır iseniz a~. p~tac~~ b'!11 ıkt~:d~ hYarıd~t ttlc. 

· d b' k · 1 mm '-'U" ı ce<>gını e emmıyc e 
zınız a ır se erlemcnın ı ık vr , .. k b 1 t 
tatlı lezzetini duyarsınız. 1 mu7.a ereye aş nmıı:ı tr. 

Yolun.u değişt_irdi ve yavas ya. Konya ::Ja sıtma 
vaş yemden vah sarayına dcgru , 
yollandı. .. d I , 

Alman santöz "Şen Dııl" dan m U C a e € S 1 
bir parça ile, Alfred dö Müse'nin 
ga:nh mısralarını okuyordu: 

.•. , Bir gün şrrl ip öldü. 
9 köy bataklıktan tama

mile kurtarıldı 
ğüm zamAn .. 

Mezarıma bir ıöğüt dikin.. Konya, (llıısusi) - Konya 
F.ntt:le-ktüell .. rden. yerlilerden, mmtakası sıtma mücadele leş -

ve üniformalı zabitlerden mürek. kiliıtına bağlı Aksaray ka7.asm. 
kep halk duydukları heyecan ku-.· dan ceçen Ulu rrmak deresi I 
vetivle şantözü alkışlayorlardı. Ak:.aray ovasına iki koldan da. 1 

Nihayet Mod sahnede göriın. ~ılarak 9 kih·ü bataklık içinde 1 
dii.. bırakmakta i<li. 

Tito, onun hic bir zaman bu Bu ovada ı:;ıtmR tahribatı yü. 
kadar giizel olduğunu görmemiş. zünden terkl'dilmiş k{iy de var. ' 
t' dır. 1

• Bataklı;;n S('bebivct vf'l·en 
Mod, yeni bir dansın ihtilaçla. "' · · 

ri için-de topuklarını, ayak uc;ları. bu kollardan birine gc<;en ı;w.ne 
nı sahnenin tahtaları üzerine a. 9600 metrelik hir kanal açtırı. 

tarak Tuz gölüne kadar t<>..nıdit 
henktar sesler ve müzik temposu edilmek suretile iki köy ıntma. 
ile v.ırarak danscdiyor, titriyor, dan kurtulmuştu. 
geriliyoı. kıvranıyordu. Diğer ikinci kolun da etüdü 

~anki bütün vücudu mafsalla. yaptırılarak 19 kilometrelik 

Mikael ilk kamarayı açar· / Conston güldü: 
ken: - Tuhafınıza gitti, değil mi? 

- Burası iyi... Zaten şurada ,, Bunu size biraz sonra anlatırım. 
yalnız bir gecemiz var... Şimdi bir şey sormama izin verir 

Dedi. misiniz? ... 
içeri girdi, yatağın lİ7.erine Bu kaptan, Habeş delikanlısı. 

kendini atarak geniş bir nefes al. nın gözünde birdenbire esrarlı 
dı. bir adam olmuştu. Yoksa bir pa. 1 

Şimdi Elissayı ve vatanını diı. lavracr mıydı? ı 
şünüyordu. Söylediği sözün aydınlatılması 

İkisini de biribirinden ayıramı. için acele ediyordu. Fakat buna 
yordu. Halbuki bunlar yanyana rağmen onun boz renkte donuk 
gclemiyecek, aynı kalpte aynı de. gözlerinin çelik parıltılarına tu. 
recede sevgi ile yaşatılamıyacak tulmuş gibiydi. 
\:adar biribirinc zıd varlıklardı. - Buyurunuz!. .. 

Birkaç saat böyle geçti. Dedi. 
Akşam kapı vuruldu. Kama. - Jtalyadan bir kaçak gi~i 

rot: çıktınız ... Farkındayım ... Bir ka. 
- Yemek hazır; sizi bekliyor. çak gibi deği imi? 

!ar... - ??? ... 
Dedi. - Bunu gi;ı:\eyecck ne var? El. 
O, böyle yalnız olarak daha iyi bet böyle çıkacaktınız. Çünkü o. 

idi, rada her an ölüm korkusu g.eçi. 
Kapıyı açtı ve: riyordunuz !... 
- Ben yemek yemiyecegim... Bu adam yolc:sa her şeyi bili. 

Biraz peynirle ekmek getirin. ror muydu? 
Baska şey istemem. Mikaelin bakışlarmdan kalın 

Dedi. bir şüphe bulutu gecti. 
Kamarot gitti. Kaptan devam etti: 
Bir iki dakika sonra tekrar gel. - Bugünlerde ltalyada Ha~ 

di ve şunları söyledi: düşmanlığı aldı, yürüdii. Coşkun 
_ Birinci kaptan Constcn sof. millettir dogrusu ... Birden parlar 

rada b:.ılunursanız kendilerine şe. ve bu alev gözleri kamaştırır. 
ref vereceğinizi söyledi; bekli. Fakat biraz sonı a kuzu gibidir. 
yor ... 

Mikael istemiye istemiye gitti. 
Birinci kaptan UT.unca boylu, 

zayıf ve sarışın. kırk beş yaşla. 

rmda bir adamdı. Delikanlıyı aya. 
ğa kalkarak kapıda karşıladı: 

Bu co~kunluk sırasında si7.i linç 
edebilirlerdi. 

Mikael bira7. rahatladı: 
- Evet ... Rahatım kaçmıştı. 

Halbuki onlarla dost olmak için 
onların mekteplerinde okuyor. 
dum. 

- Aramızda bulunmakla bize Kaptan ondan tahsili ve mcs-
şcref verdiğiniz için size çok tc. !eki hakkında bazı bilgiler aldık. 
şekkür ederim, muhterem Prens tan sonra birdenbire sordu: 
Mikael... Vapurumuz bir şilep ol. _ İtalyanın Habcşiııtana ıal. 
duğundan içindeki insanların sa. dırmak ihtimali sizi korkutU}'Or 
yısı pek azdır, Biribirimize baka, mu? ... 
baka usandrk. Aramızda bir yol. Mikael hemen cevap verdi: 
cu düşünce hava değişir gibi olu- 1 - Korkutmaz. fakat bize pa. 
yor .. Hele sizin gihi asil bir mil.. nahya mal olur ... Çünkü çok kuv. 
lctin asil tfr gencini içimizde vetli ... Biz henüz orta çaglarda 
bulmak .. yaşıyoruz. Cesaretimiz onlardan 

büyük savas çok iyi göstermiştir. 
tzauzoda iki Avusturya ve Al
man kolordusu. beş yüz binden 
çok İtalyan askerini geriye püs
kiirtmüş, hiç olmazsa ycrındc çi
vilemiştir. Hele uzun zaman 
z<ahmete katlanmak onların ya. 
pacakları iş dcgildir. Az şeve ka
rıa:ıt eoerlcr ve bu itibarla bugün 
faşizmin genişlemek, yayılmak 
ve zengin olmak siyasetine aykı
rı bir karakterleri vardır. 

Durdu. Bir şarap daha yuvar. 
ladı ve ilave etti: 

- Şimdiki İtalyayı eski Roma. 
ya benzetenler ve onun miraıçisi 
olduC'unu sövlivenler. yamlıyor. 
lar. Eski Romalılar çok ıoguk
kanlı insanlardı. halbuki ltalyan. 
tar tepeden tırnağa kadar sinir. 
dirler. 

Mikaclin kulağına dogru eği. 
\erek daha alçak bir sesle diyor. 
du ki: 

- İtalya. on üç yıldanberi gu. 
zel bir masal dinlcyor ve sahiden 
çok güzel rol yapan bir aktöre 
vurgundur. Sezarın rolünü oyna .. 
mak isteyen bu aktör, Dalmaçya 
kıyılarına, Amavutluga. Korlu. 
Anadolu ve Tunusa el atamayın. 
ca Dogu Afrikasma uzandı. Siz 
bu btıvük aktörü gördimi.ız ve 
dinlediniz elbet ... Aktör olarak 
sahiden çok yüksek ve içtendir. 

Kaptan Constonun İtalyanlar 
hakkında övle ısecmc bil~i ve go. 
rfüşleri vardı ki Mikael bunlardan 
bir çogunun o dakikaya kadar far
kın'Cla olmadıgını anlayor: 

- Doğru söylüyor; t1pkı böy. 
le ... 

Diyordu. 
Kaptan Constan sofradan kal. 

,karken gülümsiycrek şöyle dedi: 

(Daha 1ıar) 

·--·------· Acı bir ölüm Tito temsil programını aldı, 
tetkik etti v~ Moddan evvel bir 
İngiliz falcısınrn Mısırlı bir hip. 
notizmacının ve bir Alman şan. 
töziin numaraları bulunduğu için 
bu kadar tahammül edemiyeceği. 
ni anlayan Tito derhal kendini 
sokağa attı. 

rmdan cıkmıı. ve c;ırıl çıplak mun bir kanal açmak sutctile mlitc. 
tazam kolları kemiksiz imiş gibi baki yedi köyün de kıırtanlma. 
kıvrıla kıvrıla göğe doğru, bütün sı işine Ağustos 9:l9 bidayetin. 
firmaların yıldızlarını toplamış de başlanılmış ve bu~ün haber 
olan bu üç köıe semaya doğru aldığıma nazaran bu kanalın 14 
bir yılan gibi yUkscliyordu .. Oh!. kilometrelik mühim bir kısmı 
insanı kendinden geçiren bu çı. açılmıştır. 

Sof a başmda olan diğer dört şüphesiz ileridedir, fakat silahla. 
kisi de ayakta idiler. Runlar ikin. rımıı pek eskidir. 
ci ka~tan ~al.kolm Onster'I~ .dü. Conıton gülümsedi; bardağına ı 
me:ıcı. telsızcı, lostromo ıdıJer. şarabı doldurduktan sonra hepsi. 
üçü~cü kaptan Harrinin nöbette ni birden içti; önündeki pirzola. ! 

Tckırdağ mebusu Cemıl l') · 
lıedın'ın refıkası, hamiyeti Te 
lıerke e h iliği ile tanınan cok 
kı.} metli YC münc' \"'Cr kadınla
rımızdan Ba3an Ane Nimet 
1·, hodın müptela oldu~u has
talıktan ktırtulamı:rarak Cenabı 

llakkm rahmetine ka\'uşmuştur. 

Boş ve karanlık pazar meyda. 
nında çürümüş, kokmuş meyva. 
lar, ıeb:zckrden başka bir şey 
yoktu. Buzlu bir çay içmek üze. 
re girdigi bir kahvehanede bir 
M ar il ya gazetesi buldu. 

rıleıplak kollar gökyüzüne .doğru Mücadele reisliği \'İlayetinıiz 
kalkıyor, geriliyor. uzayor, yıl. merkezinde de sıtma nakili siv. 
dızlara doğru yüseliyordu ! Bu r.isinek. sürf-0- \'C anadarile de 
danseden artık Mod değil, yumu. J?ÜCstde~ye ~:~n}. bir ~kip teşki. 
şak, elastik, sağa, sola eğilen, Ö- 1ı .su;etıle buyuk hır hı7. \'er. 
ne, arkaya yatan, san-ki nahif sa- mıştır. 

pı c;iç~~ı ~ekemiy~~ .nazik -~ir ~ne. • Akhı"sara gı"den 

oldugu anlaşılıyordu. . . nın etini bir lokmada sıyırdı ve 
K aptan arkadaşlarını bırer bı. ~ çiğneyerek yuthı; söze ba§ladı: 

rer tanıttı. . . .. . ·I.. _ Bin sekiz yüı altmı§ yı:dide 
!luı~ların kcndısıne i:O~ter?ık. on beş bin kitilik bir İngiliz or. 

le~ı saygı ve ~ıeJ~ neş.elcrı Mıka. duıunun Habet ülkesini battan. ! 
c\ın hoşuna gıtmış. ıştahı açıl- başa geçtiğini, hatta impa~toı 
mıştı. . Teodorusu yenildikten ıonra1 

bat. ruzgarlara egılıp. ruzgarla 
Gazetesini olrnmağa dalmışken 

Parisli kaldırım külhanbeyi tipi 
bir ec.n-cbi askerle Senegalli zen. 
cı bir çavuşun münakaşasına şa. 
hit oldu .. 

kalkan, dokunulunca solacak bir b 
1 çicekti. me us arımız 

ff)nJın ,.,,,. \ 

. Conston bır aralık Habeş de- kendi kendisini öldürecek hale 
hkanlrsının har~a.gın~ şarap ko. getirdiğini biliyoruz. Eğer Ha. 
yarken Habeş dılıyl~ · beş ülkesi elde tutulabilecek ve 

-:-. On dokuz yıl onc.~ Ras Ta. kar getirecek bir yer olaydı, in. 
farının bardağı!1a da böyle şarap gilizler bırakın.ulardı. Nitekim. 

RADYOLiN 
ile Sabah, Oğle ve Akşam 

H er yemekten ıonra günd~ 3 defa muntazaman 
ditlerinizi fırçalayınız. 

Büyük Zabıta ~Om8n ı 

Sinek Beyi 
------------------------------11 Valeri büyük huzursu1Juk i. ı Bu sırada Roland i~riye giri. 
çınde ıdi. J<"akat hl'yccamm ka. yordu. 
tıyen göstermiyor. hissiyatını - J<:;\•ct do.'itum. sizi çok iyi 
pek güzel kctmc<liyordu. Vnzi. anlıyorum .. diye !\terimans ka. 
yet çok vahimdi, fakat ~yahaL bul rUi.. Fakat temenni edelim 
le karde§ine refakat edip cdemL ki bu a:-,Tıhk kati \'e daimi ol_ 
yeceğinı düşünecek zaman da masın .. 
değildı .. 

Seyahate iştirak derse bir 
da.ha. Rola.ndı görcmiyecekti. 
F&lcat muhakkak ki onun ic:;in 
bir l"n.adct tr..şkil ederdi. FASaSen 
Roland başkası için ayrılmış de. 
ğll miydi! 

Tadc Mösyö l\lerimans'ı müs. 
tnkbel seyahatkrinden haberdar 
etti. Mösyö Mcrimans çok müte. 
eMir görünüyor. ısrar ediyoröu: 

- Hic; değilse bam Valen"'yi 
bırakıyorsunuz değil mi~ 

Dive 80J'du. Genç avukat söre 
kazıştı: 

- Bayrr, v.iz ü&t.at.. Artık 
verim bUl'Mt değildir.. Ben de 
kardeşime refakat ediyorum. 

- Ben de esasen böyle arzu 
ediyorum .. Bir kere düşmanla • 
mızdan kurtulduktan sonra .. 

- Ah .. işallah bu bir an e\'vel 
olur .. Yoksa hepimiz kaçıp Nisi 
bomboş bırakacağız .. 

Zivaret daha bir müddet uza. 
dı. Ayrılacakları zaman Valeri. 
Rolaıid 'ın elini sıktı.. Mösyö 
Merimans gillerek: 

- Çok müteessirim ki böyle 
a\Tılıyorsunuz. kızımın dliğü -
nünde bulunamıyacaksınız.. de.. 
di. Roland mahcup: 

- Baba .. 
Diyerek W.Unü kesmek i!ıte_ 

di.. 
- Haydi yavnım, böyle mah. 

Muhtelif mevzular üze
rinde tetkikatta 

bulundular 
1 A khi.,.ar, ( Husıı.<ti) - Mebus. 
larımızdan BB. Asım Tiimer. 
Rıdvan Nafiz Edgüer ve Kfızım 
:-.:ami Duru, dairei intihabivele. 
rinde evvelce tamamla vamadık. 
!arı tetkiklerini ikmal etmek ii. 
zere evvelki gün Manisaya dün 
de şehrimize gelmi.şlerdir. 

Saylavlarımız Şt'hirde muhte. 
lif mC\-Zular üzerinde tetkikler. 
de bulunarak bir çok notlar al. 
mı~lardır. 
Akşam, halkevinin konferans 

salonunda Kir.ım Nami Duru, 
.. Altı okun iuhı,. mevzulu bir 

koymuştum; elım uf:urludur. girdiğimiz her yerde yerletmiıı; 
D~di. . . bulunuyoruz. H~ balığı pek 
Mıkael başını çcvırmış ve ha. yagh görünür ama, fena halde 

kakalmıştı. ı kılçıklıdır. 
konfcranı:; \'ermis. J!Prck ~al;:;- - · · · · · 
da ve gerekse sehrin muhtelif - İtalyanları çok iyi bilirim. 
verlerindeki hooarlörlcr (.iniindc Tek başına oldukları zaman sahi. 
biriken halk yı~ınları tarafın _ den cessur ve ivi kavgacıdırlar. 
dan alaka ile dinlenmiştir. Fakat yığın halinde bulunurlar. 

Ml'buslarımız. Kırkağaç ve sa çabuk panik yaparlar. Ameri. 
Soma kazalarında tE'tkikl<'rde ka !aki haydutların en korkusuz 
bulunmak üzere bucün Fehri. •e yamanı İtalyan olanıdır. Oto. 
mızden, baştn kaymakam oldu. mobil yarışçılığı. tavv!uecilik gL 
ğu haJde Parti \•e belcdive re. bi korkulu işlerde büyük ccsa. 
isleri, halkl'\'i Prkiı.111. adliye<'i. ret gösterirler. Calışkan ve sı. 
ler ve şehrin ilt"ri gelenleri ta. cak kanlıdırlar. Fak.at dövüıte 
rafından hararetle uğurlanmak Avrupanın, hatta dünyanın en az 
suretile aynlm'ışlardır. ccssur olan askeri olduklarını 

t cup olma. gurur duy .. Dostları . O l:'ece iki çocuk anne11ile ba. 
nuz avdet ettikleri zaman .enin basının odasında yattılar .. Ge. 
çok daha güııelleşmiş bir Kon. oe hidieesiz g~ti. 

Hügoya gelince o hemen 
yara bile almamıştı. 

tea olduğunu görecekler! C balı K · t" t 
ı uma sa ı rıs m o omo. 

Valeri sapsan keeilmi.şti. Ro. l bilini hazırlatarak. oğullarile 
lılııd ~ adamm bu halini gör_ beraber küçük bir c-czinti yap. 

1 dü ve kalbinin derinliklerinde mak istedi.. Tade, Totolitombo. 
bir 8lZI duydu. Sonra ayrılırken nun da kendilerine refakat eL 
Kristini öptü, cen~ adamm yü. mesini ~ica etti. Bu 7.aman zar_ 
züne bakamadı. fında kendisi de cumartesi ~-

Bit"lsky aileai villilanna av. 
det ettiler. 

İçeride kapılarının üzerine 
keskin bir blça.kla a&planmlf o. 
lan bir kart üzerinde fU cümle. 
!eri okudular: 

"Tadc B ielaky! İlk olarak sen 
ellerini kana btıladın.. Bizimki. 
!erden birisi aenin evinde öldU. 
:rüldü .. Bu et'lf!et int ikam dive ba. 
ğrrıyor. Bunun için de seninki
lerden birisinin dünvadan kalk. 
ması lazım .. Ne kadar uzağa 
kaçmağa çahşınan çalış. hak 
yerini bulaC8.ktır .. 

A.S.T,. 

Ve bu tehditlerin doitJra.cağı 
neticelerin önüne geçebilmek i. 
çin .karısı ~ çocuklarına evden 
ayrılmamalarını tt'flbih etti, 
kendisi. Va teri \'<' Totolitombo 
dişlerine .kadar silahla.nmı:ş bir 
halde onları muhafaza edecek. 
!erdi. 

nü hatt..kctlerini resmen Han 
ettiği seyahatleri için bur kü. 
çük har.ırlıklarda bulunacaktı. 

Otomobil yola koyuldu. Hügo 
ile Jaromir eskiııi gibi neşeleri. 
ni bulmuş yeniden y11rrunazl~
mış 2'Öriinüyor1ardı. Zenci sofö. 
riin yanmda yer almıştı. Ba~
langıcta her şev mükemmel ~İL 
ti. Geç kalacaklıı.rmdan kor. 
kan Kristinin emri üzerine şo. 
för otomobilin sürntini fazlala.ş. 
tırdı. 

Fakat birdenbire ön tekerlek. 
lerden biri fırladı ve otomobil 
karıaklandı. Totolitombo derhal 
atlavacak zaman bulmuş \'e ka. 
zadan zararsız kurtulmuştu. 

Otomobilin hurdahaş olmuş 
ka.risörü altınd11n e'"'ela .zavallı 
Jaromiri cıkardı. Çocuğun bL 
~ında. büyük bir yara açılmıştı. 
Bayılmış olan Kristinin büyllk 
yaraları olmadığı görülüyordu. 

Kapıya çarpmış olduğundan 
ağır ı:ıurette yaralanmış bulunan 
1.avalh Jaromirin ilk tedavisi 
ile meşgul olundtL Fakat hey. 
hat, geÇl'n en ufak bir 1.runan 
bile rocuğu havattan bira7. da.ha 
u1..alda!rt:ırıvordu. Bir eczane bul. 
dukları 1.nman kikük Jaromİl' 
fazla kan zayi ettiifinden ken. 
dini tamameı{ kaybetmişti. 

O akşam ::r.~n·alh küçük haya. 
ta 2'özlerini kanadı! 

Bu müthiş hadiseyi Kristin. 
den sakladılar.. Biçare kadın 
her an çocuğunu arıyor. hıckı
rıkla r içinde boğuhıvordıı .. Ta. 
<.le ağlamıyordu bile.. Fakat 
gözleri vanıyor. dudakları ku_ 
ruyor, İ<;inde müthiş bir acının 
ve nt"fretle kinin yer etmi.6 oldu. 
ğu belli oluyordu. 

Elim bu menfur suikasta 1<ur 
ban ~iden zavallı yavrunun al. 
nı Ü7.erine koymuş ve orada bu. 
lunanlar önünde şu yemini et.. 
mi.~ti: 

- Jaromir Bielsk'' sen al. 
cı•kça katlolundun~ Fakat ben 
senin katilleriJ.i bulacaiıma ve 
hepsini adaletin pençesine tea. 
tim edeceğime yemin ederim. 

(Dala 1Jtn') 

Cenazesi busun ı.abah Hat 
onda Haydarpaşa Numune bas· 
lahane.sioden \:aldırılarak 1s
lanbula nakil ile ö~le namazı 
llc3azıl camiindc kılındıktan 

sonra l\lerkezefendı 1'nbrisla
nındaki aile makberesıne dcf
nedılecektir. 

'J e'·la kederdi de nılc.une sa• 
hır 'c merhume~ e rahmet ih

san e~ le' e. ________ ... 
• VAKiT 

lraıetede ~ıkan bütun :,azı ,9 

re imlerin hukuku mahfuzdur 
ABO.:'":E l'ARIPna 

"""" 8 ayhk 
e ayhk 
1 J,llık 

tltmltkd 
t~incıe 

"-5 
2160 
475 
uoo 

Mtmldrtı 
dııınao 

lM Kr 
25 

820 •• 
1600 .. 

larıfeden Balkan Bırlıti lciD 
ndıı otuz kı:ru, dwülur. P01t• 
bırlıJ'lıne •ırmıyt'n verlt're a)'d• 
\"ı>lmıs tıP~Pr kıırus ummedıllr 

Abone kaydını bıldıren melı· 
lup '"e telımıl Ocreıınt. ıbonr 
rıarR-ı1nın posta •eyı banka llt 
vollama ücretınf idare kendi Qıe. 
rıne ılır. 

n,,,.. \'AKIT111 111hone ya?.ılrr 
"flN'• ,,,.Nf~trmr ficJ'eti 

2~ kum~nl'. 

''·' ~ f'CRETLERf 
Tic'ıırrl 11Anlannın nnUm - .,_ 

hn wntfan 1tlbaren tlAn nyfılt. 
rındı eli: •e 11avfalrırdı 50 tOr 
ruıı: dörı1ünf'D sayfada ı: iJdne' 
\'f' üc;ünrürlf' '2: blrlnctd• f: 
ha~hk vanı lcesmeC't> S liradır. 

Rlh Ük. C'O'r ~f'Yllmh. tlfşf'tl 
rf'nkll !il~n "erenlere ayn a,.r' 
indh-mPlrr yapılır. Resm1 nını.
rın tııanUm _ 'latın 30 kuruıtur· 

""""' !\ıfa"ıtv.-u~ Olmır•• 
Kfttfik naalar 

Bir defa 30. iki defası 50. ftC 
defası 65. dört debil 75 Te ~ 
defası 100 turuıtur. Cc eyw 
ılAn •e~lerln btr dt-f"1 ~ 
ırtıdır. Dftrt utın acrn 011111 
far.la tııatırlan bu kurnıtan bl' 
up edilir. 

Vakıt hem doArudan dolr01' 
kendi idare )'erinde. hem ,.. 
kal'll ~•dd~ıtınae Vskıt "'i 
alhnda ICEMAl.EDDİN 
hAn Rftmqı rllvw llAn 
•"•P / Riirnnn n lrlrlnnn • ' 



Dahiliye Vekilinin 
Adanadaki tetkikleri 

1-VAKIT 

1 Arnavutluk istikl81inin ! Yanlı~ kita1J .masa 
. l&SJ mecllsıe 

27 noı yıh a11ı1-~"=-"'l::.'.=.: 
flılrat ltlnıf etıaı&:Jir ili -... 

Dün Arnavutluk iat.lkWlnin ı laril• don~ dairelılnc1e ka. lllm ud me...U,.U Wmt " ..... 
*J:l inci yıldönttmtl olmuı müna. bul edilmittir. ....._ enel ......... da)'duk. 
aebetil fe}ırimialeki Arnavut. Diier bazı Arnavutlar da ta. lannda t1ipM .-ı«t•+c dermai 
tar kuÜuıama merutmıeri yap. limhane karpauıda Arnavut 1-y lltlnptll'. I W. ldtlıp ... bnmt 
--t-...a- "llerubnlerl., diyo. rağJ dalgalanan ve krali,.t U'. " W. .._ laMf Wnllbmclan 
UUV:-.h;" iJd türlü merasim ol. muım avnen muhafaa eden IOllia ,.,... olaalarm ..,.ı.n. 
~.:. Biri, AnıavuUubn tL AnıavuUuk konıloloelutma& gi. d8kllma •tatara benzer talihaiz 
:;-~ bulunan ltal)'SDJll ~~-~ :ı:;.a-:ı,: lldmle. nefWerini korumlllan 

hrimizdeld konaoloehanesin • -.-~ ad11ll mümlriia olmmmıbr. 
te ı1an resmi kabuldtır, eli. edilmlflerdlr. Bualarm allMllnİ7etle w inin. 
=rt7mawuuiu h~en ~~ .U::.ı w_ ı.: da= J;" Jip --....... mraretkr.i 'Pa-
takil sayan Arnavutlarm .,-e •-.. ~_.,, __ ı-- -..:ıın de ricat '*h-ı .W.ldva .-e. 
~ aynen muhafaza e. mU.. ,..- arna•l&W4K" .._. ~ müriD i 1 ..... " .. W .._ 
dilmekte olan "Arnavutluk kon. ml~lefcıtr. ~ ...,.,... ..._. Wtap1a .-...., ..._. 
soloe,1ıanesi binuı,, nda yapılan .:c-~ ~ A:rnavutıarm ldtllpt. ...-,. iıltlaıl elmiı 
tömıdir ııı;- .... llmekt ... ........ .................... : 

Yeni 
0

ça1"11dald ltalyan kem. Framada~ y· ' t.oce•• etwıMııf' ıı .. 
solOlllufwıda yapılan ıeemi ka. ~-!' ~ ~ . ..W.0• elmip&s ........... 
bale bur Arnavutlar ift1rak et. ~&~-u ria .... ikiter dplrilrğk ..... 
mit ve İtalyan bq.komolosunun mektecllr. leri .. tirli hatalmm ...._ _.. 

Arnavutluk ve lt.aıyan bayrak.~=----------- mire Wfi plir. 
• 2 - Yubrm ... trl ı .. .._ r ı ..,. ..... ...,. ..... w.. mw. 

ret ...ıa.aıı .., .............. ... 
Gıda maddel 

hak kında 
Sıhhat V ekileti tarafa. 

elan bir ni ......... 
hazırlandı 

AN rı, • (H....a) - lhr 
pda macfdainla .e kullamllclk 
ewyanm .....nanıu. hunlann ne 
vakit .e ae tekilde hileli veya 
mailul nya lllabate mum ...._ 
dDecettnl ft ~ ......... 
lil için ıhaecak ıı-. miktar. 
imal teelıit lçla ...... wlll1eti 
tanfmdan lılr ......... Jııuır. 
1mmı1e ,eklek ldllaat fdrmnca 
tlnlp edUmlftlr. Velıılllt IWla. 
dlrlarm fikdDl alclrktan IODl'I 
Devlet ŞOruma ı&aderilecektlr • 
~ 

Meclis Parti 

- ~ ki, ki...-..WU 
hatalar.v..if VtıWllliWa..._ ....... ...................... 

Mühim bir 

KAYIPLA.R 

RAD YO 
2 • 12 - 939 Cumarteü 

12.SU: Protram n memleket • 
al ann, J2.3i>: AJaas "meıeoroJo-
jf babdleri. 12.50: TOrk lılfblll. 
tPJ.) lUo/U.00: Müzik <Kilçit 
orkeatra - Şef: ~eclp Afba) 1 
Sldne)' Jonea: Geyp, opereUndea 

otpurl. 2 - Pepa lılüller: Kllclt 
erenıde. 3 - Frled VaJ er: Riln 

(Keman solo ve orkestra için). 4 
Leopold: Nıl Nehri kenarlannda 
;, - ftoberı Slolz: Vi7ana Gecel~ 
dıeldir. 18.00· Program. lL06 
~ naliaekl UA• aayn, AJanı •• ... 
eoroloJJ 'alberlerı. 11.Ji: Tllrlı 111 
ııti: (l'Md heyeli). 11.25. Konup 
ma (Dlf polltıka bAdiRleri). lt.'8 
Türk mQı 1J. ÇalUlar 'Fahire F 
,.n, Cevdet <;.tla, Vecibe, Şerif 1 
ll, Refik Penan. Okuyan: Semaha 
Oıdeaaes. ı - Hlcuklr pefrevi. 
2 - c7sman ıbaı - HlcnUr fal'• 
kı: (Ellere maktaa bak). 3 - Arif 
De7 - Suzinak .. rkı: CCekme eJe
mJ). 4 - Aril Beı - Suzinak IU'• 
kı. (Papesuna ermek). 6 - Cndet 
Calla ..... Keman taksimi. 8 - lılllllr 

NuntUn - Suı " prka: <Durma
dan arlar ıeçer). 7 - H. Mehmet""'"! 
Smlnak prlw (Vlde1lemlftla .., 
peri.) 20.oa: TOrk lllllıtı: (nmıw. i.'li 
"fCh'klllerL Çalan: Sadi Yner Atıaii 
man. Ok•1anlar: Aaiıe Ta-. 
llabmul Karındaş. 20.20: l'l'-.ıai,.l'.1 
20.50: KonUfma. (Haftahk 
kutusu). 21.10: llfbik <Rı-.. .....-ı 
cumhur -Bandqsu - Şel: n.a 
KOnçer). 1 - Beyk Al: TOrk 
martı: 2 - Adoll Scbrelner: Y-~ 
ruhlar (KIJmeUer için k~ 
3 - F. Schubert: Rosamunde ~ 
vertur). 4 - F. Caudesus: 111.S,... 
la bir ...-km). & - J. S. BeclU 
Toceala " Vu1111e <Re Mln6r) D.et 
Memleket saa. ayan, Ajanı baht• 
rt; ılrut, Baham - Tabvll•t. 111• 
blıo. nukut borun (Fiyat). D.11 
Serbeat uıt. 22.30: lllbllr ~ 
ler - PL) ts 00: Mtblt (Cnblllt4 • 
PL) 23.25123.30: Yannkl Pl"Clll'IİI 
.. U)>IRl .. 

Tly•tr olar v ..... j.... ar 

• • • la Tllamba 
....... bedeli 

aı,ao im.ot 

,., .. Mil.it .... 1080,ot 

11,11 7M,12 .... .,.... 

DarOJAeae ,. .... 11111,.,. •fi• lh•llelk .... 
Sabun "' •ouu kllo Ze1th•t'li•· 
Kl)'IUelll nnlua llb " teedul nde kallenı• 
Ulıt, mllnrkkep .... ınnla •lı•RWaa. 
braıre llldlrlottha• alınacak ltlr adil .... ..... ..... 
Blular l(ln ahnaoalc 71QO •del ut lllrt•......., 
• n1111t•l'9 p1~.ı•ra hull6u. 
llliceler JIOılOrllltfl ıcıa 1h1111'8i 
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Yeni IJeınbnaz ııılılı ve ga••I idareli 

TUNGSRAM - KRiPTON 

ampull•rının m81ıemmel tarzı lınalını 

ıe1ıe1ıaı eder. 

DUfl L-R -BififlD-Eff LEfl . iSTANBUL - ANKARA - iZMiR 

-...... :::s: l!!!fil 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralfi. J(ınklık ve bütün a"nlar•nızı derhal 

keser. icabında günde 3 kase alınabilir 
Her yerde pullu kutulan ısrarla isteyiniz. - I!!! _:::.ıdlllllll! IH! -

ist. Vakıflar Direktörlüğü ilAnlan 
Seıutı 

'fe mahallesı 
C dtlc 

'iC:)a sokağı No. ı CINSl 

ll u ha ııı nı c n 
aylığı 

Lira Kr. 

Karagumrük Nurettin Tekkesi 29 Nurettin Tekkesi 
selamlık kısmı 18 00 

Karagümri.ık :\ureıtiıı Tekkesi 31 .. " 
harem 

" 
18 00 

8alat, Hoca Ali Taşçı Hüse~ innğ.ı 10 Ahşap lleşruthane 2 00 
Şehremini, Se~id Ömer Zl~n Gokalp 15<& Koı uk :\lahmut 

llcscidi 10 00 
Muddctı icar: I'eslirııı t::ırihinılen 940 senesi :\la~'" sonuna kurlar. 

Seneliği 

lluhlesip lskcndcr K:ıl.ıakuluk 38 llahçc 10 00 

Sayımocağı Keçe ııı nılıra altındı 

dere kısmından çekilecek toprak 

Beher ıııetrf' 

:\lik'iibı Kr. 

Muddetı icar: Tcslııııi l:ırıhındcn 9.& 1 senc'li :\l:ı) l'i sonuna katlar. 
Yukarıda :>azılı ııı:ıh.ıller p:ı1..ırlıkla kir~l\a H·rılcl"cğıııtlcn ıırllır. 

mal::ırı uıalılınışlır. 1 leklıler 5 Kinıınuenel 939 S.ılı tıünu saat on heşc 
kadar Ccmherlıtnşta lstanlıul \ akıfl,ır H.ışıııudiırliığıiııılc \'akıf Ak:ırlar 
kalemine gelmclerı. (9892) 

Is. Komutanlığı Satına ma Komısronu ı·an.ar. 1 
Komis)onuınuıda ıne\ rut evsaf \ e şeraitine UHflln 'it•kıı ııdet ) an 

ıon s6ndürme tulumbası paınrlıkl salın nlınaraktır. Munakas:ı"lın.ı 

t l 8 rincikAnun 939 Paııırteoıi gilıııi "lnııt 10 da b şl nılacak ve aynı 
!?tinde Jhaleoıl yopılııcoktır. lsıeklılerin belli ~un \'e saatte Fınılıklııfa 
Komutanlık Sıılınalına Koınis) onuna gelmeleri. (9785) 

ı F1Dr1n:ır · umum 
Tahmin edilen bedeli 135 lira 80 kuru, olan aşaıtıda )"azılı altı ka· 

lem sebze Bakırköy barut fabrikası muhafız bölük kilerinde teslim 
şarlile Salıpazarında askeri fabrikalar yollamasındaki Satın Alma Ko
misyonunca 5/12/939 Sah günü saat H.SO da pazarlıkla ihale edile
cektir. lsteldilerin muvakkat teminatı ölil'h lo nra 19 kunışu her hangi 
bir mal müdürlüjüne yahrarak alacakltrı makbuzla birlikle mezkiir 
sün ve saatle komisyonda bulunmaları. Şartname her gun koıbis)onda 
görülebilir. (98'35) 

Kilo Cinsi Kilo Cinsi 

480 Soğan 960 Patatts 
ı;.ıo J.ahana 800 Ispanak 
ıao Pırasa lGO Taze balela 

• • * 
KiLO Cl:o\Sl Kii.O CINSl 

1600 Pirinç 3200 Bulgur 
1200 SadeyaJı 480 Zeytin yalı 
1200 Kuru fasulye 800 Nohul 

960 Yeşil mercimek 400 Kunı kayısı 
G.CO kuru üıüm 13fl0 Toz ıekcr 
800 Tuz 560 Ze)•lin tanesi 
560 Sabun 

Tahmin edlJen bedeli 3916 lira olan J ut.arda ) azılı 13 kalem erzak 
Bakırköy Barut Fabrikası Muharız bölük kilerinde teslim ıarfile SaJıpa
zarında Askeri Fabrikalar YollamHındaki Sa.tın Alnıan Koınisyonunca 
l·ı/12/939 Pe~mbe- günü saat 14 tc açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
lsteklllerin mu,·akkat temi nalı olan 293 lira 70 kuruşu her hangi bir 
mal fnfidürlülüne )ahrarak alacakları makbuıla birlikle mezkQr gün 
ve saatte komisyonda bulunmaları; şartnameler her ıUn komisyonda 
görülebilir. 19829) 

• • • 
Tahmin edılen bedeli 3150 lira olan 9000 ki lo sığır eli Bakırköy 

Barut t•abrikaın Muharız bölük kilerinde tesliın ,artile Salı Pazarında 
Askeri Fabrikalar Yollamasındaki Satınalına Komısyonunca 14/12/939 
Perşembe günü saat la le açık eksiltme ile ihale edilecektir. lıteklilerin 
muvakkat teminatı olan 236 lira 2:> kuruşu her hangi bir mal müdür· 
lüiüne ) atırarak alacakları mıAkbu:ııla birlikte mezkQr gün ve Halle ku· 
mis)onda bulunmaları. Şartname her gün komiııyonda görülebilir. 

(9833) 

* * * 
Tahmin edıll'll bedeli 3705 lira olan 39000 kilo ekmek Bakırköy 

Harut Fabrikaın Muhakz bölük kilerinde teslim şartlle Salıpazarı nıiıı 

Aııkerl Fabrikalar Yollamuındaki Satınalma Komisyonunca l4/l2/9:i!I 
Perşembe gfinil saat 15.30 da açı k ckiiiltme ile ihale edileceklir. fstekl ı 

lerin ınuval.kat teminatı olan 277 lira 88 kuruşu her hanıri bir mal nni 
lilrlıiğüne yatıraralc alacakları makbuzla birlikte mezkur gün ve ıaath· 
l\omısyonda bulunmaları; ~arlnamc her gün koın i ııyonda ~öriilebılir. 

(9831) 

lstanbul Delterdarlıiından: 
(ıalalııda Dillür !IOknlında Büyük Tlincl hanında 3 No. da komis· 

l om·u Aleksandr Hirgeııin Drükselde \"efaı eltili ve Doyçe Bank şube· 
ıncle oğlu bulunduğu iılihbar olunmuş ise de anın da banka)'I lerkellili 

'e nerede bıılunduitu meçhul bulunmuştur. 
:\lumaileyh AlekHndırın ve ,·erat elmiş t!le veresesinin 931 seneııine 

:ııt ticari derter ve veııaiklni ibnıı ve işbu sene kazanç ıarh}yahnı karşı 
bir cli)eceklerl varsa bildirmek ilZl'rıe ifbu ll4n tarihinden itibaren otuı 
~iln ınrrınıb btanbul 2 Xo.lı itiraz Komlııyonuna milracıtatları Jilzumu 
ılıin olunur. (9830). 

ADEMi iKTİDAR 
ve ••L••v••KLleiN• • 

HORMOBI 
Tabletleri her ec:zanede bulunu r 

Pnıota lıutueu 12SS) Galeta, l.tanbul 

1 
Deniz Levazım Satmalma Komisyonu ilAnları 

1 Marmara Usıii Bahri K. Satmalma Komiıyonandan 

Mutbah takımı ve edevab ilim. 

cı~sı 
!\lamul bakırın 

Adedi mecmu kilosu 
tahmini Tutarı 

fiatı 

9 kalem döAme bakırdan 
mamul kazan ve sair 
muırak takımı 

Et 511tıra 
ı::ı ballım 

1538 
43 
a3 

6212.350 

kuruş Lira KrJ 

130 8076 06 
200 86 00 
200 106 00 

8268 06 

l - Komutanl ık ihtiyacı için )Ukarda miktara )"azılı 9 kalem 
d6lnıe bakırdan mauıul ınutbah takımı ıle 2 kalem mutbah edevatı 
PUJlrlıkla satın ıtlınııcııktır. 

2 - Pazarlığı 30 lkinciteşrin 939 Perşembe IJÜIJÜ saat 14 de lz· 
mitte tersane kapısındaki komisyon binasında yapılacaklır. 

3 - Tahmini ri)'alları )ukardn hizalarında ıösterilmiştir. Umumu 
bir ıartnamedt- olup ilk teminatı 620.lU hradır. Bu işe ait Jarlname 
ls tanbul Kasımpaşa Dz. Lv. saıınalıııa Komisyonundan \'e kornls)o· 
nuıııuzdan bedelsiz olarak alınabileceği gibi numuneleri de kQmısyon· 
da görülebilir. 

4 - Pazarlığa iştirak edecek lııteklllcrln 2490 sa)·ıh kanunun la• 
rırıııı vethile bu işle alakadar olduklarını gösterir llparet vesikala• 
ri le birlikle ilk teminat makbui veya bnnkn mckluplarını muayyen 
Jtün 'r i'i::ıalle Kom ıı' on başkanlıitınn ''ennclrrl. 197ta) 

Devlet Oemiryoiları ve Liman lan 
i letme Umum idaresi ilanları 
'.\hıhanıııll'n hctlelı :H50 lıra olaıı alJUll Kğ. Neft Yağı 11/12 1939 

PHzarlesi günü saat (I0,30) on buçukla Haydarpıışadı Gır binası dahi" 
tindeki Komisyon tarafından aı:ık ekııillme mmllyle satın ahnıcaktır. 

Ru ite girmek istiyenlerin 281 lira 2a kuruşluk muvakkat temln•l 
ve kanunun. la)(in etıiiU 'esaikle birlikle ek~illme günü saatine Jı:ad•f 
komis)·ona müracaalJarı ~zıındır. 

Bu he ait şnrlnaı\lclcr Komisyondan parasız olarak dalttılnıık• 
tadır. (9680) 

!Hllfnl ; A.~111 11~ 

Basıldılı 1er: VAK/1 Matbaan 
Umum Neşrlyah lda,.. ed••: 

Refik Ahmet SeTelllfJ 


