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ley,: 7oaa-11se tsr ANBUL - Ankara Caddeai 

Post.a kutusu: 46 (lata.nbtd) ••• 
u 

• •• 
retgraf ad.rest: [{unm • tstantiul 
Telet. 21.U3 (Yazı), 24a70 (idare) 

Yarın 7 2 sayı/ a 

Sayısı heryerde ~ 
100 para 

Çinliler, Şanghayda Japorilara kar.şı 
dün şiddetli bir taarruza. geçtiler 

Bir Japon avizosu batır,ldı dört 
topçeker lıasara uğratıldı 

Çin tayyareleri 
Japon genıılerine 
hor ı ı ha 1 ar attı 1 ar 

1 rakya manevraları 

/ ~a~~rlıfı tamamlanıyor 

Çinliler bir çok 
noktalarda 

Japonlara gale
be çallyor.ar 

l Diln •k.."'m gele• frak hmJeti. 

l'ak erkôoı harbiye 

Çin - Japon harbine d.iir son 'elen 
haberler tannıinin hilafına olarak \ inli 
!erin kuvvetli taarruzlar ile birçuk nok 
talarcia Jap.:>nlara ealip geldiklerııu gös 
termektcdir. Meleli Nankeu da j .ıpon 
ların şi.<kletlı taarruzlarına karşı fevka 
iade bir m.ıkavemet göstermi~lcrdir. 

Japonların l:ulundukları müst:ıhl:em 

mevkiler şe:ıre hak;m olduğu ve rııüte 

madi bir obüs yağmuru yağdırdı~ı ı1C&lde 
Çinliler tarafından gösterilen bu mııka 
vemet hayr::te pyan &örülmclıt«lir. 
:Dt;r•_.,,~, r çJ&'T.tflcu Ttilyuve~ '11eV 

kiinde de yine Çinliler lehine bir mıızaf 
fctriyet kayd::tmektedir. Çinı:ler lıtırada 
Ticnçin ile Lianguang arasındaki df'mir 
yolu boyun.:a Japonları ricata nı.·cbur 

ettikten son:-a Tulyunçene girmi~lı-rôir. 

heyeti dün geldi 
CYa~sı: 6 ıncı sayıfamızda) 

denizaltı gemimizin on~1trgasınnı 
T.xmma mcrrısimindc 

Denizaltı gemi· 
• 

ı: aı ıapıyoruz 
"ı QştJekilin huzurile geminin o-

Şimdi Çin .. skerleri Tulyuçen:n ~ kilo 
metre şimalinde olan Liangvanga clrıfru 
ılcri harcke·lerine d:vam ctmektrf•r. 

Şanghayclan gelen haberlerde :•iııe 
Çinlilerin taarruzlarnr b!ldiriy .... ,.: 14 
ağustos günü saat 2 yi 15 geçe Cinliler 
Şanghav civarında taarruz etmis <>IRn 
Japon askerleri Jzerinr. taarruz;ı e-eç 

(Sonıı: Sa. 6 Sil. !) 

Yerll mallar serals'nde 

te•h'r edilen -------
Bir kadın resmi 

yüzünden 
inhisarlar idaretJ/ a
leyhine enleıesan biı 

dava açıldı 
(YlJ.zısı, ı incide) 

1 . 
~ ... 

~~~ns~ı-1-ff~a~ı·y_e_n_i_n~O-n~b-e-ş~in~C~i 
l'iir !/erine kondu 

'ltt kitCıde . . 1 k t 1 1 d b~,t·~~ill\iıi:apılacak olan ılk denız y 1 1 u u a n 1 

Trakya manevraları birkaç gün snnral 
batlıyor. Bir yandan manevralarda bu 
lunacak dost devlet heyetleri gelirken 
bir yandan da Trakyada askeri har.ırJık 

lar tamamlanmaktadır. 
Yukardaki resimlerimiz Çorluya giden 

foto muhabirimiz tarafından alınarak 

gönderilmiştir. 

~ .ın laa omurga kurma meraııimi 
tp,~ t 1 l de haliçteki tersanede 
C Yeni k k . ... 'ttıiy· . ıza larda ıcra cdilıııi!itir . 

.,.,~ ı ın!l.:I d 
"crft .. r- e ccck olan Krupp Gcmla 

~ hı.ı .... ınucssesesi tarafın<lan !ı.ızırla 
"llU ·•ıera · 't~ .,, b ' 1rnde, Başvekil gen~ral İn 
ita ili ıca ayotn İnönü, Milli mu :Jaıaa 
tt...lllı.ıta .. zırrı Özalp, lstanbul valı \':-kili 
.. 111. •ı Vc1<')' 
~b· 'Yct d' 1 1

• merkez kuma:lua.u, 
ıtı ırcktö .. d lt Crjtd . ru, eniz komı:t 1nı, 

t d' cnız i"'J ·ı "t ır~ktör . -s erı c alakadar mii .. sue 
~ dıtha b' lcrı. matbuat müme-;sillcri 

drt ırçok 
).ı . zevat hazır bulunmuş 

t lı.ıtL- • 
tir. .... "c ·ı . 
S"t Ve ~· 1 ıtı:am kıtası Ba veld!i 

~onu .. _ ~ 
tıı.. di !Unde selamlanıış~ır. M :i 
"' b rektörü 
,. ı.ı tcrrıi • cumhuriyet hilk·•mcti, h·- nin inca .. . 'ıt ., ~\ ctn, :r sını mucsseseı:.ıne ''•taf ekJe hata etmemiş oJ.Jllfu 

Indan ve Alman mühendis 
(Sonu Sa. 6 Sü. S) 

var!" diye bağınrken. .. 
Y azmnt 3 ncü 80Jjf aiJa bul.acak.fımz 

Manevra ini baları 

Kıt'a ya 
Akaımları saat yirmi buçukta 

Sirkeci iataıyonur.dan kalkan Av 
r.1pa postuına banliyö yolcula.-ı 
için de birkaç vagon bağlı>myor 
ve ara iıtasyonlara uğramadn g~
çip giden tren bu yolculrr doğruca 
Y eşilköye bırakıyor. 

Manevra lafı ortaya çıktı çıka· 
lı aktamları evime bu trenle gidi
yorum. 

Sebebi fU: 
Manevra lif ı ortaya çıktı çıktılı 

giyinitlerinde, yürüyüf lerinde, va
ıonlara binip iııit leriııdeki pek -.· 

iltihak 
vimli çalımla gözleri oktıyan, 
genç, gürbüz, çevik ve çelik yapı· 
1ı insanlar bu trenin y, -· . . --.n. 
ıınd..l çoğalmı~tır ve beni onların 
pırıl prrıl haki elbiselerinin, elbi· 
selerile bir ren~ceki kasketlerinin 
temiz, güzel, kJLilr manzaraımı, 
siyah çızmelerinir. r,öz alan parıl
trıını, telat ve hareekt halinde ıey 
reL'llekten hotla..;ıyorum; hele et
raflarında kendileriyle hirlikte do· 
laıtığı hissedilen ağır baslı, taze, 

Relik Ahmet SEVENGIL 
( Soııu. &I.. ~ Bil... ~ 
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Barsa mektaplaı ı: -
Uludağ -·-

>evleljaodarmasına karşı gelen haydutları. 
balta ile hUenm eden bir kahraman 

Tllrkfin hatırası 

Karabelen sığınağı Uludağ •:izcrinc I 
çıkılırken bunun yansı uyılabil:r. Fa. 
kat bu noktanm uıl ehcmmiyei kışın 

ile yaz menimleriı.ıi ayıran bir merhc:.le 
olmasıdır. Zira kıt günlerinde Uludağ 

üzerine otomobir ile ancak Karabelcnc 
kadar çıkılabilir. Yukarıya Uludağ ote
line hayvan ile qya ta!'mak ta mürn· 
kün değildir. Onun için ger<:k otele. ve 
kıt aporculanna erzak götürmek için 
Karabelenden eonra kayak vasıtasına 

müracaat etmek lazımgelir . 
Uludağ köylülerinden on. on bet kiti 

byak kullanmalı öirenmifler bunlar 
Japn otele ve eporculara himıe tederler. 
Kaya kile Karabelenden otele kadar iki 
A&tta çrkıhr ve bir uata inilir . 

Karabelen mevkiinden eonra (Kirazlı 
yayla) ıelir. Kiruh yayla Uludalm en 
au oldulu cı"bl acemiler için kıpn kayak 

~l yerlerinden biridir: Burada iyi bir 
öpnmele mUuit olan dilzlWc bir yer 
de vardır. 1300 metre yWmekliiinde o. 
1m Klruh yaylı ıimal taratma açık ol· 
malda beraber uzakta bulunan ild y&k

eek tepe bursmı timal ri1zllnna kup 
muliafua edecek vaziyettedir. onan 
için Buna villyeti bu eene Kiruh yay. 
la mntdinde aynca bir (Kayak Evi) 
ecımma ennlt slbldir. Kirulı yayladan 
yaptmnafa baflamJttır. İnpat anlı: 
aonra Uludaida Sanuber denilen çam a· 
pçlan batJayor. Biru eonra ·(Deve ta· 
p) nm yanından reçlliyor. 

D..,. Tap ya nyana ıelmlt birkaç bG 
,mr kaya parçamda ld heyeti mecmuau 
maktan babbnca, tıpla yere ıtmq bir 
devenin bap ve h8rkilo11 man.zaruı w
rlyor. Den tqma buraya yakın bir m. 
lmü banbeal var. Biru ileride yot tı
•eda•• w.:w.pu. ç.- yapıJmıı. Cet

imi§. Şoför birgün Uludağ çileği (Ahu
dudu) toplamak için burada egzerken 
yol üıtündc bir su sızımtsı ıörmüf, ha· 
raret baıtıgı için ıı ı ntıyı toplamış bu. 
radan ıu içmiş, iptidai bir şckikle kay
nak meydana çıkmış. Bir m·jddet sonra 
başka bir h:mme~ sahih'. kaynağı çimen 
to ile çevirmiş. akan su için tr-nekeden 
musluğa benzer bir şey ilav r miş. Hu
lasa böylelikle o ıu ımntısı küçücük bir 
Hulusi Ceımeıi olmuş. 

Deve Ta§ı ve H uluıi Çeşmesini .g~ç. 
ti'kten 90nra ileride yolun tol tarafında 
bir direk ile karıılattık 1d buraya bir 
teneke levha nuhlanmıı. Uzerinde "'Bu
radan Yan Tekir yayluamdan Buraya 
keatirme iner." yamar olan bu lmwun 
ten tarafında da p · mal\imat nr: "Ki-
ruh yayla 1300 metre - ondan Deve 
aıma l kilomere" Anlqıhyor ya, la. 
ıporculan için bu lpreti kuymala me
mur olanlar boya bulmutJar, fakat tene
ke le.t.Jan obmdılnıdan Kiruh yayla. 
ckld ltm"ft tmıumı ondan bldmp 
daha mUhiın rfSrdUlderl bu yere tak
llUflar. 

Artık Uludal oteline ~ruz .. 
Zira Otel Gaatı •tmalma pldlL Sı. 

tmalnı dvvannda '" lpntler ftr: 
Buu - Uludaf 33 1dlometN (x) 
Sıiınaktan 90llr& Uludal oteline o

lan meufe Gç ldlometrellı bir yoldur ... 
Otele ıelidaen ,ol Uııerinde olan kfl91ik 
bir k8pril bosuJmut, İtÇile: bunu be. 
tona ç·nlrfyor1ar. Oteln bulunclufu da. 
enelcede lpNt ettifimls ıibi 2000 
metreUk bir y0b1dlktdir. Alll 2500 met 
re yGbe'dlrte olan daim tepesi sUn 
doldu tarafında blıyor: Ottu, ataç. 
sq, yal~ bir lıaya pm~am. 

menln yanında tq U.erlnıe o1mmır o. -------
ASIM US 

Wnınu bir tekilde ''Hulud Çetmeei" (x) DUnki1110ymmda bu nbm ter-
yanlımf. Meler bu çepenin burada tip hatOll olarak (36) (&terilmittir 
yapılmaama bizim ıofar •ap olmut (.Deut.lnM mr) 

Yeril .niiiiP wpleln'!! 
lefhlr edlJ!!! 

Bir kadın resmi 
yüzünden 

• 

Siyasi Hafta 

Avrupada anlaşma 
havası 

Çin meselesi - Yugoslavya kabı" 
ön~er~~P::~tı:=ı~~ı:~ b~iae':e~ nesi ile papaslar arasında çıkaJI 
ki aergide birçok mUeaeselerle birlik. •1ı . "'{ J kd k. •k 

lnhisaılar idaıesi a
leyhine enteı esan biı 

dava açıldı 

te inhisarlar idaresi de hwıusı bir pav- l fila • ra a l SUl ast 
yon yaptırıp eşya teşhir etmişti; tli- ~ .. • • 
tün dairesindeki teşhir eşyasmm inbi- Hafta içinde Avrupadaki anlat· Niteki :J daha timdiden F~~ 
Barlar idaresinin başına ehemmiyetli ma havası biraz daha tebarüz et· Çin merkezi hükUnıeti ~ 
bir mesele çıkardığını gününde haber ti: lqillere ile ltalya arasında bir n:ali anlatma yapıldıit 
almış, karilerimize bildirmeği sergi. Akdeniz - Habeıiatan meseleleri leri ıeliyor. J 
nin kapanmasına ~ırakmııtık. Meeene etrafında anlatma fikri ilerliyor. Çin ·Japon harbinin ~ 
şudur : ltalyanm Londra büyük elçis i I Avrupa •• Amerikadaki h .. ~""' 

Aksarayda oturan Bayan Melahat Grandi mezuniyetle Romaya git-
1 

nayii için de yeni bir aatıt ~ 
Çin tan ve kocaıı Bay IJımed, blrgtln ti, lngiliz Batvekili Çatr. berlayn ı açacaktır. lktıaadi buhran 1~ 
Galatuıaraydaki yerli mallar sergllıi· ile yaptıiı konu,malar üzerine ha· j işıizlikten kıvranan bu melll ,;. 
ni gezmeğe gitmiştir; köşe bucağı zır~adığı raporu M\."ssolini:tc ve :-· · ler bir taraftan bu harp ile İM 
dolaşırken inhisarlar idaresinin pav- di. Önümiizdcki eyh1J ayı içindej ırkı biribirine dütürerek. ~-&r..1'1 
yonuna da girmif'len:l'r Burada tütün ba!lıyacak olan lngiliz • ltalyaııt birine kırdırarak zayıfla~, 
dairesinde ıırasiyle teşhir edilen re- miizakerelerine de yardım ede- ier taraftan ipizlerine ve it -_tıl 
simleri takip eden karı koca tütünün cek. l .... lerine it bulmak için ~ 
nasıl e1dldiğini, nasıl biçfldiğini, nasıl lnıiliz gazetelerinin ne,riyatın· caldır. 
yetiştir" ldiğini, sigaların nasıl yapıl· dan anlaııldıiına göre lnıiltere i· STOY ADlNOVlÇ 
dığım gösteren muhtelif resimleri sı- le ltalya arasında yapılacak anlat- HOKOMEn VE P AP.AS 
r11fyl.- birbir gördükten eonra nihayet mada Hab~iatan imp•rtııtrhlı•3'1nu YuıoelaYJada iktidar 
arkasmdım ışık verilmiş, yağlı boya, tanımnk ilk adım te•kil r..f~ektir; iual eden Baıvekil Stoy: 
büyük bir tablonun önüne geliyorlar. bu da artık mi~ı•~kil bir Hal,e. hii- ile kahine arkadqlanmn 
Bu resmin altmda: "İşte sigara böy- kimeti mevcut olmamuına- iatinal • dato ......ıeaiııden clolaJI 
le zevkle içilir!" cümleei yazılıdır ve ederek Milletler Cemiyeti uam· orto•ola ldlİleli tarafmdao 
bu re8im güzel bir kadmm mrif bir ble:ine Habeı deleıelerinin kabul ros eclilditini telaraf baberLı 
pozla ıigara içmekte olduğunu göster- edilmeemıi IUJ'etinde vukubula· rak almıttık. 
mekted:r... caktır. Belpattan aldıiJmı• 
Karı koca, ahalinin alaka ile sey. ispanyada harp dey:m edi1or; malGmat, bu haberde tulaila. 

rettikleri bu güzel tablonun önünde fazla olarak Akdeniz!.: harp ır cek l»ir nokta olduimm ı 
hayret ve asabiyetle biribirlerine bakı- milerine hava taarruzları yapıh· lir. 
yorlar; zira ağrandismanı yapJlıp bo- yor. Fakat lnıiltere ile ltalya ara- Sırp ortodoks kiliıeıi Sto 
yatılıp burada teşhir edilen resim, Ba- sında bathyan anlat11:a hareke.~·> noviç hükiametinin katolik 
yan Meli.hat Çintanın bir resmidir. ri tabii inkipfında deYUD ettiti lan tatmin ederek YucoelaY 

Bay Ahmed ve kansı. aile mahrc. cihetle bu türlü hadise' ... ·!:isi ğini tahakkuk ettirmek için 
miyetine aid telakki ettikleri hu reı;. ıtbi eflıin ~mumiyede harp endi- çina mecliıine verdiği kanUJI 
min burada teşhir edilmesinden mem- teai uyandırmıyor. haıı aleyhine n:ücadele • 
nun olmayorlar ve vekilleri Avukat ÇlN MESELESi : korkordato liyihaıı için rey 
İrfan EmJn Kösemihatoğlu vıuutasiyle Çin • Japon mücadeleıi ıon haf· mebuıları ve hükumet &zunıı 
Beyoğlu sulh mabkemeeine müracaat ta içinde hakiki bir harp manza- roz edeceğini ilin etmittir; 
ederek lnhiaarlar idaresi umum mUdUr ..,. ••• ıd~ c1 .. m ... '"• harbil! \11' taraftan oan,.,.lar ile 
lUğU aleyhine bir aava açıyorıar. A· safhaları kendileri için maıl~bı· tikacılar taratından yıı:ıe • 

lstoyadinoviç 

vukat mahkemeden dellillerin teebit e. yet ıetireceiini timdiden ilin •· aleyhine aok&Jc nümaYlflerı 
dilmeeinl isteyor; hlkim Bay Cevad, diyorlar; fakat uzun zaman m~ mqtır. Fakat Sırp ort~~ 
kalkıp inhisarlar pavyonuna geliyor: cadeleye devam etmek mretiyle HIİ aforos etmek tehdıd!DI _..._ı 
Bayan Meli.hatin vaktiyle Foto SUrey- nihayet JaponyaJI maillp edecek etmemiftir. Çünkü kiliae ~~ 
yada çektirmi9 olduğu kart postal kı- )erini iddia eyleyorlar. auiaine ılre aforoz karan d~ifllf 

L l tumdaki bir resimle sergide teşhir e- Çinliler ıerçekten Japonlara Yel kanuni l»ir muhakemefl 
Kıu H•berler _ dilen resim, Bayan Mclihatin evlenme kartı bir yıpratma hat'i»ine deftm ettirmektedir. 

• Dtftablblerl oem119u-,_..-===..ıcn====ter1L=-•ı ve hüviyet clbdanlarmdaki resimler, edebilecekler midir? Eler bu plan Diler taraftan konkorda~ I 
ttnda: Altı &J'lk 1aıqnmls M eıu-toa , .e bizzat Bayan M'ellhat bir araya fiilen tabik edilebilirıe, Japonlar hine yapılan mu~alefet ~..-. l.. Yıınanlıtan dahilinde 

segahat edlgor 
Belgrad, (Hususi Muhablrimlzclen) 

- Yqoelav Bqveklli ile Yunan Bat
ftkill Karfu'da görilftWd,en IOnr& 

c1oktol" ı.to,adonivlg Korfu'yu terke-

ıa1 ..ıı stmG ~ .at ıa de a)deelllect.. getirilerek tetkik ve mukayese edili- Çinde aradıklarının tamamen ak· maktan ziyade ııyut tah 
flnden ... dlttülııt arkad&flanmmD 0 &11D yor; ehlivukuf da tetkikatta bulunu- ııne ujrayacaklardır. ticeai -.ıdma "elmiıtir. SSaP 
caıaıotıu1ldald lltlbb& oduml tepillerl rt. yor ve Bayan Mellhatin dört sene önoe Japonların Çinde iıtedikleri llE· doka ldliM1ini~ bütün ~-!-d.ı. 
ca olmwr. Foto Süreyyada çektirdiği resimle eer bAdl inkipftır; halbuki harl»in ra._.9!' Skopç1na m~!i'i8...,. 

• tnhlArlar lctan.l blltti tuslalU'I lllab gide teşhir edilen re1111in aynı olduğu- bqlaması ile busün Çin toprakla· k6metın iatlnat ettiii 
nu eöylUyor. nnct. mevcut olan. l»ü~~ ~a~n ~~i•i .. konkordaloYU taad~~ -- .Anttnr'a ptmlfUr. Yunaniatan 

daltDJnde daha bir haft& kadar kala. 
caktır. Yugoelav Bqveldlinln refikası 
Vad•m İatoyadinovlç ulen Yunanlı· 
Cbr. Btr mtlddettenberl hemetre ve ak· 
n.ba1arma mieafirlife giden Kadım, 
kocuı ile birlikte Belgrada dönecek· 
tir. 

Balgaılar Londraga 
tbilm llırac edlgorlar 

Salya. (Bunal Muhablrimbden) -
Bulpr1ar Avrupa ve lnglltereye U.. 
ilim ihracı mabadiyle Belçlltadan 80 
Jımmıl {l'erlbot) vagonu almqlardır •• 
JlanJv ldta,et etmew daha '6 vaaon 
alacaklardır. İlk üzüm vagonları Bul
gar hudutlarından dIŞan çıkmışlardır. 
Bulgarla bu yıl, geçen yıldan daha 
fazla (çavuş) ve (hafızali) yaş ü.zU
mü ihraç edeceklerini söylemektedir
ler. 

Mısıı hı alı ile başve
kil aı ıaında lhtıı•t 

edecek Ur. 

• flrbtDl&JrlJ9lllD Hallet- ,aptlrdlll TB 
numarab vapuru bltmek ll8endlJ'. flmdl ?e 

numaralı npur imala konulmUflur· 

• lt dalrulalD De .. kilde ~ da.. 
lr tallm&baame "°'19te ~· 

• Dmet Demlqollan ldar..t ıattıCı 1ılr 
tam••cle Sıvu • Kalatya n bU ır.. IDpatı 

biten QeUıılcaya • Belcl•hp JnwnlDdUI 
Ka7&1>mar, Aqedlk ft B••nçelebl lltu.. 
JOD1u'mm lt..1.111 - mı.r. mlhı•hllta 
9Gdacatmı .,. bu tu'lllta tU1ıua ltfu -
Ka1atJa arumda IMrlUD JOlc1l trtlderl lflL 
7*»tt111 .,. ADk&ra • Df7ar1ıeklr ~ 
mm, KQ8ll'I • 8ıTU • KalatJa 10IU llMrlll
den tma1n Mlleceti lıll4lrllmlftlr, 

• Kusal 11 ........ alt lıl1' amı- llYM
tan yol alarak Kangala giderken Oluklupt
nar mevkllndc bir virajı döneceği aırada 

uçunıma yuvartannllftlr. tkt kt'1 ölmUı ·le; 
k1fl yaratamruttır. 

• Son ytrml dört saat zıufmda ısebrtml"
de beş tifo vaka.ııı görUlmUştUr. 

Geçmiş l<urunlar 

ts Ağustos 1923 
mı vat? 

tskenderiyeden Fransızca "İstan. Şehrimiıdeki üç müttefikeyn ~ene-i 
bul" gazetesine bildir~liyor: rali Şarpi Emarden ve Mompellı ev-

Muhalif gazeteler kabineye karşı velkl gUn akdetmi§ olduktan bir iç
şiddetli bir neşriyata girişmişlerdir. timada bize teslim edecekleri ebniye, 
Bu Dl\§riyatta, Kralla Nahas Paşa a- eşya vesaire için ittihaz mükarrerat 
rasmda bir ibtilif olduğunda israr e- ederek kararlannı ceneral Haringtona 
dilmektedir. b"ld' . 1 reli 

G t l . azd ki .. K al ı ınnıt e r. 
ue e erın y ı anna gore, r B Uteaki Sallbaddin Adil Pa-

ile başvekil arasındaki bu ihtillf kra- unum . p ederek 
im kılıç kuşanması bldisesi ve kabi. fa ceneral Hanngtonu ziyaret 
neye Yusuf Elgindi'nin Kral tarafın-ı tabliye hakkındaki noktai nazannı 
dan kabul edilmemesi tqkil edilmek- öğrenmiı ve bizim fikirlerimizi rt1D1en 
wır. blldlrmiltlr. 

Bundan .sonra Foto Stlreyyaya gidi- te-bbüıleri tehliıieye dut:r.uttur; şrıbt hulJ~et memlekett~ .... ~ 
Uyor, keyfiyet soruluyor, fotoğrafha. .,.- d 1 k · ·1 · tah kletP""/41 diğer taraftan ııkıntı ic"n e o an ma ııtenı en ııyan rı 
ne sahibi Bayan Melihattn <'lindeki JaPon maliyeıi harbin mucip ol- de önüne geçmİ!, her tara~ta 
resmi vaktiyJe kt'ndisinin çektiğini ve k · k • · uh f 

dulu masrafları karıılama ıçı!' un ve aaayııı m ~ az~ 
80ll günlerde bu resmin bir kopyesinln daha timdiden mükellefler üzerr Bu ıuretle Stoyadınovıç ! .. 
tanımadığı bir zat tarafından mUeeee- ne aiır Yerıiler koymaia mecbur metinin muhalifleri tarafıogr-. 
sesine getiıilerek bUyUltWtlp boyatıl- olmuttur. çılan mücadele makıatl~.~ 
dığmı ifade ediyor; foto Süreyya, böy Her halde Japonlar mümkün r.ıin etmedikten baıka huk 
le bUyUtUlmek veya kopyesi çıkanlmak d b" k d h ku 
Uz.ere fotoğraf get!renlerden hUviyet ol dutu kadar kıA l»ir za..,.n • mevkiini . ır at a. a. 
sornıanm adet olmadJtmı lllw e<llyor. Çin maceruına nihayet vermek dirmeie hınıet etmııtır. 

Bayan Melahatin vekili, Beyoğlu ve muayyen bir merhalede durıı· IRAKTA 
sulh mahkemesine tekrar mUracaat e- rak iıtikbal için hazırlanmak pla- BİR SUiKAST: 
derek tedbiri ihtiyati karan verilmesi- nını tahakkuk ettinnei~ çalıpc&K Trakya · manevralanmll~ 
ni ieteyor ve mahkeme böylece karar larchr. V~ eeğr bu plan ~- lunmak üzer• Muauldan bit 
ittihaz ettiği için yedinci icra dairesi kuk etmez İle Çin uıemleketlerın· yareye binmek için haasr 
resnıi eergideıı lndlrt"p muhafaza al- de Napolyonun MoskoYa Mf~ rak erkinılıarbiye reiai 
tına alıyor Avukat, bilahare yine aynı de Napolyonun Moakova ıefe~ 1• kının l»ir katil kurıumıaa 
mahkemeye müracaat ederek kararın ne ben.her bir maceraya dalıp ııt- aitm•İ memlekette derin. 
tastikini istemi ... keyfiyet inhisarlar mi• olacaklardır. euür uyandmmtbr. ~ 
idaresine bild " r!hıif-', Bayan Melahat l•te bu mülihazaclan dolayı~ır komtu ve kard9! lrakm ID 
namına avııkftt frfan Emin, lnbiaarlar ki Japonyanın yeni Çi.n. rfenne teıkilitını kurmak huauauJI 
umum mtıdllrlUğil namına avukat kart• Avrupa dwletlennın alacak· diye kadar büyük hizm 
Hamdi mahkemecb hazır bulunmuelar- lan .uiyet Çtmlleri mab cephe- müt bir kahramandı; b 
clır. den tabiye edwek mücadeleye ra da birçok muvaffakıf9 

İnhisarlar veklll bir mukavele ibarz e tefYİk etmek olacalı anlatılıyor. zanacaiı tüpheaiz buluou 
derek lel'ddekl dekoruyon ftıinin Sa. Dünyanın her nereaiod• 
Wıadd'n Ref"k mtıeı1e11eai tarafmdan mtnat daVUI açmak için mahkemele. l il 

in ..._ tatn•-•- ,,.1.__._i be'-'-..a:ı.ı--'-l, olsun siyasi maksat ar • 
yapddıfmı, hi!arlar idaresinin cı. n11 Wlll ua~- ~~ua f d f~ 

.ı...-nik -1a--•~ '---- tudlki- suikastlar men ur ur; koruyon mUea-eaeslnln tedarik ettiil ____.. .,-wnwuu JUl,&IU ua bili! 'f 
mat-emenin rra"lyetlni bilemiyeoetlnl m lıdedllrleriDl ~· bir suikastın -·~ . ~ 
ve bu davada lnhilıarlar idareaine hu· IWdm. tedbir' kaıvmm deliftlrll- en yakın kardetlik hıalerı 
aumet tevvcccllb etmiyecefini aöyle- mealnl wya 'bolul•umı •cap ettiren lı bir doat memlekette, ~ 
mittir. blrtılbep bulunmadıimdan tuctika ka· yırbkl»irtarkit için T:!.\:..ı 
Davacı vekili, bu noktai n...,. ıtt. rar -.- aya a en vu ·~ 

raz ederek inhilarlar ldarellnbı lJk ıı.eıenin ~n u.ftluı, eyltlltın be- o!arak l»ütün Tü~k millet• 
huım oldufunu, lnhiaarlar lctan.I. Sa- llndeD m mahkemelerbı tatili hi- bınde onulmaz bir yara• 
llhaddia Refik milela11eal ve foto'SI· utm pııuaoa lıukut mahkem•inde •-ı · ASI" 
reyya aleyhine on bin liralık bir ta. çd&eak dava ile teceUl edecektir. 
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konserinde ŞEHiR HABERLERi. 

ftfenııe;tk;:e;;r:----------·------ı 
~
0 

en seçme san'atka..ıanm boş ıandalyalara Boğazı 1 lffaı·yenı·n on beşı·ncı· ~ 81 \I çaldırmak, herhalde alkışlam:c ık 

tr~ ınu~b· hir şey olmasa gerek geçme yarışı 1 k f 1 1 d 
1 . Sonra d ce Jr dosttan alınış- küşü, gişe memuruna balmumu bir y 1 1 u u a n 1 
ra.n?r kendirn uvarlara yapışmı3 ilan heykel gevşekliği vermitti. Benim dört · 
~1va11 Ilı" de okudum. lstanbul gözle beklediğim konser, asla bura~a G.sarag/ı Hali/ 20 da 
~ k ınusik'u~asebetiyle, bir klasik verilemezdi. Daha doğrusu böyle bır K · k N •d · 
1/elere bak~~ı ko~scri Veriliyordu. Ga konserin bilet gişesi, imkanı yok böyle kikada birinci geldi Ü m 1 l aşı 1 n 
İ('~lllar da Pekrn. Bır tek satır bile yok. bir çöl ıssızlığı ile kuşatılamazdı. Festival komitesi tarafından k f · d b ""' hekcisi ,, 

ııı bile s ~ kısa. Bilet alınacak yer Sakına sakına ilerledim. Adamca· tertip edilen Anadoluhisar _Be· "J )' a C ( 1 il e Hgl rlll 3SJ 
~lıp Sd~Ji;glık ve.rmiyorlar. Halbuki ğızın yorgun göz kapakları, ağır ağır bek arasındaki, Boğazı geçme ya· 

ııunıara jcf i 
ar, bu ..... ecck!crı bildirilen adam- k lkt So d 
aı._ "•eını k a · ı . r um: rı•ı dün kalabalık ve meraklı bir 

"1!11.1 e etin k lb .. .. · ı cek? :r 
kon .. elleriydi a ur ustu saz - Konser burada mı vcrı e • seyirci kütle önünde yapılmıttır. 
n Sr.:ti dini v~ ben, mutlaka bu - Evet: Müsabakaya Galatasaray, Fe -

ııı tışUndo:ınek ısteyordum. - B'letler burada mı satılıyor? nerbahçe, Beykoz, Güneş ve Orta-
l' 1trııaktaıı b ve konservatuı·ara ba§ - Evet!.. · · köy olmak üzere be~ klüp deni7d· 
1 efona s "-§ka çıkar yol bulamadım y ı d ~·ı Türk musıkısı :r 
ı llt'u·d al'.lldrn1 M" - an ış cgı a... lik şubelerinin tamnmıt 40 ka-

Uı-ı: y . ueı-.e enin değer- klasik konser· d B 
1 

...... e,:f,j Usuf Ziya''I aradım. ı.. ar yüziicüsü i~tirak etmiştir. a~-
Cd ~ .. nıcş'7ul d ~·)· 1 - Evet, evet! · o tan başa heyecanlı ve zevkli ge· 

6e e llğra,c:; tı egı ız, bununla Be- Gövdelcşmiş iki şaşkın gibiy~ık. . çen bu yarışta birincili~i Galata-
IUıı için b'IYor. Ama, dur bakalım 1 g-aliba bu ilk mü§terinin böyle gışe açı 
Dedi... 1: r.are arayalım. . ben bu ka- saraydan Ham 20 dakikarl" ka· 

C<tat· ı>enın i · ,, lır açılmaz c;ıkıvcrıncsıne, •· zanmr tır. G" latfl!l:arayın yıldöııii · 
1llll Ya 1 çın tabirinden, müra- dar büyük sanatkarların birle~:~~gı d 

,, 'liayıtn ış anladığını sezdim. bir yerin, acı bir türbe öksUzluguı_ıc mii clolayrc;iyle ı\nııstos avınh a 
~~tı oı..."n. hayır derlim. Bilet cıatılan ayni ITPsafe pr:nnd:- hi .. ,.,.,;:.," ;:ı. ". k 0 ." 1 k ., düşüşüne şaşıyorduk. d ? k 1 • • .. .. •. ıo 3 
"~ at Ses· ne istcyorum. Duruksadı. Fakat ı:ıaşmağa ne hakkım var. ı. a V"l.'l• mıorı vıne ?""' vuzncu • 
t-lJrii ıne an .. b'rçok ım· rJ..,'k;1 .... dı:t }.:rj-rll:;;j k""''"nmrsh 

ZSUtıu~.. sızın ferahlayanların Ben, bir yrğın tnnıdrk ve 1 

....... ı.. gu gelrniştı·. / 1 ne zorluk· J-fa.J;J h" defa J-.11 sı•retlf'! 3 saniye 
tı. 'll d kanlar içinde bile butasın . 
~lerind~n ~~i onunla belediye müfet- larla öğrcnmi~tim. Bir konscrın ~tra- 1'"'" rJ; .. -'~,.,, ... ",, J. ... ...," buhmnvor. 

6ana h beır Bey uğr~ıyor. Sorayıro fı, böyle kan kales:nin tılsımlı tusar- lkincili!!i. yine Galı:ttsısaravdan 
aı-ı~U ara1~1c or veriri~. . !arına benzer güçlüklerle kuşatılırsa. "ı:1ah.-.ut ücünc·;ı;;P.ii ~;,v~ro;,dan 

11adaş: daya gıren bır gazeteci bundan başka ne beklenir?·· . smail. rlc>rdüncüliiğii '~ a asa-
'-" l\ Asıl büyilk inkisarla, konser gcccsı. rayd:ı., Orh:\n. beşinciliği Beykoz· 
"Ilı' onscr . . . k d B 1 w d . 1§1er. 13. ışını, Selami İzzete yük- Fransız T.yatrosunun salonunda ar- an ülend, altıncı ıgr a yrne 
'~erea r onu ara bakalım. şılaştım. Kolları kızıl kordelalr mc· Beykozdan Kücük İbrahim kazan-
' A.k e btılabilirim? murlar bütün holü doldurmuşlardı.. mışlardır. • 

~ ~keaın~hı'da.. Başlama saati olan (21) e kadar sa- yarışa iştirak eden 40 yüzücü-
~. Yor. Hın telefonu ba~kasiyle konu· !onda, mUşteriden çok memur. vardı.. den yalnız 6 sı yorularak motöre 
111ııı 1.Jç dak· • · ı k h · "'-- · ~ine ~ka sonra bir daha ara· Arada sirada sahnenin perdesı ara 1 • alınmış, di~crleı inin cpsı y-rışı 
~'fta heıe a:11P sesler var. Dördüncü !anıyor, bir tek göz, boş sandalya ta· ikmal etmiştir. Bebek koyu dün, 
.;:: A..ııo! §Ukür : burlarına, localara bakarak kaybolu- bu yans münasebetiyle pek can-
VJ~·orıar yordu. lanmışt;, Galatasaraym 15 kadar b $ela~· Yarım saat beklendiği, memurlar da sandalından başka, hususi kayık-
ı~·p ı orada mı? oturdukları halde, yine localar boF, par lar ve liman idaresinin bir, iki mo· 
~ lla:~~l'J~ordum. . terde müşteri seyrek; balkon dolu de- törü yarışları takip etmiş, yüzle r-

Va §ıtndi çıktı. ğil. tşte bu berbad halde perde açıldı. ce halk yüzmeleile alakadar ol· 
J~Li~~~UW~~~k:u:_.~ 

a1ı P fena v b. h'l"l ':--l; !'rı di ·e ... .ı crkr satılır, açıkta Nota eehpalannm arkasına ır ı a muştur. 

üstte: Eski T1ı1umbacıüır. Altta: Eski As'Tı.-cri itfaiye ..• 

1af aiyenin on betinci yıldönüruü 
dün Taksim stadyomunda büyük 
merasimle kutlanmıttır. 

l'ııı~:~l l);7~.:k~yorum. Hab:kım da gibi dizilmiş, tstanbulun, hatta bütün 
I~ :fı ll!'ljt rJ'""" iri ı,,...,o,. .. iliinl.. Türkİv~nİn rın vtiksek sanatkarlarını 
ekt eşad, 1< ııre~din.' ~eyzen Tev- gördük. 

Yarış neticesinde birinci gelen 
1-1 .... 1:1.,, h~ .. aiiTniis kupa, ikinci Ma'1 
muda bir kutu içerisinde bir altın 
dolmakalem, bir çakı ve bir altın
dan kurtunkalem, üçüncü gelen 
lsmaile gümüt hır kol saati, dör
düncü, beıinci ve altıncı gelen yü· 
zücülere de münasip birer hediye 
verilmittir. 

bekçisi, hamalı, esnafı ayni tulum
banın altına girer ve hem cinaine 
yardım için bütün bir istek ve fe
dakirh!tla v~ asla kartılık bekle. 
meksizin kanter içinde kotar ate· 
te ve yasli gönüllere su serper. Se\· 
gi toplar ve İfİne dönerdi. 

V erı Pek e_?tanı Nıyazı gibi ger- Beklediğim gibi salonda ne mağnez-
f: bı. de.., r · · bij "lll r aer 1 ısımler geçiyordu. yüm şimşekleri çaktı. ne de kodaklar 

Vali ve Belediye reis vekili Bay 
Şükrü Sökmensüer, Belediye reis 
muavini Bay Ekrem Sevencan, ba
zı genera!Jer, mebuslar ve binler
ce halkın bulunduğu tören çok 
mükemmel olmuttur. 

d~ YUJt bir 
1

~ her biri, kendi etrafında şıkırdadı. Konsere anl~ılan ıh iç bir ga
~'tıeı:ıhur alabalığı toplayacak değer zeteci davet edimcmiştj. Ansızın gö-

llı• l'r ket :~natkarlardır. zümden bir perde 111yırnuş gibi işin 1ç 
~soru t ın eYusııf Ziyaya .... Sor- yüzünü gördüm. Konserin etrafında 

' t> ş tırnıu b 

Bir tulumba albnda kotan bu 
Türk çoculdan babalarımız var· 
lıklan ve mevkileri ne olursa olsun t 0 <ıale ş, ana: gazetelerin dargın susuşu, demek bun-

~ bi!e~ı Çarşısında yarın öğleden dan imiş .. Derece alan yüzücülerin mük.~
fatlarr dağıtıldıktan sonra Bebek 
bahçesinde davetlilere bir ziyafet 
verilmittir. Yarışlar dün Deni7 
federasyonundan Bay Rıza tara
f ndan idare edilmiş olduğundan 
t~m ve muntazam bir seyir takip 

Stadyomun kapıları ilin edildi
ği veçhile saat tam on bet buçuk· 
ta kapanmıf, ilk olarak istiklal 
martı çahnmıttır. Mart binlerce 
halk tarafından ayakta dinlenil
dikten sonra vali ve belediye reis 
vekili hoparlör batında fU nutku 
söylemittir: 

Ujdes .er satıı:;a çıkarılacak Bir müessese canı isterse, gazetelerin 
•, ı.. ını v d' . 

'er .:\\Jzu er ı ve: yardımına sırtını dönebilir; fakat ken-

bir tek kalp gibi, bir tek insan gİ· 
bi imtiyazsız ve sır..:Jız olmayı is
teyen büyük Türlf cemiyetinin bu 
arzularının semboli idiler. 

~' festivaıın.' dedi, biliyorsun a bu kon dine gövenmesi ve işini tek başına ba 
ll b· ın e ·· ı b ij itidir n guzc numaraların- şara ilmesi şartiyle. Memleketin en 

t~llı ete §Ük·ii;az. Tam senin mevzuun. seçme sanatkarlarını boş sandalyalara 
tuh\· l!:rtesi '..karanlıktan kurtulmuş- karşı çaldırmak, her halde alkışlana
du~ · llasaj gun Halep çarşısına koş- cak., bf r şey olmasa gerek. Başlarken 
~ r trı kay ıssız, ve loştu. Orada um- bilet yerini ne zorluklarla bulduğumu 
~<1.tıı'tı e, §~afnıa yerine bu öksüzlüğü söylemiştim. Bu idaresizliğin ceza.sı 
~ l. '. ~adım. Yoksa haber mi çok acı oldu. Konser ise bir başka ya· 
lıı ~btı_ YU;u~~Phc ve tereddütle gi§eye ziyle kendisinden ayrıca bahsettirecek 

~lf' 81 ~· Ortalıkta in cin yok- kadar gÜ7.!ldi. Onu yarın okuyacaksı-

etınittir. 
Bugün de f eıtival yüzme yarı• 

I rı programına devalll olunarak 
;ebek _ Moda arasında büyük 
mukavemet yarışı yapılacaktır. 
Bugünkü mesafe. çok uzu~ .. o~.~u
w ndan daha miımtaz yuzuculer 

"Çok sayın bayanlar, baylar; 
ikinci fstanbul festivalinin gÜ· 

zel bir safhasını tetkil e~~n .. teh
rimizin bugünkü yangın sondur~.e 
te~kili.tının 15 inci yıldönümü mu-

be• 'yle yapılan bu toplantıy'l nase •· 

Türk danyası haric·· el,.' ; in:a.n
lık camiası, Türkün bu çok yük
sek faziletine henüz eritememit 
ve bu insanlık zevkini henüz du-
yamamıttır. 

Onu da hatırlatmak isterim ki, 
Türk bu yüksek huletinin. ibde
sini ancak cumhuriyet devrinde 
bulmuıtur. Cumhuriyet Halk Par
timizin tüzüğünde ve anayasa ki\
nunumuzda bu ifadeler insanlık i
çin daima cazip birer abide halin

de ya§ayacaktır. 

cagınrn bütün şiddetile çö- nız. Hakkı Suba Bezgin 

~rı emin, en rahat, en seri 
tıkara - lstanbul yolculuğu 

•t ~afza b 
Po 0 aka ı ğ · · yo1cu ~.. •ta t n ı ına bağlı Hava Yolla rr Devlet İşletme idaresının · . 

"it•- ayyarel · · .. l''k ıeferlerı ""~il!lıa erının Ankara - f stan bul - Ankara gun u 
lia...,a ~ devamdadır. 

~ ~ _ " Ollarının acenteleri: 
1111 °: 36 "'nkarad B b' nda. (Telekın lll ' 82). a - ankalar caddesiııde P. T. T. ınası • 

- lstanbulda f No· 40374) Karaköyde P. 'f. T. binasında (Tele on • 
745

) 
(2339) <4 

~irak edecektir. Yarışlar sabah 
saat 10 da Bebekten başlıyacak-

gösterdiğiniz alakadan dolayı h~:-
ı::rinize ayrı ayrı tükran duyguln· 

tır•..:·-----"!"_.~~-==== 
Hem rakı alamadı ham •• 
Akbıvıkta Ahırknpı iskelesinde Fah· 

rinin k~hvesine ewclki g~e yirmi 
ikide Sadullah ism1nde bir anam git
miş. rakı iQJllek istemiştir. Fahri vak
tin gN' o1d•ığunu sövliyerek rakı ver· 
miyincc aralarında kav~a çıkmıştır. Bu 
ı>'r"rla F~hrinin karıf-1 Eda köı:ıcde httl· 
dıı.Yu bir demiri kocasına vermis. Fah
ri de bunuııln Sadullahı göğsünden a
ğır "'llrC'tle ynralamıstır. 

1 ıan111aq .,;, lıefi de 
olohiis iş/el mek i.fll iqoı 

Tram,·ay ş'rketi Belediye riyasetine 
müracaat ederek !'ehrin muhtelif semt 
!eri arasında otobüs iı:ıletmesinc müsa
ade verilmesini istemiı:ıtir. 

Şirket son zamanlarda bazı otobiis
çülere bu hususta ver!len müsaade
den cesaret alarak böyle bir ıstekte bu 
lunmuştur. 

rımı sunarım. . . . 
yangın ıöndlirme, bu ıkı keh-

me zihinlerde ayni zamanda deh
şet, a~ et, felaket, yardım, kurtu-

l ··m· Iı~linde dalgalanır. b
uş, u -

tanbulumuz yangınlar ve or.la~ı 
siindürme mücadelesinin ne oldu
ğunu çok iyi bilir. Bunünkü tören
de bu r: ·:~adelelerrlc ge:iye do~r!J 
229 sene içinde kn!lanılan söndür-
....... -·~ · "'la ... · "örecc~·~. 
.~.. .. ) -
Y~ngın söndürme çalışm1'ları· 

mıı:tn tarihi bir kı)'meti vardır. 
Türkün ö!çüsiiz faziletinin ir. 

san olara!< hem cinsine yardım h~
susundaki eşsiz ve parla~ ~nsl~.tı
nin bu sı-h~ıcla da eıerlermı g?r-

·mek Tür'· c-r.I·•,. .. ;':"""'''1< , ..,., ~, 
kartısında en i::st ın~ ~ l olnra ' 
yalnız ve ancak .ha!~lı ~ir ~·nı r ~e 
ona yara"an se,·1rnlı hır yuz \'crtr. 

Baylar, bayanlar; 

Babalarımızın tulumba batında 
kıyafetlerini, giditlerini, çalışma-
larını diitünüp ve hatırlarsak bu 
vasıtadan ayni zamanda spor ih
tiyaçlarını tatmin için de istifade 
ettiklerine tahit oluruz. Bu spor
larında aralarındaki kardetlik 

duyguları, çalıtma ahengi, yekdi· 
ğerine VP. hem cinslerine yardım 
ve saygı hialeri gıpta ile yadedile
cek bir değerde idi. 

Tulumba etrafındaki bu toplu
lukların büyük meziyetleri he.r .za· 
man örnek olarak ele alınabılır. 

Baylar, bayanlar; 
Babalarımızın iptidai vaııtall'\r

la yangına kotmaları esefle söy· 
leyebilirim ki cumhuriyet devrine 

kadar devam etmiıtir. Atatürk 
cumhurİyf!tidir ki Türk oğluna o· 

Ancak son zamanlarda verilen mü
saadeler muvakkattır. Çünkü otobüs 
ışletmck imUyazı belediyenen elinde
dir. Bu imtiyaz herhangi bir salısa ve
ya mi!essecıeye devredilmiş mahiyette 
değildir. Bu itibarla tramvay şirketi
nin isteğ'nin is'afrna imkan görüleme
mektedir. 

Yangın ve onu söndürme tarihi 
üzerinde nazarlarımızı biraz geri
ye çevirirsek insanlık cephesinden 
göğüslerimizi kabartacak manza· 
ralarla kartılaıırız. 

Motör kuvvetinin henüz bilin -
mediği devirlerde Türk oğlu sınıf 
ve İmtiyaz gözetmeksizin o günkü 
inımlariyle patası, beyi, afasr, 

nun kuvvetini tasarruf edecek bu
günkü mütekamil vasıtaları ver· 
mit. şehirlerimizi yangın afetir.e 
kartı koruyacak ilmi temelleri at
mıttır. Yangınla mücadele yalnız 

(Sonu 7 inci sayta.ia) 
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Teı7rlka Numarası: 41 Yazan: Fel~ks Bavman 

Hapishanede 
4 kişi, nasıl 

bulunan 
kaçlı?! 

Oon DiUingcr Şikagoda dolaşır_t berab~r.' s?z aramızda, gazeteler . 
ken, polis ve ahali kendisi>ıi Av-' daha ıtın ıçyüzüne ait birçok feyi j 
rupa yolunda Banıyor. Bu suretle 1 öğrenemediler, Frank! 
Oon Dillin9er Şikago gibi o sıra- Evet? Gerçi biçare Krovsunu J 
larda kemli..si için son derecede vurdula~, amma orada benim bat· 
tehl l•eli lıir ~clııı ele mhat dol.o.§- ka gardıyanlarım da hazırdı ve 
mak imkdnıııı /Julııyor. onlar da mukavvadan y3pılma

1 Şubat 1934 de, Liy Saymens 
smindeki bir hapishane direktörü 
ıeyahate çıktı. Bu adam, T eksas
da Hantsvil şehrindeki de,·let ha
piEh:ıneainin direktörlüğünü yapt
yordu. 

Küçük bir seyahat yapmağa ka· 
rar veren bu hapish~ne direktöre 
T eksasın mer;<ez şehri olan Osti~ 
?e yollandı. Orada eskiden atlı 
J~n~~rm~ya mensup olan T ekau 
b~mcılerınden~ mütekait süvari 
bmbatısı Frank Hamere misafiT 
oldu. 

1kiai de, çok eskiden tanıtıyor
lardı; sıkı fıkı ahbaptılar! 

Frank Hamer, bu eski ahbabı 
pek memnun bir tavırla karııladı. 
~~rtına gürültü11ü gibi konuıan bu 
m, yarı adam, fÖyle bağırdı: 

- Hey gidi, Saymenı hey! Ko
ca delikanlı! Babacan olmutsun 
he Y~hu ! Böyle benim gİİ>i unun~ 
e~emı§, e.leğ~ni as~ıf, inziva köte· 
ııne çekı.lmıt eskı bir kır jandar 
ll?a11nı zıyarete gelmeği akıl edi
f ın, fevkalade doğrusu! Külrengi 
duvarlar arkasında pinekliye pi
nekliy~ canına "Tak!" dedi, ha! 
Öyl~dır mutlika ! Gel beri, be a
dam! Gel, otur furay"' da fÖyle 
s~ratını göreyim bir ıyice !.. Ey, 
soy le ba!mlım şimdi; nasılsın? Na
sıl gidiyor işler? 

Liy Saymens, ne§esiz bir haldr, 
kereveti çatırdatarak, oturdu. 

Frank, taaccüple ~rdu: 
- Ne o? Ne var? Hantavilde 

hava bozuk mu? Miden mi sancr 
Y :Jr? Ailevi üzüntüler mi? Yoksa 
romatizmaya mı tutuldun? 

Hapishane direktörü, yorgun, 
argın halde, cevap verdi: 

- Frank, hatırım için bir an 
•öyle .sükunetle otur da can kula
ğiyle beni dinle! Bana yardım et
melisin. 16 Kanunusanide bizde 
neler olup bittiğini biJ'iyoraun, ta
bii? Deiiil mi? 

Miitekait binbası, homurdandı: 
- Elbette! Tabii biliyorum. 

Tam 4 sahıkah delikanlıyı yuva
dan ucurdt•n. Gazeteler ve bütü~ 
ahali. hu vak'a üzerine kafi dere
cede hevecana kapıldılar. F., ben, 
ne yapabilirim bu hususta? Ka
çanları yakalayıp ta sana teslim 
mi etmeliyim, yoksa batına bir da 
ha böyle bir kaza gelmemesi için 
beni müfettit tayin etmek niyetin
de misin? 

Liy Saymens, elini kaldırdı: 
- F1·ank! Sus Allah a~kına da, 

ben söyliyeceğimin hepsini söyli
yeyim. Bir türlü ağız açmıya bı
rakmıyorsun adamı! Hal beki, me
sele, gayet ciddidir. Ve ıen bana 
mutlaka muave:ıette bulunmalı -
sın. Buna ihtiyaç duyuyorum. Bı • 
rak ta aözbrirni tekmilliyeyim ! 

Fahat, dört ka~ağı tekrar ele 
geçirmek iize::e vardım edecek de· 
~ilsin. O havdutlar. tarafımtzd:--n 

1 
er, geç nasıl olsa ele geçirelecek
ler. Onlar kacarken yolları üstü
ne cıkan ve kaçmalarına mani ol
mağa davrnan nöbetci ~ardiya . ., 
I" ı·::>vsonu öldürdli 1er. Ö"'riimd~., 
r,özlcrimin önünde ,.erPv"'n ed~n 
en çılgınca vaka budur! Bununla 

mı~lardır. Bunu sana temin ede-· 
bilirim, onlar, 4 fırariyi hemencP.· 
cik yakalıya"aklardı. Polis köp•k 
leri gibi peflerin~ t2!·1lmı,lard1. 1 
Lakin, öyle_ bir ~~Y vukua geldi, 
ki Frank! \i uku!l r,elen şeyi bir ta
savvur edebilsen! 

Gardiyanlar, yaban avına çık
mıtcasına müessesenin kapısında'!'l 
dışarıya fırlarlarken, aralarınd;ı 
40 metre mesafe vardı ancak ... 40 
metrelik bir mesafe, Frank! D\1-
§Ün bir hele, bu ne demektir!.. ı1 
mel'unun varhızlıı koımaların:\ 
rağmen, tekrar yakalanmaları, h~
men hemen muhakkak gibi hi.· 
şeydi!.. Ne çare ki... O sırada bir 
makineli tüfek it; tuzladı, biberle
di ! Bir mitralyöz, Frank! 

Bu, nasıl kabil oldu? Zira, ka
çanların dıtarıda elleri vardı. Ar
kada,ları, bütün teferruatı, nokta
sı noktasına heıaplamıtlar, bilvıı.
sıta muhabere ederek ıözletmeğe 
muvaffak olmuşlardı. Kaçışın yal 
mz gününü değil, saatini bile tes
bit etmiılerdi t Ve planlarını, nok
tası noktasına tatbik etmeği batar 
dılar! 

Gardiyanlarım, kendilerini der
hal yere atmak, )erde yatmak, sü
rüne sürüne kımılrlanmak zorun
da kaldılar; Yoksa, hepsinin de 

vücutlarının delik, detik olacağı 

muhakkaktı. Dolayıciyle de, hem 
kaçan mahpuslar. hem de onların 
mitralyözlü yardımcıları, dere, te
pe atarak, rahat rahat "menzili 
maksuda" ulattılar ! Bu demektir, 
k . d' kt' ' H ' ı ... fey.. . ne ıyece ım. . a. 
Bunlar, iki kitiden ibaretti. Yani 
mitralyözü kullananlar! Makineli 
tüfeği bir otomohilden idare edi
yorlardı .. . Bunludan biri.. .•. 

Liy Saymens, sustu, yutkundu. 
Aczin ve gayzın baskısı altında ez. 
gindi. Dili dolaşıyor, lakırdıya de
vam edemiyordu. Gözlerini önüne 
dikmitti. 

Frank Hamer, sükunetle arat· 
tırdı: 

- F..v? Kimdi bu iki kişi? 
Liy-Saymens, iğbirarla dudak

larını 11ırdı: 
- Klayd Barrovla dostu Bonni 

Parker! 
(Som~ tıar.) 

Bll sene fındık mah
sulümüz beı ek elli 
Bu yıl fındık mahsulü bereke~li 

olmuştur. Yapılan ilk tahminlere 
göre; fevkalade bir tabii hadise 
olmadığı takdird? 1935 reko:tes1-
ne yakın bir mah3u) elde edileb~-

lecektir.. Geç~n yıl fır.dık rehol
tesi az olmu~, r.ıaam:ıfih son bes 

~ . 
senc~!k vasati r~kolteyi te~kil e -
den 44 bin tondan fa:+·.rhr . 1931 
fındık re 'toltc3i 24.000 ton iken, 
932 yılında 49.000 tona, 933 de 
45.000 tona, ve nih:ıyet 936 }t· 

lında da 56.000 tcna yükse!~i~tir. 
Buna mu!<ab;J Pe-:en seneki f ın
dık fiyatları 935 fiyatlarından yük 
ıek olmuttur. 

\ Ülkemizde ı 
* ~ 

Bolu da 
Gençlihle daha sıkı 

alakadar olmak lazım 

Halkevinden faaliyet 
bekliyoruz 

Bolu, (Hususi) - Şimal memleket. 
lerimiz arasında, birçok bakımlardan 
ehemmiyet ve hayatiyeti artan vlla
yetierimizden biri de Boludur. Ancak, 
bu güzel muhitte bazı mevzularda 
mahsus derecede geri kalındığı görülü· 
yor. Misal olarak mühim bir mevzu 
ortaya atabiliriz: Gençlik. 

Esasen bu me~ele memleketin he· 
men her yer:nde çoktandır takip edil. 
mekte olan bir davadır. Cumhuriyetin 
inkilap;;ılık vas m·ıa·ı l;iri de gençliği 
bugünun ve lıa~ta ya· ırnu icap\arma 
uygun bir ~ekil~e y tiştirınef;e daya
nır. Ge ·ç\ ~;? a la!rn ı ej me h zmet oldu 1 
ğuna g· ıe tu ş · r flı rnzifryı ihmal 
edecek b'r muhH tamnıak istemeyiz .. 
"Mazi · ci-e:.ıilen hab ı:-hı dene ile "Bu 
gün"ün a . asma koc•ı bir tarihin ger J. 
diği m:yJand1ı:i11·. Rincemıleyll, bu
günkii gene rcı::iPw:i dün1:ü zümrenin 
ekseriyetine b,, .. z tm"'ğ: de aklımıza 

getirem~y:z 

Ancak. bazı ha~l;s?ler varc1ır ki ben. 
zerlerinden ~ok ayrılırlar. Ve yine 
bazı mevzular biliriz ki tetkik edile
memiş veya işlenmemiş tarafları mu-
hakkak kalmı~tır. Gençlik denildiği za 
man yarının ihtiyaçlarını hatıra getir
memiz icap edeceğine nazaran bu da. 
vayı en ufak teferruatına kadar benim 
seyerek üzerinde mıhlanmak ve ma
hatn inkişaf c;areleri aramak mevkiin

de oldu~muzu k~bul etmeliyiz. Her 
şeyi inki!ip merkezinden beklemek, ha 
zıra konmağı istemek demek olur. 
Boluda kalabalık b:r gençlik zümresi 
görüyoruz.. Lakin bu zümrenin ekseri
yeti tam randımanlı değildir. 

.tsu soı1 cumıtıuıu ırau .. oıouıgı ı.,.u. 

yete Bolulu dostlarımızdan bazıları 
belki de hayret edecek. Fakat bilme
lidir ki inkilap Türkiyesinin aradığı 
genc;lik, her şeyden önce, fikir \'e şu
ur gençliğidir. Muhtaç olduğumuz züm 
re de budur. 

Lise, yahud muadili mektepleri bi
tirmek üzere veya bitirmiş olan bazı 
talebeler tanıyoruz. Bunlardan herlıan. 
gi birinin eline kalemi verdiniz mi 
size riyazi bir muadeleyi derhal hal-1 
lediverlr. Lakin ... Bir fikir muadclesi 
karşısında baz·sının hayli zahmet çek
tiğini g3rürsünüz!. Böyle mi olmalı?. 
İstediğimiz şey, kafamızı mahfaza 
yapmak değil, makineleştirmek, yani 
makine gibi •işletmektir tabii .... Zaten 
bugünkü okuma ve okutma programı
nın dayandığı esas da bu değil midir?. 

Mektep azadını geçirmek üzere Bo
luda bulunan talebele>rin sayısı hayli 
kabarıktır. Mekteplerde kültür ışığiyle 
nurlanan bu arkadaşların azad de\'l'e
sinde de kafa sporuna ve fikir bakı

mından inkişafa sevkedilmelerine ça
lışmak icap eder. Bunun için de önü. 
müzde açık bir kucak mevcuddur: 
Parti. 

Gen~lerimizi; birikmiş kitleler ö
nünde serbest söz söylemek, münaka
şalar açmak, konferanslar vermek, ge
zilere alışmak; tetkik, müşahade, in -
tikal kabiliyetlerini arttırmak ve bu 
suretle hadiselerde tam ve ayrı ayrı 

mana vereb'lecek vaziyete getirmek, 
bulunduğu muhiti tanımak gibi fayda.1 
1ı ça1ış:na ve hareketler başına gcc;ir· 
mek ic;in rartinln himaye ve müzahc
retinrlcn istifade etmeğe teşvik evle
meliyiz Buna ön ayak olmak da Halk
evi heyetine dfü:en bir vazifedir. 
E~a .. en h::l1;ev'cr:, hütiin \'R' arch•:ı'a 

rın s~rbestçe temasa gelebilecekleri, 
miincvverle halkın ,.e köylünün tema
sını temin edebilecek yegane müesse

• 
lzmir Belediye reisi 

dün hareket elli 
Atatürk'ün ve ismet /nönü'nİlfl 
fuar kapanmadan lzmiri şeref 

lendirmeleri muhtemeldi'_,; 
Hirkaç gün e'' el Biiyük Önder 

,\tatiirk~ izınirlilnin tazimlerini bil- Çok az şekef 
clirınek 'e fuarı §ereflendinnelerini 
ılileıııek üzere ~ehrimize gelmiş olan 
hınir Hel.-ıli-.e reİ1>İ \'e fuar komite· 
si lrn:;kanı Behçet Cz diin lzmi re 
dlin ın ii-:Lii r. 

Behçet Uz ile lırilikt~ İzmir fuarın 
tla İstanbul Tiı-aret odo .. ım temsil 
etmek ihf're tavin edilen ~anayi §U" 

lır"i tlirektiirii :hni \harı 'e hınir 
Til'uret ocla~r ımımni lditilıi :\lehıııet 
\ li tz111:r.- ı;itıni~lrnlir. 

lzıııirrfeki Enterna ... yııııal fuara hıı 
, ıl ~elır:ıniz Tiraret oıla .. ı geni~ mik
~ a~ıa i~tirak t>lınrktcdir Hazırlarrnıı,,, 
;ılaıı 70 anılık niiııııınP giindf"rilıııi .. -
ti r. Uu ~anıl ıkl.mn İ\;İm!e b1da ana· 
'ı ı ıçmr giren. çikolata makarna, 
İıer ne\ i komeı"\ e, bi kih i, şeker 'e 
rkf'rleıııe. r1Pıııir ··ına' i~ dalı il 

~ . 
olan kur~ola kahlo 'e horular, talıta 
anayiılf>n ıııef rıı,,,at, kutıı<'uluk. tıhhi ı 

ıııii teh7.arat toprak anayi, menı>ttrat. I 
zahire lıor .. a ına <lahi] hnhnhat. pa· 
ıııuk. yahani ya~lar , . .,. airr hulun· 
nıaktaıhı·. Sergi ılı• hu ilı raı'at maclde
leriıııizılen ha,ka l .. tanhıı1<la çok 
elıf'ııınıi~ et Yerilen turizm i i İ!;İn de 
Tiı·aret odaları pa' yomında ayrıca 
hir kii~e ayrılmaktadır. Bu kö~ede 1 • 
tanlınla ~iınd İ) e kaılar gden ı<e)Yah
lnr 'e menılekf'tleri hakkmcla grafik
ler 'e ic:tath•tiklcr gii trrilecektir: ay· 
rıra lrn me\7.Ucla trasparan tah1olarcla 
!:Cr'!id~ teo:hir f"diler.f"ktir. 

hınir Rele<liye rei,..j Rclıçct U7. 
diin hareketinden evvel Ticaret oda-
rnıa gelıni~. l)tla muamelat mücliirii 
r.,._ı;f'\ Jl,..,l •• ;:.,..,-f.., .. --c: : , __ ; AtPafTn• 

ela giirii~mü~tür. l• nar ha~kanı, ken<li· 
~ini giiren hir ınulıarririmiıe ;:unları 
~iiylPın i~tir: 

''- ilk gel<liğim ıtiin de EÖ) 1ecliğim 
ı?ilıi f .. tanlmla ~ırf lzınir1ilerin Rüyiik 
Öntlerc la7.İııılerini hilclirmeğe Ye 
fnan ... .-reflenı1irınclerini hütiin lz-.. 
mirlill'rin hiiviik hir ~e' inçle hek\~-
diklerini arze.tıııc~e gelelim. Atatürk 
heni liitf en kaimi ettiler: -erı;i i~leri 
etraf ıncla kenılilerine lüznn gelen 
İ7ahatı 'erelim. ManP' ralar dolayı ile 
iırnli f!f'leıniyf't'eklerinılen e,.ef ettik-

lrrini. İııniri giirnıek: İı'tf'ıliklerini 
hil<linliler ve fuar kapanmadan lznıir l 
!ileri rriinne;;t> ::r.lf't"'klnini "'i;, lf'di· ı o l') • . • 

lrr. Bnnıl:ııı .. 11:1rH 11 .. , heli ılc zh aret 
ı•tt°~inı Ba,.H!..il lcmet lniinii nı~ne,-
ralar ılnlH) ı:.İIP fırnrın açılma tiirc
niııdp lım:ıı· htılııııaıııınaraklarını 

f'.~ı-fle lıilılinlilt•r. Bıı \a.1.:yetc giirrl 
t~ıııi r Fr.tnıın-) uıııtl fııarmı hu yıl 
1 1.ı ı .. ,11 Vekiliıııi:r. Crlfıl Ba)ar aı:al'a1~· 
1.mlır. \ı;ılrna tiirt ninılı• "ayla' ları1an 
miir,.kk"ı> olıııa'' iizerc 1ıir lıe~cl ılc 
lı:-·~ır hnlmıat·:ı 1ilır. 

l'ııar hın111nn e' 'el ılf' "'iivlrıli~inı 
~ilıi lııı ~ ıl lıcr 'ılılan ılalıa . parlak 
olı1111"tıır. Fııarıla hillıa .. a rn fazla 
~(iz.- ı;arnan na' yonlıır ara~ında hirin· 
ı·İ ıılıtrak Til'arı-t nılaları pa'} onu 
ikİTll'İ olarak tla lzıııir 'ilayeti tara· 
f ır11laıı yapıl mı~ olan pa') on ~iiriinii· 
'ıır. Fııarı zh aret efleı·ı-k \'erli 'f' 'a· .. " . . 
hıırı "t lı<"r'·f';:İn İ) i '" lıo ... 'akit gPı;iı
nwlrri İ•;in ;o:ı-nı;in }ı' r ı-~lı>nt·r prog· 
rırnıı lıazrrlann11.:tır. Fııar ha,lan ha .. ll .. 
:r.rıı••in. r -;ıl'nrel i. giiul 'e ı;epiıııizirı 
giiğ ... iirıii kahartaeak hir c .. f"rdir. 

\tntiirl.;ün 'e Ba""ı>kil hmı>t fıı
iiııiiniin lzıniri tc;:riflf'rİ fuarı hii hii
ıiin zcnı!inlc·tİrf'rektir: 1ımirliler hu 
111e .. 11l ı;iinü hC'kliyirlar .. , 

• 
gıgoruz ~ 

lstlhUlkl ortır11181 
l~lo çareler aron•f\f 

Memleketimizde şeker sar~ 
artırmak, eski kilerleri ihya eJtllf' 
çin ulusal ekonomi artımla. ı;ı;
geni~ bir teşebbüse geçmiştır. r#: 
iç1n 3000 kilo şeker ortaya 1' ~., 
reçel ve tatlı yapan bütün. ~ 
arasında bir müsabaka tertıp 
tir . .Müsabıkaya i§tirak et.Ille~ i~ 
diye kadar müracat edenlerıII.; 
3228 kişiye bal'ğ olmuştur. tJl ııl 
konomi artırma kurumu milSS ~ 
iştirak eden 3228 kişi arasınd~ 
yango çekecek, birinciliği k 
yirmi beş, ikinciye on beş, uçil" 
on, dördüncüye beş, beşinciye ııi 
şeker vcrcceY.tir. 

Müsabakalar ~ekeri aımad311 
knı·uma reçelin, nasıl yapıldıi'°' 
d. ~ 
ıren reçe:.eler hazırlayarak ' 

ler, bunların arasında bir pi~ 
kilerek en iyi reçete yazan ~ 
kinci ve üçüncüye mükafat ~ .J! 
ve gazetelerle ilan edilerek rf\r 

pılması öğretilmiş olacaktır. 

Bir alakadar zatin söylediği11~ 
birçok devletler arasında yapı 
lan bir istatistite· memleketiJJ) 

' . az şeker sarfeden memleketler 
da ve başta geldiği görülmilştilt 
.Şeker ~irçok gıdalar arasınd• (. 

içın en zı.vade nafj olduihı h•-r~ 
Jeketımı~eki ı5arfıyatının ptJ 
ması nazari dikkati celbetmiş. 
üzerine ulu.sal ekonomi arttı~ 
rumu böyle bir teşebbüse geçDl 

Ulusal ekonomi arttırma k~ 
müsabaka bittikten sonra yine il":. 
ketimizde en az sarfedilen maddi 
sürümünü artırmak için yeni tt~ 
lere girişecektir. 

İpek ı ,--=. h=u=m=a=ş ı=a=r~~,~ 
standaı dize eai/16° 

İpekli kumatların staJJ~ 
edilmesi için hükum~tin ~·~~ 
olduğu yeni nizarnnamenııı 
~.azetede intitar tarihi olı~ 
1 emmuz 193'/ den 15 giiJJ , 
tatbik mevkiine konulma•'~ 
etmektedir. Fakat birçok J. 
ların elinde epey bir yek~·~ 
stokların tasfiye edilmesi ~ 
za~name meriyet tarihin~bfl' 
tarıhten itibaren üç ay nı:;,t1~ 
r~kılmıştır. Bu müddet ,r~ 
nızamname hükümleri~e ~ 

· olarak ellerinde İpekli "?; 
lunan fabrika ve mağaza • I 
rinin nizamnamıenin 15 iıı'1,_~ 
desine göre Ticaret Odasın• ~ 
datiyle beraber bir ı,ey•:;; 
halinde bildirmeleri icaP 
tedir. '(f 

Bu fabrikalar malların• I /. 
Odasına getirerek danıı• ;f' 
lar ve bundan ııonra piY' ti 
karacaklardır. Bu muanıe~,ıı 
hrJ'Tladan .aı\hşı-. mal "rıe jf~ 
carlar. hakkında men'i l' f'; 
nunu mucibince takibat ,'/ 
cak. bı.mlaT hPvi.ik nara c: 
mı çarptırı'.'"t'\ld:ıırdır. l~ 

Bu müd~~ hitam b" /' 
sonra nizamnamenin ic•~t 
ii ahkama aöre i~~kli 1't'~~ 
krep damcr, ~re~-döşİl1• ~fi/':: 

mnk üzere Halkevi heyetini gençlik man, krep jorjet, krc~ ••\,'/ 
menmu üzerin'..le de hararet ve enerji :;zere bet tip üzerinden 

se o1dıtğunn göre m0 ktepsiz kalmış o---------------
lan genı::te:-imize dahi kol açmak 
vazife~·vıe mü'•elleftir. Biz de bugün 
kii Fe'dl itib:ıriylc. mektep c;ağma gir_ 
mif! olanlar için ye~anc irfan nıüesse
Eesi. Halkevi teşekkülleridir. 

B l'lk<ı. s:ıhahrda c:ddi faaliyet halin 
de görülen Bolu halkevini bu meselede 

1 
azıcık ~eri k~lmış bul~yor~z. Gönüll 
arzu edıyor kı haşla reıs Bay Raif ol-

-ile calışıyor gl.irel'm. karılacak~ır. ı 
Bu mesele etrafında parti reisi Sa. RUftU Arl"S va•a"' 

lim Günd"ğana yapılacak müracaatla
rın alaka ve takdirle karşılanaca<Fma dUn geldl i/ 
§Üphc yoktur; o halde niçin duı uyo-ı Yalovada bulunan Doktor;_, , 
ruz? .. , akşam ~hrimiı.e gelerek 

Hulüsi Günay oteline inm.iotir. 
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t~~ILIK ve SJILIK MOCADELESI l numarası: •• Yazan: Ziya Şakir 

afh sulardan mümin· 
ler, tuzlu sulardan 
~atirler yaratılmış 

(Be lldreyen, Yeni Bir Zümre 
t . redd" _,_, 
~·t~ er .1". Va.K aıı ), bu ıuret!e 
tırıin •tf :ı•th: Fakat, Türk mille
~e llİftk ıneaınde açılan tefrika 
l'ırıle"- . ~arası, bir kat daha de-

"<&&1lf lt. 
d 8edredd· · 
• ee,11 ın ; bır kulaç ipin ucun-

UL. Vere·~k b' •'lltıda .. . : '" ı.neşum ır gaye 
0ııun ort olup gıtmekle berabeı , 
~enbire ::a atlığı garip itikat, bir 
•de Ve nmemı~ti. Gerek Rume· 
tthil haf krek AncıdoJuda, aaf ve 
llı"ıı ti r arasında, bir hayli za
•kicfey~ ıce devaın etmitti. Ve; bu 
illet ol tafıyanlar da, batta hüku
ltrırıd llıak üzere, - kendi itikat
b' •n h · k ır lty' arıç alanlara - derin 
~endi !: ve garez beılemiıler .. 
1•ti11 .. t 

1 •~atları (Sii) lik eıaaına 
., ~ ett • · · · • id~t ~~· ıçın, (Sünni) olanla-

J.fa.lb a .utman keıilmitlerdi. 
\'e llıak; ul" (Bedreddin) in gaye 
)o} tç •adı ; dini ve mezhebi bir 
(ıiy-.;11aktan ziyade, tamamiyle 
ltıe)c. ~ · menfaatleri iıtihdaf et
telc b. e •ne, dünya ıaltanatr ıüre
~rett1.r taç ve taht geçirmekten i
~ iıe1: h yapılan mezhebi telkin
~hı , alkın avam günıhunun 
~dereke taaaauplarından istifade 
ltt itt'h onları böylece kendine a· 
~iild. az etmekten baıka bir tey 
a· • . 

.. ~illt~ce halk ilfal edilmiıtt 
Ilı ~ir . lllaaum Türk evladı, liıa
•UliikJ lrliy~ ~inında feci ölümlere 
diti .~nnııttı. Hükumetin göater
lrıeı11 tı detli tediplere rağmen, o 
'bitti~ cereyanın önüne geçileme-

t:ı_\' akıa .. ı . '4l:Çe , ıun er ve ıeneler geç· 
lftir..'.ıc~dre~dinin ortaya attığı 
(itti~ Ve ( ıbaha) fikirleri ve 
~et \' l Ve (ibaha) fikirleri kuv
J:'~~ •Ymetlerini kaybetmiıti. 
~t ~kalplerde kökleıen mezhe
tiddeı· ~p ve taraftarlık, bili.ki• 

9
11 

ını nıuhaf aza eylemiıti. 
~tl1!1eıelede en mücrim ve ka
k_, 1 olan (bük' ... t) t' H··. ""'"llıet , ume ı. . . u 
~ele ' (T~rklük) eaaıını ileri ıü· 
illi> ' cahıl halkın mezhebi taaı
t~e taraftarlıklarının önüne 
l\iıı ıs:Ye çalııacağına; bilikiı bü· 
lıçJ, hacehı ve taauubu kan ve kı
liıı Ilı" •brnıak iıtemit; memleke
diııe Uhian bir unsurunu; hem ken 
l~' \'e hem de kendi ıiyaıetini 
~tt'ç edenlere zorla dütman et· 

ı. 

'-lı~~~ gizli bir çarpıtma batla
~lı~ . ezhebi taauup ve taraf
~ lüdenler arasında derin bir 
~tr ~ açJlmıftı. Ve bu uçunım, 
~~il •İne ıine akan kanlarla 
~. llç bir girdap halini almıt· 

~ l\:!j!i •efil menfaatlerini, hal -
'eı 1 ve taa11uplariyle temin 
>'ette e. çaltıanlar, derhal bu vazi
('-ı, ll 1•tifadeye koyulmutlardı. 
~lif~. l~h~~) ın, (Bedr~ddin) in 
(ll,ı, 1iın1 ıddia eden hır takım 
•i ba ~) lar, (Dede) ler, ıinıi ıin
~'dı! arını kaldırmıılar; (Şii) iti
lQl>l~ •alik olanları etraflarına 
'rlc-.; tlar, onları kin ve intikam 
l,rdr. ından koıturmağa bqlamış-

İa~C'hil Laik b"" "k b• .. • ~, c n ın uyu ır zumreıı 

~~ e;rar softaların ellerinde esir 
"' ltl 

1
' ar; bunların telkin ettikle

i>ı ~~7••ıbane fikirlerle, kendi 
ltta_" r

1 
e! lerine amansız birer düf 

'-
0 ~uşlaraı. 

~trde:~jli Çarp~şma, (İran ) daki 
~i 1 tekkeıı ) nin tee11üı et

~b .. ') •e r ı· 
~le aa ıyete geçmeıi zama-a - _ .. _ .. 

! - KURUN . ~ A"GUSTOS 

Mayerling facıasının 
esrarı çözüldü! 

Avustuı,ya aı şidokunu öldüı mek isteyen 
sevgilisi imiş 

Rudolf gece yarısı boynunda dolaşan bir ustura 
ile uyanıyor,karşısındakinin toğazına sarı .ıyor ve 

işaretler: 

lmtlgaz bahsi 

ııaymak isteyenler avuçlnrını yalasın

lar!. 
Scı.dri Ertem 

Yapılmış olnn bazı istHtisliklcrc gö

re; bu yıl c han pamuk rekoltesi 

6432000 tondur. Bu miktar geçen y.Ja 
nazaran ll ton fa zladır. Bu mıktan 

yiizdo 4l olmak iizere dünyada en fa~ 
la pamuk istihsal eden Amerikadır. 
Bundan son··a 114ÇOOO Hindistn.n, 
661000 iJn Çin 58:5000 ile Sovy('l Rus
ya, 4 lfl')OO ile Mısır, 3WOOO ile Bre. 
1,il •a 9S"f:O ıle Arjantin, 87000 Pero, 
76"03 ıle Mcks:ka, 60000 ile Oganda, 
51000 ton :lr Sudan gelmektedir. TI.ir
kiyc bu istatıstiğe dahil olunmamı§-

tır. 
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Surıye isyanında ölenler!T~rk~ye -.. Almanya 
_ '· . tıcarı munasebatı 

Amudede 15 ölüyü aokaz altından çıkardılar Müzakeı eleı in ilk saf-
Sorya, (Hususi) - Ali komiser ve- çıkarmışlardır. İsyancılar askerlere lı a ... b I . k ld 

kili Meyniye ile siyasi şube müdürü karşı koymak istemişlerse de dağıtıl- l Si DlUS e şe I e 
Kifer Beruttan tayyare ile yukarı Çiz mışlardır. Tayyareler isyan sahasında nelicelenai 
reye giderek isyanın mahiyeti hakkın- istikşaflarda bulunmaktadırlar. 

Franslzca (Beyoğlu) gazetesinden: kmda anket yapmışlardır. Bu heyet, Yüksek komiser 
mandater hükumet namına, yerlilerin 
vaziyetini islah etmek vadi şartiyle 

isyancılarla anlaşmıştır. 

Türkiye ile Almanya arasındaki iktı 
sa.eli münasebatı tanzim için Berlinde 
cereyan eden müzakerlerin ilk aafhaıı 
nihayet bulmı.:ştur. Almanyada bulunan 
ve milyonları bulan alacaklanmu: hakkın 
da bir protokol imza olunmuştur. Bu 
protokola nazaran Almanyada.ki alacak 
larıtmz şu suretle tahsil edilecektir. 

Vaziyet cok ciddidir. Amuda'daki 
kürtler dahildeki müslümanlarla an
laşarak mukabil nümayişler yapmış

lardır. Hiristiy:ınlara karşı duşmanca 
yapılan nümayişlerde bütün dükkanlar 
ve evleı· yağına edilmiştir. Gönderilen 
askerler yakılan Amuda köyünün ha
rabeleri arasından on ölünün cesedini 

hadise yer.nde 

Paris, 13 - Beruttan bildirildiğine 
göre, Suriye daimi yijksek komiseri B. 
Meyriyer (Jlı!criye) tayyare ile, hadi
selerin cereyan ettiği Amuda'ya gel
miştir. Yüksek komiser bu havalideki 
hadiseleri tetkik edecektir. 
Erkanıharbiye tarafından gönderi

len askeri kıtalar araziyi kontrolleri 
al tma almı~lardır. 

1 - Alman hükumeti bu alacakları ' 
mız mukabilinde Almanyada mübayaa 
edeceğimiz eşya hakkında her türlü 
kolaylıkları gösterecektir. 

2 - Takas neticesi olarak Türkiye 
de paralan toplanmış olan, fakat aynı 
zamanda Almanyaya borçlu butunan 
memle!kctler ile üç taraflı bir takas usu 
lü kabul edilmiştir. 

Gener·al Bekir Sıtkının ölümü 
hakkında ne diyoı\laı\ 

Bir taraha!'l Türkiyede parası toplan 
ona kartı çok büyük muhabbet ve ıruş olan memleketlerin hesabı Alman 
meftuniyet besliyordu. Kanaat \. yaya olan borçlanna mahsup C<iilebile 
tibarjyle lniliz • Irak ittifakına ma ceği gibi diğer taraftan da bu memle 
halifti, Türklere karşı olan sem· ketlere Almanlarm satacakları malları 
patisi çok büyüktü. Türklerin alacakları yerine almalarına 

Irak erkanıharbiye reisi Gene-ı 
ral Bekir Sıtkının ölümü hakkın
da İngiliz gazeteleri uzun uzadı
ya tafsilat vermektedirler. lvining 
lıtandart gazetesi, şunları yaz~ 
maktadır: 

"- On ay evvel General Bekir 
Sıtkının yaptığı bir darbei hüku
met esnasında General Nuri öldü
rülmü!!tÜ. General Bekir Sıtkı hü
kfunetin başına o zaman Hikmel 
Süleyman beyi getirtmişti. Ordu~ 
yu elinde tutan General Bekir Sıt
kı idi. Kendisinin, askeri kıymeti 
büyüktür. Kemal Atatürkün yürü
düğü yolu takip etmek istiyor ve 

imkan verilecektir. 
Sof yada çıkan gazeteler ise, 

3 - Almanyadaki alacaklaruruz uzun 
General Bekir Sıtkı, Trakyadak. 

1 'd k .. 1d .. "ld" vadeli bazı borçlara tahvil olunar.aktır 
manevra.ara gı er en o uru u- M • 
~ .. · · T" k "f J k uallakta bulunan bu mesele Almıınya 
gu ıçın, ur nu uzunun ra t3. il hak'k" .. k 1 · · 

f l e ı ı muza ere er ıcrasma manı 
yayılmasma tara tar o mıyan A- ... 1 . d 

ı b k ·ı h"d' .. h "'uy<:>r u. 
rap al'ın u atı a ıaeaını azır- ş·md· Alına ·ı - d·ı 
l d kl k d 1 ı ı nya ı e ımza e ı en proto 
a ı annı yazma ta ır ar. ı.- 1 .. bet 1ı d .. .. _,_ . , .., 

l
• • . . Kıv rrJ.ıs sa a a yurumt:::IK ım=<<ınını 

Irak nazırlar mec ısının kararı· vermictir Mazı'den al d ı 
1 B "'d ı· · 'I" d'lm• :$ • ınan ,ers er ıaye 
e ag at PO ıs saatı ı an e 1 tş· sinde bu yeni müzakerel · · · ti' 1 · •d · ·· f' ·ı" d'l · • enn ıyı ne ce er tir, ı areı or ıye ı an e ı memı,tu. vereceğindıen şüphe tm' 

SükUnet vardır. e ıyoruz. 

Çi~liler Şanghayda 
Emniyet müdüıleıi 
arasında tllginler 
Ankara, 14 (Telefonla) - An

kara polis enstitüsü müdürlüğün~ 
lktısat Vekaleti milli seferberlik 
şubesi müdürü Doktor Bay Salıh 
Adil, Rize emniyet müdürlüğüne 
İstanbul emniyet direktörlüğü i -
kinci şube müdürü Bay Necati, Ça 
nakkale emniyet direktörlüğüne 
Rize emniyet direktörü Bay Ke -
nan, İstanbul ikinci §ume müdür -
lüğüne Çanakkaleden Bay Nevzat 
tayin edilmi,lerdir. 

mişlerdir. Bu taarruz saat 2 yi 40 geçe 
püskürtülmüştür. Bundan sonra Çinli 
ler i:dnci d .!f..ı olarak saat 4 ü 30 ~eçc 

bir taarruz y r.. ptruşlar.dır. Bu taarruz 
Şanghayuaki IIang - Keou parkı yakı 
nında kurulmuş olan Japon karargahına 
yapılmıştır. Bu taarruz da saat 5 i 30 

geçe püskürtülm:.iştür. 
Bundan başka Japonların taarruzlar 

da tayyare kullandıkları da görülmekte 
dir. Nitekim 14 ağustos günü bir Çin 
tayyaresi Şanghay<la bulunan J~pon 

bahriye karargahını bombardıman et 
:rniştir. Tokyodan bildirildiğine göre 
Japonların Şanghay ile Tokyo arasında 
muhabereyi temin eden denizaltı kablo 
lan kesilmi~tir. Bunun da Çinliler tara 
f mdan yapıldığl anlaşdmakta.dır. 

Çin memurlan Ouang - Pou :ıehri 
\izerinde münakalata mani olmak için 
bir gomi ile beş yelkenli batırmışlardrr. 

Bü:ı:.in bu haberler gösteriyor ki Japon 
lann yaptrklan son taarruzlar ile Çin 
lilere karşı o kadar kolay muvaffakiyet 
temin edemiyeceklerdir. Çünkü Cin 
şimdiye kadar Japonların işgal eUkle.d 
yerlere nisbetle çok münbit, çok zengin, 
nü!.usu çok kesif olan bfr mmtakadrr. 
Pekini şimalden cenuba doğru Huang 
Hu nehri n.ısbma bağlayan meşhur Kay 
Hu nehri mansabına bağlayan maşhur 

~ayzer kanalı da bu mıntaka daihilin ıle bu 
lunmaktadır. Bu kanal dünyada n:ı.Hiyat 
içıin vü-cuda getirilmiş olan tesisatın en 
azametlisi.dir ki vaktile Çinde Türk 
hakimiyeti bulunduğu zamanlarda ya 
pılmıştır. Kayzer kanalının chem•niyeti 
hakkında bir fikir vermek için boyııntın 
Baltık denizi ile Karadeniz arası:l•laki 

mesafeye muadil bulunduğunu söy'emek 
kS.fidir. 

ÇlNDE SON VAZIYET 
Çin - Japon m:.isadcmclerinin Şang 

nıay civarına sirayet etmesi büt;h A• t 
rupada büyük bir telaş uyandırmıştır. 

Zira Şanghay Avrupa memleketlı::rin;n 

'büyük menfaatler ile bağlı bulun .!ugıı 
bir Çin ticaret şehridir. Fransa, İngilte 
re, İtalya, Amerika ve Almanya d-:.vlet 
leri Nankin hükumeti ile Japonyanm 
buradaki elçisi olan Kavahoeye bir nota 
vermf~ter. bu notada Sanghaydaki men 
faatlerlnl hatırlatarak Çinlilerin askerle 
rini geri çekmelerini, Japonların da 

yeniden asker göndermeğc devam etme 
melerini istemişlerdir. Gerek Nankin, 
gerek Tokyo hükfunetleri bu notaya 
henüz cevap vermemişlerdir. 

Fakat bu arada her türlü bek1enmi 
yen 'hadiselere maruz kalmamak i~;in 

beynelmilel mmtakadaki otoriteler ted 
bir alın.ağa başlamıştır. İngiliz, Frsnaız 
ve diğer devlet kuvvetleri Japonlar ile 
Çinliler arasmda müsademe vuku bulan 
noktalarda tahkimat vücuda getiımeğe 
~irişmişlerdir. Hong - Kongda bulunan 
bir İngiliz taburu Şanghaya geti • .!miş 
tir. Ağustosun 27 inci günü Çindi Çini 
<len buraya 'bir Fransız taburu daha 
gel~ktir. D!ğer taraftan Cumberlan.J 
ismindeki İngiliz amiral gemisi ile Au 
gusta ismindeki Amerika kruvazörü 
Şanıghaya varrnı§tır. Şanghayda bulunan 
bütı~n tng'liz tebaası hükumetler~nde-n 

aldıkları emir üzerine beynelmilel ~mti 
yar. mıntakJ.sına iltica etmektedir. Çin 
liler Japonla.-a · kar§ı her tarafta şid:letli 
bir taarruz hareketine geçmişlerdir. İlk 
tahminler hilafına olarak Çinliler bu 
taarruz.da muvaffak da olmaktadır. 

Beriln 14 (Hususi) - Çinlil~t tara 
fından Şanghay üzerine başlayan turruz 
hareketinin hedefi Japon karargahını 

şarktan ve garpten ihata etmektir. Garp 
taki müsademıeler Patson köprüsü etra 
fmda cereyan etmektedir. İngiliz imdyaz 
mıntakasına yakın olan binalar yanmak 
tadır. Şark taraf.roda Çinliler Japon men 
sucat faıbrikası civarına hücum etm~kte 
dir. Burada Yanıgse nehri üzerinde 
.demirliycn Jört Japon torpito muhrib? 
Çin askerlerine karşı yapılan top ::tte:ıi 

ne iıtirak etmiştir. 
Çinliler ıvm zamanda Tiençinin cenu 

bunciaki hareketlerde de hücum ediyor 
lar. Ha va vaı:iyeti J aponlanr t;.yyaı .- ile 
taarruz etmelerine mani oluyor. Bunlar 
yalnız mitralyöz ateşi ile yapılan h'.icum 
lara mukab~lede bulunuyor. 

Şanghay 14 (A.A.) - Central Nevs 
ajansrmn bildirdiğine göııe, Çin tayva 
relerinin, Japonların, Usungun 20 kilo 

rn~tre şimali garbisin.deki Liuho mevkii 
ne asker çıkarmalarına mani olnıu~tur. 
Bir Japon avizosu batırılmış ve dört top. 
çeker kuvV'etli has·ara uğratılmrştır. ! 
Şanghay 14 (A.A.) - Top atc:ileriİ 

Sıhhat veklletlnln b lr 
mUracaaH 

Ankara, 14 (Telefonla) - Sıh· 
hat Vekaleti adliyeye müracaat 
ederek ölüm istatistiklerini sıh
hatli yapmak için adliyenin el koy 
duğu vakalardaki ölülerin beledi
yelere bildirilmec;ini istemiştir. 

Ankara, 14 (Telefonla) - Da· 
hliye ve Maarif vekilleri bu akşam 
lstanbula hareket ettiler. 

TUrk - Yunan tUccar:arı 

Ankara 14 (Telefonla) -Türk 
• Yunan üzüm tüccarları ihracat 
iılerinde müşterek çalışmak teıeh· 
bü&ünde bulunmuşlardır. lktısat 
Vekaleti teklifi tetkik etmekte • 
dir. 

Ankara, 14 (T eJefonla) - Va
kıflar inşaat müdürü Bay Vehbi 
göröülen lüzum üzerine vekald 
emrine alınmıştır. 

devam etmektedir. Beynelmilel imtiyaz I 
mrntakumın Huçeunun şimalinde bulu 
nan kısmı Japon kıtaları tarafmdan 
muhafaza edilmektedir. 

Şan~hay - Vusung şimendifer hattr 
boyunda yangınlar devam etmektedir. 
Çinliler bu yangınlann Japonlar tarıt 

fından çrkanldığını i<ldia etmekteclirler. 
72 santimetrl~k iki batarya şimal istas 
ronunu bombardıman etmektedir. 
Şanghay 14 ( A.A.) - Çin makamatı. 

10 ağustosta başl;:ı.dıkarı Uangpu neı.rini 
kapatma işine de~am etmektedir. Şim 

diye kadar nehir-de bir vapur ve 5 yel 

kenti batırmışlardır. 

8 Japon gemisile birk.aç ecnebt vapuru 

mah~ur bir vaziyette kalmı~lardır, , · __,, 

7 -

Yunan heyeti abideye çelenk koyduktan soııra.. 

Irak erkanı harbiye ikinci reisi 
heyete ,ı iyaset ediyor 

- ---· 
Büyük Trakya manevralanmna 

iştirak edecek olan dost devlet er
kanıharbiyelerinden kardeş v~ 
komşu lrakın erkanıharbiye heye
ti dün akşam Toro~ ekspresile şehh 
rimize gelmiş ve askeri merasimh: j 
karşılanmıştır. Irak erkamharbi· 
yesinin kıymetli reisi General s~. 
kir Sıtkının son müessif suika.,t 
hadisesine kurban gitmesi dolayı
siyle, Irak erkansharbiye heyeti~ 
ne, erkamharbiye ikinci reisi Ge
neral Hüseyin Fevzi riyaset et
mekte olup Binbaşı Nurettin Mah
mut, Yüzbaşı Refik Arif, Teğmen 
Cemilden mürekkeptir. 

Heyet, Haydarpaşa istasyonun
da Genel Kurmay Asbaşkanım~z 
Korgeneral _Asım Gündüı:, Korge
neral Cemıl Cahit, Tuğgeneral 
t.hsan lJgaz, Tüm general Veysel 
Ünüvar, hariciye mümessilleri, I
rak elçisi Bay Naci Şevket, Baş
konsolos B. Kamil Geylani ve dost 
Efgan devletinin ordumuzda staj 
gören zabitleri, bir askeri ihtiram 
kıtası tarafından kartılanmıştır. 

Tren tam 21 i sekiz dakika geçe 
geldi. Irak erkanıharp heyeti reisi 
General l;lüseyin F evı:i vagondan 
indiği zaman kendisini Türk or· 
dusu ve Genel Kurmay başkanhğı 
namına Genel Kurmay AsbaıJuuıı 
Korgeenral Asım Gündüz karıda
dı. Ayni zamanda müessif sui· 
kastta kurban giden Irak erkanı
harbiye reiai General Bekir Sıtkı 
için taziyetlerini bildirli. Askeri 
bando, evvela Irak, sonra Türk 
miJli marşlarını çaldı. Marşlar se
lam vaziyetinde dinlenildikten 
sonra nhtrmda hazırlanan motfü
lere, mihmandarlariyle birlikt~ 
binerek Tophane rıhtrmrna çıktı
lar. Oradan otomobillerle Perapa . 
las oteline geldiler. 

Dost Irak erkanıharbiye heyeti
nin muhterem reisi General Hüse
yin Fevzi Perapalas otelinde gaze· 
tecileri kabul ederek şu beyanatta 
bulunmuştur: 

"Ev\l'elce on sene lstanbulda bu
h.mmuştum. Y almz altı sene bu
rada askeri mekteplere devam et
tim. Bu itibarla burası benim va· 
tanım mesabesindedir. Vatanıma 
yeliyorum. Bu vatanın evladı sayı
lırım. 

Türk ordusunun büyük manev
ralarında bulunmak üzere geldiği
me çok memnunum. Trakyada 
yapılacak olan nıanevraların f ev
kalade iyi olacağına tam bir kana
attm var. Türk ~illeti askerliğiy· 
le meşhurdur. Osmanlı devleti 
kurulmadan evvel, Türk aşiretleri 
Asyanın ortasında şanlı büyük se
ferler icra etmi!llerdir. Diyebill
rim ki askerlik Türklere mahsu'> 
bir vasıftır. Ve Türkler askerlikte 
mümt~zdırlar. Her halde maT'~V· 
rA-1 "-rdan çok İstifade edeceğiz. 
Bilha11.sa manevraları idare ede
cek olı:w.n kumandanlar. Türk inlcı
labırrlanHeri ı.~" tll\r:\.fh> bilfiil 1<u
r"'"'nda etmiş büyük Generaller 
dir. 

Büyük Atatürkün rıezareti. idJ11.
resi ve talimatı altındl\ cok viili
sek rrıezivetlere a~'1ip bul11nan ku
mand~nlarını?.:ın idaresinde cere
yan edecek o1an manevraların bi 
zim idl"' bı;vii1< 1c;•1fadeyi mucip 
o!acağı bedihidir." 

General Hüseyin Fevzi bundan 
sonra, meslekdatı merhum erki.· 

h b. . . G k' Sı~ nı ar ıye reısı eneral Be ır · 
kının kurban gittiği suikasta d• 
izahat vererek demi~tir ki: d• 

"Merhum kardeşim ve ar~.ıa f 

şım, büyük bir adamdı. Biiyıı~ 
damlaı-ın çok dostu ve çok dü'IJ' 
nı olur. Suikast hakkında tıa 1 
l<at henüz bitmedi. Fakat beıı~ 
kanaatimce, bu, tamamiyle f' 
bir hadisedir.'' . 

·ıııt' 
Bu sabah Efgan heyeti ~ehr1 

ze gelmiş bulunacaktır. 
r 

Evvelki gün gelen Yunan heY, 
ti de dün Taksimdeki abideye CJl 

rasimle çelenk koymuştur.__./ 

Kıt'aya iltihak 
V . ciıfl ( st yanı 1 ın 

• Lş"~ sağlam inzibat ve e ••• nıyet ı• J 
sım yr.~amanın tadına dvı .,.ıı> 
mayor. 1 

Edir.-- ye kadar olan ista•>'~r t, 
la~ .=an birinde inmek · "!r" ~' lq 
rupa trenine gelen bu ger.-: ,..dı\ı 
apolet; ... = ı üstünde çok defa ~ 
sade tek bir bakır çi::g.i, yahtJl 

1
, 

çizgi ile bir yıldızın parıltısıf11 

ftyor. tT 
Demek henüz bir başlan8'!'if 

dır; fakat bu güzel vücudun ıÇ ~ 
de!:i ~üze} ruh ve enerjinin.' .0~ 
kendisi için ve yurt için f eyı,ıh ı \t 

istikbale götürmekte oJduğuJ1tl ~ 
da, biz de biliyoruz. . of q 

Onun, vagonun penccresıne ~ı' d 
yanını! kuvvetli kollarn~ı, fı1·(1' ~· 
yüzündeki genç, kudreth, _ası. :e~ 
deli çizgileri, gözlerindekı 16

1,~ 
humma ve mana dolu bakıf 1,ııı il 

gördükten sonra ihtiyaraız b1Jt ~ 
çevirip treni uğurlamıya gele~,ır 
istasyonda kalan . y.olcula~a eıl~ 
lım; kalabalığın ıçınde hır gf1.1D 
kadın, vagonlar gözden kaYb0 ,iıl' 
caya kadar vagonun pencerl"'J' 
dekini görebilmek için ayak ~O' 
nın üstünde yukarıya kalkıll~' pi' 
}unu sallayor ve bu beyaz e.l ~,iP 
küçük ipek mendil, taze bır 
gibi çırpınıyordu. f1'tif· 

Her veda, az, çok roıne.Jl 1 tİJ~ 
Tren istasyonun ıııklarınt ~eiıtJ~ 

bıraknak kal'anlık ge~e?in ıÇ~~ 
uzaklaşıyor. Kıtasrna ıltıha~. 'f 

k 'u~ ·~ <'lan genç subay, bu ar:>.r.· .. i~' 
c~nin içinde getrerek kend••' b"~ı 
ve yurt için aydınlık bir sıJ 
haZTTı"'.,..'va rloğru yol alıyor· il 

Ref:k Ahmet Sev~ o 

Denizaltı gemisi 
yapıgoı uz .. ,ciJ4 

V st yani bırıı ~ 
ve işçilerinin Türk işçilerinin bil :~ıe~ 

·-..:ı d .. tereC ..s" zik deniz inşaatuı.ua a gos s.1 il"'. 

büyü:'.: kaJiliy::ti görmekle bilh~s ııı.i 
tiyar olacaklarından bahis 'bır s'>'f 
irat etmiş ve sözlerini Atat:ir1<: 

. b' . j<:.ttf• .el~ 
tarını sunmak suretile ıtırm 7 ,eıır 

te ti 
Nutuktan sonra muzıkanı:n 31~1j1~.., 

matı ve hazır bulunanlarıH ,.. 
, .. yeriıt ' ıı-:>ra .:.a o.nurgam. · · rıuz e öl 

nulmanuş olan, çiçekler ve defrı sı ,re~ 
rile süslenm:ş bulunan orta parÇ~~ fi 
ne konulmuş ve bu suretle 

. . 1 nııştır. tl1 kurma merasunı tamam an tı 

Yeni denizaltı gemisinin inşll~/ 
seneye kadar tamamlanacak ve 0 ıl'tt1' 
d . . d' . . •Hıpı!aC ·~~ en· ze ın ırmc merasımı ı - jfl 

Yapılacak ikinci denizaltı ' g~..,ıf~ 
~p· 1 

kızağı da hazırlanmıştrr. :Met1l d~'"' 
sonra hazlrl<>nmış olan büfede 
!ere ikram edilmiştir. il 

Taht .. lbahirlerin süratleri 20 ı1l 
caktrr. Boylan doksan metredir4 



~, 
~el~klt 
ı..... ve caktt-
"•ltı .. \' onu açık. 
eleks· 

ketı . ız ve ca
erın .... 

llaı onu ka-
tt ı. 

51 adet 

19 takım 

68 .. 

M uh ~m 111c11 

bcd.cli 

Lira K. 
730 83 

382 09 

1247 80 

Jlıwa.kkat 

Temtat 
miktarı 

Lira K. 
54 82 

28 66 

93 59 

/halettin 
IMJngi gün 

ve lllMJI 
te ve nerede 
yaptıacoğı· 

3ı Ajuftoe 
,937 t~tihin 
de sah gü

nil -~ 14 
de ?t{U:ı:eler 

c;enel Di
rekt & r -

Jüii.Wfe 

Siy~ 
t...._~aerj ku 
'~ ag 3det 111 25 8 35 11 tah 
· ltt-..; --~atika Müzeleri GencJDirektörlüğüne ballı museterin ~ 

1 

-

ı....~l &ltliler· ettirilecek elbiıcı p~lto ve kaaketler ıçrk ek9Uta'CY' ~nniuş 
"1lt .:. tiltıtıtnd §artnameyi görmelc üzere her gün ve eksiltmeYe gtre~k 

0 

a:ı 
3

rt 
"'l.IL e T· _: ... t maauUZ ıcne 

ı.qtle ıcaret odasınc\ar 1löıkları vesika ve ten ... -
r Genel Direktörlüğüne müracaat eylemeleri. (52

3
0) 

lstanbul Belediyesi Uanları 

Düşkünlcr evine lüzumu olan 250 kilo kösele .300 ayak vidala yama 70 
ayak gılaaa, 30 ayak battal meşin karaman açık ek.siltmcye konulmuıtur Bun
ların hepsine !180 lira bedel tahmin oh: nmuştur. Şartnamesi Levazım Mü :t:irlü
ğünde görülebilir. lıtekJiler 2490 No. h kanunda yazılı vesika ve 43 lira 50 ku
ruşluk ilk teminat makbuz veya mektu hile beraber 16-8-937 pazartesi ~·Jnü 
saat 14 .de Daimi Encümende bulur.ma bdırlar. (4812) 

Florya ıleri planlarının zemine tat biki için yaptınlacak haritalann yapıl
ması iti açık eksiltmeye konulmu,t:Jr. Buna 2490 lira bedel tahmin edilrr.istir. 
Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde cö ı\ilebilir. 1stekliltt 2490 No. lı kan•J~da 
yazılı vesika ve 180 liralık ilk temınat makbuz vey<l mektubile beraber 16-

8-937 pazartesi günü saat 14 de Dıimf Encümende bulunmalıdırlar. (B.) 
(4811) 

Cinsi No. Beherinin muhammen bedeli 
Lira K. 
22 50 
25 

Zonıulclak I ondos 11W§'lıur tm.JY<lre O'ljltnUndan 

S<>nra rakibini yere sererken " 

2 
3 

Kuleli 233 13 50 

... 1: u?anh ıüretÇi Cim Londosun ,. 235 16 
rakı~ı Kovinayı me9hur tayyare İlk okullara lüzumu olan yukarda markalarile tiu numaralan w bche:-inin 
oyunıyle yendijini ya~ıttık. D~~ muhammen bedelleri yazılı 100 tane aoha açık cksiltmqe konulmuttur. Şartna
gelen Franıız ıazetelerınden bı.-ı mcsi Levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. h kanunda yazılı 
~u ıüret hakkında fU tafsilatı ve- vesika ve ı 73 lira 43 kuruıtuk ilk trmi nat makbuz veya mektubile berab;r 26-
rıyor: 8-937 pcrşem'le günü saat 14 de Daimi Encümende huJunmalıdırlar. (İ) 

"Dün aktam Londos kendisin- (5133) 

de!1 dünya tampiyonluiunu almak ----iıtıyen Polonyalı rakibi Novinavı Kilo Cinsi Bir kilosunu:ı muhammen bedeli 

Rakibinden daha kısa boylu ol- !~~~ !~::Y ! ku::' tam manasiyle ezdi. 

maıına raimen bir kaya gibi sağ- 5000 Mısır ~ s,so kuruJ 
lam olan bu müthit adam, yalnız 3000 p' · ,_ t · ·ı · d . p l I ırınç ıurmas 3,00 ıey~":ı ~rı~ eğıl, faka~ . 0 onya 1 Vilayet tavukçuluk mUesaesedne lü.zuınu olan ve yukarda miktarile dnı· 
rakıbını bıle hayretler ıçınde bmı· teri yazılı bulunan tavuk yemi açı'< eksiltmeye konulmuJtur. Şartn me~i 
kan seri ham!elerle ıürqti. Levazım m!lıfUrlUğı9nde görUl~l'r. İstekliler 2490 No. 1ı kanunda yazılı vcsi-

Doğrusu Novina rakibine pek ka ve 49 lira 50 kuruşluk itk tıeminat makbuz veya mektubile beraber 26-

hafif ıeldi. Buna raimen Lon • e-937 perJCl1lbe günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (t) 

doı onu istihfaf etmedi ve ıonu - (S13?.) 
na kadar ıüzel bir türet yaparak Sene1ik muhammen kirası 240 lira olan Yeni halde 59 numaralı ardivesiz 
birçok oyunlar göıterdi. Bilhuıa yazıhane üç Hne müddetle kiraya verilmek &ere açık artırmaya lronulm'J~tur. 
ataiı yukan bütün rakiplerini yen Şartnamesi ~vazım müdürlüğünde görülebilir. ttsekli olanlar 54 lirabk ilk teminat 
diği mqhur "aeroplan aplin" yani mektup veya makbuzu ile 26-8-937 perıembe günü saat H de Daimi Encümen-

tayyare oyunu dakikalarca alkıt- öe bulunmalıdırlar. (B) (5117 
landı. Kara.aia.ç müessesatı için 1Uzıu_m_u_o_lan_22 kalem boya levazımı açık eksilt-

Londos tam manaıiyle büyük Y konulmuştur. Bunların hepsine 1714 lira bedel tahmin edilmiştir. Listc-
1 · b' · 'b' me e İs 90 1 ve ~m~a llZ ır f&IDP•!,on ~ı ı ıü· siyle şartnamesi Levazım MüdürlUğün de görülebilir. tekliler 24 numara ı 

retli; uç çeyrek saat ıuren ılk der kanunda yazılı vesika ve 128 lira M kuruşluk ilk teminat makbuz veya mek. 
rede rakibini adamakıllı yordu. tublyle beraber 27 _ 8 _ 937 Cuma g UnU saat 14 de Daimf Encümende bu-

Maamafih Novinanın da ona kar· ıunmatıdırlar. (5201) 
t•. ~ü~~k bir m.ukavemet göı~erdi· Ke§if bedelı 44296 lira 24 kurut olan Maltepe - Kartal yolunun soğuk 
ıını aoylemek. ıc&P eder. Ehnde!' asfalt kaplama inp.atı kapalı zarfla e kailtmeye konulm\ljtur. Eksiltme 
ıel~n he~ ı.eyı yaptı, fakat harı· 

23 
_ 

8 
_ 937 pazarteei gtlnil saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Ke

kul1de bır ınıan kartııında bun· "f kı ve buna mUteferri evrak 222 kunış mukabilinde Nafia MUdUrlUğiin
dan batka bir netice elde edile- ~ene:bilirler. istekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesikadan başka bu
mezdi. na benzer it yaptığma dair Nafia lılüd ürlüğünden alacaktan Fen ehliyet ve. 

ikinci devre hatladığı zaman, sikasiyle 3322 Ura 22 kuru•luk ilk tem inat makbuz veya mektubiyle beraber 
herkes neticenin ne olacağım bi- teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını yukarıda yazılı gUnde saat 14 e ka-

l
. d N"t k. öyle ld h dar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saattan sonra verilecek zarflar kabul 
ıyor u. ı e un o u, em el ) <5013) 

de bir yddınm ıilr'atiyle... Lem· olunmaz.. · . 

doa, Novinayı kaa~ıından yakall\- (Kayseri viliyeti Daimi encümen 
dı, ıöörülmemit bır tutuıla kolu· .,, 

?u ~·v~rdı, .~nu_büıü~ hıziyle yer-. başkanhgmdan) 
ındırd~ ~e ~zerıne ç ku..: . Vilayet merkezindeki arsada yaptı rılacak 99557 lira 42 kuruş keşif bedel-

Bu ıkıncı devre tam hır cl:ıkıka li memleket hastahanesi inpatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 
ıürmüıtü. .. .. .. .. Bu inşaata aid evrak şwılardır: Franıan~ı en buyı ... k ıuret mu- Mukavele projes~ eksiltme şartnamesi, hususi şartname, metraj defteri, 
tehauııı ÖJe~ Mınıdron hayranh- keşif hulasası, temel, bodrum, zeminkat planları, ön VE.' arka ve yan polikinlik 
tını. gizli!eınıyeerk onu hararetle cepheleri ve pkuli makta ve bayındırlık işleri genel şartnamesi ve şose ve 

tebr1k ettı. ki.rgir inşaata ait fenni şartname. Londoı barikulide bir inaandır. Eksiltme 27 _ 8 - 937 tarihine m üsadü Cuma günü saat 15 de Vilayet 

Ufak boyiu olmasına rağmen ıoo Daimi encUmeninde yapılacaktır. der~~e kuvvetli ve: ıeridir. Raki- tstekliler bu ige ait evrakı her gün Daimi Encümen kaleminde ğörebilir 
bine hiç bir "tutut" fll'satı vermi- lcr. yor, buna ratmen en küçük hata Eksiltmeye ittirak etmek iatiyt"nlrrin 6228 liralık muvakkat teminat bel. 
'\"e fırsatlardan istifade etmesini gesi, ilandan sonra alınmış ticaret odası vesikası, Nafia Vekaletinden ahnbuş 
çok güzel biliyor. Gayet dürüıt müteahhidlik vesikası, Vilayet Nafia müdürlüğünden alınmıa ehliyetname. inıürqtiii halde çok müeuir ve M>D pabn başlangıcından sonuna kadar diplomalı bir mühendis veya bir mimar ı 
deerce ııtırap veren tutuılar ya.,. istihdam edecefine dair noterlikten tastikli belgeyi vermeleri şarttır. 
masını herkesten daha iyi yapı- Eksiltme 2490 numaralı kanuna ~fikan yapılacağından karıunda tasrih 
yor. edilmiş vesikaların da verilmesi llzım dır .. 

Londoau, Deılan ve Dan Kolotf istekliler kapalı zarflarını yukarı da yazılı saattan bir saat evveline ka· 
karıısında ıörmek cidden enlere- d&r makbuz mukabilinde EncUınen başkanlığına vermelidirler. Zarfların yu
san olur. Esasen Lodos, dün yap- kanda yalllı saata kadar yeti§tirilmek üzere iadeli teahhUtlU mektup şeklinde
tığı bir beyanatta. dünya .-mpi· gönderilmesi. caizdir. P<>11tada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
yonluiu ünvanını hangi bir ?üret- tıbu k~şıfnamede Naf!a Vekawtince icra edilecek tadilatın bill kayıt ve 
çiye kartı müdaf e.a rtmiye haı;sr 

1 
şart milteahhid tarafından kabul edileceğinin teklü mektuplarına derci la. 

oldujunu bildirmittir. zımdır. 
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SUTYENLER 
30 Kuruştan ıtıbaren 

KILOTLAR 
40 Kuru,ıan itlbarerı 

MAYOLAR 
2 ,25 Lir adın itibaren 

AGU/TOi AYI 
CE.liTLE~i 

BULUZLAR 
2.50 Liradan itibaren 

ORGANDIN YAKALAR 
1.25 Llrıdın itibaren 

GCMLEKLIER 
2.aa Llrıdın ltıbırın 

YEili 
HALLAl2 PAZADLADI 

·- ------·-----------

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmcyt konulan iş : Küçu~ Menderes ıslahat ameliyatı sahasında y=-. 

pıJ;ırak Belevı, Cellat ve Sağlık kJvuştn ları inşaatı, keşif bedeli: "130,444'' lir4 

''44" kunıştur. 

2 - Eksıltme: 17 Ağut>toi 93 7 tarihine rastlıyan salı günü saat 15 de Naf,a 

Vekaletinde Sular Umum Müdu:lü~ü Su Eksiltme Komisyonu odasmdı kap<>lı 

zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler, eksiltme şa-tna:nes•, mukavele projesi, Ba~·ındırhk i~leri ge. 

nel şartnamesi, fenni §artname ve projeyi "6" lira "53" kuruş behel mukabitiTl. 

cie Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek içiıı !s teklilerin "7772'' lira "23" kuruşluk mu. 

.. -akkat teminat vermesi ve 50 bin liralık Nafıa Su işlerini taahhüt edip muvaf. 
fakıyetle bitirdiğine H bu kabil su i~le rıni başarmakta fenni kabiliyetı olduğu. 
na dair Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikasını ibraz etmeleri. 

!steklilerin teklif rektupl:uını ikinci maddede yazılı saatten bir saat cvve. 
line kadar Sular Umum Müdürlüğiinc makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. • 
Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (2360) (4732) 

YU"sek öğretmen okulu satınalma 
komls~vonu başkanlığı odan: 

tık tahmini 
Erzakın cinsi Çok Az Teminatı Fiat Tarihi Günü Saati 

Ki. Ki. L. K. 
Sadeyağ 2500 2000 160 32 85,5 16/ 8/ 1937 Pazartesi 14 

Yüksek öğretmen okulunun Mayıs 938 nihayetine kadar ihtiyacı olan ve yu. 
kanda nevi ve miktan yazılı sadeyağ 3 çık eksiltmeye konulmuş ve eksiltmeni:ı 
gün ve saati ve teminat miktarı da ayrıca yazılmıştır. 

Eksiltme eski duyunu umumıye lıi nası içinde yüksek mektepler muhaseb.: 

cili~indeki komisyonda yapılacaktır. 
fstekl!lerin 937 yılı ticaret odasın dan ve vekaleten hareket edenlerin nn. 

terlikten alacakları vesika lan göste::- '..! ri ve belli gün ve saatte teminatlarıru 

yüksek mektepler muhasipliği veznesine yatırmaları ve şartnameyi görmek üu 
re Beyazıtta Üniversite arkasındaki Y:i'< sek öğretmen okulu direktörlüğüne bış. 
.. urmalan ilan olunur. ( 4 7 64) 

Jandarma Gen~t Komutanlığı Ankara 
Satınalma il omlsyonundan: 

Bir tanesine yüz on kuruş kıymet biç' len sert domuz kılından mamul 

"t223 .. t•mar fırçası 31 8J937 salı günü saat onda eksiltme usulile satın alına

ak'rr. Buna ait şartname pnra~ız komisyondan alınabilir. Örneği de ''ardır. 

Ek~i'tmcsine girmek istiycnlerin (348) lira (ô5) kuruşluk ilk teminat ve 

ıaı tnamedP. yazılı belgelerle vaktinde komisyona baş vurmaları (2612) (5070) 

Birinci sınıf Operatör ~ı 
Or.CAFER TAYY~RI 

Umumi cerraht v~ sinir. dimağ 
cerrahisi mütehasslllı 

PaıU T rp F akülteıi S. AıistaDJ 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 

estetik - "Yüz, meme, karın Bu· 
ruşuklukları,, Nisaiye ve doğum 

mütehassısı 

Muayene: Sabahları M e cc an en 
8 den 10 a kadar 

öğleden sonra Ucretlidir 

Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han 

- No. 1 Telefon: 44086 -

biti 
. 
\. 

ADDIATICA 
SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENEZl.A 

Uğrayacakları limanlar 

Pire, Brindisi, V enedik 
Trieste 

Bütün Avrupa i~in Ekspres 
Trenlerile telaki ederler 

Vapurların isimleri 

RODI 

CELIO 

RODI 

, 
Hareket S 

.s 
20/ 8 " 

s ! 
~ ' 

27/ 8 ~ ~ 
" (1. !) 

3/ 9 ,, ~ I 
~' Campidoglio 26/ 8 " 

Dr. lhaan Sami -ıı 
ı Pire, Napoli. Marsilya. Genova 

TiFO AŞ/Si ' -----------------~~~~~----------------~--
Quirinale 19/ 8 
Diana 2/ 9 

Tifo ve paratifo hastalıkltırına 1 Kavala, Selanik. Golos, Pire, Patras. 
tutulmamak ıçin tesıri kat'i, mu- Aysaranda, Brindisi, Ankona, Venedık 

Trieste 
a!iyeti pek emin tv.e aşıdır. Rer -------- ------------------

Iseo 1s/ 8 ,, 

Diana 18/8 " 

eczahanede bulunur. Kutusu: 45 Sclanik, Midilli, İzmir, Pire, Kalamata, 
Patras, Brindisi, Venedik. Trieste 

ku.ruştur. 

Dr. Hafız Cemal Burgaz, Varna, Köstencc Fenicia 25/ 8 ,, 

LOKMAN REKIM 

Dahiliye Müteho.uııı 

Albano 
Abbazia 

26/ ,, 

1/9~ 
5" 

Sulina, Ka~as, lbraıl Diana 18/ 8 ,, 

Pazardan başka gllıllerde Oğleoeo eoora 
Mil t ı 2,6 tan 6 ya ı kadar lstaa bul da Dl v&:ı 
yolunda 11041 numaralı buauaı kablneatodt 
baataıannı kabul eder. &llı, cumartesi gUD 

ler1 eabah ··9.~t:l" eaatıert llakJkl fukaraya 
mabı<uııtur. Muayeoebane 9e e• telefon 
2239JL Kışlık teıeroo: 210H. 

Fenicia 
Abbazia 

25/ 8 " 

1/9~ 
fi" 

Bat um Al ban o 26/ 8 ,, 

Vcsta 9/ 9 " / 

' 
ilk ba hr selleri Akay işletmesi müdürlüğünde11ı-~ 

Türgenyef • Samizade S. 

Bu güzel romanı mutlaka okuyunuz 
VAKIT Kitabevi - 75 kuruş ----

doktoru 
NecaeHln Atasagu' 

Kadıköy - Haydarpaşa hattında 16/ 8/ 937 tarihinden itibareJI 
olunacak yeni tarife iskelelere asılmıştır. (5212) 

Devlet Demlryolları ve Lf mani•': 
Haydarpaşa işletme MUdOrlUğllnde~ııı 

l.alel~:r 1~~:ar: 6~~~r:ı:a:~r~~da kda~;: Tuzla içmelerine giden trenlerimi~n tarifelerinde değişiklik ya.PJ• 
l numara 3 de hastalarını kabul eder 16 937 tarihinden itibaren tatb!k edilecek bu tarife hakkındıı f 
Cumartesi günlerı 14 den 20 ye kzdaı lümat için lst. Ve Köprü gişelerine müracaat edilmesi muh~ 
muayene parasızdır. ilan olunur. (5200) 

l 

ti 
ll 
di 


