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20 .. 25 . _ dakİ bütünl Beşiktaş tayyare fabrikasına 
. yaş arasın 82 motörlü tayyare 

Çınliler askere alınıyor siparişi verild.i 
Hükfımet neşrettiği bir beyannamede 

40 nıilyonluk bir ordu çıkararak düş
llıanı geri püskürteceğini bildirdi 
~~tllam korkusile Hanken'deki 

lı .Japonlar şenri terkettiler 
'OOooçinli Japon imtiyaz mıntakasmı muhasara etli 

Nankin, 7 (A.A.) - 18 den 45 
yatına kadar ite yarryan bütün er
keklerin orduya gönüllü yazılma· 
sı için hükumet vaıi mikyaıta pro· 
paganda yapmaktadır. 

Hüktimet makamatı tarafından 
bu hususta neıredilen beyann&· 
melerde aakerliğin kıymetinden, 
40 milyon kitilik bir ordu ile Çi
nin herhangi bir düımanı geri püı 
kürtmeğe muvaffak olacağından 
ve vazifeden kaçanların tiddetle 
tecziye edileceğinden bahıedil· 
mektedir. 

Askeri mükellefiyet hakkında 
ki son kanun mucibince hükumet 
20 den 25 yaşına kadar bütün ite 
yarlyaı;ı •ds•kleri ıili.h altına da
vet etmektedir. 

~ · Askere almmı Çin gönıllUlleN 
~·-~ imtiyaz: Mıntaka.ı ÇernilJi 
Ü~ ı .-----,-,..:.......~----p---...;._-_,....- Tokyo, 7 (A.A.) - Domeı a-

'~ Qa ası• e bı•rıı•kte arı•se janıınnı Changhaı'den bildirdiii-
~ ne ıöre Y angçe vadisinin memba 

Türk Hava Kurumu ayrıca 35 
planör de ısmarladı 

Ankara, 7 (Te
lefonla) - Haber 
aldığıma göre mü 
hendis Nuri De
mirağın 1stanbu:
da Betiktatta VÜ· 
cuda getirdiği tay 
yare fabrikasını 
himayeye ve bu 
fabrikayı genit
letmiye karar ve-
ren Türk Hava 
Kurumu motör)ü 
havacılık kamp· 
larında kullan
mak üzere bu fab 
rikaya 82 motör· Türl,; Hava Kttrumıı tayJJare"lerirıden biri 

)ü tayyare ıiparit vermittir. Motör- törler ve UÇUf l'Uat aletleri Avru
lü tayyare memleketimizde ilk padan getirtilecektir. Diğer kr
defa bu fabrikada yapılacaktır. tımlar tamamile memleketimizde 
Bu tayyareler ufak bir tadille harp yapılmaktadır. 
halinde ketif itlerinde kullanıla- Bu firma Türk Hava Kurumu• 
bilecek tertibatı ihtiva etmekte- na tayyare mühendisi yetiıtinne1' 
dir. Ayrıca bu firmaya G. 9 tipin- üzere iki genci Avrupaya gönder• 
de yüksek yelken rekor planörle· mek teklifinde bulunmuıtur. 
rinden 35 tane ıamarlanmıtbr. Mo 

3 Af man gazetecisi 
ingiltereden çıkarıldı 

Alman hükumetinin şiddetli 
protestoda bulunacağı bildiriliyor Al kıamında oturan Japonlar Tuna-

~ en Amerı·kalı genç bı·r çeu katlii.mı kurbanlarınnı akibe-
tine uğramak enditeıiyle Hanke- Londra, 7 (A.A.) - lngiliz hü· Bu gazetecilerin ve bunlar ara-

d ıd 
- ni terketmiılerdir. kiimetinin üç Alman gazeteci hak 11nda bilhaaaa Langenin Londr& 

an S O•• kay b 0 U Hanken' den alınan bir telaraf- landa verdiği lngilteren çıkar mektuplarında göıterdikleri ~ ~ d-z ta vaziyetin burada vahim oldu- ma kararımn •= '.lcplerinin batka detli nazi propagandaaının gözö• 
tı.~•liı 7 ğu, 10.000 Çinli askerin Japon im- bafka olduğu anlatılmaktadır. (Sonu: Sa. 6 Sil. !) 
~R~ jA.A.)-Halui~blı- l~ebildi~itti~ tiyazmm~kanrumuhuua~i~~~-----~-------------~---
~e~ ı,.:- n e Parise gelmit olan Öğrenildiğine göre Pariıe gel~ ve Japon eşyunıa kartı boykotaj T k ı 
I ire lc~r ~erikah dansöz birden diği gündenberi genç kız, bir de· yapıldığı bildirilmektedir. ra ya m a ne v r a a r 1 
~tlla ; ı°lrnuıtur. Danaözün ha· likanlı ile tanıtmlJ ve her gün o- '(Sonu Sa. 6 Sü '4) 

-~t oı.,' en bir mektupta fıdyei· r."Jnla nuhabere <..-aıekte buh.:n- ------------ 1 k f t b • k t b 1 d 
~'"'riı rak soo dolar istenmekte muı idi. At ı·· k'u··n yen· ı· a 1 a 1 aş a 1 61dih·:. ıtıe~~ği takdirde genç kızın Genç kızın evinden mi kaçtığı, 8 Uf 1 
ltıerik ~egı bildirilmektedir. A- yokaa bu delikanlı tarafından mı t ld • 1 ~ •ef._rethanesi keyfiyeti po- kaçırıldığı henüz malum değildir. ya 1 ge 1 Jran askeri heyetini karşılamak 
SJlan 1 A A t 1 • t f n Reisicumhunımuzun binmeleri için b YO ası ayyare erı ara 1 • Almanyayasiparişedilmi§olantenez. üzere su aylarımız dün d . k 1 d zUhe mahsus yat evvelki giln limanr-a n Ceza yır açı arın a mıza gelen İsveç bandıralı Vingaland hududa gittiler 

Bil r 1 n g ı· ı ı· z va p u r u va!~t
1

:rru1:i:~· yatları bütün uri 
1 

tesi!atı havi, pek zarif ve caziptir. 
İçinde her türlil tertibatı haiz olan bu 

b b 1 d yatta güzel bir salon, kamaralar, narin 

Om a an 1 bir kaptan kulesi de bulunmaktadır. 
Yat dün Floryaya götürülmiiştür. c·· . . 

Uınhuriyetçi kuvvetler muvaff akı· 
yetle ilerliyorlar 

Barp eden cumJı.uriyetfi lspanyol ~== 6 mcı sayıfamızda) 

Nafıa Vekili 
Tetkik segalıatinl f ag
dalı şekilde bit lı dl 

[( Sah sabahı şeh
rimize geliyor 
Ankara 7 (A.A.) - İsveç ve Alman 

hükumetlerinin davetini kabul lle bu 
iki memlekette bir tetkik seyahatine 
çıkmış olan Nafia Vekili B. Ali Çetin 
kaya, bu seyahatlerini faydalı bir §& 

kilde ikmal etmi§, bu arada her iki 
devlet reisleri tarafından kabul edil
miştir. Haber aldığımıza göre, Nafia 
Vekilimiz salı sabahı ekspresle Mil. 
nlhten tstanbula gelmiş bulunacaktır. 

Geren seneki m1.ıncuroya 

Trakyada yapılacak bilyUk manev. 
ralarm ilk tatbikatına dünden itiba
ren başlarunıştır. 

Hadımköyilnde bir piyade alayımız 
manevra için bir topçu taburilc de 
takviye edilerek, Çatalca istikametin
de hareket etmiştir. Belki de bir piya. 
de alayımız daha tatbikata iştirak ede
cektir. 

Topçu alaylarımızdan biri, ayın on 
birinde Çerkesköyilne hareket edecek 
tir. MotörlU kıtalanmız da manevra 
Ahuma gitmektedir • 

işt 'ral• cde>ı tankkırınıı:: 

Dün sabah da bir kısım kahraman 
askerlerimizden süvari ve topçular 
ı;ehr:mizden Trakyaya geçmiş'erdir. 

Diğer taraftan manenalarda bulu
nacak ecnebi devlet mümessilleri c!e 
bu hafta muhtelif vasıtalarla Ş"hrimi· 
7.e geleceklerdir. 

Erzurum 7 (A.A.) - Askeri manev. 
lara davetli bulunan İran askeri hl'ye
tini karşılayacak olan subaylarımız 

bu sa.hah hareket ctmiş 1erdir. Karşıla

yıcı heyetimiz yarın İran sınırında 

olacaklardır, 



H .".GUSTOJ l 9J7 

Siyasi Hafta ln-gilt9re, Habeşistanın Halyaya 
lngiliZi9rıe ltclfYanıar geçmesini tanımak üzere 

il-KURUN 

arasındaki anlaşma Eğer bütün alakadar milletler bu yolda bir karB
1 

Ç
. ) .. d l . l verirlerse, lngiltere itiraz etmiyecek 
ın - apon muca e esı - spanya me- k 

selesi - Suriye ile münasebetlerimiz Habeş delegeleri Milletler Cemiyetinden çıkaca 1 

Yazan: ASIM US 

İngiliz - ltalyan anlaşması: 1 yolundan aynlmıyacağı muhakkak 
Beynelmilel hadiseler lngiltere ile olmakla beraber Japonyanrn tahri

ltalya ar~smda, beş, on gündenberi katı ilerledikçe hadiselerin tehlikeli 
başlayan yaklaşma ve anlaşma hare- mecralara girmesi ihtimali de vardır. 
ketine yeni inkişaflar vermiştir. A- İspanya meselesi: 
vam kamarasında İngiliz Hariciye İngiltere ile ltalya ve Alman· 
nazın Edenin beyanatından sonra ln- ya arasında anlaşma temayül
giliz başvekili Çemberlayrun Musoli- leri başladıktan sonra h.panya 
niye mektubu, ondan sonra İtalyan meselesinin Beynelmifol bir harp 
Hariciye Nazm Kont Ciano·nun a· cihetinden te:1likeli - :.afhası da 
janslara beyanatı vuku bulmuştur. geçmiştir. Bununla beraber müşkü
Bütün bu siyasi tezahüratta Akdeniz lat bütün bütün ortadan kalkmış de
''Centilmen Ağrimen" ine yeni bir ğildir. Bilhassa Savyet Rusyanın 
kıymet vermek arzusu pek açıktır.. F ranko hükumetini muharip tanı:
Onun için ispanya vaziyeti de Clahil mamak hususunda israr etmektedir. 
olduğu halde İngiltere ile İtalya ara- Türkiye - Suriye: 
smda J\"vnıpa işlerinin yeni baştan Hatay ülkesinin yeni idaresini ku-
bir anlqmaya b&'ğlanması beklene· racak olan meclis intihabatı hazırla
b"lli.r. rurken buradaki Türk birliğini da-

Bun<!an bir asır evvel 'Avropa ğıtmağa matuf birtakım süikast ha
C:ievletleri arasmClaki münasebatın reketleri tebarüz ediyor; "Müslü
mÜ§tereli Clüğüm noktası "Şark man Partisi" vesaire gibi adlar altın.
meselesi", yani Osmanlı imparator da vukubulan bu siyasi teşebbüsler 
luğunun taksimi işi idi. Her devlet 0 efkarı umumiyede teessür uyandırır 
zaman .. Hasta: adam·· adı ile dillerde iken Türkiye ile Suriye arasında son 
C:lolaşan Osmanlı imparatorluğunun TürK - Fransız anlaşması esaslan 
mhasmdarı bir parça almak", hem de dahilinde yeni muahede müzakerele
en büyü}C ve en liıymetli parçayı ken rinin başlayacağı şeklinde haberler 
Hi'sine ayırmak isteyordu. gelmesi iki memleket münasebatınm 

1914 Jiarbinin neticeleri ise artık tanzimi noktasından yeni ümitler u
dünyanm muk'aClderatmı ••Yakin yandırmıştır. 
Şark" dan "Uza}{ Şark'• a çevirmiş· Suriyeye karşı en samimi iyilik 
tir; bugün 'Avrupada mevcut olan hisleriyle mütehassis olan Türkiye
birçok ihtilaflı meselelere rağmen nin iki memleket arasında her türlü 
umumi bir harbin en ro.ühim amille- süi tefehhümleri bertaraf etmek için 
ri Büyük Okyanus·un dalgalan ara- s~n bir gayret sarfedeceği şüphesiz
sında dolaşmaktadır; daha açık bir dir; bu gayretler aynı derecede sa
ifade ile bir asır evvel Avrupa dev- mimiy:<:t ile karşılanırsa iktiham edil
letleri arasında Osmanlı imparator miyecek ve zorluk tasavvur edi
luğu meselesi ne ise bugünkü Çin lemez. Türk - Suriye münasebatı
meselesi de odur. Bu itibarla Avru- nm istikbali Suriyenin idaresini elle
pa meselelerinin son günlerde aldığı rinde tutanlann tavru hareketlerine 
yeni cereyanları tetkik ederken Şi- _h_a_ğ_l_rd_ır_·-----------
mali Çin topraklan üstünde başlayan Halk radyolu vapura 
Japon hareketlerini gözönüne getir- rağbet ediyor 
mek lazımdır. Şirketihayriye, vapurlarda tenzi-

lhtimalki lngilterenin siyast gidi- latlı tarife tatbik etmeğe başladıktan 
şindc görülen yeni istikamet Japon- sonra halkın boğaza karşı rağbeti art 
ya ile italya ve J\lmanya arasında tığı görülmüştür. Bu cümleden ola ~ 
geniş mikyasta bir anlaşma vukuu- rak geçen pazar günü Boğaza işle ~ 
nu önlemek içindir. yen vapurların tam 55 bin yolcu ta 

Çin - '.Japon mücaClelesi: şıdığı kaydolunmuştur. 
Şimali Çin eyaletinde Çinliler Bu rakkam yalnız bir pazara in 

ile Japonlar arasında vukuhulan çar- hisar etmekle beraber, sair günlerde 
pışma harpten başka bir şey değildir. de oldukça kalabc..lık bir halk kitlesi 
Zira hadiseleri olduğundan daha e- nin Boğaz gezintisine çıktığı tesbit 
h'emmiyetsiz göstermek itiyadında edilmiştir. 
olan Japon haberleri bile bu müsa- Bilhassa 7 l numaralı Şirketin rad. 
<lemeler neticesinde ölenlerin mikta- yolu vapuru halkın en fazla rağbet 
rmı yüzler ve binlerce kaydediyor. gösterdiği ve daima dolu gidip dolu 

Tokyıa hukumetinin Şimali Çin geldiği bir vapur haline gelmiştir. 
.üzerinde bir anlaşmaya varmak için Bu yüzden Şirketin diğer bazı va 
(Nankin) hükumetine teklif ettiği purlarına da radyo tertibatı yapaca 
müzakere sasları mernlektlerin- ğı anlaşılmaktadır. 
de milli birlik ve ideali üzerin- MUbadll, muhacir evrak .. 
de yürüyen Çin milliyetcilerinin ları tasnii edilecek 
prensipleriyle telif edilir bir ma- Eski mübadil muhacir ve harikze 
hiyette 'değildir. Onun için Pekin ele işlerine ait dosyaların tasnif edil 
ve T yençin üzerinde başlayan mü- memİ§ olması yüzünden müracaat e 
cadele hareketlerinin bir anla§ma ile denler müşkülatla karııla§makta ve 
arkası alınmasından ziyade yeni in- dosyalarını bulaıl",.r:ımakta idiler~ 
kişaflar göstermesi daha mantiki bir Bu yüzden çok garip hadiseler vu 
neticedir. kua geliyordu. Mesela bazı memur _ 

Öyle görülüyor ki Japonlar da bu lar eski dosyaları bulmayı bir ihtisas 1 
neticeyi düşündüklerinden Şimali i~i telakki ederek memuriyetlerinde 
Çin hareketlerine sarfedilmek üzere dr.vam edebilmek icin ihtisaslarını 
yeniden milyonlarla yenler tahsis iskan müdürlerine pahalı satmağa 
etmişlerdir. muvaffak oluyorlardı. 

Merkezi Çin hükumetine gelince iskan umum müdürlüğü yaptığı 
Japonlara karşı mukavemet için bir tamimle vilayetler dahilinde is M 

tatil halinde olan Çin parlemantosu- kan teşkilatı olan her kazada mevcut 
nu toplamak ve buradan icap eden bütü:ı dosyaların tamamen iskan da 
kararları almak maksidiyle bir hazır- irelerine verilmesini ve en çok bir ay 
Irk devrinde b\ılunmaktadır. içinde bütün evrakların tasnif edil -

Fakat Japonlann şimali Çinde gi· mesini bildirmiştir. Tasniften sonra 
riştikleri hareketlerde Sovyetlere cetveller her müdür ve memurda bu 
karşı bir istikbal harbinin başlangıcı lunacak, bu suretle müracaat edenle 
m görenler (Nankin) hükumetin- re derhal dosya bulunarak cevap ve 
den ziyade Sovyet Rusyanın bun- rebilecek ve işleri kolayca takip edi 
dan sonra takip edeceği siyasetin ne lecektir. 
olacağını merak etmektedir. Sovyet iskan umum müdürlüğü tasnifin 
Rusyanm 'Avrupada olduğu kadar As ne şe~ilde Y:~pılacağım da ayrıca bil 
yada dahi mecbur olmadıkça sulh dirmiştir. 

ltalgnalar daha sağlam aza olacaklar 
~~~~~~~~~~~~~~~~---__.-/" 

İtalya ile İngiltere arasındaki ihti
laf noktalarından en müşkülü, Millet
ler Cemiyeti asamblesinin önümüzdeki 
ayda. Cenevrede yapılacak içtimaıuda 
münakaşa edilecektir. Gii.nünAlii$letJ 

Bu ihtilaf noktası, Habeşistarun !tal 
yaya. ilhakının resmen tanınmasıdır. Beş karde,tan b:rı hasta 

Malfundur ki, Musolini İngiltere ve <ı;;."!'P . 
diğer zecri tedbir almış milletlerle ta.m ' " ' ·. ~,, ' Bugün dünya -
bir dostluk vücuda gelecek olduktan nın en küçük meş -
sonra., Habeşistanm da !taıyaya ilhakı hur simalan olarak 
tanınm.ahdır, beş kardeş var: Ka-

. . . . nadada bundan üç 
Fa.kat bu ışın hallı hususunda ılk ı b · ·· 1 ·ı sene evve ır gun. 

adımı ngı tere hükO.meti atacak değil de do v beşizi 1 
dir. Fakat İngiltere hükumeti, bu işin f"lm bilgan . diler 

·· k.. ld w ı e çevır er mum un o ugu kadar çabuk halledil. · d. d .. 
· . · t" Ev . w ve şım ı unyanm 

mesını ıs ıyor. ger, diger herhangi h kü" ük. 1 · . en meş ur ç e-
devlet Habeşıstanın ilhakının tanın- ri olduğu gibi dün-
ması mevzuunu, Milletler Cemiyeti yanın en zengin ço. 
asamblesinde ileri sürerse, İngiltere cukları da bulunu-
1ngiltere Hariciye Nazırı Eden itiraz _ yorlar. 
etmiyecektir. Şimdi, aynı yaştaki ve aynı ana, 

İngiltere mahafili, bu neticeden mü- babadan, aynı gün doğan bu beş kU
teessir iseler de, İtalyanın bugün, Ha. çükten biri - Eınilie ismindeki kı~ -
beşista.na. nihayet "sahip olduğunu,, hasta bulunuyor. Eski insanlar olsa, 
milnakaşa edilmez bir hakikat olarak herhalde, nazar değdi derlerdi. Çünkü, 
kabul ediyorlar. beş kardeşten en neşeli, en Rki ve en 

Onun için, eğer, Ha.beşistanm !tal. Yaramazı da bu Emilie imiş .. 
ya.ya ilhakı hususunda ''müşterek bir Umumi Harpte ilk ate' 
karar,, verilirse, İngiltere açıkta. dur- ______ __.:..._ _____ _ 

ma.ya.cakbr. Yalnız mtişterek karar ve- eden Ve ilk yaralanan 
ril.mesl şarttır. 

Milletler cemiyetinin bu seferki 
asamble içtimamda, ltalyanm dostla. 
rmdan birinin, ttalyaya, istediği ilhak 
kararını vermek lehinde bir takrir ve
receği tahmin ediliyor. Bunun lki neti
cesi olacaktır. 

1) İtalyayı Milletler Cemiyetinde es. 
kisi gibi faal bir aza haline getirecek. 

Belgraddan bildirildiğine göre, umu 
mi harpte düşmana ilk kurşunu atanla 
ilk yaralanan iki Sırp iki.5er gün ara 
ile, bu hafta içinde ölmüşler. 

28 temmuz 1914 de, Avusturya -
Macarıstan ordusu .Bcfgracıa yahl~u -
ken birinci piyade alayından bir müf. 
reze, Milan Milojkoviç ismindeki bir 
onbaşının idaresinde ilk olarak ileri 
çıkmış ve ilk ateşi bu müfrezenin on
başısı etmişti : 2) Habeşistan delegelerini bundan 

sonra.ki Milletler cemiyeti içtimalarm-
dan ihraç edecektir. Bu suretle, umumi harbe sebep oldu-

ğu için ilk ateş sayılan suika.stteki si. 
Her ne kadar Londra. Ciiplomatik lah gibi, muharebenin de ilk sila.Jıı Sır

mahafili, ilngiltere Başvekili ile ttalya bistanda atılmıştı. 
Başvekili arasında teati edilen mek. İlk silah atıldıktan sonra biraz son
tuplara dair ketum davranmak iste- ra da, aynı yerde, Balle isminde bir 
mişse de, anladığımıza. göre, iki mem- asker, yaralanmış olduğunu hissetti. 
leket arasında bir anlaşma bugünlerde Bu da umumi harbin ilk yaralısı idi. 
ta.mamlanmrş olabilir. O gündenberi, Milanla beraber, Yu. 

Her iki Başvekil de, geçmişi geçmiş goslavyanm bir kahramanı olan Balla., 
olarak kabul edip, İngiltere ile İtalya. geçen gün, kalp sektesinden ölmüştür. 
arasındaki ihtilaf noktalarını izale et. Ondan iki gün sonra da Milan Mlloj
mek için ellerinden gelen her şeyi yap- koviçin öldüğü haber veriliyordu. 
ma.ğa karar vermişlerdir. Bu suretle, umumi harbin ilk yara.-

İtalya. ile İngiltere mümcssileri ara.- lısı ve ilk ateş edeni, iki gün ara ile 
smda bir konferans akdedileceği ha- ölmüş bulunuyorlar. 
beri henüz mevsimsiz sayılmaktadır. . 
Fakat 1ngiltere Hariciye Nazırı Eden 2 9 ya,ında bir kadının 
ile, İtalya Hariciye Nazırı iKont Çiano- torunu dünyaya geidt 
nun konuşmaları hazırlıklarına ba.şla-
nılmış bulunuluyor. Bir Amerikan gazetesi hafidi olan 

Belki her ikisi de gelecek içtimada en genç Amerikalı kadmı bulmak Uze. 
Cenevrede bulunacaklardır. Orada ih. re bir anket açmıştır. 31 yaşında bir 
zari konuşmalar yapıldıktan sonra, Amerikalı kadının anne anne olduğu 
daha resmi bir konferansın teşriniev- ilan edilmek üzere iken Milinarito is
velde ltalyada akdedileceği umuluyor. minde 29 yaşında bir Macar kadım ga-

- Daily Expres -
7.eteye müracatt ederek evli olan kIZL. 
nm bir kızı dünyaya geldiğini bildir
miştir. Bu kadın, on dört yaşında ev

E eza o e 1 ere veri 1 ece k lenmiş. On dört sene sonra keneli kızını 

r 1 1 f da. evlendirmiş. Şimdi bu kızın bir kı. 
88 Sp r ODUO zı dünyaya gelmiştir. Mükafatı bu ka. 

miktarı dm almıştır.. ·-~ 

Ankara . {Telefonla) - İnhisar Fransada hayat 
lar idaresi Ankara, İstanbul. İzmir 
ve Samsunda eczahaneleri üç sınıfa pahalanıyor 
ayırarak birinci sınıf eczahanelere 
ayda 5, ikinci sınıf eczahanelere ay 
da 4, üçüncü sınıf eczahanelere de 
ayda 3 kilo 100 derecelik saf ispirto 
vermeği kararlaştırmıştır. 

Diğer vilayetlerdeki eczahanelere 
ayda üç kilo verilecektir. Mahalli hu 
susiyeti olan Erzincan eczahaneleri
ne ve diğer vilayetlerde yeni açıla • 
cak eczahanelere de ayda beş kilo 
verilmesi kararlaştmlmıştır· 

Eczahanelerin sınıfları mahalli 
sıhhiye memurları tarafından tesbit 
edilecektir. 

Fransa mlithiş bir mali buhran için
de sarsılmaktadır. Solu (Şotan) Chou
temp kabinesi mali vaziyeti düzeltmek 
için birçok tedbirler aldı ve meclisler, 
Blum kabinesine vermedikleri geniş 
salahiyeti ona verdiler. 

Alman tedbirler arasında bilhassa 
vergilerin ve nakil vasıtalan ücretleri
nin artırılması var. Mesela, yeni tari. 
feye nazaran, Pariste tünel fiyatları -
şehirde bir baştan bir başa işliyen bil. 
tün hatlarda • birinci mevki 1 frank-
2 inci mevki 1,5 franktır. Taksi ücret
leri % 25 yükselmiştir. ,' ,. ........_ 

~ 
Gelecek sene için bu ücretleriJl fi 

fazla.laştırılacağı haber veriliYo~ 
suretle, bilhassa Parislilerin ' 

8
cst 

vergiler % 50 nisbetinde fa.dala§ 

t~ t~ 
Vergilerin f azlalaşmasmın bSY
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halılığmı doğura.cağı tabild~ 

..,,de 
Anharada bir gu 

27 Meşhud 
•• •• curum ı 

Ankara, (Hususi Muhabir~ 
- İşi gücü ile meşgul Anka.ral~ fı 
madığı ve aklına getirmediği bil' 
varsa o da. zabıta vak'a.sıdır,. ~· 

Nihayet 120 küsür bin nufUSll , 
~~ bir şehirde hadise de olJJl"tl 
gıL Fakat bunlar ekseriya gaZıt _,
ba.kımmdan yazmağa değmiyece~ 
dar ehemmiyetsiz şeylerdir. ,ti 

Yalnız bir ağustos pamr, .Aııl' f.. 
zabıta vak'a.sı itibariyle rekor $ 
olmuştur. O gün yedisi H~ j 
maııtıkasında olmak üzere §ebi~4 
meşhud cürüm va.k'ası tesbit EıdJll" 
tir. ...J 

Bunlardan enteresan olanları Y .. , 

yorum: ~f 
HaJU<i.müuU l.lvarımıa ceıaı»l],J) ~ 

kin sahada "Aile bahçesi" adli J 
çeli bir kahve vardır. Burada., V~I" 
ve Ömer adında iki arkadaş ta'1l• ~~ 
narlarken Hayri ismindeki Uçtill~y 
arkada.<J oyuna. karışmıştır. 13 s(f 
kavga. çıkmış Hayri elindeki to~ 
da ile Ömeri alnından, kaba etle JJ 

~aıı\ 
ve baldırından yaralamıştır. J\ ,r, 
bulunan İbrahim bunları a.Y1~i~ 
çalışmış, fakat Hayri zavallı :tbr8 ~f, 
de elinden ve yanağından yaral 
tır. ~ıt 

Polis hadise yerine derhal ~e~ııd~ 
Asabı slikf:ınet bulan ve teessilt ~· 
gözleri Bulanan mütecavizi adliye~)"' 
türmüştür. Yaraları rok ağır olıtl ,.J' 

"' . c' yaralılar da Nümune hastanesıtl 
tırılmışlardır. . • t 

1">'7 
BİR HIRSIZ ŞEBEEESİ 'ıırl' 

Cumhuriyet Halk partisi rrıeııl 0ıf 
rından Remzinin mezunen bU~.oP ~ 
Kastamoniden döndüğü gün. guve,-e>,. 
düz evine hırsız girmiştir. HJTS1ı ıçt~ 
hırsızlar kapının kilidini kJrar31<etl 
girmişler ve her tarafı oıtust ~:! 
!erdir. Yalnız bir elbiseden baş)(~1'st1 
şey aşıramaınışlardır. Polis ~alı~ ~r 
başlamıştır. Eşya üzerinde hıçbl ~r9~ 
mak izi bulunmamıştır. Buna. Jl!l t8 ,s 
hırsızın veya hırsızların çolc u;ıt· fı1 
tecrübeli oldukları anlaşılmaJ\U ~~C' 
lis ba.'.2ka şehirlerden gelen bir şc 
den şüphe etmektedir. 

BİR DELİ .. !Pe~' 
Emiş adında bir kadın t~öJ1U~J~ 

tebi civarında sokaktan gehP g ··rısf 
re takılmağa ve münasebetli Jll~4tı! 
bctsiz sözler sarf etmeğc ba.Şlatl~ııı~ 

Ara.sıra mütecaviz tavurlaf t ~ııW 
zavallı kadının mecnun oıduğıl~tpıt" 
şılmış, usul ve erki.ru veçhile 11 

Y" kaldmlmıştır. ~ 

1 Geçmiş Kuranla! 
~jgtJ 

8 Ağustos ttf 
TUrk - Amerika 111&1' 

desi de lmzaıa11d~edı" 
Lozan - Türk _ Amerika Jllll ~ 

Burbovaj otelinde İsmet ve ~ ~ 
murahhası Mister Gruv tarafıll f'.1, 

gün imza. edilmiştir. 1rnza,dsll ,fit 
mütekabilen nutuklar irat oıt.ıJlll1 JI 

lsmet paşa hazretleri ile r 
hareket etmek üzeredirler. 



- KURON . 8 A"CUSTOS 1937 

Dnıumi barışın 
kestirme yolları ! 

,. 

ŞEHiR HABERLERi, 
1

----=-= Yazan: J Trabzon limanında 
IHlaı11<11<~ Süha Ge2:gln - Şirketin tasfiyesi için üç çarpışma 

Denizde üç kaza 

~a~~~:~ı Ve:ne", havadan ağır' kcyf, ötekilerin canın• kıyıyd~· hazu lıh ve geni idarel Birinin kahı amam 
!:tini ilk ~rta;:var:;; hakki~ olmak malmı çalıyor, anas~n~an emK~~ Trabzon liman şirketinin tasfiye gene Hadıkö vapuru! 
f' a triilrn" .. a '"61 va ıt, herkes, ği sütü burnundan getırıyormuş· 1 sine 14 ağustosta ba§lanmış buluna U 
1Ye'' lcrj U§tu. Zihinlerde "Mongol- min umurunda! caktır. Tasfiye heyetinin ilk toplan Evvelki gece Akay idaresinin Kadı. 

Hapisanede dayak 
Hadisenin aslı 

yokmuş 
Evvelki günkü sayımı:r.cla bir 

ak~am gazetesinden alarak yazdı
ğımız hapishanedeki dayak meıc-

ln.f§tı. h18~ ~ltanatı daha sarsılma· Doğrusunu isterseniz, ben bu 8~~ tısında hazır bulunmak üzere §ehri köy vapuru yine bir kazanın faili ol
ç~~atrnağa rı ~~· te~kip yaparak netice gmlığın bir kat daha artm~ını, b~ miz liman direktörlüğü tarafından muştur. Aldığımız malumata göre; 
gordiikl · U§enıyorlar gözleriyle tün vicdanları sızlatacak bır h~~ e liman ikinci müdürü Hamid Sarac kaza şöyle olmuatur: 
<i 1 erıne i ' k k ıge 0 ~ .. ıarflan nan~!orl~rdı. Dumanla gelmesini isteyorum. Bıça ~!? . oğlunun başkanlığında olmak üzere, Evvelki gece saat 19,10 da köpril-
,.ettıgj İçi .~ Yuksehşleri, onlara dayanmadan §U insanlık dedıgımız hukuk müşaviri Esat, antrpolar ~efi den hareket eden Kadıköy vapuru, 
llıuha:yy t . Albanzos" a, çılgın bir varlık kımıldayanıayacak· O .~a~a~ ve mürakipten rnüteıekkil bir heyet hareketi anından biraz sonra önüne bir 
~ekorund;nın Yarattığı bir masal uygunsuzlaştı. Ruhlarının ustun seçilmi§tir. Heyet dün liman işletme kayık çıkmış, kayıkçının feryadına 
Pcrıj~ alt~ çok değer verilmedi. de tonlarla nasır taşıyor. l~t.~ ~~ b~- direktörii Raufi Manyasın başkanlı rağmen vapur süratini kesememiş, i1llc böy} nda seyahat" eseri de gınlıklardan dünya niçin buyu N 1

} ğı altında iki saat kadar devam eden 4782 numaralı İsmailin idaresindeki 
a'lıla.nnı c 8 §ktn bir inansızlıkla nimet doğacağına inanıyoru~d" ası. bir toplantı yapmış, bu toplantıda kayığı orta yerine çarparak iki par-
F'ak t I§tı. bir millet kendi arasındakı ·ı~zenı Trabzon liman irketi müdürü Süley çaya bölmüştür. Denire düşen İsmail 

tıi .ı a l.arn 1 k t ya T b l'l~cki ··ı .. an, ules Verne'in bey· korumak için b;r takım teş. 1 a. •V• man Mahir de hazır bulunmu§, ra kaz:ıya yetişen liman motörü tarafın-
~a ko}'d~ ~Ye. sığmaz kuvveti orta· pıyorsa, milletler arasın~~ı dirlıf1 zon liman işleri etrafında uzun uzadı dan kurtanlmıştır. Kayık parçalandı. 
~teni. e şımdi herkea, onu hem bozmamak için de bir teşkıla~!apı a ya görüşülmüştür. ğı için derhal batmı§tır. Liman reisliği 

r~hendis~· I hem denizaltıların ilk cak. Bu toprağın huzurunu çı~de Heyet bugun harekcJ edecektir. hadise etrafında. tahkikat yapmakta-
u~tnu~da barak alkışlayor. Çocuk· ğe kim yeltenirse, herkes hep hır en Heyet T rabzona gittikten sonra dır. Kadıköy vapuru kaptanının vermiş 
lılar iç· unlan ne büyük çarpın- ona çullanacak. Son büy~k sava§~ Trabzon liman şirketi id.are m~clisi olduğu ifadeye görei kabahat kaptanda 
JlaYırrıal,~e o.kumuştuk. Ben, kendi kadar yer yüziindeki geçım, kavTa toplanacak, evvela şirketı tasfıye e değil, kayıkçı !smaildedir. İsmail, bir. 
~~Celctirn·u -~ıtaplar üstünde bircok sızlık unutmayalıın ki bir kuvvet er decek heyet intihap edilecek, bundan denbire süratli giden vapurun üzerine 
k ıçbir iı ı tuketmişimdir. Geçmİ§tc denkliğinden ileri geliy~~~u. Yalnı~ s?nrn limanın islahı için ic~~ eden .te kilrek çekmiş, vapur mütemadiyen dü
k 0carrıan }'b~kken, demir pervanelerle bunun da büyiik bir eksıgı vardı. A sısatın temini yoluna gırılecektır. dük tnldığı halde duymamıştır. Kayık-
Utnıa, tı ır hava gemisini zihinde laşma büviik devletler arasında ku- Tasfiye heyeti, 17 eylül akşamına çının verdiği ifade de bunun tamamen 

n"~ariYcliÇUrrnak ve bu UÇU§a bir de, rulmu~tu .. Bunun dışında k~lanları~ kadar bütiin taııfiye işlerini. ikmal aksi olduğundan tahkikatın derinleşti. 
kır bakı başlangıç katarak, davayı kam helal malı ganimettı. Yenı ederek tasfiye plancosunu hazırlıya rilmesi lüzumu görülmüştür. 
kıllara dnırndan işlemek, gerçekten kuvvet birliğinde daha yiiksek ma· rak heyete verecektir. Yalnız iki me Evvelki gece limanımızda bundan 

~Pir bir Utgun]uk verecek büyük nalı, d"ha asil bir mefkure aş~ma mur tasfiye hesaplarını t~mam ola başka iki kaza daha olmuştur; Tahsin 

h. ''LeonYarDatıştı. d "' .. .. 1 <Yerek Zaten ıster rak bitirmek için bir teşrıne kadar reisin idaresindeki 20 tonluk Tayyar 
ıt h ar \' ogru yurumeı' "' . d 1 k . 1 k k v Çö' lU--.3 ayal . e inci" nin de böyle istemez 1 bu uğurlu ve ay ın ı çalışmalarına devam edecektır. adındaki ba ı çı ayıgı P \XUen 
~ dukas~C§ınde koştuğunu ve floran yerden g~;e~ek. Artık yeter. Radyo}~ ~iğer taraftan T r~bzon limanının !stanbula gelmekte iken, kireç taşı 
b~ llıakin ın sarayında çalışırken, r d l . anlık, şu gaz maskelı yenı kadro ve bütçesı hazırlanmı~ 0 ) yüklü bulunan Bakinin idaresindeki 
gıl'lt son c ?.aptığını, uçm<:.ğa çalış· f:nyom ~ •ı:ı doğurduğu için kendi duğundan birkaç giine kadar vekale bUyük bir yelkenli ile çarpışmış, mil

~~tu~. p .. k&unlerde öğrenmiş bulunu vicdsoy drıs utanmalıdır. Sonsuz ha te tastik edilmek üzere gönderilecek sademe neticesinde Tahsin reisin ka-
·~ı" d " at bu J 1 V b l anın an ] v 1 · Y · k d d 1 b' d V• "k w al v k rah d · k .rot u. nu u es eme i - rı b' h 1 olsa da insan ıgm zu • tır. enı o ro a esas ı ır egışı yıgr dıgı biiyü ne en su gırere 
'' s ır aya ' · l'k k 1 ~- ı İne b m. · bir rüya değildir. Katıl ı yo ·tur. Eski idareden ya nız 9 me batmıştır. Liman reisliği dUn tahkika. 

~L U a-L e ısyanı · 'h · ld 1 'h l b" 'k h •• ~ıa Vardrr ~mrn ba~ka bir eseri t ki · nasri zindana atıyor, ıpe mur ı tıyar o uk arı cı et e ır mı tJnı yapmış buna ait raporunu azır-
<"\IL k b" b e erı 1 kd. "k" f 'l k k ,.. "'attoa :. ı ır a~ka bakımdan ·ek' ror•"k katil milletleri de öy ece tar na ı mu ·a at verı ere te a· lnmıştır. Hadisenin, dikkatsizlik yU-

,"~"'"I u c 1
' ....... ' • d'I . l d' B d k l)·:''ı idir M ve Notilos" kadar ö- cezalandırmalıyız. iıt e ı mış er ır. u o uz memurun zUnden Heri geldiği anlaşılmıştır. Tah. 

~rı a • uharrir bu kitabında büs- yerine yeni ve genç memurlar alma kikata devam olunmaktadır. 
~~ ' ~~r!·n kendisinden hiç umnl- GUmrUk atolyoel cak, yeni, kadronun çalışmağa başla Tarabya. koyunda bağlı olan Var-
:t a.r. Kit bmez bır dava peşinde genlş'etlle cek dığı bir teşrinden itibaren muamele- anva sefirine ait kotraya. koya ..nı-mek. 
' 0tı h a ın ad ''L fr ' 1 · "k l b" ~ c.--l> at an·· d ı: es no ages du erın tam ve mu emme ır surette tc olan başka bir kotra dümen kırarak 
"'~f fnıcla ok dır. Ben, bu eseri, olgun Şehrimizde bulunan Gümrük ve devam etmesi için fstanbul liman ic:ı 
'" u l 1 k ı· Al' R .. ··k :ı: bindirmiş, kotrayr muhtelif yerlerin-
~. edeyim .um ve küçülmeden iti· nhisar ar ve i ı ı ana, gumru ]etmesinden, muhtalif şubelreden 
rttı 0 tat!• kı çocukluğumda duydu muhafaza umum kumandanı Gene· birer tecrübeli memur Trabzon lima den hasara uğratmıştır. Yapılan şika· 
l:ı~ duydu r §a,kınlıkları bir kerre da- ral Seyfi ve deniz gümrük muhafaza ""nına getirilerek vazife başında bu- yet üurine Uman fen heyetinden bir 
•l(t m u h t k'IAt k d 1 Şem 'd mu" te 1 d ı kl b' dd kic:i ve nöbetçi kaptanından mUteşek. t en ilcr· . ''ı cm ayretin bilgisiz- eş ·ı a t ·uman ~n sı en un uru aca ar, ır mii et için o· .,, 

~~..... ı D d'"' kk'l b' h • t ·· d" t t k d r k' 1 l Jcil bir heyet vaka mahalline gitmiş, t.t•{c daha C!>e ıgıni hile bile... Bir şe 1 ır ey e uç or saa 8 a es ı memur ara yo gösterecekler· 
'\J c:ı ··ı d k ı ı·k d ] d kabahatliyi tesblt etmek llzere tahki· ,, al>taki d:taştırn. Çünkü okuywıum ato ye e ·a mış, a a ·a ar ar an u· dir. 

leıi hakkında lstanbul Cumhuri
yet Müdcleiumumiliği bize, dün §U 

tez.kereyi gönd ermİ§tir: 
"Gazetenizin 6 • 8 · 937 günJü 

sayısının 3 üncü yaprağının beşin
ci bölümünde iri puntu harflerle 
(Metresi için eroin alıp satan bir 
ıabıkah hapishanede dayak yedi) 
baıhğı altında yazılan yazı haki
kata uygun değildir. 

Mevkuf bulunan bir kimse malı 
kum olup hakkındaki hüküm kes
bi katiyet edinceye kadar tevkif
hanede kalacağı hapishaneye ko
nulamıyacağı gibi, İstanbul cezn 
evinde Kör Nuri namında bir mah 
kUm dahi bulu'nJDamaktadır. Au
cak tevkif evine iki gün evvel Nu
ri isminde tevkif kararı verilen 
bir tahıs sevkedilmit ise de böyle 
bir dayak hadisesi cereyan etme· 
diği gibi mahkilm ve mevkuflar 
arasında da imdadı sıhhi otomo· 
bili ile Cerrahpa.ta ha:;tahanesine 
hiç bir kimse nakledilmemi~tir. 

Bu gibi efkarı amme üzerinde 

fena izler bırakıcı dunımdl · · ha
kikata uygun olmıy:.=ı haberlerin 
yayılması ?o~nı ~l'?1:1y~cağı gibi 
memuriyet1mızle ihtıklı bulunan 

bu gibi hususlarda malfımat alına· 
rak yanlı! neıriyata m~ydan veril: 
memeıi ve hu yazının aynen ilk 
çıkacak nüshanızda ayni sül~n "'!e 
ayni puntu harflerle ya.zılma::ı ıs• 
tenir." 

itfaiyenin on be,ıncl yıl 
dönUmU 

lstanbul itfaiyesinin on beşinci 
yıldönümü münasebetiyle gelecek 
cumartesi günü Taksim stadyomun 
da bir tören yapılacaktır. 

Merasime saat on beş b~çu~ta 
istiklal marşı ile başlanacak, ıtfaıye 

"-d·· •. Bay Ihsan bir söylev vere· mu uru . d . 
cektir. Bundan sonra itfaiye pı~a esı 

"~t" h ava • :r zun uı:adıya izahat almıc:ıtır. Ôgvrenil Lı'mand · d'l"k J • kata başlanmıştır. 
bı " &kim 

1 
n:n yere ındiği, ha· :r a şım ı ı esas ı tesısat 

1Ştt • o dugu günlere rastla- diğine göre atölyenin takviye edilme yapmağa imkan görülememiştir. Mo 
lt' l3u kit si ve tam gümrük tersanesi haline törlii vesaitin peyderpey temin edil-
1~tll'' · aptaki a d '' .. ''k getirilmesi tekarrür etmic:ıtı'r. Bunun mesine ralıc:ıılacaktır. d ırı h na uşunce omu =t - :r 

il~ lulea lfata uymayışınm' ispatı· için atölyede esaslı şekilde tadilat ya 
ba.ı kk~ısındcrnkc, bir gemiyi bo§ bir pılmasına karar verilmiştir. Atölyeye 
t ı t a az .. K l yeni vesait alındıktan sonra Hasköy 
'l~tk 0Ptağa aya ugratır. a a· de gümrüğün bilumum deniz vesaiti 
~i"' es efe d' .ayak basar basmaz d"l k 
• "'S"' n ıdır K tamir e ı ece , icap eder."e yeni mo· ~ .. "• k· · anun yoktur " 
~~ildir. ;7scdcn bir parmak üstü~ tör ve kayıklar yapılabilecektir. 
~c llıt ileri ~~ §eyin herkese aid oldu- Tahlisiye Umum MUdUrU 
t ~~~enin sııren tenbel sivri akıllı bir 

I~tıcle }'e~r~J.ogandası, işçi smıfr Kilyostaki tahlisiye istasyonunu 
tetkik ve teftiş etmek iizere gitmiş 
olan tahlisiye umum miidürii Nec· 
meddin dün şehrimize dönmüştür. 
Tahlisiye umum müdürii, Kilyostan 
dönerken Karaburundaki kayıkhane· 
ye de uğramı , bazı deniz hareketleri 
yüzünden kayıkhanenin etrafını 

-
Yeni bir tahllslye motörU 

yapıhyor 

Tahlisiye umum miidürlüğü tara 
fından görülen lüzum üzerine Al
manyanm Schvveers Bootsvverf a
dındaki meşhur vapur inşaat mües 
sesesine 26 bin liraya olmak üzere 
yeni bir tahlisiye motörii sipari~ edil 
miştir. Yapılan mukavele mucibince 
yeni tahlisiye motörü beş ay sonra 
limanımıza gelmiş bulunacaktır. Ye 
ni motöre 10,5 metre uzunluğunda 
olacak en asri tertibat ve teçhizatı 
ihtiva edecek, hiç bir suretle batmak 
tehlikesi karşısında kalmıya~ak bir 
şekilde bir hususiyeti bulunacaktır .. 

Japon gemileri 
Dün Piı ege gittiler 
Birkaç gündenberi limanımızda 

] k b ··ı " misafir o ara ulunan vata . v~ 
"Yakumo;' Japon mektep gcmılerı 
dün saat 17, 30 da limanımızdan ha· 
reket etmişlerdir. 

Japon subay vek,illeri ve mü~ette 
batı diin yine öğleye kadar §ehn gez 
mişlerdir. ~ğ~e vak,~. saa.t. 13 de Ja 
pon amiralı Koga, lvata mektep 

yeniçeri tulumba takımı.. ~skı kule 

nöbetçileri mahall~ be~çılerı: t~lu~ 
hacılar, askeri nıznmıye ıtfaıyesı 
1889 dnki bahriye itfaiyesi orijinal 
kıyafetleriyle geçeceklerdir. Bunları 
§İmdiki itfaiyeciler takip edecek, son 
ra itfaiye efradı muhtelif jimnastik 
hareketleri yapacaklardır. Bu sene 
bir yenilik yapılmı tır. Komik Naşit 
tulumbacılarla birlikte ko acak ma 
halle bekçisi kıyafetinde bağırıp yan 
gın haber verecektir· 

l'İ akat ıyor. 
atd d :Yavaşyn h.d. ı b' 'b" tı11 rrı an sök .. vaş a ıse er ırı ı· 

'l'or Yasasrı un ederek kalabalıkla 
Jı~, · 1rısa .... J Yaşayamayacağı beliri· 

,\'l(a ., arı . . f 
•U ... tı, ~ek· ·h•Yı, ena, tenbel, ça· 

... , k k 1
' a m k k l' .. Ot ak a ·, nvvet ı. guç-

l'~ ' cesur deye sırala11an 
h ··tatıı. . 
ıw § ayrılık! 

~İd lın Var} ... arı, çok geçmeden 
~a e dağınıkgıyJe . sırıtıyor. Ve git 
'-'c b kt\fabaJ k ~ ~ımse kimseyi tanı· 
~el}~ f;«lka~ı ıc~n~e sınıflar ti.irüyor 
Ş~ ketle cdl dın~nce, ortaya idare 
~~t 1ldiğimiı enierı.n tortusu çıkıyor. 
~t arı. kurul~ ccmıyet teşkilatı yeni 
tl.i~ edıy0r k~Yor. Çünkü her şey is
l'eıf~te ka~•u 1 topluluğu rahata, em· 

"J :Vokıu §lurmanın başka çıkar 
tııt. Ules Vr. 
L ı.>e b ern • • · ııiç b~ . ilnıiy e ın bu filozaf tarafı 
l'rıad ~tındc b~~~um. Öteki eserlerinin 
~ d1t!r için oy e bir ''tez" bulun· 

S e~ilinı. §a§makta galiba haksız 
t On .. 
l@ı~ Rtııılerde .. 
~U,. y .. v 

1 
dunyanın karmaka· 

. ·en · "' ara 
~111 r · 8•~1ik Y nışı, sınırlardaki 
tr, ~tcyİ§i' er Yer siyasi mezheple· 
hat tıa 0 ' ~gın ihtirasların şahlam 
tı~ ılqttı. Bu ~~rninin kazazedelerini 
~b· l11ahkc gu? de tıpkı o boş, kışla· 

ıh nıesız . d 
llı Ctge · • zın ansız adadaki 

• ,, sın k d' 
}'clt :1~Pnıa"' c~ 1 keyfine uya· 

nı,. &a dıl d' ... . . 1 v .ror. A e ıgını ış emege 
ll'la, bu bir taraflı 

dolduran kumların bir bataklık sarf'." 
sı vücuda getirdiği cihetle bunun 
temizlenerek kayıkhmn kolaylıkla 
denize indirifebilıneleri için esaslı 
tedbirler alınması hususunda emirler 
vermiştir. Kayıkhanedeki mürette 
bat aldıkları emir üzerine derhal ka 
yıkhanenin etrafım temizlemeğe 
başlamışlardır. 

Harciye Veklllmlz 
Sı('eldl 

Ankarada bulunan Hariciye vekili 
miz Ooktor Tevfik Rüştü Ara~. diin 
sah3hki Ekespresle §ehrimize gelmiş, 
Perapalas oteline inmiştir. 
Şehir mUfehaesıslarl!e 
be"edlyeler arasında 

' ft 1 ıat çıkarsa •• • 
Sehir mütehassısları ile belediye 

Jer -arasında çıkacak ihtilafl~r hakkın 
da dahiliye vekaletinden hır karar 

l . . ld • 'htilaflarda mütehas 
ge mıştır. arı ı d h')" 
. 1 1 b 1 d' 1 r arasında a ı ıye sıs ar a e e ıye c 1 d 

k·ı· f • 'ht'laffardan do ayı a ve ı ı, ennı ı ı . k ' ll . 
d h·ı· f •. sihhıye ve ı erı a 1 ıyc, :•l ıa ·-
hakem olacaklardır. 

Diğer taraf tan bundan bir müd
det evvel tahlisiye umum müdürli.iğü 
Abeking Un Rasfussen namında 
bir firmaya 21 bin liralık bir sipariş 
vermiş, bir tahlisiye motörü ısmar 
lamıştı. Fakat, bu firma, mukavele 
yapıldığı halde teahhüdü yedine ge· 
tirmemiş motörii yapamıyacağını 
bildirmiştir. 'Yapılmış olan mukave 
le mucibince ise, aynı teçhizatı havi 
motör daha pahalıya mal olduğu 
takdirde farkı bu firma vermeğe 
mecbur tutulmaktadrr. Yeni ısmar 
lanmış olan tahlisiye motörü 26 bin 
liraya çıktığı cihetle eski finnadan 
5 bin liralık tazminat istenecektir. 

Eski karrsrnı ö"dUren 
lbrahrm tutuldu 

gemisinde vilayet, . ordu_ ve do~an 
mamız erkanı şerefıne bır veda zıya 
fcti vermiş, ziyafet samimi bir hava 
içinde geçmiş, mütekabil nutuklar 
söylenmiştir. Sonra vedalaşılmıştır. 

Jnpon gemileri buradan Pireye 
gideceklerdir. Akdenizde yaptıkları 
bu seyahat esnasında, ilk uğradıkları 
Akdeniz memleketi, Türkiye olmuş 
tu. 
Merdiven köyünde dola

şan ,ayla 
Emniyet direktörlüğünden: Mer 

diven köyünde son günlerde bir ada 
mm kazıklanarak öldüriildüğü yolun 
da bir şayia çıkmış ve bu §ayianın o 
köy ahalisinden bazı kimselerin iddia 
ve ifadeleri üzerine 6 ve 7 tarihli 
Haber gazetesi ile diğer bazı gazete 
)erde neşredilmiş olduğu görülmü§ 
tiir. Yapılan tahkikat köy ahalisin 

den bu iddiada bulunanların sözleri 
nin asılsız olduğunu göstermiş bulun 
maktadır· Hadise alelade bir kavga 
dan ibarettir. Bu hususun tavzihini 

dilerim. 

Fatihte Müftii Ali mahallesinde/ 
oturan eski karısı Binnazı komşula· 
rından birinin evinde öldüren esrar 
keş lbrahimin kaçtığını yazını tık. Vall geliyor 
lbrahim cinayeti işledikten sonraı Paris civımnda bir şehirae bulu 
Haydarpaşaya gecmi r:, trene binerek nan vali ve belediye reisi Bay Mu 
Adapazarma gitmİ§tir. hiddin Üstiindağ'ın salı günü oradan 

İbrahim orada yakalanmıştır. ""' hareket edeceği h~ber alınmıştır. ~ . 

En son olarak meydanda iki ev ya 
kılarak eski ve yeni itfaiyeciler tara 
f mdan söndürme tecrübeleri yapıla 
caktır. 

Yerll Mallar sergisinde 
Galatasaraydaki dokuzuncu yerli 

mallar sergisini ziyaret edenlerin sa 
yısı dün, her zamankinden daha 
fazla olmustur. 

Ziyaret edenlerin mühim bir kıs 
mı da, dün öğleden sonraya kadar 
§ehrimizde bulunan Japon bahriye
lileri idi. 

iskele ve limanlarda 
fnzibaf 

lstnnbul hudutları :içine giren bll· 
umum iskele ve limaıtlnrda tam bir 
inzibat tE"..ınin etmek jç.in toplanmış 

olan komisyon dün sabah saat 10 da 
liman işletme dircktörltiğünde aynlan 
hususi bir büroda. içtima etmiş, çalış. 
malarma devam etmi§tir. 

Dünkü toplantıda. komisyon reisi 
vali vekili Şükrü Sökmensücr hazır 

bulunamadıı1t cihetle gümrük muhafa
za. mildürü Hasan Kopcr riyaset etmiş, 
liman vo iskelelerin inzibatını temin 
için ba§lanmıo olan niz..ı.mna.mcnin 

esasları tama.men hıızırlanmıetır. 
Komisyon yapacağı üçilncU bir top

lantı ile nizamnameyi ikmal ederek 
alikadarlara bildirecek, a)Tıca güm_ 
rilk ve 7.al>ıta memurlarına bu hususta. 
Wimat: verilecektir, 
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MEMLEKETTE 

Tren kazası nıı, 
cinayet mi? 

RayJaıın üstünde başı 
ve agaklaı ı kesilmiş 

bir ceset 

Hususi otomobili 
durduran adam! 

Ala.şehirde demiryolunuıı 25-165 in
ci kilometresinde hat üzerinde başı ve 
ayaklan kesilmiş bir erkek cesedi bu. 
ıunmuŞtur. İzmir müddeiumumi mua
vini N aclir tetkikat icra etmektedir . 

Bay Nadir, beraberinde kimyager 
bay Abdüsselam olduğu halde Basma
hane ve Halkapınar istasyonlarına gi
derek vagon ve lokomotif tekerlekle
rinde kan lekesi tetkikatı yapmışlar

dır. 

iki 
..., 

Lester Gillis, 
birini agır 

polis öldürdü, 
yaraladı! 

Ooıı Dillinger, ve çetesini yakn.W.. bütün kendinde . d b .. 
t1 k ks~"·ıe "L·tı n geçme en, u-
wı ma """'ı ı Bohem ye tün kuvvetini ve · · · · l 

Bazı vagon tekerleklerinde şüpheli 
bir iki leke görUlmüş fakat bunların 
kan lekesi olup olmadığmm tetkiki 
kimya.gere havale edilmiştir. Bu ancak 
tahlil neticesinde anlaşılacaktır . 

Loc,, oteline yapı'kı.n 'bash."tn, neti- ' mış direksiy d enerJısını top a-
. kal ' on a oturan adam cesı:: ıyor. Con Dillingerle ar- yüzüne bakın t m 

kada§ları lı:ıa;ıyorW.r. Ve onu. derıhş ıl. ta 
a mmıştı da! 

Bu adam, "Litl Bohemye Loc 
otelinden kaçanlardan Le t c·ı" r . L ser ı -

!Katarın makinisti bay Fısat ateşçi 
bay İsmail ve yağcı bay Hüseyin istie
vap edilmişler ve hadiseden ademi ma
lumat beyan etmişlerdir. "Litl Bohemye Loc,, daki me

ınurlar, çenelerini bıçak açmaz, öç 
alamamış halde, çete mensupları
nın dostları olan üç kadını otom0 . 

billere ite kaka soktukları sırada 
Raynlender polis şefi, otelin tele~ 
fonu başına çağrrıldı. 

Polis fefi, avludan içeriye döıt·· 
aü ve bir dakika bile sünniyen bir 
konuımayı müteakip, tekrar dııa
nya frrladı: 

· - Niyumen! •• Bavm!.. Kristen
s!11 ! Bura!.a geliniz •.. Buradan üç 
kilometre otede fose uzerinde :Al
:vin Kömerin lbinalan önünd~ bir 
~yler oluyormuş. Orada herhangi 
hır serseri, birini tehdit ediyor
muş. Derhal otomobillere atlayın .. , l , 
~n sur at e oraya gidin? Belki 
.Cle ••• 

Üç memur, en yalün otomobile 
atladılar ve otomobil, ulurcasma 
~esler çıkaruak, orımandan göz
lfen kayboldu. 

• Bundan sonra olan, bitene ge
Jınc~, yıldınm hıziyle vukua gelip 
geçtı. 

. Alin Körnerin binalarına ka
Clar olan üç kilometrelik mesafe 
çabucak geride bırakılmıştı. Mc: 
~rlar, gittikleri yerde yol üstün
Cle ·bir otomobil durduğunu gördü
ler. içinde oturanlann, otomobi
~in önünde duran ve kendiJerin
Clen !bir ~ey İstediği anla§ılan biri
aiyle §iddetli münaka§a halinde 
!Oldukları anlatılıyordu. 

P_oli~ otomobili durdu, içindeki
ler mdıler. Y akla.şıp olan biteni 
C>ğremek istediler. , 

Niyuman, sordu: 
r - Ne var ne oluyor' ~ .. ·• . • • ' • "UOruyor-
"2DUZ, ki hız polise mensubuz ve 
hlz. ••• 
• Ni~~. c~lesini ıo~una ge
liremedı. ÇünlJcü, otomobılin ya-
~a dumıakta olan adam, bir
~ .•cbm geriye srçra.nuı ,iki eli
:nf birden. cepler~ne sokmut, çrkar~ 
bq ve Lır makıneli tabancadan •n kurtunlar, biribiri arkası 
lıra memurların üzerine botaltıl
hllttr. 

ıstı. . ~slehr Gillis, Con Dillinger 
çetesının em en so~··'- kani 
h l

. ~ ı ve 
uşunet ı azasından biriydi h 

d ) . d ' em e en genç erıy i. Henüz 25 ya-
şındaydı. Evliydi ve karısı da, za
bıta memurları tarafından "Litl 
Bohemye Loc" otelinde yakalan
mış olan kadınlar arasında bulu
nuyordu. 
. Kristensen, biraz kendisine ge

hnce, Alvin Körnerin binaları ö
nündeki hadiseden, kolaylıkla bir 
netice çıkarabildi. Vaziyeti, şöyle 
teselsül ettirdi: Lester gillis reis 
Con Dillinger ve diğer arkadaşla
riyle beraber otelden kaçmış, hu 
sırada önce hepsi de reisin otomo
bilinden faydalanmışlardı. Fakat, 
biraz sonra ayrılmışlardr. Lester 
Gilli.s, yayan olarak bir müddet 
gitmiş, ilk rastgeldiği husll!i oto
mobili durdurmu§tu. içindekileri 
zorla dışarıya çıkarmağa ve bu o
tomobille yoluna devam etmeğe 
teıebbüs etmişti. Durdurduğu' o
tomobilin içindekilerle münakaıa 
ederken, münakaşa kavga tekli
ni almış, otomobildekiler inme
mekte israr etmişler, sesler yüksel 
miş ve sesleri işiten biri, Aivı:ı 
Körners binalarından birinin pen
ceresinden bakarak, bu hadiseyi 
telefonla "Litl Bohemye Loc" a 
bildirmişti. 

Üç memur, tam zamanında ye
tişmişlerdi, amma, Lester Gilisin 
kendilerinden daha çabuk davra
nacağını hesaba kataınamışlardı. 
Kendisini hemen teşhis edemedik 
!erinden, derhal kurşun sıkama .. 
mışlardı. Eğer daıha evvel dav • 
ranmış olsalardı, ikisi ölmiyecek -
ler ve biri de ağır yaralanmıya -

Müddeiumumilikten Alaşehir müd
deiumumiliğine çekilen bir telgrafla 
tahkikatın Alaşehirde başka cihetler. 
den de tamikinin faydalı olacağı bildi
rilmiştir. 

Bunun bir cinayet kurbanı olması 

ihtim'ali de çok kuvvetli görülmekte
dir. 

Zannediliyor ki, ceset bu hale getL 
rildikten sonra şimendifer yoluna ge· 
tirilip bırakılmış ve bir kaza kurbanı 
olduğu hissi verilmek istenmiştir. 

Antebe gelenler, 
Antebten gidenler 
Gaziantep, (Hususi) - Ayintepli 

olan temyiz mahkemesi üçüncü hukuk 
reisi bay Said Barlas yaz tatilini g~ 
çirmek üzere buraya gelmiştir. 

Birkaç aydanberi şehrimizde bulu. 
nan Mısırda münteşir (Yeni Türkiye) 
gazetesi sahibi bay Reınz.i Mısıra av
det etmiştir. 

Mumaileyh tekrar buraya gelerek 
kışı şehrimizde geçirecektir. 

Gaziantep saylavı bay Şahin An.ka
raya dönmüştür. Sıhhat müdürü Nafiz 
Geçer Yozgat sıhhat müdürlüğüne ta. 
yin edilmiştir. Hükfunet tabibi Tevfik 
de Afyonun Emirdağ Aziziye hükfunet 
tabipliğine atanmıştır. 

Defterdar N atnık Pekerin Karsa 
tayin-edilmiş ve yeni vazifesine başla.. 
mak Uzere haZirlanmakta bulunmuş.

tur. 
Adliye mUfettişlerinden bay Nuri 

teftişlerde bulunmak üzere buraya gel
miştir. 

Bertin hayvanat müzesi müdürü 
profesör Romme çekirgeler üzerinde 
tetkikatta bulunarak Adanaya gitmiş
tir. 

caktı .. İhtimal! ------x--------
Ve gecikmelerinin neticesi, hay ulUm 

li dehşetliydi! Esbak Ankara valisi merhum .Azmi-
Polis, bu hadiseden §unu öğren. nin eşi; İstanbul vilayeti seferberlik 

di: Lester Gillisin yol üstünde tek şugesi şefi Nuri ve İstanbul sorgu hi. 
başına görülmesi, Con Dillinger kimi Mahirin kayınvaldeleri ve meZbaha 
çetesi mensuplarının şimdilik biri- idaresi memurlarından Rıza Savut ile 
birlerltıaen aynlllıklarını göster1· Süleyma.niye kız orta okul direktörU 
yordu. Zabıta memurlarının "Litl Adnan Savutun valdeleri bayan Şerife 
Bohemye Loc,, a saldmşları netl· Dursun Allahın rahmetine kavuşmuş
cesinde, hiç değilse çete inkisanı"l tur. Cenazesi dün Beylerbeyinden kal
uğramıştr. Polisler hesabına, bu clırılarak Erenköyünde Sahrayı cedit. 
da. bir teselliydi! teki aile kabristanında hususi med.fe

(Ar1oası var.) nine tevdi edilmiştir. 

Niyuman, sendeleyip yere yu
varlanmıftı. Başına bir kurşun i • 
la.bet etmiıti. Arkadaıı Bavm kal~ 
!binden vurulmuı olarak yanında 
yahyo~d~. ~ristensen de, ağır ya- p•••••••-•• •••••••-•••••-•• 
ralı, bır ılerı, bir geri sallandı ve 
yarı yarıya sersemleımiı bir halde 
birkaç adım ileri attr. ' 

Onlara kurıun aıkan ve isabet 
ettiren adam, timdi tabancasını 
hususi otomobilde oturanların Ü· 

lstanbul Belediyesinden : 
1 O Ağustos 937 salı gününden itibaren Karaköy k-Oprüsü ü

zerinde seyrüsefer icabı ve Belediye zabıtası talimatnamesi ile 
Belediye tenbihi hükümlerine göre aşağıda yazılı huıusat tatbik 
edilecektir. 

zerine çevirınitti .Derhal inmele· Sayın halkın ve bütün vesaiti nakliye sahipleri ile ıo-
rlni emretti. Müthit surette kork- förlerin arabacı ve sürücülerin aıağıdaki maddelere riayet 
mut olan aile, ıbu emre tabii der- etmeleri ilan olunur. 
hal itaat etti ve haydut, otomobile 1 - Halk, köprü üzerinde yaya kaldırımlardan bir taraf-
binerek, direksiyona geçtiği gibi, tan diğer tarafa ancak çivi ile İ§aret edilen saha dahilinden 
makineyi işletti, arkasından du- geçecektir. · 
man salıvererek, cehennemi bir 

J ak1 2 - Bütün nakil vasıtaları, bu sahaya geldiği vakit bura-t.;:npoy a uz aştı. d ı 
an yaya geçen varsa derha duracak ve yaya gidenler geçtik-

Memur Kristensen de, şimdi ın·· len so~ra yoluna dfwam edebilecektir. Bu sebeple nakil vasıtala-
kadaşlarrnın yanına devrilmi§ti. rı bu sahaya gayet ağır gelmelidir. (B.) ( 4880) 
.O da alır yarab olarak, o iki cese- ••••••••••••••••••--•••••-llİi 
~iiı yanında yatıyordu. Faka~ büı 

-------=---~------~----------------___..,/ 
Markoninin karısı 
Kaybettiği kocası için dikkate 

layık hatıralar anlatıyor 

INlaısoo sevnşt.nı~ır" uıasoo evoeındl
uceır" naısoo yaşaı<dloDaur? 

- ,,,),l.. 

Markcni,, kansı ve kızı---· ; 

Tita~ik vapuru batb~ zaman, allimleri lngiliz~ir. Her fırt! 
bu felaketten kurtulabılenler, bir fngiJizce konuşınaSI temin ed~I~ 
genç ada~~n etrafına toplan- Markoniye gelince, ke~JY, 
mıt!ar ve d~yaya kazandırdığı yanaıılması pek güç olan bit 
telsız vaııtasıyle hayatlarının kur- damdı. Kısa c" ı 1 ı koıl 
t l ·· ·· d um e ere 
arı. maaı . yuzun en ona tefekkür ve yalnız işini düşünürdü. 
etmıı lerdı. Hatta k f etti .. · h ·ka}arı~ 

B d M k · "d· B ' eı gı an u 8: anı, ar om ı ı. u -·· .ı- onu yerinden oynatamryord11• ~ 
da ıekız yaıında sarıtın bir ltal- Jlmi bir mucizeyi, eknıeğiıı' f 
yan kızı da bu genç adama kartı reyağr sürüyonnu§ gibi kaY# 
hususi bir muhabbet beslemeğe anlatırdı. ~ 
baıl~ı~tr. . . . n~ ......... ,........... , .. a:ıı ... -.. ... ~ ~ .. 

Çunku Markonı, ... _r kahraman ve hiç kimıe ile göriiıniezdı· 
~Imu·ıtu. Sekiz Y&§mdaki kız, ona Dul kalan karısı diyor ki: /., 
a~e~ tapınıyor~u .• F~a.t ~nun.la "Biribirimizle çok o:.:: • b~ril, 
~zyuze ge~me_k ihtımalı:u bıle ~ .•- bulunuyorduk. Fakat geçırdıij, 
. nd~n geçınnıyerek... . zaman çok kıymetliydi. S / 

Nihayet, 15 sene sonra, kını der- hafta sonlarında işi tamaırıetı ~ 
~~ ~i, Kontes .. ~arya Kristiy~ tarak baş başa kalrrdık. Bu d• 
ısımlı hu genç kuçuk kız, Markonı bir saadet demekti. ,~ 
ile evlenecektir! Bundan baıka kocamın ı~~t 

Bu ıuretle sarışın kız, Markiz sıkı surette çalışmakla g~1Jı~ 
Markoni oldu. Ve dünyanın en ta· YJen ise dünyanın her ıarsfıf>,,,ı· 
nın~ı§ kadı?larmdan ~iri halin_e gel~p o~a tazim hislerini :dl 
geldı. Markız Markom, Markonı- yüzlerce sima ile karıılaşıY0 ,ef 
nin laboratuarı olan Elettra adın- Şimdi iş bitti. Yat, bot -ve b~' 
daki yatında İtalyan Kralı, Mus· siz Ben de şimdi ölüıniiııe, ~·· 
ıolini, prensler, devlet adamları, r· · dünyan;n esef ettiği ve b•fııı~! f linıler ve diğer meşhur kimseler- k~tler kocam bulunan, k~yb0 
e karşılaşmıştır. d hi icin yas tutuyorum:.:_./ 

Bununla beraber, Markiz bir a • n 
gün demiıti ki: Köyde yangı ~ 

"Buna rağmen, ben daima yal- Balıkesirde Burhan.iyen.in !{ •t ~~ 
nızım. Şöhret! !~l~ızlık. ~etiri~or. köyünde koca Halil oğlu Aliye ~it~ 
~ocam, kendı ışının ~.ırı. ~zıye- vede garson Ömer oğlu Ahnı:t wU ~ 
tınde bulunuyor. Her gun ıkıye k;\ evvel akşam Uzeri pirnc Jtoı:ı> .;J 
dar durmaksızın orada çalışıyor. kahve ocağını doldurmuş ve kg.lı ( 

Ben de, ona, isaniyete yardımı o- kapısını kilitliyerek yatmak~· 
lacak ihtiralarda bulunması için, ce yarısı kahveden dışarı çıltJ.11: o?. 
her türlü fırsatı vermeğe çahşıyo. Kömür yavaş yavaş ateş e.lJJl dııJ' ,.1. 

rum. ğın yanı başında bulunan on ıtıı. yel'~ 
Küçük kızr Elettra, ve ben, onun kovanı ateş almıştır. Bu suretiebÜ}ıii~·r 

İ§İ bozulmasın diye, aahilde otur- kahveye sirayet etmiş ve ateŞ j'~ 
mağa katlanıyoruz. Onu, işinden rek kahve kô.milen yanmıştır~yı>l ~~~ 
ayıracak. yalnız bir şey vardır. O bu kahvenin yanında bulun~ tı''e ~. 
da, kızı Elettradır. Elettrayı görür den Ratip oğlu İbrahime aıt k~ıııi;~ 
görme~ her işini bırakır. bakkal dükkanma da sirayet e ),şll~y 

Kamaralardan biri yalnız Elett- Bu vaziyeti gören köy hana, aJl& !~ 
ranın oyunc:4kları ve bebekleriyle mahalline gelerek, yangının ~efl s6 

doludur. la büyümesine meydan verın iti 
Elettra ile top oynarnağ::ı başla- dürmilşlerdir. O) 1 

dığı zaman, laboratuara hiç e- Yanan kahvenin zararı <
40 ~ 

hemmiyJt vermi; :. Kızının, be kadardır. .. "~ııı~, 
bekleri giydiı·mesine varrncaya Diğer kahve ile bakkal dıJ~ifll ol 
kadar yardım eder. bu yangmdan zararları (100) , 

Kızını öyle seviyor ki ... Kız da rak tesbit edilmiştir. dı:ıı1 >~ 
babasını o derece seviyor. O ciddi Yangına sebebiyet veren a. d}İfe> 
Markoni, kızının karşısında eri- kalanmış ve evrakile birlikte s ~ 
Yip, onun yaşına iniyor. Onu-Ala teslim edilmiştir. ,·el~ 

Yangın bütün köy halkını ııe. 
Çocuk oluyor." 

düşürmüştür. 
Şimdi yedi yaşında bulunan bu ..---- -----_.....

küçük sevimli kız, müteveffa ba-
basından kalan mirasın mühim bir 
kısmına varis olacaktrr. İtalyan 
olmasına rağmen, kendi'§ine İngi
liz terbiyesi verilmektedir. 

İngiliz mürebbiyesi vardır, mu-

ilkbahar 
Türgenyef • Samizade S· ~~1 

Bu güzel romanı mutlaka okı.1~ 
VAKIT Kitabevi - 75 IcUl' 
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Anasının gözleri önünde 

~E ZHE p "'KAVGAL'A~ı 
Atmacanın civciv kapması gibi 

bir çocuğu kaçırdılar ! 

~9NNiLfK VE SJJLfK MÜCADELESİ lJ ka numarası: as Yazan: ZIYA ŞAKIR 1 Bayraklar 
!Vasıl cıkmıştır 

edrettin bu acı vaziyeti bül}ük bir 

8ed 
süküiıetle karşılamıştı 

Fransız bayraAı evvelce 
bir mavi palto idi 1 

Bayrak, bir milleti temsil eden ve o 
millet için en aziz bir alamettir. Bir 

Epeydir Amerikadaki çocuk ka .
çırma hadiseleri tavsamıştı. Fakat, 
geçen gün olan bir tanesi, çocuk' 
hırsızlarının durup durup turnayı 
göziinclen vurmak istediklerini dii • 
şündiirecek şekilde garip ve §ayanı 
hayreti 

Hadise Şikagoda oluyor. 4 ağus· 
t?s çarş~mb3 günü, güpcgündi.iz, şeh 
rın en ışlek caddelerinden birinde, 
iki yaşındaki bir çocuk çalınıyor ... tel) reddin b. 

e İıf kb , ır taraf tan bu au-
ea...I 1 ald ı · lt-... ar111 h eKı tasavvuratınm 

l'l da. F:k hzırlarken, diğer taraf 
r1c kitapl 

1 
,a ye saireye dair bir 

.. '', oıı .. 11 ar telıf etmi§ti. Bu escr

1 F k landmr, bütün dünyada onu temsil 
sına sokulmak orada itini görmek' yük bir tevazu ile kabul etmitti. bayrak bir milletin bütün tarihini can. 

istemisti ... Ancak fU var ki; ~a a .... at on~n gibi müp:1em aözler!e 

Yet ken- dı'sı· fı"rar ederse, bu hidıse degıl ,yem mezhebin ::! . , . cdHcr. ·ıı t• b 
Çalınan çocuk, Donald Horts, 

caddenin yanıbaşındaki evlerinin 
bah~esin~e çocuklarla oynamakta • 
dır. Annesi de biraz ileride, onlara 

b 1 er mı e ın ayrağı vardır. Fakat, 
ortalığa büyük bir velvele verec:ek . un ara. ~çık.ta. açığa §U suretle bayrakların menşei nedir? 

•eti .. zek~ T 
ili RÖ l a, ı ım ve irfan kud-

ve mutlaka tiddetle takip ~~ı~e- ızaha gırıfmıttı: Bu hakikaten, tetkik edilmesi fay-
cekti. Takip edilirken de; su~un - Artık dinlerin hiç biri aaılla- dah bir mevzudur. bakıyor ve çocuğun düşmemesine. 

bir yerini incitmemesine dikkat ede· 
rek, arada sırada sesleniyor .. 

'tlc birer' derte~e kafi gelen, yük-
8ed e ıld1• 

olıır'- reddin b . J 
le .:en, hi / u 1§ erle meş$!'ul 

ve itidal içinde, i~lerini göremıye· rındaki rJ.fiyeti r.ıuh:ıfaza edem~- Birçok bayraklar• iki üç renkten 
cekti. . . yorlar ... İslamiyet (ülema) deni- müteşekkildir. Mesela Fransız bayra-

Onuri için Bedreddin: töyle bır len bir takım muhteris ve mütaas· ğı: Mavi, beyaz kırmızı. lfo sırada birdenbire bahçeye al• 
çak duvardan bir adamın atladığını 
göriiyor. Kadıncağız bu adam kim>: 

ae da~, zu~u~rnul'?a~ık ~ir hadi
hı~ıt ol etnuştı. Tımürlen
Jca .....-.l'ld an Sultan Beyazıdın 0 • 

t'~d~i ~n (Çelebi Mehmet), 
~ la.harı Usi\ Çelebi ile de giri~
lli Yet k,

2 
at kavgasında muvaffa. 

ed rı hütij11 'J:~1!·· mağlup karde§i-
ereJc c .. ukumet erkanını esir 

ı;.. taı..;kRunu kılıçtan geçirmişti. 
l eıirle er o!an Bedreddin de 
ie~j l\teh~ arasında idi. Fakat Çe~ 
~.anına h·~t, Bedreddinin ilim v~ 

plan tertip etmişti... Evvela, ;~- sıpların; hıristiy:.. hk ise, menfa- Fransız bayrağı bu "üç renkli,, şek. 
zasker iken kahyası ve en sa ık atlerinden başka hiç bir §ey dii- Jini 1789 da, büyük ihtilal zamanında 
adamı, (Börklüce Mustafa) yı fÜnmiyen cahil papasların elinde almıştır. Milli muhafız kumandanı 
bir takriple kaçırtarak Aydın k ve .realdr. Bu yüzden, dinlere bir ta- olan Marki La. Fayette (Lif ayet) yeni 
İzmir taraflarına yollıyac~)hi k~~ bed'aler karıttı... Halbuki Fransız idaresinin bayrağını krallığın 
Mustafa orada, (Torlak Kem k dunyada bir tek din vardır. O da beyaz rengi ile Paris şehrinin tarihi 
bulacaktı. Torlak Kemal dd jn- (İnsaniyet) dinidir. insanlar, kar: renkleri olan mavi ve kırmızıyı birlC§
disine kalben en merbut a amt· d«:st.ir. Onları, ne din ve ne de tirerek teşkil etmiş ve cıöyle demişti: 
dandı ... Bu iki propagandacı, ele- mıllı.vet; hülasa hiç bir kuvvet, - Bu bayrak dünyayı dolaşacak .. 

Niçin duvardan atlayarak İçeri giri• 
yor? diye düşiinmeğe bile vakit bu• 
lamadan küçük Donald'ı hptığı gi'" 
b'i tekrar duvardan sıçrayor ve orada 
beklemekte olan otomobilin içine at 
layarak kaçıyor. 

Bütün bunlar bir iki saniye içinde 
gözlerin önünde film gibi dönen za'" 
vallr anne, §aşkınlık İçinde, sesi çılt• 
tığı kadar bağırıyor. Etraftan yetİ§i"4 
yorlar. Fakat, otomobil çoktan göz'" 
den kaybolmuştur .. 

dandı ... Bu iki propagandacı,l.ede. biribirinden ayıramaz. insanlar,, Fransız bayrağı, o tarihten sonra 
J ki B··t·· o hava 1 e- 1 k ı d · be k l k k ld e verece er.. u un .. d k - ya nız arı ann an maada - mavı ve yaz ırmızı o ara a ı. 

.. 'Ye kıy Urrnet ederek oım ö' · .r 
~on~erer:karnış . !znik kalesine 
~lfti. orada ıkamete mcm ,! 

.... ':.~eb~teddin· bu . . b"' 

ki eski dostlara haber ıonh ~.ece diğer bütün varlıklarında biribi- Ondan evvel Fransızların bayrağı 
ler .. Onları, yeni bir m~z e ~f e· riyle müıterektirler. Senin evin, ilk önceleri yalnız mavi idi, sonra da 
sasları dahilinde bir}eıtırece e~... beniın evimdir. Benim malım, ıe· yalnız beyaz. 
Bu suretle mühim .bır kuvvet vu· nin malındır. Bunu, böylece kabul Mavi bayrağın da bir menşei var
cuda getireceklerdı... O z8:,man, etmeliyiz; ve biri birimize yokluk dır: Bir efsaneye göre, azizlerden Sen 
kendisi de firar e~ecek .. Dogruca ve sıkıntı yüzü göstermemeliyiz... Martin bir kı§ günil, Urerindeki palto. 
giderek bu kuvvetın başına geçe: Artık dinler, mezhepler, hükUnıct· sunu çıkarmış, ikiye bölmüş ve yansr
cek.. Ve ondan s~nra d~.' (Çele hı ler insanları hayatta memnun ve Sen Martinin bu parçaladığı paltosu 
Sultan Mehmet) ıle muca ... d~leye mesut yafatmıyorlar. Dinlerin ve mavi imiş. Bu suretle mavi bir şefkat 
girişecek .. Kolayca . .?.nu mag1~p : hükumetlerin aert ve inaafaız ka- ve uluvvucenaplık işareti sayılmış. 
derek, tasavvur .ettıgı n_1ezhebı hu- nunlan, insanlan hayatın birçok Sen Martinin paltosunu rahipler 
kumeti tesis eylıyecekh. zevklerinden mahrum yaptıyor- kıymetli bir hatıra olarak saklıyorlar. 

Çalman çocuk büyük bir otel sahi 
bi olan Horst'.un oğludur. Horst, va• 
kadan haberdar edildiği zaman, der 
hal polise müracaat etmek için elini' 
telefona götürüyor, fakat tam bu 
sırada telefon çalıyor .. 

.. "it ır aij ... ' acı vazıyetı, u-
"1\ kare . kunet!e karşılamıştı. İz-
khttlııy:'~e kapanarak, orada da 
. f:'akat .. a~lamıştı. 
~ ha.kk~nU:le~ i~.çi.~ordu. . 1stik
ı.: ordu 1-1 tkı au§uncelerı, geci-

Bedreddin, iyice dötünüp lafın- Iar. Şarap içmek, saz çalmak, mah Sonra. Klovise veriyorlar. 

Horst merakla telefonu açıyor' 
T e]efonda tanımadığı bir ses: 

"iJ;• ta.~bik ~~ki o, artık tasavvur 
:.J ı ~ h ··k çın tam zamanın gel
qı..,..., b u rnetmi•ti ç·· k.. y l 
ı "&l oey % • un u, ı -
~tı~ dü- a.zıdın saltanat kavgn-

dlll ho.: n feh::~deleri, birih:r!e-
lJl • gazlryar • b. b. 

t- · •ılind'kl .an. ırer ırer orta
q.,,. ı erı g'b' 1 b . t ~-na.11 (C ı ı, son ga e eyı 

dıktan sonra, bu planının ilk kısM bub sevmek niçin günah olsun... Daha. sonra da bu mantoyu (Şarl. 
mıru tatbik etmişti. Börklüce Elverir ki, insanlar biribirlerini many) Charlma.gne alıyor. Bu suretle, 
Mustafayı, İznik kalesinden kaçır sevsinler .• Biribirlerinin haklarına hükilmdardan hUkUmdara geçen mavi 
tarak, Aydına göndermİ§tİ. hürmet et.inler •• Ve biribirleriyle palto 1415 senesine kadar Fransız mil-

- Hemen §İmdi 5000 dolar ha· 
zırlayın. Bu parayı vennczseniz, eli· 
mizde bulunan oğlunuzu bir daha 
göremiyeçeksiniz ! 

Telefon bu thdit1e kapanıyor. A
dam donmuı kalını§ bir haldedir. Fa 
kat, derhal polise haber veriyor. Esa 
sen kansı da hadiseyi polise haber 
vermİ§tİr. 

Mustafa, çok :zeki idi. Uzun za· ayni nokta etrafında birletıinler. letnin bayrağı oluyor. 
1
• }'or · elebi Mehmet) de ar-

~ı!ti. ~:nluktan bitap hale gel
llı~tli bir . sırada patlıyacak km:
ti ~"affakııayan: ~iç şüphe yok ki; 

mandan beri, Bedreddinin yanında Mustafanın bu sözleri, bütün o Ondan sonra Hugenotlar kendilerine 
bulunduğu .için onun fikir ve mak- saf ve cahil halkı seraemletmitti. ilem olarak beyaz rengi alıyorlar. m. 
sadmı tamamiyle kavramı,; ve Ekserisi, zaruret ve yoksulluk i- cü (Anri) Henri de bu rengi kabul edi
hatta onun manevi kudretine iman çinde yaııyan köylüler, Türkmen- yor. IV Henrl de beyaz bayrağı Fra.n. 
etmİftİ. Ayni zamanda; son dere- ler, hatta birçok ıehirliler, kendi sanın bayrağı olarak ilan ettiriyor. · Yetlı bı:- netice verece!f· 

., lıte h ce cür'etkar, ve becerikliydi. dütüncelerine uygun olan bu aaç- Franız bayrağından başka bayrak-

Bütün Amerika polisi §İmdi bu 
çocuk haydutluğu meselesiyle mer 
gul olmaktadır. Sabıkalı çocuk hır" 
srzları arasında bu hadiseden §Üphe 
edilecek kimse bulunamamıştır. Fa
kat, böyle, güpegündüz ve annesinin 
gözü öniinde bir r.ocuğu kaçıracalC 
kadar cü'ret gösteren bir haydudun 
da pek acemi bir insan olmayacağı 
düşünülüyor. 

eddi~ u suretle düşünen Becf-
~d • evvel" ' 

Mustafa, doğruca (Tire) ye ma sapan hezeyanları hot görmüt mektedir. Bunlann hepsinde aşağı, yu· 
gitmiı; orada Torlak Kemal i!e ferdi. Kendilerini, bu yeni mezhep karı, beyaz saflığı, kırmızı cesareti 
birleşmiJti.Kemal aslen İzmirli bır ile refah ve saadete kavuşturaca- üade eder. ~elt, e~k· a ınenfasından firC\r 

~ 1 Per-::i~karh:.~·:::m ar.ı 

sağlık 
.. _ 11, Servisimiz 
.... t on dokto tete tJeo b runıuı Pazartcst l'ÜlJler1 
~ ~ l~l'eb uçuktan }1rmlye ka1ar ga• 
'»lt~ lt ten 8:;-'lnde, Cumartesi günleri 

~tıı 'nlaıı lk a kadar LAJell Tayyare 
bııı11d' 0ıtuYuc lı:ıcı daire Uç numaradıı 
~""'~ lta1ıtıı Ulartınızı yedi kupon muka. 

)ı,_" <ıı ... ,_ eder 
~ '<qjJa ~ude dl • 
~ır '1Joı:ı 12lrı ş doktorJanr:ıız da oku-1:1, l>t~ <fok enıJrıerlne ha%lr tıulıınmak. 
' 1tkap1 la torumuz Fııhrettln Dlşmen 
'P&ıarteııı tııuaı <:ar!deslııde ı 27 num4' 
tt dt buıutıdı.ı~nlerı saat 14 ile 20 ıara. 
~ lttrakö gibi doktor Nf'Cl\U Pak· 
~e rllda ııaı Y Mabrnuı!Jye caddt>st 1-2 
ltt .. 0kı.ıl"UA 1

1 
"e cuına gUnfer1 ayni ııaa~ 

•e -.u arrrn 
Ufak t rzın dlşlerlne bakacal.· 

.~._ .\~ı edavııerını ynpacaklarıtrr. 
~ııı t Zaınan11 
... '1a l"fp apll " Beşıktaş tramvay CA~ 
'-l'ıı:ı 11 llıUhta rttrrıanmı1A sflnnelc;I Emin 

1 •Unııet ~ Oktıyııcuıllrımızm eoculf 
~ ~ll"fı:a e<1ecektlr 
:ı..~ 3:; Aksarıııy • 
""<tllıtı 2 tıııro F ertev F..czaoesı ya. 
~ ~' tıJ Nurı ~radıı &Unnctcl ve sıhhat 
~'lcetı ~ı 
""'il ttı erıj"loıı z f{ IJIUJN dokll"MJnllD 
\>~ ~ l.ıkıttıtıınd \'orıı11n heherlnl yedi kıı
>eı,,.. traıtı. " \'f' Rlınncf<'rfmlze en eh· 
f ' •tı 1 C:O<'IJ l<I 
'lııı 1 Yarı11r k annrn ııflnnPt 1mPll• 
~eı. "rı111 \' ~ tır 
lık"'1'"r ll:>.rtıttı 
• "'<l!l " lllllrıt trır> rtnıuor rllş.;I vP <1lln 
'~·ııı'' kuPonı.ıraıu Pl:lf'rken KHRUN'un 
~ D<1ıırı verıı tl\nl' ellttırmPk 

Yahudi dönmesiydi. İhtida ettik- ğını vadeden Mustafayı artık bir Diğer milletlerin bayraklarını gö:r-
ten sonra, Tirede yer1ctmitti. Bed· (Mehdi) tanıyarak ona (Dede Sul den gecireceğiz. 
reddinin Tireye geldiği zaman,~- tan) ismini vermitlerdi.. ---------------
nun mchitine ilk girenlerdendı. Dede Sultan, bu suretle ilk tel- Dolu sporcuları gelCyor 
O da Mustafa kadar zeki ve bece· kinlerini yaptıktan sonra, sıra utl 
rikliydi. . maksada ızelmisti. Bu kurnaz a • 

Bu iki kafadar birletir bırl~t· dam; etrafını alan müritlere, ni -

Erzurum, 6 <Hususi) - Üçüncü u
mumi müfettişlik mmtakasmda yedi 
vilayet sporcularından müteşekkıl bir 
"Doğu karışık spor takımı'' 13 ağus
tosta Trabzondan hareketle Gireson, 
Ordu, Samsun, Kayseri, Konya, İzmir, 
tstanbula gideceklerdir. Takım lstan
bulda Galatasarayla maç yapacaktır. 

Çocuğun annesi içeri giren adamı 
aklında kaldığı kadar, pek müphem 
bir şekilde, tarif edebilmektedir. 

Şimdiki halde polisin §Üphelendiği 
bir adam vardır. Bu adam bir §oför
dür. Onunla beraber, tanıştığı bir 
iki kadın da şiiphe altındadır. 

mez; bunlar da kendi aralann a hayet son sözü söylemişti: 
bir pi.an tertip etmişlerdi. h ( A rlrn.~ı t'ar.) 

1znık kalesinde, adeta yan ~a. 
pus vaziyetinde olan Bedreddını, 
daha büyük bir f ela.kete uğ.ratm~· 
mak için, şimdilik ondan hıç hbab: 
setmiyeceklerdi. Yeni mez e dı. 
kendi nam ve hesaplarına neşre e 
ceklerdi. 

Mustafa bir (veli) rolü oynıya· 
' pro-caktı. Torlak Kemal de, onun l 

pagandacısı olacaktı ... Bu surethe, 
· -ez eevvela eski dostları yenı ... 

bin itikatlarına uydurdukta~ı~0f~ 
ra, fikirlerini An:ıdolu sa 1

1
1
1° r ac~ < 11 

karşısındaki adalara yav 'ki 
onları da ittifaklarına alaca :ır-
dr. ) 1 

Mustafa aslen (Karaburun u 
' b k taraftar e· idi. Orada daha ça u a 

d. ~· . h . derek oray· 
ınecegını ta mın e k '"sine 

l . . V d hal enaı . 
yer e~mıştı. e er. bir (veli) 
zahidane h::ı.yat geçıren 
tekli vermitti. • b' hayat 

O, böylece münzevı air de etra
geçirirken, Torlak Kemına propa· 
f 1 dolaşarak onun nanı l Bed 
ganda yapmıya .. Bir zaman ar ı · 

f toplanan e~.ıu 
reddinin etra ına her tesir altı-
dostlarla, çarçabuk f ve!:ahH 

1. ~an bul Ticar:::t ve Zahire bcr
sasına dün muh:c!if mcml:~:~tler· 
den 283 ton buaday, 15 ton çav
dar, 70 ton arpa, 15 b:l k-:-- · ·s 
ton yapak, 75 ton un, 13,5 ton no· 
but, 5,5 ton tifti!~. 1 ton kıl, t.5 ton 
afyon olma!: üzer:> 527.5 l'"!l mah
sul gelmiş~· Harice de 19 ton ya 
pak, 10.5 ton ~İs3m, 80 kilo afyon 
:;:ıtılmıştır. 

Dün bor~a.<!'.l rumutak b·-~day· 
)ar: 6.5-6.16. Sert J.·-~d ylar: 
5.15-6, ·.rp~: 4.17--4." :' Mısı,.: 

5. 1-5.5, Kuşyemi: 9.25 Zeytin
ya' : 55. Si~am: 43-43.20, Çav· 
dar: 4.25 kurcş" nn muamele gör-

ÖOretmen aranıyor 

Eminönü HalkevinJen: Evimiz 
halk dershaneleri ve kursları şu
besinin orta okul ve lise talebesi 
için açacağı ikmal kuralarınaa 
muhtelif denle: grup:nrın::ı öğret 
menli;: •. i yepmak isteyen zevatr11 
azami üç gün zarfında bir rr:ek~up 
ile Eminönü Halhevi Baskan '1 "ı· 
na müracaat etmesi ve iıtirak ede
miyeceklerin bu ilandan alakadar 
meslekda,ları haberdar etmesi ri
ca olunur. 

ZAYi 

1stanbul Nümunei İrfan rüştiycsin. 

müştür. den 321 senesinde aldığım şehadctna-
lstanbul p::.ra boraasında dün me ile aynı mckteb"n idadr ikinci smı. 

muame!~ yine cI:.ırgun gcçmi§, bi- fınd~rn ü23 senesinde aldığım tasdikna
rinci tertip T~:.r~~ borcu ~ -:rı meyi zayi ettim. Yenisini alacağmıdal' 
ı 4. 75, ikinci : ::rt:p Türk borcu talı eskisinin hiikmil yoktur. 
villeri 14. 15 den mt'arn ~le .. .. ş, ___ fl_'c_y_z_i _E_· "_,._acı_g_~ ı_u_l\_'_a_h_iı_ıcs_i _A_r_k_n_vi 
Merkez B, nknsı tahviller: -:nı~ 
hic bir 11atıft ,·---ıılmamı•:ır. Erga· Aş(~ı aı ayan/ara 
. ~ h .,, . ,.- • .. ' ,... ... , t" \'' ~r· - ... r - --

na girebilen bir takım sa ll -
hrı.l'(r, (Ke-:ıburun) a yo amıya 

ba.,Jamıstı. .1 B d d M ·f _tıpkı vaktı e e re 

d 
.. usta ab""" gibi - bunları bü
ının yap a• 

to tahvili'!-· • :1 +:-ı tabfmı~. ister · 
line de 6.30 kuru! fiyat tesbit cdil
miıtir. 

22 yaşında usta bir aşçıyım. lyi bir 
aile yanmd'\ r:alışmalt i~tiyorum. 

Tophane: Cami karşısı kahveci Ha-j 
mit elile Hüseyin 

Otelci, oğlunu bulup getirene ve
ya meydana çıkmasına yardım ede
cek olana, haydutların istediği 5000 
doları vereceğini vadetmiştir. 

=ı: Günlük 

RADYO 
Programı '--=== 

Otltt n~rlJatı: Saııt 12,30 Pl!kla Türk 
musiki f. 12,50 Ha, adJs. rn Beyoğlu Halke. 
' 1 göstcrlt ltolu tarafından t:lr temsil. ı ı 
Son .• 

Al\,a.nı neşrl,\l\tı: Saat 18.30 Ph\l.la damı 
nı11elk1sl. lD,30 l{onrcranıı : Ordu Sayla\I S:?. 
hm Sırrı Tarcan (Pariııtc En\ alld sarayı \ e 
yUkeek mUhcndl.11 mektebi). 2:> Mlluyyen , .• 
arkadaşları tuatından TUrlt muftlldııl 'a 
halk §arşılan. 20,30 Ömer r.ıza tarafından 
arapça söylev. 20.411 Muı.a!ter 'e arkadaşlan 
tarafından Tllrk musikim \ e halk f&rkıları, 
(Saat ayarı). 21,ly Orkestra. 22,15 Ajans 
ve borım haberh~ri ,.e t'rtft"1 gtlnlln progn. 
mı 2:!,30 Pl(lkla sololar, ı n ve operet p r. 
çıılnn. 23 Son. 

Bu ak~am Üsküdar 
İnşirah bahçesinde 
ti a~tos pazartesi 
akşa.m Becikla.~ ~u

al park bahçesinde 
TARLA KUŞU 

~iRiN TEYZE 



l>-KURUN 8 ACUSTOS 1937. 

SON HABERLER 
. . . . : ... -. . . ;:. .., 

ispanya sahillerinin 
kontrolu için 

Amiral Van Dulm yeni bir plan 
hazırlamaya memur edildi 

Ancak daha evvel ispanyada 
harekat büyük değişiklik 

gösterirse ... 
Londra 7 (A.A.) - Tali: ademi mü-} Monteiro, Almanya, ltalya ve Porteki_ 

da.hale komitesinin içtimaında Lord . zin prensip itibarile İngiliz planını 

Plyınouth, geçen içtimadanberi ecnebi kül halinde kabul ettiklerini Sovyetler 
murahhas heyetlerinin eeflerile yaptığı birliğinin ise bunu kabulden imtina 
görüşmeler neticesinde 14 temmuz ettiğini beyan etmiştir. 
pl8.nnun tatbikini mümkün kılacak de- Grandi bu sözleri tasvip etmiş ve 
recede noktai na.zarların birbirine yak Maiski sarih bir cevap alınamadığını 
laşnadıklarnu beyan etmiştir. söyledikten sonra 6Öyle demiştir: 

Lord Plymout amiral Van Dulmun "Bu hal üç hUkumetin tebaalarını 
kontrolün sureti tatbiki hakkında bir İspanyadan çekmemek istediklerine mi 
plA.nla bu planın yeniden tcsls ve ıslL işaretir? . ., 
hı hakkında teklifler hazırlayarak ko. Lord Plymouth, mildahiı.le ederek 
miteye bildirmeğe memur edilmesini bu münaka...~Iarın müzakerelere hiçbir 
teklif etmiştir. faydası olmadığını ve kendisi tarafın-
Scfir von Ribentroba vekil.et eden Dr dan serdedilen esas teklifin kabulü 

Yormen, bundan sonra Maiski tarafın.. da.ha muvafık olacağım bildirmiştir. 

dan söylenilen nutka cevap vererekf Neticede Lord Plymouthun bu teklifi 
bu nutkun münakaşa mevzuu ile ala.. kabul edilmiştir. 
kadar olmadığını iddia. etmiştir. Dr.J Londra 7 (A.A.) - Tali ademi mü.. 
Vermen İngiliz - Fransız deniz kontrö- da.hale komitesi işlerinin tevakkuf dev 
lünün bir taraflı bir !hareket olduğunu 1 resi asgari Uç hafta sürecektir. ÇünkU 
ve bu sebeple devanı edemiyeceğini btlro şefi ve kontrol direktörü Van 
ilave etmiştir. Bununla. beraber AI- Du.Imun raporu ancak 1~ gün sonra 
manya murahhası Lord Plyınouth ta- ha.mlanmış olacaktır. Tali komite o 
rafından teklif edilen teknik malfuna- zaman Lord Plymouthun giyabında 
tın vüruduna kadar talebini tehir eL aleUlsul toplanarak raporu alacak fa_ 
mcği kabul etmiştir. kat bu husustaki müzakerelere ancak 
Aynı suretle Maiskiye cevap veren 10 gün sonra. ba.!}la.naeaktır. 

Bir lngiliz vapuru 
bombalandı 

Londra, 7 (A.A.) - İspanyol ____ ____,;,__ _____ _ 

asilerine ait olduğu zannedilen üç Üıç Alman 
büyük tayyare wafından Cezai-
rin 30 mil ıgarbinde bombardıman gaz etecı·sı· 
edilen Britisch Corporal vapuru 
hakkında amiralliğe bir rapor gön (Vat yanı 1 incide) 
derilmi§tir. nünde tutulması icap edeceğini 

Raporda Palma maliaUi maka- kaydeylemektedir. Langenin Al. 
matı nezdinde hadisenin tiddetl•! man gazetelerinde tiddetli lngili ı: 
protesto edileceği bildirilmekte- aleyhtarı makaleler tevzi ec!en 
dir. Graf Reichachal Newı Ageneyin 

Londra, 7 (A.A.) - Daily He- muhabiridir. Langenin daha ev
rald gazetesinin Cezair muhabiri- vel dıt bakanlığının ihtarlarma 
nin çektiği bir telgrafa .göre Bri maruz kaldığı bildiriliyor. Lan
tiseh Corporal vapurunu bombat· genin bir Alman kadın olan sekre· 
dı.man eden üç tayyarenin hüvi~e teriyle Lokal Ançayger gazeteıi
ti tesbit edilmİ§ ve bunfo.rm Fran· nin muhabiri olan Oromeniiı ır.ua
ko hava kuvvetlerine me111up ol- vin Wevre ve sekreteri Bayan A
dukları anlaıılmııtır. denhafen Londrayı terketmitler. 

Muhabir, atılan bombalann Al- dir. Yalnız Londrada daha etraflı 
manyada yapılmış olduklarını tas bir surette yerletmİf olan Crome, 
rih etmektedir. 15 günlük mühlet verilmi§tir. Al-

Alger, 7 (A.A.) - Gemilerin man kolonisinin iyi malumat alan 
Cezair açıklarmd; bombardıman mahfilleri, Alman hükfunetinin 
edilmesi üzerine deniz amelesinin yakında tiddetli bir protestoda bu 
murahhaslan vapurlara harp ge- lunacağını bildirmektedir. 
milerinin refakati temin edilme· ------,--------
dikçe limanlardan hareket edil
memesine karar vermiflerdir. 

Santander, 7 (A.A.) - Cumhu· 
riyetçiler muvaffakıyccle ilerle
rr.ektedirler. Asilerin T eruel'i mü
d::ı.faa edecekleri zannedilmemek
tedir. Cumhuriyetçiler Tria de Al-· 
barracin'i ifgal ederek Mavajo'ya 
kadar ilerlemişlerdir. Cumhuriyet 
kıtaları kumandanhğına arzu edil 
diği takdirde zaptedilen mevziler~ 
den şimdi Saragosu bombardı
man etmek mümkün olacaktır. 

Madrit, 7 ( A.A.) - Madrlt 
bölgesinde, Sierra Guaderrama i· 
le Guijorna etrafında ve Villa Nu
vc del Pardillo' d& top aleti teati 
edilmiştir. Cumhuriyetçi askerler 
dü~man hatlarına sık sık akınlar 
yapmakta ve hazan da asi devriye
leriyle temasa bile geçmektedir· 
ler. 

rrııı1111ııt1ııı11111ıııııı111111ıııııı111111ıııııı111111ıımıı11111ııt1, 

J İstanbul festivali ( 

J a Ağ-;. atos Pazar = 

Yeni kapıda saat 1 O da kürek' 
}müsabakaları ( Kupa, kıdcmlii 
fmüsabakasrnda birinci gelen klii·~ 
& -

j be verilecektir). ~ 
i Taksimde Dagcılık klübündc~ 
Isaat 14,30 da Türk amatörleri~ 
{arasında tenis seçme müsabaka·j 
j arı. ~ 
l Bandolar: ~ 
j Saat 18,30 da Taksimde aske·~ \ri bando, Bcyazittc §ehir bando-i 
;su. ! 
\ Fransız Tiya,trosunda saat 21 ff 
ide klasik Türk musikisi konseri.~ 
\En seçme bir heyet - Eski eni 
/güzel eserler. ~ 
... tt1111111111111llHlll111ıtllllllll111fllllllll11tlllllllU11tllllllll11 ... 

Toprak kanunu 
Meclisin bu devre

sinde çıkacak 
Ankara, 7 (Telefonla) - Hü

kfunet toprak kanununun Büyük 
Millet Meclisinin önümüzdeki İÇ· 
tima devresinde çıkarılması için 
hazırlık yapmaktadır. Proje ilk 
hazırlanışındaki şekline göre bazı 
mühim değitiklikler ve bugünün 
ihtiyacını karşılıyacak cezri hü
kümler ihtiva etmektedir. 

Evveli, mülkiyeti devlete ait o
lan toprak miktarı tesbit edilecek· 
tir. Bunun için vilayet ve kazalar
da hususi birer komisyon kurula
caktır. Bu komisyonlar ellerdeki 
tapuların hukuki ve ahdi vaziyet
yetlerini tetkik edecek; ihtiyaca 
salih görülmiyen vesika sahipleri 
azami iki sene zarfında haklarım 
tevsik edemezlerse toprakları dev
lete geçecektir. Bu topraklar, o 
mahalde oturan ve istihsalle meş
gul olan toprakıız köylüye dağıtı
lacak, adi iskan kanunundaki mik 
tara göre toprak yeti§mezse bü
yük çiftliklerin istimlakine başla
nılacaktır. 

Kl\nunun neşri tarihinde tapuda 
mukayyed olmamakla beraber, 
baıka mülkiyet vesikası da bulun
mıyan arazi sahipleri on sen~den
beri.muntazaman vergi vermişler
se adi iskan haddi dahilindeki 
miktar kendilerine meccanen teın
lik olunacaktır. 

Yapılan hesaplan. göre, en çok 
topraksızlık Şark mıntakasında
dır. Toprak tevziinden evvel ka
dastronun yapılması meşruttur. 
Yalnız bu kadastro memleketin u
mumi kadastro faaliyetine göre 
değil, daha pratik ve basit usulle 
olacaktır .. 

Canlı hagoanlaı ihra
cat şirketi faaliyeti 
Ankara, 7 (Telefonla) - lktı

sat Vekaletinin teıebbüsü üzerine 
tefki! olunan ve anayasası Vekil
ler Heyetince tasdik edilerek ite 
bqlıyan "Canlı hayvanlar ihra
catı ıirketi) müdürlüğüne İstan
bul Eır.Jik Bankası müdürü Osman 
Muhiddinin tayinini evvelce bi1-
dirmİ§tİm. 

Şirket müdürü ve arkadaıları 
lktısat Vekaletinin alikalı memur
ları ile birlikte Karsa gidip ıir
ketin merkezini açtıktan sonra 
hayvan ihracatı :~lerinin merke
zini teykil eden Şark vilayetleri
mizde bir tetkik seyahatine çık
mışlardır. 

Kars, Erzurum, Van havalisiıı
Jen geçerek cenup vilayetlerimize 
kadar uzayan bu seyahat netice
sinde Yanda ve Urfada birer fU• 
be açılmasına karar verilmiştir. 

Bundan baıka şirket için hisae · 
dar kaydına başianılmıf ve ümi
din fevkinde bir rağbetle karşılaş
mı~tır. Bu vaziyet üzerine 'irknt 
"ermayesinin arttırılması ve böy
lece hissedar olmak üzere bütün 
müracaatların tamamiyle iı'afı dü
~ünülmektedir. 

KöylUnUn tohumları 
temizi eniyor 

Ankara, 7 (Telefonla) - Köy· 
tünün tohumluklarını meccanen 
tıamizlemek üzere Ziraat Vekale~i· 
nin Trakya, Ankara, Eskişehir ve 
Kütahya vilayetlerine tevzi ettiği 
Silektör (Tohum temizleme maki
nderi) 1 Ağustostan itibaren faa· 
ll)•ete geçerek köylülerin tohunı· 
larmı bedava temizlemeğe baıla
mıştır. 

5ark vilayctlerimizden Bayburt 
v.~ Erzur14.ma gönderilen bu maki· 
neler 15 A ğustosı a faaliyete geçe
ceklerdir. 

Bütün Çinliier 
askere alınıyor 

(Vst yam 1 incide) 
Asahi Şimbun gazetesinin mu -

habiri, gazetesine gönderdiği bir 
telgrafta 4 Ağustosta Çin makan1-
larının Japonlarla ticaret yapan 
birkaç Çinliyi kurşuna dizdikleri
ni ve Japon fabrika ve firmaların
da çalışan 200 Çinliyi casusluk su
çuyla tevkif ettiklerini bildirmek
tedir. 

Muhabir Japon imtiyaz mınla· 
kasınd.,.ki Çin mahallesinin hudu
dunu tayin eden ağaçların ke:ile
rek bunların yerine sahr~ k" a t• 
VP. mitralyözler konduğunu ilave 
eylemektedir. Buradaki Cin za
biti imtiyaz mmtakasının bir saat 
zarfında alınabileceğini beyan et
mektedir. 
Müslümanların Beyannameıi 
Changhal, 7 (A.A.) - Nankin· 

den öğrenildiğine göre Çinde otu
ran müslümanlar ecnebi istili.sıu:ı 
kartı durmak için bir kdmite te'
kil etmi§lerdir. Komite bütün dün 
ya müslümanlarına hitaben bi.r 
beyanname netrederek Japonlara 
karşı zecri tedbirler alınmasını :s
temeğe karar vermittir. Bu be
yanname muhtelif lisanlara ve bil 
hassa türkçe, arapça ve farsça li
sanlariyle Hind lisanlarına tercc
me edilecektir. 

Alman Muallimleri Geri 
Çağtrılclı 

Clianghaı, 7 (A.A .. ) - Alman 
askeri muallimler heyetinin gerj 
çağırılması ihtimaline dair olan 
haberler, Nankindeki siyasi mah:ı
fili hiç te mütehayyir etmemit
tir. 

Bu mahafil, Almanya ile Japon
ya arasında komünistler aleyhin
de bir misak aktedilmiı olması 
keyfiyetinin Çin ile Almanya ara
sında mevcut olan dostane müna
sebetleri mürür zamanla ihlal et
mekten hali kalmıyacağı fikrinde 
bulunmakta idiler. 

Şanghay, 7 (A.A.) -Şanghay
daki Japon makam.atı Hankeodaki 
Japon mıntakaaır.:n Çin makan:a
tına teslimi hakkındaki bazı ha
berleri kat'i olarak tekzip etmek
tedirler. Dömei ajansı bu hususta 
yaptığı bir tebliğde, Hankeoda!lİ 
mahalli Japon konsolosunun Çin 
makamatından Japon emli.ki için 
teminat istediğini ve yarın akşam 
bitecek olan bütün Japon tebası
nm tahliyesi itinin, Çungkung, 
Hangçeu, Soçeu ve Nankeudaki 
Japon mıntakalarına Çinliler tar.ı 
fından tecavüz edilmesi endişe e
dilmesinden mülhem olarak Gaitl
muto tarafından verilen talimata 
muvafık olduğunu bildirmekte
dir. Japon konsolosluk memurla\ ı 
mevkilerinde kalmaktadırlar. 

Tokyo. 7 (A.A.) - Öğrenild!
ğine göre Prens ve Prenses T chı
chi.hu. vaziyetteki vehamet dola
yısiyle seyahatl.!rini kıaa keserek 
Japonyaya avdete karar venniı· 
lerdir. 
r.IN PARLAMENTOSU MüZA-

Şanghay, 7 (A. A.) - Rcuter a
jansı muhabiri bildiriyor: 

KERELR.E Y APlY AR 
Yaz tatiline rağmen Çin par lamen 

to~unun fevkalade olarak diin içti 
maa davet edilmesi büyük bir alaka 
uyandırmıştır. 

Gazete mümessillerini kabul eden 
meclisi umumi katibi Riang Haugt 
sao, bu içtima devresinin mebusları 
şimdiki vaziyet hakkında mi.idavelei 
efkarda bulunmalarını vesiyle teşkil 

Dedcceğini beyan etmiştir. 
Dünkü toplantı esnasında bazı 

kanır ittihaz edilm~ıniştir. Muhtelif 
enci.imenler gelecek içtimalarında 
dünkü celse esnasında tesbit edilen 
direktiflerden İstifade edeceklerdir· 

Japon sefiri arayı bul
maya çah,ıyor 

Şanghay 7 (A.A.) - Tiençinde uzun 
müddet kalmış olan Japon sefiri mı .. 
vago Dairenden Şanghaya gelmi8t~~·. 

Müşahitler sefirle Çin lidrelcri arasın
da ce.rPyan edecek olan müzakerelerin 
sulh ihtimallerini tetkik etmek için 
son bir fırsat bah§edeceği mütalea.sm. 

;# 

Şark_.;;.;.ta~k;;...;i;;._v~a-=ll_.le-r-=-11ıt 
içtima yapacak/81.; 
Erzurum 7 (A.A.} - .su ;Jf 

umumi müfettiş bay Tahsın V rl~ 
fakatlerinde ba.s müşavir ~· ~ 
Ataker Erzurum valisi ffaşıDl #. 
maliye kültür ve nafia ınü'8 .;.ıı ~ 
transit yolları baş müdürü oJdU~- p
de Ağrı mıntakasma gitıniştcrdif· 
rakö~e de valilerden bir kısı:nınJll 
lirakilc bir toplantı yapılacaktır'~ 
Eğell gençlerin gard 

patisi ~ 
Ankara 7 (Telefonla) - }Jl iJI. 

bulunan Egeli gençlerin kU~~ 
cemiyet bu ayın on dördün?e ;;,J 
Vekili bay Celal Bayarın bıill~!..tı 
orman çiftliğinde bir garden~ 
reccktir. Bunun için Aydın ve 
ten ?.eybekler getirtilmektedir. 'o 

Ankarada bir cUr"' 
me,hul 

Ankara 7 (Telefonla) - Aj~ 
demelerinden Ömerin Ohanes 15;At 
bir bakkala tomar tomar ajan~ 1 
ları sattığı haber alınmış, bugilll 
mü meşhut halinde yakalann11~~ 
Hava yolf arına maklfl 

ahnıyor t1 
Ankara, 7 (Telefonla) - De"1:Jf. 

vayollan taaresi teşkilatını. ge JI. 
mektedir. Bunun için muhtel~ Jı~ 
da kullanılmak üzere seksen l~ ~İ 
le yeniden dokuz tayyare makiJlP"" 
maktadır. 

Avrupaya da f1danl•' 
ucuz gidecek t p 

Ankara, 7 (Telefonla) - pevlc~ 
miryolları ve Limanlan UınUDl~ 
lüğü ucuz fidan ve fide nakli ; 
ni 15 ağustostan itibaren A vruP' ~ 
tına da leşmile kararlaştırmıf ~· 
kilatına 19.zungelen emri verilDl 

Van dokumacaları 
kooperatifi ~I 

Ankara, 7 (Telefonla) _... cf'1 
ve civarı kazalarda çalııan f 
macılar aralannda bir istih~~ 
satıf kooperatifi vücuda getı( 
ıtatüıünü lktısat Vekaletine 

d•;;;ı·~~İil alf edtİiJ111 
Ankara .<Telefonla) - ~ 

öldürdüğünden 19 seneye Jl'I 

Hasan oğlu Mehmet iyi olrııaZ f 
hastalığa tutulmu§ olduğundaP"' 
kalan cezası Vekiller heyeti ka 
le affedilmiştir. 

1 
UzunkHprll kavunl•' ~ 
Ankara 7 (Telefonla) - (} jl 

köprü kavunlarında bir tırtıl~ 
hur ederek bostanlara zar~,ti' 
mıya haılamıf. Ziraat Vek 1 
ce mezkur vazifeye icap ede: h'' 
murlar ve ilaçlar gönderiler~ 
talık verinde imha edilmitllff 

Bahkeslrde kUçUk b 
çocuk HldUrUldU ~l 

Balıkesirin Bigadiç kaza.sill~.,s ~ 
lim Nafizin üç buçuk Ylllında l<}I. 
ter meçhul eller tarafından bJÇ~ 
rak öldilrUlmüş ve sonra bil 
kapısı önilne atılmıştır. ti ~ 

İlter bir akşam sokakta ka.td~ f.! 
tenle oynarken kaybolmuşt~· ,,,".; 
biltUn aramalar bofi& gitrnış, ~ 
çocuk ertesi sabah gene sokak ~«llld' 
da. Uç yerinden yaralı ve bOi~ııl 
kuzu gibi kesilmi§ olarak bul 
tur. şJ•)~ 

Ölünün bulunduğu yerden l>' tı~-tı 
kan izleri Uç mahalleyi dola~ ı 
sonra. kasabadan dışarı çıkn191<t' 
orada kaybolmaktadır. / 

da bulunmaktadırlar. tıtıl, 
B. Kavagoc, Tsingta'r terke f~ 

evvel matbuat mümessillerine ::ı)ıe 
ta bulunarak şimali Çinde ~· Jt.ı · 
çok vahim olduğunu, ancak b~ oJJ1 lı 
reti bulmak hususundaki bUt~ıı dt ~ 
lerin zail olmamış olduğu fikl'1rı 
lunduğunu söylemiştir. ll; 
Japnn kabinesinde iti 

çıktl ili t 

Tokyo 7 (A.A.) - Çin harbi %/ 
nulan tahsisat ile bu hususta. e~ 
edilen masraflar ve mükeııefı1 ~ 
taksimi meselelerinde müşıı.hed:Z 
fikir mUbayenetleri Konoye 1<9 f. 
müşkül bir mevkie koymuştu~r. di 
bu mübayenellcr ordu ile iktJsS 
feller arasındaki ihtilafın bil · 
sebep olmuştur, 
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:1937~rk Maarif Cemiyeti Lisesi j''/J 
7 

• 
8 

• 
937 

7 - !'' 1RU C USTO'! /fM 

f stanbul Belediyesi ilanları 
~ktır. lık~!~r~;·ı~ı tedrisata yeni yaptırılan Kolej binasında başlana- r tta~cı:.~~ ~ 

: dU \'e fazıa tat .
1 
~ısc kısımları vardır.tik 60, orta 80 lise 100 liradır. Ka· ,.., u <lı> kllpame aı&tlf tı.Y•Uanar. 

rııı~. sı at için ''A k d Tü' k . ' . ,,.. lf 
Sendik muhammen 

kirası 
İlk teminatı 

.. "6Une :rnür n ara a r Maarıf Cemiyeti Liscsı,, ı.uU· r1 ·~ ac.::t edilmesi (4996) h PARALAR Ycşilköyde Şevketiye mahallesinde Ye 
§ilköy parkı i~eki gazino • 
BüyJkdered" Büyükdere caddesin.de 
205 No. lı kahve kaI'§ısında 85 metre 
murabbaı artkl. (938 mayısı sonuna 
kadar) 

......_____ ~ .... _ ı• •Sterlin 

......_ ~ ....... :ı::r:::==:::.-ı::::::::::::m::::r::::ı:mı:::::u:::mm::••mlll""ll 1 • 0oıu 
631.- Pezeta 
L26, - • M&rk 
100- • ZloU 
115- • Pengo 
:>4- • Ley 
:!3- •Dinar 

6,75 

................ -

( 

• Fraıık 
•Liret 
• BelcJka Fr 
•Drahmi 

aBO, - Yen 

nı.-
23. -
25,-
ı•.
!ı!l, -

15 1,13 
• llvtcre Fr 
•Leva 

1 
Florin 
Kron Çek. 

23 - • Kronlneç ~ -
70. - • AJtm 1~2 -

Aksarayda Sr>fuJar mahallesinde 1 No. 
lı Sofular mektebi 
Vsküdarda ; .kele ~ydamnda 11-13 
No. 1ı dükka•ı 

36 2,70 

ı ·şuın '""' 
54.-
25-

• 8Anlmot 

ÇEKLER 

60 4,50 

• Loncıra 630.- • Viyana t 1857 

FAirnekapıda Nesli şah Sultan maha
0

1le 
sinin Sulukulc caddesinde 28 No. 1ı 

kulei zemin. 
Eyüpte Tabakhane sokağında 8.1 
No. 1ı yol artığı. 

12 0,90 

• Nevyoraı 0,7001 • Kadr1d 13 7S 
• Partt 21 087:> • BerUD l 96:i8 36 2,70 
• MJIA.no la,0'.?38 • VUJOft 4,1810 ' Yukarda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan mahaller teslim 
• Brtıkael 4.697i:i • BudapefU 3,9880 tarihinden itibaren 938, 939, 940 "'".neleri mayısı sonuna kadar ayrı ayn kiraya 

verilmek üzere açık artırmaya konulmuşlar ise de belli ihale gününde giren 
bulurunadığrndan pazarlığa çevrilmiştir. Şartnameleri Levazım mUdürHlğünde 
görülebilir. bte-ldiJer hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubi· 
le beraber 9.8-937 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümen<le bulunmalıdırlar 

•Atına ·G 7·1UO • Bllkrel 106 6666 
• CeneYn 3.~.?4 • Belgrad 84 2857 
• Sorya G3 4:ı:20 • Yokollam8 2 7268 
• Ameterd&m l.4340 • MoekoYlt 20 40 
• Pral :?2.6i8::. • Stokbolm 8,0787 

ESHAM 
lş Bankll~J 9 80 rramn1 
A.ııadoıu 24 20 • Çtmento ıs.-
Reji l 60 Uııyon Del 
Şlr. Hayny • ş.lır Del 

Uerkez Aluılc V-:? Bal,.. .-
U. SlgoıU şark m. te7.a -

Somonu 915 TeJetcm 

,atlkrazlar 
• 1933 T.ffor. J 14.75 

rahvlller 
tCJelrtrllr 

rramnı1 

R.ıhbm 

(B.) .(•754) 

Pendik Belediyesinden: 

Belediyemizce alınacak iki tonluk bir kamyonet müsabakaya çıkanlınl§ ve 
talip çıkmadığından 9/ 7 /937 günden 9 / 8/ 937 gününe kadar bir ay; içinde pa· 
zarlık suretile satın alınmasına karar verilmiştir. ı 

1 - Muhammen bedeli 2000 liradır. 
2 - Pazarlığa iştirak edecek taliplerin 2490 sa1-1Iı kanunun hükUınlerine 

göre yukarda yazılr günden itibaren 9/ 8/ 937 pazartesi gilnü saat 16 ya kadar 
Pendik Belediye dairesinde müteşekkil Daimi Encilmenine (her gün öğleden 

sonra saat 16 da) yalnız prt.nameyi görmek istiyenler de sabah saat 8,30 dan 
12 ye ve ~leden sonra saat 13 den 17 ye kadar Belediye Reisliğine müracaat 

• • • • D 14.175 
• • • m Ha:> 

CaUk.DahJlt Aııadolu J 
95 - Aııadola D 

oo u..ıoıu m 
07 60 ı MllmtssU A 

• Ergent ı.tık 
1928 A. Jııt 

S.J!:muıım 

'°60 
4.0,60 

edebilecekleri ilan olunur. (4947) 

T k • PAZAR 
8 Vlm Ağustos 

C. Ahır 
Guıı doğ1lflı 

Glln be.bfl 
Sabah D&ma.zı 
Oğle nam.azı 

Odııill DJWla.rJ 

Aq&m namazı 
fatm oamuı 
~ 

rıım geçen gOJı.Jen 
Ydm kalan gQn.lerf 

5 03 
19,18 
3,00 

1220 
16,12 
19,18 
21.04 

S.05 
220 
145 

-

EN G_ÜZEL 
-~lMAR 
~~r 

..- ....... 

38 00 lstanbul P. T. T. VHAyet MfldflrlDğUnden: 
1-3222 sayılr Telsiz kanunu l/.Ağu.ltos/937 tarihinde meriyete girml§. 

Pazarteai 
Ağusteıs 

C. Ahır 

tir. Bundan sonra yapılacak telsiz tesisatı ve alınacak radyo cihazları içln der. 
hal ruhsatname almak lazımdır. Bu kanunun muvakkat maddesi muclbince 1,1 
Ağustos/937 de mevcut telsiz tesisatı ve radyo aahipleri ağustos 937 içinde 
ruhsatname almağa mecburdur. Bu ruhsatnam~Ier P. T. T. merkezlerinden alı
nacak 15 kuruşluk damga puluna tabi matbu beyannameler mukabilinde der. 
hal verilir. Ruhsatnameler meccanidir. Yalnız 25 kuruşluk damga puluna tabi· 
dir. 

504 
19 16 
3,00 

1220 
16,12 
19.f 6 
21.0~ 
3,07 
221 
144 

Radyolardan alınacak yıllık ücretlerin İcra Vekilleri Heyetince ka.bul olu
nan tarifesi gazetelerle aynca neşredilecektir. Bu tarifeye göre nüfusu on bin. 
den fazla olan yerlerde ikametgi.hlardan eskisi gibi 1e11edc on lira ve nUfusu on 
binden aşağı olan yerlerde senede beş lira alınır. İkametgihlardan ga}Ti yer
lerden alınacak Ucretler için aynca gazetelerle neşredilecek tarifeye veya P. T. 
T. merkezlerine müracaat etmek icap eder . 

937 mali senesine ait Ucretlcrin Eylftl 937 nihayetine kadar P. T. T. idarele
rine tesviye edilmesi liZJm gelir. EylUl sonuna kadar verilmeyen ücretler % 20 
!azla.sile tahsil ve Teşrinievvel nihayetine kadar vermiyenlere bir ihbarname ile 
on be3 gUnlilk bir mUhlet verilir. Bu on bet gUn içinde de borçlarmı vermiyen
lerin ruhsatnameleri iptal ve haklarında kanuni takibata tevesaül olunur. 

2 - Telsiz kanununun meriyete girdiği tarihten evvel tediye edilmif olup 
da 937 mali senesine sari olan ücretler 937 senesi için alınacak ücretten mah. 
sup edilecektir. 

3 - Bu kanun hükümlerine göre ruhsat verilmesi caiz olmayan kimselel"" 
den verici veya hem verici ve hem alıcı telsiz teıiaab vücuda getirenler hak
kında bir seneden Uç seneye kadar hapis cezası hükmolunur. Ve tesisat zabıt ve 
müsadere edilir. Ruhsat alması caiz olan kimseler tarafından ruhsat alınınaksı. 
zm verici veya hem verici ve hem alıcr tesisat vücuda getirilirse bir aydan al· 
tı aya kadar hapis veya 100 liradan 1000 liraya kadar ağır para cemsr hükm 
olunur. 

Ruhsat almaksızın yalnız alıcı tesisat veya cihazı vücuda getirenler veya 
kullananlar hakkında 25 liradan 250 liraya kadar ağır para ce.zaaı hükmolunur. 
Seferberliğe hazırlık veya zamanında veyahut har.arda örfi idare mmtakala· 

rile her nevi askeri memnu mmtakalarda birinci fıkrada yazılı fiili i§liyenler 
hakkında. beş seneden on seneye kadar ağır hapis ve ikinci fıkrada yazılı fiili 
ı31iyenler hakkında blr seneden Uç !eneye kadar ağır hapis ve UçUnctl fıkrada. 
yazılr fiili işliyenler hakkında. ise bir aydan altr aya. kadar hapis cezası verilir, 

Semti 
Büyükdere 

Beyoğlu 

Taksim 

Beyoğlu 

Taksim 

Mahalleai 
Büyükdere 

Bedrettin 
Finıza.ğa 

Hü~yinağa 

Firuzağa 

Sokağı 
Çayır başı 

Ha\•uz kapısı 
Sıra !Crviler 

İmam 

Sıra serviler 
Sirkeci mescit 

_ canı! avlusunda 

(4954) 

No. Cinai 
29 Bostan yanında 

arsa 
115 150 zıra arsa 
92 ) dükkanlar fcv-

) kinde 
94 ) üç oda 
96 ) 

13 dUkkan 

3 Hane 

Yukarda yazılı Vakıf mallar 31/ 5/ 938 sonuna kadar kiraya verilmelc: 
üzere açık arttırmaya konulmuştur. 

ls~cklil.~rinv .. 18/Ağustos/937 çar şamba günü saat 14, 30 da Beyoğlu Va
kıflar dırektorlilgu Akarat kalemine gelmeleri (5015) 

Darphane ve Damga Matbaası 
MUdOrlUğUnden: 

/ 

Kapalı zarf usuHle satın alınacağı ilan edilmi§ olan sikke çelikleri ile ka· 
tod bakırınm kleringc tabi memlekctlermalı olması ve bunun vesaik ile isbat 
edilmesi meşruttur. 

Keyfiyet ilaveten ilin olunur. - (5050). 
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Kocaeli Nafıa Müdürlüğünden: \ 
ı - Adapazannda yapılacak orta okul binası inşaatından 85 bin liralık be~ 

deli keşiften 80 bin liralık it kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuıtur. 
2 - Bu iıe ait evrak tunlardır: 

A - Eksiltme §&rtnameai 
B - Mukavelename 
C - Bayındırlık iıleri genel ıartnameal 

D - Fenni ve hususi ıartname 
E - Keşif, metraj ve hültaai ketfiye defteri 
F-Proje. 

3 - thale 20 • 8 • 937 cuma gilnil Kocaeli Nafia Müdürlüğü dairesinde sa.ıt 
ı 5 de toplanacak komisyon tarafmldan y.ı pılacaktır .• 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 

5 - isteklilerin bu iıc ait <Ioaya muhteviyatını Kocaeli Nafia Müdürlüğün. 
dc:l 4 r ra bedel mukabilinde alabilirler. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 5250 l_iralık muvakkat teminat 
vcrn::;;i. 

/; - Ticaref Odasına kayıtlı olduğuna dair vesika ite Nafia Vekaletin. 
den asgari 35 bin liralık bina intaatı yaptığına ldair müteahhitlik vesikl 
mu bimil olması. 

7 - İsteklilerin 2490 numaralı kanu~ mucibince ihzar edecekleri tekhf 
mektuplarını eksiltme tarihi olan 20 Ağustos 937 günü saat 15 e kadar Nafia 
MtldtlrlOftlnde toplanacak komisyona makbuz mukabilinde vermesi Iazımd?r. 

(4904) 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha müessesesi 
Satına ima Komisyonu Relsltğlnden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Müess~se serum aşı kısmına satın alınacak mu. 
bammen bedeli 7620 lira olan 240 dana iıe 14 malak yavrusudur, 

2 - Şartnamesi parasız olarak müessese ·muhasip mutemctliğinden alına. 

bilir. 
3 - Eksiltme 21 - 8 - 937 cumartesi ~ünü saat 11 de yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 571 lira 50 kuruı muvakkat te . 

mfnat vermesi ve aynca Ticaret Odasıcıa kayıtlt olup bu nevi işler üzerine müte
ahhitlik yaptığını tevsik etmesi laumdı:. 

6 - Teklif mektupları yukuda üçüncü maddede gösterilen saatten bir 
t evveline müesseııe satın alma komisyon resiliğine makbuz mukabilinde ve. 

rilecektir. Dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması §arttır. Postada 
cak gecikmeler kabul edilmez. (2521) (4876) 

lstanbul GUmrilğil BaşmildUrlUğllndeo: 
Qnianttp w Uda gümrüklerin:ien gön.derilen kaçak pamuk ve ipekli m!nsu 

catm müfredat listeleri Sirkecideki satıt gümrüğü aalonumın kapısında asılıdır. 

!lteklllerfn bu listeleri görmeleri ve ağustosun 9 uncu günü saat 14 de ta~lana 
ıa1ı: il1r &ıee Gaziantebin ve bunu rl"Üteakip de Urfanın eşyası ağusrosun 27 inci 
cuma gllntl saat ı 7 ye kadar sat~•clcaktır. Alacaklıların a~ık artırmaya girmek 

l't atıf !alonuna satı.§ günlerinde swıt 14 <le gelmeleri ilan olunur • . (4486) 

birj Devlet Demiryohan Eskitehir Ce: Atelyesi için lilzumu kal:iar iyi 
ve tornacı alınacaktrl'. 

Haydarpa§ada Birinci ıtletme Mü dürlilğüne ve Sirkeci 9 uncu ttletıll' f 
düdüğüne istida ile müracaat edilmesi. (2506) t4894) 

Mu_hammen bedeli 190 lira olan 2000 adet ate§ tuğluı taalıbftdD' 
edilmemesi ha.sebile müteahhidi nam vehesabına 18/ 8/ 937 çarp.mba ,.oıs'-" 
11 de Haydarpaşada gar binası dahilindek i salınalma komisyonu taf'IP"""' 
pazarlık suretile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1425 kuruşluk muvakkat teminat ve kaJl~ 
tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme glliıU saatine kadar komisyona ııı 
atları lfızımdır. 

Bu işe ait §arlnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaıttadd'· 
(5()31) 

Ankara istasyonundaki demir marklfıf 
peron ve bağaj tilnell inşaatı eksllt111esl 

Ankara istasyonundaki demir ırwrkiz, peron ve bağaj tür.eli inflatl .,,/ 
zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. "' 

ı - Bu itlerin muhammen ketif bedeli ceman 317.740,75 liradır. 
2 - ls~ekliler bıı iıc aid fenni prtname, proje ve sair eksiltme ~ 

Devlet DemıryoUanmn Ankara, Haydar pap, Sirkeci ve İzmir iıletme ınild 
leri vezneler~den 15,SS lira bedel mukabilinde alabilirler. ~ 

3 - E~sıltme ıs - 9 • ı937 tarihinde çarpmba günü saat ıs de A ti 
Devlet DemıryoUarı İ§letme Umum Müdürlüğü binasında toplanacak ot.an 
kez birinci ko~isyonuııca yapılacaktır. .,/ 

4 - Eksıltmeye girebilmek için is teklil~in apğıda yazıh teminat \'C 

ki ayni gün saat 14 le kadar komisyon reisliğine tevdi etmiı olrnaları l~ 
a) - 2490 sayılı kanunun 16 ve ı7 nci maddelerine uygun 16460 ıiratsk 

vakkat teminat. 

b) - Bu kanunun tayin ettiği ve şartnamede yazılı vesikcılar, 
c) - Nafı.a Vekaletinden musaddak ehliyet vesikaaı. ~ 

5 - Teklıf mektLiplan ihale ıünil saat 14 de kadar makbuz nıukı~ 
~omi~yon re!_sli.~ine tevdi edilecektir. Pos ta ile gönderilecek teklif mektUP,_ ~ 
ıadelı teahhutlu olma:n ve nihayet bu saate kadar komisyona gelmit bulıJllP'" 
lazımdır. 

6 - Bu işler hakkında fazla tafsiat almak isteyenlerin Devlet De • 
Yol Dairesine müracaatlan. (2375) (4733) 

Afgon.: Antalya hattında -b~t~~~~~e ~çı• ,. 
tünel ve Sandıklıda su deposu inşaasınl 

aid eksiltme 
Afyon • Antalya hatt.Jnın 33 üncü kilollletreıinde betonarme açık 

şası ile ayni hat üzerinde Sandıklı kau baaında bir ıu depoıu inıası P 
uıulile eksiltmeye konmuıtur. 

ı - Bu i§lerin mecmu muhammen ketif bedeli 77.000 liradır. ~ 

2 - İstekliler bu işlere ait fenni ıart name, proje ve aair eksiltme e "" 
Satıhk arsalar Devlet Demiryollan Ankara, Sirkeci ve Afyon işletme müdürlükleri veııı 

Suadiye ile Bostancı arasında, de- den 385 kurut bedel mukabilinde alabilirler. ti, 
miryolunun deniz cihetinde kuyulu ve 3 - Eksiltme 2v. 8 - 1937 tarihinde cuma günü aaat ıs de Ankarıdl , 
beheri 1,5 ili. 2 dönümlilk ve beher let Demiryollan İ§letme Umum Müdürlüğü binasında toplanacak olan ıııet~ 
dönUmU 920 liraya satılık müfrez ar- rinci komisyonca yapılacaktır. • .,ıl 

salar. Telefon 52,148 müracaat. · 4 - Eksiltmeye girebilmek, için isteklilerin apğıda yazılı teminat \'C dl 
• • • iki ayni gün saat 14 de kaıdar komisyon reisliğine tevdi etmiş olmaları 1~,; 

Yıldızda İhllmur cadesinde birer ev- a. - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 5100 Urab~ 
lik ve beher metro murabbaı 100 ili. vakkat teminat. 
150 kuruşa müfrez arsalar satılıktır. b. - Bu kanunun tayin ettiği ve ıaıt namede yazılı vesikaları, 
Telefon 52,148 müracaat. c. - Nafia Veka!etinden muıaddak ehliyet vesikası, , ~I 

S - Teklif mektupları ihale günil saat 14 de kadar makbuz ınutcab~ 

KURUN komisyon reisliğine tevdi edilecektir. Pos ta ile gönderilecek teklif mektU';I 
.--- ---• iadeli taahhütlü olmaı: ve nihayet bu aa ate kadar komisyona gelmiı bul 

ABONE TARiFESi lazımdır. _J 
Memleket Memleket ~ - Bu itler hakkında fazla izahat almak isteyenlerin Devlet Dctıı~ 
~- dltmda Yol Dairesine müracaat etmeleri. (2515) (4877) 

----------------=----------------~~--_/ Ayldr 
a aylık 
e aylık 
Yıllık 

96 
180 
''75 
900 

Tarifesinden Balkan birliği lçln ayda otuz 
kW'UI dtı,WUr. Posta blrllttııe rfrmlyen 

yerlere ayda yet:ınl§ beter kurut 
ummed!llr. 

l'Orklyenın ber posta merkmnde 
KURUNa abone yazdır. 

Jandarma Genel Komutanlığı Anket• 
Satınalma Komisyonundan: ,,Jı 

1 - Bir (çifti) 26) kuruş kıymetlenen 112516 çift tire çorap kapalı ,rtl 
usulünden pazarlığa tahvilen 19 /8/ 937 perşembe günU saat onda satın 
caktır. · ~ 

2 - Buna ait p.rtname 146 kuruş kareılığmda komisyondan bet 
alınabilir. ~t 

Adres değiştirme OcreU 2:1 kunıttur. 3 - Pazarlığına kan§IJlak istiyenlerin (2194) Ura (6) kuruşluk ~ 
._ ______________ mektubu veyahut banka mektubu ile belli gUn ve 1&&tinde komlsyo~ 

-------------vurmaları. (2451) (4843) / 

---------~ H.LRUIV doktoru 
Necaettln Atasaguil 
Her gün t 6,30 dan 20 ye kadaı 

Ulelide Tayyare apartımanlannda daire 

2 numara 3 de hastalarım kabul eder. 

Cumarteıi günleri 14 den 20 ye kıdaı 

muayene parasızdır. 

Nafia Vekaletinden : "" 
1 - Eksilt.meye konulan iş: Aydın Vilayeti Nazilli kazuı el~ 

sunlu sulama kanalı hafriyat ve smat imali.tı. ' 

~:..if ~ı":!:.~~~7/84~: ;~~37 =~tlayan çarpmb& tı 
at 15 de Nafia Veklleti Sular Umum MUdUrlUğtl Su eksiltme komi.S f 
smda kapalı zarf usulile yapılacaktır. ~-

3 - İstekliler - Eksiltme ıartnamesi, Mukavele projesi, Baylll ., 
__ S_A_.,F_O _____ ._, leri genel şartnames~ fenni şartname Vt1 projeyi (6) lira (40) kurul~ 

mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden verilirler. ~ A. Dode - H. Rifat ) 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (7642) lira (9 

Sayfiyede okunacak gür.el · Jl1 
bir roman teminat vermesi ve (50) bin liralık Nafıa su itlerini taahhUd edip ııJlllJlt 

yetle bitirdiğine ve bu kabil iolerini başarmakta fenni kabiliyeti 0 '1t 
V AKIT Kitabevi • ıoo kuruş dair Nafia Veki.letinden alınmıı müteahhidlik veslkuı ibraz etmesi _,1,t 

--·ılerin teklif mektuplarm,ı ikinci maddede yazılı saatten bir saat ~ ~ 
Sahibi: Asım Uı dar Sular Umum MüdUrlUğUne makbuz mukabilinde vermeleri lld~· 

Neıriyat Direktörü: R. A. Sevenıil tada olan gecik.meler kabul edilmez. ,(210.). .(4641).~ 


