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Atatürk Manevra 
Manevralar dün, gece 

:Yarısından sonra başladı 
~lit Sl6h ec:avız vaziyette bulunan Mavi tarafın karar· 

1 sarav civarında; rnodafaa vaziyetinde bU• 
1-t l11.11nan Kırmızı taraf da çorlu civarında 

er iki tar afta tavvare, motörlD 
top karargahları var 

t-ıııı,111111111 1 •ıı1111•lll•• '""'""~ \ l-I '"'"""'""'""""'"""""'"""'"""'""""""""'""""'"""""'"'~"·•"'""'"'"'"". ( 
em hudutlarımızda. heın 1 

(Yazım 4 üncil 36y/<Ul4) 

ıran heyeti dUn l•ldt 

lran ve EJga·n as
keri heyeti reis
lerin in hevanatl 

• 

Beyne]milel sulh kilidinde ' 
ekçilik yapan Ordumuz l 

ddi kuvvetini ve manevi ) 
.eket kabiliyetini inkişaf ) ,.;; 

·ırmek için nıanevraga çıktı )-·--
rıe!;:.kYada büyük ordu ma· 1 ıampıyonu olduğunu da göster· ) 

Otdtunız beıladı. Cumhuri mittir; bir halde ki bugün dün· 
~ ~'fi gerek maddi _&erek yanın her neretinde olursa ol-
l'~kkile . b ada mazhar olduiu ıwı fiarJUye i9mi aulh keliır:eıi· 
, ~tlc illi~:. ~ manevralarda henı nin ldeta müradifi olmuıtur. 

tane! hem de cihan Ancak ıunu da itiraf etmek 
it- llUJnumıyesine göstere· lazımdır ki cumhuriyet hükü l 

, ı~u suretle Trakya ma meli ordu itlerine ehemmiyet ~ 
• ,~~ordu. ile ~ra~e• v~r?'emif, ralnız. buıün olduğu l 

" d 1 ~~ ı ~aresı d~ b.ır yuk· ~ıhı sul~ sıyasetı JıÜlmekle ik- ! 
l ltt ~e:.ıleme ı~tıh:ınan· tıfa etmı, bulunsaydı, Türkiye- i 
I J..'\I •~ L. r. nin sulcülüiüne de beynelmit~l ~ 
\ ''~ •~lhünden ıonra zu· •fthada kıymet veren olmazd; f 
I , ıet beynelmilel birtakım Çünkü maddi kuvvete istinat \ 

) '~l}., di.ier sulcü memleketler ile et:niyen bir sulh siyaseti zaafrn f 
\ " 1 l\'ırd!rnanı olan memleketle ve aczin tabii hir netice~i 0 )., . i 

1 

ı 'rn; ıa etıneğe hizmet etmişti": rl' •~ telakki edilirdi. f 
C'11ıı~~ l'i•r~~~n~a bu hadiseler ye Türk milleti b11 günkü ''"'rh~ı· l ıran heyeti Cumhuriyet. dbidesi önünde 

'""'''' "nın 1--ev"el ·1 l IL rco co "' rr" ~ ıf '> · ıı1111111111 . nu e su " .,,onu .-..ıı. n •""· , - (Yazısı 5 inci sayfada) 
l . •11111ııııı11m1ıııı1111 11nıttıııı111""'"""'"''"""''"'"ııı11111111 ıııııııuıııııııııııııııınıııııııı•ııııııııııtl"'"'"""""'') 
~len • ---· -----=--------....._...__ __ 
~'1''";~, manevra Çinde şiddetli bir 
it hi ..... Sulta Sel' ı h h b • ~ "di" n ım<YavuzJyineböY I ava mu are esı 
~ \>i., fır~" ed:p ft!keri iki fırka eylemiş ' 
·~ ~ ~ 'aaına Zülfekar Beyi diğer fır 1 

.s_ "'l'i'irıi ••11ı Beyi reiı edip Oımanh 
it' t.!,,,.," ekaeri Zülfekar Bey tarafın 
·~,... •tl11ınr b' ftrk . . . ""' .. , 8 n ır ıu ceıuneıı I 
"~ ey t al ~1...._ ~l'İye ar ında buluıvnuştur. Ve 

S<1nglıavdakı 
~ l .1 

vt·dı \'İize 

(1.,ra nsı z 
vak nı 

rn ı n ta kasınrla 
ı n~a n öldü 

t~"'ıa ,'~ Ye beyaz, "Kaıimiye,, yel -~ .. · ""P 'iL- ·ı ç· J . k b" .,,(haya re ve Amerika protestolar yag' dırmı•lar ~ "'~ C)hın ı oaı ı e l'ekdiğerderı ın apon harbi en naıı ır .... ıı 

Sa~sı heryerde 

Telgraf ~ı: rrunm . tsfantiuJ 
Telef. 21413 (Yazı), 24:i70 (idare) 

100 para 

Sahasında 
. =ı 

ta1dp ediyorlar 

---···· . . . . . * 1 • ... 
Çorlu, H (Hu.ui) - Büyük OnJ~r Atatürlr,·Trakya mo· 

nc11rpl_ann/1P. ltaır hülunmcılı üur~, r~l11/ıatlcri1tcklri ~evada 
hirlilıte, ıaat Z2,JO da Çerlıalıöy iataayonuna inmitler .,. lıar· 
ıılammılartlır. · 

TralrY!J Umıımi Mülettili Generel Kazım o;rilt, •aat 
13,30 Ja Çorluya ıelerelı Kolorılu lıarargahile tema etlilıten 
tortra teltrar Çerlıalıöyiine gitmİf tir. . 

• mı:xa..-:::1111111111n:=:ı:• ı • :n:ı:ı.-ı;maıaina:mın::lllııas:m=::::=::.11=www• 

Askerlerimiz bir hücuma hazırlanıyor 

Manevr intibaları 

' . 

.. ~·~ \'• h~p cenk ıeklôn<e yekd;g.,.. gi<miı bulunuyoı. şanghay•n ba.ad~n muhtelif tetebhü•l«<le bulunmuılard.,, "'h~ "' u bo b d . d k' ecnebıle Bu arada Ruzvcltin gelini Çang Kay 
'"'1""',. 

1 
culTI göıterm~eri ferman m ar ıman edilmcııı ora a ı ..__ • • dui d ,; ve bu ecnebilerin men•UP bulunduk- Şekin kan10na bir telı<af çekmk, ıeJ<iı ~ ~ ..... ::. 7· ."'.''"' dahi h .. , lan devletleri endiıeye düıU""ü'IÜt. den ecnebiler çekilinceye kadar bombar Manevra ve k o·· y lii 

ı.. "'>I. 1 en 0<haı de, tozlar Şanghoyda ecnebi nufua -ıakasmm d•manm b,,aıuımasmo, insaniyet n?.nuna 

ttıı "e nıızrak' bi · · 1 • t gilte· ( ~ Sa "-ı """c.lc, .annı rbınne to l bombardımanı üzerıne Fransa n .. onu • 6 Sü 4) "1'~ ttlclind ba.rnıeler ediip 1ahih11n -===_:::.:_:::_~:.:.:..-_;.-~----------=...::...=..::...:.:..:.._.------------
~~Feye t:1ön:ij~•yı mistar çekilmiı Bo caada açıklarında bı·r ha .. dı·se 
~ ... hlôp .. ~ tleı; an<ak t.,af eyne I Z 
~ "h,ı~ 1 •tiıl olftyamu1••• B e t bt lb he e be 1 "e "' . a.lrnr, ki bir büyük cenk ,.f 

' .... ıc, . k 

~;~:;~~;!~~ :~:·:'> ~: ir ası a e a ırı ır 
"-a 'tle.,; ı· le' e •vı birbirir.den ayıra ~~::.~:::::·~:.:-~·:~, lspanyol vapurunu batırdı 
t, ,"' olu F Ye ve Kaıimiye diye 1 

P elcar' ti a:ıy ıye beyaza, Kaımıi 
"- ....__ • lneyil ile h bi · ' -·"'h•~bet er rı kendi ren 

>,~et "e F-=· diğer renkten nefret ....._h •Ye Ounanlıya Kaıııci 

~ olmuılar ... ,, 

Batan vapurun kapf anı ile konuştuk, 
bütün ta/ silatil~ an_latıgo'i . ~ 

hadiseyi 

(YUlll 5 inci üyfada) 

Kırklareli vilayetinin Saray ka· 
zaıındayım. 

Karilerim bu ıatırları okuduk-
ları sırada bu genit initler, yokut
lar, ucu bucaiı görünmez bir te· 
kilde uzanan bu arazi iki taraftan 
da derin bir görüf, bilgi, tecrübe 
ve ustalıkla idare edilecek olan 
büyük Trakya manevralarının tam 
hareket ve inkitafına saha olacak-
tır. 

Saahle:vin Cohludan otomo
bille ayrıldık; dünkü yazımda an• 
)attığım kırmızı taraf kuvvetlerintı 
ait subaylann, erlerin, atlıların ve 
motörlü vasıtaların daimi kavnat 
maıını gözönünde canlandıran 

(Smtu 8CJ. 6 sa. $) 
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Qursa mektupları: 4 - 25,000 v3tafld8ş daha anB K 

Eski _T_ttr_k.._Ç_i_niciliği vatan~ . kavuşuyor 
Tanesine 30 bin lira takdir 

edilen madalyon çiniler 

ASIM US 

için 3000 ev yapıld•i 
ev daha yapılacak 

ikametleri 
7000 

Geçmiş Kurun/ar 
17 Ağustos 1923 

Mısırhların Gaziye 
hediyesi 

Mısırlılar G<ızi Mu.sta/a Kemal pa
fa.Y bir kılıç hediye etm~ğc karar ver-

Birkaç hafta evvel 
D'Annuncio öldiığü 
zaman vücudunun 
bir hamız içintle eri 
meai için tedbir aldı 
ğını aöylemit ve ya 
kında yer yüzünclen 

kaybolacağını ilan etmi~ti. 

Şimdi, bu esrarengiz; ölümün yaklaş 
tığını haber veriyor ve bundan biiyiik 
bir sevinç duyuyor 1 

G. D'Annunzio, meşhur fütürist ~ir 
Marinettiye yudıiı bir mektupta f(>yle 
demektedir: 

"Allahaıımarladık ! Beni ancak ölü 

mi§lcrdir. 
Kılıç milliyetperver ve Türk J~~~=i 

Mu11r e'f'ra/ıııdmı Prens ôn7rr 710.yı To
sun HaJ.fm ~ riyMeti ndc bir lıcyct 
tarafmd.an getirilecckt ir. 

• 

. o 
mümden üç saat sonra cörec:ek~.; 
zaman cöreceğin de benim aııl çr-

olacaktır!" "' 
G. D'Annunzio'nun, v\.ieuduıtU;, 

olarak göstermiyecek bir tekilde 
istediği söyleniyor .. 

Almanyada dojan 
ve ölenler . ~ 

Almanyada yapılan bir istatis~ ~ 
merak verici hakikatleri ortaya -otfl. 
mıştır. - A1manyada her ilç ~..tııJ' 
dört çocuk doğmakta ve her Y~ 
kiz saniyede bir ölüm vuku bU ",,,I_ 
dır. Çocuk ölümünün kurbanları İ.Jflİ 
otuz beştir. İki saat zarfında üç 
da kendilerini öldürmektedir. 

G ellnlnl kovalayan 
kaynana ı 

Amerikan Cumhurreisinin oğlu, ~ 
sının siyasetine rakip olan bir ~ 
kızı ile evlendikten sonra, t>a1' -14 
geçirmek üzere, karısı ile ıbcrabt'• 
rupaya geldi. . ..'l/J 

Onlardan biraz sonra, RUS""'~ 
annesi de, bilhassa Pariı serpiıd eı' 
Almanyadaki festivalleri görmek Ut 
Avrupaya geliyordu. !, 

Oğlu ile gelininin arkasından -J 
çıkan ihtiyar "hanımanne,, onlat' 
makta gecikmiyor: ti 

Ana oğul ve gelini Salzburg'd3 

şuyorlar. ~ 
Memleketten uzaktaki bu .aııı 

her ucunu memnun v" ""u~a'f""" 
Yor. Bu arada gelinle kaynnana fc'~ J 

·"ı" laşıyorlar ve bayan Ruzvelt verdıı rİ 
beyanatta oğlu ile :gelinini kasd.~e ~ 

"Amerika Romeo ve Jülyetını 

clum,, diyor. 

ltfalyec1 Fauveau'nun 
karısı c J 
-;.ransada bir itfaiyeci Fauveau :ııı 
vardır ve bu, hakikaten bir da'bİ, 
Dreyfüs davası, Staviski davası gı ıı ~ 
lı budaklı ve bitip nihayetlenıneYe 
d;ıva.. sıııı 

Bu adamın karısı birdenbire 
11

1' 
tür. Bir rivayete JtÖre kadını lcoG! e f 
hirlemiştir. Bir diğer rivayete i 0

' ~ 
.. . b. b k . ··re de rumcesı, ır aş a rıvayete go 

d:si.. e'f-
Mescle aylardanberi sürüp gitt1' ~ 

ve en sonunda tahakkuk etıneye"erg 
yeni rivayetler dolayisite hemen. tı ,ı et 
biitiin gazetelerin sütünlarını ı~ı 
mektedir 

Napolyonu zlyaret 
edenler . , 
--- b .. "k ,eri'_,, 

Devam etmekte olan uyu 1111 r 
1ayisile Parisi ziyaret 1etmekte 0 p0ıf 
bancılardan yirmi bini her gün ~· 
nun kabrini ziyaret etmekte itf1lf-

Berlln 700 ya,ı~ 6~o 
·deıı 41 

Bu hafta - geçen cumartesı ıı~ 
müzdeki pazara kadar - All11' ~1/ 
Berlinin kuruluşunun 700 üncU ) 
nümü kutlanıyor. ril' ,1 

Bu münasebetle büyük b.ir t• 0~ 
gisi açılmıştır. Buraya 1ehrırt '~ 
iktisadi ve harsi tekamülü goste 

tcdir. . .~ 
Bundan başka , şehirde ve '1~ 1eııc" 

köy ve kasabalarda muhtelif d 
ler bayramlar da yapılmaktadır· 

Mesud bir memle~ . 'I 
Dünyanın en mesut meınlek~tı.,Affl; 

1ngilız dominyonu olan cenub'.dd't .ti 
birliğidir ve bu saadet uzun ınU '!'İ 
vam edeceğe benT.emektedir. JJLI 4t'r" 
yazlı., memlekette i'8izlik olr::z 
başka, bilha&&a elektrik endd 'fl'ı1 
rr.ütehassıs işçi kıtlığı bile vardd'~ 
Ier, işitilmemiş bir hızla ;nkişal ~' 
ve yeni bir takım şehirler ye 
tar gibi !jıkmaktadır • 
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1'" Konservatuvardan İ - 1 . 
Urk musikisini bize dinletecek! Yeni iki Kısa saç modasının 

R"eceler bekliyoruz ortamektep ticarete verdiği zarar 

te -· ~~il~cünün ölçüsünü bilme· den noktalardan biri, eıki "fuıl" 
.. ~tı 0

1•n acı sonu, dün an- usulünden ayrılarak, bir makam 
tıe ~1ı::· ~ıün konserin tahlili· kardeıliği yaratmasıdır. Muha~
b Perde qınn. yer, Hüseyni, Uıak bir demet çı
~l'et birer -~~lınca, aan'atkirları, çek gibi birlettirilmitti. Sonra se-

l te 1 aozden geçirdim ve gü- çilen her eser batlı batına ge_r
dtarduta ere Yaklafırken ruhun çekten bir nafme anıtı "ibideaı" 
lı ile •1,.. 

0 tatlı ve lezzetli çarpın- idi. ,.. ~·nı d ld 
ıq .. lld o u. Bot localar, ök- Ara nağmelerde birkaç kere 11İtı ıaa 1alyaJar, hatta· "parada'" N d -ı..un tb' ıı ığ b·ı eyzenin sazlar üstün e u!r"' 

Biri Fatihte öteki 
tlsküdarda açılacak 
Maarif vekaleti bu sene htanbulda a 

çılacak ortarnekteplerden ikiıinin yerini 
teıit ederek inıaata batlanmaıını bil 
d~ıtir. Biri.ai Fatihte Zincirlikuyuda, 
ötekisi Osicüdarda Kısıklıda hazineye a 
it arsalar üzerinde inta edilecektir. 

Aynca iki orta mClctep dAha açılacak 
aa da yerleri teıbit edilmemittir. 

bi'>'ord 
1 1 e artık gücüme git- yıldızlar ıibi ıüzüldüfünil ~u~-

le -ı~t::· bu tenhalığı alaya ca, onun bir Oktav'• mahkum edt- Fen er s ta d 1 n da 
' .\d.nı çekinmiyerek: litine yandım dojrusu. Gözümüf- · 
~ tende, dedim; bu ıü- önünden kafese konulmut karta kil 

f Lo;ı, te ~•-•rda "cennet" elbette ların acıklı hali ıeçti. 2000 Çocu§un iftira e 
~ llq olur. Sonra acaba niçin mafur ~?r· yarın ,enllk yapdacak 

~de .. Perde açılmadan "Ney' duyla okumayorJar? diye ddutuf" tatanbul ilkokul yoksul çocuklanna yar 
~ bit~İ~tenniı, teller üıtünde düm. "Niıfiye" de neyin ta ;. al a dım birliği namı ile teşekkül eden ve Cum 

ti~!1e. kotan mızrap ve yay- yo~r. Mafur, e~erd dik •;,:::: huriyet Halk partisi himayesinde bulu 
-. 8it tek 1ttL ıa, bır Oktav peaın en o .. 
~l ~z IİLi, nepan Salimin daha kolay olmu mı? H' nan heyet namına istanbul.dad bu . se~e 
iı'~~er, pefrevıne ıirdileı·. Konserin ikinci bölümü, ıcaz kurulan sekiz kampın iki bın en zıya e 
ti~ Petd e~•. dik bir ın.ak•mdır. köçekçelere aynlmıttı· Buna da olan çocuktan tarafından çarpmha gü 
-~ ·· e n çok çok yoklıyarak zarif bir dafınbk kablm1t· Ba•· nil Kadıköy Fener stadında bir tenlik 
""· tiikaeklere doğru kanat çır ka bafka. i~a~rdaki eserler, fıj:: yapılacaktrr. Şenlik sut 17.30 da ba§ 

rllrat L yana getarılnuı. Bu ~f&Dld .. un·· e" )ayacak ve 19 da bitecektir. Cumhuriyet 
d.ı....,. L•uu aan'atkirlar, o dik per d' "tt• D' arbekır uz . 
~~ Qll' • ... ~_ 11 -~ .b. ~ im .Beyin ruhu- rejiminin kü~ilk ~ocuklar üzennde ve 
i~lh ıpek açın sıcak yuımu- ,-.auıı, N.Dl ı af d'lber b" v k"ltü 1 · 

Ilı \'ennitlerdi. Tanbur ve nu fevkinden oynata~ ~ Fabr kamp hayatında bıraktıgı u ·rve· tesır 
~ ı... .elerle keman için kolay 0 • oynaklıkla çalınıp .c;ylendı. . l Jeri canlandıracak olan bu genlıgın pek 
1' bi •ııit ''ney" de çaprqık, be- bu tarkıda kimbilir ~ıl bır u: enteresan olacağı iç.in bütün halk tenli 
~~ Yoldur. Bütün naimeleri yandırıcı hal vardı, kı yandakı ğe ücretsiz olarak davet edilmektedir. 
~ .._. lartfan çıkarmağa, otuz i- locada bir çift ıözii, aydınlık yaı· 
l'ilU~ uır ııa.:ı:._ larla doldurdu. • • . . . 
. ~ 'ÜJ-Çın 11111eyi, arak perdelr Bir damla yqm, bır kırpık uı- Dikkatsizlik 

yüzünden ~I eden batamıak, orta tünde nuıl birikip büyüdüiiinü, 
~ ile er ulaıamaz. Hatta usta naııl titrediiini görmek, iyi bir teY 
~'tf· hen hile, "ted" yollannda deiil. Zihin, onun ardından uzak
'~ at •üremez. Küçük bir lara kotuyor. Karanlıkları eıerek Heybelide 13 çam yandı 
~ de, ıninimini bir naime izler anyor. 
~lltef>','r,d Yolunu arap saçma dön Azizin "Hicaz ıirto" ıu başla
•flb, ''n · ,~~nun ıçındır, kı kula- yınca, irlcildim. Demek bu güzel 
~l')ınt ~y ın ıeainde ve yüreğim gece de artık bitiyordu. Gittikçe 
)\~ İniİt~~ içinde dinliyorum. Son artan bir hızla çakan nağmeler, 
bet~ • .,•.•ı, •on mızrap titreyifiyle bir gönül tenliğini andırdığı hal· 
~ ••du~~~~en neyin ıağlam, a- de, benim içimdeki karanlığı ağar 

S,du)J ı ile ferahladım. tamadı. Hayatta her bitit bir f aci-

Evvelki gün Heybeliadada Manastır 
cıltmdaki otlar adaya gezmeğe giden bir 
ai1e tarafından tutufttınılmuı alcıvler 

çamlara sirayet etmiıtir. 
Yangmb iiyümü1 deniz itfaiyesi yetiı 

mi§ elli metre murabbarnda ot ve l 3 
çam yandıktan sonra söndilrülmü§tür. 

Yangını çıkaranlar yakalanmıştır. 

Fil dişi sanayii sönüyor 
Ötedenbcri memleketimizin betli başlı 

sanatlardan biri olan fildişi sanayii sön 
meğe doğru yüz tutmuştur. 

Alikadar bir zatın vermiş olduğu ma 
llımata göre; Tür ki yede 15 - 20 yıl 

evvel fildişi sanayii ile meşgul olan 15, 
20 kadar fabrika bulunmakta idi. Bugün 
bu san:ıyi bütün memlekette yalnız üç 
atelyeye inhisar etmektedir. 

Yine on beı yirmi sene evvel harice 
aatılmak ıuretile vasati olarak memJeke 
timize her yıl 12 bin lira kadar bir para 
girmekte iken bugün bu miktar onda bi 
rinden bile aıağrya dütmüttür. 

Yaptığımız tahkikatta fildişi sanayii 
mizin sönmesinde ıu sebebin imi] oldu 
ğu anlatılmaktadır. 

On bet sene kadar evvel kadınlarınu 

zın uçlan uzun bulunmakta ve hergün 

muntazaman bu saçlar yalnız filditi ta 
raklarJa taranmakta idi. 

Bu suretle filditi taraklar piyasada 
daima satılıyor ve 11er aıle mutlak ıuret 
te sık sık fildişi taraklar alıyordu . 

Fakat kadınların uzun saçlarının bir 
kısmını feda ederek modaya uymuşlar, 

yavaş yavaş her tarafta moda rağbet 

görmeğe başlayınca filditi taraklara olan 
iıtek de azalmıt nihayet küçük mikyuta 
it yapan fildifi atelyeleri kapanmıı. aon 
ra da büyükleri birer birer çalıtma saha 
sından çekilmiştir. 

Bugün Türkiyede filditi sanayii ile 
me§guJ olan yalnız üç atelye bulunmak 
ta ve bunlar da ekseriya mallarını mem 
lekct dahilinden iiyade Mı11ra, Şama, 
ve AnadoJunun muhtelif yerlerine sat 
maktadır. 

48 saate 
12 Tifo 

1 Köpekler zehirle 
öldürülmigecek 

Aşıdan kaçan 900 
esnafa yeniden aşı 

yapıldı 

Kırk sekiz saat zarfında 12 tifo vaka 
sı teıbit edilmi§tİr. Ayni zamanda 2676 

birinci, 2220 ikinci aşı yapılmıştır. 

Bu~ ba)b belediye halkla alışvc 
rit eden eanafın ağustosun 7 inci günü 
ne ıkadar muhakkak aırlanmalannı mec 
buri kılnu§tı. 

Son iki giln ndında yapılan bir 

kontrol neicesindc aşı olmamı§ 900 es 
naf hulunmu§. bunlar dün aıı i stasyon 
larına zorla gönderilerek a11landrnlmış 

Jardır. Kontrol devam edecektir. 

Meydanlarda geçit 
yeri eri 

Almanyadan gaz 
saçan tabancalar 

getlrlllyor 
Sokak köpekleri şimdiye kadar zehir 

le öldürülüyordu. Fakat köpekler ekmek 
içinde atılan .zehirleri yemtdiklerinaen 
öldürme iji iiİD başka çare aranmakta 
dır. 

Almanyada kullanılan bir nevi taban 
calardan getirmek düşünülmektedir. Bu 
tabancalar köpeklere sıkıldıktan sonra 
hayvanlar namludan çıkan .zehirli bir 
gazle sersemlemekte, sonra yere bayıın 
d ütmektedirler. 

Bu şekilde köpeklerin tutulması .,. 
sonra öldürülmesi kolay olmaktadır. 

Araba tarifesine ara
bacılar itiraz ediyor 

~i .,.ab Aianın eıeri, Müniriu adır. Fakat ben, bu aktam nağ
..._ aeı· ır hava fiıeği gibi yükse- meden kanatlarla o kadar yüksel· 
.. •Yle Ltl d B .. .. ek v d .. .. ~, fak .,. a ı. u ıeı gorun- mittim ki t rar topraga onuf, 

ıtı il at en keskin bir ruh uya· bana ~k acı ıeldi. 
~tlt ~e duY\llur bir İpek sarma- Konaervatuarımız, halkın mu· 
~l)otd ._klığiyle gönüllere do- siki zevkini yükseltecek, gerÇek 
tat-.~. ~· Yava, yavaı kafam Türk muıikiıinin güzelliğini orta· 

Vali garın geliyor 
Bir buçuk aydanlMıri Frwacla istira 

bitte bulunan Vali Te belediye nıiai B. 
Muhittin Oıtündai yann ıabalı yedi ha 
çulda A vrupe eikapresile tehrimize sele 
cektir. 

Bir kaç güne kadar Karaköy ve Emi 
nönil meydanlarında da geç.it yerleri ya 
pılacaktır. Buraları için çiviler hazırlan 
maktadır. 

Belediye arabalar için yeni bir tarife 
tesbit etmiftir. Buna göre tahmil ve tah 
liye bölUlderi tarafından müteferrik na.le 
Jiyat i~ .Jriralanan tek atlı bir arabanın 

Buralardan sonra Sirkeci, GaJataaa 
ray, Taksim ve diğer yerler de ipretle 
necektir. 

bir gilnlüfil Uç lira, çift atlı bir araba 
nrn dört Jradır. 

Sürekli nakliyat i~in hamallar bölüğü ta 

rafından milıteriden alınacak paranm 
yüzde yirmi beti yakın meaafeler için, 

yüzde otuz beşi uzak mesafeler için ve 
rilecektir. 

~il antığım uyuıtu. Artık ya koyacak bu türlü konserler icin, 
~rııcı.ıc~eıniyor, nağmelerin festival bahanelerini beklememe-

~ lçiın1 lan'atı inceleyemeyo. Ji, bunlan bir proıram albna ala· 
~·ıcı_t leaı' akla yer bırakmıyacak rak, hiç delilse ayda bir bizlerle 
) 

1 
e dol Rin bir gönül ve ruh zev· dinletmelidir. Bu türlü eserler e 

0
,. \l, Gözlerim kapalı, dinle· beılenmeğe çok muhtacız. 

\ıı lfeıe 11 Hakkı Suha Gezgin 
.f teh•, fa.k ınüstezad "Hanetle ---------------
-,,,!· .\ıı:rluıı beni çileden çıkar-

Bir kayıp t~" 'l'll}lb, o ne güzel eserdi! .. 
~ "~~d &" sahne, ıalon her ıey tzmitte Kadı köyünde 35 numaralı ev 
""4! en T de oturan harp malulü B. Şahinin karısı 
~'11 lıı •ıhr~ı ındi. Varbiın darlı- Hidayet ve 9 yaırndaki oğlu Murat ıe 
~ h.ıka b~ak rengi, havuı, ko çen çart1mba günündenberi ortadan ka 
J, ~·i llçtu ır ~ünyaya doğru yıptrr. . 
~-"it lll•hlll. Derımin altında öy. k evdeki bır 
"' ... fer k B. Şahin kansının o a pm bi >,) d-. L· ayoıyor, ki tavet dargınlık üzerine sokağa çıktığını, d~ 
~1tıı'iitiina1r b:zrap dokunsa, bir daha görünmediklerini söylüyor. JCen 1 

~ er İçin~ n de bir tel ıibi i- si tzmitte her yeri aradıktan sonra tstan 
1.., ~d e kalacağım. bula gelmittir. Burada kansının tanı 
~lerj-ılarıının da benden ka · dıklarına gitmiı, fakat ne . ~a~.~ 
~ il da'~~· G_ör~nmez bir .~ı. nı, ne de çocuğunu görrnedilcl~nnı . 0 

t 
ıı.. L ·"•Z rızoıl . . . . . Gö' .. b'l 1 rı'n ınsanıye .,..,J ql>akl :r • erını germıs. renmıştır. rup ı en e • . . 

tt ... arında d 1 . • . bild' lerın· i nca edı '•t>· "ar. uygu u tıtre- namına, adresıne ırme I 

Bay Muhittin O stündai i.ta.yoncla 
V:ali vekili ile vilayet ve belediye erki 
ru tarafından karfılanacaktır. 

Sarhoşluk yUzUnden 
bir kaza 

Sultantepede cami tobimda oturan ~ 
makiniıt KAzlln admda biri rakı İçmİf, 
ıonra a~ gelerek aağ elini cama "'1r 
muttur. Cam lanlmıt, Kizımın biieii 
keaitmiıtir. 
Kazım bitkin bir halde hutabaneye 

kalchrılmııtır. 

YiNE SERHOŞLUK YOZONDEN 
- KaddcöyÜnde fmncı lbrahim ile arka 
daşr kahveci lbrahim Karaköyde bir bi 
rabaneye l'İbnitler, rakı içmiılerclir. Bi 
raz sonra aarhot olan iki ar:kaClat Hüı 
nü ismind& birini dövmüıler, camlan 
kırmışlar, kaçarlarken yakalanmıtlardır 

SATARKEN YAKALANDI - Gala 
tada tevketin kahveıinde dört gün evvel 
efya çalan Bulpriıbnlı Hüseyin dün 
eıyalan koltukçu Ş«ife satarken cürmü 
me!hut halinde yakıalannuttır. 

~ 1"an'' yor. 
~h~ll~~r~ndaki ~r bqka~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'
1t- ·••)fe •&ra ''Nedim" · h 1111__.........111tıu1111ııırırıınınıuııııııımıııuuıııııııınııııııııııııııtı ırıııı111111ıı~ '1e\td l'a.zd v ın ece tnı11111ııın11111t11111ıt1lffllfllıttıNıltl ~ 
~~ttı İğiın ıgı biricik eseri olan = k • ı • R h • b \ 
~cf ~Çı~eınalir. çünkü göre- ~-=-~= Porte iZ 1 a 1 e =-:i ~~ ' ti.irJc··a~_ın hayalin dili feY· 
ll~I\ '>tehi uıune geçildi. c = 

An karada 
sıcaklar Arabacılar bu yüzde hesabına itiru * ctmitlerdir. 

Fakat belediye tarifeyi defittinniye 
cektir. 

#eslival 
17 aj'uıt09: aah 

Güzel Sanatlar serciıinin açı 
hş töreni Güzel Sanatlar Akade 
misinde saat 16 d4l 

Nafit temsili: Kıtırcı 
Uç perdeli ktarkılr oyun Tepe 

baıı bahçeıinde saat 21,30 da. 

'''•==== 11•&&&1.&& 
-\' Erzincanda ilk dcla bir matbaa tC31ı 

edHmi~ ve meraaimle açtlDU§tır. 

~İtjll~ l>~ç.aı::k~rnından bestele- l Bir rahibenin aş~ındalril daha J 
~i" ~ tutlb~d y •ozle •az, hiç biri- i tehllkell daha .. güzeO nasıl bir ~== 
f~t'~ llitn ~gı halde, bilmem ni- - O 1 1 1 ? 
~:n~k .. hoıunıaıider.Din· l kadın aŞkl düşQnebl rS n Z J 
~illd elJelirıi kkaı!14 kapılırım. Sa- ~ F d'bi Hanrf Bordonun, elli sene manasbrda ızbrap ~ ı).! .. ~ h·Le 0 kayaraJc ıevgiJi- s ransız e ı b :a 
ı''·• ~Q r beki / k . h'b Mariyananm hayatım okuduktan sonra u- ~ ~. 1

"ce ".. .. ..eYen hasretli ,a- te mış ra ı e . . , !fi 
1\ U1:nunu dütünmem bi- ı 00 daha ıyı anlayacaksınız . s 

aıı.erirı tert'b· mı ,.,.,11111Hlllllflllll'Hıı1111t-Mllll1111Aıtllllflllın_..,._,,,..._11111111ıııııırııı~ 1 •nde hotuma gi- ııı111111ıı.rn 1 Zl 11"'" 

Ankarada 11c<"..Ular devam ettiği mü~et 

çe, Karadeniz havuzu, Anıkaralılann ıüıl 
zel bin dinlenme yeri clmuıtur. Halke 
vi Karadeniz havuzunda büyük bir yii:I 

me yanır yaptığı gibi hallı da hergiin 

havuz ıuyunda yıkanıp serinlemekte&. 
Resimde •ulıu-da ..-inleyen bir prup 
görüyonunuz. 

• Pro!eıKlr Bayan Atet diln Devlet HavL 
yoüarmdan bir tayyare k1ralıyan.k .Anka. 
raya gltmlıtir. Ot-adan buı tarihi tetkikler 
ıçln Sıvasa gidecektir. 

• ŞlmdJyc kadar i lkrnekteplerden mezun 
olan çocuklara dlplomalannın verilmesin• 
baflanmı§tır. 

• YeııJcarnl önünden lı Bankuma kadar 
ohm yorun &atalt olarak yapılmuma kanı.r 
venlml11Ur. 

• Emniyet Dlrektörlilğ1.I tarafından İat&n. 
bul bekçilerinin senelik muayenelerine ba;ı . 

ıanmıııtır. Blr hatta zartmda blltlln bekçiler 
aıbhl mu~eneden &'8ÇlrilccekUr. 
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Tefrika Numarası: 42 Yazan: Fellks Bavman 

Manevralar dün, gece 
yarısından sonra başladı 

Mütecaviz vaznyette btYJDlYltrilaılfil Mavn 1!:aıraifolfil D<aırsr' 
g6tno saııray cnvaıroırnda; mlYı©Ia.ıfaa vaı(gnvetnınH~le ~GJ

auınaıını Knırmnzo taııraıf cdJaı ~cırDlYI cnvaırofiilcrJJa 

2 zabıta 
1 ölüm 

memuru ve 
taklağı! 

Her iki tarafta tayyare, motörlO 
top karargahları var 

Çorlu, 16 (Hususi) - Trakya 
manevralarında bulunmak üzere 
davetli mebuslar heyeti lstanbul
dan trenle Çorluya gelmi§, önle
rinde bando bulunan kalabalık 
halk tarafından karşılanmı§, ko
lordu karargahında misafir edil
mittir. 

Manevra komutanı Orgeneral 
F ahrettin Altay lstanbuldan oto
mobille gelmiıtir. Başhakem Kor 
general Salih Omurtak Saray ka
zasına giderek Başhakem karat-1 
gi.hı yapılan ilk okul binasına yer
letmiıtir. Müdafaa vaziyetinde bu 
lunan kırmızı taraf komutanı Ge
neral Abdurrahman Nafiz Çorlu 
civarında ve mütecaviı; va:dyette 
bulunan mavi taraf komutanı Ge
neral Sabit Saray civarmdaki ka
rargahlarında her türlü tertibatı 
bitirmi§ bulunuyorlar. 

Bu geceyarıımdan ıonra saat 
bette krtalarda hareket batlıyacak 

O saniyede seçebildikleri en smı şey de, kara roçlı bir erkekle kızıl saçlı 
bir "foadındıl 

tır. 

lki tarafta karadan ve havadan 
her türlü vasıtalar hazırlanıp tec
rübeye sevkedilniittir. Her iki ta
raftan lazım gelen mevkiler tel
graf hatları çekilmittir. iki taraf
ta birer tayyare karargahı, motör
lü top, makineli tüf ek, tank bölük 
leri ve ıeyyar hutahaneler var

Tekrar oozifeye giren mütekait 
süvari candarma binba§ıSı Frank 
Hanıerle mı.un yanına aldığı eski 
arkadaşı Golt, 1~ cin.ayetin fail
'leri bilinen ga1ıgster Klayd Bar
r ovla metr esi kızıl .saçlı Bon.ni 
Parkcrin peşlerine takılıyorlar: 

· 1 Nisan 1934 de seyrüsefer po· 
lisJeri Viyler ve Mörfi, kontrol et
meleri mukarrer saha üzerinde 
motosikletle geçerek, ıose boyun .. 
ca ileri gittiler. 

Viyler, motosikleti önden sürü
yordu. Mörfi de, "taka, taka" bir 
sürü~Ie, onun 50 metre gerisinden 
gel iv ordu. 
An:sızın, meslekdaşı, Viylere ye 

tişe!'ek motisikletini onun moto
sikletine yanaıtırdı. Mörfi iki ba
cağım birden uzattı, çizmeleri ye
re sörünerek motosikletini durdur 
du. 

- Ne var, Mor fi? 
Mörfi, arkasını gösterdi: 
- Görmedin mi? Yan yolun ke 

narında büyük bir siyah otomoblı 
gözüme ili~ti ! 

Viyler, tek &Öz söylemeksizin, 
motosikletini kıvrak bir kavis çi· 
zerek kıvırdı, geriye çevirdi ve hız 
la yol aldı. Geldikleri yere doğru 
yollanmıştı! 

Meslekdaşının işaret ettiği yan 
yola varınca, hakikaten, 30 mette 
kadar uzakta bir otomobil gördü. 
Mörfi de bu sırada Viylerin yanı· 
na yaklaşmııtı. 

Şimdi ikisi birden, motosiklet· 
lerini otomobile doğru yavat ya
va, sürüyorlardı. Ve birden ... 

Bu iki atılgan adam, bir saniye 
içerisinde ölümle karşılaştılar. O 
sar:iyede seçebildikleri en son ıey 
de, kara saçlı bir erkekle kızıl SR.Ç 

1ı bir kadındı. O saniyelik zaman 
içe;·isinde, bir makineli tabanca -
mn yayhm ateşine uğrayarak, mo 
lcsik!etlerinden tepetaklak yere 
de·:rrildiler ! 

Bunlar, erkekli, dişili çiftin; 
Klayd Barrovla Bonni Parkerin 
13 üncü ve 14 üncü kurbanlarıv~ 
clı ! 
z~bıla memurlarına "Ölüm tak 

h ~ı'' attıranların bu çift olduğu. 
r ~l".radan vak'a yerinde ele geçen 
l · ::>ı bir viski şişeai üzerindeki par
ı::--k izlerinden anlaşıldı! 

Bu korkunç safha. Frank Ha· 
merle dostu Goltun bu cifti nasıl 
imha edeceklerini kara"lSi~tırdık -
ları , hazırlıklarım bitirdikleri sı · 
rad~ oluyordu. Aıağı yukarı o sı -
rada! 

Frank Hamer bu yeni vakayı 
öğrendiği zaman, otomobilinin 
bavul koymağa mahsus yerini ki
litlemekle metguldü. Bir gazete 
müvezzii, benzin iıtasyonundan 
kota kota gelerek, sattığı gazete· 
de taf ıilatı yazılı "Yanlı yeniliği,. 
avaz avaz ba_ğı!'araJ< ilan ediyor • 
du. 

Hamer, §öyle bir göz gezdirdiği 
gazeteyi sakin, kayıbız bir tavırla 
arkadatına uzatırken, seslendi: 

- Gel, Golt, beriye gel! Şimdi 
de biz onları tepeliyeceğiz ! 

Bundan yarım saat sonra da, i
ki arkada,, tekrar şose üzerindey
diler. Bu ,oseyi, birçok hafta hiç 
terketmiyeceklerdi ! 

Kısa bir müddet sonra, Klayd 
Barrov, Oklahomada Kommersde 
zabıta memuru Kammingsi de vu
rup yere serdi! 

Artık, bu İ§e bir ıon vermenin 
zamanı gelip çatmış değil de .. çok 
tan geçmekteydi bile! 

dır. 
Manevralardan sonraki geçit 

resminin yapılacağı Saray kazasi
le Büyük Manika köyü arasında
ki geni, ovada misafir heyetler ve 
seyirciler için genit tribünler ya
pılmııtır. Büyük, zarif çadırla=
hazırlanmıttır. 
Manevranın yapılacağı geniş 

sahayı bugün dolaııp hazırlıkların 
ıon teklini gönnü' ve ordumuzun 
maddi, manevi yüksek kabiliyeti, 
kıymeti hakkındaki inanışı bir kat 
daha artmış ve kuvvetlemnit olan 
Kurun muharriri bu satırların in· 
titarı saatinde erkenden bar~a; 
sahasına tekrar gelmiş, f aalıyetı 
batlangıçtan itibaren takibe baş
la.mı• olacaktır. 

Çin seddlnln rolU 
Frank Hamer ve arkadaşı Golt, · Orta Asyadaki büyük Çin seddi eski 

''Merhametsizce av" ko§UtU müd- devirlerde tarihin seyrini değiştirecek 
detince, biribiri arkası sıra, müna- büyük roller oynadığı gibi bugün de 
vebeyle ve tekrar tekrar T ekaas, 

ı d• ehemmiyetini kaybetmemiştir: 
Luizyana, Misuri, n ıyana ve ç· Bugünkü Çin - Japon harbinde ın 
Kanzas hükumetleri hudutları içe seddinin büyük rolü görülmektedir. Ja 
risine girip çıktılar. • ponlann şimalden yaptıklan büyük akın 

bu duvara çarpıp geriliyor. 
''Cehennemi tempoyla" kih bu, Eski zamanın silahlarına karşı muka 

kah da §U hududu geçerek, bazı, vemet göstermiş olan bu 2500 senelik 
bazı da aradıkları çiftin izi üzeri- büyük duvar bugünkü en asri siUhlara 
ne düştüler. karşı Çini korumaktadır. 

Fakat, takipçileri gibi, takip e· --------- - ---
denler de boyuna kırda, açık ha
vada yaşıyorlardı. Hiç bir gece bir 
otelde kalmıyorlar, sağlam bir o
tomobille çepeçevre ve hiç tahmin 
edilemiyecek zikzak bir seyir ta
kip ederek, memleketleri dolaşı· 
yorlar ve bu arada hazan, Frank 
Hamer, onların henüz terkettikle. 
ri muhtelif emarelerden belli olan 
yerlere, daha biraz evvel mola 
verdikleri yerlere, erkekli dişili av 
elden çıktıktan sonra ayak bası
yordu! Ayak basıyorlardı: O ve 
Golt! 

Bu kaçı' ve kovalayış haftalar
ca devam etti. ikisi de çiftin peşi
sır~, haftalarca yürüyüş yaptıla'l". 
Fakat, herhangi bir muvaffakıyet 
elde edemeden! 

Bununla beraber. kocamış jan
darma binbaşısı, içi kin dolu ve 
kat'i kararlı vaziyetini, soğuk kan
lılığını muhafaza ederek, her mu-

D~in ~ehrim~ze gelen dost dcv1et 
manevmlara giden mebıısl.anmız 



BOzcaada aÇık.larulda bir hadise 
llir asi tahtelbahiri bir 
lsllanyol vapurunu batırdı 
Batan 

'-KURUN 

Kömür treni 
Zonguldak 

varlığa 
beklediği en hügük 
nilıaget kavuştu 

vap urun 
bütün 

kaptanı ile 
taf silatile 

konuştuk, 
anlatıyor 

hadiseyi 

• l<ara suı ~da arımı~n 15 mil kadar açı-
r e\'ve)k• .. .. . . 
lc~1 d 1 gun muthış bır deniz 

l'IJıdtki b~ha olmuş, Bor.caada açıkla
,,.,~ .r tahtelbahir bir İspanyol 

Hiçbirinin elbiFesi olmadığından on
lara eJb;se verilm:._ti. Buraya geldik. 
lki gün eonra Karadenize hareket ede
ce~ z .• , 

? to u batırmıştır. 
ı.... P ve ·k· . 
"lt_,11 l 1 1 torpıl yemek surctile 
tıı .... - 8Panyo1 c· d _ .... lltı 70 ıu od de Cadiz vapu-
"ııtsnıd tayfası ve kaptanı hadise 
\t"1oa a t"cçnıekte olan Rus bandıralı 
b... ""i:lfl .t\ va u t · 
.... ~l . eso gemısi tarafından 'lr. ~ ~. \"e dün" limanımıza getiril
~ıtrı Plan ve tayfalar rıhtıma 
idıı;. arı zaman pek perişan bir halde 

l apııa.tı . 
'l"Ji~e b" tahkıkata göre hadisenin 
~İle r kna1an ziyade mullak bir 
dır. ıneydana geldiği anlaşılmakta-

Batan /spanyol oopurunun ktJptaııı 
F. Mugartegui 

Ciudad de Cadiz vapuru mürettebatı 
dün geç vakte kadar İspanyol konsolos 
hanesinde kalmış·ar. hadiseyi etrah 
bir şekilde alakadarlara anlatmışlar
dır. Kaz 1.ede tayfaların bugün mua
mcl~leri yapılarak İspanyaya göndrril
mPlcri muhtemeldir. Hadise kara sula
rımızdan 15 mil açıkta cereyan ettiği 
c"hetle Tilrk adliyesine intikal edecek 
hiçbir nıc~eıe olmayacaktır. Hadise 
hakkJOda fsnanyol konsolosu dün gece 
geç vakit İRpanya hükiımetine telgraf
la geniş ve etraflı malumat vennlştir. 

lran heyeti 
dün geldi l.crcl; teslim olduğmnu:u haber ııer

dim. Fakat tahteUJa1ıir nıa/.'.sadında1ı 
dönmedi. v c bırndan sonra ii8tii8te 1 
top .!avurdu. Artık vapurun kurtanl- ıran ve E gan • • kert 
maaı imkcinsı::dı. Vapur 80ğa doğru lhey'etl rel81er ,nln bey analı 

istasyon sahasına girerken 

Zonguldak (Hususi) - Zonguldak t Tren durduktan sonra halk iifuyea 
da en nihayet istediği en büyük varlığa 1 binasında hazırlanan bet yüz ki .. lıl 
kavuıtu. Bir buçuk senedir Filyostanbe ı fede izaz edilmiı ve belediye taram
ri ikmalıne çalıııJmakta bulunan demir da aynca halka ve itçilere paketleıh il 
yolu inıaatı bitti. 

1 

kerler dağıtılmııbr. 
. V ~ ilk tren Zonguldak istasyonuna Zonguldak iki tepenin araıına Y9 ~ 

gırdı. dar bir vadiye aıkıttıfı için düz :p9d U 
tık trenin geleceğini duyan Zongul' dır. Bu ıcbeble (istasyon) kura1maJı 

daklılar nete ve ıetaret içerisinde istaa 1 için tehrin dahile doğru prkı c:ematıidu 
yon nhaaına koımuılardı. Saat on bir deki bir mahaJJenin olduğu gibi 11timJ1 
de ilk tren sahayı dolduran on binlerce kine zaruret hasıl olmuı; 0 mahalle ,eri 
halkın coıku tezahüratı ve sürekli allat epeyce bir yarma ve imli ile tesviye • 
lan arasında tünelden çıkarak istasyon ]erek oldukça genif bir nha vücuda ıc 

'-tı~:de vapurun kap~an ve tay.fa-1 
1
' \'e ~ Urı r.htımda İspanyol konsoıo-1 
~ lrıar ernur1arı. İspanyol tebaasından 
"il' Qı~~ halk ve hadi~eyi haber alan 
t.,. \>e lı kütksi karşılamıştır. Kap
,,, t~Yf aların bir kısmı rıhtıma 
~Sa bı~ obmob"le atlayarak doğ
~in:0~1tınd ... ki İspanyol konsolos
'- ~l'f gıtm•şıerdir. Burada kaptan 
~ teıaların bir kısmının ifadesi ahn 
. ~ 1ıafrarıa meşru İspanya hükıime
~ fr. ~se ~trafında malumat veril
~ "a ldıgımız malumata göre ba
:ıo ~Urun gayri safi tonilatosu 
~. " n san tonilatosu da 6300 ton-

ve bıcrnunıın üzerİM dönerek batma
ğr.ı ba.Jladı . 

Vapur batcırktı" tahtelbahir büyük 
b:r ::rıfer kazanmış g:bi Franlro bayrrı
ğını çekiyordu. Vaktinde denize 'bir 
kaç fililca indirmi§ olduğum için hiç-

Tralryadaki manevralarda hazır bulu sahasına doğru ilerledi. tiriJmiş ve istasyon oraya Jnrrulmuttur• 
na~k olan dost ve müttefik tran heyeti Zonguldaklıların bu sevincine liman Fakat şimendüferle gelenler tthıi c8ll 
dün aut 11 de Aksu vapuru ile ~hri daki bütün vapurlar ve ş~hrideki fabri "Tleden doğru istasyona çtkacakJardır. 

ci JUbe müdürü general Riza Kulo Ke düdükleri ile iıtirak etmiılerdir. çen (1800) metre tulilndeki bir tnnelin 

~_llıet~ '~ uzunluğu 115, genişliği 
~it ·dır. Vapur memleketimizde 

· olarak geçmiş ve Karadeniz 
~bazı erzak alarak yoluna 

bir tay/anın boğulmtl811UJ meydan ver· 
medim. 

HadiaedM aonm tahtelbahir ,yon aü
rrıtle loayboldu. l' apur tcım 30 dakika
da battı. Eğer bu esnada Rua vapuru 
lmdadımım yetif»Jemif olaaydı kur
t~mız pek giÇ ôlacdktı. 

mize gelmiıtir. tran genel kurmay birin kalar, kömür tokomotüleri de sürekliı Çünkü iatuyon tehrin altından re 

rim, Kovanlı üçüncil tümen baıkanr al Halk bir taraftan mebdeinden münte f ağzındadır. Bu tünelde Tilrk mühendia 
bay Ahmet Refet, süvari binbapsı Bani, h L • • T"' k aaıra aadar Türk bilgıaı. ur kolu lerinin ve Türk itçilerinin çok takdire de 
hava yUzbatıaı Aliy, topçu teğmen Ve T"" k · ff la tl 

ve ur paraıı ile ve muva a ye e ğer bir eseridir. Tünel a-·1...;Len vaktile 
fa ve piyade tefmen Nizamdan mllrek ba bu b k la k ~· 

pnlan üyük eseri al ıt r en di i-Jenmi• kömür ocaldanna ve ewmrlart 
kep olan heyet rıhtımda aıkerf meruim d il b :ı :ı 

er tarlatan da çelik iradeleri e u bil 1 ~-ğı . • k .. Lnu.t 1Pn-:-~nti,ti. 

Ceıı.ı~ ile P"k ani bir ~ekilde vukua 
~etcı' \'e kaza neticesinde 12 milyon 
'>\! raıc ıarar olduğu anla~ılmıştır. 
defildi:rnva vapurun içindeki yük dahil 

le kal"Jılanmııtır. .. k • • L.... C mh • na rast anw 1ç1n ço muı&\WI çe~ 
yu 111 yaptıran ve IM§artan u un 

Heyet reıaı mwfaimden aon t hu~ tin d ır> 1. ,.. • tir. Fakat buna rağmen yılmu Tt!rfr u 
Rua vapuru yanımıza kadar yo1daf

tı. Denize üç filika indirerek bize gön
derdl. Evveıa 75 kişi ilk çırpıda kur
tarıl.arak vapuruna aldı. Tayfamızdan 

ye ... ume e ve onun e.er ı ıeuen 
ra otomobile binerek dofruc.ı Peı-ap.lı ne brp minnet ve tükran duygularını mi bu mil§kül!eri de yenmiı ve tüneli an 
n gitm.İf&ir. bağırarak izhar eyliyorlardı. zauz ve inhirafuz a~ıar, 

fran heyeti reisi KuJu Kerim kabul et ---------------;.....--------------
l'ıı.t._ • apu · · 
ar, llıak· run ıçınde zeytin. zeytin 

~)a buı ıne yağı, ve daha bir takım 
~et· l.Uunaktadır. Bunun da nakden 

tctı 16 . 

4 ki.Ji noksandı. Bunların oopurda ka
lan 4 köpek ve iki kediyi kurtarmak 
için kaldıkları anlaşılıyordu. Bunlan 
da h.adiaeye yeti.,,~n Dmıimarka bandı
ralı bir tıapurun iki çiftesi kııratrmı~
tır. Vapummuz tam 30 daJcika .wtıra 
Mtlar arasında ktıy"boldu. 

:~~::~;t:~harririmizc ıu beyanatta bu K a y s e r i d e a f il 
"ffududunuza ayak basar basmaz sör 

frtıeı..-ı .rtıılyon lira kadar tahmin 'tan edır. 
~ k lsp:ı.nyol Ciuadad de Çadiz 
~Yol aptanı Frannevio Mugartegui Sn b~onsoıcshanesinde kendisile 
'""J'le ... , ır muhaITirimize hadiseyi 

:ı:!.:r,-:-.~~,..-.u: spor hareketleri 
den olac:akbr. Türk ordusunun kıymetli 

.,. -.ı..ıatnııat . ' ...... a· ~ ır. 
~"'1.e;:: cvveıa §unu ,,öyliyeyim ki: 
_ -ıntı11 .... n&amile bir kıtı.at ~seri olanık 
cta... • -ırt1.fr B. 
--..cf4 • az 3G&ıh 8aat 10 da Boz-
~et ::~:;r:ında ilet-liyordu.k. Hava 
!ftt ~ ola dt. 1114 i~ibarla vapurumuz 
t • lliı·tı.,, 1'a.k 5 m1l ~ürat!e gidiyor-
tı "'- ~ .tonro w ~- I fti ~>ıi~ . 8tQ.[/ «.ıra ımızda uzak-
~ §i~i gdr "~ btr tahtelbahirin yükael
~"11 d~um. Derhal dürb~ c.larak 
f 1'"de bıı· tim.le oraya baktım. Tahtel 
,.,"'-~ Yf':ak 1ıamına hiçbir şey yok 

Fakat tam tertibat aldığımız için 

kıtaabnı seyretmek sururumuzu c \ pya 
c:aiı ıil>i aynca büyük bir zevk v~•;cell 
tir. ı\ianevralas bizim için zevkli olclujıı 
kadar istifadeli de olacaktır.,, iManoa hiçbir zarar görmedik. ı-~apur 

bir ticaret gcmi.Ji olnıtıkfa beraber aon Evvelki gün tehrimize gelen ~ost Ef 
zamarılarda ls-pan!fa meşru Jıükıimeti· gan generallerinden Endullah da bir 
nin hizmetine girmiş bulunuyordu. muharririmize ıunları söylemiştir: 

Hadi.-.ede tamamen bir wt mev- ''Büyüle Türk manevnlannda bulunmak 
cuttur. Canımr.:ı güçhal ile kurtardık-,. 

Batan vapurun mürettebatını kur
taran Sovyet Varlan vapuru süvarisi 
de vakayı muharririmiu şöyJe anlat· 
mııtır: 

üzere memleketinize seldiğirn için çok 
rMmnunum. Ben huıuıi bir 111Ak•atla 
Pariste bulunuyordum. Hükı.imetimden 

aldığım bir emir üzerine fatanbula seıl' 
dim. Bunu kendim için fevWide l!'r 

tanı teliıkk:i ediyorum. Dost kardet Tür 
kiye bizim en yakın bhunuzdur. Bu 

raımı bilseniz ne •mandanberi ziyaret 
ebnek istiyordum. 

et 9örcı. ında kırmızı renkte bir ~
I ~'4 ~,bunu okuyamadım. 
"ıli1ce,1 • ~ 1'.ııak olm&?na rağmen 
>ıacı,.ett~~~'·'aetm.~tim. lJıerhal bütün 
' '*>ti ~ .taklanmalarını ve maki
~tQltte~~at ı•etilmc..ttini emrettim. 
,., ı,-~ı.. hı.,. arloamızdon süratinı· 

''- Biz Çanakkaleye 32 mil mesafe
de idik. Karşıda batan İspanyol vapu
runu gördük, Onun 300 metre yakı
nında milliyeti meçhuJ son sistem bir 
tahtelbahir yürüyordu, Tahtelbah~ 
ansızın gemiye b'r torpil savurdu. Bır 
az sonra torpil geminin tam ortasına 
çarptı ve şiddetli bir inf ilik oldu. Ar
kadan bir torpil daha sa vurdu; bun.u 
da isabet ettiren mütearnz tahtelbahır 
İspanyol vapurunun etrafında dönme· 

Manenalar bu arzumun tabaldruku 
için çolr süze! bir v•ile oldu. 

.Ali dağına çıkan Kayseri Atlaspor ocağı üyeleri.. 

·ıc ~ gez · 
,. ' ,. :Yordu. Bira: sonra vapu-'9& tç >nil l~ _, '-o Jıı 9ô ~ar yanaşm.ılta. Bay 
~/ fll.tı1"cı1c ~k 4fln ~ürbini tekrar eli
~ Q 9Ö:!'" ahtelbalnre {'{:Virdim. Bu 

.,, • ~1Jl6 kı 
le,. 'tıı,.eti rmızı ~ı ile yczılmı.1 
fi e Qit 1,.ı. rarptı. Bum•n derhal asi-
'"' -ı.tclbah. • w • ır oldugunu anla-
t«ıllte 

Olıtl( ~ lbolıir bize 
&tıı1r fht>ı<t.an a.. '14.ıumn gayet seri 
~ ,1§ bt .. sonra 300 metre k~':Jr 
ır ~a .,_ c.luııuyor~ı. Derhal bir 

!ıilJe ,,,_ ~'PGrak ~ ·· ı.;__ • fo,. we/a bir . nu ~ verdı. 
~ dalı.Q torpil bundan aonra iki 

~ '.l'~ız::'VUrdu. 
• "Q/111,,1_ • den bı"rı• ·· 
ık_•' -""4/C· t;vıpurun on 
.:_·"Oi ı lca?r..a 1-

0ii-.. Qr/(u raıura &.,abet etti, °""" d _ to:raf ıfldaki a- '-- .. .. 
' '"G Yem. . ,,.uu ra uçmı-
/, ~ ''ıtn iilJt kı.tmuıdaki tui-
'hlı t etti. tJ .. 

tf!f . ~r v _ru_ncü,.,ü bilhM~a pek 
~lciıdtı bir tJ ermııtır. &dYo t•e telsiz 

.. l"fılc r.. _ Pl<i4 berhava oktu ... '4 ~rttı1'ıl • 
'!lok tdi. "'4k ve lcaçnuı.k imkd-

--~~-..:=~Der~ hal -

ğe başladı. Bu sırada sağa yatmış olan 
İspanyol vapurunu top ateşine tutmuş
tu. Vapur, 45 dakika içinde burnu 
üzerine deni7.e dikilmek auretile battı. 

Biz Uç filika denir.e indirerek iında
da koştuk. Ve 74 kiıiyi ilk hamlede 
kurtardık. 

Vakaya yeti,en Danimarka vapurile 
beraber araştırmaya devam ettik. Di
ğer kaybolan beş kişi de buJunara.k 
kurtarıldı. 

Bütün tahlisiye ameliyesi 2.5 saat 
sürmüştür. M~bul tahtelbahir lspan
Yol gemisinin batmaaını seyrettikten 
sonra direğine Franko bayrağmı çek
miş ve biranda gör.den kaybolmu§tur. 
Kurtardığımız 19 kitinin 16 sı ya

rahdrr. Bunun 15 ıinin yaruı hafif, 
oirinin çok ağırdır. Yaralananların 
derhal ilk tedavisiıı.t yaparak yarala

rmı 11.l'dık. 

Biz bütün Efsanlalar Türll ordu 
sunu kendi ordlliDUz sibi ae•e 
riz. Efpn ordusunu yetittiren :bep kıy 
metli Türll .INdericlir. Mannralann bi 

Kayseri (HuıuıiJ - Yet=ttirdiği kıı 
nıldarfın ye atlann cinaleri itilnrile hü 

• çok önem nrdiii Kayseri 
Din Pmarbatı zaımın Uzun yaylaaına 
ait yıllık koıum atlan aerriai yaprlDKt 
aersiye yü:ıı: yinni dördü tay Ye yüz yet 

11ncb yapılnnkta olup intaab tamam 
lanmıt olan ıoıen.in de açılma töreni ya 
pdmıflll". ı\tu ıuretJe Pınariletı ayni 
pncle üç töreni kutlulayarak büyük 
sevinçler duymu' binlerce halkın bilh111 
sa etraf köylerin ittiraık ettiii bu tören 
ler çok parlak olınuttur. 

ün için fevkalide iatifadeyi mucip olaca 
ime tamunile kaniim.,, 

General bundan sonra Şark misakı 

hakkında da ıunlan aöylemiıtir: 
'' Bu mİ- yapılnuıdan eYYel de Tür 

kiye ile do.t Ye kardet ol...aı blımt 
tık. Ve daima anımızdıa samimi mü ..... 
betler mncuttu. Miaalc İmzalandıktan 
90IU"ll bu do.tluk " aamimiyet cWaa 
fazla lcunetı.ldi " daha da kuv.etJene 
c:ektir.,, 

Diln öğleden sonra Efgan, fran ve 
Irak askeri heyetleri Abideye çelenk 
koymuılardır. 

Bugün nbah Yugoslav heyeti, öğle 
den sonra da Romanya aakerf heyeti 
fdırimize gelecektir. 

miti kıanılc olmak üzse iki yüz ddr~an 

O•manlyeda trava 
kurumunun faal'yetl 

dört hay.an iıtinılr etmiı " elli bir llıy 
la elli alb kısrak muhtelif dtarhınla 
nakdi müütat almıı müüfat alanlan 
paralan ayni pde ayni dlldllt!a aerıi Osman:ye (Huıuıi) - Oamaniyede 
bqeti hu:ıı:unında teni edihnit tevzi e Türk hava kunamu çalıtmalan büyü!c 
dilen teniabn yelrünu ht bin küıür bir faaliyetle clenm etmelı:tedir. 1!226 
liraya lııalij ohnuttur. Bundan nuıda ıer eh tetekül eden kurum tubeeinin bilhaa 
ıicle kazananlara Vali Adli Bayman ı sa 934 yalmdanberi nziyeti çok iyi b'r 

Korpneral Mümtaz Aktay elimle rna ' tekle ıinnit bulunmakta ve 932 - 933 

cW,..lar verilrnit sersi töreni ile beraber 1 yıUannda 500 - 1000 lirayı seçmeyen 
aersİJ'• iftiralı eden atlann ıeçiıi filime var":lat 934 - 935 - 936 yıllanncla 

çıekilmİftİr. Serıi heyetinden müfrez bir i k t, k'lt tezayüt etmittir. Bu yıl tahmin 
heyet köylerdeki ılırdan gezerek bir:n edilen varidat 18 - 19 bin lira araun 

J 
ei Ye ikincillc ihraz eden rlsı ıahiplerineJ dadır. 
de aynca mülcAfat vernıtşJerdir. Şube Mflram Demiroilu muhaaebed Bu ıuretle ıehrimizde bütün dost dev 

Jetler heyetleri toplınmıı olacak. ak 
tamı bütün heyetler Trakyaya hareket 
edeceklerdir. 

Yine ayni süncle yeni yapılmrt olan ıi emc'ı:li yü~batı HHan Cerminin •• 
yü:ıı: tayı istiap eder tay deposu ile/ bilhaıaa merkez taha.ildan Memduhua 
Kayseri - Bünyan ve Pmarbaıının arA çabımalan takdirle brıılınmfftadır 1 



Dereceleri artllrılan ı 
muallimler 

Ankara, 16 (Telefonla) - Dcrcccle
rl artırılan muallimlerin isimlerini bil
diriyoruz: 

LiSE MUALLiMLERi 
Adanadan: Ali, Feriha, Hayrünni

sa, Kolet, Ceial, Muhiddin, Necati, 
Tahir, Şevket; Ankaradan: Nahide, 
Nimet, Fatma, Sabahat, Mediha. Na
dide, Sabiha, Adalet, Sıdıka, Emine, 
Avni, Hasan, Vahdi, Arif, Ulviye, Ta
lat, Behnan, Marta ban, Celal, Arif; 
Antalya.dan: Abdullah, Osman, Safa, 
Afyondan: Tahsin, Behçet; Balıkesir
den: Nazif, Enver, Cenap, Sami, Şa
yeste, Kamil; Bursadan: Niyazi, Hüs
nü, Rifo.t. Yaşar, Remzi; Diyarbekir
den: Zihni, Emin, Reşat; Denizliden: 
Tevfik, Osman, Şevket, Kadri, Lütfi; 
Edimeden: Fahreddin, Mehmet, Rem
zi; Erzurumdan: Hüseyin; Eskişchir

den: Nureddin, Bekir, Hamdi. Hami
de, Kemal; Antepten: Kemal, Haydar, 
Sabri, Faik; 1zmirden: Sehime, Tah
sin, Ahter, Nuri, Fuat, Mehmet, Hil
mi, Ömer, Kemal, Burhan, Faik, Ve
hap, Rüştü; Kastamoniden: Ahmet, 
Baki; Karstan: Hakkı, Samih, Bahri
ye; Kayseriden: :Mahmut, Hikmet, 
Hüsnü, Şeref, Cevdet, Fahreddin; Kon 
yadan: Ferit, Hüseyin; Kütahyadan: 
Asım, Şükrü, Enver, Turgud; Malat
yadan: Suriri, Fazil, Abdülkadir, Sü
leyman; Samsundan: Seyfeddin, Ab
dullah, Şevket, Lebip, Rıza; Sivastan: 
Bahaeddin; '1'rabzondan: Abdulah, Sıt
kr; Yozgattan: Vehbi, Fehmi. 

MUALIJIM MEKTEBi 
MUALLiMLERi 

Adanadan: Naciye, Hilmi; .Musiki 
muallim mektebinden: Seniha, Kerim, 
Balı kesirden: Abdullah, Ahmet; Bur
sadan: Melahat, Enise, Cedide, Fer
hunde: Edirneden: Cavide, Nebile, 

imtihanlar 
Ankara, 16 (Telefonla) - Llae ol

gunluk imtiha'llan eylulün dokuzun
dn ba5hıya<'aı\tır. 

Ankara, 16 (Telefonla) - Orta ted
ri0at muall"mliği imtihanına girenlerin 
şifahi imtihanları yarm (bugün) saat 
dokuzda başlayacaktır. 

ilk iki ay:ık lahsllAt 
Ankara, 16 (Telefonla) - 937 mali 

yılının ilk iki aylık tahsilatı 59.007.803 
liradır. 

Bunun 52.886 504 lirası haliyeden, 
6.12l.299 lirası da sabıka.dandır. 

Geçen senenin aynı aylarına göre, 
bu yekunda 3.166,371 lira bir fazlalık 
vardır. 

ihracat müsaadesi 
Ankara, (Telefonla) - Ticaret mü

vazenesi itibarile satbğımızdan fazla 
mal aldığımız memleketlerden yurdu
muza yapılan ithalat mukabilinde ya
pılacak ihracat için verilen altı aylık 
mühletin uzatılması karar verilmiııtir. 

Umum mUdUrlUklerde 
çahşan ücreti ler 

Ankara. 16 (Telefonla) - Hudut ve 
sahilleri sıhhat müdilrlükleri ile vakıf 
lar, inhisarlar, orman, posta - telgraf, 
Devlet hava yolları, devlet Demir yol
ları umum müdürlüklerinde ücretle 
çalışan, mütekait doktor, eczacı, bay
tar, mühendis \'C kondüktörlerin te
kaüt maa?larınm tam verilmesi karar 
la§tırılmıştır. 

Yeni paralarımız 
Ankara, 16 (Telefonla) - Cumhuri

yet Merkez bankasına gelen malfımatn 
göre yeni beş liralıklar basılmaktadır. 
'J'edavülde bulunan yüz, bcc:yüz ve bin 
liral·klarımızm yenileri öntimUzdc!d 
ay tedaviile çıkarılacaktır. 

Yeni tay·n:er 
Ankara, 16 (Telefonla) Maliye Ve

klleti hesbat umum müdürlüğü şefle
rinden Tahir Getz0 malmüdürlüğünc: 
Diyarbeklr hava kurumu muhasebecisi 
Seyfi Ankara levazım amirliği vez.nc
darlığına tayin cdilmi§lcrdir. 

Nadide, Melahat, Bahri, Kemal, Hüs
niye; Erzurumdan; Hüseyin, lstanbul
dan: Süreyya, Abdi, Ayşe, Celal, Yu
suf, Zekai, Cevdet; lzmirden: Huriye, 
Ayşe, Enise, Ragıp, !<"'atma, · Fikret: 
Konyadan: Fahrünnisa, Seza, Hazım, 
Süheyla, Müberra, Nuri; Sivastan: 
Fikri, Hüseyin. 
ORTA MEKTEP MUALL/JfLERI 

Ada pazarından: Yusuf, Kemal, Ne
bahat, Agah; Adana dan: Halil; Akhi
sardan: Zekeriya; Aksaraydan: Emi
ne; Amasyadan: Kemali, Şaban; An
karadan: Sıtkı, Feridun İsmet, Mahir, 
Abide, Fazila; Aydından: Sabri, Hu
lusi; Ayvalıktan: Abdurrahman, Bah
ri; Bandırmadan: Şevket, Bartın dan: 
Sabahat; Bilecikten: Hüsameddin, 
Fevziyç. Fikret; Bitli sten: İsmail. Sa
di: Bucadan: Faik, Na7..miye: Burdur
dan: Riistü, Şefik; Bursadan: Hilmi, 
Necati, Celal, Rüştü; Çankmdan: Hü
seyin, Şükrü, İsmail: Çatalcadan: Ha
di, Seyfi, Münir; Çorumdan: Reşat, 

Hüseyin; :E!drcmittcn: Hacer: Elaziz
den: Veysi. Kenan, Cemil; Elbislan
dan: Hasan, Arif; Erzincandan: Rıza 
Geliboludan: Muhsine: G'rcsundan: 
Rıza; Hopadan: Mahmut; İnönünden: 
Makbule, Güzin, Emine; lskiliptcn: 
Ömer; Ispartadan: Tevfik, Zekai, Ha
di, Ali, I\arataştan: İlhami, Osman; 
İzmitten: Yusuf, Nadide, Hüseyin; lz
mirden: Emine, Kemal, Sen'yc; Kırk
larelinden: Osman, İclal: Kırşehirden: 
Zeki, Rıza, Ziya; I\onya.dan: Lütfü, 
Muhlis, Vehbi, Seher, Mitat; Manisa
dan: Sıtkı, Suat, Abdulhalik, Nail, Ze
kiye Çagatay; Maraştan: Emine; 
~erzifondan: Ali, Can, Kadriye, Sıdı
ka: Muğla.dan: Ekmel, Sadık: Nazilli
den: Zahide, Remzi; Nevşehirden: Ab· 
dülgani, Sabri. İsa. 

Akdeniz de 
Büyük harbin gallbl 
Mustafa Kemal'ln 

idare ettiği bir 
Türkiye var 

Eski İngiliz nazırlarından Vinston 
Churchill b"r makalesinde (Paris -
Soir, 18 ağustos) "İngiltere - ltalya,, 
meselesini tetkik ederek, İtalyanın Ak 
denizde büyüyen nüfuzunu İngiltere 
için tehlikeli görijyor \'e lngilterenin 
eski nüfuzunu muhafaza etmesi lazım 
geldiğini söyliyor. 

B. Churchill diyor ki: 
"Akde11izdc rerbcstil ngiltcre için 

mı biiyilk ehcnırni!ıcti haiz bir nıcsclc
dir. Ora.Wı l>izim d.ostluklarınıız ve fu
ahhiitlcrinıiz var. Orada Y1,goslavya 
kralllğı var. Uzun zanumdanbcri bize 
.sevgi ve siyasetle bağlı Ywımı 1.Tallığı 
var. Yeni~iş Türkiye var. Bıı. Tilr
kiycnhı Yu ııanfatanla m'iiııasebetlcri 
§imdi daha ahenklidir v~ bu Türkiyeyi 
miihim bir gcnem1: "Büyiik Harbin 
galibi, 1rlusta/(1 Kamal idare e<liyar .. ,, 

· ispanyada 
Nasyonalistler 

ilerliyor 
Sanlander cephesi, 16 (A.A ) 

- Nasyonalistlerin ileri hareketle
ri, dün bütün gün muvaffakıyetle 
devam etmiştir. Maamafih çetin 
muhareebler olmamış değildir. 

Giinün s:>nunda nuyonalistler 
8 kilometre ilerlemiş bulunuyor -
]ardı. Nasyolistlerin pişdarları. 
Santander'e 63 kilometre mesafe 
deki Corconte vakınında bulunu · 
yorlardı. 

Elaktrjk lst h'Ak verg·s; 

Ankara 16 (Telefonla) - Maliye 
Yekaleti elektrik istihlak resminde 
tatbik olunacak ten7.ilatlı nisbetlerin 
tc~biti işini ritirmiı:ı.lir. Nisbetlcr bu 
günlerde Vekaletin tasvibine sunula
caktır. 

Yucroslavvada 
~ ol 

k a n l ı h ~\ d ! s e 1 er 
Polisle olan çarpı9mada 

Nümayişçileı den 
hişi öldü 

iki 

Belgrat 16 (A A.) - Opladenovatı 

da vukua gelen kanlı hadiseler üzerine 
"Bazı haberlere göre muhalefet unsur 

!iğde ezcümle şöyle denilmektedir: 
resmı bir tebliğ neşredilmiştir. Bu teb 
lan ve hassaten sol cenah unsurları, dün 
Vamavanın hatırasını tebcil için yapı 

lan ayinden sonra bir miting akdetmek 
t~s~v;urunda bulunuyorla~ı Filvaki di 
nı ayınden sonra, mahalli muhalefet 
rüesasının idaresinde bulunan nUmayi§ 
çiler, kendisine taarruz etmek kasdile 
mebus Bacakın ikametgahına doğru yo 
la koyulmu~lardır. Bu yürüyüşe mani ol 
mak isteyen jandarmalara baston, bıçak 
ve taşla hücum edilmiştir. İki jandarma 
ile bir zabit yaralanmıştır. Bunun iizeri 
ne jandarmalar ateş açmağa mecbur ol 
muştur. Nümayişçilerden iki kişi ölmüş 
ve 1 O kişi yaralanmıştır. 

Nihayet halk dağılmış, sükün ve inti 
zam iade edilmiıtir. 

ve kövlii 
ol 

(\htarafı 1 inci de) 

faaliyetlerini artıran lcır ;r. ızı tarei f 
kuvvetlerinin bulunduğu istika
mette iJerleyoruz. 

. Velimeşe köyüne kadar yolun j

kı tarafında mısır, ayçiçekleri Vt! 

kavun, karpuz tarlaları uzanıyor. 
1000 nüfuslu Velimeşe köyünde 
üstü kuru otlarla ve saplarla örtü
lü, dışı beyaz badanalı, demir par
maklıklı muntazam pencereli, t~
mit görünii§lü evler, dükkanlar 
bahçeler ve hele koskoca Meşe or~ 
manının pitoresk manzarası ~öze 
son derece hoş görünüyor. 

Yeni yapılmakta olan ilk okul 
ve köy meydanına dikilmiı oları 
Atatürk abidesi Velimeşe köyünün 
bu civar köyleri arasında mühim 
ve kıymetli bir hususiyetidır. 

Yanıkağıl köyünden sonra mavi 
taraf kuvvetlerinin öncüleri köprii 
başında bekleyen nöbetçi sık sık 
gelip gittikleri görülen motörlü va 
sıtalar, subay ve erler ehemmiyet
le göze çarpıyor. 

Büyükmanika köyü ve nihayet 
Saray kazası merkezi... 

Saray, içi ile dışı ile civarındaki 
tepeler, geçitler, ovalarla mavi ta
raf kuvetlerinin eıı hararetli ft1.
aliyet merkezidir. Ayvacık mev
kiine doğru giderken Tumgeneral 
Avninin çadırları görünüyor; yo· 
lun sonunda da mavi taraf komu
tanı General Sabitin karargahı .•. 

Kasabanın karşısında tepenin 
üsWnde motörlü tooçu alayının 
yer:eştiı·diğ i h"tarvalar hP.vbet ve 
aza:r~tı"? rı,.•vki almı•lar. Derenin 
içind,.. S:>ğ•1ksu mevkiinde seyyar 
hastahannnin gen;'\ çadırları sıra· 
lanmış. Dört tarafta maskelenmiş 
tesisat göze çarpıyor. 

Otomobille saatlerce dolaştığım 
genit sahada, kenarlarından geç· 
tii?im tarlalarda, oturup kahve İç· 
ti.~im ve ahalisiyle yarenlik etti
rim köv kahvelerinde aldığım in. 
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hır hava n ulıa
rebesi 

(Vst yanı 1 i11cideJ 
rica etmiştir. 

Diğer taraftan Şanghayda büyük bir 
muharebe beklenilmektedir. Şehrin gök 
!erinde de muharebe olmaktadır. Dün 

Çin tayyartleri Japon hava kuvvetlerine 
karşı büyük bir ,taarruz yapmışla-dır. 
Şanghayda bütün hastahaneler yaralı 

doludur. Havanın yağmurlu olması ~e 

hirde evleri yıkılanların sefaletini bir 
kat daha artırmaktadır. 

RESMİ TEBLİGLER 
Tokyoda neşrolunan bir resmi tebliğ 

de kabinenin "Zincirden boşanmış.: Çin 
kıtalarınr cezalandırmak için lazımgelen 
bütün tedbirleri almağı kararlaştırdığı 

bildirilmektedir. Yakında d:yet meclisi 
toplanacak, bu toplantıda yalnız sefer 
berlik teklifi layihası değil, muharebeye 
taraftar olmayan mali ve ticari mahafi 
lin mukavemetni azaltmak meselesi de 
göriişülece ktir. 

Diğer taraftan Nankin hiikümetinin 
neşrettiği hir resmi tebliğde şöyle deni 
Jiyor: Eğer Japonların kendilerinin söy 
ediği gibi, Çinden arazi almak gayeleri 
yoksa bunu umumi ve kati bir it'laf mü 
zakeresine girişerek isbat etmelidirler. 
Çin milli arazisini müdafaaya mecbur 
edilirse bunu bütün kuvveti ile yapacak 
trr. Çin, bu hususta, dokuz devletin im 
zaladığı muahedelerin kıymetine de gü 
venmektedir. 

JAPONLARIN UMUMi BlR 
TAARRUZU 

T.ondra 16 - Son gelen haberlere gö 
re. Japon kuvvetleri bu sabah merkez 
den, havad<ın, ve karadan, Şanghaya kar 
şı büyük bir taarruza geçmişlerdir. Gü 
neş doitarken Yang Tse nehrinin mansa 
hına yeni Japon takviye kuvvetleri çıka 
rılmıştır. 

Fran1t7. mıntakıuında yüzlerce kişi öldü 
Şanghay 16 (A. A.) - Evvelki gün 

Fransız imtiyaz mıntakasının bombardı 
manı neticesinde yaralananlardan 200 ki 
şi daha ölmüştür. Bu suretle ölenlerin 
mıktan 687 yi bulmuştur. 

Şanghay 16 ( A. A.) Salahiyettar r.ıa 
nafiller Fransız hava toplarının dün ım 
tiyazlı mıntaka üzerinden uçan Çin tay 
yaresinin üzerine ateş ettikleri hakkın 

da Japon kaynağından çıkan haberi ya 
]anlamışlardır. 

Nankin 16 (A. A.) - Diin hük?met 
merkezinin üzerinde şiddetli bir hava 
muharebesi olmuştur. Muharebe bir bu 
çuk saat sü.rmüştür. 

Çin tayareleri ilk defa olarak hakiki 
bir hava muharebesine iştirak etmişler 
ve muvaffakıyet göstermişlcruir. 

Muharebeden sonra Ray ter ajanı;ının 
muhabirlerinden biri etrafı dolaşmış ve 
tayyare meydanına b:r Japon tayyaresi 
nin düştüğünü görmüştür. içinde bulu 
nan bes kişi yanmış ve cesetleri tanın 
mayacak bir hale gelmiştir. 

Şan~hay 16 (A. A.) - Bu sabah 
Şanghay üzerinde tayyare muharebeleri 
yeniden başlamıştır. Vangpu üzerinde 
demirlemiş bulunan Japon harp gcmil~rı 
Çin tayyarelerine ate~leri tevcih etmiş 
bulunuyorlar. 

imtiyaz mıntakaları da dahil olmak ü 
zere bütün şehirde hayat ve tticaret dur 
muştur. Bugünden itibaren yabancı ban 
katar hpılarını kapamışlardır. Ticaret 
evleri mağazalarını ve bürolarını tahliye 
etmişlerdir. 

Japonya Çinle münasebetini !kesti mi? 
Tokya 16 (A. A.) - Harbiye rrezare 

ti namına söz söylemeğe mezun bir zat 
Nankindeki Japon sefareti müsteşarı 
Hideka ile sefaret memurlarının hüku 
metçe geri çağırıldıklarını teyit etmiştir 

·---· ••--~~·•-•w--. ..... -..-.~---::ıı-..--

beynelmilel sulh kll:d!r1 
bekçlf. k yapan 

Ordumuz 
(U st yanı J incide) 

nı kendisiyle beraber ordus\I' 
nun gösterdiği feda.karlık s~Y~~ 
sinde elde etmiştir. Onun ıçı 
ordunun tekemmülüne yardıl11 
eden her türlü fedakarlığı ~ıı 
mukaddes bir vazife bilı:niştır• 
Bütün Kamutav müzakereleril'.I' 
de orduya ait ~lan tahsisatla~ıt 
en küçük bir münakaıaya. b~; 
sebep olmaksızın geçmesı 
hakikatin en bariz bir de1ili·53

' 

yılabilir. • 
Memnuniyetle görüyoruz k•• 

Türk milletinin gösterdiği. b~ 
itimat, ordusu taraf nıdan laY1k• 
olduğu dikkat ile kartılanı11' 
tadır. Milletçe yapılmakta ol~~ 
fedakarlıkların bo~a gitmedıg 

• 11 
her f ır~atta ve zaman zarr'lll 

1 r· hazırlanan askeri manevrll; 
da maddi eserler ile ortaya 

0i 
n11lmaktadır. Bu mü1'ahade~ 
böylece kaydederken kalpl.e!1~ 
mizin d~rin bir vicdan zevkı f. 
çarptığını, göğüslerimizin i~~: 
har hisleriyle kabardığını so 
lemek fazladır, sanırız. .,. 

Türkiye kuvvetli bir orchı) 
muhtaçtır. Hem bu ihtiyaç kt~' 
di hudutlarını ecnebi teca\TÜıtı' . . ,,.. 
ne karşı korumak vazifesi 1 t• 
hından olduf,1 kadar, Mot1 r 
reux mukavelesi ile Boğaılll k 
daki beynelmilel emniyetin b~ 
çiliğini deruhte etmiş olrnıı.ıt 
mucip olduğu bir zarurettir •. 

11 
Bununla beraber bir millet• ı 

sulh içinde yaşaması için y3li~ı 
sullıü sevmesi beyneJını i 

h d ıh . . ··tl11e•, sa a a su sıyasetı gu i• 
hatta bu siyaseti tutmak i· 
çin ordusunu en modern !fi 
lahlar ile techiz etmesi d.e .. ~t•· 
değildir; bu ordunun o sıla 

1
, 

rı kusursuz olarak kullanın• 
alrc:ması da lazımdır. e· 

işte Trakya manevralar~ ~e 
rek mi\1i hudutları üzerı~J'~; 
gerek beynelmilel sulhün ki~· 
demek olan Boğazlar ınınta r· 
!ıtnda sulh bekc:;iliği yapa~ ~te 
dumnzun .maddi kuvvetlerı •(j/ 

beraber manevi hareket kab,1 ili 
yetlerine inkitaf vermek ıÇ 
yapılıyor. M ı ıS 

ASI~ 
ç·ıı ıı 

Hidekanın geri çağırılmaı;rnırı :fi J:I 
"k .. 1.-...tltfl ı 

k\ımeti ile diplomatı munase!J<' . etı1l 

tedildiği manasnı tazammun ed.ıP ,e~•9 
diği sualine bu zat kaçamaklr bır 
vermiş ve demiştir ki: uıe'~ 

"Ekser ahvalde siyasi mürnes5 tıet'' 
• 1 ik urıast 1• geri çağırılması dıp omatı m t ıı· 

• d" d"v• "fade eder• ·'' rın kate ıl ıgı manasını ı """ .. asev· 
bazı ahvalde de muhakkak murı 
rin katedilmesini istilzam etrne:ı... t 

Hükumet merkezi nakJolu"'1>';, bit 
Tokyo 16 (A.A.) - Şangha.Y ııfıı'' 

Japon membaından gelen bir telgr sf Jı' 
mede Çank Kay Şekin bütün s~Y"11uı:ı1 
derlerle görüştükten ııonra Nankıfl ıcıı~' 
metini başka bir şehre nekletrne~e 
vermiş olduğu bildirilmektedir. ol'ıı 

Mareşal, hütemadiycn gelmekte ,ı: ~ 
Japon takviye kıtaatma karşı ko>'1'1 ,ıeı1 
zere hemen Şanghaya hareket e;~ fP' 
için altı fırkaya emir vcmıiştir ... f (l111eı 
lUrnat almakta olan mehafil, hU . ıcd 
merkezinin nakline karar veriltl'le

5'r•}°' 
fiyetinin Çang Kay Şekin JaP0ıt, ~' 
karşı kati bir harbe girişmeğe ıca~11ııdıl 
miş olduğuna deıalet etmekte b\l 
ğu mütaleasmı ıerdetmektedir. 

tiba şudur: ( t b l S hh"' M•• } 
Trakya köylüsü huzur ve emni- S an U 1 1 UeSSeSe er arttırıfl~ 

yet içinde harıl harıl çahşmakta- 1. • ıt L • d • 
dır; mütemadiyen harman savu- ve eKSI me HOm1syonun an. iri 

• rup buğdayı, samanı ayırıyorlar, Eksiltnıeye konulmuş iş: ı, 10, 14, 15, 17, 18 No. lı pavyonların t,8.lt'I 
otları denk edip taşıyorlar, araba"" Keşif bedeli: 7634 lira 71 kuruş. 
lar dolusu kavun, karpuzu satı,a Muvakkat garanti: 572 lira 63 kuru§. 
gönderiyorlar ve biliyorlar ki şu Bakrrköy emrazı akliye ve asabiye hastahanesinde yapılacak olan 
küylerinin yanıbaşında yapılan yazılı işler açık eksiltmeye konulmı..ştur. 
büyük manevralar onlara yerleri- 1 - gksiltmeye konulan iş 1818 937 saat 15 30 da Cağaloğlunda Srhhıtt 
nin, yurtlı-.rının erediyen kendile- İçtimai Muavenet Müdürlüğ>:i bin:mndakurulu komisyonda yapılacaktır. • ,tıı1 

rine ait olarak kalaca~ını ve hic 2 - Mukavelename, eksiltme haym.dırlrk işleri genel hususi ve fcnnt ~e(!el 
bir bayancı gözün b•1 ilimli ve gii- meleri, proje ve keşif hülasasilc buna mütcferri diğer evrak 39 kuru~ 
zel to.prakl~r~ çevrilm,;~e cesa~et mukabilinde ko~isyon~an alınabilir. 000 ıir: 
~dern1yere'Ztnı ,.n kat ı ıfade ı!~ 3 - fsteklıler carı seneye ait ticaret odası vesikasile bu L~e benzer 3 

rtsf 

temin rden 1'sil ve kahramanci' hk iş yapttğrna dair Nafia müdüılüi·:in'3cn ahmş olcfukları mütca.~hitlilc • i 
bir kefalettir. tııile muvakkat garanti makbuz veya banka mektubu ile birlikte belli gUrı vt 

Relik Ahmet Sevengil tc komisyona gelmeleri. ( 48 51) 
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lstanbul P. T. T. Vilayet 
Müdürlüğünden: 

1. - 3222 No. Ju telıiz kananunun 7 inci maddesinin (A) fıkrasında yan 
lı umumi telsiz telefon neıriyatını almağ a mahsus tesisattan her mali sene için 
alınacak ücretler aşağıdaki fıkralar da gösteriJmi§tir. 

a) Yalnız kulaklıkla dinleyebilen kris al dedektörlü ambasız ve hoparlörsiU 
ahizelerden 2 lira. 

b) Meskenlerden, nüfusu on binden az olan yerlerde 5 ve nufusu on binden 
çok olan şehirlerde 10 lira, 
c) Kara ve hava nakil vasıtaları ile lima •• dahilinde çalışan deniz nakıl vasıtala 
nndaki tesisattan 1 O lira, 

d) Liman haricinde çalışan yolcu vap rlarının salon veya güvertelerine mev 
zu tesisattan 30 lira, 

umuma mahsus kahvehane, çayhane, 
gazino, sinema, tiyatro, dans salonu 

bahçelerine mevzu tesisattan 10 lira, 
c) fıkrasında sayılan umuma mahsus 

için 20, ikinci sınıf için l O lira, 
e) fıkrasından sayılan umuma mahsus 
için 30, ikinci sınıf için 20, üçüncü eı 

e) Nufusu on binden az olan yerlerde, 
kırathane, pastahane, lokanta. birahane, 
ve barlarla otelJerin umumi salon ve 
f) 10 ila 100 bin nufuslu tehirlerde, 

mahallere mevzu tesisattan birinci sınıf 
g) 100 ili 250 bin nufuslu ıdıirlerde; 

mahallere mevzu tesisattan birinci sınıf 
nıf için 1 O lira 

h) Nufusu 250 binden fazlaolan şe hirl~rde e) fıkrasında sayılan umuma 
mahsus maha1tere mevzu tesieattan birin ci sınıf için 50, ikinci sınıf için 30, üçun 

cü sınıf için 20, dördüncil ıınıf için 10 lira. 
i) HalkevJeri, spor kulüpleri, aske ri kulüp ve mahfeller, h.aıtahaneler mek 

tepler ile belediyelerin menafii umumiye ye badim tesisattan 5 lira, 
j) Spor kulilpleri ile askeri klüp ve mahfellerden gayri kulüplere, bankala 

ra ve telsiz alıcrst aatan miieueselere m evzu tesisattan nufuau on binden az olan 
yerlerde 10, 10 ila 100 bin nufuslu şehirlerde 20, 100 ili 250 bJn nufuslu §ehirler 
de 30, 250 binden faz]a nufuslu tehirle rde 50 lira, 

k) Yukardaki fıkralarda sözil geçm eyen bililmum tesisattan 10 lira, 
ı. - Birinci maddedeki ücretler be her tmsatın yalnız bir hoparlörü mev 

cut olduğuna göre tcsbit edilmiş olup b u tesisattaki hoparlör adedi birden ru 
la oluduğu takdirde beher fazla hoparl ör için keza her sene yüzde 25 niıbetin 

de fazla iicret alınır. 
3. - Birinci maddenin e) fıkrasında sayılan umumi mahaller: mahıUi be 

lediyelerce tasnif edilmemi§ ise birinci sınrf ücrete tabi tutulur. 
4. - Kanunun 7 inci maddesinin (B) fıkrasında yazıh abone olanlar için 

matbuat, borea gibi haberleri almağa y arayan husuıf telisattan keza her mali 
sene için, 10 ili 100 bin nufuslu ıehirle rde 50 ve 100 binden yukarı nufuılu şe 

birlerde 100 lira alınır. 
6.- P. T. T. idaresinin telsiz posta larından biri vasrtasite neırettirilecek 

ilan ve reklamlardan aşağıdaki cedvelde gösterildiği veçhile ücret alınır: 
Günde bir defa okunmak üzere Beher defası için kelime baıına 

ilin müddeti alınacak ücret 

~ ~ ~ ~~ 
l 00 30 
3 00 25 

12 00 20 
1 
3 

00 
00 

15 
10 

Bu ilin ve reklamlardaki kelimeler, telgraf kelimelerinin tadadındalci esaslara 
göre sayılır Ve beher ilan ve reklamda mevcut kelime adedi beşten az elliden 
fazla olamaz. 

6. - P. T. T. idaresinin telsiz postalarından biri vasıtası ile yapılacak trans 

S hh4. M •• ı ı- Birinci sınıf Operatör - misyonlardan beher saat ve kesri için altrnı§ lira ücret alınır. Ancak ger~k dev 
1 1 uessese er arttırma Or. CAFER TAYYARI Jet müesseselerinin gerek huıusi müesseselerin yaptıracaklan bu transmısyonlar 

\re k · ı k için stüdyo ile transmisyon yapılan mev iler arasında vücuda getirilmeli mukte 

t 
e "81 t fll e Ü ffi İS yo fl U Il d fi fi : Umumi cerrahi Vt! sinir, dimağ zi ne_şriyat devresi ile telefon devresinin P. T. T. idaresi tarafından lüzum göste 

ı._ cerrahisi mUtehaasısı 'Gilt .. rilecek tekilde tesis masrafı alakadar müesseselere aittir Aksi takdirde trans 
ıneye konulan i§: Mutbak ve hasta bakıcı odaları il%er:indeki tarasın Paıü Tıp f'.- 1-ülteai S. Aaıs' •--· ... wuu misyon talebleri kabul edilmez. ' 

!{elif bed . demir camekanla örtülmesL Erkek kadın ameliyaUarı, dimağ 7_ 5 ve 6 ıncı maddelerdeki ilin, reklam ve transmisyonlar için alınacak üc 
lıfuvaıc eh: 1998 lira 80 kuruş. estetik - "Yüz, meme, k&rm bu- retler devlet müesseselerinden ve menafii umumiyeye hadim mileHeaelerden 

14 lfayd kat garanti: 149 lira 91 kuruş. ruşuklukları,, Nisaiye ve doğum üçte biri olarak alınır. P. T. T. idaresinin ilin reklim ye transmisyonları ücrete 
lç11t ek a:ı>aşa emrazı sariye bastaha nesinde yapılacak olan yukarıda yazılı mUtehaSsısı l taht değildir. ( 5260) 

~ ı_~1~~~~m~~ M~~~=s~mM•~•n•n =-~-~-~-------------------
~'ven.et k~ıı~e 18/8/937 günü saat 15 de Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai 8 den 10 a kadar & bbU & rsı·an bu 1 Srh h,\ı Müesseseler Arttırma 

~ 2 _ :UdUrlüğil binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. öğleden sonra Ucretıidir L 

ı;ıeli Pto. Uka~ele, eksiltme bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şartna- .Beyoğlu, Pannakkapı, Rumeli Ban ve Eksi 1 t m e k o nı i syo n undan : 
· Je keşıf hulasasile buna mUteferri diğer evrak komisyonda görülebi- - No. 1 Telefon: 44086 -

ıı ...... 3 1L.AN Bakırköy emrazı akliye ve asabiye hastahanesine lizım olan 4000 adet 
,:_'11~ ~ İstek~iler cari seneye ait ticaret odası vesikasile bu ic::,. beıız.er 2000 don, 4000 adet gömlek, 500 yatak kılıfı ve 3000 jastık kılıfı açık eksiltmeye 
. .,.tı •• _~ Ya t - ır- Kandilli iskelesinde mukayyıt ha-
~ "'qfJe P ıgına dair Nafia mUdilrlU ğilnden almı1' oldukları müteahhitlik mil olduğum sandalcı ehliyetnamesini konulmuştur. 

\>e .... _ nıuvakkat garanti makbuz veya banka mektuplarile birlikte belli 1 _Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdilrlilğil bına-
~ ~ k ~~ 

1 
~ omisyona gelmeleri. (4850) y smda kurulu komisyonda 18/81937 günü saat 16,30 da yapılacaktır. 

Yenisini çıkartacagımdan, eskisinin 5 
~t 2 _Muhammen fiyat: Don için 37, gömlek için 46, yatak kılılı ı 76, yas-
~ ~ b hükmü olmadığını bildiririm. qn ul s hh"' M .. 1 A Kandilli: Agah tık kılıfı 22 kuruştur. 

1 1 UeSSeSe er rttJrma --------- 3 - Muvakkat garanti 364 lira 69 kuruştur. 
\1 E • •-.-• T i f O B j L 4 - lstekliler şartname ve nilmuneleri her gUn komisyonda görebilirler. 

p.. ı,ta e ksiltme Komisyonundan: ,. Or. iHSA" SAM·.--' 5 - İstekliler cari seneye ait ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanunda 
'QUbu tıbuı Le r yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubu 
~~. rıu nu Y ı Tıp Talebe yurd•J talebesi ihtiyacı için mevcut §<lrtname ve fifo ve para tifo hastılıklanna tutuı iJe belli giln ve saatte komisyona gelmeleri. ( 4852) 

11tllıeye knıunesi gibi ( 1210) metre paltoluk kumaş kapalı zarf suretile ruamıi için ağızdan ıimao Ufo hıp-
hi l _ ı;; onnıuştur. landır. Hiç rıhatsızlıt verme7.. Her 
'llda1ti kiiltnı.e: Cağaloğlunda l)ıhhat ve İçtimai Muavenet MıJ.düılüğü kes alabilir. Kutusu ss Kr. Çorum Nafia MOdDrlUğOod~n: 

~ - 1't konıısyonda 18/8/937 çarşamba günü saat 15 de yapılacaktır. ••••••••••••••.. l _Eksiltmeye konulan iş: Sungurluda yeniden yapılacak 22226.48 lira 
3 - ~ Uhaınrnen fiyat: Bir metresi ( 420) kuruıtur. ZA Y1 - T. C. Ziraat bankası f stan- keşif bedelli ve beş dershaneli ilk okul binasının inşası i§idir. 

b~ i - t uvakkat garanti: (381) :ira (15) kuruştur. bul şubesine 6561 sayılr cüzdanla tevdi 2- Bu i- ait şartname ve evrak ıunlardır: 
~ L.. StckJile .. .. r-
~ 'Ct'Jı1.ttıdcl r ~umune ve yartrı.ımeyi Çemberlitaı civarında Fuat pata tur eylediğim meblağ için istimal etmek A- Eksiltme §artnamesi. 

~ilirJ LeyJı Tıp Talebe Yurdu Merkezinde görebilirler ve parasız olı üzere bankanın evrakına tahtim etmiş B _Mukavele projesi. 
~ ~ . 

~ ;ı. - İıtelcJiJ . • . . olduğum tatbik mühilrümil kazaen c _ Bayındırlık işleri gene] şartnamesı. 
~til tıtJı beı ~rın carı seneye aıt tıcaret odası vesikası ve (2490) sayılı kanun zayi eylediğimi ve atiyen zuhur ile D _Fenni ve hususi şartname. 
~l t birJiltt gelerı. ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektup bankaya ibraz edildiği takdirde bük- E _ iKeşif, silsile! fiat ve metraj cetvelleri 
~ o7•2;;nı günde ihale mtôndcnbir saat evvel komisyona zarflarını ver mü kalmadığını ve mührümü istimal F _Proje . 

.... ~ eylediğimi mübeyyin işbu beyanname lstiyenler bu evrakı Nafia Vekileti yapı işleri umum müdUrlUğU binalar 
l>e••ı Ziraat bankasına tevdi olundu. heyetinde ve Çorum Daimi Encümeni ile Nafia müdürlliğünde görebilirler. 

... y et o 1 il LI 1 r ~ l t' t (22877) 3 - Eksiltme 937 .Ağustosunun 26 ıncı perşembe günü saat 16 da Çorum 
e Q em ryO Brl Ve m&D 8f) 'i •------------vilayet Daimi Encilmeninde toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır . 

.\~~lltca.r ~~el_ DlrekllJrlDğOndeo: ZAYİ - Bodrum nüfus idaresinden 4 - Ek!liltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
l>l hattı Usbesıne ınaluıus D.D/118 No. tarife, 1191931 tairhinden itibaren aldığım 334 doğumlu Giritli Mustafa 5 _ Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1666.99 lira muvakkat teminat 

na da te§Jllil edilmiştir. (2783) (5290) oğlu Ali yazılı nüfus cü?.danımı zayi vermesi ve ~ağıdaki vesikaları göstermeleri lazımdır. 
ettim. Yenisini çıkaracağımdan eskisi- Ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair vesika ve bu işleri yapabileceğine 

O 
Giz Hekimi nin hükmü yoktur. <V. N. 22872) dair Nafia Vekaletinin ehliyetnamesi. 

ZA Y1 - Kars lisesinden 935-936 6 "' ki ·r kt k 'I' ŞQk ZAYİ_ CUuJanrm ile beraber ara- - ı.e ı me upları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline a-
C.t.ıo;ı rQ E"rlan ders yılı bitiminde aldığım tasdikna- bacı ehliyetnamemi zayi ettim. Yeni- dar yukarıda sözü geçen komisyon reisliğine makbuz mukablJinde verilecektir. 

(c_h~t~uıı.ıt'9ın.anıye cad. fü, melerim kayboldu. Yenisini alacağım- sinı çıkardığımdan eskisinin hilkmU Posta ile gönderilecek mektupların nihayet saat 16 ya kadar gelmiş olması ve 
u Eczanea.i yanında 1 dan eskisinin hükmü yoktur. yoktur. (V. N. 22876) dış zarfın milhür mumu ile iyice kapatılmış bulunması lazımdır. Poetada ola-

'l'eıetOQ. 22566 Ke1lan Tan Celal cak gecikmeler kabul edilmez. (5293) 



8-KURUN 17 AÖUSTOS 1937 

1 bia ş·r e i 

'UClttNOfn 

Satışa çıkardığı son 
plAklarını muhterem 

mu,ıerllerlne takdim eder 
~·-

Sivasb Veysel ve lbrahl 
f 7 3 7 O Kayseri kirik havası 1 7 3 6 7 

Yeni Kör Oğ]u 

Bay Kemal Gürses 
17369 Yaban elleri 71368 

Zeytun Karam 

Bayan Suna Ya,ar 
1 7 3 7 t lki koca alacağım 

Yeni kanarya 

Bayan Nennlıı 
Sarı bebe'k 
Gönül acısı 

Bayan Küçük BediB 
Penbeli kız 
Gözlerin tatlı olsun 

(Kayseri vilayeti Daimi encümen 
başkanlığından) 

Vilayet merkezindeki arsada yaptırılacak 99557 lira 42 kuruş keşif bedel· 
Ii memleket hastahanesi inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Bu inşaata aid evrak şunlardır: 
Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, hususi şartname, metraj defteri, 

ı..~if hulasası, temel, bodrum, zeminkat planları, ön ve arka ve yan polikinli~ 
cepheleri ve şakuli makta ve bayındırlık işleri genel şartnamesi ve şose ve 
l:argir inşaata ait fenni şartname. 

Eksiltme 27 - 8 - 937 tarihine m üsadif Cuma günü saat 15 de Vilayet 
Daimi encümeninde yapılacaktır. 

İstekliler bu işe ait evrakı her gün Daimi Encümen kaleminde ğörebilir 

ler. 
Eksiltmeye iştirak etmek isti yenlerin 6228 liralık muvakkat teminat bel. 

gesi, ilandan sonra alınmış ticaret odası vesikası, Nafia Vekaletinden alınmış 
müteahhidlik vesikası, Vilayet Nafia müdürlüğünden alınmış ehliyetname, in
şaatm başlangıcından sonuna kadar di plomah bir mühendis veya bir mimar 
istihdam edeceğine dair noterlikten tas tikli belgeyi vermeleri şarttır. . 

Eksiltme 2490 numaralı kanuna tevfikan yapılacağından kanunda tasrih 
edilmiş vesikaların da verilmesi 18.zım dır .. 

İstekliler kapalı zarflarını yukarı da yazılı saattan bir saat evveline ka
dar makbuz mukabilinde Encümen ba şkanlığma vermelidirler. Zarfların yu
karıda yazılı saata kadar yetiştirilmek üzere iadeli teahhütlü mektup şeklinde 
gönderilmesi caizdir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

İşbu keşifnamede Nafia Vekaletince icra edilecek tadilatın bila kayıt ve 
şart müteahhid tarafından kabul edile ceğinin teklif mektuplarına derci 18.. 
zımdır. 

1 Türk Maarif Cemiyeti 
idaresinde 

r a K z Lisesi 
Orta ve lise kısımlarına 20/ Ağustos/937 de~ itibaren Webe kabu· 

tüne ba§lanacaktır. Gündüz ücreti 35 yatı ücreti 185 liradır. Matbu izah 
name mektep idaresinden istenebilir. bilir. Her hu.sus için Bursada. Kız 

~ liı:ıesi dire!üörlüğüne müracaat edilmesi. ( 4997) 

-r-----.ı Denizyolları 
1,LETMESi 

Türk Hava Kurumu 
Piyangos1-1 
11 Eylül 937 dedir, 

fi. " ~~~r •' "J: " ..... ~ ... ~ . :..... ' •. . . 

Ankara M~rkez Hıfzıssıhha milessesesl 
Satınaıma Komisyonu Risllğlndo: 

l - Eksıltmeye konulan iş: Müenese serum a~ı kısmınc1 satm alınacak mu. 
hammen bedeli 7620 lira olan 240 dana iıe 14 malak yavrusudur. 

bilir. 
2 - Şartnamesi parasız olarak müessese muhasip mutemetliğinden ahna. 

3 - Eksiltme 21 • 8 • 937 cumartesi günü saat 11 de yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 571 lira 50 kuruş muvakkat te 
minat vermesi ve ayrrca Ticaret Odasına kayıtlı olup bu nevi işler üzerine müte
ahhitlik yaptığını tevsik etmesi lbımdır. 

6 - Teklif mektupları yuk:ırda üçüncü madıdede gösterilen saatten biı 
saat evveline müessese satın alma komisyon resiliğine makbuz mukabilinde ve. 
rilecektir. Dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmı§ olması şarttır. Postada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. (2521) ( 4876) 

Ankara Valiliğinden: 
Sincan köyünde yeni yapılacak 100 göçmen evi için kapalı zarf usuliyle ya. 

pdan münakasa 4 Ağustos 937 tarihine muallak iken tayin edilen saat 15 de ta
lip zuhur etmemiş olduğundan arttırma ve eksiltme ve ihale kanununun 40 mcı 
ınaddesi mucibince bir ay müddetle pazar Iıkla açık eksiltmeye vazedilmiştir. 

Acenteleri: Karö5y - k~prllbqı 
Tel 42362. Sirkeci Milhtirdar Zade 
ı•--Hmı telefon: 22740 __ .. 

iz mir 
Fuarı ·Mü
nasebetile 
FevkalAde Posta 
İzmir fuarının açılma töreni mü • 

nasebetile 18 Ağustos çarşamba gü 
nü saat 11 de Denizyolları işletme
sinin (Karadeniz) vapuru fevkala· 
de sefer olarak lzmire gidecektir. 
Gidiş geliş bileti alanlara 25 Eylfıle 
kadar dönmek §artile yüzde elli 
tenzilat yapılacaktır. Bu biletler 
için fotoğraf lazımdır. 

Cumartesi postası için bilet al
mış olanlardan çarşamba postasile 
gitmek arzu edenler salı günü ak
şamına kadar acenteliğe müracaat 
ile yerlerıtıi kapatmalıdırlar. 

(5314) 

Büyük 
keşide 

ikramiye: 50.000 Liradır, 
12.000, 10.000, lirah~ Bundan başka : 15.CCO, 

ikıamiyeJerle ( 20.000 ve 
ıki adet mükafat 

10.000) liralıK 

vardır. 

llik ~at: ., 
7 E 1.1 9"7 " ·· k k d. b'l t• 'degwişti~ Bilet alan herkes / y u v gunu a şamına a ar ı e ını 

bulunmalıdır. 

Bu taı ihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur.. __/ -----

~~!l!!!!~!!~!!~~~!!!!~!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~i~ç 
.Kadıköy 10 uncu mektebin ta.n:ı d ıı 

eks'ltmeye konulmuş ise de belli ihale gününde isteklisi bulunmadığın :Oı-01 
zarl.ğa çevrilmiştir. K şif evrakile şart namesi Levazım müdürlüğün~e .. jufO 
bilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda ya @lı vesikadan başka Nafia mudur ıı1it 
den bu iş iç·n alacakları fen E"hliyet ve sikasile 108 lira 49 kuruşluk ilk :e-eı:ıc 
makbuz veya mektubile beraber 27181 937 cuma günü saat 14 de Dailllı 
mende bulunmalıdırlar. (İ) (5315) 

Beşik taşta Tapu Sicil Muhefızhğıos &t 

Keşif bedeli 632 lira 77 kuruştur. Muvakkat teminat parası 4413 lira 77 ill•••••••••••••- Beşiktaşta Türkali mahallesinde Camgöz sokağında 33135/ .. Jl~u· 
(Büyük Esma sultan) namile maruf mektebin Vakıflar umum Jl'.lU~~Jlll kuruştur. Alakadarların 5 Eyliil 937 tarihinde tekliflerini Ticaret Odası vesikası. 

nı ve 1937 senesi müteahhitik vesikasını ve teminat mektubu veya makbuzunu 
adı geçen günde nihayet saat 15,30 akadar Ankara Vilayeti Evrak kalemine 

teslim edüp mukabilinde bir numara pus-lası almaları lazımdır. İstenilen idari, fen 
ni, şartname ve keşif ve planları Ankarave İstanbul iskan Müdürlüklerinde göre 
bilirler. (5194) (2710) 

Istanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 

ZA Y1 - Mal ve mülkümü evlatlığım 341 bütçe kanununun 4 üncü maddesine tevfıkan vilayet hususi idaresı 
Şerafettine terk ve hibe ettiğime dair tescili istenilmektedir. . ..;e t 
Üsküdar noterliğinden tanzim olunan Sözü geçen mektebin tapu kaydı bu lunmadığından tasarrufun tesbıt ğjllcl 
senet ile tatbik mührü ve resimleri kiki iGin 21/81937 cumartesi günü saat 14 de yerine memur gönderilece ~ 
12/81937 tarihinde kaybettim Yenisi- mezkıir gayri menkulde tasarruf iddia smda bulunanların tayin edilell ~· 

· h'.k .. yerinde bulunacak memura ve yahut bu müddet zarfında Sultanahmette (l;) ni çıkaracağımdan eskisinin u mu 
yoktur. (V. N. 22873) taş tapu sicil muhafızlığına ümracaa.t eylemeleri lüzumu ilan oıunur.(5315) 

V sküdar fenerci Sadık somğı N o. 
6 Sadiye 

ve Eksiltme Reyoğlu Tahsilat Mildilrlilğünden =. 93~ Komisyonundan: o T o R Şükrüllah Hayati oğlu Rizakullahm Hocapaşa maliye gube•iJl•. ~ ~ 
Diyarbekir Nüumne hastanesi için satın alınacak ı ı 9 kalem eczayı tr'>biye (C) K 935 yılları kaz:ınç vergisinden olan bor cundan dolayı Beşiktaş Teş'-riJ<l)ii1'e 

21 kalem malzemei srhhiye ve 39 kalemkimyevi ecza açık eksiJtmeye konulmu~ 'Necaettln Atasagun lıallesinin Teşvikiye Kağıthane cadde sinde eski 24 mükerrer, 24 fil glı~ 
tur. Her gün sabahlan sekiz buçuğa yeni 160, 162 kapı sayılı bir tarafı Ni şantaşı caddesi bir tarafı ifr~ı:ı. rf, 

1 - Eksıltme Cağaloğlun.da Silıhat ve İGtimai Muavenet müdürlüğü bina- ak~amlan ı 7 den 20 ye kadar Lale ferağ olunan 149 ziralı arsa bir tarafı ';ah idin arsası tarafı ra.bll J(!l6~t 
~ında kurulu komisyonda 18181937 gü nü saat 16 da yapılacaktır. ti tayyare apartmanları ikinci daire kiye caddesile Gevrilmiş Sultanbeyazıt vakfından 348 zira 16 pa.rınal< ;pOtl 

1-: Mo,:h~men fiyat: 1801 lira 80 kuruştur. 3 numarada hastalarını kabul eder. tevsii intikalli tahtında dükkanı müş-temil 48 bin Ura mukabilinde tıl~ 
3-: Muvakkat garanti: 153 lira 14 kuruştur. Cumartesi günleri 14 den 20 ye ka bir bap apartımanın ipotek fazlası aleni olarak son defa müzayede ile sıt 
4 - İsteliler şartname ve listeleri her gün komisyonda. görebei1irler. dar hastalarını parasız, Kurun, Ha tır. t j4 
~ - İstekliler cari seneye ait ticar"t odası vesikas:Je 2490 sayılı kaıı;.ı:1da ber okuyucularını dakupon muka- Talip olanların 2318/937 tarihine rastlayan pazartesi günü 838 1'~~ 

razıh belgeler ve bu işe yeter tnU\>"lkkat garanti makbuz veya banka ınel.:i:ubu ! bilinde muayene eder, sonra ~ 7,5 pey akçelerile Beşiktaş kazası kaymakamlığında nıilte9e 
ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (4853) 1-..-------------- re heyetine baş vurmaları ilan olunur, (5313) 


