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Almanya Çini Japonya 
Cij2~~r hafta so~ra başlıyacak İle anlaşmaya Çağırıyor 

UtamıarTrakyada toplanlY~~- japonganın maksadı Çini komünizme karşı korumak 

IVlanevralar 

lJ 1 l 1 7 ağustosta başlayncak ola k d • •ı h h l "" k k • 
Uda g.., 1 

yiik ı,•,ya manevral~rı için hazır· ve en lSl e era er ÇQ ışmaga çe me mış 

~o~UNDA lık~la~=~::.ı:~:,~::!~olanpiyado ---- -- Çin Fransa ile mali 
":·~~~,aöneıne(:,eı-1 .. ç q 2 s ••• 2 bir anlaşma yaptı 
. Sur / a/111 ·ı. alt _ .. Pf" 

hır '-da. lJ J • .. 
ktı 0lo"()biJ kdag yolu üzerinde 
lları '811etıceıin azası oldu. Müessif 
l\,ı ur._lı ~e ba§ından yarala
kus~·-- •eb~~teahhit Ferit öldü. 
llleç \'e da; 1

• Ul~d~~ .~zerinde 
bul Yerler· bır koprunun döne
lli Utı.ıı:ı, .... hıde hi~ bir korkuluk .l'e... ..,a.,, b. 
leah ·:ı ~lla. ' 1~ spor otomobili-
~ıl'l hıt Per·tnıııga baılıyan mü

C <>lttıaın 1 
•n de manevraya alı,. 

d' 'sen asıdır. 
1~. ·ık l>a.ı:a.r .. .. B d tıı.ı ' ı d f gunu ursa a i-
d~ bu nı~ a. olarak Uludağa çık· bir manevrasında 
d·· kaıa. nasebetle dağ üzerin · ı Ordumuzu11 .. 
h~ l\a.ı trıa.hallini de bizzat gör· • ;1üvari ve topçu kıtalarımızla motor· 
t .. ~ıı h anın vukuuna ragvmen lii cüzütamlar manevra sahasında 
oq,J er ·· ' >.! erle lJJ &un otomobil ve oto- toplanmaktadır. . 
,.. lkirıeJ . Udağa çıkanlar çoktur. Manevralara müteaddit tayyare fı 
~111 k erınj · · ·d 1 ·k t • t' k d tı lıa. 'h . ıyı ı are edenler i- ohmmız geni§ mı yas a ış ıra e e 
t'qllll b 1 hrnali pek azdır. Bu- ceği gibi bu müddet zarfında donan 

0~~de b·~ral her Uludağ yolu üze- mamız da Trakya sahillerinde bulu 
~ oy e I» k 

tank ve tayı1arelerimlz 

Manevralara davetli bulunan Bal
kan antantına ve Saadabad paktına 
dahil devletler askeri heyetleri de bu 
hafta içerisinde memleketimize gel
miş bulunacaklardır. Bu heyetler, hu 
dudlarımızda, ordu namına askeri bi 
rer heyet tarafından merasimle kar
şı !anacaklardır. ~laı, Ülu 1~ • aza vukubulmuş nacaktır. 

~İ~j ~~a~ ısminin uyandır- ---------------------------:---
dır tl~erde te . •rrınıc:r-l>itııÇolc B , . •• h d b • k 
~ .. 1~hılir. Bu hl.~ke korkuıu uyan- 3 n 1 Y O at t 1 n 8 1 r aza 
t, 1 ?er"1.. turlü endi,elere ma-

'"r '""1ek . • db. 1 
lı ..,.a.ıjf •çın te ır a mak 
hıd e olur 

~~1'1- ağ Y 1 . 
d ııçte I 0 u 2000 metre yü!c-
S~t 33 ki~ an Uludağ otelinf' ka
'-d l'olun ?1ketrelik bir mesafedir. 
>-oı 'tı Orh 12 kilometresi Bur-
1'1\ Udıır k· an • İli'ne giden dağ 
koe>'darı 1 

en çok kaza ihtimaline 
ile ı>ri.iler v Verecek korkuluksuz 
~ ~eçler he tehlikeli denecek dö
"e .'•rnırıd ur~dııı dır. Dağ yolunun 
llt koPri.il ~kı dönmeç yerlerine 

l>a er," ., . b 1 h 1 
te~ ' l>irıtı. 1 teı aş arına ic o • 
t,.1 ı.,1:"rk,.,1.;kheş, ohız nntimlik hi · 
t-i"'rı.' 1 rle,.in' "apılması, 1t.)ın,. .. lll.k 
lı 1?ce b en ha11ınrf" 2elir. fjk-

t lt ın·· · ' uatece) bir ihtiyaç· 

ASIM US 

l (~mıu .~ıı. 6 8il. 5) 

V ekitdağlı 
~ .~ tı der ve it' 1 e 
il l.tteşe hazır 

~,. ik. 
b;11 

1 Pehlivan blı-
"~ıeı 1 hakkında 

f!ı digoı /aı :-' 

Küçükçekmeeeden 
gelen tren yanlış 

hatta girdi 
Dünkü kazadan ıonra yolcular, 

ıehre ayakla gelmitlerdir. 
Dün saat 3,52 de Küçükçekm~ı 

ceden gelmekte olan tren Gülha· 
ne parkı önünde büyük bir kaz& ---------------

atlatmıttır. Nafia ve kili bu 
İlyaaın idaresindeki 3559 nu· 

maralı lokomotifin çekmekte ol- gu·· n geliyor 
duğu tren, Gülhane parkı önünde· 
ki köprüye yaklaşırken birden 
sars1lmıf ve durmuttur. Bu ani du· 
ruş, yolcuları heyecanlandırrnıf, 
p:!ncere ve kapılara kotufa~lar, 
trenin iki muhtelif ray üzerınde 
buhınduğunu görmüşlerdir. 

Şeftren Mehmet Ali, bir memu· 
K f ·· dererek ru umkapı tara ına gon d' 

gelecek olan trene haber ver ır· 
S. k · · tıuyo· miş, diğer taraftan 1r ec1 15 • • 

mı vaziyetten haberdar edilm1ştır. 
d v k makasın Trenin uğra ıgı aza, l k 

acık bulunması neticesi 0 .•~•t 
- . 'd' Mak1nıs • ba,ka yola lf1nnesı ır. . . .. d ..• 

ıd .. · etını aor u volun açık o ucru ışar . b' 

İsveç ve Almanyada seyahat et • 
tikten sonra memleketimize dönmek 
te olan Nafia vekili B. Ali Çetinkaya 
beraberinde refikası ve kızı olduğu 
halde bu sabahki ekspresle şehrimize 
gf"lmiş bulunacaktır. 

VEKiL BERUNDEN AYRILDI 

Berlin 9 <A. A.) - O. N. B. bil 
diriyor: 

Türkiye nafi'\ vekili Ali Çetinkaya 
zevcesi. kızı ve beraberindeki zevat 
ile birlikte diin ekspresle Ankaraya 
gitmek üzere Münihten hareket et • 
miştir. 

(.; ırıde 
j 

tekrar ça ı ı Hynıa la r 
Berlin 9 ( A.A.) - - öğrendiğimize ı 

göre Almanya hükümeti, Çinin Berlin
deki sefirine, ortada dönen \'e bazı 
Japon menab inden çıkan haberler hi. 
19.fma olarak Almanyanın Çini komü
nizme karşı, Almanya ile Japonya ara 
~nnda münakit misaka iştirake da\·et 
etmek tasavvurunda olduğunu bildir
miştir. 

Malum olduğu veçhile Tokyodaki 

resmi mahafil, Japonyanın §İman Çın 
c1eki kraatınm ;) cgine hedef ı, Çini ko. 
müııizme karşı Japonya ile mesaı bir
liğ ndc bulunmağa celbctmck olduğu
nu söylemiştir. 

ÇIN 1''RA'NSft. iLE DE BiR 
ANLAŞMA YAPTI 

Paris 9 (A.A.) - Çın Maliye Nazın 
Dr. Kung, bugün öğleden sonra FTan .. 

(Sonu: Sa. 6 Sü. l ) 

Bir şeftali çekirdeği 
bir adamı öldürdü! 
Begoğlunun meşhur birahane sahibi ~a.J.a · 

üç şeftali yemişti 

Çekirdeklerin ikisi bulundu. 
de yutarak öldüğü anlaşıl 

Beyoğlunun maruf Lala birahane 
si sahibi Kosti l..&la evvelki gün pek 
garip bir §ekilde ölmüştür. 

Aldğımız malumata göre Kosti La 
la geçen ak§am yemekte meyve yer· 
ken bir §eftali çekirdei,i boğazında 
kalını§, teneffüs inkıtaa uğramı§ ve 

Eylülden itibaren Beyoğlu ve 
Beşiktaş mıntakalarında 

i!iinii ve n ... k tabii ol~rak hıç lır 
• . . k yo a 
ı~hlike ıııklr"'ııı fY"'t•·m,.,ere 
df""~'""' t"ttif'Yt ... ; sö.,1 .. mi•tir. 

Ar.ık isareti verildiği halde dr~~ 
• 1 nın ue e 

yın kapa•ılm11 o maıaı 1 "'mı•-
, .... h .. anla•ı a~ "l' 

ne~ .... ethR1 ~nu7. kara-.. rayı 
tır. Bir rivayete pore. va· 

istasyonda kendisini Türkiye bü -
yük elçisi Hamdi Arpag, elcilerden 
88. Hertving, Koli. Reinhardt vesa 
ır zevat teşyi etmişlerdir. 8. Rein • 
hardt ile müsteşar B. Hennst~in ken 
,ı·~· ·-: hududa kadar refakat edecek 
lcrd;ı, 1 

Başta ve omuzda eş
. ya taşımak yasak 

mıv" '"" h···~ t•I .,,..,, •• )mu• ve 
zif---ıi"; Yl'"'""' • ..,, •• tır. 

Sadece diin biivük bir.k~~ ::
latıldıih muhakkaktır. Çun u ·· : 

d w dan tren sur 
za yeri viraj ol u«U~ batka hat-
atini kısm~t ol~~saY ~iıırez tre"l 
ta !!eçif h111edıhr e ve pek fe-1 
,,::-'a•le durd··rulamaz'. B d 1 
• . . .. k olabilirdı. un. ~ n 
cı bır a~ . hat değiştırı 1· 
ba~ltst. takti\ t!dılen kabil tara~~nrı 
m=• olduğur +'in mı 1 çarpı~ılabi
,.,eİe:t di~er bir tren e 

lirdi. 

Lıyareti esnasında bir çok mühim 
mliesseseleri ziyaret etmİ!J olan T~irk 
nazın, Almanyada kendisine kfH§I 
gösterilmiş olan dostane hüsnü ka · 
bulden dolayı derin minnettarlığını 
izhar ve Almanyanın umran sahasın 
daki teceddüdiine karşı duymakta ol 
rhıöu havranlık hislerini ifade ctmiş-

o -

tir. 
Ali Cetinkava yapmış olduğu zi· 

yaretin iki millet arasındaki dostluğu 
takviye edeceğini söylemiştir. 

Sarıyer, Üsküdar. Bcykozda ha -
mallık bugünden itibaren kaldırıla • 
caktı. Buralarda hamallığın meni 15 
ağustosa kalmı§tır. 

Adalar, Bakırköy ve Eyüp kaza -
l<"rmda da evvelce ilan edildiği gibi 
20 ağustosta sırt hamallığı kaldırıla
caktır. Bundan ba§ka bir eyliilden iti 
haren de Beyoğlu ve Beşiktaş semt 
!erinde başta. omuzda her türlii eşya 
taşımak menedilecektir. 

Yani sırtta küfe ile, hl~ta tabla ile 

\ 1eyahut omuza alman sırıklarla ıu. 
mektep yemek çantası ve buna ben • 
zer eşya ta§ınmayacaktır. 

Fatih, Eminönü mıntakalannda 1 
teşrinievvelde, diğer bütün kazalarda 
hir teşrinisanide baş ve omuzda C§· 

ya taşımak menedilecektir. 
Bundan sonra eşya ta§nnak için 

iiç ş~kil kabul edilmiştir. 
Birinci şekil, elde sepetlerle, ikinci 

şekil camekanlı sepetlerle, üsüncü • 
sü el arabala.rı iledir. 
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'lJalo.ua melttuplacı: 7 
.........,lii-1,_. ~ ~ - - ~ -.--..,. 

Yalovada fe 
fekamül 

A 

n n ı 
Japonya iptidai maddeleri~ 
nasıl taksim edilmesini istiyor' 

Su kürü yapanlar için kaplıcalar, 
artık her türlü şifa evsafını haiz 

Dokuz sene ev 
vel Yalovanın i . 
<faresi eski Seyri • 
Sefoine, oradaJl 
Akay idaresi .. 
ne geçmezden ev 
vel kimyager Şiik 
rü paşa ile bir kaç 
arkad:ışmm elin -
de bulunuyordu 

Sermayesiz -
lik dolayisile Ya -
lova kaplıcaları Kaplıca idare 

Z irn doktorun ta\·siyesine rnğınen 
banyoc.la fa7la l'i.lfl nn kalmnyı kendi 
!eri için bir kfu saynn hastaların ba • 
zan ölüm tehlikesi ile knnı • l aıo;tıklnrı 
olur. G ecen sene bu su r .. tlc doi•torun 
tavsiyesini dinlemi1 e rek s•cnk banyo 
d:ı Y<lrım santlcn ziyade kalan bir 
hasta kalp sektesinden ölmi.iştür. 

PSIM US 

,__a_·· _L--:-:K_E_M_ı_z_o_E_j" 
Bursada 

iptidai . vaziyette müdürü Naim 
bulunuyordu. Kaplıca sula::ı ır.enba • 117 
ından elli beş derecede sıcak olarak yaşında bir 

genç var! çıktığı için banyolara o hald~ geliyor, 
burada suların sıcaklığım ha~taların, 
banyo yapabilecekleri radde) e, yani 
36, 37 yahut 38 dereceye ;n~irmek 
için içerisine adi soğuk su k:ıtıiıyor . 
du. Kaplıca suyuna bu şekil•Je ~oğuk 

Hüsgin ugıu Bekir 
lıayalını anıatıgoı 

su katılması tabii şifa hassasını da 
azaltıyordu . Sonra banyob;m civa • .r:--:
rmda hastaların istirahatlerin~ temin ' 

Bursada çıkan 
" Buraa Sesleri 11 

arkadaşımız ora
da Sümerbank'ın 
Merinos fabrika· 
smda çalı,an yüz 
on yedi yaşında 
dinç bir ihtiyar
dan bahsediyor. 
Bu adamın ismi 
Hüseyin oğlu Be
kir' dir, fabrikada 

<'decek binalar, oteller olmam<.>sı da 
büyük zorluklara sebep ol ııy,.J(du. 

Kaplıcanın idaresi Seyri • Sefaine 
geçitkten sonra banyolar il':vl<iinin 
manzarası bir sene içerisinci~ değişti. 

3anyo için geleceklerin istirahatlerine 
kafi gelecek binalar ve otelHer yapıl 
ar. Diğer taraftan banyo ye:lf'ri gayet 
sıhhi ve fenni usuller ile taı1z.im o -
lundu. 

Evvelce ''Radyo . aktivik,, evsafı 
nı imiz olan kaplıca suyuna banyo 
)arda alelade soğuk su ka:ıştmlırken 
bu defo sıcak su~•tm bir kısmı men
baından ayrılarak hususi bir havuz 
jçe:-i inde soğutulduktan sonra boru 
ile banyolarına sevkolundu ho Oa u 
Jar ile banyo yerlerine sevkolundu; 
ve adi soğuk ım yerine soğutulmu§ 
kaplıca suyu kullanıldr., 

Kaplıca sularının şifa hassasını mu 
hafaza edebilmek için mühim !bir şart 
daha vardır. O da suların menbaın
dan çıktıktan sonra açık hava ile te
masa getirilmeksizin kapalr mecralar 
CJan geçirilierek banyo yerlerine geti 
rilmesidir. 

Halbu ki evvelce Yalova kaplıcası 
nm sulan menbaından çıkıyor, üstü 
açık yollardan geçerek banyolara ka 
dar geliyor, tabii olarak ''Radyo · 
aktivite,, hassasının bir kısmr zayi ol 
duktan sonra burada banyo için kul 
lamlıyordu. Bugün artık kaplıcanın 
menbaı kapanmıştrr. Buradan çıkan 
sıcak sular a-;ık hava ile hiç temas 
etmeksizin tamamile üstii kapalı 
mecralardan geçerek banyolara gel • 
mektenir. Bu suretle su kiirü yapan
lar banyolarında her tiirlü şifa evsafı 
nı haiz olan kaplıca suyu bulmakta . 
dır. 

Son zamanlarda Yalova kaplıca • 
sının fenni idaresi bir kat daha tekem 
mü! etmiştir. Uzun zaman Avrupa 
su mevkilerinde ihtisa~ kazanmrş o -
lan Doktor Nihat Reşat kaplıcanın 
fen ni ichresini ve te.~kilatrnı deruhte . 
etmi<>tir. 

Hüseyin kunduracılık yap· 
oğlu Bekir maktadır. Ken~i-

sini fabrikada ziyaret eden muha· 
hirle Hüseyin oğlu Bekir elindeki 
İ§İni bırakmadan ıunları söyle
mittir: 

- Tam 117 yaşındayım, 17 ök. 
süz büyüttüm, ve hepsini de çırak 
çıkarttım. Gençliğimde mülazim 
idim, Edirne, Dimetoka, Kızanhk, 
Şıpka, Balkanlarda bulundwn. 
Bütün harplere iJtİrak ettim. Şim
di de bütün kuvvetim yerinde ola
rak çalıtıyorum. 

Buraya gelen ecnebiler resmi· 
mi çekiyorlar. On bet gün evveli 
beni Avrupaya götürmek iıtedilt"r 
amma, yurdumdan ayrılmak İ§İ· 
me gelmiyor. 

Allahım bana bu mes'ut günleri 
gösterdi. Atatürk'ün sayesinde 
Cumhuriyeti de gördüm. Daha ne 
İaterim. 

Muhabir, ihtiyar olsa da gönlü 
taze olan bu ihtiyarın fotoğrafım 
almak istediği zaman: 
- - Dur hele, bir düzeleyim ... 
Sonra ihtiyar sanarlar, demiştir. 

Bursa orman mUdUrU 
heraet ett1 

Bursa (Hususi) - Bazı genç kı7. 
larla genç kadınları evinde toplami'\k 
ve uzaklara götürmek suçu ile Bursa 
r.iirmü meşhut mahkemesinde muhn 
keme edilerek iki seneye mahktım e 
dilen ve bilahare temyiz mahkf'me -
since bu nınhkiımiyet kımm b0nıla 
rak davElc:r T3i1Pci~e naklolunan Rnr~" 
ve Bilecik Vilayetleri nrınan miirliirii 
Zühtii ile suc orta~ı daktilo Nerimfl 
nın Bilecikte göriilen muh<'kem~)r.ri 
h:trni-: ve her ikisi de bernet etmi~ler 
cl ir. 

B'.r adım tren altmda kaldı 

Japon başvekiline göre garpten değiştirilrn~ 
den alman herşey hiç fayda verme~ 

Japon Başvekili ı 
Prens Konoye, :r"'ran 
sızca "Journal,, ga
zetesinin Tokyo mu. 
habirine verdiği bir 

Giin.ünAlii.sfet 
beyanatta sulh .. is. 
tediğini ileri sürmüş Çelik çeneli adam 
ve bunun "her mem
leketin aynı şekilde ve Etffel kulesl 
müstefit ~lacağı .~ir 1 . "Çelik çeneli a-
sulh. o.ldugunu soy-

1 

dam,, diye meşhur 
lemıştır. bir cambaz vardır. 
Prens Konoye, ip. , F'rederiko ismini ta-

tidai maddeler me • ı e şıyan bu adam Ame 
selesine geçerek şöy. ı ikan cambaihane -

Japon Başvekili le demiştır: 1 Jerinde herkesi hay-
Pren.s Kon.oye rette bırakmıştır. 
"Bazılarının meseleyi anlayamaması\ 20 metre kadar 

bazılarının da beceriksizliği bu mese- bir yükseklikte, çe. 
leyi bir korkuluk haline getirmiştir. . nesindeıı bir 7.incireasılan cambaz, ora

Halbuki mesele çok basittir: da. bütün sikletihi çenesine vererek, 
lptidai maddelerin ticari olmayan dakikalarca numaralar yapıyor, salla

bir esas üzerinde yeniden taksimine nıyor, takla atıyor .. 
girişmek, güç ve, imkansız değilse de 
tehlikeli olacaktır. Bana kalırsa, bu. 
nun en iyi, aynı zamanda en basit çare
si, milletler arasındaki ticareti bütün 
engellerden kurtarmaktır. Bu, millet
ler arası adalete ve sulha doğru atıl. 
mış ilk adım olacaktır. 

Şimdi, bu cambaz Parise gelmiştir ve 
Eyfel kulesinin tepesinde, aynı şe. 
kilde cambazlık yapmak istemektedir. 

Şüphesiz ki, çelik bir kule üz.erinde J 
çelik çeneli bir adamın yapacağı bu 
cambazlıklar çok garip bir gey olacak
tır. 

''Milletler arası adaletin,, dayandığı 
büyük umdeler aynı zamanda "içtimai En flşman kadınla 
adaleti .. de teşkil eder. Dünyada amil en uzun boylu 1<adsn 
olan birçok hodgamhklar var. Her 
memlekette de aynı derece hodgamlık Dünyanın en şişman kadını Viyana-

kendine evlat edinmiş, hcrkeS 11 
çocuğu sanmış. / 

Şimdi çocuğun asıl baba5' 
<;ocuğunu kapmış kaçırroı!S· • 

Eski lnglllz krah 
lnglltereye dönecek 

Bir İngiliz ga7.etesinin ya.~ 
re, eski İngiliz kralı Vindsör 
karısı eski bayan Sirnpson ;ıe 
tereye gelmek ve orada bir "e-;• 
mak istiyormuş. eC 

Seyahat etmekten ve mernl~ ıJ \ 
le'ket gezmekten bıktığı söyl~~ 
sör Dukasının !ngilterede keJI .. 

~· \'• 
takım hayır işlerine verecegı 

91 
sile fakirlere mahsus yardıJt'I· ol. 
muzır evlere karşı mücadele :ııı 
lcri kuracağı da ilave olu~ 

bulunuyor. Menfi bir tarzda tavsif ede- dadır. Laliola ismini taşıyan bu kadın 
cek olursak ''içtimai adalet .. kimsenin 273 kilodur · · Ge .. · b k d u · d d.. resımdcn 
faydası için kimsenin faydasını temin çcn gun u a m, v ıy:uın a un. çıkaran 
etmemektir. yanın en uzun boylu kadını ıle beraber, k d · zı · b" .. ar asın a gı ı ırısı var: 

Bu. hülasa, "yaşamak ve başkasının mah.~cmeye çıkmıştır. Mikiye ve onunla beraber 0~ 
Yasamasına müsaade etmek olacaktrr. Dunyanın en uzun boylu kadını da d' . h 1 n sı ~ . . . . . .. .. ıger avvan ara ses ·vere 

Kabul edilsin edilmesin, planlı iktı- Zambo ısmındedır, ve bır .katıl curmun mont is~ınde bir adamdır. ~ 
sat bütün dünyada eski liberal usulle. den suçludur. B~~an Lal.ola da ~ah- Billi. fare ve diğer hayvarı • 

1 
rin tama mile yerini alıyor. Benim bu- kem.eye. ona şahıtlık etmeye gelmışt!r. taklit etmesini nasıl öğrendiğttl 
na büyük bir inanıc:ım var. Eg·er bu Şımdı, bu. en uzun boylu ve en a~r t k d' k. :; 'kl t k . . k. k d rr en ıyor ı : t 
inanışımda aldanmıyorsam, Japonya 8~ . e te 1 1 1 a ının mahkeme~~ gi- ''- Hayvan seslerini taklit. _}J 

da diğer memleketlerde yapılanları ta- rt he;ı çok tuhaf, hem de çok muşkül için, Hoı:vut hayvanat bahçe9'':'ıııt 
kip edecektir. 0 muş ur: . . . lerce dola~tım , saatlerce hııt""' 

Japon parlamento ru'zamının çalıa. Hademeler bır yandan kapıların ıkı b - · a· l d " / " k · d . agırmnsını m e ım .. ,. ~ 
masını mümkün olquğu kadar tatmin anadını hır en açarlarken, bır yandan -------~---
edici kılmak için, onu memlekete has da başını ta vnna VUl'ma.sın diye şiş. H e r g Ü n 
şeylere uydurmak lazımdır. Tecrübe man kadına dikkat etmiı:lcrdir.. Şiş- , 
göstermiştir ki garpten değiştirilme- ~an ka.dının oturması için dört san- bir' tav s~ J 
den alman herşcy akim kalmıştır. Pa- aalye bır araya konulmuştur. 8' 
rolamız au: Her Şeyi kendimize göre MeAerae hadise bir JimnaNtih yapaıflJ 
değiştirmek · roman mevzuu lmlt ğınız günleri telafi cff 

lngilterede 
posta nakliyatı 
Tayyare ile yapılacak 

Londradan bildiriliyor: 
Gazetelerin verdikleri haberlere gö. 

re, çok kısa bir zamanda imparatorluk 
dahilinde bütün posta nakliyatı bir 
munzam ücrete tabi olmaksızın, tay
yare 'ile yapılacaktır. Posta Avustral· 
yaya 7 .10 günde, cenubi Afrikaya 4 
ila 7 günde, sarki Afrikaya 2 buçuk 
ita dört ~Unde, Hind istana iki buçuk 
ila 4 günde varacaktır. 

Bu servis. bu işe tahsis edilecek 
olan 28 deniz tayyares'nin inBaatının 

bıtmc~:i iizcrlne derhal ba şlayacaktır. 
PLANÔRI,E Al,PLEI'./ OEÇEN 

nf I~ TAYYARECi 
Alman hava kuvvetlerine mensup 

yüzbaşı Schreibcr, Leman gölü Uz.erin
de Naye. ocherodan ba5layan müsaba. 
kaya ic;tirak ederek planör ile Alpları 
geçmeğe muvaffak c!:nus ve Palag-ne
dra.da yere inmistir. 

Amcrikada. bundan evvelki bütün 
çocuk kaçırma hadiselerini gölgede bı. 
rakacak şekilde çok hayrete şayan bir 
vaka olduğunu yazmıştık: 

Bir gün, otomobilli bir adam. bahçe 
duvarından atlayarak, içerde oynayan 
b. ' ır çocuğu. anasının gözleri önünde, 
kapıp kaçıyor. 

Meğerse hadisenin daha ehemmiyet 
li tarafı varmı~: 

Kaçıran adam hakikatta başkasının 
değil, kendi çocuğunu kaçırıyormuş ! 

Hadisenin, romanlara mevzu olacak 
derecede garip bir mazisi, var: 

Kiiçiik Donald doğduğu zamnn. ana
sı ile babası resmen nikahlı değiller
miş. Annesi, hatasını saklamak için. 
çocuğıı tnnıdığı b; r kadına; Bayan 
Horata vermiş. Bayan Horst çocuğu 

Her gün cimnastik yapoııın•:,. 
sını söyliye söyliye bitireDl~ ~ .,. euı 
herkes tarafından da tasdı" o'; 
Belki siz de her gün, on, on .bcŞ sr 
vücut hnr~ketleri veya hafif 
yapıyorsunuz. _ b~1' 

Fakat, bir kere yapmaga eli' 
mı, mütemadiyen devam c~ ıı~ 
Olur da pek zaruri bir hal sııı. f 
giinki.i cimnastiğinizden aıııcor~ 
la, günlerce süren bir seyab~., 
'frende veya vapurda bu 1111 ıJI. 
istediğiniz gibi yapamıyorsuıı~ ~~ 

Karaya ayak basar basnıaı t]#j 
niz, hemen cimnastik barelt~ ~ 
başlamak olacaktır. Fakat. 

0ı'.J 
yalnız eskisi gibı idman bil ... r. 

d irıtı'" yapmakla. kalmayıp, alla ıo set" 
ri telafi etmeniz lazımdır. ı.lc ~~ 
gün beş dakika yapıyorsanı~ 
ayrıca beş dakika da geÇrıııŞ 
için yapacaksınız. İkinci '!: ~ 
on dakika, üçüncü giin ayrı~·:. 
dakika, bu suretle, kaybet 
telafi edinceye kadar . I" 

Bu,dan başka su tedavisi iı:inde 
ihtisası olan doktor fikri de hm<J;in 
kendisine yardım etmektedir. Tabii 
olarak Yalova kaplıcalarına girerek 
banyo yapmak ve diğer tedavi uqıı) 
]erinden istifade etmek için mutlaka 
kaplıca doktorunun reyi alınmış ol • 
mak l~zımdır. 

Bir h~!:ta kac derecede banyo yap 
malıdır? Banyoda kaç dakika kalma 
lıdır? Su banyosundan başka buhar 
banyosu lôzım mıdır? Yahut diğer 
elektrik tedavilerine de ihtiyacı var 
mıdır? Bunları tayin edecek olan kap 
lıca doktorudur ve doktorun emri ol 
madıkça hiç bir kimsenin banyolara 
girmesine müsaade edilmez. Ve e~~r 
doktor bir hastaya uda on beş da· 
kika da duracaksın demiş ise bunu 
geçirmiyecektir-

İstanbul • Adana katarının Ka
rapınar istasyonunda tevakkufun"! 
dan. bilistifade su almak üzere va· _C_l_im--L-o_n_d-0--.fıi-.-P-a_ı_is-·t_e_ gondan aşağıya inen, Malatya'' 

Eski t apanyol ld' 
glzll toplantller~ 

lspanyada ihtilal olduktall ~ 
vusturyada yaşa.mağa baŞl& ~ 
lspanyol kralı on ü<;üncU )Jf) ~ 
di 1sviçrede Lausanne (LOt>Jl 

.. . 
Abdül oğlu 41 yaşında Osman guı eşıguı 
adında bir zavallı istasyondaki Atinn 19 (Hususi) - Yunan gü 
çeşmede fazlaca kalmış ve trenin reş ~nmpiyonu Cim Londos diin Pa 
hareketini görünce biraz evvel rise gitmiştir. Cim Londos yarınki sa 
indiği vagona binmek İst'!rken te· lı günü Novino ile güreşecektir. ' 
kerleklerin altına yuvarlanmıgtır. 

Kazanın çok ar.i olması dolayı
siyle katar bittabi vaktinde dur
durulamamı~ oldt1'!undan. Osmıı
nın sa~ aya~ı iizer1ndcn gecen te
kerlekler ayağını diz kapağından 

a~ağıya ikiye bölmüştür. 
Yaralı derhal Adana memleket 

hastahanesine getirilerek tedaviı· 
altına alımnııtır. Kaza hakkında 
tahkikat yapılmaktadır. 

. -..s:::--
- Hah! Sute sıı karı§tırırkcn yaJ;;cı. I 

lcufan i.,tc sim! 

de bulunuyor. ~'J 
Cenevreden bildirildiğine ~J. 

Alf onsla görüşmek üzere. 
1 

fflt 
ve İtalyadan birçok 1spanY0 ·ç/ı 
adamları gelmiştir. Bun1arııı.J de 
panyadaki eski fırka liderlerl ef 
maktadır \ 'C kralla beraber~· 
gizli bir toplantı yapmışlar 
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37 mahalleli Eyüp ı · ŞEHiR HABERLERi, 
ne h a 1 de? işaret memurları ilk tedrisat öğıetmen- Liman işletmesin'-

ıeri için 
Barem derecesin· de çalışan işçiler --. 

i ~n .. Eyüp lcaza.sıntn mnmnı götüııüşii i 

tıki§af em gazetelerden biri (Eyüp 1 mazsa bu kış buradan geçe~ek. alay! 
~~1. Yaırr?'or) başlığı altında ufak bir alay insanların yine vay haJıne· .. 
~:~e Ve ıştı. E_:übün gittikçe büyü. ı Mes.-?la şiındı yazdır, burad~. gun
,_ ı:ı da 

0 
açıldıgına dair etraflıca bir düzleri nasıl olsa !!~çiliyor, lakın ka·ka--

~erı ı.._ rası h .. - d ~rı enuz kaymakamlık ohu· şam saat sekizden sonra bura an 
du~"et, ~~ıştım. dınlar ve çoluk Gocuk gcGeıniyor. Çün
d tarı s P. hele kaymakamlık ol- kü iki tarafı mezarlık, servilik ve kap 
~h~ İtık~n:ra gittikçe daha büyüyor. karanlık olan bu yoldan sekizden sonra 
Ço bun ele~~ ediyor. Halta şimdi E- geçmek için kadınlar, çocuklar korku. 
ı cu~ bah ız kenarına güz.el parklar yor. Kapının ic;erisi FatHie ve _dışar~_

51 

acaı.~- Çeler· · k b ç k ~rş, B 1• spor alanları da yapı. Eyübc ait olan Edirnekapl 
1 

ugu.n 
0F' sevind· Unlar çok iyi, Eyüplüleri yolları pek düzgün, ışığı pek bol_ bır 
'°'•~at, ;:cc; şeyler. yerdir ve yaz akşamları sok neşelı,_ ç~k ı 
et/ ~Ytib·· 1 aymakamlık olan kos- kalabalık bir mesire halini alır. Lakın 1 
,~'ilıne,i ~? asıl bakıl masr, inkişaf bu Edirnekapıdan em. al.tmış ad!m ka· ı 
le .nın he azım gelen yerleri şimdi dar Eyübe doğru yür~d~~uz ~u orta-! 
l}ı:~ir. B~~n hen:_en en bakımsız yer- hk hemen ıssızlaşıp zıfın bır şekl.:> ı 
4

1t\11i\llelik n .Eyup ~:~ıen otuz yedi bürünür. 1 

111 
asıı ı:ıeh~eıden muhım bir kısmı. Halhuki yukarda adlarını saydığım 

ııı •- :t ırıe · 1 • · h h · h ı llıi .. ~tlıin ,yanı stanbulla alaka- Eyüp mahallelerinin emen epsı er 
~ 11:0nu Yol~den ~~·ot aşağıki Eyüp - E. gün şehrin merkezi ile, sonra Fatihle. 
~,,. r YoJua degıl, Edirnekapı _ Otak. I~aragi.imrüklc. ~Jdirnekapı ile, Topka. l 
dU~eı~i Yıl L~: ~! bu yolun bazı yerleri pı ile birçol< mLinasebetleri olan yerler f 
.ı. ten .. 

0 
ustun körü bir tamir gör- dir. Düşünün bir kere, akşam saat se· 

ı.ıı q "' tır ·:ı. ·· 

Bulu11duhlaı·1 11okta
'aıa bil eı şeınsiye 
/uJnıılnıah taz11n 

... ... 
lstanbulda bulunan polis işa· .. 

ret memur1anna ketenden ya · 
t>ıınuş yazlık elbiseler· dagıtıl . 
'-'ı. Bir kaç aydanberi üzerlerin
'"'e taşıdıkları kaim kumaşlar a1 
tmda ve bunaltıcı sıcakların de-
vam ettği srralarda bunalan bu 

memurlar serin bir elbise içinde 
l'aht nefes alıyorlar. 

Fakat ne garip ki şimdi de 
yağmudar başladı. 

Bu yi.izden ele bir kısım me • 
murlar vazife başında ıslanma!c 
bir kısım memurlar da vazifele 
rini terkederek, köşe başların -
dan işlerini tehli!<eli bir şekilde 
idare etmek mecburiyetinde kal 

dılar. 
Fakat böyle bir halin heran 

btiyük tehlikeler ve kazabra se 
bebiyet verileceği pek a~jkar · 
dır. Onun için memurların ev
vela yaz kış yağmurdan korun 
malannı temin edecek tedbir . 
· alınması lazımdır. 
Bunun içinde ya işaret me -

murlanna birer yazlık muşanba 
~rilmeli, yahut Avrupada ve 

Ankarada olduğu gibi polisin 
vazife gördüğü noktalara birer 
0 lüvük şemsiye konulmalıdır. 

Bunun yapılması da öğreneli 
ğimize göre; pek büyük bir mas 

1 rafı icap ettirmemektedir. Bu 
şemsiyeler yapılmadığı takdirde 
hemen hemen bütün nakil vası 
talarmm yağmurlu günlerde ya · 
pacak1arı kaza ihtimallerini ha -
tı··· ..... .,.tl ~ 11 ı-rl<arrnavalnn. 

4 

de tadilat yapıldı 
ilk tedrisat öğretmenlerinin kıdem 

zamları üzerinde Külti.ir bakanhğı 
yeniden tetkik!er yapmağa bağlamı:ı 

br. l Bu tetkiklere göre; ilk tedrisat öğ 
retmenlerinin terfi müddetlerinin 50 

nunda almış oldukları kıdem zan.mı 
miktarlarında bazı değişmeler yapı -
lacaktır. 

Şimdiye kadar öğretnıer.liğe inti _ 
sa pedenler doğrudan doğruya bin 
altı yüz kuruş maaşı asli ile iş'! baş -
lamakta ve üç yıl çalıştıktan sonra 
1 600 den 1 7 SO ye geçmekte idiler. 
Bundan sonra da sırası ile iki bi:ı, iki 
bin iki yüz, iki bin hcşyüz. üç hin, 
i.iç bin beş yüz ila. ·· terfi ediyurlcırdı. 
1600 kuruştan l 7 50 kuruşa ve yine 
iki binden iki bin iki yüze geçen ma 
aş terfi miktarı pek az olduğundan 
Külti.ir bakanlığı barem dcrece:;inden 
1750 ve 2200 kuruşluk terfileri kal
dırmağa karar vermiştir. 

Bu sayede öğretmenler 16')0 den 
sonra 2000 e, 2000 den sonra da 
2500 olmak üzere beşer yüz kuruş 
farkla zam göreceklerdir. 

Haber aldığımıza göre proje yeni 
barem şekli ile birlikte önümüzdeki 
ders yılı başından itibaren tatbık edi 

lecektir. 
Terfi için yeni bir şekil 
İstanbul vilayeti içerisindeki ilk o 

kullarda vazife gören 870 öğıetme -
nin kıdem zammı gördüğünü fakat 
bütçe darlığı dolayisile şimdiy~ ka -
dar bu zamlarını alamadıklarını yaz-

mıştık. 
Vilayet bütçesinde yapıle1n hiı ta-

1 !arrufl~ bu ?aınlar temin e&1ıl"IİŞ ...,]. 
duğundan bir tamimle bütün okulla 

I< aza vullullna /u.u şı 
210 bin tiralıll tall-

sisat ayı ıldı 
Liman işletme direktörliiği.inde en 

lışan ı~çilerin daha mi.ircffeh bir ha
yat ya~amaları için Hman işletme di 
rektörlüğünün esaslı bir proje razır· 
lamak i.izere faaliyete geçtiğini h<l · 
her vermi~tik. Proje ile lstanbul Uni 
versilesi İ' timaiyat profesöri.i ve 
beynelmilel sigorta mütehassısı I· nn 
Mizer meşgul olmaktadır. 

Bütün isrileri refaha kavu~tunıcal: 
olan avan .proje, liman işlet~e direk 
törlüğünün ilk şefler içtimamda gôz 
den geçirilecektir. 

Liman direktörlüğü projenin tatbi 
katı için 21 O bin lira tahsisat ayırım~ 
tır. Bunun 1 O bin liralık kısmı ile iş
çilerin her türlü ihtiyacını karsılaya 
cak olan bir dispanser yapılacak, di
ğer k~lan 60 bin liralık kısım da di
ğer işçilerin müteferrik ihtiyaçlarına 
harcanacaktır· 

İşçilerin istikballerini yakından al<l 
kadar eden bu mühim işle şehircilik 
mütehassm M. Prost da meşgul ol -
maktadır. -

Yolcu salonu 
Sirkecideki eski gümrük binasının 

yolcu salonuna çevrilmesi için yapıl 
makta olan hazırlıklar bir hayli ilerle 

miştir. 
Liman işlet:ne direktörlüğü hır ta 

raftan binanın yapılacak tadilatı ile 
meşgul olurken diğer taraftan yoku 
~alonunun dahilindeki tertibat etra -
fında tetkikler yapmaktadır. Bunun 
için liman işletme direktörü Rau fi 
Manyas ile f stanbul Güzel Sanatlar 
Akademisi dekorasyon Profesöri.i Is 
mail Hakkı ıni.izakerelere be1şlamış -~iltq,: Yaı1 ' oytece bırakılqırştır. Şim kizden, hele dokuzdan sonra Karagüm-

ka ·~~ ... l:ı.n tozdan kışın çamurdan g~- rükten E<lirnckapıdan bu mahallelere 
taıl] 't !'nl.r . ı Çel lktır · 1 1? "le yol gc~lcri kap. gitmek için kalkan bir yolcu, hele bu ııı •bi li:nı: Savaklar, Kahriye Fethi yolcu bir kadın veya bir soeuksa nasıl RUştU Aras Yalovaya gitti 
ilt A ır buh M" • ' l~ta -<l.!JÇıbaşı . arı, unzevı. Otak- olur da bu mezarlıklar arasındaki ip. 

Şehrimizde bulunan Hariciye ve -
kili Doktor Tevfik Rüştü Aras Ya . 

lovaya gitmiştir. 

ra bildirilmiştir. 
Eylül başında verilecek olan zam· tır. 

}ardan sonra Kültür direktörlüğü Öğrenildiğine göre~ Profesör Is • 
öğretmenlerin kıdem zammı terfileri mail Hakkı yolcu salonunun icinc ya 
için yeni bir şekil tesbit etmiştir. pılacak tertibat için çok güzel bir pro ~ibi llhnı .Yolu' tNışan~ı mahallelerinin ıssız. zifiri yoldan geçerek evine gele-

ruk aynı amamıle bu yol olduru bilir? Böyle bir yolcunun Fatihten, 
5:: Yol E.. ı:. Seh' o..oarırıa aırnckapı, Karagüm· Karsgümrüklcn, Şehremininden, Top-

tj,, l'Oiııi .-
1 

· . eçecı er. Tapkapı, kapıdan, evine dönmesi için ta Fenere • ı·e rnk K .1 
·ıtle... , 4~ (•vla k Yiiı " ~YU} na apı, Fatih i5emtle. Balata etmesi; oradan otobüsle Def-

, lcr J fabrik· ı ·d· t d · d d {l'u ce k a arına gı ıp gelen er ara gitmesı, ora an a tekrar ya-
11 b· adın k k :Be ltieik . er e ve çoluk çocu- ya olarak birçok yokuşlar çıkıp evine 

lQ iki ik· gcıçıdidir . varması lazımdır ki bu iş saatlere muh 
~ı~ Uğu i i -~ mezarlık ve servilik- taçtır. Hele ak~amları saat sekizden r old 1 toraf 
eğ 0 lan b ç n otcdenberi pek bakım- dokuzdan sonra Eyübün bu yukarı ma.-

~ er önunı~ Yolun çok berbat ycrh·i eıse Ve ~1.zdeki kr~a kadar tamir e~ilı Oıman Cemal Gaygılı 
Jray b" ...._ ~ ırkaç lamba asıl- ·re- s 7 s ·· 5) __ _ .)onu: •. n. ~ u. 

~~~~--~~~~~~~~~~~~-~~------

E:n emin, eri rahat, en seri 
Ankara - lslanbul yolculuğu 

f '* 4 7 ".' 

Bir izah 
Türk Ofis İstanbul şubesi direktö 

rünün, daimi sergi binasının nerede 
kurulması lazım geldiği hakkındaki 
anketimize verdiği cevapta ''Bu iş 
Türk ofise bırakılmalıdır . ., denmişti. 
Bay direktör gönderdiği bir mektup
ta "beynelmilel sergi işleri iktisa.t ve 
kaleti devairi arasında Türk ofis baş 
kanlığı tarafından idare edilmesinde 
i~abet olur ... şeklinde cevap vermiş 

Bu şekle göre vilayet içerisindeki je hazırlamaktadır. 
her okulun brer barem cetveli bulu - Yolcu salonunda yapılacak inşaat 
nacaktır. bittikten sonra tertibat işine baslana 

Bu barem cetvelinde muhtelif ma caktır. 
aş miktarları üzerinde muayyen dere Yeni bir bina yıklldı 
celer bulunacaktır. Mesela 1600 4, Dün sabah Aksarayda lnebey ma 
1 7 50 3, 2000 3 gibi.. hallesinde yapılmakta olan bir bina 
Kıdem zammı görecek öğretmen beton kalıplarının on gün durması 

ancak bir barem derecesinde açılacak lazım gelirken üçüncü günü ukarıl-
münhale göre terfi edebilecektir. dığmdan dolayı üst katı yıkılmıştr. 
Zam gören öğretmenler cetvelde Bu esnada pencereyi takmakta o -
sıra bekleyeceklerdir · lan Ahmet ve Hasan isminde iki a-
BatöGıretmenllk vazifesi mel ebaşlarmdan ve ellerinden yrırn 

Gecen yıl ilk okul baş öğretmenle )anmışlardır. 
J rine Yardımcı olmak üzere her ok~I Mesd mimarın. inşaat< >tk "k tef 

ı 
Festivalin on dör- da bir de baş öğretmen muavini seçıl tiş etmediği anlaşılmış, hakkında taki 

düncü gecesi mişti. Bu muavinler. esas baş öğret bata girişilmiştir. 

olduğunu bildrimektedir. 

men bulunmadığı zamanlar okulun RAKI SOFR.--\SJNDA 
* * idare işleri ile meşgul olacaklar, ayni Ortaköyde oturan Y orgi dün ak _ 

zamanda okul işlerine de yardım ede şam içtiği rakı ve nişanlısı tarafından 
ceklerdi. söylenen şarkılarla coşmus, eline gc 

/a· 

Festivalin on dördüncü gecesi o ~ 
lan öniimüzdeki cumartesi akşamı 
için güzel bir program hazırlanmış -

tır. 

zO gece numaralar yapacak ve Av -
rupa ilP. Amerikada uçan adam ismi 
le tanılan Oelmonte yarın hususi oto 
mobili ile ~ehrimize gel::niş buluna -

caktır. 
Ayni gece resmini gördüğünüz 

Peste sehir opcreli balesinden bayan 
A;ny 've bay Solly de rıumaraJar ya 

pac.aklardır. 

Bu yıl kii1tür işyarlıklarında çalı · c,ep tabak. bardak ve camlan kırma 
san baş öğretmenlerin Üzerlerindeki ğa başlamıştır. 
bas öğretmenlik vazifesi kaldırılarak Yorgi zorla teskin edilmiş. sol rli 
yerlerine okul öğretmenlerinden biri nin iki parmağı kesildiği İçin hasıaha 
ba~ öğretmen olarak cahşacaktır. neye kaldırılmıştır. 

Bu öğretmen ayrıca makam maa ~r;:;;;;;;;;;;::;:;;;:::;;;;;;:::-;:=---:==----
ııı olan on lirayı da alC\caktır. L Kısa Haberleri 1 
• Asıl baş öğretmeni de kültür işya ...J rı olarak çalıc::acak ve kaza külti.ir fa !il- Hamamcılar cemiyetinde idare heyeti x azaları arasında tıtlfalar olmuştur. Hamam. 

aliveti ile meşgul olacaktır. cılar, .krrkçeşme suyunun kesılıncsı karşı. 
Bu kararın tatbikine bu yıldan iti ımda ıdare heyetinin bir fıı.aliyet ., 09tcrcnıc 

haren başlanacaktır· dlğinden mU§tekidir. " -

Kadmları Estrneme Der
ne~in ' n mUsameres1 

Ti.irk kadınlar ıesirgeme derneği 
menfaatine 14 ağustos cumartesi ge 
cesi Suadiye plaj gazinosunda bir 
gece eğlencesi verilecektir. 

Sabaha kadar si.irecek olan müsa· 
merede muhteli fnumaralar göst~rile 
cektir. 
Prasız lisan ders!er i 
Şehremini Halkevinden: 
Parasız Fransızca, lngilizce rlers _ 

leri veriliyor. Evimizde ikmale blan 
çocukların derslerine ve kayıtlarına 
dcrnm edilmektedir. Bir an evvel ev 
katipliğine müracaatları· 

* YUl<sek orml\?l ınektebı talebcsınrl rı 

28 kişilik bir grup Bolu orınanlarınıla tet
kikat yapmak Uzere Boluya gitmişlerdir. 
~ 14 a~tos gUnU Taksim ~tadında ıt. 

falye törene! yapılacaktır. Bu törendP., !\'aşıt 
eski mahalle bekçisi rolünU yapacaktır. 

:/. Şehir dahillndeld bostanların gelece'c 
seneden ltibarrn ekilmemesi kararlıışlırıl. 

mıştır. 

31- Ehli hayvanlar sergisi bu sene de 19 ey. 
!O.ide açtlncaktır. Ser~ide teşhir t>di'ıp se\;il"'I 
cek hayvanlara liOO lira mUkMat vcrıler"k 

tir. 
• AmASya ile Havza l\rasında bir kam 

yon devrilmiş. içindekilerden bir kişi xı. 

mU~tUr. 
~ Kızılcahamııma bağlı GUvm nnhlycsln. 

ı1t> tahriral kAllbl Melım::-ıln ait ile yru;mclaki 
bey,ı.rlrln iki burn1.1 \'C Uç dıli oldu~u hayretle 

gtırUlmüşlUr. 
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Açıkgöz muharrir
le başmuharrir!! 

Çef enin silô.h ve cepha
ne müteahhidi sarac! 

Amerika birletik hükfunetleri şi • 
mendif er kumpanyaları, gazetecilere 
bütün hatlarda bedava yolculuk te • 
min eder; sa~ece herhangi bir gaze · 
teye me~sup olduğuna dair hüviyet 
kartının gösterilmesi, bu it için kafi 
dir! 

Güniin birinde, uzun bir yolculuk 
yapması icabeden ve bilet almak için 
narası çıkışmayan bir açık göz bi
let almadan vagonlardan birine a\la 1 
dl ve gelen memura, kısaca ~öyle de 
di: 

Con Dillinger ve çetesi men.sup l 
Zarını "Litl Bohcmye Loc., ote
/i1ıdc yakalamak fırsatını kaçı

ran zabıta memurları, bımUJı acı. 
sını çıkarabilmek için knt kat sıkı 
tedbırler alıyor'fl:ır. Rastgeldik. 
Zeri nakil vasttalarını çeviriyor
lar. Derken gece karanlığında 

gördükleri bir otom.cbil, şüphele
rini uyandırıyor. Delicesine tald
be, arada kurşwı'l<ır teatisine rafj 
m.e111 şiipheli gördükleri otom-0bil 
ellerinden kurtuluyor! 

Amansızca takibe rağmen şüp
heli otomobilin zabıta memurları~ 
nın elinden kurtulduğu geceyi ta· 
kip eden gün, Şikago polis nokta
larından biri, ~ehrin yan sokak
larından birinde acaip görünüşlü 
ve garip vaziyetete bir otomobilin 
baııboş bulunduğunu merkezec 
haber verdi. Ve otomobil, derhal 
merkeze getirildi. 

Kısa bir muayene, bu otomobı
lin polisin içindekilerle beraber e
le geçirmeğe bütün bir gece boşu
boıuna uğraştığı şüpheli otomo
bil olduğunu gösterdi. Otomobil, 
zabıta memurları takibe devam 
edememek zorunda kaldıktan son 
ra, yolun bir kenarma·bırakılmış
tı. Otomobilin geri tarafında, kur
ıun delikleri görüldüğü gibi iç 
geri taraftaki oturacak yerlerdeki 
kara minderde kurumu! kanla ko
yukırmı7.ı renklenmişti. Şu ha
le göre, takipçi polislerin sıktıkla
rı kur!unlarla, kaçanlardan bir ve 
ya bir kaçı yaralanmışh. Buna rağ 
men de gene hepsi kurtulmağa 
m\1vaff.ak olmuflardı, işte! 

Gangsterlerin "Litl Bohemyc 
Loc,, otelinde bıraktıkları sili.h!ar 
ve mühimmat ta Şikago merkezine 
taşındı. Bunlar arasında, büyük 
çapta Kolt rovelverleri, mitralyöz
ler vardı. Con Dillinger ve arka
dasları, bu otelde bıraktıkları si
lahları Varsev polis merkezini bas 
tıkhwı gece alıp götürmüşlerdi. 

Fakat, polis, bu silahlardan zi
yade otelde yakalanan üç kadına 
eheTmiyet veriyordu. Kendileri, 
Madisona naklolundular. Tabi tu
tuldukları istintak usulü, merha
metsizce bir usuldü. Biribirini te
yit eden ifadeleri, polisleri ehem
miyeti haiz sayılan yepyeni bir 
iz üzerine düşürdü. 

"Merhametsizce av,, talimatı' ve 
Con Dillinger tarihinin safhaları 
arasında ilk defa olarak sarac Le
man is~inde raıtlanılıyordu. Tek· 
sasd..._ San Antonyoda Saraç Le
man! 

Üç kadın, yalnız şu kadarını 
söylediler: Bu Saraç, Dillinger çe
h~hin en belli, başlı silah ve cep 
J. .. .... müteahhidi mevkiindeydi. 
O. r"h 7.amandanberi çete mensup 
l ~ ···-~:ı İstedikleri ve bedelini de 
}- ... ! l-cl ödedikleri her seyi temin 'ı 
c"&ıi,ti. Kücük ve büyük çaplard" 
a~ r ve hafif rovelverler, otomatil< 
tabar.calar, ne markadan İstenilir! 
s~ istr.-ibin ! Sonra her nev\ maki 
neli tüfek ve rr: ahirnmat. Av SC\Ç

masmdan dumdum kurşununa ka
dar. h:r cins cephane! 

Bu !:araç ve müteahhit, mü~te
rileri gibi şüphede ve tetikte de· 
i!il<li. Do!ayısivle de. kolaylıkl.ı 
yak=".'11 1 ·1.1 vapı~ılabildi. Evi aranın 
ea. kP.dın !arın ifa.delr .. inin cloğru
J,,;:;., r""~d!.na ı:ı 1ctt: Bu a ~"'m. ır 
fak mikyasta kaleler mu~ıafızla
rının sahip olmakla kendilerini 

emniyette hissedecekleri miktarda 
silah ve ceephane deposuna aahrp 
l .' 1 • 

Zabıta meemurlarınm hiç acı· 
maksızın kendisini tabi tulukları 
çetin ve şa~rrtıcı sorgularla dohı 
isticvapta, saraç, onlara hiç bilme
dikleri §eyler anlattı. Verdıği i
zahatla öğrenildi, ki o, Con Dillin 
gerle gangsterlerinin sadece ~ilah 
mütealıitliğini yapmakla kalma · 
mış, ayni zamanda muhtelif hadi -
seler sırasında bu gangsterlere 
yataklık etmistir. Evi, Con Dillin
gerle ad~mlarr için emin bir mel
ce olmu~hır. O, bı1 gangsterleri 
koruvan. onlara sıkıştıkları za -
manlarda evinin kapısını sığrnak 
ol"'ra't pr,an hir b?.kadır! 

Onları birçok defa evinde misa
fir etmiş, bilhassa tehlikeli teşeb
büsleri ve hareketleri müteakip, 
barındırmıştı. Ve saklamakta ha· 
şarı göstermişti doğrusu: Eğer üç 
kadın, ifşa etmemi~ olsalardı, za· 
bıta memurlarının bu yeri akıl e

decekleri çok §Üpheliydi ! Hem ha 
rice hiç. belli etmemiş, hem de e
vinde barındırdıklarını istedikleri 
hiç bir §eyden mahrum bırakmıya
cak derecede misafirperver dav
ranmıştı. Mesela, son defa evine 
misafir oldukları günlerden birin· 
de, gang~terlere bir hindi ziyafeti 
çekmişti. O günkü ziyafette hazır 
bulunanlar, şunlardı: Karısile bi•
likte Lester Gillis, Homer van Me
ler ve Con Dillingerin hareket or
taklarından daha bir kaçı. 

"Litl Bohemye Loc,, vak'asın · 
dan sonra da, oradan kaçanlardan 
T ommi Karrolü evinde gizlemişti. 
Bu gangster, orada gayet kısa biı 
müddet kalıp, uzaklaşmış ve uzak
laşır uzakla~maz da polis hafiye
si Perrovu öldürmüştü. 

Lemanm duruşması yapıldı ve 
T eksasda cari kanunlara göre mah 
kfun oldu. O vakit Amerika birle-

- Ga~e eciyim ! 
Memur, gayet nazik bir tnvurla. 

kartmt göstermesini rica edince, elini 
rer'crine soktu. bütün C:(?pk·ini !;arış 
tırdı ve omuz kaldırarak, ~öy?e söy . 
!edi: 

- Ne yazık, ki unutr.ıu~um ! 
- O halde ....... Hangi gazete~'e 

mensupsunuz? 
" - Niyu Y ork San,, gazetesine! 
- Şu halde, iş kolaylaştı, demek

tir! Çünkü, gazetenizin başrauharrlri 
ri, yandaki vagonda! Sizin hüviyeti
nizi tasdik etmesi, için teşrif eder mi 
siniz? 

Yolcunun kaluna giren memur, o 
nu birinci mevkin lüks salonlu vago 
nuna götürdü. Orada bir klüp koltu 
ğunda oturan ve yavaı yavat salla • 
nan gayet şık ve hatta elmas yüzük. 
lü, elmas kravat İğneli bir zata yak -
laştırdr· 

- Bu yolcu, pazeten1ze mensup 
olduğunu iddia ediyor. Kendisini ta 
myor musunuz? 

Cevap, ,u: 
- E!bette ! Benim gazeteme men 

sup tur! Muharrirlerimden biri! 
Memur, bin bir itizarla, geriye çe

kildi. ikisini, lüks vagonda baıbaşa 
bıraktı. 

Yolcu, kendisini müşkül vaziyette 
bırakmayıp tanrr gi': i davrandığm • 
dan dolayı, teşekkür ederken, koltulc 
taki zat, gülümsedi: 

-Fakat. dedi. ne r.arip rastgelis ! 
Ben de, siz;n beni mü~kiil mevkic!e 
bırakmamzd-.n çekiniyordum. Ayni 
derecede endişe içerisindeydim. 

Siz "San,; gazetesinde muharrir 
değilsiniz, öyle mi? Hic üzülmeyin 
ben de b3!muharrir değilim! 

Demek, her ikimizde anafordan 
volculuk ediyoruz ha! Haydi hayır · 
lısı ! 

şik hükumetlerini huzurs';1zluğa F. ş. 
uğratan en büyük çeteye ettıği pa- -------------
ha biçilemez hizmetlere nazaran, 
verilen karar, hayli ır.utedildi. An
cak, T eksas hükumetini mitralyö~ 
ticaretinin gayri resmi yapılması
nı yasak eden bir kanununa göre, 
bu ceza beş sene hapıe kadar ar
ta.bildi. Makineli tüfek kanunun:t 
göre! 

Leman, çok geçmeden Con Dil· 
lingerin enerjik müdahalesiyle 
kurtulabileceğine güvenerek ve 
ihtimal tecil suretiyle affa uğra -1 
ması get:ikmiyeceği üm;rlini de 
hesaba katarak, tavin edilen bc 1 

cezayı so~uk kanlılık ve kayıtsız 
lıkla kar,ıladı ! 

rnı111111ıııı11111111ıııı1111111ıııı11111111ıııııı111111ıı11111111111ıll, 

ı j~!~gfü;~~;::i. ı 
~ val Galası saat 21 den itibaren § 
€ sabaha kadar dans müsabaka- ~ 
~ lan· eğlenceli numaralar. ~ 

=-=~_; Karagümrükte Üzen bah · 5_~_:_=_: çesinde saat 21 de Naşit ve 
- Kavuklu Ali tarafından üç per -
~ delik komedi. ~ 
L .... ııt1111nı••"'ll•11ır•"lll'•11111ll"'"111"""ll''"'''ın11111J 

lstanbul Belediyesinden : 
10 Ağustos 937 salı gününden itibaren Karaköy köprüıü Ü· 

zerinde seyrüsefer icabı ve Belediye zabıtası talimatnamesi ile 
Belediye tenbihi hi:kümlerine göre aşağıda yazılı hususat tatbik 
edilecektir. 

tan 

Sayın halkın ve bütün vesaiti nakliye sahipleri ile ~o
förlerin arabacı ve sürücülerin aşağıdaki maddelere riayet 
etmeleri ilan olunur. 
1 - Halk, köprü üzerinde yaya kaldm:nlardan bir taraf. 
dii?er tarafa ancak çivi ile işaret edilen saha dahilinden 

rı .. ,.,,.cl'lrt"ı • 
ı:. .. - -:-- ...... • • 

2 - Bütün nakil vasıtaları, bu ~abaya geldiği v~kit bura
dan yaya geçen varsa derhal duracak ve yaya gidenler geçtik
ten sonra yohma dP-·:am ed'!hilecektir. Bu ~ebeple nakil vasıt~la· 
rı bn sah=>v;ı. ~avet ~ ;ırır r.elMelidir. (B.' ( 4880) 

7 arih sayıfalar ı: 
• 

Hayvanları ne vakit h~ M 
maye elmeğe başladı" s; 
Hayvanlarına eziyet edenler iç~ Çı 

kadılara verilen hükümler 
· Sokakta ba§'boş köpeklerin dolaştı., 

ğı ve kedilerin imha edilmeğe başlan· 

ması üzerine "hayvanları himaye,, ce
miyet nin ismi sık sık geçiyor. 

Türkiyede hayvanları himaye cemi. 
yetinin teşekkülü pek yenidir. hk de
fa olarak Balkan harbından birkaç ~ 
evvel İngiliz sefiresi Ledi Lathue ta
rafından tesis ed imiş ve Balkan har. 
bnıı müteakip dağılmıştı. Bundan son
nı işgal zamanında Mening lstanbuld?. 
bir cPmiyP.t t"şkil etti. Fakat bu cemi. 
yet ancak 1340 senesinde bir şekil ala. 
bildi. 

Bununla hcraber ''hayvanlara eziyet 
verme., nas halı ile "bana dokunmayan 
yılan bin yaşasın., ''yuvasını bozma, 
y J\'an bozulur,., gibi darbı mesclle:-i 
hayvanları himaye tarihinin bizde çok 
eski olduğunu anlatır. Yalnız hayvan
ları himaye etmek fi .len ne vakit 
başlamıştır. Bir Fransız muharririnin 
Süleyman Kanuninin (hicri 926 • 974, 
miladı 1520-1566} hizmetlerinden bahis 
ederken: "Gramont kanunundan üç 
yüz yıl evvel hayvanatı himaye için 
bir kanun neşretti.,, dediği kaydedil
mektedir. 

Ben tarihlerde Kanuni Süleyman 
devrinde neşredilmiş böyle bir kanuna 
tesadüf etmedim. O devirde bir vesile 
ile hayvanların himayesi için bir emir 
name neşredilmiş olması lazım gelmek 
tedir. 
Hayvanları himaye yolunda ilk atı

lan adım 1725 yılındadır. Bu tarihte 
İstanbul kadılığını yapan kethuda zade 
Mehmet efendi için müverrih küçük 
Çelebi zade İsmail Asım efendi kendi 
tarihinde şu satırları yazmaktadır: 

"Mumaileyh İstanbul kazasında ha. 
lifi taarruf vadisinde hareket ve at 
hamalları yüklerini mahalline isalden 
sonra iskeleye avdetlerinde, rüküp ve 
§İtap ile beygirleri itap etmemeleri için 
semerlerinin ortasına üçer adet mıhı
sertiz vazcttirip nice sineynden beril 
eslılfın taarruz etmedikleri hiref ve 
sanayiden kavukçular ve merkepciler 
gibi nice C'hli hirefin tanz.mi ahv::J 
sanatlarına tasdi ilah .. , 

Bu satırlardan anladığımıza göre 
kethuda Mehmet efer.di yük taşıyan 
hayvanların yüklerini götürdükten son 
ra geri dönerken sahiplerinin binerek 
b:r kat daha onları yormamaları için 
semerlerin oı tusına üçer adet sivri 
mıh çakılmasını usul koymuş. İki yüz 
küsur sene evvel hayvanları himaye 
için Mehmet efendinin koyduğu bu 
usul o vakit birı:;ok kimseler tarafın
dan fena görülmüş, aleyhinde bulunul
muştu. Fakat bu tarihten bir müddet 
sonra Mehmet efendinin fikri isabetli ı 
olduğu anla~ılarak hükumet tarafm- 1 

"caP ılJ dan kabul edilmiş, sadaret, ı . ' 
makamlara emirler vermiştı~ 
Meşrutiyete kadar bir kanun 
devam etti. yd'I__ 

Kethüda Mehmet efendinin 1<0~ 
usul kırk sene kadar unutuı~u. ~ 
!arı hayvanlara yapılan fena ınu ııi#i' 
lerin nazarı dikkati celbedecek .rJI 
yei hayvanat fikrini tekrar ~ ıer ı 
dı; ve kadtlara sadaretten eınır .,ti 
rildi. 1747-1776 yıllarına ait~ ııJ 
kalar verHen emirlerin mahıye 
göstermektedir. 

Bunlardan birkaçı: . ~ 
İstanbul kadısı Fazilethi ef ~didt' 
"Asıtanei aliyye ve havalileriJl ff 

keleden odun ve kömür ve ~~ 
ağaç ve hububat vesair eşya. rı ~ 
kullanılan hamal beygirleri ve ~ rı 
merkepleri her gün güneş doğd~ 
akşam kararıncaya kadar !;alJf , 
yor. Bu arada bazılarının pa.J1l):e 1 
maederek gece ve tatil günlerill ~ 
hayvanlarını insaf sızca çaiıştırdl~ 
onların tatillerini kale almadı ıt' 
iş'tiyoruz. lmdi bilcümle iskeltjlif' 
beygir hamalları muayyen saat.lı ~ 
na hareket etmemelerini ikinC1 il 
tcnbih etmeniz ve "emri aliyi, .. ;I 
etmeniz lflzımdrr. Şöyle ki bundall /. 
ra hilaf emri ali mutat kadim bt~ 
lerini ve merkeplerini imale ~ 
eder ise derhal ?aklarından ~~1 Ol 
muhakkak oldugu ve emri alı ~ 
aleddevam hareket ve hilifındall 
şi eylemelerini gereği gibi ifheJll e 
ycsiz.,. il_ 

Gene hamalların beygirlere b 
meleri ve semere demir kakmal~ 
1765 yılı şubatında İstanbul kS (J 
yazılan bir fermanda şu satırlS.T 

" ... Semerler u~riue ~41 ım l<Jye 
mirden mismarlar vaz', ötedenbe~ 
zamlarından iken hiraz müddette;:,; 
bazıları terk ve bazıları sağır eğt'~ 
vaz', ve üzerler ine ağaçlar koyııP 
gir sahipleri sünicülerine iğmaı ~ 
diklednden beygirlerine binip ş 
ile sevk ve önlerine gelen sibY~/ 
nisvan ve aama ve acze makul 'f 
biddefeat tenbih olunmuşken ıtl~ 
nebbih olmamalarile tahtı zsbl~ d~ 

. e' .. t dokunup ızrardan halı olma)-1P ,ıır a._ 
ifrağı lahit olmakla imdi h~ f li&· 
kethüda ve yiğit başılarını geurı~ ,, 
velce olduğu gibi yarı kıye deftl 

0
,-A tıl 

mismar vaz ve ÜZ('rlerine ağaç 1' ·ı ' 
avdetle binmemek üzere beygi\f' 
hiplerine ve sürUcüler dahi yedere i 
türUp ensesinden şiddet ile süJ11le;J i)~ 
üzere tenbih ve njzamı kaviye~e , di 
ile verilen n'zamı ilam eyliyesi'-'e' ~ 

Niyazi Ah"' ~~ 
. . fit• d 

( 1) /farJc T~ısmcıı dcğ~titılrıt1l l 

300 yeıde teıkos 
açılacak 

1 Çöp lenekeleıinltı ~ ~ 
ğızlaı ı kapalı oıae~,~ ~ 

P' ., 
Belediye sular idaresi İstanbul ta· 

rafında 88 çeşmeye terkos suyu ver
mişti. idare kısa bir zaman zarf ınc!a 
300 yerde terkos musluğu a\'t>cak • 
tır. 

Bunların bir kısmı Aksarf\V Eyup 
Unkapanı ve Beyoğlunun fakir semt 
brinde olncnktır. 

Zahire bo~sas1nda dUnkU 
muameleler 

lstanbul Ticaret ve Zahire borsa · 
sına dün muhtelif memleketlerden 
780 ton buğday, 33 ton tiftik, 98 ton 
yapak. 12 ton arpa, 25 ton çavdar, 
45 ton kepek, 15 ton mıım, 91 ton 
un. 4 • ton rohut, 1 5 ton yulaf ol -
mak ib~ere 1299 ton mahsul gelmiş. 
tir. 

lstanbul borsasında dün yumusak 
buğdaylar: 6. 1 5 - 6. 9, sert buğday 
hr; 5.25 - 5.30, kızılcalar: 6.10, 
cıro:ı 4.! 1, mercimek j.3(), nohut 
6.2. ince mRl afyon i70, sisam 16.28 
ic fındık 42, pamuk 42 - 42.20, ke 
i kılı 52, Trakya malı yapak 67.20. 

69 kuruş iizerindcn muamele gör • 
m iişlerdir. 

Ev, apartı,man ve di.ikanlar f~ 
dan bulundurulacak <öp kaP r~ ~ 
ağızları kapalı bulunacak. bııJ11'ı''~ 
celeyin kapı önlerine bırakı 
r.öpçüler geçip alacaklardır. 

1
.,ff' ~ 

Bu kapların ağızları açık J1e-I 
cöpci.iler nlmayacaklar ve bel ~i t 
bıta memurlarına haber verece ~· 
dir. 

l' 
YUzme mUeab3kaı•rt ~ 

tı, 
Spor kurumundan: .,tl l, 
Cumartesi günü saat 1 ~ c)e si'' 1\ 

la Bebek, Pazar günü de yın~ i ıı1ıl~ 
de Bebekle Moda arasında ılc5\J ff'. 
vemet yüzmesi yapılacaktır. j,el' 

lan Federasyonu amatör ola? ~) 
zücünün bu yarışlara iştirakıJ1eit111'ı 
s:ınde etti~inden müsabak<'Y~ ~e~ 
arzu edenlerin müsabaka glııt1 ~ı at 1 O da Bebekte GalatasaJ1l t e 
bünde tertip heyetine mür<1ca1Jbe! 
leri kifayet eder. Müsabıklar~ d'J 
ı?Ündc de bir motör saat 8,3 ,tt" 
keciden alarak müsabaka 111 
götürecektir. 



~ 

, ~~~HEP ~JGA~ARı 
laırı~ILf K VE SIJLIK MÜCADELE.Sİ 

Tekirdağlı 
Vandervelt'le 
güreşe hazır 

Her iki pehlioan biı • 
biı leı i hakkında 
neleı diyoı laı ? Çl l numarası: a 7 Yazan: Zaya ~aklr 

4fu ~k bir halde çarmıha gerilen 
"(l0,~ af a devenin Üzerine bagv landı 

Haber ald.ğımıza göre Tekirdağlı 
Hüseyin ile İngiliz pehlivanı Van • 
dervelt önümüzdeki pazar günü re· 
vanş maçlarını yapacaklardır. 

'eli . otoı Zah 'd ) 
d, •ı) nin l .1 i ' (Karaburun 
.. \tet e•-. e çılerini ma ·ı· .. 
•e il...... 'Qllf ... El· - - - · '"' 

O:"tlllıd .. k ınden gelen izzel 
l1d ... uıu .. J,. •n 

10 
r goıtermemiıti. 

· nra, büyük bir saflık · 
...... Sö 

)''1ctd l'leyini b 
ile iı .tlci Veli~ akalım ... Kar~ı 

1) tı~or?.. ardetim, benren 

o ~1tti. 
ı~~nT 
lekel'l>•ıın hrlak Ker:rıal; mün-
lııe~h ~e ile .. Of una gıdecek bir 
r1 .. 1 

• e~i .. 0 .. •oıe ha•lıyarak y--ı q 1 -. Ut" h "' ' -•· ......._ ~h etnı·un edef ve it:~atla· 
ı,.,. ki \'el' 'f ... Neticede: 

1) <lialt }'•ti ele veriniz .. intan· 
l' e>il>, ıö:-~) nda birleştiriniz ... 

rı Orl,k 1' u keami,ti 
nıecıtap etnalin bu sözleri · "'. 
l~ !• -~•paza hot gelmitti. 
1i &ö:tl a ... Veı· k d · 

İtiıth. •:tiniz O ı M~.r )~şımel se· 
·~11. ae,,•11lar1a' . , ~s uman arJ 
l'ıatj l'l de, h ~.ırleştırmeğe çah .. 
ie Ytraları . ugunden itibarPn hi· 
~'het e,d ıılanılarla birleıtirfüc 
'/"•hırı eceğim. 

... e .. V ı \'ernıiıti 
"'ek . . erdi.... .. .: . 
'" 1~Çın e g~ ıozu yerıne getir-

e" S rtesı .. d .. ~ •kı gun en ıtıbaren 
h~ ldaıın:ı adasının ve ~erek Si 

,._taft, rn köylerini dola;- :.?< 

di~ "•rıI \'arzlara giı-i§rnişti. 
Veli/e t•;:n eınuında en ziyade 
~ ı, Dede S nokta; ( Karıı.burun 
l>i;, 'l'aJcJ ultan) ın adamlarr 
deıt·~"'la ab~~daki keçe terliklere 
,1~ Uıerj 1 e ıu bula,tırmadan, 
. ~•i İdi. ilde Yiirüdüklerini iddia 

'~ ~,ıı, 
~"d lllın1 k ~apaz, buı.a o kadar 
~~ e,_tidde~İ 0 ?un bu meıele üze 
~ 0"lar

111 
e ısrarı Rumlard!j,n 

b~dlll İtıiz 11 r_ı:ıerak vermiıti. Bir 
~~er~ st!ltaıı gu~süz adamlar, hem 
llıek 1~~e Yii 1

.'. enı de onun den17. 
di. •çın (kl'UYen müridlerini gö,-

Q araburun) a gitmişler-
t' 'il ı· 1der 1l'lret ·ı 
'°e ·1_ Rİtıtı çı er, Karaburuna'a 

. - _ıtf de .. ~"ralll D~ı; •on derecede izzet 
1/V. 'Qll ,.ornı .. 1 ~ ltıahir Uf erdi. Etraflarım, 
·p I lıii }' ltrd1• De propogandacrlar 
rl '-ııt e~i ltıez de. Sultanın netret· 
of' "• hıılerd hehın tamamiyle in· 
I ' oraı en .. kk S •rı d rnure ep olduğu· 
f.. b}~,~~ece 11 kandırmıtlardı. 

l " ıç· ltıerakl . r_, .e,l', l'e ·~ bu •ey harın!h ~almın et· 
t" ı e il\ ttı hir f .a atı ı tıyar eden· 
.. di. ş~lllleketı'k~r ve yeni bir akide 

~bi~~di 0:rıne avdet etemitler 
~.._~>ni ta. ?lar da, (Torlotas 
dta, r l'en. tık ederek onunla 

~ita tiri 
1 ~ezhebin propogan· 

~ l'lılc 1) frnışlerdi. 
,, ~~İ>'le e~ ~ultan'ın kuvveti, 

-'' il\ ttt~·r halkınYunıeye başlamıttı. 
~ ''tıd, ~rid olnı dan birçokları da o· 

/ b ' S>al>a l uşlardı. Bunlar ara· 
1" '-le~~de •tal~ ar. hile vardı ... 

~~ tı> etra,~ ıle ınüridleri, yeni 
"e"; ~recede 1~d~ki faaliyeıtleri 

ol~ ~e~ ti ket(I t~zlı tutmakla bera
"f' ~r,~ edern:•re!, uzun zaman 
~ ~~t~ l, ~i .. ta~tftı . Artık şurada 

~lfti. Ve rn d.edi kodular bat 
-.. bed ete a'- nıhayet, meaele 

..,,. •" e S ııtıetrn' t' ' • "tl,k ulı.n . •t ı. '-t d·· 1'eltı 
1 

de bas yard11nc111 r· ltıJı!enint" , kurdukları bu f e-
1~ aaı,:r a11ıa1:.ı llleydana cıkacağr 
'tl,r, ed"ltıe ~1!, artrlc daha faz· 

11• harekıtler .. Derhal teşki 
ete getirerek Kara-

... f< lJ R UN-..-. 
"ltı ... ~ ..... l 1 .... -~u kuponu 
l '<tı lf!Qelt 1 
ı ' 1( ~it tıl C1arestne ıtetlrenıer 
' llrll lllarnıı '· P:1ı1ı "ı P9 ru12 twa.tıl'Tl"lar 
a •ktrnıert t\.; ' it ne Pllrıtaf7 t>llktır 
tı it ıı1ıu11 

'1ılltı •e ll'\an 
Yrııı"l'ln rnlltav1rter1n• hPr 

1 Pll""srz eonıp 11'.Tenlr 

burundan, Aydına kadar olan ıa· 
hada isyan etmiılerdi. 

llk hamlede hükUınel memurla· 
rı kami!en katledilerek, halkın ye· 
ni mezhebe iman etmesi için her 
tarafa emirler verilınitti. Cebir 
karıısında kalanlarla birçok ser 
seriler de bu isi kuvvetlere iltihak 
etmişlerdi. 

lıte o zaman, korkunç bir f acıa 
başgöıler ;r, itti. Batların_d~ .sarık 
olarak kim görüldüyse, asılerm kı · 
hçları ve hançerleri altında,. ca~ 
vermitlerdi. Kadıların ve tei· 1 me 
mur!arm çoğu yakalanarak ıehtt 
meydanlarında ağaçlara asılmk 
ıuretiy!e idam edilmişlerdi. 

Bu sırada Selanik kaleıinio 
zaptı ile meşgul cılan ~ ~elebi Shl
tan Mehmet), bu fecı ııy~n!. ~
ber alır almaz ilsilerin tedıbı ıçın 
Aydın valisi (Alekundr Sisman_)~ 
emir verdiği gibi. Amasya valıaı 
şehzade Mur11.da da bütün kuvve
tiyle isyan sahasnın hareket etme· 
si için haber göndermiıti. 
Aydın valisi Sisman, baıma top 

lıyabildiği bir kuvvetle, Ka~ab~
run civarında.ki bir ovada asılerın 
üzerine hücum etınitti. Fakat, ye· 
ni mezhebin altı bin kitilik bir or
dusu; Aydın vali&inin. k~vvetleri· 
ni peritan ederek. Vah Sısman da 
dahil olmak üzere hepsini kılıçtan 
geçirmitti. 

Vandervelt dün güreş hakkında 
şunları söylemiştir: 

''- Tekirdağlı Hiiseyin boynu • 
mun şahdamarını çok fazla sıktı. Ha 
la ağrıyor. Gece ~abaha kadar kom· 
pres yaptım. 

Tekirdağlı benden 20 kilo fazla • 
dır. Bu, onun benden o nisbette kuv 
vetli olması demektir. Bu c:hettc.-n va 
ziyet aleyhime döndü. Sonra bana 

Bu ilk galebe, asilere büyük bir 
cür'et vermitti. Dede Sultan; mij. lııgili:: giireşçi Vandcn

1

al.d 

ritlerini etrafına toplıyarak bunlıı· · 'T~tıfiım şekilde güreşmeme müsaa· 
ra ıöylediği bir nutukta: de etmediler, yani :'tam manasile ser 

- Ölümü, sizi:ı üzerinizden kn? best güre~medim. Eğer sert ve kırıcı 
dırıyorum. Hatta beni bile ölmüt güre§seydim Tekirdağlıyı muhak -
görürseniz, inanmayınız. Kalıpları kak yenerdim. Benim sert usuli.im 
mız, bu dünyadan çekilmit oha de göğüse tekmeye varıncaya kadar 
bile, ruhlarımız t\arbe devam ede· hareketler vardır. Bilhassa (katır çif 

k 
tem) pek meşhurdur. Bu çifteyi atar 

ce . 
Demitti ... Bu suretle, asiler:n sam bir pehlivan ne kadar kuvvetli 

manevi kuvvetl~r·ni büsbütün te-ı olursa olsun yere düşer ve bir daha 
kalkamaz. Eğer buna miisaade edil . 

yit etmitti. T k seydi e irdağlıyı muhakkak yener-
Bu çılgın iıi sürüsü, artık her dim-

tarafa dağılmıtl• Bununla beraber Tekirdağlı ser -
- Bin bir feı~t ile bozulan ah best gÜre§te dünyanın birinci sınıf 

vali alemi ıslah edeceğiz. Siz de güreşçileri arasındadır. 
bizimle beraber olacaksınız. Kedisini şimdiki halile ancak 

Diye, bütün hc.lkı cebretmiye Cim Londos yenebilir sanırım ... 
batlamıtlardı. Dün Tekirdağlı Hi.iseyin ile de gÖ· 

Çelebi Sultan Mehmet, AyJ•n rüştük. Hi.iseyin şöyle dedi : 
valisinin, harp eınasında öldüğıi "Vandervelt değerli bir pehlivan. 
nü haber alır almaz, kendi kuman Bana hiç bir oyun yapamamasına 
danlarından (Ali bey) iınıindl!' mukabil oyun da vermedi. Kendisini 
birini, süratle (Aydın) a gönder' bir saat ezdim. Başka bir pehlivan ol• 
mitti. saydı ringi çoktan terkederdi. Söyle 

di~İ gibi kilo farkı yirmi değildir. Ben 
Ali bey, Aydına gelerek as~e# elbisesiz 1O1 kiloyum. 

toplamıya başlamıttı. Fakat aııleı Vandervelti yenmek için çok çalıt 
bunu haber alır 1&•maz, bütün ku'lf· tım· Fakat gördüğünüz gibi miitema 
vetleriyle Aydın iizerine saldırnJ•t diyen kaçıyor, oyun vermiyordu. Bir 
lardı. Maksatlar:, Ah beyi ele go!9 kaç defa yere dü,ürdüm. Fakat kolu 
çirerek parçalanı'lktı. nu ipten dışarı rıkartınca hakem dü 

Alı' bey asilerin bu hücun:Uki11S dük calıyor, ayağa kaldırıyordu . 
' b' ,ç l kar•ı duramam•"; yanına ır Alta düşenin a ta yatması icabe • 

~ • · k nıı'· a b d kişi alarak Man11aya aç j der. Sonra ben ir yan an onu rin • 
mecbur kalmıttı. t ,, gin ortasına çekiyor bir yandan da o-

ffak Y
et· ar ır. yun yapmaO-a çalışıyordum. Tabii 

Bu ikinci mu~• 1 
' 1 · · "' 

ku 
"rit erııu ikisi bir arada olmuyordu. 

Dede Sultanın -:of n mu ı'lerin b' hl büıbütün tımartmı.ttı. lu b;rl Benim bildiğim ır pe ivan rin • 

ı k 
rkuDÇ ge çıktı mı ya yenmeli, ya yenilmeli 

tehditkar vaziyf't erı, 0 k lidir. Öyle bucak buca kaçmağa ak 

hal almıfb. f vekil·ı hm ermez. 
Dede Sultan, her etara a B'r ta· Pazara güreş derlerse hazınm. 

ler ve ha lif eler yolla~1f !'·hüı:ume Yalnız bu sefer kacmama n irin şart 
raftan, bunlar vaııtad~?' taraftan teklif edecegı~·m. Müddet de hakem -
.. •ıA d k n· ıger tını ı an e er e • lerle konuştuktan sonra kararlaşır.,. 

da: 
1 

h .. kmne· Para borsasında 
- Her kim, Osnıan 1 yu h ı fstanbul para borsasında dün birin 

tinin aıkerliaine oirerıe.. . e I er • • h b a ey ci tertip Türk borcu tahvilleri : 14.65 
kim, Dede Sultan ınez e 

1ik d .: ikinci tertip Türk borcu tahvilleri: 
hinde hareket ederse, ~l dea§u~ 14.20 üzerinden muamele görmüt • 
tart idam olunacaktır... ~ . b" tür. Bundan başka merkez bankası 
tan Cenabıhakkın rızaıı ıçınk. rı· , h 1 artı ve Ergani tahvilleri üzerine hiç bir 
tün dinlere ve mez ep ere sa tıs yamlmamıf, Arslan çimento: 

Cı'hat ı'laAn etmı·,tı·r. Bundanl .. 5kondr".' 1 .. .. b' 1 11.05 den mııftme e gormuş. ır n-

ancak Onun mezhrbine ıü u e ı- k b giliz lirasına 630 kuru§ ıymet tes it 

lecek.. ([)6V(Jmı oor) eclilmittir. 

Fransanın kilidi 
Almanya hududundaki islih
kamlaı· çok müthiş biı· şeydiı· 

-
Tepelerdeki ve yamaçlardaki toplara ye .. 
altından tünellerle çıkılıyor. lçerde elek· 
trlk trenleri işliyor - 40 santim kalınlı• 

ğıoda 20 ton ağırhğında bir kapı! 
1870 deki Alman - Fransız muha 

rebesinde Fransız ordusu bugün Ma 
ginot ( Majino) istihkamlarının bu • 
lunduğu yerlerden geri püskürtül • 
müş ve kaçmı§tı. F ransanın Alman 
hududunda bugiin bulunan bu en 
büyük istihkamlara Fransızlar ( F ran 
sanın kilidi) adını verivorlar . 

Bugiin, harp f cnni değişmiş bulu -
nuyor. Eski devirlerin top ve tUf,.ğin 
den başka bugün tanklar ve tayyare 
ler var. Tayyarderin att ığı gazler vor 

Hücum silahları böyle olunca mii
dafa silahlarının da bunları karşılayn 
cak şekilde olması lazım. 

işte Fransanın Almanyaya karşı 
yaptığı Maginot istihkamları. bu ci -
hetten son derece mütekamildir. 

Maginot hattı, oldukca arızalı bir 
verdir. Buralarda, tepelerin ve ya . 
~acların sık fundalıklarla kaplı oldu 
ğu göriilüyor. Fakat. fundalıkların 
içinde gizlenmiş bulunan topları göz 
le değil, dürbinle bile farketmek im -
kansızdır: 

Toplar fundalıklar arasında o renk 
te ve o şekilde boyanmıştır. Etrafta 
bu toplara giden yollar görülmez. 
Çünkü toplara yer altından tüneller 
le cıkılır .. 

Bu istihkamları gezmiş olan bir 
Fransız gazetecisi gfu'düklerini şöy . 
le anlatıyor: 

Uzat1lıp çekilen bir köprüden ge 
çiyorsununz: Ortaçağ şatolarındaki 
gibi bir köprü. Sizi bir yar subay kar 
şılıyor. Evvelden haber vermişler, si 
zi bekliyor. Size bir defter uzatıyor. 
isminizi ve hüviyetinizi yazıyorsu • 
nuz. Şimdi girebilirsiniz. 

Elektrik trf'nine mi bineceksiniz~. 
Ru tren sizi çabucak orta koridora in 
dirir. Buradaki Paris tünellerine ben 
ziyor, yalnız ilanlar yok· Bu koridor 
dört kilometre kadar uzuyor. Gıuaj 
lar, motör yükleri, hatta bir yazıha · 

Majiııo istihkamlarından bir görunıi§ 

nenin kapısında: "Gar şefi,, levhası 
Çobuk inmek istemezseniz yaya 

gidilen yoldan inin. Ge;erken öyle 
şeyler göreceksiniz ki! 

Demir yolu boyunca altmış adım 
kadar ya indiniz ya inmediniz, kar§ı 
nıza bir kapı gelir. Bereket versin ka 
pı açıktır: Kapalı olsa açamazsınız. 
Kalınlığı kırk santim. agırlığı 20 to· 
na yakın. Kapının diğe rtarafnda 
mitralyözler var. Düşman buraya gi 
recck olsa bile resmi tebliğlerine (za 
fer) kelimesini yazamaz! 

Buradaki vastalar hatasız bir ıekil 
de işlemese kumandan ne emirleri ça 
bucak yerine getirebilir, ne etrafı göz 
leyenlerden siiratla malumat alabilir, 
ne toplara vaktinde cephane gönderi 
lebilir. ne insanlar bir noktadan öbür 
noktaya muntazam sevkolunabilir. 

Makine dairesinden, her istikame 
te celi kborular içinden, te1ler gidi • 
yor. Kubbe şeklindeki tavanlardan 
kalın bir boru geçiyor: Bu borudan 
iceri temiz hava gf'lmektedir. 

Hararet 14 derece. Su, istenildiği 
(Lfdfen aayfayı çeviriniz) 

r 

Görüp düşündükçe 
- -
Kırk milyon hedef! 
Dünkü gazetelerde gördüm; 

"Çin" liler kırk milyon asker çı
kararak, yurdumuzu koruyacağız, 
diyorlarmıf. İçinde bet yüz miJ· 
yon kiti kaynayan bir inıan amba· 
rından, 40 milyon dövüıçü çıkar 
mak belki bor bir tey değil; fakat 
fU çıkarılan kalabalık, ordu olabi
lir mi? asker olabilir mi? Bence 
dütünülecek nokta itle budur. 
Doğrusunu isteraeniz, ben, hu 

haberi okuyunca, içimde bir yerin 
ürperdiiini duyar gibi oldum. 
Çünkü karşımda, kırk milyon vu· 
rak = "hedef" beliriyordu. Acı 
gerçek te budur. 

Bugün, bir askerin savaıa ha· 
zırlanması, sürekli emeklerle ha· 
tarılan bir şeydir. Davanın gizli, 
herkese açık olmıyan bir yanı da 
var. Mer millette, her ıoydaki a.1· 
kerin cevheri bir olınayor. Talim, 
terbiye usulleri deiitmediği hal· 
de, nr-ticeler biribirini tutmayor. 
Ve bunda bir iklim meselesinden 
ziyade, bir an'Ane davaıının derin 
çizgileri var gibi. 

Bakıyorsunuz, bir toprak par
ça~ı. bir istiklal ıavaıında dağınık 
çeteleri ordu yaparken, ayni top· 
rağı fethe gelen ordulAr, çete hl\· 
line düıüveriyorlar. Birinde as
ker unıbası, bir dinamit m!lhf aza· 
11. ötekinde bir pacavra oluyor. 
Ne hazırlaT11!l. ne talim, ne büv:i1< 
tabiye düıturları para ediyor. in
sanların da aıkerlik bakımrndsn 

Yazan: s. Gezgl n 

toprağa benzeyen tarafları varı•• 
liba ! 

Birine ekilen tohum, bire )'ÜZ 

veriyor, ötekinde ürün töyle dur. 
sun, tohumun kendisi de çürüyüp 
gidiyor. 

Çin, bu ikinci türlü ülkelerden 
olsa gerek. Bu kalabalıkla bii
tün dünyaya korku salmalan la
zım ıelirken, kalın hiıarlarla 
kendi yurtlarını bir zindan haline 
koymutlardır. Bu genit tat kona. 
bu memlekete yürek bakımından 
konacak tethiıte çok it görebilir. 
Dillere destan olan "Seddiçin,, 
gösteriyor ki f akfurlar ülkesinde 
kcrku pek eskidir. 

Kendini bildiği gündeneberi ca
nını kurtarmaktan batka bir teY 
dütünmedi. Dünyanın yedi acai• 
binden biri olan ıuru, bu yürek 
çarpıntıları içinde yaptılar. Boy• 
nuz saçaklı köıklerine dikkatle 
bakınız, duvarlarını ıüsleyen çini
leri gözden geçiriniz, vazolanna, 
narin vapılı küplerine eğiliniz h'!p 
ıan'atkar bir n •hun ince izlerini 
f.?Örürsünüz. ipek elemyaları, ihri
~İm çıkr k?arı ,. .. ııı.ınnda. RÖnülleri 
yumusamıttır. Kılıçları bile kıyma 
demirlerine benzer. 

iste bunun içinclir, ki gazeteler 
ele kırk milyon kitilik bir kalaba· 
lık toplanaca~ını okuyunca, tüy
lerim ürperdi. Kendi kendime: 

- Ne yazık, kırk milyon hedef! 
dedim. 
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SON HABERLER 
Adliye ve sıhhat 

vekillerimiz Uludağ 
YOLUND~ .. :_ ·""" , . . * ..;:..;. 

lznıiı den ayı ıldılar 
B. S araçoAlu , ehrlmlze 

geliyor Akdenizde 1 Almanya mev
kuf papazJar 

(Vstyanı 1 inoid6) 

Orhan • İli - Bursa yolundan •Y' 
1 •• 

rılan ve be§, altı yıl evvel açı • 11 

Re n1en ··harp hali yok. fa kal fiden A llııuş <iöı de ('thlı 
Bcrlin 9 lA.A.) - Havas ajansının 

mııhtlbil'İ bildiriyor: 

İ7.mir !l (Hususi) - Şehrimi1.dc bu
lunmakta olan Adliye Vekili B. Şükrü 
Sarac;oğlu 1Ibay Fazlı Güleclc bırl ktc 
Bc.rgaınaya gitmişler, oradan Candar. 
lıya geçerek yapılan büyük plajın açıl
ma töreninde hazır bulunınu!ilaıdır. 

ııl Uludağ yoluna gelince, bur•5~ 
sağlam bir §Ose olmamakla b~~ll 
ber tehlikeli değildir; onun ıçı 

1 
Uludağ yolunun bu ikinci kıııP10 
ıslah etmek i:ıi birkaç 5ene ıonr'' 
va bırakılabil;r. Harp var! Dahlc.ı1'd~ kPscd~ yap:lan dini ayin 

esnasında rahip, Thuringcn ve Bran
deburg de b;rkaç papasın tevkif edil. 
miş olduğunu bildirmiştir. 

_ f lk ~efa olarak otomobille ~~u~; 
ga çıKanlar bcs, on dakika ıÇ111,_,, 

lngiltere, Fransa pro
testolar yciğdırıvo r 

Şimdiye kadar tevkif edilen papaz
ların miktarı 64 e baliğ olmuştur. Ya
kında mahkeme huzuruna çıkacak olan 
rahip Hildclbrantl Diemoellcr için dua 
ed.lmcsi istenilmektedir. 

Adliye Vekilimiz bugün Belediye ta
rafından §ercfine \'CJ ilen öğle .) cmı·. 
ğinden sonra İzmir vapuru ile tstunhu· 
la yollanmıştır. 

Vekilimizi Kordonda ns <eri bıı kıtn 

selamlamış ve birçok zcv:ı t vrı pm n ka. 
dar giderek uğurlaınıı::lardır. 

S!TIHAT VEi\ J,/i'I/Zİ f.' 
SEYAllA 7'l,EP.l 

. h'k'"" dağ } oh,nun Bursa ovasına a 
1 1 ı· kıt''' no da arına ge ınce daha yu 

larda dehşetli uçurumlar ile k!'~: 
şda~acak!arınr düşünüyorlar~.~: •. 
bnlu hakıkat hiç te böyle de~~l l . 
Y:· 1

• rıd<t işaret ettiğimiz ~jbı, '< 
!uda'< yolumın kork ınc ol11bil~~f 
kı~ımları df'ğın eteklerine tesıt . 
eden yerlerindedir ki ufak bir h•~ 
m"'t ,.e gayret ile burtl.1"rd~ .• 
tehlikeler de bertaraf edil_ebı~i; 
Ondf\n sonra dağ voh•nda h•C 
tehlike noktası kalmadığı ili" e 
dilebilir. 1 

Paris 9 (A.A.) - Akdenizde gemı-ı 
!erin bombardımana maruz kalmaları 
matbuatın nazari dikkatini cclbetmck. 
tedır. 

Journal (Jurnal) gazetsinnc Saint -
Brice (Sen Bris) bu hususta şöyle ya
zıyor: 

"~denizdeki hava hücumları o ka. 
"dar çoğalmaktadır ki, bunların fena 
teaadÜfler neticesinde vukua geldikle
rine inanmak gittikçe güçleşiyor. 

Harp halinde bulunulduğu kabul edil
memekle beraber bilfiil mevcut olduğu 
(ia; inkar edilemez bir hakikattir.,, 

Populaire "Popüler) gazetesi diyor 
ki: 

"Fa3ist tayyarelerini bitaraf gemile. 
rin üzerinde talim yapmak hevesinden. 
ve esrarengiz tahtelbahirleri Fransız 

kara sularında İspanyol vapurunu 
bombardıman etmekten vazgeçirmek 
için gayet ciddi tedbirler almak lazım
dır. Filhakika Snptede bir İspanyol va
puru tayyarelerin boma brdımımma 
maruz kalmıştır Fakat yalnız tedbir 
almakla da iktifa etmemelidir. Deniz
lerin serbestisini, Akdenizde seyrisefe
rin emniyetini temin etmek lazımdır. 
Bu maksatla hükumet bir müddet ev. 
vel 11iddetli tedbirler almıştı. Filo ve, 
deniz hava kuvvetlerinin bir kısmının 
bu işle meşgul olmasına karar veril
mişti. Bu tedbirleri tatbik etmek za
manı gelmiştir, c;ünkü şimdi vaziyetin 
devamına cevr.z verilmez . ., 

Londra 9 (A. A.) - l~i malumat 

almakta olan İngiliz mahafili, üçün 
cü kruvazörler fiksu kumandanı 
Kontr &miral Vells' in yapmış olduğu 
protestodan ayn olarak Palma Ma -
jorga nasyonalistleri nezdinde de 
( British carporal) adındaki İngiliz 
petrol gemisinin bombardıman edil -
ıniş olması hususunun protesto edil 
miı: olduğunu haber ,·ermektedir. 

lngiliz. hariciye nezareti, halihazır 
dı:ı Hendayede bulunmakta olan Sir 
l lenri Chiltona bu babda talimat ve 
rilmiş olduğu gibi Salamanca hiiku
meti r."zdinde de protestolar yap -
mışlardır. 

NliJlf AYlŞ Y.4.PANLAR TEVKiF 
P.DIIJDI 

Bcrlindcn - Reuter ajaıısının muha. 
biri bildiriyor: 

Geçende tevkif edilen protestan ra
hipleri lehinde yapılan nümayiş esna
sında 115 kişi tevkif edilmiştir. 

ni ü1.erlcrinc almaları icap etmektedir. 
CARPIŞMALAR OLUY O R 

Na~kin 9 (A .. A.)-Şimaliçin cephe 
sinden bildirildiğine göre, Japonlar 
bugiin ! fonkeu bölgesinde çarpışma 
ya başlamışlardır .. 

Topçu ateşi himayesinde bin kişi
lik bir kuvvetle hücuma kalkan Ja -
ponlar, şiddetli bir muharebeden son 
ra piiskiirtülmüşlerdir. 

SEVKIYAT DEVA M EDiYOR 

Söylendiğine göre bu vesika. pet
rol gemisinin Cezayirin garbinde o . 
tuz mil mesafede bir takım tayyare
ler tarafından bombardıman edilmis 
Ye bu tayyarelerin gemi üzerine mit 
ralyözle ateş açmış olduklarını be • T okyo9 <A. A.) -T rinandan alı 
yan etmektedir. nun bir habere göre merkezi hü~fı -

FRANSA DA PROTESTO met ordularına mensup \iç fırkayı 
EDECEK nakletmekte olan elli askeri tren 6 

Paris 9 (A. A.) _Öğrenildiğine oğ~st~s~ka Trin.andandan
11 

geçerdek Tiyen 
göre Fransız hiiklımeti, Cebelamur 9? 1ıstı :ametm e yo arma evam et 
gemisinin bombardımanı dolayisile ınıs erdır. . . . . 
Salamanka makamları nezdinde pro $anghay ıle Tıyençın arasındakı 
testoda bulunacaktır. biiyük kanal~a~ı şimali'! doğr~ askeri 
ALMANY ANIN FRANKO SEFiRi ~~talar ve muhımmat sevkedilmekte 

SQ.n • Sebastian 9 (A. A.) - Ha 
vas ajansı muhabirinden: 

General F ranco ( F ranko) nun 
nezaindeki Alman sefiri, dün akşam 
buraya gelmiştir. Sefir bu~ün Sala 
manca (Salamanka) ya gidecektir. 

c;ır. 

ÇlNLILER HAZIRLANIYOR 

Tokya 9 (A. A.) - Tebliğ: 

İzmir 9 (Hususi) - Şehrimii'.Ce bu
lunan Sıhhat ve lçt mai ~luavcn.!l Ve
kilı B. Refik ~aydam dün sabah Kiil. 
tür parkı ziyaret ve yapılacak sıl•lrnl ı 
müzesinin yerini lesbil ctnıi~llr. Ö~le
den sonra da Dulgaristandnn gc'en ve 
l:ınıir bölgesinde yerleştirilcıcck olan 
göçmenlerin sıhhi durumlan ii1:crındc 
tetkiklerde bulunmak üzere Urlaya 
gitmiştir. 

Akş·ım Urladan 1zmire avdet eden 
hay Vekil kara yolu ile Manisaya gıt. 
miştir. Oradan Ankaraya gidecektir. 

Bir şeftali 
çekirdeği 

(Bu~ luırıfı l ıncicle) 

sebebi tesbit edilecektir. 
Söylendiğine göre Kostinin hiz -

metçisi onun akşam yemeğini haz.ır 
lamış, meyve olarak tabağınn iiç bü 
yiik şeftali koyarak odadan cıkmıştır. 
Yemekten yarım saat sonra sofrayı 
toplamak üzere oclaya girmiş olan 
hizmetçi, Kostinin yere yıkılmış ol

Uludağa çıkan herkes, der~'r 
takdir eder ki yazın en sıcak gıı\. 
lerinde bile tepesinde kış ha"ıı.Se
nı yaşatan bu müstesna hilkat e~. 
ri, memleketimiz için kıymet~ t ,. 
dir edilemez bir hazinedir; bılh~,. 
sa Bursaya giden bütiin yab•" !c· 
!ar için bu dağm tepesine çıkdl' jj· 
oraya _çıkıp in~rken yolla:da :,.t 
temadıyen de~ı~en emse.lsız t~. jjlc 

le,·halarını sevretmek en bıJJ~~· 
r;r arzudur. Fakat bu ~üzel de' 
' · · · · 1 • "f de e ' :- n t .. rı7. 1h ' ny • ıstı a lef 

l'ilmc1·: i.\zer;ne çıkl""'ak istiY~1\,, 
. . 1 .. d. tte ıtı 
ıcın ''O un'\ mutema ı sure 
etxck ~ rtına bağlıdır. ••f 

ASIM_/ 

yufl~ duğunu görmii~ti.ir. Bu vaziyet kar- Brr lrg'rz flfosu 
şısmda hiz,netçi ,a~ırmr~. bağırmak 
istemi". fakat bu facia karşısında di nf stana gidiyor d~~i 
li tutulmuştur. Atina, 9 {Hususi) - Bu~ 0o 

İlk şaşkınlık gectikten sonra Lala İngiliz elçisi lngilterenin Akderııı bıl 
nm emr.ktar hizmetçisi sofraya bnk . nanmasmdan büyük bir filonuJl 11J 
mı~. şeftali tabağının irinde yalnız uyın 26 sın da manevralar ~~p~ h"' 
iki çekirdeğin bulunduğunu gor - üzere Yunan sularına gelcceS

101 

müştür. Üçi.inci.i çekirdeğin tabakta kfımete bildirmiıtir. 

Çin Fransa ile mali 
bir anlaşma yaptl 

Çin merkezi orduları ~imal istika 
metinde ilerle;"lcğe devam etmekte 
dirler. Bu ordular Pastingfu civ3rtn· 
da işgal etmekte oldukları müstah . 
kem mevkileri takvıye etmektedirler. 

Merkez ordularına mensup 84 ve 
89 uncu Çin fırkaları Cahar eyaleti • 
nin cenubu şarkisinde bulunmakta · 
dır. Çin merkez o:-dularına mensup 
olan 132 inci fırka Kalganda Çan -
kyokovda bulunmaktadır. Çin ordu 
lan askeri hareketlerde bulunmak ü 
zere hazırlıklar yapmaktadır. 

bulunmaması nnzan dikkatini celbet JADRAM P iREYE GIDECf.t' 
mi~. odanın dört yanını aramağa ko )~ 
yulmuştur. Bulamayınca Lalnnın At~na 9 {Hususi) - Yus05~~\.ı · 

f 1. k 1 d k · · J d 
011 

f'e ta ı yer en ce ~ir eğin boğazındA nın me te pgemısı a ranın . , ret 
kalınasile öldüRiinii anlamış. C:erhal miizdeki hafta Pire limanını zı)9 
poli~ keyfi:·ctten lıaberclar edilmiştir edeceği bildirilmiştir. 

Had;sc: Beyo~lunda duyulunca M ğ' d f1 
hayretle karı:ı!anmış. Kasti Lalanın u a a yangı de 

(Ost yanı 1 iııcule)I 
sız banka grupları ile bir mali anlaı;- \ 
ma imza etmiştir. Bu anlaşma muci-\ 
bince, Fransız bankaları, Çinin yaban. 
~ı döviz ihtiyatını fazlalaştırmak için 
Çine hususi bir kredı açacaktır. 

Dr. Kung akşam üzeri Parısi tcrk
etmiştir. Çin Nazırı, Berlin. Prag, Ro
maya uğrayacak ve Çine dönecektir. 

J.!ALI BUHRAN KORKUSN 

Tokyo 9 (A.A.) - Domei ajansı 

bildiriyor: 
Şimali Çindcki hadis:lcr dolayısile 

hasıl olan mali vaziyet Şanghayda 
moratoryom ilanını intaç edecelctir. 

YENi EIR lIADiSE 
Şanghay 9 (A.A.) - Akşam Şang. 

hay tayyar emeydanında vukubulnn 
arbede sivil giyinmiş Japon zab"tlcri
nin meydnna girmcğc teşebbüs cttik
lC'ri esnada çıkmıştır. 
Asayişi muhafaza etm--ğc memur 

o:an Çin .m.üfrezcsinin. mü'llanaat i föc-I 
rınc her •k ı taraf blrb rln" ateş C'tmeö-e 1 
ba~lamıştır. Bir Çinli ve bir Ja on öl
müştür. Çın müfrez"'sı yo'un Cz<>rine 
barikatlar koymak sur<'tile tayyarP 

Y&A&PW~ 

kadar: içeride k~z1lan kuyularla i<"'İ· 
l ·. "':ı temin olunuvor. · 

f .. tihkamm inşasında ç:ı.l:ş"n bir 
yüzbaşı izahat veriyor: 

,._ Her şeye karşı tedbir alınm ş 
hr. Burada yüzlerce a-1um haf• ı .. r .. F 

hic; bir şeyden şikayet etmeksizin 
yaşayabilir: Yalmz daimi bir gec,.. 
'ardır. Bir jj,j ~~un O'eci nce insan n 
man mefhumunu kaybeder, gökte 
~üneş mi var. vı1dızlar mı bilr~z .. 
Ehemmiyetsiz b:r şr.v tabii bu. Rt'l' ı 
dan başka b~r eksiklik te yoktur bur j 
da·,. 

meydanmı şehirden tecrit ctmiştır. Ja
pon tebaası end'.şe iç"ndcdır. BütUn Ja. 
pon mağazaları kapanmıstır. 

HADiSE NASIL OLDU, 
Şanghay 9 (A.A.} - Şanghay tay. 

yare meydanı ile ıehir arasında irtibat 
kesilmiş bulunduğundnn, tayyare mey
danında vukua gelen hadiseler hakkın
da sarih mal(ımat almak pek giıç ol
mnktv.dır. 

Maamafih iyi menabıden öğrenildi. 
ğine glire kamyonlarla sevkedilmiş bu
lunan üniforma!ı JRpon askerlerinden 
mürekkep bir müfreze saat 17 ye doğ
ru ı)anghay tayyare meydanına girme. 
ğe teşcbbiis etmiştir. Bunun il?.erine 
bir çnrpıemn vukua gclmi şve karşılık
lı tüfek kurşunu teati olunmu tur. Bir 
Çinli ö'mfü:ıtür. Saat 19 da beynelmilel 
polis, tayyare meydanına giden yol 
iizer"nde iki yaralı .Tapon askeri nak
led"'n bir kanı ·on ile karşılaşmıştır. 

J ap:m mcnrıbi :nd"n teyit cdild'ğ'ine 
göre, bu rarpı~-ı':ı C"'n qmuu bir J::. 
pon a'" 1<cıi C:c i1lmiiştür. 

fı:ı11~'1:.ıy 9 1 A.A. ı - Ja"lon ns1;<-ri 

mn~mn1'ıtJ. Hun"' - .!ao badiresi hnk
bıı('a rıp:';;ıdaki resmi tebliği neşret. 
mi[;fr: 

~anl"'l1ay :hra" ltttnı:ıtı bi,..inri bölü
ğii laımr.nda'1ı il:inci m"lliıim Ohima, 
otomcb"IL:! tayyare meydanı civarında il 
dola·rr!ten s"at 17 de Çin askerlcı i ta
rafırd-:.n öhfüı ülmiiştür. Ş~för mevki. 
inde buiı-nan bahr"J'c ti.,andazları Sa
ito kayıptır. 

Fakat otomobilin şoför mevkiinde 
kan le' eleri bu'unmuş~ur. lhraç kıta
atı, hacli·cnin adilane bir surette h!illi 
kin müzıl>ercl~rj" b·ıhmmaya c;al ı;. 

m"k' :ıdır. l<'aknt Çin mnkanılarıııın.ı 
bu gayri kanuni hadisenin mesuliycti-

dost ve ahbapları arnsrnda teessür u , 1uğla 9 ( A. A) - Gö~te~:l • 
yandırmıshr. c.Ün başlayan ; ;mgm bugu~odii • 

Yang . tsede Japon aleyhtarlığı git 
tikçe vehamel ke~brtmektedir. Japon 
kolonisi Hanko,•u 7 ağustost<l tahli
ye etmiştir. Japonlar buı:rün Nankini 
terkcdr-rck Ş"'.ın!:?'haya gid~cck le.rdir. 

. Kosti Lala bir çok garson yctiı'ltir kın ve asl,erin <;alışması ile so , 
mıı:, şimdiye kadar bir r;o~. birc:-hanc diiriilmüştür. ___-./ 
J .. r acmı~. gi.iler yiizlii bir adamdı. ~ 

O ,.e rn ~CVf"Tl"'ll'I.. .,._-• • • •••••••••••••--nnu:aı::&llSll Seftalivi _ıl'! ,... k k · 1 
Ualyada yeni b 'r torp'do 1 ············ai"Ş-i:oktoru . 1 

yapı ldı lh /\ et·nlı Pakşı ııH 
.S"n..,hav ') ( A. A.) - Ta Kung Liv• ( A A ) L" d ==·ı· Hastalarını hergUn sabah 1O .. cı•,ı1 .. Hırne . . - ıvourne c • .. 'ftıl1 il 

MOCOL ORf)I JSt 1 TO:>LANI 
YOR 

Paod~n bildirildi~in~ göre : Camic" "' (K~ . N K :. akı:am 19 za ka:lar Kara koy ,..10 i! •« ı 'ern am1cya era ara ·ı d i '' ~ 
C tinandC\ JaP''n Ye Çin ileri kara· gömlek) · · d k" "' . · l "b" İ· meyd:ınr Mahmudiye cad es ,. .. ısmın e ı torpıto m\1 ırı ı .: 112 d k b 1 d ff 

koll:m .,-rs·ndn Tivenr.inin cenubi denıze ındirilmiştir. Bu gemi altı ti'ne !: S le a u e er ... 
1 

. t 14 dJıı 
,.arkı·s·,.., r.1 ... "·nıe"l<lifn h~tt·nda hafif ~·1 ""V • t Ahi d . h I · :: ~ ı ve cıır.ıa gun erı saa :.- - "· nı ez.,.,, <ır " sen a İn''e inşa :: 
müsad~melrr nlımı~tur. Cin müfre • edilmel-t l b . . I :! IH 7 r kadar parasızdır. .....ti ,,,i' 

d k 1 • e o "n u nevı torpıto arın ::.1 •• • · - ···-···· - ·-· .. ···-· .. - .... ~· zeleri ~imal istik1mctin e geri <'e i - birincisidir ı·· .................... _ ....... -
mek m~buriyetinde k~m1şlar~r. ~-~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

Baş Vekalet istatistik Umuın 
Kalgandan bildirildiğin~ göre bir 

kaç bin ki~ilik bir Mogol ordusu 
prrns Tehin kumandasında olcır.-k 
Çah\'\rİn ~imalinde tl\hat1şi.id etmekte 
ve Tt.lporhır t raf· ... r!an himôve dil · 
,....,.l:t'! ('lla11 ~ııa Juan'ın şarkını tch 
c!i• ~~m .... kte· irler. 

Müdürlüg'"' ünden: 
ııJJ' 

.. 1 -:-~İstatistik mektepleri nele tahsıl etmek ve avdetlerinde istatistik tJ~eııe 
Mud.ırl ·g,mde istıhdam edilmek üzere ali mektep mezunu iki kiı;i uç 

CiN HARBIY F. NA7.IRI ESiR nıüdtlc.lc Avrupaya tahsile gönderilecektir. 
• EDİ' l'ttS 2 T r ı · 1 ., - n ı~ crın yas:arı ~~ den k~çük :e 35 den büyük olmayaca~t~r: ıeri o' 
Cin ?.İ"ncı·nô göre> hiikftret mah- : - T~~ıpl_er ya hızmetı askerıyelerıni ifa ederek askerlikle ılıŞ-lt dil~ 

f clll"rirrle Sana hayda çıkan Japcın r-a mad.gını ınusbıt evrak ibraz eyliyecck !er \'cya üç senelik tahsil csnasıll 
zetesinin harbiye nazırı genemi Ho kerlik hizn ctleri!lden müec~eı bulunduklarını tevsik edeceklerdir. uıtlif 
yİnı;lcin 'in esin edildiğini Ye Uan • 4 - Talipler arasında istatistik umum mUclürlüğü ile lstanbutda ~ 

. . .. b"tl t ( 1 k d' 1 t . ı·· -.. el - ı.tJt'· "r-1, ı"\ "e"'lr za ı '"r nraımrnm at ue \ vr ugun c aşagıdaki ders zümrelerinden t.ı.hrirl imtihan yapılaca,. 
ledil:.liğine clair verd;ili lrnber!eri gü . A - Riyaziye (hesap ve cebir) ' 
ı · "' · bulmakta olduklarını bildirmek B - lkt1ı:ıat (umumi malfunat). 
tet!ir. C - tlmi mali. 
C ""IG K ..A Y SFKİN BiR EMRi ç - Umumi coğrafya. 

Şım'iZav 9 ( A. A.) - J\farı-~al - Lisan (Fransızca, lngil:zcc. 
1ıirit'' 

Almanca, ltnlyanca lisanlarında" 
Çang - Kay . Sek biiyük Çin şehirle den ı. 
~i~in ı-.v. 'arelere karşı müdafaa::ır 5 - İmt han 1 Eylül 937 çarşamba giinü yapılacaktır. . Jıf).rti 
ı~ın tcd'..:ı_ı_r!er al•-:rn~smı emrctıni~ 6 - Taliplerin nüfus tezkereleri ilemcktcp rehadetnamcsi resmi bı: 1 ,act 
· ·~ bu munasebctle bır çok b\iviik şe sıhhiye t rafından verilm"ş rnpor muh Ul"nr te-cümcyi hal varakası .,1 ıc ıııuı1' 
hırlerd~ tayyareye kar§ı müdafaa ma ,,-r-i'-a fotoğrafile 31 Ağustos 937 salı ganünc Ic::da.r Umum müdUrlili1l 
ncvraları yapılmı§tır. ı caat eylemeleri lazımdır. (2292) ( 4637) 



... " ~ . 

iş Bankası asgari 25 lira mevduatı buıunan bütün kumbara sahıplerine 
Se nede kura ile 20,000 lira mükafat daQıtmaktadır. 

1937 sonuna kadar keşide tarihleri: Eyıoı, Birinci Teşrin ve Birinci Kanun 
~Ylarının ilk günleri. 

lstanbul Belediyesi ilanları 

Ja.rıııl{e§if bedeli 1900 lira 80 kuruş olan Büyükdere meyva fidanlığındaki 
~ acak havuz ta · · ı - k 

Devlet Demırgolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

1 - KUKUN 10 ACUSTOS r937 

37 malıalleli 
Eyüp 

(B~tarafı 3 üncü aayı/ada) ..., 
hallelerinden doktorlara. hastanelere 
eczahanelere, gıtmesi lizım gelenler 
foin bu mezarlık yolu çekilir dert de
ğildir. 

Yeni kaymakamlık olan otuz yedi 
mahalleli, iki nahiycli ve on ıki köylü 
Eyüp gittikçe inkişaf ederken oranın 
bu Edirnekapı yolunu da göz önünde 
ve birinci planda tumak lazımdır. 
Yarın mektepler açıldı mıydı, bu de

diğim yerlerden İstanbul mekteplerine 
giden birçok talebe de kışın berbat 
günlerinde ancak bu yolu takip ctmc
ğe mecburdular. Yaz, kış tlzerindcn her 
gün birkaç binden fazla mekteph, ame 
le, memur. arab'a, otomobil, kamyon 
geçmekte olan bu yol sanırsak Eyıi

blin birinci pli.uda gelen en ehemmi
yetli yoludur. 

Tinn saklasın, Eyübün yukarı ma
hallelerinde çıkacak bir yangın için de 
oraya en yakın olan Fatih itfaiycsının 
geçeceği yol da buradan başkası değil
dir. Büyük, pek o kadar uz.un bir yol 
da değildir. Hepsi hepsi bir kilomtere 
ya vardır, ya yoktur. Eğer bu yol 
adam akıllı bir tamir edilip sağına so. 
luna yedi sekiz lamba asılsa burası 

geceleri bile lstanbulun en işlek, en 
gür.el caddelerinden biri olacaktır. 

Sonra Otakçılardan Münzevi ve 
Topçulara çıkan geniş kaldırım yolu 
da ta üç_ yüz yırmi beş yılından berı 
kazma kürek yüzü görmemiş plduğu 
için buradan geçmek zorluğunda kalan 
.araba, otomobil, ve kamyonlar hep bu 
bozuk kaldırımı bırakarak soldaki tar
Janm içinden gidip gelmektedirler. He
le bu yolun Münzevi ile Topçular ara. 
sındaki kısmına yoldan başka her şey 
denebilir. 

Halbuki,, bu dediğim yol yapılmış 

olsa o zaman gerek Raınis - Sirkeci 
otobüsleri, gerek buralardan her gün 
lstanbula gelmekte olan yolcular içın 
ne ili bir şey olur. 

'-'a.ı,1... •• •• •• • • mırı pazar ıga onul muştur. Keşif evrakı ve şartnamesi Le-
h "' rnudurlu"'und .. "l b'J' ı · 8.§k . . . b c goru e ı ır. stek lıler 2490 No.lı kanunda yazılı vesikadan 
lira :S bu 1~ ıçın Nafia mUdürlUğünden alacakları Fen ehliyet vesikasile 142 
ba g\jni.ıkurufjluk ilk te~inat makbuz ,·eya mektubile beraber 11 '8 9:37 çarşam. 

saat 14 de Daımi Encümrnde bulunmalıdırlar. (İ) (5087) 

Aş:ığıda isimW'j, muhammen bedelleri ve mu,·akkat teminatları yazılı iki 
gurup muhtelif tezgah ve makineler 27 9/937 pazartesi günü saat 15,30 da 
ayrı ayn sıra ile ve kapalı zarf usulile Ankarada idare binasında satın alına

caktır. 

Eyübün yukarı kısımlarını teşkil 

eden on, on iki mahalle halkı yağmur 
da, çamurda buralardan ta Edirncka
pıya kadar yürUyerek ancak oradan 
tram\•aya, yahut otobüse bınebilmek. 
tedirler. 
Şayet bu Otakçılar - Munzevi - Top. 

çular yolu yapılıp da otobUsler, Raını. 
se bu yolu takip ederek gidip gelecek 
oJsa.la.r buraJann gidişatı ve manzarası 
derhal değişir. Ve işte asıl o zaman 
Eyüp inkişafa başlar; bu açıklık, fe
rahlık, havadar, Jüin ffmdilik tehnn 
merkezile temur pek nadir olan yerler 
de hayat hemen bqkalafır. Oralarda 
oturan biııJerce insan da yaz, kış gece
leri mahallelerinde, evlerinde mahsur 
kalmazlar . 

l{adık" 
dUk . 0 Ydc Kadıköy halinde 23 No. 1ı 

kan 

f:enelik muhammen 
kira.Tı 

ilk fcminnfı 

Bu işe girmek istiyenlerin muvakkat teminatlarile kanunun tayin ettiği 

\'esikaJan, resmi gazetenin 7 /5/936 G. 3291 veya 1/7/937 G. 3645 No. lı nüs
halarında inti§ar etmiş olan talimatnameler dairesinde alınmıı veaika ve tek. 
liflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri llzımdır. 

lııuıc 
,, 

0 Yde muvakkithane caddesinde 
96 7.20 

Şartnameler 140 kuru§a Ankara ve Haydarpqa \.'eznelerinde satılmaktadır. 

JOJ art • 
l{Uçük ıgı (29 metre murabbaı) 12 0,90 

Malzemenin isme 
(5077) 

Muhammen bedeli Muvakkat femi"at 
Lira Lira les· . pazarda Hoca Hayrettin mahal. 

ının A al t" be -~ sm ı ur sokagmda kavaf 
29.000 2.175 °!,8ettin türbesinde 1 No. Iı odası. 180 - l"' 50 

..ı: Ukarda t' J'k h "'· !tahaııe . sem 1 .s~ne ı ~~ ammen kiralarile, ilk teminatları yazılı olan 
tn-1 a r te~lım tarıhınden ıtibaren 938, 939, 940 seneleri rnay181 sonuna kadar 
~lllbı~;ı .kıra~a. verilmek ü~re açık artırmaya ~on~lmuş ise de belli ihale 
~Ilı 'ltı" .. ısteklısı bulunmadıgından pazarlığa çevrılmıştir. Şartnameleri ı.eva-

Perçin makine ve ocakları kazan) 
muayene tulumbası saç bükme maki-) 
nesi. ) 

Matkap bileme otomatı Üniversal) 
takım bileme ve torna tezgihı ve) 
çift sütunlu plan freze tezgahı. ) 

28.000 2.100 

b Udurıugu···nde g"rül b'J' t t kl'I h' 1 d ·· Uı Veya . o e ı ır. s e ı er ıza ann ~. ~?sterilen ilk teminat ma~- Devlet Demiryolları şebekesi üzerin de tatbik edilmekte olan D. D. 47 numa-
llıeııde b ·1mektubıle beraber 12/ 8 937 perşembe gunu saat 14 de Daimi Encu. ralı fidan ve fide tarifesi 15 Ağustos 937 tarihinden itibaren Avrupa hattına 

l.i unmahdırlar. (B) (4788) · · · · 
da teşmıl edılmıştir. 

li'~1'Yad 
- . ~ Florya çar~ıwıda !) N. lı 

,, " " 10 " 
" .. " 11 ,, 
,, " " 15 " .. 

" ,, ., " ,, 
17 ,, 

18 " 
.. ., 21 .. 

" " 22 ,. 
,, " .. 23 
,, .. ,, 24 " 

Senelik mıtlıam nıcıı 
J_.;rMı 

dükkan 120 .. 80 
,, 80 . .. 80 

" 120 .. 80 
,, 60 

" 60 .. 60 

" 60 
" " ,, 25 ,. ,, (üstünde iki 

/U. teminatı 

9 
6 
6 
6 
9 
6 

4,50 
4,50 
4,50 
4,50 

Fazla tafsilat jçin istasyonlara müracaat edilmelidir. (2603) (5051) 

lstanbul GUmrUklerl BaşmOdUrlOğDoden: 
Ağustosun 9 uncu gününden itiba ren satılacağı ilin edilmiı olan Guian. 

tep ve Urfa gümrilklerinin kaçak pa muk ve ipekli me111ucatmın satıılan 
16 ı A ~ t / 937 den itibaren her gün saat 14 den 17 ye kadar yapılacaktır. gus os .. . ·c1a · l 
İsteklilerin belli gün \'e saatte Reşadiye caddesinde Gümrük satı§ ı rcsıne ge • 
melcri ilan olunur. (5018) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satıoalma Komisyonundan : 

'tuk oda ile) 120 9 
ltr tcsl' arda semti mevsimlik kira müddetleri yazılı olan Ftoryadaki dilkkan· 
~&.l-'a ırn tarihinden itibaren 938 senesi N:san ayı sonuna kadar ayn ayrı ki
\tıı "erıırnek .. k .. 

Bir tanesine yüz on kuru§ kıymet biçilen sert domuz kılından mamul 
"4226., tımar fırçası 31 , 8/937 salı günü saat onda eksiltme usulile satın alına· 
caktır. Buna ait şartname parasız komisyondan alınabilir. Örneği .de v~ır. 

~t'liitund .. ~7.er~ .açı art~rmaya konulmuglardtr. Şartnameleri ı.evazım mu 

1l'~ ll'lcktub~ gorulebıhr. İsteklılcr hizalarında gös'erilzn ilk teminat makbuz ve· 
t:ııll'lal d ılc b~rabcr 20 :S/ 937 cuma gilnil saat 14 de Daimi EncUınende bu. 

ı ırlar. <B) (4933) 

Eksiltmesine girmek istiyenlerin (348) lira (65) kuruşluk ılk ten11nat ve 
şartnamede yazılı belgelerle vaktinde komisyona ha§ vurmaJan (2612) (5070) 

Devlet l>emlryolları 9. cu işletme 
DlrektllrlUğUnden: 

l(,lo 7 Ağustos/937 cumartesi günlin den yeni bir i1&r~ kadar htanbuldan sa-
flir kilo8ımım at 22 10 da kalkan 56 No. h banliyö katan her gUn Küçükçekmeceye kadar 

muhammen bedeli /11; teminatı t 1' k 8 Ağustos/937 den itibaren de !Küçükçekmeeeden saat 0,30 da 
uza ı aca ve 1. " k t · h .. 

1 kuruş 20 santim) kalkıp 1stanbula ı,l 7 de varmak üzere,, 227 No. h ban ıyo a an yıne er gun 
1 ,, 15 ,, ) Küçükçekmece. İstanbul arasında işliyecektir. . 

2023 lira iO kuruş Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat olunması. ( '970) 
Kesilmiş meşe 1 ,, 25 ) -~.;;;;.;.;;.;.._.-.. __ ._ _________________ _ 

Oin.,i 

Kesilmemiş mcı:c 
.. gürgen 

~~n 1 ~ ) kb mangal k" .. .. " _ 96 kan nd yazı1ı vesika ve yukarda ya.zıh ilk teminat ma uz veya mektubile be-
omuru 4 25 ) 357 " •· u a k d l gilnd ı 

" '' raber teklif mektuplarını havi kapalı zarflannı yu ar a yazı ı e saat 4 
Ya .... a~lediye merk ·1 d'ğ .. d iktarları ce kadar Daimi Encümene \'ermelidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar 

-....ı}1 d ez. e ı er mileuesatına !uzumu olan yukar a m . 1 od 
1 

k" ıı..ı: 
•aı 0 un ve kömür k 1 . lt 24 8/ 937 kabul olunmaz Eksiltmeye gırccekler ya nız un veya manga omw." veya. 

t ~U Baat 15 de ;~amiı za.Enrfl.~ eksdiltmeyelkonulmutştur.liEkl s21 ~m9; numaralı but her ikisi için teklifte bulunabilırler. (B) (5048) 
cumen e yapı acaktır. etek er .. 

Bütün bu dediğim şeyler, ancak iki 
kilometrelik bir yolun tamirinden ıha. 
rettir ki bunun da masrafı atla deve 
değildir. 

Bu iki kilometrelik yol bir kere yapıl. 
am; oraların ağaçlan~ çarşılanma, 

filin gibi işleri de sonra kendiliğinden 
gelir. 

O•man Cemal Kaygılı 

lavlçrell mlaaflrle r lmlz 
(Kıbrıs) isimli bir hususi yatla, 

İsviçrenin tanmmıı phsiyetlerinden 
mürekkep bir heyet tehrimize gel • 
mittir . 

lsviçre sefiri B. Hanri Marten bu 
misafirler ıerefine T arabyadaki ls -
vicre sefareti yazlık binaamda büytik 
bir ziytfet vermiş ve bu ziyafette, 
Fransa, Amerika, Japonya ve diğer 
memleket sefirleri bulunmuşlardır. 
Holk Üpcreti bu ,.... .. ...,-r.ırT.ı""::r:R 

Bu akşam 
Beylerbeyi iskelt 

tiyatrosunda 
KIRK YILDA 

BiR 
12 ağustos per -
fembe akşamı Hey 
beliadada Plaj ga • 
zinosunda f.SKJ HAMAM f.SKf 
TAS, operet 3 perde 

HıRIJN doktoru 
Necaettln Atasagu ı 
Her giln 16,30 dan 20 ye kadar 

LlleJide Tayyare apartrmanlannda daıre 
2 numara 3 de hastalanru kabul eder. 
Cumartesi gilnleri 14 den 20 ye kıdar 

muayene parasızdır. 
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Elektriklı bir soğuk hava cihazı alacağınız \Jakit bu ciheti düşünmezseniz: 
Gayet ehven ve cazip şartlara kapılarak yapaca{lınız 
mubayaattan bilahare nadim olacaksınız. 
Makul bir tetkikten sonra göreceksiniz ki hakiki bir 
FRIGIDAIRE'in tam manasile maQrur sahibi olabilmek 
için vereceQiniz her kuruş mahallına masruftur. 
Soğuk hava cihazlarının en idareli olan EKOVAT aa
·yesinde FRIGIDAIRE asgari cereyan sarfeder. 
Bu ekonomi yüzünden zamanla FRIGIDAIRE dlOar 
marka dolaplardan çok daha ucuza mal oluyor. 

B u 
tSTANBUL. - ANKA,ıtA - IZMIA 

Yelnız hakiki FRIGID'AIRE ile 
verilen resmf 5 senelik tem•· 
nat ısteme6i unutmayınız. 
Bu temınat bozukluk vuku· 
unda tekmil mekanizmanın 
meccanen tebdılini tekeffül 
eder. 

ve bütün SAT 1 E Şubelerinde 

-= 
uad·ve da -

11 Ağustos 937 Çarşamba günü akşamı saat 10 da 

Mün··r r tt~ n 
KONSERi 

Malt ulisası 
kuvvet için en ve 

birinci ilaçtır 
Çocukların dlşlerlnln kolayca fıkması
na, kemlklerlnln kuvvetlenmesine, ço· 

cuk emziren annelerin sDdllnUo 
çoğalmasıoıı yardım eder. 

Bil" u e z n erde bulunur. 

Türk Hava Kurumu 

12.COO, 1 O.COO, Eundan baş:~a : 15.CCO, 
1kramiye!erle ( 20.COO ve 

ıki adet mükafat 
10 000; liralı< 

vardır. 

Jandarma Genel Komutanlı~ı Ankara 
Satınalmu Koınisyouundan: 

- Bir kilosuna ( 160) kuruş ficıt ti.çilen (25,000) kilo kösele ve iki ltt l 
fiat bıçilen (15,000) l:ilo vakete 18 • 8 • 1937 çarşamba günü saat on beşte ı,apalı 
arf usulü ile eksiltmesi yapılacak taptım veya ayrı ayrı en ucuı: fiat teklif eden: 
ıhalc e:l.lecektir. 

2 - Bunlara aid şartname (350) k .. ruş karşılığında komisyondan alınabil r: 

Köselenin ilk teminatı üç bin vaketenın d< iki bin iki yüı: elli liradır. 
3 - Eksiltmeye gireceklerinin ilk teminat veya banka mektup!ariylc şa•t. 

namede yazılı vesikakrı muhtevi teki•! mektuplarını belli gün saat on dörde ka. 
dar komisyona vermiş olmaları. (2376) (4763) 

: i DE ZEE77E7 

Suadiye ile Bostancı arasında, de

Satıhk arsalar Nafıa Vekaletinden : 
miryolunun deniz cihetinde kuyulu ve 1 - Eksiltmeye konulan ış: Küçül< Menderes ıslihat ame1iyatı saha"Sında Y-. 
beheri 1,5 ila 2 dönümlük ve beher pılacak Belevı, Celi.it ve Sağlık kJvuşmları inpatı, keşi! bedeli: "130,444'' ıırı 
dönümü 920 liraya satılık müfrez ar- "44" kuruştur. 
salar. Telefon 52,148 müracaat. 2 - Eksıltme: 17 A~usto; 937 tarihine raıtlıyan salı günü saat 15 de Naf,ı 

• • • Vekaletinde Sular Umum Müdu:-lii~ü Su Eksiltme Komisyonu odasındı ıı:apl!J 
Yıldız'.ia İhlamur cadcsinde birer ev- ıarf usulile yapılacaktır. 

lik ve beher metro murabbaı 100 ilci 3 - isteklfür, eksiitme şa~tna:n~s', mukavele projesi. Bayındırlık İ5lcri ge-
150 kuruşa müfrez arsalar s:ıtılıktır. ;ıel ~artnam:si, fenni şartname •e pro;e yi "6" lira "53" kuruş bchel mukabili"-
Telefon 52,148 müracaat. de Sular Umum Müdürlüğünden aıabılır !er. 

Aşçı araganlaıa 
22 yaşında usta bir aşçıyım. İyi bir 

aile yanında çalışmak istiyorum. 
Tophane: Cami karşısı kahveci Ha. 

mit elile Hüseyin. 

ZAYİ - 930 senesi 1satnbul liman 
riyasetinden aldığım gemici liman cüz.· 
danımı zayi ettim. Yenisini çıkaraca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

V. N. 22818) 
Cemal Hantal 

lsta.nbul icra hakimliğimten: 

Evvelce Şehremini Karabaş mahal
lesi Aynalı bakkal sokak 27 2 No. da 
oturmakta iken halen ikametgahı meç
hul kalan bay Kerime: 

Aleks'ye olan borcunuzdan dolayı 

4 - Eksiltmeye gireb:lmek içiıı !s teklilerin "7772" lira "23'' kuruşlulr rrıu
~akkat teminat vermesi ve 50 hin liralı'< Nafıa Su işlerini taühhüt edip mu\faf• 
fakıyetle bitirdiğine ve bu kabil su ·~lı: rini b:Jşarmakta fenni kabiliyetı oiduğU• 
na dair Narıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik ves:kasını ibraz etmeleri. 

İst~klilerin teklif rektupl:uını ikinci maddede yazılı saatten bir saat e'lf"le• 
lıne kadar Sular Umum Müdürlüğiin~ makbuz mukabilinde vermeleri lizını-i''" 
:>o,tarla olan gecikmeler kabul erlilmez. (2360) (4732) 

\'U~ sPk öğretmen okulu satına ima 
komisyonu ba~kanhğından: 

ilk tahmini 
Ernkın cinsi Çok Aı: Teminatı Fiat Tarihi Günü 

saati 

Ki. Ki. L. K. 4 
Sadeya~ 2500 2000 160 32 85,5 16 8/ 1937 Pazartesi 1 

Yüksek öğretmen okulunun Mayıs 938 nihayetine kadar ihtiyacı olan ve Y~ 
k d . . - . k ·ıtıııenı ... 
arı a nevı ve mıktan yazılı sadeyag a çık ek11ltmeyc konulmuş ve e ıı 

gün ve ~aati ve teminat miktarı dd ayrı ca yazılmıştır. b=-
Eksıltme eski duyunu umumıye bi nası içinde yüksek mektepler muba5e 

ciliğin;leki komisyonda yapılacaktır. 
krı . . l\Ô-

tste ı erın 937 yılı ticaret oda11n dan ve vekaleten hareket edenlerın ııJ 

terlikten alaca klan vesikalan göste:-r ·.c ri ve belli gün ve szatte temioatl~~' e
yüksek mektepler muhasipliği veznecıine · yatırmaları ve şartnameyi görmek uJ f
re Beyaı:ıtta Üniversite arkasındaki YH'< sek öğretmen okulu <!irektörlüğüne b• 
vurmaları ilan olunur. (4764) 

ı dördüncü icranın 936 3090 sayılı dos. 
yası mucibince 29/ 7 937 ve 5/8 937 
tarihli celselerde ademi icabetiniz do
layısi!e hakkınızda yirmi gün müddet
le ilanen tebligat icrasına karar ver~l. 
miştir. Ve bu kerre mürafaa günü ola
rak tayin olunan 2/ 9 937 tarihine mü-

ııadif perııembe günü saat 14 on dörtte Zonguldak Valiligı-' • nden : 
İstanbul icra hakimliğinde bizzat. ve. • 
ya bilvekale bulundurmadığınız tak- Zonguldak - Devrek yolunun 6 + 516 - 47 + 025 kilometreleri ar:~ 
dirde gıyabınızda tetkikat kılınarak da yapılacak yirmi iki b"n altı yüz yetmiş üç lira doksan altı kuruş keşıf 

9
. 

muam.cle ifa edileceği. t_ebliğ makamı-l delli şose esaslı tamiratı i5i kapalı zarf usulil ile eksiltmeye konulmuştur:· ~t 
na !<aım olmak üzere ılanen tebliğ olu siltmesi 18 ağustos 1937 çarşamba günü saat on beşte Zonguldakta vıli.r 
nur. (V. N. 22820) daimi encümeninde yapılacaktır. 

Eks itme eartnamesi ve buna müteferri diğer C\Tak yüz on dört 1'orııf 
mukabilinde Zonguldak Nafia müdürlüğünden alınacaktır. ;r 

Türgenyef • Samizade S. j Muvakkat teminat bin yediyüz lira elli beş kuruştur. Eksiltmeye girıne1' tef-
Bu güzel romanı mutlaka okuvun:Jz teyenlerin resmi gazeten·n 3297 sayılı nushasında çıkan talimatnameye cJI"' 

---\-'Al<IT Kitabevi · 75 kuruş 1
fikan Nafia vekaletinden alınmış müteahhidlik ehliyet vesikasiyle ti~ 

-----~------- odasından 937 yılında alınmış vesika ve muvakkat teminatları ile ~irl _,. 
~ahibı: Asım Us teklif ırcktuplarını yukarıda yazılı günde ihale saatinden bir saat evveıuıe 

ilKbahar selleri 

Neşriyat Direktörü: R. A. SevengiJ dar vilayet daimi encümeni reisliğine vermeleri ilin olunur. (4957). 


