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11avemlzle birlikte 

Bugün 24 sayı/ a 

S tleryerde 
100 para 

Amerika ile birlikte yaptığı teşebbüs reddedilincelff arbe benzer bir 
lngiltere Japonyaya kızd•manevra sahnesi! 

"'rlrnes gazetesi bir .,,akalesinde 

insan istediği gibi dost bulamaz, diyor 

Çinde vazi1Jel tekrar g_e~qi'!le~ti 
Almanya Çindeki askeri muallimler1.~~.ger~. ç~~~~or 
Çaıışma 
,. saati 

\.._ lt llı"' d ""11-.~ u det evvel lıtanbulda 
l'aı 1'le bazı bankalar arasında 
•elciıde"t:_ıninde ite ıabahları ıaat 
ltijJ 1, tl~~k v~ aaat birde 
~\lftu. tnıak ıçın bır teıebbüı ol
tıee •e u te~e~büı müıbet bir ne
lerden fnıeınııtar. Diğer müeaseı..!
ltrııı ~rı olarak yalnız banka
IÖrijlıııe tarzda hareketi doğru 

lilJc· llıittir. 
laltQıle~~~en faaliyetleri itibarile -

~-6..JL::tı.n umumi hayabna aıkı JCJP<m askerleri Çimle bir demAryolu tızerimre-

1 ~ lı olan bankaların, ya- h · d k k 1 d k' J 

.~ 1• takım müe1teıelerin T k 
0 

6 (A.A.) - teblii: etın e i mınta a ar a ı apon 
L..~... 0 y .' h ekil sahasında 5 A· tabaları evlerini terkederek Şanı:· 

: " aelerden ayrı bir guıtoıta vazıy Tahliye itleri hemen bitmit gibi· 
1 1 etmeleri mah· olmamıttır. • d" 

flinlandiya donanmasının manevıasını 

seyretmek isteyen 

Bir Sovyet filosu Alman tah
telbahirlerinin yaklaşması 
üzerine ortadan kayboldu 

Helsingfors, 6 (A. A.} - Finlandıya 
donanması, Helsingf ors önünde ma
nevra yapmakta olduğu sırada ortaya 
ufak bir Rus filosu çıkmı§, ve manev
rayı takip etmek ister gibi bir vazi-

yet almıetır. 
Finlandiyayı resmen ziyaret etmek-

te olan Alman tahtelbabirlerinin yak
laşması Uzerine Rus gemileri ortadan 
kaybolmuştur. 

----------------------------

"lngilizler lsfanbulu 
alsalardı ... ,, 

Vinston Çörçil'e göre 
Büyük Harp o zaman 

bitecekmiş! 

\\ ~I ~ da böyle reımi ve . Aaken a~ ette bir değişikli\. hay istikametinde kaçmaktadırlar· 

,· ayetleri mucip u- Japon aleyhtarlığı h~reketı art· ır. 
r)ü mahzurlar ve e umumi bir mahıyet alarak Vaziyet Yine Karı§h ı 

mıt v • . J D . b 
ıebbüıün kötülüiü- bütün Çine ıirayet etmıtlır.v apon Tokyo, 6 (A.A.) - enız a-

'

lk ez. Zira o mahzur- tebası memleketi terketmege baş• kauhiına ıelen bir habere göre, 
a.;'.lla .. lyetle'I' tatbiki ana 1tdi· tamıftrr. 5 Afuıtoıta Japon ,~olo· Hankeuda vaziyet daha ziyad~ 
;W 0~_teklinin eaaımda muva· nisi menıuplarr Şankiya~ov , ~a~ g~rginleıtiğinden, bir Japon müf-
~r:i'::.~aıından değil, ancak u· gan", (Tay. Yuen ve Taınan ı .. a rezesi dün akıam b•.ma kartı h.ı · 
·~~ette tatbik edilm~--:;İn· liye etmitlerdir. . zırlıklara baılamııtır. Bu hazırhk-

()ll:~.l~lir. Tsinan . Kiya . Çeu ıimendıfer ların aktam tamamlanması icap 
l't ıö ~ ıçın fikrimizce mevsimle· hattı üzerinde bulunan Japon ~o- etmekteydi. 
it~ l'fi .lllea&inin tanzimi iti bir lonileri ile Şatu ve Yu - N~n rfa Dün gece, Çinliler tehir içinde
•\\.~İ bir memleket nıeselP,· bulunan Japonlar bu ıehirlerı ter· ki telefon hatlarını keserek Japou 
,._lidf hükUnıetçe tetkik edn- ketmitlerdir. . (Sonu: Sa. 6 Sü. ~) 
bu

1 
.. _,r. Umumi olarak r-~mi ;e Yang. Tse nehrinin memba cı· ______ ...,...,...-------• .. --eı..i nıueııc:~!erdc s~n;_l'ilc: k .. ld .. .. ı 

~e. --•tleri t:;:c yemeğinden ''K ki ra o uru -'>'rılı ~e ıonra olmak üzere ikiye az 1 ana '' 
-.elatr. Bazı memleketler bu iki b• d 
••l-.ııu'~~ti arasında :.::.: • ..: • .)ot h· d .. "" .. .. 1 nen ır a am 
derler ~~'!', bir buçuk saate haare· ugu soy e 
~uk· .. •ier bazı memleketler İKİ v Ô 

'uç ıaat kcıfl,_,. freni,letirler. Arkadaşı }biş'in anlattıgına g I e 
ASIM US d k• .., 

.... (Sonu aa. 6 ri. 5) T .. ttigıv. 8 yaşın a 1 çocugun 
"''• ecavuz e d .. .. 1 •• 

B K 
. Halis nikah mcmunımın u• ii.•de ... . erıman 

Dünya güzeli Keriman 
Halis evlendi 

B. ](aç sene evvel Dünya güzellik 
ır v . H 

kraliçesi seçilen Bayan "'e~ıma.~ a 
}isin evleneceğini bundan bır muddet 
evvel haber vermittik. 

Bayan Keriman Halisin genç dok 

~~ca: babası tarafından öl uru muş 
ile,,, ağlar, hem 

\7 h Oideı im I 

torlanrnızdan dahiliye mütehassısı 
B. Orhan ile nikahlan d~~ kıyılmış. 

lstanbulda, Merdiven köyünde, "kah merasiminde her ıkı tarafın 
feci surette işlendiği anlatılan bir ci d~st aileleri ile kıymetli ve tanmmı§ 

sonra memleketimizde olduğu kadar 
bütün dünyada da büyük bir alika 
uyandırdığı malUnıc'hır· Dünya ıüze 
)ine o gündenberi bir çok yerlerden 
izdivaç teklifleri yapılmıt ise de Ba· 
yan Keriman Halis bunlann hiç 
birini kabul etmemit, nihayet müte 
vazi ve ıenç bir doktoru kendiıine 
hayat arkadqı intihap etmittir. Genç 
doktoru tebrik eder ve her iki tarafa 
uzun ve meıut bir hayat dileriz. ~l(: ~tinle hayat yolda§Jığını_ an· 

9öyıe .. Yan, hatırasının bir yennde 
••11, '?Yliyor: 

,ı_ alıtpı,· J.~ • 
""'" . vırçok dü ··ndüm · Hazıne-~ dıye fU · 
IOı"rke (&ltıncı Mehmedin etrafında 

)l1' be,.. >ı 8arayın keyf ve :::evk kanunu 
tere8 ·~ aleyhimde tatbik et~k i.'
>"1r.o.tltf>tıı.oıa loadar kıar~ duracaktım. 
~tt~ı.:::"Ydan bfı.!biltiin kaçaC<Jk. 
"ıttı ~yı 1c kıtdretlm yoktu. KanadlLı
ı",.aQ ~h. Beni nikah etmiye ra.:i o-

liatıratere boyun iğeoektim." 
~ d ın bu kısmında sonlara 

ili,. ~unları okuyoruz: 
19'&ai 0 8arayın i~mı Mu.,tafa. e-
bte<t 1' ~>ılı hükilmdan Altıncı Meh· ' kıy: it.ine oıı bin liraya nikah~
t~,., ~· iki h.:ırem ağcun şahit vazı· 

1'I ilef fh-dü, 
!&§~'la. kıyılırken ben kederimden 

lf dum.." 
"'- ltti ger • . 
"'~1 • n kız ağlamaya başlayınca Miilayun 

~li~ı-; M~demki ağlayorsun; vazl V k • güreşler 
'11erek· mı§ de kız, gözlerinin yaşı- ı arın l 
~ :aen °he .. . . -----d-er,,e'd ile 

'"' ~ m aglar hem gıderım! Ce- Tek'rda§ll V•n . ' 
~" ı l'l'nişı Ull lrn de Kampl ile 

tıı...._ -ı • bu h t - "' 1 k ~ laa a ıra satırlarında §U eskı gUref8C8 
brlayor musunuz? 

-tc* 

nayet olmu§tur· bazı zevat hazır bulunmuştur. 
Öldürülen Ramazan, B. Müıtak Bayan Keriman Haliıin Dünya 

isminde bir zatın yanında <:alıımakta güzellik birinciliğini kazandıktan 
d~B.M~~~n8~~~~r km~-----------------------
vardır. 

Köylülerin söylediğine göre Bay 
Müştakın karısı Bayan Havva pek 
asabidir ve Ramazanı mütemadiyen 
döğmekte, en ağır işleri yaptınnak 
tadır. Geçen salı günü sabahleyin ev 
de bermutat bir gürültii olunca kom 
ımlar buna aldırmamışlar ve Ramaza 
• (Sonu Sn. 6 Sii 4) 

1 

Bir adam eski 
karısını öldürdü 

Katil cinayetten 
sonıa kaçtı 

• 

Dün saat on dörtte Fatihte Hay -
darda Müftü Ali sokağında bir cina 

yet olmuştur. . v .. 
Kadıçeşmesı sokagında dort nu • 

maralı evde sebzeci Mustafa ile karı 
sı Binnaz oturmaktadır. 

Mustafa, Binnazm ikinci kocası -
'{Sonu Sa. «S Sü. ~) 

!ııııuııııııııınıııııuııııttıııııu111ıııı""""''"'•ıııııNHlllltııtı"""'' ztllllllllllııldllllAll111111111ııının111111111ııunıı11ı1111n 
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ilavesile beraber 
bugün .24 sayıta 

\ 1 Bu aaymın içeriıindc: - Deniz ve edebiyat: Hakkı Su ha; -
~ Münevver tipi: Sadri Ertem; - Türk Maarif Cemiyeti nasıl çalıtı 
§yor:-· Saffet Gürol; -- Bir Japon ailesinin bir günlük hayatı: Japon 
~ yada tetkikleri ile tanmmıt bir lngiliz gazetecisi yazıyor; - Sırtlanla 
~ nn susturduğu gece: Hikaye J 
Jıııııınıııuılfll4llll""1uılllfllllHllM111111ıııııııııı111111ıııııııııııı111hıııııt111t1lllh1uııltlllPnlnH11UllllllHIH1111111nıt1ıı11111ı11ı111ıııı11N1q\ 

lstanbulda tifo vakası 
kalmadı gibi 
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'IJa1oua melduptau: 5 
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Y alovadan kimler 
istifade ediyor? 

Abdülhamit devrinde eşkiga 
tehlikesini göze alarrık 

kaplıcalara gelen bir hasta 
Sanat işleri ile alakalı olanlar iyi lii 

bilirler ki demirden yapılmış maki- l'Ji' " 
nelerin asgari ve azami hadler arasın 
da oynayan bir ömrü vardır. Günün. 
muayyen zamanlarında dinlenme -
yen ve arasıra temizlenmeyen maki 
nelerin ömrü kısa olur. 

Bunun tersine olarak arasıra din 
lendirilen ve temizlenen makineler re 
uzun zaman yaşar. ı 

İnsanın vücudu da etten ve kemik ; 
ten yapılmış bir makinedir· Tabii l 
hudud dahilinde hayatını uzatabil • .~ 
mek için arasıra onu dinlendirmek ....... 
ve temizlemek lazımdır. Yazın Y alo 'j 
va kaplıcası gibi su mevkilerinde, ·~ 
sonra den.iz kenarlarında plajlarda • 
yapılan su kürleri bu temizlemenin 
ve dinlendirmenin birer~ şeklinden 
başka bir şey değildir. 

Hamqma giden bir adam sabun · 
ile yıkanma ve kese sürünme sureti l 
le sadece Clerisi üzerindeki kirleri a- ;;;;~~~~~~~lE!!;;;]~ 
lır. Şüpnesiz bu türlü temizlenme · 
sıhhat bakımından lüzumlu ve ehem Yal-OVcı kaplıca1arında Atatürk 
miyetlidir. Fakat vücut makinesi lcö§kitnün mcdhali 
qer gün işlerken Clahili kısıml~da 
b~r takrm kirler ve paslar peyd& olur; beş giln içinde liastalığmdan hiç bir 
bu kirlerin ve paslann bir kısmı kara eser kalmamış. 
ciğer ve böbrek'. vasıtasile süzülür ve En son misal: General Emindir. 
temizlenir; fa'kat diğer bir kısmı Bu zat Cla bütün vücudu romatizma 
muhtelif uzuvlar arasında Toksin dan tutulmuş, ayak atmaz, el ve kol 
C!enilen şekilde teraküm eder, k"alır. oynatamaz bir halde olduğundan 

işte vücut içerisinde l:lu türlü pas yine Yalovaya sedye içinde gelmiş. 
lamı terakümüdir ki türlü h'astahl< - Banyoya yardım ile girmiş. Fakat az 
lara sebep olur .. Ekzama, romatiz .. bir zaman sonra ikimsenin yardımına 
ma: ~'bi. isimler ile ifade e"dilen lias· ihtiyaç görmeden kendi kendine ge • 
'talıklar bunlarda.ndır· Ye bu türlü zinmeğe ve yine kendi kendine ban 
hastalıklara sebep olan pasların, tok yo edecek hale gelmiştir. 
sinlerin temizlenmesi de su kürü ile Geçenlerde Y alovaya iki Yuna.n 
olur. L·- ~ mebusu gelmişti. Birisinin adı Zarifi 

Romatizmaların ller tü.rlü"sü me'f olan lju iki ecnebi misafir Yalovayı 
tııellerdeki sancılar, asab elemleri fevkalade takdir etmişler. Yuna 
karın ağrılan, karaciğer ve safra ke· nistanda huna benzer bir su mevkile 
sesi, böbrek liastalıklan, müzmin is~ ri bulunmadığını da hayranlıkla söy 
haller, müzmin dizanteriler, intani !emişlerdir. 
veya ameliyat neticesi bağırsaklarda Munakkak olan cihet şudur ki Ya 
hasıl olan iltisakat, sancılı kadm has lovaya bir defa gelenler ve bir defa 
talıkalan gibi arızalar kaplıcalarda buradaki su kürünü tecrübe edenler 
büyük faydalar görürler. her sene gelmektedir. 

Fakat kaplıcalara gitmek için t:>u 
lürlü hastalıkların ağrılı ve sancılı 
§ekilde tezahüratını fJeklemek ta 
,bii doğru değildir. Su tedavisi böyle 
bır zaruret haline gelmeden bazı maf 
~allarda ağırbk mesela dizde veya 
hut omuzda bir romatizma haşlangı 
fI• el parmaklannda karmca.lanma gi 
pi r. ~ "'bi elem alameti görülünce der 

Tenis mUsabakaları 
Romen -Yunan ve Türk tenis~i 

leri arasındaki müsabaka bu ayın on 
üçüncü cuma günü Dağcılık kulü .. 
bünde başlayacaktır. Müsabaklar 
üç gün si.irecektir. 

Romen ve Yunan teniscilerinin 
en güzidelerinin geleceği alakadar 
lara bildirilmiştir. 

'' llıgilizler lstanbulu 
..,- alsalardı •.• ,, 

Vinston 
Harp o 

Çörçil'e göre Büyük 
zaman bitecekmiş! 

Temmuzdan sonra ağustos ayının 
ilk günleri büyük tarihi hadiseler ha 
zırlamak itibarile hatırlanacak bir 
devirdir: GiinünAAi.sletJ 

Bundan bir sene evvel 4 ağustosta 
Yunanistanda yeni ve sağlam idare 
kurulduğ\1 gibi, 23 sene evvel de In Dünyanın en Bir ,ahir sabhkl 1.~ 
~~tere ~anyaya 4 ağustosta harp kuvvetli çocugu öldU Holaı d~ da bir şeh i r satıiıia ;ı~b~ 
ılan etmıştı.. ı o h d ~ etruk ; rı mış. a a ogrusu, m rseltı• 

Bu münasebetle yazdığı bir yazı Üç yaşında, 35 kilo ağırlığında ve şehirin binaları, caddeleri, k 1 .5311' 
da Vinston Çörçil diyor ki: 1,25 metre boyunda olan bu İngiliz her isteyene gayet ucuz fiyatla 

k h çocuğu dünyanın en kuvvetli çocuğu yor. , J. 
Büyü arp, !Üphesiz ki, insan ~Dt" 

kuvvetini en iyi gösteren bir hadise sayılryordu. Bir boğaz hastalığı bu Bu şehrin terkedi.lmesinin se ··~ 
olınuıtur. Napolyonun Avrupada at hilkat ucubesini bir kaç gün içinde ne acaba? Bu, pek tabii bir ~eY. S° l>1 

koşturmasından sonra yüz sene geç öldürüvermiştir. müyorsa da sebep olan tabii bır 
mişti. 500 sayfalık bir kitabı birden yır disedir: h' 

U .. b. ddi d • traf 1 ta bilecek ve bilek ıkalınlığmda bir de Şehir, mü tema.diyen karal~ ..... '·~ 
mumı ır ma saa etin e a b wlD' 

yayılmağa hatladığı bir anda bütün mir çubı·ı~·u ükebile~ek kadar kuv .. cum eden denizin bırakbğı kıl e<f' 
dünyayı korkunç bir zelzele sarsh. vetli bir babanm çocuğu olan bu üç altında kalmaktadır. Bu suretle, ~ 

yaşındaki .yavru bir eli ile 25 kiloluk leri, sokakları deniz hergün biraz 
Esik nazır, bundan sonra, ilk gün bir ağırlığı kaldırabilmekte idi. ha yemektedir . r.~ 

lerdeki Fransız İngiliz o.rdu~un?~ Kartpostala kaç keli Bu vaziyet karşısında, H~ladJl 
Alman ordusu karşısındakı rıcatını me hükumeti Hellevoetzluie istnı~ ,1 
işaret ediyor ve sonra lngiliz kıta.la yazılablllr? bu şehri idare haritasından sil!111ş 1~ 
rı ile bu cephenin kuvvetlendiğini oraya artık boş yere para sarfet~111, söyli.iyor. Pirinç tanesi Üzerine ayet yazıldı . B ··ıerı , ten vazgeçmıştir. unun u ti 

Vinston Çörçile göre, bu, umumi ğmı işitmiş olanlarımız çoktur, fakat herkes oradan başka şehirlere ç 
bu sabır eserini görenlerimiz, bilme 

harbin seyrini değiştiren bir hadise dı miştir. ı.:ı 
yiz var mı ~ B k 9t1" olmuştur. 1\vusturya gazeteleri, böyle bir re ununla beraber, bu metru · ·~O 

Yine, ona göre, böyle bir ikinci ha orada yalnız yaşamak isteyenler 
1

1~ 
dise de Çanakkale harbidir: k'.orun daha kırılmış olduğunu haber çok karlı bi rmalikane teşkil ed0eC~ veriyorlar: Bir köylü, bir kartposta • tir: Çünkü, şehrin manastırı 4. ... 

1915 te İngilizler lstanbulu almıt im pula ve adrese mahsus yerleri ha.. 1 al" 
1~-' dı T" ki Orta A daki ra. Y. a, e. n büyük caddesi 1 5 O ır ../ 

o aaıar ur er vrupa riç yalnız yazı yazılan kısmı k ı '-"' 
1m ıukl ı ısesı - orgu ve çanı ile beraJJ" 

parator arla ittifaklarını kaybe-- na ba.:ıtan başa incili yaznw•tır. lncil 
d ki ' d l "' -s 80 liraya satılmaktadır. 

ece er veya Ana o unun çöllerine de 33,000 kelime olduğuna göre - -
çekileceklerdi. O zaman da Balkan köylünün meydana getirdiği işin us f Je 
devletleri, iki milyonluk aslieri ile, taııkıc ehemmiyetini biraz garip de Daı·m"ı sergı· nereo 
itilaf devletleri tarafına geçeceklerdi 1 d"' ·· b'l' · · o sa uşune ı ırız. 

Hiç şüpli~ yok ki, lngiliz fıloıu Delller isyan etil kurulmalı ? 
~akkaleyı zorlanır, obaydı veya fi 
İngiliz ordusu Geliboluya kadar F ransaaa Strasburg civarın.da, bir 1 stanbul Ticaret Oda ti 
Y,arsaydı harp 1~15 te bitecekti ve timarhanede isya~ çıkmış, deliler me Umumi Kltl~lnl~ flklrlS ~~ 
uç sene daha dunyanm batma gele murlara ve gardıyanlara karşı ayak lstanbulda umı sergınin nerede ıt 
cek felaketler sona erecekti. }anmışlardır. rulacağı etrafında açtığımız arı1'e1, 

1915 te İstanbul almmadı ise l>u Delilerin isyanı o kadar ani olmuş deva, mediyoruz: İstanbul Ticaret"'! 
nun sebebi orada yapılan hatalar. tur ki, hiç bir gardiyan veya memur Sanayi Odası umumi katibi Ce 
dan ziyade hükUmetin gösterdiği a· haric~ telefon etmeğe fırsat bulama N~mi diyor ki~ ·~ 
talettir. mış, hepsi deliler tarafından, iplerle --: Be~ce daimi sergi binası .~Jh' 

llli İngiliz ittifak I<abinesi ile kıskıvrak bağlanmıştır. en munasıp ve en u~gun yer G0 

1915 teki askeri reisler arasındaki Bundan sonra, deliler için artrk ne ~arkın~ bulun~ugu sahadır. he!' 
münakaşalar sakmılması lazım gelen meydan boştur: Timarhanede, hüc eyelmılel sergı, ls~bu~da ol'. 
şeylere iyi bir misaldir. relerinden dışarı uğrayan deliler, tam şeyden evvel İstanbul cıhetınde el"' 

B b·· "JC Çanakkal .. "din" manasile zincirden boşanmı§ deli malıdır. Bu kısım her bakımdan t tJ' 
b 

u ıkınuyu dan e um! harın gibi -binanın altını üstüne getirmiq he şayandır. Bir defa Cülhane P3t.~· 
op ç um sonra aakerı e 1 . . . . :.- S b 1 b ı d gı~·ı " ka alı '~-- • G er, camları, çerçevelen ındımuşler v.~ a~ay urnu sta~ u uı; e 51 • hn can cı llOKU1.1JI yıne arp dir tun dunyanın en ~uzcl hır parÇ~ , 

cephesi oldu. Verdunda, mermilerin İ . . . . . . dır. Buradaki tabii: güzellikler he J 
yağmuru altında yamn milyondan . syan eden delıler 60 kişıdır. Fa h h. b. d k r 0 
f ' k t f h b · d k'k · · d me emen ıç ır yer e yo to · b'' azla bir insan telef edildi a ımar ane ır a ı a Jçın e yan f" .h.. b'd l . . . .. h·rrı l 

• gınclan çıkınrş veyn bombardıman al un tarı ı a ı e erımızın mu ı tol'' 
Almanyanm bu Verdun hücumun tında kalmıs bir bina halini almı•tır kısmı bu parka yakın yerlerde ·~ 

daki hatası lstanbula hücum plaiımı · :ır • lanm tır Ş h · · · l bu tarı 
Bununla beraber deliler, pencere ve kış ·tı·e rımlız~n.ya .. nız k içir. 

atalete uğratan İngiliz aczi ve hata • I d ·ıyme ı eser erını gorme • 
smm bir mukabelesi sayılabilir. er en atlayıp duıarıya cıkmayı akıl h l 1 b" 1 h bllftl 1 

larma getirmemiŞ°ler, yalnız içerde 1 er yı ge e~ ın b~~:~ey~a nelırıilC 
hal kaplıcalar hatıra gelir· Vaktinden 
~vvel sıhhi tedbir almak bir sağlrk 
sigortasıdır ki küçük bir zahmet ve te! 
masrafla büyük zorlukların ve sıhhi ;;aJ n~aıset aıo em n ını «j)e 

hora tepmekle kalmışlardır. dar~nı .. gb~zer e~ . uyu · l ykl .,.(jre' 

F k t 
.h d 

1
.
1 

. k. k aımı ır sergıyı de kolay ı a " ı..jt 
a a nı ayet e ı enn yeme va b"I k ·· 1 1 · ında 11 

ti geliyor ve kannlan acıkıyor. Ken.. b~. e:~k ' guzed heserbenl n yan] akler ' lehlikclerin önüne geçilmiş olur. -- - - - -
1 Yalovadan kimler istifade ediyor~ B a 1 d v ,· n ,· h t ,·ya r 1 a d 1 ~ Bir gün, Yalova banyolarına gide 
l'el< buraya. senelerdenberi munta ~ 
~m surete devam etmekte olan kim 
t:seler ile biraz konuşmak herkese bir 

·.ı~ı · k k l nl b .. uyu eser a a u muş o ac w erme yeme verece o a a.n ag dır 

lamış oldukları için aç ve susuz kalı · ol ' 
Y

arlar. o zaman: Gülhane parkı denize yakıfl. bit 
ması itibarile de sergi için ınüeaıt 

- Açıs 1 su isteriz! diye bağırma 

!ikir vermeğe kafidir. 
Bir dostumdan işittim: Her sene Ya 
lovaya devam edenler arasında (M· 
Hason) isminde biri varmış ki kırk 
yıl evvel bütün vucudu ekzama için 
~e olduğu halde buraya gelmiş, az 
zaman içinde bu hastalıktan eser 
k'almamış. Onun için bugün hala ha· 
yatta olan bu zat kırk yıldanberi her 
sene muntazam surette Y alovaya ge 
lerek banyo alıyormuş. 

Yalova Abdülhamit devrinde bir 
nevi eşkiya yatağı olduğundan bir 
çok defalar kendisine: 

"-Seni eşkiyalar kaldıracaklar.,, 
Demişler. Fakat o Yalovadan gör 

düğü faydaları düşünerek Abdül -
hamit devrinde eşkiya tehlikelerini 
bile göze alm&ktan çekinmemiş! 

Singer makinelerinin Istanbul şu· 
besi müdürü Bay Remzi karaciğe 
tinden rahatsız imiş. Yalova banyo 
suna sedye içinde getirilmiş. Yirmi 

Yetmiş yaşına 
giren sabık İngi
liz Başvekili Bald 
vinin, artık bas
tona dayana da
yana yürüdüğü 
görülmüştür. 

Kendisi son de· 
fa, bir çiçek ser· 
gisini ziyaret e
derken görülmüş
tü. Romatizma 
yüzünden uzun 

zaman ayakta duramadığından 
şikayet ediyordu. 

Fillstlnln taksimi plAnı 

Filistinin Yahudilerle Araplar 
arasında taksimine taallUk eden 
planın Milletler Cemiyeti manda
lar komisyonuna havale edildiği 
malUındur. 

Son defa lngiltcrc müstemle
kat Nazırı Ormobi Goı-'un riyue. 

tinde toplanan komisyonda lngi- ğa başlıyorlar. yerdir· ~ıf 
liz Nazırı, on azadan mütetekkil Bunun üzerine etraf tan yetişen Beynelmilel sergilerde eğler'~ştir 
olan komisyonun Filistin planı jandarmalar geliyor, gardiyanları İp mına büyük ehemmiyet veri rJll ne! 
hakkındaki muhtelif su:.~brine, ]erden, delileri de açlıktan, susuzluk Gt··üıl~aknel palrkklı bu bakımdan ~uıe11 b · b k l ur u o ay ı an taşıyan en " ..s 
tam ır uçuk saat cevap :ermiş- tan urtarryor ar . yerdir. Burada güzel yeşillikler, \~ 
tir. Kansere •are · ı b .. ··k ~ 1 d · h9 

Sonra Nazır, yeniden bekletil· mıye er, uyu agaç ar, enız rdıf· 
miştir. Çünkü, İngiliz p'amnın bulunuyormu? ve her türlü tabii güzellikler "B ef 

Yanız iktisadi ve sanayi bir ~ı11' 
derhal tetkikine girişileceği yer- Bir İtalyan aliminin, 'kanseri teda her halinde kalmayıp, burada r~S! Je 
de, Filistinde son iki senelik ida- vi için bir usul bulduğu ve iyi netice edebiyat ve saire gibi sergilerirfl1ıı ·~· 
renin etraflıca gözden geçirilme- ler veren tecriibeler yaptığını yazmış açabiliriz. Bundan başka her yıl 1~. 
sine karar verilmiştir. tırk. pılmakta olan Festival eğlene~ ·hP 

İngiliz Nazırına sual soranlar Diğer taraftan, ayni esas üzerin balolar, tarihi toplantılar, edebı Jp8 
arasında, Norveçle bir kız mekte- de, başka memleketlerde de araştır • faller ve daha aklınıza ne gefö'0

1
1 

binin müdürü olan Daneviç isimli malar yapılmaktadır. Fransada ilim hepsi burada ve güzel bir şekilde· 
bir kadın da bulunuyordu. akademisinde yqpılan bir konferons pılabilir. ~ 

Bu kadın, Filistinin herhangi ta, bir porfesör, tav~an üzerind'!ki Yalnız sergi yapılırken dikka~ \e 
yeni bir rejimi altında kadınların tecrübelerini anlatmış ve iyi netice al ceğimiz bir cok noktalar var. J3ır .. U 
çalışma şeraitinin, ne olduğunu dığım bildirmi~tir. re mimari v~ dekorasyon işine f~f. 
sormuştur· Yalnız, kansere çare olarak kul sile ehemmiyet vermelidir. Bull tv~ 

Zurihte toplanan dünya Yahu- landığı "Kolşisin,, zehirli bir madde sonra muntazam bir şekilde k0 f 

diler kongresi de en eıash rnev-ı olduğu için, insanı zehirleyecek dere cak bir propaganda servisi esaslı~, 
zu olarak Filistinin taksim planım cede tertip edi]m,..si mühim bir mese rette neşriyat yaparak serginin 1' 
göriitmektedirler. le t"şkıl etmP-l<lrdir • tiin teferruatını ortaya kor.maiıdd' 
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ŞEHiR HABERLERi' ~ 
~!$A.K'1A 1 

Osmanigede 

ı:-Ankara Ziraat 
~nstit ·· ·· usu talebesi 

Mahsul her yıl
dan bereketli 

Kadın 
• • 

nıçın 

çorapları 
.. ··k? çuru . 

Gümrük muhafaza 
teşkilatında yenilik 

fi'ay~atı tetkikleıde Çiftçi zilaati makine· iplikler mi fena, yoksa Deniz ve kaıa teşkilatı 
ıeştiı ;yor sakatlanan çorı.plar . tamamen 

Maaşları ücrete 
çevrilen 

tahsildarlar 
Avans veı ilemigor, 
ancak kooperatif 
yaıdım edebilecek 
Belediye emrinde ııçalış~n maaşlı 

u ulundulaı 
li .... ~aıc, (lius • 
~ıaa.t e · usı) - Ankar Yük' k be nstıt" . a se 

~smaniye, c:ıusus.i) - . 0~n ~~/kasten mi sUrUIUyor? motöı leştiı ilecek 
bugday mahsulu 5 mıtyon kılo ıken 
yıl zcriyat miktarı az olduğu hal~ i' X _ _.. 

Gümrük muhaza teşkilatı umum 
kumandanı General Seyfi dün de 
şehrimizdeki tetkiklerine devam et • 
miştir· Öğrendiğimize göre; güm-

~erinden 2~8~i ~i~aat Fakültesi tale-
da y '.E'.sat BoZd §~hk bir grup Doçent 
mı °§ehtitrıize agın başkanlığı altm
la~·U§ak istas gelmiştir. Konukları-

"d.!Ik tarar Yonunda seçgin bir ka-

rll:ıen letk'kl ından karşılanmış ve he-
ablik 1 ere b le . aınız bU .. aşlanmıştır. Şeker 
rı·~lllize +ft,_ . Ytik otobüsünü misafir-

ıı;as -nsıs et . 
Pıt ına uğr mış, evvela şeker fab-
İ§l ltu§, fabri~nmış, orada tetkikler ya
ı:ıı eıı:ı.ekte olana. b~ştanbaşa gezilmiş. 
ili~ \'e llluh ıspırto fabrikası görül-

n "erdiği .asebe §efi Bay Nuri Pere-
1 ~alfa k" 

1.~hat dinlenmiştir. 
e fa 0.Yüne ·a· . lar l'da1ı .... gı ılmış, köylülerimız-

""' .. ,evzu1a ·· · ~ "11.Pılın r uzerınde konuşma-
:Pb.....ı_ır... I§t.ır Bel d" • • 

ıilzni -"161 asrı . e ıyemızın yenı 
ve §, ll:ıens mezbaha, stadyom ge
Je.r eldokuın Ucat fabrikaları, halıcılık 
tnJ 'Yapılı:ııı: sanayii Uzerinde tetkik-

§tiı-, ve faydalı bilgiler veril-

lr,e~ konUkı 
lil llltıde lOQ . ~~ımız onuruna bal-
l'n :ltıl) i~, <leg~., 1 .kışılık bir çay şöleni ve
·•4 t h "l'ı .... ilanın avalar goruşmeler yapılmış. 
\>a l§tır. n Ça!ınmı~ ve oyunlar oy
da~ kadar~ eglence ve görüşme geç 
l{ hırç0k B cvam etmiş ve toplantı
~~Ukla.ıınııayanl.ar ~a bulunmuştur .. 
ı lşlclind z gclışlcrınde oldu<7u gibi 
~ c de h o · araretlc uğurlanmış-

I< ~~==--
,·~ kaçırmalar 

~\']{ nııdin li 
tah. eljYe kö .. avran nahiyesine bağlı 
dak~ b\l ltö Yunden lsmail oğlu İb
la. 1 J\.tikeYiY<len Ali kızı 16 yaşların
di~ış Ve evr ka?ırmıştır. Suçlu yaka-

lttıştir akıylc adliyeye teslim e-
• .ı\ • 

'Yvahkı 1b 
ti,, dın Ga.ı·· rahim oğlu Murat Ed-
~Y8:1 lskcndıılyas mahallesinden bah
llılı: kaç1rdı~r kızı 16 yaşlarında Ay-
~ Yeye tesgı· ndan suçlu yakalanarak 
~ ıın cd'l . l\ı_. ~ındır ı mıştir. 

"'<llJ 0~ gının G" gl!! glu li 
1
. . uncyt köyünden ls-

dı~ kızı lF ,~ ılın Kirti köyünden Yu-
.,ı . · ı .,a§l 

~u Jandarm arında Emineyi kaçır-

~ !1U. Yakaııı~Ya haber verilmiştir. 
dlı.vcyc t ~ış ve evrakiyle birlik

esJım a·ı · · 1 e ı mıştır. 

-~"'' ıo: e~e 

tenı[de inzibat nasll 
r· lstanb 

1 
n edilecek? 

lın i ı. u hud dl • . . .. ll'ı .. 8~ele . u an ıçme gıren bu 
1nı · Ve l 1 •UCti 1Çİn vat· ırna~ ~r da inzibatın te 

bugüne kadar çıkarılan mahsul 12 ınıl- Son zamanlarda ince kadın 
yon kiloyu bulmuştur. ArPa da aynı çoraplarının çürüklüğünden şi 
nisbettedir. "'ayet edildigıv· görülmüştür. Bu 

Pamuk zcriyatma çok J(a çürüklüf.iin neden ıler~ geldiği dik' t vel 
rağbet ediliyor; İsmet lnönünün buy- etrafında alakadarlar tarafından 
ruklariyle çiftçiye 65 bin ki~o . l{lav- yapılan tahkikat neticesinde şu 
land tohumu parasız verilıntŞtiI'· Ay- neticeye varıldıgıv m ögw rendik: 

60 b. kilo satın rıca aynı tohumdan ın . . Yerli çorap fabrikalarımız pi 
alınmıştır. Bu nisbettc de yerh tohum yasaya daha ucuz mal çıkarmak 
ekilmiştir ki, bu suretle Çukurovanın maksadile imalata fazla ihti 

1 
. if .1 · tarafından ya nız Osmanıye ç tçı erı marn göstermektedir Fakat 

elli bin hektarlık bir araziye pamuk halk ayni cins çoraplardan dai 
zeriyatı yapılmış oluyor, Geçe~ ?'11 

ma ucuz olanını tercih ettiğin 
dört yüz elli bin kilo saf pamuk ıstih· :len fabrikalar maliyeti yükselt 
sal edilmiş, iki yüz elli bin liraya. ~- memek için imal sırasında tabii 
tılmıştır. Bu yıl zeriyat fazla. old~gu suretle sakatlanan çorapları~ da 
gibi tohum evsafının çiftçiler ellennc birinci mallarla birlikte kutula 
geçecek olan para. ile. iyi olması do~a-' ra yerleştirilerek satışa çıkar 
yısiyle mahsul geçen yıla. nisbetle b~- maktadırlar. 
ltaç misli fazla. tahmin edilınektedir. Bununla beraber kendileri ile 
Bu suretle Osmaniyeye girecek yarım .. konuştuğumuz bazı fabrikatör 
milyon lira çiftçilerin zira~: ~as~- ler, çorapları;ı çürük çıkmasının 
na olan borçlarını ödeyecegt gıbı. zerı- be 11 ıl yatı da makineleştirebileceklerınden se bini daha ziyade ku an an 

ham maddelerin fenalığına at 
fevkalade yüzleri gtııınektedir, -- fetmişlerdir. Bunların ifadeleri 

Birkaç yıldan beri terkedilen pirinç ne göre: en fazla kullanılan 
zcriyatı da.Humus suyundan açılan Bemberg ve Kütner ipek iplik 
kanal vasıta.siyle tekrar başlamış ve \erinin tedarikinde rtıüşkülata 
bu yıl 300 dönilın kadar zeriyat yapıl- maruz kalındığından bu iplikler 
mıştır. Humus suyundan hem pirinç bir hayli pahalıya ma.l olmakta 
hem de pamuk zcriyatımız çok istifa- dır. Bazı fabrikalarımız bu vazi 
de etmektedir. • yet karşısında iyi cins iplikler 

Kemal Erden. yerine daha adi sınıf ipliği kul 

_ _,=---=====-=ı=' ,anmaktadır. 

B• k •• le • de Diğer taraftan bir kısım fahri 
ıga oy rın katörler de, çürüklüğün bugün· 

Şap hastalığına karşı 
şiddetli miicadele 

Biga, (Hususi) - Bundan birkaç 
ay ewel Biga kazasına bağlı köylerde
ki çatal tırnaklı haY''anlarda zuhur 
eden şap hastalığı yüzünden bu sene 
Biga ı anayın yapılmamış ve her haf
ta yapılan hayvan pazarı da hastalı
ğın nihayetine kadar tatil edilmiştir. 

Hastalık cl'An devam etmektedir. 
Hastahğı önlemek ve komşu kazalara 
sirayet ettirmemek için bütün köy ko
rucuları ve askeri müfreze tarafından 
hastalıklı ve hastalıksız köylerin biri-,. 
birleriyle irtibatı kesilmesi için sıkı 
kordon hatları kurulmuştur. Bu gibi 
hayvanların bir köyden diğer köye 
nakli çay, dere, çeşme gibi umum hay
vanatın su içtiği yerlerde suıanınası 
ve meralarda toplu halde oUattırılma· 
sı gibi lıizumlu tedbirler aımınıştıl'. 

kü moda icaplarına uygun lüks 
kadın çoraplarının son derece 
ince yapılmasından ileri geldiği 
ni söylemişlerdir· Bu çoraplar 
bu kadar ince yapılmakta de -

~·am ettiği takdirde fabrikatör • 
)er çorapların sağlamlığını hic 
bir suretle garanti edememek : 
tedir. 

~oll n başk 1

1 
':_ekılı Şükrü Sökmen 

bı.t .. tf!§ekk .?t ıgı altında bir komis • 
de tun lirn: ~trniştir. Bu komisyon Bu cins hayvanların, kümes hayva· 
cj . lls1.ıst n ışletme direktörlüğün- natının, yün, yapak, keçi kılı ot sa· 

1Cfti- surette -y 1 b" d "k" man, bag-Yırsak gibi maddelerin basta.· 

Bir refikimiz geçenlerde c;o 
rapların bu kadar çürük olma -
sında lstanbul Ticaret Odasının 
aldığı bir kararın amil olduğunu 
yazmıştı. Ticaret odası kadın ço 
raplarının çürüklüği.inün sebe • 
bini ara§tırmış, alakadarlar fab
rikatörleri odaya davet ederek 
etraflı tetekikat yapmı§tı. Bu 
tetkikat neticesinde çürük ço -
rapların büyük bir kısmında 
fabrikaların markaları olmadıkla 
rı ve fazla olarak sık ~ık değişik 
markalar kullandıkları . anla§ıl 
mı§tır. Bunun iç.in oda, ç;orap 
ların imal sırasında fabrikanın 
firmasını ajur olarak işlemesini 
lüzumlu göst~rmiş, vaziyet ve 
kalete bildirilmi§tir. İktisat veka 
leti bu işle yakından alakadar 
omaktadır. Piyasadaki çi.irük ço 
raplara ancak çıkacak yeni bir 
kararname veya nizamname ni 

K,. "''aın 1 Ya '- nan uro a ı ın \J pa k lığın devamı müddetince harice sevki 
ilt Rtend· ... ca tır. ede ı_ ıgırn · menedilmiştir. 
titıd l'loeri 1 ııe göre; komisyon 
c\lt be taın v stanbul liman islekclele· Mevsim harman zamanı olduğundan 

\l) e rnuay b' ı bazı köylülerln demetleri . tarlalarda 
lıy~,, tnadıgv ı . yen ır usu mev . l~ald"l'lsuı h cıhetle hasıl olan bazı kalmı~'tır, Bu demetlerle köylUnlın 
lı§a 1t?tıak t~eketleri toptan ortadan meydana getirdi!?i zahire ve hubu~t 
t 

cak b cın e l b" k ld hayvan arabalariyle sevk edilmekted .... ır 
ır ir ·. sas ı ır şe i e ca 1 

· :tıızarnname hazırlayacak· Biga köylülerinin nakil vasıtası okuz 

1 

arabasıdır. Kazamızda mevcut yük 
G kamyonları ve at arabaları ihtiyacı 

.........__ eçlJıi. ,. karşılayacak şekilde değildir. Köylü 
-:::--!_Ş Kurun lar piyasaya sevkctmek zaruretinde b~· 
l<.chnç lunduğu malı sevketmek için vesaıt 

" 1 A,-. ve kalem bulmakta gu"'çl'u'k rekmektedir. Yük ilc-
rr ~"1lJSTQS "' Ciy a.nsı~ 1923 retleri yükselmiştir. Bu yü7Aen kaza· 

h c k tnec) · . durgun '\e~ 0 tnisy ıs ayanı, umuru harı mızda alışveriş bu sene çok 
sitıd ald, L onu azasından Mösyi) gidiyor. Hastalığa karşı açılan ve çok 

en b 02:aıı k f · t" ı'nde bıuı ··ı ahsed on eransı netıce • yerinde olan mücadele ne ıces 
l)ı •8tnet e.rek diyor ki talığın yakında önil alınacağı ve yol-
esın · Paşn ktadır ~esi 1 IVtusta'f nın sulh muahedena- ların açılacağı umulnıa · 

~lada~lrtıdan a Kemal paşanın hedi ----~--------
•• tgını 

0 
tnamul bir kalemle im 

ı S· ı::ıazete) ıtı.ıll'ı ıt 2:af . er yazıyorlar. 
tefi andan} el'! nıüteakip muzaffer 

Ctı.c)· arı lll\ b l\ın 'l'llıck ırassa ir nişanla şc 
le la 0tdllya :rnutaddır. ismet pa~a -
l)ı\ıv tan kon7ensup olması dolayisi 
~ılıç affak1Yet' eransında ibraz ettiği 
~le "etmek ınden dolayı altın bir 

ll'ı Vetrnektnuvafık değildi. Altın 
daha muvafık idi. 

N·,an 
d k··y depo mü-

1nhisarlar İdaresi J{a 1 0 
. 

dürü Bay Atıf kızı sayan &:Jcan .~le 
ony J{azım Gör-

lstan bul Defterdarı p<> .... 

• 
1 

M 
1
. ,·aridat . kontrolonı 

kay og u a ıyc . . 
Bay Haldun Görkayrn nişan meras·mı 
birçok mümtaz zevat huzurunda Çu
buklu bahçesinde yapılmıştır. Yeni ni-ı 
§anlılara kutlu olsun •• 

hayet verecektir. 
Bunu bütün alakadarlar ve 

halk beklemektedir. 

ltalya hUkOmetlnin 
verdlilıl kontenjan 

iktisat vekaleti Türk Ofisi başkan 
lığı kanalı ile dün şehrimiz Ticaret ve 
Sanayi odasına bir tamim yapılmış, 
ltalya hükumetini:ı vermİ§ olduğu 
yeni kontenjanlar bild.irilmiştir. Bu 
kontenjanlardan, ehemmiyetine bi -
naen, alakadarlar derhal haberdar e· 

dilmiılerdir. 
ltalya hükumetinin vermiş olduğu 

kontenjan müfredatı şunlardır: 
Ham deri: 2,000,000, pamuk, altı 

milyon, yumurta. bir buçuk milyon, 
taze balık: bir milyon, kağıt dökün
tüleri: 400,000, (isimleri tayin edil· 
memiş dnneler) hububat: iki bu;uk 
milyön, yağlı tohumlar: iki buçuk 
milyon, zımpara: 500.000: afyon: 
20Q,000, kuru koza: üç milyon li-
ralık kontenjan verilmiştir. · :~ 

rük muhafaza teşkilatında bu yıl çok 
esaslı tadilat yapılacak, deniz ve ka· 

ra teşkilatı tamamen motöleştirile -
cektir. Yapılacak teşkilatta, Cenup 
hudutlarımıza da büyük ehemmiyet 
veri1miş, kaçakçılığı daha süratle ta· 
kip edecek tedbirlere tevessül edil 

mesf için teşkilatın bu kısmının bil • 
hassa takviyesine karar verilmiştir. 

General Seyfinin bundan evel lstan 
bulda ve sonra da lzmir muhafaza 
teşkilatında yapmış olduğu teftişin 
bu işle yakından alakadar olduğu 
kuvvetle umulmaktadır: 

Umum kumandan dün de Güm • 
riik muhafaza deniz kumandanlığına 
gelmiş, deniz kumandanı Şemsettin 
ve gümrük ve inhisarlar vekaleti 
mi.isteşan Adil Okuldaşın bulundu
ğu bir toplantıya riyaset ederek, mu 
hafaza teşkilatının genişlettirilmesi i· 
dn alınacak tedbirler etrafında esas 
İı şekjlde göri.işülmü§tÜr. 

Bu mühim toplantıdan sonra ken 
disini gören bir muharririmize güm
rük muhafaza umum kumandanı 
general Seyfi şunları söylemiştir: 

- Tetkiklerimi henüz bitirme • 
dim. Cümrük ve muhafaza teşkila 
tmıızın esaslı bir şekilde takviyesi i· 
cin çalışıyoruz. Bunun için bir proje 
hazır1ayarak, Büyük Millet Meclisi -

nin ilk toplantısına vereceğiz. Yine 
teşkilatta esaslı değişiklikler yapıla • 
cak, biitün vesaitin moterleştirilmesi 

tahsildarlar, Vekiller heyetinin bir 
kurarile ücretliye çevrilmişlerdir. 

Bu memurlar temmuz maaşlarını 
peşin alıp harcamışlar, ağustos başı 
gelince de kendilerine maaşlarının 
ücrete çevrildiği tebliğ edilmiştir. 
Ücretler işledikten sonra verilmek 
mutat olduğundan tahsildarlar ağı.ıs· 
to~ başında para alamamışlardır. 

Bu vaziyet \izerine tahsildarlar be 
lediye muhasebe müdürlüğüne mü • 
racaat ederek kendilerine avans ola 
rak bir miktar para verilmesini dile 
mişlerdir. 

Kanunen avan:..a imkan olmadı • 
ğından bu tahsildarlara belediye ko· 
operatifince yardım yapılması akla 
gelmiş, Kooperatif Ziraat bankasın • 
dan para istemiş, fakat banka üç ay 
sonra elli bin lira vereceği için şim • 
diden para vermeye imkan bulunma 
dığını bildirmiştir. 

T nhsildarlara menfi cevap verilmi~ 
tir. Ancak belediye kooperatifini~ 
satış mağazasından gıdai maddeler 
verilebilecektir. 

Evlerde koyun kesmek 
yasak 

Dahiliye vekaletinden dün vilaye· 
te evlerde kesilen koyunlar hakkın
da bir tamim gelmiştir. 

Buna göre, kurban bayramları 
müstesna ne maksatla olursa olsun 
ev ve hususi meskenlerde koyl.111 kes 
~~k yasaktır. Biitün koyun, keçi, ö 
kuz ve buna benzer hayvanat ancak 
mezbahada kesilecektir. 

J 
= •• d k. ,, ,. 

apon gemısın e ı 11.ıı.&&&L&& 

ne çalışılacaktır.,. 

çay ziyafeti 
Zigaf et esnasında milli 

oyunlar oynandı 
Dün limanımızdaki Japon gemile 

rinden lvote gemisinde, Japon amira 
Ji koga, beş yüz kişilik bir çay ziya 
feti vermiştir. 

Ziyafet' esnasında Japon zabit ve 
killerinden miiteşekkil muhtelif spor 
cu gruplar milli Japon güreşleri, 
milli Japon iskrimi ve bıçak mübare 
zeleri yapmışlardır. 

Davetlileri pek çok a1akalandıran 
bu güreşlerden sonra, gemi gezilmiş 
ve misafirlere, soğuk büfelerden ik 
:ram edilmi§tİr. 

Dünkii çay ziyafetinde ecnebi 
konsoloslar, İngiliz, Fransız, Yugos 
lav, Romen, Yunan ve diğer askeri 
ateşeler. Türk deniz subayları, gaze 
te başmuharrirleri ve bir çik tanınmış 
zevat bulunuyordu. 

Müsamere ve ziyafet saat 1 7 den 
1 q a kadar sürmüştür. 

Dün akşam saat 20 de Japon bi.i -
yük elçisi Ayaspaşadaki ikametga • 
hında amiral şerefine bir akşam ziya 

feti vermİ§ ve bunu bir suvare takip 

·etmiştir· 

lf. Belediye, kasap ve balıkçı dUkkAnla. 
nnda behemehal soğuk hava tertibatı bulun 
durulmasına karar vermııtır. Bunlara bu 
terUbatı ) aptırmalan için muayyen bir mUd 
det müsaade edllcccl<Ur. 

• Maçka - Beyazıt otobüııler:I fglcml'ğe 
başlamıştır. 

• Vakıflar fdnrcsl, Tqdelen suyunun en 
srlıhl §artlar içinde istihsali ı~n Almanyaya 
yeni mak!nc'cr slpnrlg etmiştir. 

lf. Ereğli kömUr havzasında devlet<' lnU. 
kal etmiş olan 364 numaralı ocak Eti ban. 
ka dcvredllmJ~tlr. 

:f. İzmir Uı:Um kurumunun Avrupa amba. 
l~jllc gönderdiği l 500 kutu yaş çeklrdekıılz 
tizUm buglln §Chrlml~ gelecektir. 

• Cclcn malOmnta gorc Gııdlzde kar yağ. 
maktadır. Yerde beş santim kar birikmiştir. 

• Polonyanın sabık Ankara elçiliği Urıı. 

ret ataşesinin kardeşi Pr. Thade Vetulanl. 
son zamanlarda "Anadoluda seyahat .. ismin 
de bir kitap neşretmiştir. Varşova şark l"n! 
tltUsU tarafından zengin resimlerle stlıılen. 

mı,, olarak neşredilen bu kitap, profesörün 
TUrklyc dahlllndc Uç ay suren seyahati ın. 
tıbalarını ihtiva etmektedir. 

:f. Adliye \'cklll ŞUkrü Saracoğlu Ödemiş. 
ten bugünlerde gchrlmizc gelecektir. 

• Floryadan gecclcrl saat yarımda oeh. 
rfmlze bir tren ı.aldınlması takarrür etmiş. 
Ur. Bu su~Ue halk geceleri de plfljdan lııtL 

iade cdeblleecktlr. 
• Bundan bir müddet e\'Vel bUyilk mera. 

simle Hasköy tersanesinde denize indirlll"n 
Şirketi Hnyrlyenln ycnl vapurundaki tesisat 
ikmal edilmek üzeredir. Bu tesisat ağustosun 
nihayetine kadar bitecek ,.c EylOIUn 15 in. 

den itibaren seferlere baglıyacaktlr. 74 nu 
maralı \'npurun sUr'at1 dığcrJcr:lnden fazla 
olduğu slbl scnlşllğl itibarile ıle fazla oldu. 
ğundan daha ziyade yolcu taşıyabilecektir. 

Türkiyede oturan ve otomobilleri • Belediye rclıı mua\'fnllgine ta)'fn edilen 

T T 1 b 
FaUh kaymakamı Bay Rautun yerine Şlle 

ürkiye üring ku Ü üne kayitli bu kaymakamı lh!lan, Şileye de Gölcük kayma. 
lunan bazı ecnebiler harice seyahat kamı Bay Robll ta)1n edllml§Ur. 

Tur·na k' IUbe kayllh 
ecnebi seyyahlar 

için ecnebi türing kulüplerinden kar • Yakında Mil Vokc tsmlndekl bUyük va. 
purıa §ehrlmlze 800 Alman seyyahı gelecek. 

ne dö pasaj getirterek seyahatlerine Ur. 
devam etmekte idiler. • rllın 350 kt>dl, 28 köpek öldUrnımUş. 9g 

Bir memlekette kayitli bulunan 0 klşl muhtelif belediye suçlanndan dolayı c~. 
tomobiller için karne dö pasaj ver • zalandınlm~tır. 
mek hakkı o memleket tÜrino kulü • Tahlisiye Umum MUdUrU Necmettin 

o dün Romcll mmtakamıdakf tahlisiye teşkl. 
büne ait olduğundan bundan sonra 11\tını ve fl"ncrlcrl tetkik etmek Uzere Kllyo . 
harice seyahat edecek ecnebiler elle- sa gitmiştir. Tnhllslye Umum ll.IUdürll Kn. 
rinde Türkiye Türing kulübünün fir yosta birkaç gUn kalaral< buradaki teşkllf>lı 
ması olmadığı takdirde sey hatl · l tcfUş t'dccck, §Chıimize döndükten sonra bir 

d d 
. ki eli a erme rapor hazırlıyarak tktıııat Vek&JeUnc gön. 

evam e emıyece er r. derecekUr. • 
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Sirkeci rıhtımın
daki infilak 
Halkı boşyeıe 

telaşa düşüıdü 
Dün ak~m saat altı sıralarında 

Sirkeci rıhtımında bir infilak hadiseRi 
olmuş, kayıkçılar ve halk büyük bir 
heyecan ve korkuya düşmütlerdir. 

Sporcularımız diyorlar ki: 

Bugünkü Yugosfa\1 
futboJii 

Bizden yüksektir ve Belgrad meçlarınd• 
alınan neticeler tabiidir 

Con Dillinqer, b'u sefer 
de kaçtı I 

Memurlar, bütün gece boş otel 
etrafında beklemişlerdi ! 

lcinde infilak edici madde bulunan 
(Y;lçmkaya) ismindeki mavuna, 
rıhtıma yanaşarak yükünü boşaltma 
ğa be,lamış, fakat bu sıralarda ateş 
alan bir kapsol, müthi§ bir gürültü 
ile patlamıştır. 

Gürültü üzerine ,bitişikteki gazi • 
noda oturan halk korku ile kaçmıı 
lar, denizde yiizen çocuk ve kayıkçı 
lar da can havlile kendilerini sahile 
atmışlardır. 

Biraz sonra hadisenin adi bir pat· 
lama olduğu anlaşılmıştır. 

Sıksık milletıeraraS1 

teması yapnıaııyı~ 
Yugoslavyadan dönen futbol

cularımız umumiyet itibarile tun· 
larr söylüyorlar: 

"Halen Yugoslavya futbolü biz· 
den yüksektir. Sür'at, görüş ve e
nerji bakımından bize faik olan 
Yugoslavların iki galibiyeti de la
hit bir neticedir. 

.. . ·o 
tir. Bu oyunlarda enerJısılll 
tünde bekleniimiyen bir O~.ıı;; 

ı.ı·· ""il" karan yeıine oyuncu; nu• bir~ 
Oyun muhakkak ki ıert ı 

reyan takip etmittir. Fakat bil dl' 
lik bizden ziyade kartı ta~~~ 
dır. Esaıen boy ve bünye ıU tf1 
bizden üıtün olan Yugoıl•• 
mına kartı bizim sert bir 0~,j 
karabilmemiz imkan har•'' 

~2 nisan pa:;.'tr 191 ~ aTc.şamı, 

Cem Dlllingetle çetesi mensup 
Zarını ele geçirmek azcrc "Lftl 
Bohomyc Loc" oteline gelen 7ıo
li8lcr, taraçadan avluya inerek, 
orada'l."i BC1Jyt:ıh otomobil~· ~ 
kô§a>ı üç ki§iyi vıırııyorlar. 

Damdan açılan mitralyöz ateşi 
'kcsflincc, bunZann 1cim olduk· 
kırını ata§tı'Nyor tJc üçünün de 
çeteyle 7ıiç bir alal:ası lntlunma
ycın otel mü§terileri olduğunu 

anlıyorlar! 

Di1Jinger çetesini imha etmek 
iılerken, üç kurban! Bu neticede, 
"1 Numaralı Halk Düşman." nın 
onların bir auna dahli olmamakla 
berabc:, dolayısiyle kanları gene 
ve çetesinin J. .. ·-bına geç:: Hecck
ti §İmdi: Adalet namına! 

Zabıta memurlarından hiç biri 
"L" B h ' ıtl o emye Loc,, oteli önünde 
geçirdikleri o esrarengiz geceyi u· 
nutamadılar. Bu, düşman karşı
sında geçirilen bir geceye benzi· 
yordu. Öyle bir geceye, ki her sa
niye gayet yakından ölüm, gayet 
yakından imha beklernclde, heye
can içerisinde geçer! 

Derin sükun hüküm sürüyordu. 
Yalnız ormand~ ve otel önündeki 
ıenit ıahn.nrn kenarında dikili a
ğaçlann dal ve ytıprakları hmr· 
dıyordu. Otel, kopkoyu bir kar~n
hğa bürünmüştü. Bütün pe~cere· 
ler kapalı, panjurlar inik.. Hic bir 
inıan ıesi i~itilmiyordu ! · 

Biribirlerinin kanına su .. amış İ· 
ki taraf, ııessizce pusuda duruyor· 
lar, fakat h:ırek'?te geçmeğe dav
ranm.ıyorlardı. Ve böylece, bu ge
ce, bır nevi mütnrekeyi andırıyor· 
du. 

Şose üzerinde mı.ıayyen mesafe 
]erde noktalar dikilmi§tİ. Arada 
bir, bunlar hafif sesle çağırılıyor· 
du. Raynlenderden takviye kuv
vetleri, otomobiller dolusu milfre. 
zeler geldi. Ve daha güneş yüksel
meden, otel, genit çevrede üç kat 
memur çenberiyle kuşatılmıı bu
lunuyordu. Bu aıkı çenber arasın
dan bir fare bile görülmeden sıy
rılıp kaçamazdı! 

Ve civarın manzarası, nihayet 
sabahın uçkun ı~ıeı ile belirince 
Raynlender polis §efi, hücum em'. 
rini verdi. Her fCy, bütün teferrii
atile müzakere ve organi.:c . edi1-
miıti. Her taraftnn ayni zarnand:ı 
zabıta memurları meydana çıktı
lar ve bina üzerine saldırdılar. Bu 
aaldırıt sırasında düzinelerle gfü.: 
Y&fartıcı bomba pencerelere fırla
tıldı, cam, çerçeve şnnp.ırhlarla 
k.ı~ıldı ve bombalar, otelin içc
nsınde patladı. Bu infilakları 
müteakip, ancak birime dakika 
ıonra, bütün eve ısırıcı koku, ya
yılmııtı. Memurlar, bulut yığınla. 
rı arasına daldılar, koridorları tı-

Ne Con Dillingerin, ne de or· 
taklarından herhangi birinin ele 
geçmesi mümkündü. Sadece yan
larında bulunan üç kadın, ele ae· 
çirilebildi ! 

Ve olan, biten. ancak onlardan 
öğrenilebildi! 

Kapsolun patlaması Üzerine çıkan 
ateş diğe reşyalara sirayet etmeden 
söndiirülmüşti.ir. 

Zahire 
dUnkU 

borsasmda 
muameleler 

Bir sene zarfında 17 milletler· 
arası teması yapan bu takıma kar· 
tı aldığımız neticelerden mütees
sir olmamalıdır. Takımımız her 
iki maçta da vazifesini yapmtt ıa· 
yılır ... 

Belki, her birlı:tizden beklenen 

dir. ~ 
Fakat onların bu sert arlı V 

na biz de mukabele etme 1 ı1' 
sek hakikati ıöylememit 0 ~ I 
Bu karıılaımalarm bize '~iı; 
milletlerarası temaalar ye.P';,i 
miz için bir ders olacağını 
d

. ,, 
ıyoruz .• 

Con Dillinger. o alqam sahiden 
oteldeydi. Kendiıiyle birlikte, ıun 
lar da oradaydı: Con Hamilton, 
Homer van Mater, Tommi Karrol 
ve Lester Cilliı. 

lstanbul Ticaret ve zahire bors8Sl oyundan daha iy; oynıyabilirdik. 
na dün muhtelif memleketlerden Oynamıya ç.alı,tık ta. Fakat be-
234 ton buğday, 99 ton a.rpa, 32 ton raber yaptığımız cüz'i idman bize 
~paı 22 ~n tifük, 15 ~nkepek, ~ta-m~b_i_r_a_n_l_a_ım~a_t_e_m_i_n~e_t_m_e_m~i'-·~~-~~~~-~~-~-
91 ton un, 21 ton yulaf, 13 ton no• 1 b 1 d f k. t!J 

Yani, Con Dillinger çetesinfo 
çekirdek kıımını teşkil edenler! 

hut, 25 ton zeytin yağ olmak üzere sta n u a tı• o va a-., 
55 l ton mahsul gelmi§tir. 

Başlarında "Şefleri" olmak ü • 
zere! 

Memurl&r, bu ''av,, ın ellerin· 
den kaçtığını, fırsatı kaçırdıkları· 
nı öğrenince, adeta baygınık ıeçi

Borsada yumu'8k buğdaylar; k 1 d • b • 
6 -6, J 2, sert buğdaylar 5,5 - 6, a m a 1 g 1 1 
kızılcalar; l 6,5 kuruştan muamele 

rir gibi oldular! 
Naııl olmu,tu da iıtedikleri ol

mamı§ ve bilikiı, bunun ta.ban ta
bana zıddı vukua gelmiıti? 

Şöyle, ki Con Dillinger, biricik 
en uygun kaçıf f ıraatından fayda
lanmaıını bilmit ti. Dam üıtünden 
alet ıaçan makineli tüfek, zabıta 
memurlarının bina i~eriıine girme 
Jerine enıel olurken, o ıerbeıt bu
lunan bir delikten arkadatlariyle 
birlikte fırlayıp, gene hürrüyetine 
kavuımuıtu ! Memurlar, mitralyö
zün bir müddet daha kendi kendi
ne işlemeıine aldanmıtlardı. Mit .. 
ralyöz susunca da, çetenin bütün 
erkek uzuvları, çoktan ormana 
kapağı atmı,, ağaçlar arasına ka
rı~arak ıavuımuşlar, rahat rahat 
uzaklaşmışlardı! 

Yo!da otomobili bozulan petr:>l 
kaçakçıtı Con Çeyz, bu kaza ve
ıileaiyle tehlike tehdidinden ma
•un kaldığı gibi, çete menaupla
rından Albert Ralli de. daha "Litl 
Bohemye Loc" a geldiği zaman 
kendisini haıta hissetmif, bir dok· 
tora baktınnak iizere, yanmdaki 
kadınla birlikte Minneqpoliae git· 
mişti. 

görmü§lerdir· Bundan başka arpa 
4, 17 - 4,20 hakla 4,20 - 4,22, 
çavdar: 4,20, kuşyemi: 8,3.S, tiftik: 
122 - 1 50 kuruştan sa.tılmı§tır. la· 
tanbuldan dün harice yalnız 16 ton 
yapağ satılmıştır. 

GUmrUk ve lnhlaarlar 
VakAletl MUstet•rı 

fehrlmlzde 
Gümrük ve inhisarlar vekaleti 

miisteşarr Adil Okuldaş dünşehrimi· 
ze gelmiş, gümrük ve inhisarlar ida 
relerinde bazı tetkiklerle meşgul ol 
muştur. Adil Okuldaş, öğleden sonra 
gümrük başmüdürlüğüne gelmi§ bir 
miiddet gümrük bat müdürü Musta 
fa Nuri ile konuşmuş, gümrük muha 
fata deniz kumandanlığında gümrük 
muhafaza umum kumandanı gene• 
ral Seyfi ve deniz kumandanı Şemset 
tinin i§tİrak ettiği bir toplantıda ha· 
zır bulunmuş, gümrlik muhafa işle 
ri için alınacak tedbir etrafında gö • 
rüşmtişlerdir. Bu toplantıdan sonra, 
Adil Okulda§, inhisarlar idaresine 
gelmi§, inhisarlarda bulunan Güm -
rük ve inhisarlar vekili Ali Ranayi 
ziyaret etmiştir. 

Müsteşar §ehrimizde daha bir müd 
det kalacak, vekilden direktifler ala 
rak tetkiklerine devam edecektir· 

Para borsasında Zabıta memurları, bütün gect! 
bombot bir bina önünde bekledik- İstanbul para borsasında dün mua 
lerini, kendilerine dü!man olar.· melelere normal bir ıtekilde devam 
ların çoktan terkettikleri bir ka- edilmi§; Türk borcu birinci tahviller 
leyi m~haaara altında bulundur- 14,8 den aı:;1lmı§, 14,60 dan kapanı· 
duklarını neden ıonra anlamıtlar- mıştır. ikinci Türk borcu tahvilleri: 
dı. Vaziyetin hiç te lehlerine ol- 14,5 den ac;ılmı§, 14 de kapanmı§tır· 
madığını itiraf zorundaydılar, Sivas ve Erzurum tahvilleri üzerine 
doğnııu ! muamele olmamış, Ergani tahvilleri 

Bu nahoştu; can sıkıcı 'bir fey- 95 ten, Aralan çimento tahvilleri de 
di, onlar hesabına! l 3 liradan satılmıştır. Sterlin 630 

Raynlender polis Jefinin çene- dan açılmış, ayni fiyat Üzerinden ka 
lerini bıçak acmıyordu. Hele Con panmış, liret de bir türk lirası muka 
Diliinger gibi bir adamı ve çetesi- b~li ol?ra~ ! 5,20.70 kuruş olarak tes 
ni ele geçirmek gibi bir fınattan bıt edılmıştır. 

Şimdiye kadar 250,000 kişi aşılandı 

SıhhatVek81etinin il8mna ka at 
halka aşı yapılacak 

beraber, diğer taraftan da ~ 
hia karşı muafiyet veren b/ 
qı tatbik etmek mücadele 
eıaılarını tetkil ediyordu. 1~ 

lki gün evvel lıtanbulun tifo) 
vaziyetini tetkik etmek üzere ıeh
rimize gelen Sıhhat VekAleti Müs
te§arı Bay Hüsameddin dün ak
fanl Ankaraya dönmüttür. 

Müateıar dün bir muharririmi
ze tifo hakkında şu beyanatta bu
lunmuştur: 

"lstanbulda bu sene yaz mevai
minde mutattan fazla gHrillen !İ· 
fo vakayiine kar§I yapılan müca
deleyi ve milcadeleden alınan ne· 
ticeleri ıayın vakilimiz Doktor Re
fik Saydam'ın emirleriyle Uç gün· 
denberi tetkik ediyorum: Evveli 
§unu söyliyeyim ki yapılan müca
delenin fay dalı neticeleri on bet 
gündenberi görülmiye batlamı!, 
ve ıon bir hafb. içinde pek bariz 
bir hale gelmiıtir. Gazetelerle her 
ıün ili.n edilen tifo vukuatı sayı
ları da bunu göstermektedir. Ma
lum olduğu veçhile bütün Akde
niz limanlarında olduiu gibi, la
tanbulda da tifo vakayii her sent 
yaz mevsiminde çoğalmaktadır. 
Tifo hastalığı dolnıdan veya bil
vasıta temaı suretiyle ıirayet etti
ği takdirde yazın çoğalması bu 
hastalığın epid~miyolojik vasıf· 
larından birisidir. Bir buçuk ay
danberi yapılan bütün tetkikat bu 
seneki tifo vakavii fazlalığının 11rf 
temas sirayetinden ibaret o1duğu
nu meydana cı!urmı§tır. Bu ıu· 
retle vukua gelen sira11etlerin ant 
bir ~ek;1 1ı .. önüne geçilmeıi müm· 
kürt değildir. 

B;r tnaftnn siravete ııel-ıep olı-n 
amilleri izale etmeğe çalı:makla 

Hastalıiın artmağa b•t ~ J 
günlerden itibaren yapılaca~ 'I 
birler teıbit edildL Bu tcdb1~1;t; 
tatbiki husuıunda İstanbul ~ 
ve belediyeıinin ~österdiğİ jıJ 
f aaJiyet ıayanı şül:raıı oJdub 
bi, aayın lstanbul halkının ~ 
birlerin tatbikini kolayla! f:~ 
çok medeni hassasiyeti de 'd•'' 
takdir ile zikredilmeğe ıaYi'\ t 

Atı tatbiki için bütün de" e ı 
biyesi vazif elendirilmi!tir. ~, 
retle lstanbul içinde 67 aıı. ! bJ' 
yonu harekete getirildiği S'~1), 
kaca seyyar ekipler va.sıtasıY 1 ı 
atı tatbik edilmektedir. Hu~~, 
tibba tarafından yapılan tı! 

8 
jcf' 

ları hariç olmak üzere timcl1!ı·ııdt 
dar lıtanbul ıehri dah1;ı ~ 
251.919 kiti birinci ve 1856 
ıi ikinci defa atılanmııtır. .,ti 

ıltanbulun bathca içırıe ' ıf 
nı teıkil eden ıehir suları '°~ıv" 
larda daha ııkı muayene ~e 1'•' 
kabeye tAbidir. Bunlardan ,dl 
çe!me suyu mecrasının ic•P odf 
sıhhi tartları haiz olmaın••1 ıı-' 
televvüı edebil'!ceii naza_r•1'•,,,~ 
rak son günlerdJ ıehrin bır ~, 
da bu ıuyun kullanılmaıı .... fi' 
dil mit ve bu ıuyun kesild1S1 ,".I. 
hallelerin ıokakları terko• _.;f 
çeımeleri y1.pılmııtır. Bu ~ f~ 
sıhhati umumiyenin m~h• ed'r'r 
için zaruri olan ihtiyati bır t 0,ıı' 
den ibaret olup, tifo vuku•l! 

istifade edemediii apacık, h~e ~-~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~--~-~ 

bunlara karşı belki de hiç bir va-1~1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ğ·tdır· ·f zalması buna matuf de ı ·; t1 
Zaten ıon günlerin veka1", ~,ı 

haıtalığ. un devri tefrihine ~
11 

~ 
kit böv!e bir fırsat eline geemiye· lstanbul Beledigeslnden : 
ceqi. beıbelliydi. Zaman. bunun 

·ubfl~.*İ 
talığın baılangı~ından. ı il~~ 

böyle olduğunu ıöıterecekti ! 
( A rkn.,ı ı·nr.) 

kadılar, paldır, küldür 
0
rdive. - _____________ __. .................. ...._ 

10 AAuıtos 937 ıalı gününden itibaren KaraklSy köprüıü Ü· 

zerinde aeyrüıefer ica.bı ve Belediye zabıtası talimatnamesi ile 
Belediye tenbihi hükümlerine ıöre afağıda yazılı husuıat tatbik 
edilecektir. 

fenni olarak teıhıs edıleb "'*~ 
zamana nazaran bu ıuyun d• 1 
meti, daha evvelki zaman .,111P 
kua gelen intanlardır. lıı-ı' /. 
tifo vekayiinin son günl~rd• ~ 
laralt geçen senelerin aynı ~~ 
deki müıaplar miktarın• ııı- ~ 
olması ıayanı tükran ol rr.• .. ., '" 
raher, vukuatın gelecek. giJ~.~ 
aylarda tereffü göıterebı!d ıt' 
timali olduğunu ~a ıim.d! 't~ 
mek lazımdır. Bunun ıçu:ı r.1 
bul halkının aıılanm&k içiİ,.rı 
diye kadar ~öıtermis oldu~1,mayülün vekaletçe ilin edı 
mana kadar devam etmeıi t 

leri çıkarak oda!ara girdiler. 
Onlarca, hesap, bu &efor teltik. 

sik keıilmek icap ediyordu. Ve gö
rünüıe bakılınca, bu sefer Con 
Dillinger, hesabı t mamiyle temiz 
lerrck zorundaydı! 

ilk göz ya§a:-bcı bombalar ha
vada uçufup infilak ettiltten ve 
memurlar binayı bodrurnna;dnn 
çatı arasına kad;:>.r isı 1 ettil Pn 1 
10 dakika geçince, isin yanlı~ tnh·ı 
min olundu~, hesabın kesilip te· 
mizlenemiyeceği anlaşıldı! l 

Camcıların bir 
mUraeaatı 

Sayın halkın ve bütün vesaiti nakliye sahipleri ile 90-
fOrlerin arabacı ve sürücülerin aşağıdaki maddelere riayet 

Cam tüccarları belediyeye ba§ vu etmeleri ilan olunur. 
rarak sırtta cam taıınmasının mene 1 - Halk, köprü Uzerinde yaya kaldırımlardan bir taraf. 
dilmesi lİzerine itlerinin durduğun • tan diğer tarafa ancak çivi ile itaret edilen saha dahilinden 
dan şikayette bulunmuılardır. geçecektir. 

Bunlar cıımlarm otomobil ve ara 2 - Bütün nakil vasıtaları, bu ıahaya geldiği vakit bura-
ba ile nakli sırasında parça parça ol - dan yaya geçen val'la derhal duracak ve yaya gidenler geçtik· 
duğunu söyliyerek bir hal tekli bu • len sonra yoluna dP.vam edebilecektir. Bu sebeple nakil vasıtala-
lunmasını istemektedirler. rı b11 !ah .. va P.ayet a~ır r.elmelidir. (B.) ( 4880) 

Belediye bu müracaati tetkik et - •••••••••••••••••••••••••••• 
mektedir • ni olunur." 
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=~--------------_...-, Memleket reportaJlerı ımınıaı dokundurmak filyos· Zonguldak-Sivas 
• ~ • - "'ı . 'l111kAaını hulemadıtı· 

tt~~HEP 'KAvGALARI Har;~;~~·;~uğu Erzurum hatları 
lllll'tıı. _;ıKveSllLIK MOCADELE.51 Evliya Çelebi Harputun me§bur ilk hattın açllma töreni yakm-

. ~ ın•r•., • •• Yazanı zıp ••ııır Bu11ıı1ı - haldlıaıl& IÖ)'k .ı.r: da yapılacak 
veqh Bedrettin ölü bir i:'.:~~ mi~.::ır~2~:~:::;;: ~h!:nb::~"ii::~~-un her turlü 1'e.. • d. ., k lor~~.,. .- dottMP de iki hat üzerinde İnf& faaliyeti 23 üncil kısının bariz faaliyetı 

fi • 'lJQne1Jl ırı tere :: :k!...:=:,..:: ile~a;:'."t.:...ıdak, Siva•. Er· bü~ük...::~:;~d:~o;r:ı.~~~r; .. 
ıer. Eyyamı temmuz gUUp §kldeti §ita zurum hatları.. ıi, menfez ve köprü inpab çok j. 

uçurur 1107 gelince eti~ ~uzlar eriyi~ nıan ~~ Bunlar üzerindeki inpat bat Jerilemiıtir. 25 inci kııımda da 
llo,ı '3 ..,.. .,.Jll' gibi oıı.ı-. Jfag.,...ıanıo 19' döndürücü bir bıala dev- edı· Faaliyetle çalııılmakta ve 26 ncı 

la.
11 

• ._ l'eddia, ht... • • o kadar alOGk olıır ki tıice garibilddi- yor: kıımın toprak teıviyeıi itlerine Je 
~-. filcı; . ~ hır mesele hak-\ batlamıttı. Nihayet Jıendiliaı.~u- plor •nda vıırup hamam gibi gii.ll Si11ıu • Eraunı• luıtıı: ba,Ianılmıt bulun [maktadır. 
lıit ~r ,;;.• b~çık ve larİll .ı;1ıe- mun alevine çarpnıq; _,. _.. ..ı.rı...-. Gonıb<t bunda, ı.ı pııı.tli Mr· 548 kilometrelik olan bu bat Ü· Erzurum istasyonunun ihzaratı 
~;u.,,larıı. llattıı r -aep ve u de rek hanketais ka)mıftJ. da..., (ınoak) olup.;- &ilnıdBf il- zerinde 13 lııııııı lııuıQı> , __ en lamamlanmıı ve merulmle temel· 
ı.~ Is~ na, ortaya hiç bir Bedreddin, bir müddet ~==- aere olaoak iken faili mı~Ulr olan faaliyet halincledir. Bu kısmın Si- leri atılmrttır. 
~ .. itil "Tordu. Mtıhltlne top ketais kalan pefYAJl91I ı. · Allııh """'""" izhar İfÔI' 1>6f11" llalk vutan 113 üncü kilometreye ka· Filyoa. Zonııulılalı lıallı: 
'• .,.!ıioıerı :: 1h'it lma~ları,_ aa· mitti. 0n4& artılı lıiç 1olr ha1at • etmi§tir." • dar olan (Sivu • Çetinkaral kı1o Bu kömür hattının Çetalağzı • 

cı.:<>rd,,. areketlenyle ıda- -1 ıısr...;..ı,ı1. z..,.Jh haJY•· Eğer ben Evliya Çeleblııitı bu ._ mı iılotm•Y• batlamıtlır· Demir- Zonıııldak kııaunın Uıtutı bit· 
Io..ı ... :• ııı...,. e • nın öldüğüne kanaat pılrmlfll·. lerlni Harputa otomobille bir ... t me- yollannın en büyülı iııp faaliyeti mit Myılabilir. Çünkü Üzülme> 
~ lı.ııı b 'jek ıııtedill teY· O uman (l!.ba Yesicl Jllolamı) ııafede bulunan BU&luia ptıııodan o- (Çetinka:ra • Ersurum) aruma dereıi üzerine ı.,,nılmakta olan 
bi,. L_ a Unaarııa' r tunlar anlaııh- nin, kuvvetİi bir nef• ile llil bi

1
r kuaaydım. Muhakkak ki: munhaıır kalmıttır. köprü ile birkaç ehemmiyetsiz in-<s:' · 

1 
ar, ancak mlifterek lramıcayı diriltliiİ lıabftD• ıe • Hattı11 mühim bir laaını çok pat parçaımdan batka it kalma· 

d ıç ilde mesut olurlar.) mitti. Kendiai ele bu ilü perY&ft•· - Çelebl gene mllballp edlyor ıarp yamaçlarclan ye çok ..lar bo- mııtır. Hat pak 7akında iılet.me1.·e eıJ...: rn L•tu d-.ııı- _,_.._.ı Bu L_...... J •ırı -·•, ı-... uu n zevk ve saa- yi diriltmek i..aifti. "'"\Ulllo ia•lardaıı ıecm91R911ir. nanın açılacaktır. 
oJ rn •atır. ıılar içindir. Bir baaka Pervaneyi derhal pa~ları • Fakat Buzluğu gördftkten sonra eş- k•tif lMcleli muhtelif lulımlarda ÇatalaizflU Zonauldağa bağlı-
ı.::;:~lı ! "" fel&ketine aehep; nın araıına almıtU· Kalbının b6 · ıiz TUrk reportajcısma bu yeri yüz- 22 milyon l&O bin lin.:ra :J&lılqı· yan bıı hatla busüne kadar 2 mıl· 
lıiı: ·• •n h>ld rtlle: inaanlar blrlblr- ilin iman ve itikadı ile onun Use • !erce .... evvol )ugUıılıll gibi canlan· yor. Hattın geçtiği dar boğazlar· )'OD 711 bin lira ıarf edil mittir ld 

/ lr.) •rmdan lıtiFade ede- rine üfler üfl-; öltl ~e, dırmıg olduğunu doğrusU hayretle o- .ı.D. :ramoçlardaa 1ıeDd imanlar bunun 1milyqn620 bin liruı 8 
ııı,1~11rlıtı ol derhal dlril...ıı eJldıl ,llıi _. • kuılum. Bııaluia oeııennem Jibl mcak ilk defa 19Ç1Deklacilr. Bllı inan•· tünelin maıraFıdır. 
lıııı '• .. ,lıld anlar, fedakarlık et- ya ı.a,ıunq1ı. blrg1ln gittim. Hıırputta yanımıza bir ,.p det-İt ywlere medeniyet Cumhuriyet nafiasının yüksek 
ı. elbıeJic1·•rın1 yoksullarla tak- Yine bir -:ın, (810 een. eıi. Safer rehber aldık. Buzluju bundan iyi bi· hızla girmektedir. umi ve Türk işçisinin emıalı;z 

,. lr.. il' V bö' 1 · •"" 1.. h t len k R hber uıa.nma bi'""~k e- B · ka..1 __ --L•-lif kıt • i · 1 h tab"I lttj lllda b· e J ece, ıııaan· &)'IDın içinde) birden••"' ata • Y• mq. e ,_ ·~ ugiıne ,.... ....... - UD· pyretin n eoen o an at. ı &• 
!İt '!"•ildir ır milaavat husule lanmıfb. Hutahfı ~·~koka· lektrik fenerleri de a!mtllt· !arda, cm milyon lin.J'I seçecek mıalan Faala olan araziden geo;· 
htt '"ı lıiı)'llk itte o zaman, bete- dar ticlclet ...,ı.eımlfll kı; artık - l'eııeıleri na yapacaı.amtz7 Dl)"' miktarda it yapı\nutlır. ınelctedir. Onun için toprak ı .. vi
,....... b feliketlere ııevkeden hayatından -iyle ümidini urdum. 15 inci kıırmda (1350) metre u· yeıi, kaya hafriyatı •e bir k11mı 
'-il lıır.ıaLJıı ••etlerin, relrabet!•· kesmiıti. - Feııeraia pclilirmi hiç. dedi. K&ı>- zunluiuncla bir tünel vardır. Bu binalann ı-ll•rlni oık .. trnnak 
~'rın lhı-~rı1n ve hilhaasa yok-

0 
in- kalmıttı Ve yi· karanlık... • tülenin propamına ıöre teabit e- epeyce mütkül olmuatu.,. 811 mi"ı· 

1a ) 'eı •-=-,.·-. 
1 
ın ere kartı beıle..1lk- ıece, J& ... • • • • d"ılen eninde ı~ı·ı vermesi temine- kül -rtlar içinde Türk müheT!diı •qı • il e..1 u u ne, ka u..inln bütün ıman ve ıtıka· - Çok mu derin?· • •- -. 'r' ·--. mı vnilne ıeçilehi- ıu _Orasını All&h bilir. dilmiftir. ve itçi•i bizi yalanda kömıi"r hav· 

dını toplıyarak: k • 1 • ·· d 1 , ..... _ ••ddl h - Demek bilen yok?"' Bu kıımıda topra lf en yuz e pıma kavueturtDUs o acaonır 
~ Alde .it n, muhitine bu ilhamı - Ey Allahım !.. Beni, bu aı· _ En ful& ioeri JlreD benim. Ben 60 bitirilmif\İr. 20 den fazla men· ~ ;ırd. ~1b'Yor; bun11 lıl•W tal ıkla kendine mi alacakllD ?.. de üçüncü bogluğa kMlar inebildim. feı ... kllprü itleri bitmek üzere- Ista n bu 1 festivali 
!etİı~ lr at lk ediyordc. ~ahıı- Diye bağırmıttı. Ondan ful& geçilmiyor. Çok şoğuk. • dir. Keınah iıtuyoııu yolcu, ame· 
~l4lltai11e ld'ar derfn fhth"am l"S!· Bu suale, nereden ıeldiii belli Buzluk resimde gördüğilnüz gibi mu le ve fen memurluiu binaları te· 7 Al/ I C I I ı.ı. ~ ••k .. 1 .. lm•n, kendisini, mu- olnuyan bir ... cevap ..-mit• -m bir tat yıCmtııılan ibarettir. Ka· melleri de Jii)aelmif!İI'. as os amaı l'll 
il '11Gd an en lei• -re en fakir _ Ha:rır! .. Sen, ba hutalıktan yalar ~alanarak nstUate gelmiş ve 18 ncı kn=da 9 tGneiden 2 ve ı-Takaiın J)ojellık ldübllnde at 

!oıı it tııGdd" &)'iri etml:rardıı. halia olacakmı. yalııD bir yerinden glrlliyor. Jlenf""' 4 n_,.lar delinmitfir. Diier 14,30 da Türk amatörleri araamıla te-
ı._:;!'. llrtık et le lıll:rlece ırec;tilten Demiıti. Odada, biç himwe mev· geldıtımlz vakit laflar bıısdan daha yediıinin de delinmeleı-i bitmek ııla seçme mlizabolraları. 
rı,,)l)"'dı, vnun (veli) ilk devti cut değildi. ()mm itin 11a ses; biç ııoluJd•· Bir insan busu birkaç dakika auradlr. Toprak itleri ya.de IO 2 - Büyllkderede BeJa$ parktıı 
....', "hıe ı; •: keneli kerametle- fiiPheoiz ki; Allahın ... iydi. ol!Dde tutabilir. J'ak•t kayaların ııo- bitirllınİf!İr. 300 üncü, kilometre- at '1 de Yeotival plalJ: ııe.ılı ·v111ıı: endıal f8ylece anlatı· 

1 
) d s..-..11 .. blrk•,. dakika tahammW et- dek·ı ..1emtr kaprünln a-'- in--•· de ·--·•ar, ı:>aııa mltla'.,.Jautn M • 

8 Bedreddin, (ve i rolünde e aue- ~ 111 7- ~ ,,_._. ...... ·, ıece -yaffaJn:rel 1-rmiıti. Artık met mUmktlıı deflldl. tı hayli ilerlemi•tir. • . teııt neyete ....,. ... ıarı. ~i <>!ııru • cıcLuında yalnı• lı•· ..,,.Jıltine toplananlar ona daho Bu ııene buzluk dlfer 1e11elerden çok 17 nci ln11mda taprak tenıyett 3-Bondolar: Sııot 1$ de: tl• licl 
d,. ~ qlerııı'.ı"'du. Önündeki rahle- kuvvetli bir iman ve -butl:ret ııotuk·· Ancak ikinci botlu!& kadar i- ha:rli -lnıqtır. Bunada dO ıael· da Şelıir boM .. u l'alllıte flfatY b • "1İ ~ı. P•n, e, lılr mum yaıııyor- m-tmiflardi. nJJebiliyor. Elektrik fenerlııltt tpğı ile re uztı11luiunıla bir 111••• ......... .... Kaılık8ytlııde Aııkerl bando eaı t •ne gelmiı· m n hayli indim. Her tul,f bus tabakası ile __ ,...... _______ ..-. _________ _., __ __... 

e raf d ' 0 umu Fakat bu ıırada, hı"IO umu•-- • lll .. d6nlip dolatına)'a 3' ~ arttUmUttU. BirçOk taraflan karla G .. .. d- .. d .. k 
Jan bir hldiıe suhura ıelmiftl. dolmUft:U. ~tm kayalardan Barkan orup u.şun U ÇIJ 

Edlrnede padltahhtını ilin ed•11 kar iltellktitler\IMIG birllaguıı kopa- - ...ı: m - -.. ,. • (Muta Çelebi), Bedreddlnin etra· np dJll.ny& çıkardı ve igerl ıtrmeje 1 b 1 
fa yayılan töhretini duyarak. o- ~ edeıni)U ark&d•tlt.ra verdi: stan u un 
nunla ıatrtlımek için Ed:rn•1• ç.ı· - Hic do~anmu. Jatedliinia ka-

ımarı 

tırmıftı. cla1' ytyiııia. •• Dedi. 
Bedreddin, o civarc!a b:;!:;:;.:ıD Bualuk )'Ulll ne lla4ar llOfuka. Ju. _ _._L ı. L--aktabalannı da ıarebibnek fıra&· eın da o kadar 11eak olurmut. Huaam • F .. dval! ~ .. ........_ 1U 

tnU bçmnamak =-tn bu c:ayetl ka fibL yapJltı -t•nd• JeJ aldı: Jirkaç 
"' • ..r- yıldır, her apatoata ,.am, omuı 

bul ederek Edirneye ptaıitıi· Vaktiyle bil' çocuk İtH-lf, bir daha ıürültüaüyl• plkaaıyor. Adalan, 
Musa Çelebi ı Bedrecldill il~ ~!t Qlkaınamıl. Ntn'9 W: d tilini de *9- Mannaraaı, hele Boiu ıibi dün

rilfilr ıörüımeı ona kart• bUJua DllMnıltler·· Ralli e plln htkl,_. ela • buluımaıyaıı ıüsellikleri· 
bir takdir vehayret hiaaeclerek k~ ıi anlatır: Yesü ~ bualutu garmı- r• 1 t::bu~ ıerçek\ea IJir sevk ye 
d

. • (Ka k l"k tekl•f .-.-1w.. f~in içeri girmlt. bırkaç ıUn sonra • 
1 

• imal li ,J._ y ıııne zaa er) 1: ı -- " vUcudunun bir kıammt Fra.t nehriJıde keyif ülkeaı o • a. yıa~, • •· 
ti. 

1 
bulmuşl radıbf, ondaa bıç bır '811 eaU"ı•· 

O kadar mlitevazı, ve ~1ea 1• Anad ~·· birgok yerlerinde 1tUl • memif, bütüıı cösı:ertliiif le kıyııa. 
müaavat taraftan olan .D«SUre' • 0 unun u m donatmıt, d•ilarnu boyamıı, 
dln, bu teklifi bil&teffddUt pjaul nan bu buluklar, buta1arm frljtclel'Je. korularını bülbül ... ıeri1le bette· 
e&m~f ti. rtdlr. Girilecek yerin alsma kOD&D u. I . t" 

Fakat, pek prip ıl5rilDd onan ıataııt bir lld daldJıada -1amJor. ~; inıparatorluiun bir tiirlü 

bu
bareketi, aebepıiz deiilclL .ı.?~ Kawn, ~ IOiUtmak için bir da- altmdan kalkamadıiı parasızlık, 

__:__._."""" kika Wi. .• • l kul .niaıllikle· 
bu milhim memuriyeti, ~ld Ntyaıli AAllMki. bu yer ere, J•P•

11 
.......... 

hl ı 1 1 ak lçm e- rin btıbauına enpl 9lda. 
r an evve vası om d' rdu •u-kli aa-•lar, .... ltoqan· 

ta hir basamak telakki e ıJO • ., • ... • ...,. ... 
ı··-·- ken- G u·· n ı u·· k 1ar acı ,açıer, bl~lrl ardınca aü-Nitekımı kazask.r o --:-" . ~ rUklener91c JUrdmmıZ'll santılı i-

diıine iman ed~n!erd•!' eh!•Y~:: "'AD Y~() çin, bu dilber toprall ıUtlemefe 
Ianları hirer hırer ıetırba•f, rl t ,n vakit bulamadık. Sultan Mecltle 
lara muhtelif yerlerde 111emu ye • Programı Azlz;n hu uiurd• haTC&dıklan 
ler vermit; iJtlk~Jdeki :v::ı: prnramı11 ye alcOıUz para i~e. 
tını kolaylaıtıracak au ~ti otse .,.,..,. .. ı 1aat ıı.so Pwcıa TOrk milletbı sırtını alır bir yük gibi 
n ıuraya buraya yerlet • . muaikJaL 12.ao Ha•adi& ıa.oa KllhteUt pl&Jc ç8kertmlfti. 

1.1' U ft B da Dobric8 ye Deh· nepiyatı. 1' Soll. 1 '---1 b
0 

h h • ..... ~ UN --·--. u meyaıı ; ·• __ 1 etme111iı• AJctam neptptı: laat ıa,30 Plllda dana stanD\2 u, ır seyya te n yap-
'- .-. ftl orman taraflarını uı....- >.. d mwıumı. 11,10 Kcmterant: Doktor tbrahtm makta By)e ıanıldı'ı kada" kthv 
a ~ •l lluponu ti. Çünkü. vaktil• ~. dya ba~r ZaU <KGlltlnl çoeuklU " m111ıbaaeıer). ıo 1 

delildir. E~kl eserleri hol da o!-
' .... lt'-s ''-" ıcıa,...... 

1
ect,..,.r ıelen (San Saltık) pmJD fe d · Cemal ıamu "arkadafW'J tanımda Tllrk aa, manzaralanna dUnyanm bat-

~~...._, parum tıuımraaı (Blbnl • Şii) dervftl tara ın an =dala".!:..""=· :,-:; = ~ ka hiç bir yerinde rastlanmasa ela. 
• ~ ,.,.._ 11.ac btlytlk mikyasta Şll~tt!'°::rı::; arıcac1a1ıan tantıadall ftı'k •uddll " 11anc yaban"tlan &araya batlama!< el· 
~ ~ ""'-ıs ._ daıı yapılan k ,.o faydalı tellk· prlalan. <l&t. ~). ıı,ıa Ork..ua. n,ı11 dr" r:felmez. 

llııua Yoıı ._., mtlpYlrt•rm• btr elde bu!nndurmaJI• AJaU " botl& 1ıa1ıerıert "' ertelll sUDU"l Hel~ her ıfme, 11cak 1M111'C&. 
9.l'llla l>el'&lla 80nıp ft~ttnır prepunı. tUO PltJd& ,oıoıar, operet ••ı :--~-~;.;~;;:;.il ki e1l1111iıtL tJAMt.,..) .,....,.._... • 11oa-e ortaJa Mr tifo salımı ~dcar, h• 

Yazan: s. Ga~a-ın 
kimler, ıueteler, bilir bilmaa, her 
kea, aazına ıeleni söyler. r94Qll 
makamlar, tifonun lıtanbulda 
"Bolecli" bir afet olduiunu bilt!ı 
rirlerae, limanımıu kimse ayak 
basmaz. Her kötomizde bir "Ko· 
liı•'', her meydanımızda bir "Pi
u.", hw tepemizde bir "Akropol" 
bir. .Urü ehram sıralama da yine 
botuna 1olcu bekleriz. 

Miaafirlije ıelon Ja~nlar bile 
daha ç..n.kkaloden girmeden 
Unlİ ıuların mikropsuz olduiu
ıaıı ıormadılar mı 7 

Bence lıtanbul, iktisadi kalkın· 
mamızla birlikte yürüyrıktir 
Teklerin, MftJlaye dökme.si umu 
lamaz. Şirketler ise, daha tez ve
rimli itler pefinde kotuyorla"' 

Bu büyük tehrin, yaradılı,mda
ki ıü•lliie, ıüs ve konfordan do
kunıın.at bir elbiıe aıiydinaek iç 
milyonlar iıter. Bu kadar gen 
hir para ise, ancak devlet el yle 
harcanabilir. Buraıı için ayrı bir 
imar r-linı yapılınalı, parçalara 
bölünmeli, bütçeleri' ~artılansn • 
b ve her yıl bir parçaaı baıartlmfl· 
lubr. Bundan sonra beklediw1111iz 
seyyah bolluiu kendiliğinden ö
kün eder. ltalyanb,rıQ çıbrdıkla
n propaıanda mecmualan ·• i 
vu1ta1ar ise, ancak r.···· ·' 1c 
ıeyleriıniı meydallf. çıkıQCa du~ti
nijlecek .. 1le~dir. 



e - KURUN 7 ACUSTOS 193i 

EHiR HABERLERi 
Kazıklamak 

(Vat ycam ı iılciü) 

nm gene dayak yediğine hamle~ 
lerdir. Aradan bir kaç eaat geçuıce 
ayni köyden lbit lhrahim imıinde 
bahçevanlılda uirafan birisi içeren • 
köyüne doğru giden yolda sanator -
yomun arkaamdaki Kozyatağı deni 

ispanyada askerlere ı 
mikrOp saçanlar 

Mevkuf bulunuyor - Af mi edilecekler? 
Hendaye, 6 (A.A.) - C..u. 

luk tetebbüaünden suçlu olarak 
Framız Buıuennec ve Chabru'la 
ıöriipneai için, bu auçlularla ter· 
beatçe ıörüflDiiftür. Boquennec 
pzeteci, Chabru da sinema artia 
tidir. lkiıi de tam ııbhattedir ve 
kendilerine daima iyi muamele e
dilmiı olduiunu bildirmiflerdir. 

Bunlara, belediye dairesinde 
hapiı odasına hiç benzemiyen ıü
neıli bir oda verilmiı ve ciıara iç
melerine müsaade edilmiftir. 

Pek yakında affedilmeleri de 
imk&n haricinde delildir. 

man tayyareai ile mürettebabnm fo 
toirafilerini ve isimlerini netretmek 
telir. 

Gazete IO munanJarda muhabiri· 
mn• telli • le .. .ır.. bir !!l.!!:l-·b acır yap,.... muw 
da ~. Alman matbuab 
fİmdİY• ..... bu haberlec:leıı biahaet 
memiftir. 
ADEMi MOl>AHALE KOMiTE -

SiNDE 
Lonclra 8 (A. A.) - Siyul mah 

feller, yarm topı...c.p bildirilen ta 
li komitede ftl'İlec:ek kararlarm itle 
rin devamına Jeslne engel •:rdan 
Scwyetlerin tanı hareketine hajh ol 
cluiunu eCiylemelcteclrler. 

iyi haber alan mahfeller, Alman
manyayı Franm - lnsim- c:lenia ka 
nkolunun ilpmu istemekte israra 
levlreclecek olan bu tanı hareketten 

. Çekirdeksiz kuru 
tlzUm ihracatı 

Nizamname hazırlandı len yerde bir adamın düte kalka ve 
Ankara, 6 (Telefonla) _ Tahlfin inliye i~ye ilerlediğini görmüı ve 

men'i ve ihracatm mUrakebeei hak- hemen yanma kOfllluttur .• 
kmdald kanunlara göre iktisat vekl- lbrahimin söylediğine göre Rama 
letince çeltlrdekalz kuru tlzllm ihracı- zan kendiaine ıunlan anlatmqbr: 
nm kontrolü hakkında bir nl:zamname Evde bir keçi ile bir koyun ölmüt. 
hazırlanarak Devlet Şurasının tetkiki- hanım küçük Nurana taarruz etti di 
ne arzedllmiftlr. ye beye haber göndermif. O da gel 

Bu nl:zamnamenln tetkiki Devlet Şu- di; elimi kolumu bağlacbktan eonra 
rasınca bitlrllmif ve kabul olunan me- kalın bir sopa ile beni iyice dövdü, eli 
tin vekiller heyetinin tutikiııe ıunul- ne geçirdiği diğer bir odunla ele beni 
mak l\1.ere bqvekllete verilmiştir. Ya- kazıkladı. Beni bir köteye bıraktılar. 
kında Resmi Guetede çıkması bekle- Parmaklarımla ayağımın bağım ÇÖ
nilen bu nizamnamenin tatbikine geç- züp kaçtım •• 
mek l\1.ere İktisat Veklletince hazırlık- lbrahim Ramazanı Haydarpap 
lara bqlanmııbr. hastahanesine götürmÜf, fakat Ra -
Diğer taraftan, bu nJmmnameye mazan orada, fazla kan zayi ebnek • 

göre çekirdeksiz kuru tıztım ihracatmı ten, ölmüttür. 
kontrol vazifem verilecek kontrol Hadiseyi &yan Havva fU tekilde 
memurlarmı yetietlrmek ilzere geçen anlatmaktadır: 
ay bqlannda İzmirde açılmıf "olan ··- !bitin eöylcdikleri tamamen 
kurs bu ay ortaıarmda itini bitirmle asılsızdır· Ramazan Beyin tabanca -
olacak ve yeni memurlar kontrol va- smı ve çocuğun kumbaraamı aprmlf 

zlfelerine bqla)'l.C&klardır. tı. Nihayet bir müddet evvel 8 Y8flll 

KURUN - Franıa ıazetele
rinden naklederek evvelce yazdı
imuz sibi, bu iki Fransız, naayo
naliatlerin cephelerinde, askerler 
aruına salım hutalddann mik· 
roplanm saçmak 111ÇUyla ela müc· 
rimdir. Ozerlerinde, bu hutalı1'
lann açblı yara ~ar hulummqtur. 

biuettikleri eıxfiteyi sizlemekteclir • • 
ı...ea -ı.feller, M........_ ı.u _. Bulg~_rıstandan 

daki kmmda bir gayri tabiilik müp 
hede ettim. 

ErHlen Eve ••• 
Madrit, 8 (A.A.) - Dün Cara

bancbel mıntakaııncla dinamitçi
. lerin hareketi, cumhuriyetçilere 

kasabada iki ev daha igal etmek 

:.= .,=i:=-üaı:: .!:em1: 2000 goçmen geJdi 
Sıkqtırmca Ramazan tarafından 

berbat edildiğini eöylecti. Bir ebe ça 
ğırtmca vaziyet tamamen aydmlandı 

"Beye haber gönderdim, bir kaç pyretleri bota çıkarmamaia çalqa -
caimı ümid ebnektedirler. 

lNGtı.tz MURAHHASI 
YARALANDI 

fınatım vermiftir. 
I Londra, 6 CA. A.) - Lord Plymoutb 

Bir npu Petrol Gemi.i (P'ldpıa.td), bir otomobil kazası netl-
BombarJunan EJilJi ceainde kqmdan yaralanmıp. 

Manilya, 8 (A.A.) - Manilya Lord Plymouth, çarpıımad&n sonra 
raclJOIUDan Britiah ismindeki bir derhal hastahanede tedavi edllmlıaede 
lnailia petrol ıemiıinden aldıfı alıkonulmuma IUzum görillmemiftl,r. 
bir imdat itaretinde tiJle de- KOMİTE TOPLANDI 
nilmekte.lir: Londra, 6 ( A. A.) - Ademi mf1da· 

"38 derece 53 dakika arzı tima- hale talJ komitesi saat 15,llS de Lord 
il ve 20 derece 25 dakika tulü ta··- Pl~outb'm baıkanlıfmda açılm11tır 
kide bulunuyoruz. ombarcbman e- Lord Plymouth'un başı otomobil ka: 
dilmekteyiz. Derhal imdat iatiyo- zumdan dolayı sanlmıı bulunuyordu. 
ram." --.---- --- ----

Gemi KurfrılJa l • J.1. l 
Londra, 8 (A.A.) - Bir lnailiz ngıııere Japon-

harp ıemiti Britiaach Corporal va· g k J 
purunpn telıi• telsraf aletini la· aga ızuı 
mir ettikten sonra Cezaire doğru 
yol almakta oldufunu Amirallik 
makamına bildirmittir. Vapur, 
ıönderdiii imdat itaretinin ipta
ftni illemiıtir .• 

Hiilnimet~erin Bombarllımanları 
Saraıoue, 8 (A.A.) - Hayu 

ajanamın muhabiri bildiriyor: 
ajamımn muhabiri bildiri;ror: 
Cumhuriyet tayyareleri dün teh
rin taerine bombalar atmqlardlt'. 
Bunlann birkaç tanesi bot araaJa. 
ra, dlrt taneıi de Del Pilar kiliae
ıiain kartııma dütmÜfle de kili
MJ• bir teY olmamqbr. 

Bir ne bomba iaahet etmit, üç 
çocuk llmüt, dCSrt çocuk ta hafif 
IUl'ette yaralanmııbr. 
Nayonalutlerin ileri Harelretleri 

Bilbao, 8 (A.A.) - R~dio, naı
yonaliıtlerin ileri hareketlerinin 
denm etmekte olduiunu ve nas
you.liıt ordu p•ıdarlannnı Cuen
ea - Teruel yo?u berinde bir 
mem olan Salncaneteye 10 ki· 
!om '!tre mesafede bulunmakta ol· 
duldannı bildil'D'9kteclir. 

Albarracin m'ntakumda 2.000 
milisin huıün teelim oldukla!! 
llylenmektedir. 

MADRID1N BOMBARDIMA • 
. NINDA 

Lonclra 8 (A. A.J - Madritten 
.... bir habere ,a:e, Madridln bu 
laNhlri hombudnnam eanamwla 
Wr obüa papa mtimeuDli hinuma 
dUtmGt ve mümellQ&k kltihini al • 
diirmGttiir. 

BiR ALMAN TA YY AHDi 
DOŞTO ••• 

Berlin 8 < A. A·) - Havas bildiri 

(Oatyanı 1 incide) 

ımntakaaiyle muhabere ve muva
salayı menetci~lerclir. 

Japon mmtabaım çeviren Çin 
kıtaatı dündel\beri takviye lutaa. 
b almıtlar ve mevzilerini tahkim 
etmiflerdir. 

laponlGT Cenaha Dofnı .•. 
Şandha;r, 8 (A.A.) - Paotin.ı

&::ın ıelen haberlere ıöre Şim1.~I 
Çincle bulunan Japon krtaab ile
ri hareketlerini cenuba doiru tev
cih etmep hazırlanmaktadırlar • 
Bunlann hedefleri Paoting ve 
Sanı - Çoy tehirleridir. 

Çimle Mlllı Miitlalaa 
Toplantuı 

Chanahaı, 8 (A.A.) - Nankin
den tifrenildiiine ıare milb mü
dafaa konferanaı bu tehirde top -
lanmııtır. Maretal Çank-Kay-Çe-· 
kin riy&Mtinde toplanan bu konfe 
ranaa h&tün hüktmet reiıleriy~e 
eyaletlerdeki ukerl tefler iıtirak 
etmiılerdir. 

Almtın)'CI ÇiNien llaallimlerini 
Çelri70r 

Bertin, 8 (A.A.) - Seriinin ıi· 
yul mahfelleri Çin hizmetinde 
bulunan Alman muallimlerinin ıe 
ri çaimlmumı ciddiyetle diifi1-
n6yorlar. 

Şimdiki ihtilaf büyüdüiü tak • 
dinle bu muallimlerin vazifelerin· 
de kalmumın Japonya tarafmd•n 
do.tluia muhalif bir hareket o
larak telikki edileceii söylenmek 
tedir. 

Almanya, Çin • Japon ibtili
fıada bitaraflıiuu t•mamiyle mu
hafaza etmek arzusundadır. Çiu 
ordusunun hizmetinde bulunan 
Alman askeri muallimleri ıerçi 
Çinde huauıl surette çalqmakta 
iseler de Alman vatandqlan Al
man dnl~ pa..._ bulunmak· 
tadırlar. 

Bulgaristan göçmenlerinden 2000 gün sonra geldi. Raınazan bu mac:la 
ki§ilik ikinci kafile, Varnadan Kalka- evden kaçmıttı. lbitle bir alacak me 
van :r.a.delerin..Nazmı vapuruna yükle- selesinden dolayı kavgalı imitler, yol 
tilmi§, vapur İltanbuldan transit geçe- m. kartı karfıya gelince tekrar kavga 
rek Urlaya git.mittir. Urla iskelesine çı ya bqlamıtlar· 
kanlan göçmen kardeelerimiz lmıir 
vilayetinin muhtelif mmtakalarmda Benim bildiğim bu kadar, eğer Ra 
iski.n edilmek Uz.ere taksim edilmi§tir. mazana bir teY olmupa herhalde 

kavga ettiği adamdan olmuıtur. Va 
Bu defa lkincl kafile olarak gelen ka günü Ramazana hiç bir rey yap 

ırktqlanmız Bulgarista.nm Yenipazar madığımıza o sırada kötkte bulunan 
F.ekicuma, Şumnu, iKemaller, Razgrad iki usta şahittir. Hakkımız mahkeme 
kualariyle muhtelif kuabalardandır-
1 de meydamt-çtkadlMtt.,, ar. 

• Polis tahkikata devam etmektedir. 
Öğrendiğimbıe göre, Varnadan bu -----------

tıene gelecek göçmenleri nakletmek ü-
zere (Nazmı) vapuru, daha be§ defa 
Bulgariatana gidip gelerek nakliyat 
yapacaktır. Gelecek olan diğer göç
menler de Urla ilkeleaine çıkarılacak
lar, yalmz bir kafile Tuzlaya çıkan
lacaktır. Bulgaristanlı kardeşlerimiz 
beraberlerinde yük ve hayvan da ge
tirmektedirler •• 

Yunan nazırlaı ının 
bir toplantısı 

Atina, 8 (Huıual) - Nazırlar 
Mecliıi, dün Bqvekil Metabas'nı 
riyuet~nde fevkalide bir toplant• 
yapmıfbr. Bu toplanbda Batvekit, 
memleketin idaresini eline 11.ldığı 
zamandanberi kendi.ine yardım 
ettiklerinden dolayı nazırlara te
tekkür etmiı, adli;re nazm kendi
lerinin memleketin milli kalkın
masına İftİrak ettirildiiinden do
layı nazırlar namına Batvekile te
tekkürde bulunmuıtur. 

PAUL BONCOUR 
YUNANISTANA GELiYOR 
.Atina 8 ( HU11111) - Eski Fran

ıız batvekiHerinclen maruf ıiyast 
Paul Boncoar (Pol Bonkur) bir 
pup Franaız MJJ&hiyle biı-likte 
yamı buraya ıelemektir. Pol Bon· 
kur Yunaniıtanm bütün eski e
aerler bulunan yerlerini ıezdikten 
sonra aynı on altnıda buraya da
necek ve bet sün burada kalacak· 
tır. 

Ankarada ekmek 
fabrikası kuruluyor 

Ankara, 6 (Telefonla) - Ankarada 
ekmek f abrikuı vllcuda getirllmesi lfi 
hayli ilerlemlttlr. Bu hafta içinde fab
rikanın itleriyle megul olmak üzere 
bir komisyon ça)lflllafa batlamııtır. 

Verilen malumata göre, Ankara ye
ni fabrika ekmeğine kavupcaktır. 

l'abrika bOtiln tehirin ekmeğinl temin 
edecektir. Avrupada bu işle meegul 
mühim firmalardan birkaçı fabrikayı 
yapmak beN belecli)'eye mtlracaatta 
bulumnuelardır. 

Eski karısını 
öldürdü 

( tJ ,, YGNI ı Vloide) 

dır. Otuz bq yaımda kadar olan Bin 
nazın ilk kocaaı ise sabıkahlarc:lan ea 
rarkq Siiritli lb~dir. 

lbrahimle on altı sene beraber ya 
şayan Binnaz 1brahimin kendisine 
bakmaması, günlerce aç bırakman ü 
zerine lbrahimden. kaÇllllf, ınahke • 
meye bat vurarak bopnma karan 
almqtır. 

Binnaz lbrahimden aynldktan eon 
ra~ı~dikikocasısem~iMustafa 
ile evlenmiıtir. 

Esrarkq lbraJıim eski kamım çok 
sevmektedir. Hele bdm bopndık -
tan eonra sevgisi büabütün arbnJf, 
sebzeci Mustafanm arabasma bir kaç 
kere esrar koyarak fenalık etmek, o
nu zabıta takibatına maruz bırakmak 
istemiıtir. 

Kansının yolunu kesmiı, bir kaç 
kere ölümle tehdit etmİf, Mustafa 
dan aY?ilinaanu söylemittir. 

Binnaz buna aldınt etmeyince lb 
rahim eski kan.mı öldürmeğe karar 
vermit dün saat 2 ye dojnı Binnazm 
oturduiu evin civaıma gİbnİf, Bin -
naz bir aralık evden çıkmq, yandaki 
Gülsüm imıinde bir kadına misafir 
gitimittir. 

Bunu gören lbrahim biraz sonra 
kadının arkaamclan içeriye c:lahmt. 
bıçağını çekerek üzerine atıhrut, ilk 
bıçaiı Binnazın saj katının üzerine 
vurmuıtur. Bunu diie rbir bı~ ta· 
kip etınit ve bıçak Binnazm boğazı 
na saplanmıt. aonra aai ve eol kolla 
nna girip çıknuttır. 

Altı Ytrinden derin yara alan ve 
boğazı kesilen Binnaz yere aen1mif, 
biraz eonra ölmüttür. 

Ev sahibi Gülsüm ıördüğü man
zara kart11mcla büyük bir heyecana 
düımüt, bir odaya kaçarak Aklan • 
miftır. 

Katil lbrahim cinayeti itlectikten 
eonra bçmıftır. Zabıta tarafmdmı 
aranmak 



t Aakallk ı,ıarl J da~:tcınbul 11ctnci icra mcnwrlıığıın· -
Kcıru.ı..ı.:.. -

• . - .. ""Y Askerz 'k mah o-'Yıldızd ı ~ubesinaen: Bir alacağın temini için cuz 
hesap v a Harp Akademisi emrindeki lup bu kerre paraya çevrilmesine ka· 
lıuıa g· e . ınuaıneıe memurları oku- rar verilen ve Şişli Bomonti Nimet 

1tınıye · te l'J:tı. 16 / 8 
18 kli ihtiyat subayla- apartmıanında dairesinde Norge mar-

lgıa,rıbu1' l{ I 937 gününde saat 9 da kalı soğutma dolabı 10 / 8 / 937 ta
latekJiı .... onıutanıığında yapılacaktır rihine mUsadif sah günü saat 9 dan 11 e 
·· .. rın evrakı ktır 
Uf.ere 13 a ~ arını tamamlamak kadar birinci arttırması yapılaca · 
ktrJik ş ~stosa kadar Kadıköy As- Birinci arttırmada malı mahcuz değe
nur. u sıne ınüracaatları ilin olu- rinin yUzde yetmiş beşini bulmadığı 

taktirde ikinci arttırması 18 / 8 I 937 

E:tııiııö ·· "' • • tarihine mUsadif çarşamba günü saa.t 

Kirahyoruz 
sat:ıyaruz 

31 - BULUNMAZ. FIRSAT Şişli 
ile Bomonti arasında çok itinalı yapıl
mış sekiz odalı modern ve kübik kargir 
ev satılıktır. T;ııır ııu Askerlik Şube.sinden: 9 dan 11 e kadar ·vapılacaktır. Alıcı 

ın· -.ı ~ eubeı · " ---
1nönu r . erıne mensup olupta E- olanlar muayyen giln ve saatta orada 44 - DEVREN SATILIK Bakkal 

~akaıa~nd:tıh ve Eyüp kazalari min· hazır bulunacak memuruna müracaat ve aşçı dükklnı muhitinde işçisi fazla 
J5lırnıu ve b oturan yabancı 332 do- ederek pey vurup almalan ilan olunur. ve bir aileyi geçindirecek kadar müş
sa hiını . Unlarla muamele gören kı- (22795). terisi olan bakkal ve aşçı dükkanı 

( 7t - ACELE SATILIK HANE -
Aksaray Langa Sepetçi caddesi 59 

'T - KORON "'~COSTOS 1937 

kilo, vurduğu kuvvet 100 tondur. fi. 
yatı 450 liradır. 

No. lı hane, kıi.rgir bina 6 odalı, sarnıç, ---------------
kuyu, bahçe, iki tarafı sokak, elektrik 75 - SATILIK PIY Al'>lO - Zimmer-
vardır. ( V. P. 1645) man markalı şık bir Alman piyanosu 

Müracaat ayni yer satılıktır. Taksim Tarlabaşı Yağhane 

'13 - BEYOÖLU CiHETiNDE -ı 
60 - 70 bin lira arasında konförlü satı· 
lık apartıman aranıyor. -

sokak numara 35. (V. P. 1654) 

Müte:ferrik 

göre Jis etııJertn celp ve sevk emrin 
ı • eve e devren satılıktır. ·-
Upta daha ~~adil okullardan muun o -------------- --------- 150 kuruşa müfrez arsalar satılıktır. re iş arayor. 
;:rı okurıa~ sek okula girmek istemi t" - -~5 - KiRALIK VE SATILIK Her Telefon 52,148 müracaat . 

40- MUHASiP - Ticari muhasebe 
Yıldızda Ihlamur cadesinde birer ev- malumatı olan bir genç her tUrlü ya

lik ve beher metro murabbaı 100 ilfı. zı ve muhasebe işlerinde çalışmak üze-

...ıs 937 d n son Yoklamaları 1 ağus- - Birinci sınıf Opera or türlü konförü havi hane Ayaspaşa -------------- 46 - RUSÇA TERCÜME - 'Mü-
~ar de,::rn

15 ağustos 937 akşamına 1) r. c AF EH TA v f AR Gümüşsuyu civarında denize nazarctli Suadiye ile Bostancı arasında, de- kemmel Rusça bilen ve tercümanlığını 
kerlik ş ~decek olan Beşiktaş Umumi cerrahi v~ sin!r, dimağ kargir 6 odalı ayrıca sineklere karşı miryolunun deniz cihetinde kuyulu ve yapabilir, bir müessesede tercümanlık 

~::lisinde Ubesındc toplanan askerlik cP.rrahisl mütehassısı tel kafesli ha.va gazli, elektrik, terkos, beheri 1,5 ila 2 dönümlük ve beher ve tercih edilecek eserler için iş arı-
--..:re eUeri tnuayeneleri yaptırılmak Paris Tıp f akülteıi S. Aıiıtana telefon, garaj ve ayrıca mutfak ve ça- dönUmü 920 liraya satılık müfrez ar- yor. 

l'et ... _ ı ndeki şahadetname ve ehli- dlınağ mnaırlık, alaturka ve alafranga banyo salar. Telefon 52,148 müracaat. ----------------ı .. :«une eri ı ~rkek ~adın ameliyatları, _. ı ı 
~ karş, Y e Sultanahmette D!kih- estetik . "YU.ı, meme, karın bu- tuvalet, sekiz yüz metre murabbaı h~- -------------- 47 - ING L ZOE, FRANSIZCA 
llerJik Şu:~a Yabancı Eminönü As- nıouklukla.rı,, Nisaiye ve doğum vuzlu ve akar sulu denize nazareti çı- Sat:ın ahyoruz DERSLER - Tecrübeli bir profesör 

ur. sıne müracaatları ilan olu- çek bahçesini havi müceddct hane tarafından ikmale kalanları ve kollej-
M müt.ehassıMsı an en hem 45 liraya kiralık ve hem de satı- 74 - SATILIK MAOAZA ARANI- Jcre girmek istiyenleri iyi hazırlıyor. 

Ati .. 1 uayene: Sabahları B er 1 kt YOR - İstanbul Sultanhamam Tahta- Ders vermek için sayfiyeye, eve ve 
t """<ır S ı S den 10 a kadar lı 1 ır. 
~ ıl!cnı u h llukuk lı!a1ıkc11ıcsi Sa· ildi ·-------------:~- kale ve civarında sekiz bin lira ara.em- her yere gider. Fiyatlar müsait 
lstan:rı,~aıuıciaıı: öğleden sonra Ucret r ,- 49 - SATILIK HANE - Büyükde- da satılık kargir mağaı.ası 

da iken u:da Kendoros hanında ı No Beyoğlu, Parmakkapı, R~~~i Ban rede 6 odalı hane ma.ktuan 1600 liraya --------------
Sami An;aY~vinı ikametgahı mcçhuİ - No. l Telefon: 4 - satılıktır. Birinci katı tuğladandır. 75 - SATILIK PİYANO - Zim- Türk genci İngilizce ve Fransızca ter-

70 - TERCÜME VE DERS - Bir 

Saıni kıye: mcrman markalı çift bir Alman piya. cüme yapar ve ders verir, evlere gider. 
llıutaaa:~tay1a şayian ve müştereken 50 - KARTALDA ARSALAR - 2• nosu satılıktır. Taksim Tarlabaşı Yağ-
cla Ni, ....... 'd bulunduğunuz Büyükada- 4, 8, dönümlük arsalar satılıktır. hane sokak No. 35. (V. P. 1654) 
11 -. .. , a 4 Dr. lh•an Sami --, tıun kab·ı· O - 42 - 48 NO. lı ar-

53 -KARLI BiR iŞ -İşin ehli 'Ve 
mütehassısı olan bir sanatkar tnraf m· 
150000 liralık bir kapitale ihtiyaç var
dan çok mühim ve çok karlı bir iş ,için 
dır. 

dan açık 1 1Yeti taksimiyesi olmadığın TiFO AŞ/Si 51 - BOSTANCIDA - 268 arşm 
satılık arsa. 1$ arayanlar 

Unun i,.,
1 
a:ttırma ile satılarak şuyu- Tifo ve paratifo hastalıklarına 

:ı,, - esın k t'f 3~ - GENÇ BiR BAlr AN ---ırık a..ıt e karar verilmio olmakla tutulmamak irin tesiri a ' mu- 56 KADIKÔY Şifa yoguy tçu park 
• ~ ırın ~ ll - • Orta okuldan mezun genç bir 

~tll'rnası 7 aya konulmuştur. Birincı afiyeti pek emin tıı.u aşıdır. Her yokugunda 8 oda bir banyo elektrik, bayan i§ arayor. Muhasebe, Riyaziye 61 - iKMALE KALAN TALEBE· 
.\ t Salı gij .. eylül 937 tarihine müsa- eczabanede bulunur. Kutusu: 4:5 havagazi, terkos suyu, bir kuyu 1800 ve daktilo işleri yapabilir . LERE - Tilrkçe, felsefe, edebiyat ve 

dtlar S nu saat H den 16 ya kadar arşın meyvalı bahçe odalar kalamış -----...,....-------- Almanca dersleri mektep programla-
tıhaclktız. ~h Mahkemesinde icra kılı- •---· kuruatur. ---· Çamlıca Fenerbahçeyi görür fevk:ıla· 35 _ BiR BAY AN iŞ ARA YOR _ rma göre verilir. lkmaldc sene kaybct-
arııh.:n · . rt.tırma bedeli kıymeti mu- k t hl'k · kal d '<IJ enı de manzarayı havi. 20 yaşında bir bayan yazı ve hesap me e ı esı maz. 
; lllU§ter; ~ ?f 75 şini bulduğu taktir- ----- ---------------
~ ttktird 81 Uıerinebırakılacaktır.Ak HLRlJN doktoru 48 - SATILIK MVFREZ ARSA- _i_~ı_er_i_a_r_ıy_o_r.________ 64 - PANSll'ON ARANIYOR -

kt ltaı e en Çok arttıranın taahhüdü LAR _ Büyükderede ifraz cdllmi§ 40 43 _ ış ARAYOR _ Orta tahsilli Hiç kimsem yok, cvlfidr olmıyan yük-
iitha \! lllak Uzere arttırma 15 gün Necaettln Ataaagu l küsfır parça arsa satılıktır. ve Bulgarcadan tercümeye muktedir sek bir aile nezdlııdc evlat gibi baka-

it 7.atıtıp 22 eylUl 937 tarihine mU- Her riln 16130 dan 20 ye kadll bir Bay io arıyor cak mü§fik bir anne himayekinü iilli· 
~l ltllQ anıba günll saat 4. dcn::16 51- SATILIK EV - Trabyada -------------- siyon kalmak istiyorum. 
~Sok ar ~-apıla.cak ikinci arttırmada f.Slelide Tayyare apartımanlanndı daire denire nazır iskeleden be§ dakika, kl- işçi arayanlar (V~ P. 1638). 
~thnaca ~tır~~ ihaleyi katiye!i icra ı numara 3 de hastalannı kabul eder milen kA.rgir 12 odalı Ye bahçeli bir ev 
~alc Uıegr tebJıg makamına kaim ol- Cumartesi gUnleri 14 den 20 ye kıdaı pek çok ucuz fiyatla. satılıktır. 66 - IIIZMETÇI A.RAN/l'OR - 68 - TERCÜME lŞLERI - Mual· 

........_ re ila" n ·1 (22777) d --------------- Bir ailenin hizmetine bakacak bir ka- ıı·m me' .. -bi ve lıse' mezunu Fransız---- --·· ı.unur_. . muayen_e_pa_r•_•_ı.z_ır_._______ Aı..t: 
------ 58 _DEVREN KIRAUK VEYA dma ihtiyaç var ca tcrcUme işleri musahhih ve mütcr-

1' AD- SATILIK KAHVE - Beyoğlu lstiklil -------------- cimlik arıyo 
~~ AN. JZ r.JA:Z G(Tl'"Mrl/ caddesinin en işlek yerinde 24. masa Satılık eşya -----. \ ~. 1 K. 1:::.1(.. üstleri camlı ve 72 sandalyesi bulunan ----~--- 39 - iŞ ARAYOR - Orta mektcp-

55 - SATILI!( PRES (BASK/) ten mezun bir Tilrk genci 20 - 30 li· la su RE Ti L ~ S iZ i N iç 1 N bir kahve kiralık veya satılıktır. MAKiNESi - Demir ve madeni eşya ra ücretle bir ticari mUessescde çalış-
'tiJ' 59 _ ARNAVU:I'KÔl'ÜNDE SATI- işleri yapar kendisinin ağırlığı 2500 mak isteyor. İtibari keffilet verebilir. 

LIK EV - Kantıcadan Beylerbeyine Bunları almak veya satmak istiycnlerin ve bu i§lerle alfilı:adar olanların 
kadar Boğaza nazır iki büyük balkon, Ankara caddesinde V AKIT yurdunda. l' AKlT Propoganda Servisine bizzat 
terkos, elektrik, hamam, sarnıç ve bir telefon vcyahud bir mektupla mllracatlarmda bütün bu işlerinde muvaffak 

~ususi ŞARTLAQlt!.IZ ~AIO:.'IND.A 
GIŞ(L,12iMIZD~N MALUMAT AL l N 1 Z 

tulumba tertibatı, tahtaları geçme, ka- olabilirler. Posta kutusu: 743, Telefon 24370 
pılan mavun, camları buzlu içi dışı 

yağlı boya, bahçesinde her tUrlü ağaç v A K f T ' & ,·e çiı;ckler, mueamba dö~eli yedi O· 

':f dalı acele satılıktır. Şişli, Ayaspaım, 
.. ~ \, . Taksim, Cihangir taraflarında apartı

manı olanları~ değişmek ve vaziyete 

PROPAGANDA 
SERVİSİ 

ı;orc fiyat farkı vermek mUmkUndUr. 1 _Mobilya, c~yı vesaire utmak ve- ler yapmak istiyenler 

' \ ~ 
~~,( ~~ 

60 - SATILIK VB KiRALIK iKi 
IIANE - Balat çarşısına iki dakika 
mesafede :Kesme kaya mahallesinde 
tekke karşısında iki§er odalı iki hane 
satılık veya kiralıktır. Görmek isU
yenler pazar günleri saat 1.2 ye ka
dar 4 numaralı ha.neye müracaat ede
bilirler. (V. P. 1622). 

ya almak istiyenler, 

ı _ Katip, muhasip, hizmetçi, aşçr, işçi 
istiyenler ve bu hizmetlere talip olan· 
tar. 
3 _ Kiralık, e:tıiık e•ı, apartıman, dilk· 
kan, mağaza arayanlar. Kiralamak, ki· 
raya vermek. Almak veya satmak is • 
ti yenler. 

Bu hizmetlerini .kolaylıkla ve cmnl• 
yetle çarçnbulf: görebilmeleri için 

(VAKiT PROPAGANDA SERViSi) 
nde bu İ!Jlcrlc meşgul olmak üzere bir 
bUro vücuda gctirmi§tir. 

Bir Telefon 
Bir mektup 
Bir Kart 

61t - SATILIK ARSA - Sultanah· 
mcd civarında Kadırgada Kadırga li
manı caddesi Uzcrinde arkası Kadırga 
bostanı ve devaire yakinliğl olan ve 
içinde evlik taşı ve seçme ağaçları bu
lunan 312 arşın arsa satılıktır. 

4 - Ders vermek veya almak istiycn
Jer, 
5 - Otomobil almak utmak veya fı · 
lctmek istiyenler. 
6 - Radyo almak satmak veya tamir 
ettirmek istiyenler. 

Bir adam göndererek 
veya biz.zat gelerek servisimizle 

temaı etmelidirler. 

Vakit Propağanda Servisi 
Vakit Yurdu Ankara Cnd. lıtnnbul 

1 - Tercüme ettirmek veya tercUme· 
Posta kutusu 743 Telefon 24370 
Telııraf: Propaganda Yakıt 

------+-------------:--- - 63 - SATILIK ARSA - Aksaray-

K u R UN --~~~aOOrn~m~~~~~~-----------------------------
y~NI ROMANLAR 

Çıpıakıar 
ıoo Kuruı 

Açlık 
50 Kuruı 

Yazan: 

1 

Refik Ahmed 
D SEVENGIL 
a~a Y • V 

erı AKIT k·· t·· · u upane•ı 

Fikret sokağında tramvay caddesine 
A!JONE TARiFESi 40 metre mesafede 223 metre murab- inhisarlar u. Müdürlüğ:ü.nden{ 

A,rh.lr 
1 1 U)IJk 

8 aslık 
Vdlık 

&lı·mlellet 

'"IJıd• 
u~ 

2110 
f'16 
900 

atcınlekel 

dJflDÔ 

iM f{rş. 
'-'!!) g..,_ 
sıo Krt· 

J600 Krt 

'l'artteafnoen Balkan birliği için ayda otuz 
kuruı dUouıur. Posta birliğine glrmlyco 

.... •er kuruı 
yerlenı ayda yctıntı u~ • 

ıammedtllr. 

ınerkeı:ladr 
rurklnnln bl!r rw-te 1 

KtTRUN• abOnl! y11ıı " 

- 11 25 kuru§tur. 
Adres değl§Urme uc~ 

bir arsa satılıktır. . . ,, . . 

65 _ DEVREN SATILIK BERBER ı - Şartname, keşifname ve pliaları mucibince Erzurumda yapılacaıc 
DÜKKANI - Beyoğlu civarında faz. (58814.47) lira muhammen bedelli Başmüdürlük binası inşaatı yeniden pazar
la iş yapan kadm ve erkeğe mahsus lıkla eksiltmeye konulmuştur. 
berber dUkkinı içinde bulunan eşyalar II - Pazarlık, 9 - VIII • 1937 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 11 jc 

ve (pcnnenand) saç makinesi ile bir- tstanbulda Kabataşta inhisarlar levazım ve mübayaat şubesi müdürlüğü binasın. 
Jikte taşraya gideceğimden ucuz sa- da alım komisyonunda yapılacaktır . 
trlıktır. III - Şartname ve air evrak 300 kurut mukabilindt inhiaadar in§Ut u. 

76 _ KASiil!PAŞADA - Doğru yol besinden alınabilir. 
da Tahtakadı ısoknk 3 No. 1ı ahşap, IV - Muvakkat teminat {4190.75) liradır. 
dört oda, iki sofa, iki hali. bir hamam, V - Taliplerin Nafia Vek!letindcn verilml§ müteahhitlik vesikalarını hab 
bahçe 1100 liraya .satılıktır. bulunmaları ve mimar ve mühendis de~fllersc bu aınıftan bir meslek adamının i~ .. 

.(V .. P.e 1655) tirakini temin etmiş olmaları lazımd.Jr1 ,(48081 



Devlet Demrryolları ve Limanları işlrtme 
Umum idaresi ilanları 

İsmi, muhammen.bedeli ve muvakk'lt teminatı aşağıda yazılı muhtelif cins 
amyantlar, linoleumlar 26 - 8 _ 1937 perşembe günü saat 15 den itibaren ve ayrı 
ayrı kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin hizalarııı da yazılı muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 - 5 • 1936 g. ve 3927 veya 1 - 7 • 193 7 

T. 3645 No. lu nüshalarında intişar etmi: olan talimatname dairesinde alınmış ve. 
eika ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri ta. 
z tmdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpaşada 

fesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmakratlır. ( 4922) 
İsmi Muhammen bedel 

Muıi.mba ve Linoleum 19382,50 Lira 
Muvakkat temin.ıt 

1453,69 Lira 
A:nyant ve Klingirit 9204,7 5 ,, 690,36 ,, 

Sinop C. Müddeiumumiliğinden: 
Sinop Genel ceza evindeki mahkum ve mevkuflara ihale tarihinden iti

J>aren 1 / 6 / 938 gününe kadar verilecek ekmek 9 / 8 / 937 gününden itiba
ren 15 gün müddetle kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - Verilecek ekmek 650 randımanlı Samhun bir baş unundan yapılacak 
ve beher ekmek 960 gram olarak pişirilecektir. 

2 - Ekmekler Cezaevi Direktörlüğünün göstereceği lüzum üzerine yev
miye 700ili1000 adet arasından hergün nihayet saat 14 de kadar Ceza.evine 
l!Mlim edilecektir. 

3 - İstekliler muhammen bedelin ylizde yedi buçuk olan 2239 lira 92 
iuruşluk teminatı muvakkata verecektir. 

İhale 23 / 8 / 937 pazartesi günü saat 15 de C. Müddeiumumiliğnide 
mUteşekkil komisyonda Adliye Bakanlığının mezuniyetine talikan yapılacak
br. 

5 - Teklif mektupları 23 / 8 / 937 pazartesi günü saat on beşe kadar 
11ra numarasile makbuz mukabilinde dördüncü maddede ya.zıh komisyon re
isliğine verilecektir. 

6 - Mektupların beşinci maddede gösterilen saata yetişmek üzere i
aaeu taahhütlü mektup şeklinde gönderilmesi caizdir. Bu halde zarfın mühür 
mumu ile ve iyice kapatılması 18.zımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edil
mez. 

J - Şartnameye muvafılC olmıyan veya içinde şartname dışında şartlan 
litiva. eden tekliflere itibar olımmaz. 

8 - Eksiltmeden mUtevellid bilcümle rüsum tekilif ve damga. resmi ile 
Din Ucretlerl indelha.ce ekmeklerin veya unun tahlil ücret ve masrafı vesair 
b!lcUmle m.asa.ritat müteahhide aittir. 

9 - Şartnameyi görmeli ve daha. fazla. izahat istiyenler tatil günlerinden 
ınaada. her gUn Sinop C. MUddeiumum.ilifi kalemine müracaat etmeleri iln o-
lunur. (4639). 

Galatasaray Leis•İ Satınalma 
Komisyonundan: 

Lisemiz btnasmaa p.rtnamemlz mucibince (2500) lira keşif içindeki ta
mirat 13 / 8 / 1937 cuma günü saat on beşte İstanbul killtUr direktörlüğü bi 
ıwwıda liseler Muhasebeciliğinde toplanan okul komisyonunda açık eksiltme
si yapılacaktır. 

Bu işe afd fenni ve eksiltme şartnamesi ve keşif evrakı okulda görillüp 
öğrenilir. 

188 liradan ibaret muvakkat teminat ihale saatinden evvel Liseler Mu
lıa:ıebe veznesine yatmlacaktır. 

İsteklilerin en az (2000) liralık bu işe benzer iş göreceği vesikalar üze. 
rina almış olduğu müteahhid ve ticaret odası vesikası veya teminat mak-
buzlariyle belli gün ve satte komisyona &"elmeleri. (4638). 

lstanbul P. T. T. VllAyet MUdUrlUğtlnden: 
ldare bendiye ihtiyacı için nUmunesi veçhile 105000 adet dahili etiket tahtası 

ne 20000 ta.ne büyük boy tahta kapsuliln almu açık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 9 - 8 - 1937 tarihine müsadif pazartesi gUnü saat 14,30 da Büyük Pos 
tane binası birinci katta İstanbul P. T. T. vilayet mtidUrlüğUnde müteşekil a
lım sa.tnn. komisyonunda yapılacaktır. Etiketlerin muhammen bedeli 525 lira 
kapstillerin 100 liradır. Hepsinin muvakkat teminatı 46 lira 88 kuruştur; ta. 
teklilerin §artna.mesini görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere 
eladltme gUn ve saatinden evvel mezkllt' müdUrlük idari kalemine müracaat. 
~ (4559). 

P. T. 1. Levazım Mlldürlilğünden : 
,- J - İdare ihtiyacı için 140 ton 4 m/m, 10 ton 2 m/m ki cem'an 150 ton 
ilenir tel kapalı zarf cıulile satın alınacaktır. 

% - Muhammen bedeli "27.000", muvakkat teminatı "2025" lira olup ek. 
.Utmesi 14 Eylul 937 "Salı'' günü saat "15'' de Ankarada P. T. T. Satınalm<t 
k-omisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, mu\•akkat teminat makbuz veya banka mektubunu, Ticaret 
Oduı vesikasmdan ba~ka müteahhitlik vesikasını ve teklif m:-ktubunu muhtevi 
kapalı zarflannı o gün sat "14" e kadar mezkur komisyona tevdi cyliyecckler. 
dJr. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. T. Levazım, İstanbul Beyoğlu P. T. T. 
:A"yniyat şube müdürlüklerinden "135" kuruş ücretle verilir. (2353) (4711) 

Zonguldak Valiliğinden. : 
Zonguldak - Devrek yolunun 6 + 516 - 47 + 025 kilometreleri arasın-

ia yapılacak yirmi iki bin altı yüz yetmiş Uç lira doksan altı kuruş keşif be-

lli şose esaslı tamiratı işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Ek
.tmesi 18 ağustos 1937 çarşamba günü saat on beşte Zonguldakta vilayet 
aimi encümeninde yapılacaktır. 

Eksiltme ea,rtnamesi ve buna müteferri diğer evrak yüz on dört kuruş 

ıukıbilinde Zonguldak Nafia müdürlüğünden alınacaktır. 
Muvakkat teminat bin yediyüz lira elli beş kuruştur. Eksiltmeye girmek is

tcyenlel'la 1-.1 pzet.enin 3297 sayılı nui'lıasmda çıkan talimatnameye tev-
ikaa Nafia wklletinden alınmış müteahhidlik ehliyet vesika.siyle ticaret 
1~11 IST yı!mda atmmrş ve!lka. ve muvakkat teminatları ile birlikte 
~lf mektuplarmı yukarıda yazılı günde ihale saatinden bir saat evveline ka-
!ar yillY.et dainıt encümeni reisliğine vermeleri IIA.n olunur. .C 4957), 

EN GÜ_ZEL 

-
fürti.yı f -ıa11bı ı 

Adalar Sulh Hukuk Mahkemesi Sa
tı~ Memurluğundan: 

Sami Kobay Sami Antaki ile şayi
an ve müştereken mutasarrıf bulun
duldan Bilyükadada Nizamda 40 -
42 - 48 NO. lı arsanın iza.leyi şuyu 

suretiyle satılmasına karar verilmiş 

olduğundan açık arttırmaya konulmuş 

tur. 
Nizam caddesinde denize kadar uza

nan mezkfu- arsa 2020 metre murabba.

Senelik muhammen kirası 300 lira olan Karağa.ç pay mahalli avıustl ,1 
de 1 numaralı ot deposu bir sene müd detıe kiraya verilmek üzere açı1' 'I 
ma gününde isteklisi bulunmadığından pazarlığa çevrilml§tir. Şartn~~ 
vazım müdürlüğünde görülebilir. 1stek li olanlar 22 lira 50 kuruşluk .ıllC ; 
nat makbuz veya mektubiyle beraber 10 / 8/ 937 salı günü saat 14 de daiıll1 
mende bulunmaları. (4928). 

mdadrr. Deniz cihetinde muntazam ---------------------------

nhtmı ile parça parça muntazam du- y O T M k b• 
varlar ve müzayik merdivenler inşa e- üksek eniz icar eti e te ı 
dilmiştir. !Kıymeti muhamminesi 2600 

liradır. Vergi tenviriye ve tanzifiyeden Müdürlüğünden : 
mtitevellid beİediye rusumu bedeli mil- ~ 
zayededen tenzil edilir. Tellaliye, ihale 1 - Mektep lise ve yüksek olmak üurc altı yıllıktır. Yatılı ve par 
P?1U ve ~O senelik taviz ~eli müşte- Gayesi tüccar gemilerine kaptan ve makinist yeti§tirmektir. ~ 
rıye aidd1r. Arttırmaya ıştfrak etmek Mektebe girdikten sonra yiyim, giyim ve saire mektep tarafınds.Il 
istiyenlerin kıymeti muhammenenin edilir. ·ıl 
~ !•5. nisbetindc pey. akçasını veya 2 - Mektebin yalnız lise birinci sınıfına ta!ebe alınır. Bunların orta ,JJ'iı 
milli tur bankanın temınat mektubunu tebi bitirmiş ve yn§ları on beşten kUçük ve on dokuzdan büyük olınaJ!l 
hamil bulunmaları 19.zımdır. Mezkflr şarttır. uıt' 

gayri menkulün birinci arttırması .7 3 - Yazılma işi için pazartesi, çarşamba, cuma günleri mektebe fi' 
eylill 937 tarihine müsadi! salı günü caat edilmelidir. ıetı,ı 
saat 14 de.n l6 !a kadar Adalar Sulh . 4 - İsteklilerin mektep mildüriyetine karşı yazacakları istida.naıne 
mahkemesınde ıcra kılınacaktır. Art- A _ Hüviyet cUzdanlannı 
tırma bedeli kıymeti muhammenenin B A k" y t1 . _;(le'ıf 
et. 75 · · buld y takt' d " t · · - §I agı arını Y" 
ı0 • e1nı ugu ır e muş ~rısı C - Mektep diploma asıl veya ta.stikli suretlerini veyahut tasblcD 
ilzerıne bırakılacaktır. Aksi taktırde rini. ' 
en çok arttıranın taahhüdü baki kal- D p 

1
. k . • h 

1 
k~ ğrt1 

- o ısçe musadda ıyı a a anru 
mak Ur.ere arttırma l 5 gün daha uza· ,, 
tılıp 22 eylill 937 tarihine mü.sadif E - Velilerinin izahlı adres ve tatbik imzalanru eri"' 
çal"§a.mba güpü saat 14 den 16 kadar F - 6X9 eb'admda. altı adet kartorumz fotoğrailarmr, raptetnıel 

1 yapılacak ikinci arttırmada en çok art- zundır. . . v •• •• uıer ıııll 
tırana ihaleyi kafiyesi kra kılınacak- 5 - Yazılma 1§1 31 agustos 937 salı gunune kadardır. İstek 
trr. Haklan tapu sicilli ile sabit ol.mı- yeneyi sihhiye için o giln saat sekizde bizzat mektepte bulunmaııdıil·al'~~ 
yan ipotekli alacaklılarla diğer a- 6 - Fazla. tafsilat almak isteyenle re ayrıca matbu bilgiden götı 
lakadarlarm ve irtifak hakkı sa- Muhabcratta posta pulu irsali lazımdır. (3619). / 
hiplerinin bu haklarını ve hususiy- ~ le masraf ve faize dair iddialarını _________________ _... _______ _ 

evrakı mUsbiteleriyle birlikte il!n 
tarihinden nihayet 20 gün zarfında 

bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde 
haklan tapu sicilliyle sabit olmıyan
lar satı§ bedelinin paylaşmasından ha
riç kalırlar. Daha fazla malumat al
mak isteyenlerin ilan tarihinden 20 
gUn sonra herkesin görebilmesi için 
dairemizde açık bulundurulacak art
tırma §artnamesiyle 937 / 43 NO. lı 

dosyada mevcut vesaiki görebilecekle
ri ilan olunur. (22776). 

Sahibi: Asım Us 

Neşriyat Direktörii: R. A. Seven il 

Türk. Hava Kurumıl 
Büyük PiyangosLJ 

4. Üncü keşide 71 Ağustos 937 dedif• 
Büyük ikramiye: 50.000 Liradıt' 
Bundan başka : 15.000, 12.000, 10.000, liralı~ 

\kramiyelerle ( 20.000 ve 10.000) liralı1' 
iki adet mükafat vardır. 


