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Sayısı ~ 

1 
PARA . 

ilanı harp. siz harp devam 1 . ~tady~mdaki büyük merasim 

. Dunbıralayımızadaha 
. e·d i yor .. · törenle sancak verildi 

Dün Japonlar bir Çin şehrini bombardıman 1..:1'"~':,!':~":.1'.:..·~~:n.::!: j 
raaimle alay sancağı verilmiştir. Stad 

-- ettiler ... ge!Jl.Ş mı·kyasta bı·r muharebe oldu yom herkese açık olduğundan tribün-
~ ~ ler ve sahanın kenan halkla çevrilmig 

Biı Jnglllz gazetesine ti. Kahraman askerlerimiz sahada yer 

T 
~~ . .. k 1 glJı 6 Yeni alay sancağı bir kıta asker ta Ur - s veç ç rafından stadyoma getirildıkten sonra 

,len mukave Orgeneral Fahrettin Altaya verildi. 
Orgeneral, alay komutanı Salih Er -

. l·şbı·rıı•gV ,· met edebı•tı•r ~~UyUkResicumhunımuz Atatürk 
namına bu sancağı veriyorum. Mazide 

//ıfıı büyük kahramanlıklarına §ahit oldu - ı 
~I • 8dl sahada kuvvetlenmiş balunugor Uzak Şarktan gelen tel - ğumuz bu sancağın gölgesinde yine bü 11afi graflar artık Çinde yeni bir harbin yük muzafferiyetler kazanacağınıza 

cı· a Vekilimizin ve lsveç Hari· ~~~ı:a1:~!t~rt:~:ı~~~v~n~1• :~:ı!. yoktur.,, diyerek sancağı 
Ye ının mu·· hı·m nutukları duğu gibi Japonlar bu defa da yi- .Alay komutanı bundan sonra yeni a 

ne Çin topraklarında ilim harbını Jay sancağı elinde olduğu halde ha-
. (Sonu: Sa. 6 Sa. 3) zırlanan kUrsUye çı~. komutan ve 

latokholm 20 ( A. A.) - lsveç ajan 
sı bildiriyor: Türkiye af ıa vekili B. 
Ali ÇetiJıkaya, kooperatif federasyo -
nunun bUyU.k a~o inpatDU ve Luma 
e\ektrik lambalan fabrikumı geımil
tir. 

B .Ali Çetinkaya, İsveç telefon ser 
viai.nl tetkik et.mit ve Stokholm.un ce 
nup kısmında telefon otomatik iataS:YO 
niınu ıeznılltir. Bilhaua parlamento 
llİ.n.yma giderek orada, elektrikle reY 
toplayan makineleri ve ~tı tet -
tik etmlft.lr ~ Tilrkiye btlldpneti • 
ııbı 4nkandakl BU:yUk lılillet Jıledlein 
6' ayni ttrma bil" teliat VUcada -
mek niyeti vardır. Ericuon telefon I08 

"1 ~. Yb. bin kUl'Oll mukabillbd8 bu 
~ekni.ldl 8. .\il Çetlataya _ . (Sonu Ba. 6 Sa. IJ 

~~HatCJYh'nın · vazifesi 
ıı,' Ha.tay'b_ rk nüfusa kaydeditme-

.. rk mebus mtktar.nın 
~tti~ a yararlı olmalıdır 

~w7.... di)'e farzeclilebilir. Bu keyfiyet buaün 
:-....... bir . ilinde nazari mahiyeUe olsa da, yarın 
I'~ edil._ ~ ~ icla- fili bir hakikat olacaktır. Bundan 
~ &ı1dc aın.~~ ·Sancaiı bu- aonra her Sancaklı kendiıini bey
l'i)'le dala:Ut~ C-i1eti kara- nelmilel teminata ha,rlı hür ·bir 
~ı.JQı ~lerinde t•ımmiyle . ASIM US 

---.....::;: hir clnı.t olmuı (8°'"'- Sa 6 EUı. U 

Perapalas arkasında 
Feci bir kaza 

Sir duvar çöküntüsün· 
de 2 amele öldü, 

2 si yarah 

~ laat K<JM yerinde yaptlan Gl'Clfhrma 'hlae 0~~ altıda Tepebqmda Aynalıçeanıeye kadar uı3.tl&ll yolun 
)~~ lkl . '2n &rkaamda bir duvar belediye ta.rafıı:ıdan utalt olarak inp 
~~. ele öhnU.., iki amele de sına karar verilıniı, Kuımpq& ltık • 
._~ lar mez&rlıima laabet edm lmma iati 

Ilı lrkaamdan seçen ve (BOllU S&. 6 811. 3) 

insanlığın büyük 
yardımcılarından 

Markoni 
·· ı-

G. •ar1coaC 
Roma 20 (A. A.) - Guglıelmo Mar 

coni (Gulyelmo lııl,arkoni), 63 yaşında 
olduğu halde ölmtlftUr. Kalp eekteein 
den vefat etmif olduğu u.nnolun -
maktadır. (Soau; Sa. 8 Si. 1) 

iktisat vekilimiz 
izmir seyahatin

den döndü. 
lzmırde tetkikler • 

de bulunan tktiAt ve 
kili B. CeW Bayar 
DUn (İzmir) vapuru 
ile tehrimbe plmit 
tir. 

Vapur tam 18 bG 
çukta. nhtnna yanal 
mlfbr. Rlbtmıda. 
Tayare eem·yett 
birinci re.laf •Y· 
lav B. Fuat Bulca, ti 
Bankası direktörll B. 
MuammerBr!f, SU -
mer Bank dirütörll Ce'ldl- Bayar 
Nurulli.h :r.at, Readrana Sigorta ılr
keti dlrütlrtl B. Refi Bayar, Ziraat 
Bank.. Direktöril B. K.-.maı Zaim 
İktisat veliletim merbut .müeaeeeler 
direktörleri fe bir çok atlar tara
fından kaqdanmıfbr. 

B. Vellil _.....,ı ~yalllarla 
gem1nin ıtı~ bir mOddet gö
rl1tttlktea eoma nhın. iamJi ve be
raberinde B. l'uat Bulcs oldufu halci! 
dojruc. Perap.!u oteline lnmlttlr. 

tktlut wkDi bir -~ IOIF& J'l .. 
löryaya gltmlttlrı 

er1ere hitaben &U nutku söylemigtir: 
(Bomı .a. 6 Bil. ŞJ SanoO.k al.ayın ·önünde 

Dü_ny~da bif tnil
yon iris&o: .eksik· 

. . 
unla , Js~ngada öldüler 

Yirminci asrın "Siyasi Haçlılar 
Harbi,, ispanyada cereyan ediyor 

·' 
lapanyada '"3citelan yereaeren mııh.arebedıen bir 8G tte 1 

(Ya.mı 6 inci aayi/Mntzela) i 

Seksen beşlik Adem 
Baba alacaklısını vurdu 

Adem Baba yaralı halde ve yaraladılt Reşat Aksay 
Spn gllıılerde U.t Uate cinayetler iti sefit oteli önUnde iki kişinin alır au .. 

lemnektedlr. rette yaralanması ile neticelenen bir 
DUn de R&t 16 da. Eminö~de Bahri cina)!'.et itlemniotir •. Sonu: Sa. 6. Sü. ıt 
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Sıhhi spor: 

Teke toslaması 
Moskova ziyareti ve 
Journal de· Moscou Doktor Maurice Boigey bir spor 

d.üşrnanı değildir. Hatta bedeni ter
biyenin en büyük üstadlarından 
biri sayılabilir. Bu hususta şimdiye 
kadar bir çok mühim eserler neş . 
retmiştir. Bununla beraber bu zat 
Bonsansi ile tanınmıştır. Onun için 
yaşı olgun çağa girmiş kadınların, 
hayatta yorgun düşmüş erkeklerin 
sabahleyin erken uykudan gözleri 
ni açar açmaz yataklarından fırla • 
yıp çıkmalarım, sonra ileri geri spor 
hareketleri yapmalarım, kollarını 
ve bacaklarını şiddetle oynatmala· 
rım, bir masa etrafında dönüp koş· 
malarınr, yerde kaz ayağı ile yü • 
rümelerini hiç hoş bulmaz. Bu tür
)ü~hareketlerin mucib olabileceği 
ter'ilikeyi düşünerek adeta titrer. 

Eğer doktor Mouric Boigey bi
raz daha alim olsaydı bu türlü ha • 
reketler karşısında titremiyccek, bel. 
ki o da biraz gülüp eğlenecekti. 
~ünkü sabahlan spor hareketleri 
yapmak merakında olanlar komşu· 
lan için gerçekten zevk ile seyre • 
d.ilecek manzaralar arzederler. Ni • 
tekim ben de şahsan bunlardan bi. 
ri idim. Her sabah uykudan uya • 
nmca penceremi açar ve öylece 
8por hBieketleri yapardım. O za • 
man odadaki masanın etrafında dö
nerken, yahut §Ömineye doğru eği
lirken kaqıdaki apartmanın bir dü
züne sakinleri beni seyredebilir • 
lerdi. Bu vaziyette hazan ben yılan. 
vari hareketler yapar, hazan yolda 
çok muhterem bir büyüğe selam 
:verir gibi eğilir, bükülürüm. Son
ra gene hir hansöz halini alır, kapı • 
ya kadar muntazam adımlar ile 
ritmik adımlar atarım. 
. Bir çok defa ben bu t~rzda spor 

?erckctleri yaparken apartıman • 
aan bana dikkatle bakan gözler 
gördüm ve itiraf edeyim ki bu ha. 
kışlarda hayret ve takdirden ziya. 
de zevk ile alay eden bir mana hu • 
Iurum • 
. Bununla beraÖCr l:İen ou türlü is
tıhulr nazarlar §nünde dahi yine 
spor vazifesine devim edecektim 
~ncak bir zaman geldi ki ekse : 
nya kırk ya§ma girmiş olan kim • 
s7l~rde tc§ekül eden karın ben de 
gıtt~kçe kubbeleıen bir §ekil al • 
maga başladı. Ben ise yaptığım 
spor harcketlerinQen mevzun bir 
kamet bekliyordum, Nihayet me • 
rak ederek profesöre sordum: 

-:- Ben niçin böyle acayip §ekil. 
de şıımanlayıp gidiyorum?,. 

Dedim. Aldığım cevap §U oldu: 
1 - Bu~da? daha tabii bir §ey 0 • 

lamaz. Sız cımnastik yapıyorau • 
n uz. Yediklerinizi güzel hazmı ve 
t~msil ediyorsunuz. Bunun için de 
şışmanlamdyorsunuz.,, 
. - . Fakat ben böyle §i§manlık 
ıstcmıyorum. 

- O halde vücude biraz daha 
az gıda vermek lazım. Bundan an
Ja~ı.m k~ benim için yiyeceği, içc
cegı cksılt~ek ~arureti vardr. Spo; 
hareketlen benım işfahımr artın • 
yor?u, çe öyle bir su içmek arzusu 
v~rıyordu ki hunu tamamile tat . 
mın etmek doğru değildi. Bu pa • 
radoks benim canımı sıktı o .. · gun-
den sonra artık komik bir şekilde 
sabahları spo~ hareketleri yapmak
t~n v~ geçtım ve isabet etmi • 
şım kı hu sayede doktor Bo' · d h . ıgeyı 

e §etten tıtreten teke toslamasi 
(~o.up de belier) tehlikesinden ken
dimı kurtardım . 
d' Bu teke toslaması denilen .§ey ne. 
ı~? Ban~o odastna girip te mus. 

lugu açtıgınız vakit su borula • 
Sdab' naho! bir gürültü işitirsiniz. 

u ırdenbıre borulara h" d ucum e. 
er~ ya~ut borulardan çekilir, bunun 
nehc~ınde bir sademe hasıl olur. 
1ıte ınsanın damarlanndakı· k 
da bö ) d. an y e ır. Eğer su boruları, ya • 
hut damarlar kafi derecede daya • 
nıkh, yahu~ elastiki değilse çat . 
11\r. O vakit vücudün bir noktası 
kan iatilAam~ uğrar: Eğer çatlayan 
damar baıta ıse beyın tehlikeye dü. 
şer. 

Doktor Boigeyin tavsiyesi §U • 

dur: Yaıı elliyi geçmiş olan kim · 
sel er için f iddetH spor hareketleri 

asla doğru değildir. Onla'r gayet 
mutedil surette hareket etmelidir. 
Bu yaşta insanlar için dimağa kan 
hücumunu mucip olabilecek bazı 
spor hareketleri memnudur. Bun • 
dan başka yapılacak mutedil spor 
hareketleri de sabahleyin değil, öğ
leden sonra akşama doğru yapıl· 

ması dahş doğrudur. 

Doktor Boigey daha ileri gidi • 
yor. Sabahları uyanır uyanmaz ya· 
tağtndan fırlayıp çıkmak iyi olma· 
dığını söylüyor. Zira yataktan ani 
olarak fırlayıp çıkmak kanın cere· 
yanını aksi istikamete sevketmek 
d~mektir. Böyle bir hareket netice
sinde Teke Toslaması hen ilen teh
likeli hal vukua gelehidir. 

Halbuki eskidenberi malum olan 
şey bu kaidenin tersi idi. Eskiden 
bizlere büyüklerimiz uykudan uya
nır uyanmaz yataktan fırlayıp çık
mak tavsiyesinde bulunurlardı. U . 
yandıktan sonra yatakta kalmak 
tenbellik alameti sayılırdı. Bunun 
içindir ki sabahleyin uykudan u • 
yandırmak için trampeteler vuru • 
lur, ziller çalınır. Halbuki şimdi 
hıfzıssıhha kaidesi değişiyor. Bu 
türlü hareketleri menediyor. Bu 
takdirde ahlak kaidesinin de hıfzıs· 
sıhha usul1erine uyması lazım geli· 
yor. Çünkü hiç bir ahlak kaidesi 
insanları intihara sevkedemez. Dok· 
tor Boigeyin ifadesine göre uyan w 

drktan sonra insan için yatakta 
yirmi dakika kadar beklemek akila· 
ne bir tedbirdir. 

Eçet, yirmi dakikalık istirahat! 
Uyandıktan aonra vücudün tatlı re· 
hav~ti içinde yirmi dakika daha 
dinlenmek f Bunu tavsiye eden ye
ni hıfzıssıhha ilmidir. Bu tatlı isti· 
rahat vücudün afiyeti için bize bun
dan sonra ayni zamanda bir vazi • 
fedir. Louia Latzarus 

(Journal de Moscou) gazetesi 
Hariciye Vekili ve Hatk Pahisi 
genel sekreteri Şükrü Kayanın 
Moskova seyahatinden bahs ile mÜ· 
him bir makale yazmt§tır. Bu ma· 
kalede Türk . Sovyet dostluğunun 
kıymeti ve cihan sulhuna olan hız : 
meti tetkik edili{ken şöyle denili · 
yor: 

Ti.ırkiye Cümhuriyetinin yük • 
sek müdirleri son zamanlarda sulh 
meselesine temas ettikçe bir taraf • 
tan Türk . Sovyet münasebatınm 
kuvvetlendiğini, diğer taraftan 
Türkiye efkarı umumiyesinde kol · 
lektif emniyet ile beynelmilel teşri· 
ki mesainin bütün devletlerin siya • 
setlerinde en mühim bir esas oldu
ğu kanaati kuvvet bulmuştur. 

Geçen mart ayı içinde Atatürkün 
söylediği nutuk hu no~:tadan dik • 
kate değer mahiyettedir. Bu nutuk
ta beynelmilel ihtilaflara karşı çe • 
kinken durmak suretile kendisini 
harp tehlikesinden kurtarabileceği 
hayali gayet güzel tabirler ile ten· 
kit edilmiş ve şöyle denmiştir: 

- Memleketimize uzak olan bir 
hadisenin bir gün bize gelip çatını -

yacağından emin olamayız. Eğer 
milletler arasında iyi geçinme, a • 
henk ve sükun bozulursa filan, ya • 
but filan memleket kendisini teh • 
likeden kurtarmağa çalışacak, fakat 
buna muvaffak olamıyacaktır.,. 

Son zamanlarda. lsmet foönünün 
söylediği nutukta yine çok manalı 
idi. 

Türkiye hükumet reisi mecliste 
söylediği bu nutukta şöyle diyordu: 

- Biz sulh idealine en sadık in • 
aanlanz. Biz Türkiyenin menfaati
ni ancak ıulh idealine hizmet et • 

Günlerin peşinden: 

Çöp Fırını 
Istanbulun çöplerini yakmak için yapılacak fırınlar k'aça çıkabilir. 

bu tarzda bir, veya bir kaç fırın belediyenin bütçe takati haricinde bir 
İ§ midir?. 

Şimdiye kadar lstanbul belediyesinde söz sahibi olan zatlar bu İ§İ en 
aşağı 4, 5 yüz bin liralık bir te§ebbüa olarak gösteriyorlardı. Hatta bir 
milyon liradan bahsedenler bile oluyordu. lıtanbulun ihtiyacı derece· 
sinde çöp fmnı yapmak maddi imkanlar haricinde bir İ..§ diye gösteri· 
liyordu. 

Halbuki son zamanlarda Ankara belediyesi kendi hesabına bu 
mC!eleyi halletmi§tir. Almanyadan gelen bir teklif üzerine devlet 
merkez.inde altmıf, yetmiş bin liralık bir fırın yapmak karanm vermiş· 
tir. Ve böyle bir fırın yapılırsa şehrin bütün ihtiyacı tatmin edileceği 
:lııla§ılmııtrr. 

Ankara belediyesinin yaptığı teşebbiisten 1stanbullular da istifade 
edebilir: Ankarada kurulacak çöp fırınından lstanbulda iki, yahut üç 
tanesini vücude 'getirmek şehrin bütün ihtiyaçlarım temin edeceğine 
göre gelecek sene için belediye bütçesie iki yüz bin lira kadar bir tahsi· 
sat koymak burada da bu işi halledecek demektir. 

•, ·· Hasan Kumçayı 

- Ben •ano ıöyle.:lim. ffl!r ıeyi kendin tamir etmiye kalkarıan 
halimiz böyle olur. Bu koltuk için bir Jö1emeci getir dt!'11iftim. Ken· 
Jin düzelttin. lıte fimdi, •omya fırladı ve mi•alirimizin vaziyetine 
bak! 

mekte buluyoruz. Daima sulhun 
muhafazasına çahfıyoruz. Arzu e • 
derim ki bu noktanın Türkiyenin 
en eaasb ana ıiyaseti olduğu iyice 
anlqılsm. 'Biz hatta Türkiyeden çok 
uzak olan yerlerde dahi sulhun bo
zulmasını memleketimizin umwni 
menfaatları için zararlı buluyoruz.,, 

Bu sözler şunu gösterir ki Türki· 
yenin yük~k idaresini ellerinde 

Amerlkah RokeUer 
Geçenlerde Amerikadan Parise 

ritmik danslar yapan bir kız kafilesi 
gelmişti. Amerika Roketleri deni • 
len bu kızlar memleketlerine git • 
tikltri gün Paristc. oturduklan o • 
telin telefonunu idare eden genç 
kız: "Aman! Of! Hele kurtuldum!,, 
diye geniş bir nefes almıştır. 

Bu genç ve güzel Amerika • 
lı kızlan Parisin en §ık bir semtin· 
de en aşağı bir otele misafir etmiş • 
lerdi. Çünkü bütün Pariste ( 48) 
boş odası olan yegane otel burası 
idi. 

Fakat hunun üzerine Pariste 
bulunan bütün bekarlar harekete 
geçmişler, hepsi de bu otelde bir o· 
da tutmak istemişlerdir. Bunun 
için her gün sabahtan akşama, ak • 
şamdan sabaha kadar otelin telefo -
nu işlemiştir. 

ilaveye hacet yoktur ki bütün 
bu müracaatlar beyhude olmuştur. 
otelde boş oda kalmamıştır. Faz • 
la olarak Amerikalı güzel kızlar Pa· 
riste hep uslu yaşamı§trr. Fakat bü
tün bu gürültünün zahmetini ote • 
lin telefoncusu olan kız çekmi1 • 
tir! 

. 1 
Zafer kazanan Generallar 

Bir F ransdz gazetesi zafer ka -
zanan muhtelif generalleri bu ka • 
zandı klan zaferler esnasında kaç 
yaşında olduklarını tesbit ediyor. 

Bu arada general F rankoyu da 
~ayan Fransız gazetesi onun bu • 
gün 43 yaşında bulunduğunu işa· 
ret ediyor. 

Diğer meşhur genetaller ara • 
smdan general Blücher Vaterlo mu· 
harebesini kazandığı zaman 77 ya
;ında idi. Umumi riarbin meşhur 
Fransı7. generallerinden Jofr 62 ya
§mda, Foş (Foch) 67 yaşında za· 
fer kazanmışlardı . 

En küçük yaşta zafer kazanan 
ise XII inci Şarldır. Xll inci Şarl 
Nerva muharebesini kazandığı za· 
man 18 yaşında bulunuyordu. 

Amerikan Cumhurrelslnln 
oaıu Pdrlete 

Amerikan cümhur reisi Roosevelt' 
in oğlu Franklin Rooseveıt, siyasi sa 
hada babasının rakibi olan bir ada 
mm kızını aldı. Bu.büyük dedikodu 
ya bir mesele olmuştu. Fakat, iki ta 
rafın da ailesi çocuklarının biribirle 
rile evlenmesinde bir mahzur görme 
mişlerdi. 

Roosevelt'in oğlu ile genç karısı 

Ethel, evlendikten sonra Amcrikadaq 
Avrupaya geldiler ve balaylannı Av 
rupada dolB.§arak geçiriyorlar. 

Bu arada Romaya giden Franklin 
Roosevelt, B. Musolini tarafından ka 
bul edildi. Şimdi karıaile beraber, Pa 
rise gelmiş bulunuyor. 

Clgara dumanı 

Yeni model tramvayların hatta 
sahanlıklarında cıgara içmek ya • 
sak, hu hususta kendisine bir ih • 
tar vuku bulan Nurullah Ataç fÖY· 
le diyor: 

"Halbuki bizim memleketimiz • 
de cıgara dumanından rahabız o • 
lacak adam pek azdır. Bqka mem· 
Jeketler için sözüm yok. Onlar a· 
htık olmıyabilirler. Fakat bizde cı· 
gara içilmeyen ev yok gibidir. He· 
men hepimiz doğduğumuz gün • 

tutanlar harbi lokalize etınelC '1fll 
de ileri sürülen ve maalesef A 
panm mühim bazı demokrat 
leketlerinde mevki bulan faıist. 
lerine taraftar değildir. Bu fikit 
Tiirkiyede muvaffak olına~~ıf 
memlekette bir takım iktisadı 
liyetlerde bulunan AlmanyanıJl 
radığı inkisari hayalin ikinci safh' 
sıdır. 

denberi cıgara dumanı içinle Y 
nz. Gerçi hazan vapurlarda, ıre". 
lerde, insanın yüzüne hain. . · 
bakarak cıgara dumanını elle~ 
bir darbesile dağıhnak istiyen Jci 
bayanlara baylara rastgclinir; ~ . 
lann bir kaç tanesi belki saıniıOI 
clir, fakat çoğu ıizi rahatsız e ~ı 
onların ellerinde F ranaadan, ,., 
için yahut frenklere benze1in . 
yaparlar. Zaten dikakt ede 
manyadan gelme en apğı cinıt~ 
haftahk gazete veya bir roman , .. 
rününüz. Tramvaylarda o gibi 
zeteleri kitaplan okumağa et~ 
vardır da aç& pencere yanında 
hi c:qrara İçmek yasaktır.,, 

Nurullah Ataçm yazısında · 
anlıyamadığımız bir nokta var:~ 

Tramvayda okunan en şr. 
cinsten kitapla tramvayda ~ 
içmek!.. Acaba kitaba verilen ell 
§ağı cinslik hatta crgara içenler .ı' 
aında hangilerine tekabül ediy~ 

Kadınlar için -

Son ispanya hadiseleri, herk.eS; 
teessür içinde bıraktığı gibi, Y111 ~ 
herkes arasında bir lspanyol me"i, 
uyandırmaktanda geri kalmaJ1l&1' 
tadır. 

Nitekim, lspanyolvari şapkıall' 
Avrupada moda olmu9tur. İşte ç~ 
ne altından bağlı olan bu B.ol~1, şapkasmr. yırtmaçlı bir eteklık 
giyen bir lngiliz kızı. . ~ 
1 Geçmiş Kurunıiifl 
21temmuz1923 Türk. Y~ 

mukareneti 

Lozandan gelen son haber.1~ 
göre Türk . Yunan münasebetıJ1~\ 
ıslahı ve iki memleket arasında ·ıe 
karenet husulü için Venizelo!I 

1ıı· 
Jsmet Paşa arasında mülakatlar v 
ku bulmaktadır. 
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EHiR HABERLERi 
lstanbul 

1 dlyeslnden : 
\'e ~· - lstaabal Belecllf eelDlo Emtalnft 
tarı:llh t•belerl içinde 28 temmuz 1987 
ta inden itibaren ve Be.rotla ve Beşik• 
d 1 IDhelerl içinde 5 atastos 1987 tarihin· 
ten itibaren arkahkla her nevi eşya 
k~tınına11 yasak edllmlttlr. Ho yasak en 

111:' zamaod-. dljer Beledl1e eubelerl 
1•kalarında tla tatbik edlteeektlr. 

v
81

2• - Emlolnft Belediye şubesi içinde 
az dehanı iskelesinden Yet iskelesine 
le~•nan kı11dakl hamal blHDklerlyle ipçi· 
lıa' Aımaaltı, Gazelle ve Çlfekpazarı 
ka •at BllUklerl ve Galata cihetinde Yat· 
'1 P•nı lıkelesl hamal 1>81010 mıotakala• 
hıllda, ha sahalar içinde kalmak ve biç 

19~;11retıe dJŞan çıkmamak prtlle 1 eılal 
1111 

tarihine kadar arkalık kullanılma· 
ba " IDIBaade edllmlıtır. Bu tarihten iti• 
\'e il ba sabalar içinde de el arabaları 

18 dlter nakil vaıHtalal'I kullunılaeaktır 

Pıl 8. - Tatımat makaadfle klfeelllk ya• 
in~ ıoa muvakkaten izin verllmlttlr. 
llre •dar ki bu tatıma uıulloden mlnba• 
) 11 klelk bar.imde zati eşya ve eve..:•e hava1lel zararl1e tqınması için 
ktı •de edlleeektlr. Hiç bir kDfeye elll 
ee.:'18n fazla fllk konmaraeajı .ıtbl kona· 
~ etra da gerek Jlk&ekllk ve gerek 
tı 1tllk bakımından k8felerl on bet san· 
tt D fazla geçmlyeeektlr • Uavul ve 
.,_ • a 11111 zatt etr• ile çiçek ve fidanlar 

•on kayıttan llllena edllmlttlr. 

L 
4• ..._ iskelelerde deniz vaaıtalarıodan 

•ara ı 
1 

~asıtalarıaa ylkleme ve bopltma 
te e11ıe kara vasıtalarından matazalara 
\t baaıara botaltma ve buralarda kara 
ır::ıaıanna 7Dkleme ltlerlode arkahk 

•nılması ıtmdlllk caizdir. 

l{adıklJg Beledlge
alnln dllılıatlne 

Vazedilmiş bir 
nizamı boz· 
mayalım 

Belediyenin, ıebirliye, da· 
ha dotn- latanlaıulluya JÜ· 
riimeaini öjretmek için diline 
Yird ettiii bir cümle nrdır: 

Daima •idan ! .. 
Yahi, yalnız yolda yürür· 

ken delil, meseli vapur ya· 
hut tren ıitelerinde hilet alır
ken de yine aJDi yolu takip 
edecebiniz: Saidan 1 

Fakat bir haftadır, Akayın 
Kachkö,deki iakeleainden bi
let alaa halk, küme9ten lot
lmtılmıt tavuklar sibi .. tkma 
dindülerı Bilet yerindeki tor
nike her nedense blduddık
tan aonra, bir taraftan eaki, 
itiyadını da kayheden halk, 
timdi •i ile aol arumda 'bo
calayıp 'duruyor; ve hele iki 
nwnaralı birinci mevki bilet 
kiteainde tabiatiyle herkes ai
nir ve ketmeket içinde •.• Hat
ti o kadar ki, nihayet dün 
aabah bilet kitetinin önüne 
bir Poliı bile dikilmek mec
b.ıriyeti duyulmut. Bizim aa
ribimize ıiden fU oldu ki, cid
den nazik olan nöbetçi polia, 
tatlı bir aülilmleyifle b.lka 
aai taraftan ıirmeyi deiil, 
akaine, aolu takip etmeyi ta
lim ediyordu. 
Rıcamız fU: Belediye, va· 

kit vakit ve nuıl hir aebe-ple 
oluraa olıun, kendi koyduiu 
bir nizamı bozmamaya biraz 
dikkat etH .•. Akay idaresinin 
devede kulak bile ol&mıya
cak pek buit bir masrafla ye
ni bir tumike yaptırarak ha 
.-.kınbiı hemen izaleye her 
halde vakit ve hali müaait 
olaa ıerek... Y oba, Akaya 
'cup, vazedilmi• bir nizamı 
bozmak için ne balkın, ne de 
belediyenin bir nezaket bon:u 
~lclufnnu hatırlamıvoruz 

Tifoya karşı aşı
lananlar haı'· - Şehrin mobtellt mıntakalarıoda 

llb~llao ve araba, kamyun ve kam1onet BugBne kadar 200000 
)' " t IUJn l1lemHl11e mDsalt olma· nl bııldu. 
... : dat ve dik yolı:utl rda nakliyat için .,J:::I:."""" asılan tiıldetli aaii· 

-.. •hk kullanılabillr. A ocak bu nevi Düa de 1azdıiJnuz aibi ııhbat 

Benzin fiatları 
Bagiln vekilin ı iga
setl altında tekıar 

konufulacak 

J 

Benzin fiyatlarında yeniden ya
pılacak tenzilat için tet~ikler yap· 
makta olan l>enzin komiıyonu dün 
de çahımalarına devam etmittir. 

Maarif Vekili 
Paı k otelde lstanbul 
maaıif eıkinı ile 

konuştu. 

Şehrimizde bulunan Maarif Ve
kili Saffet Arıkan dünden itibaren 
Maarif Vekaleti itleriyle mqgul 
olmıya batlamııtır. Bu cümleden 
olarak Vekil, dün lıtanbu!daki 
Maarif erkanını Parkotele çağır
mıf, mektep: tedriı itleri hakkında 
kendilerinden malUnıat iıtemit
tir. 

Komiıyon, aana)i umum müdü
rü Re.-dm bafbnlıiı altmda top· 
lanmıf, oda u21umi katibi Cevat 
Nizami, belediye iktıaat iıleri mü
dürü Alım Sürey7a ve oda tetki
kat ıubeıi müdürü Galip Bahtiyar 
toplant~da hazır~· · Kaptanlar kaza 

K01D11JoD meaaıaını clünk(i top-
lanb ile tamamiyle ikmal etmiı, kt 1 ? 
bütün ıirketlerin 5 aenelik a&bf fi- yarışına mı çı 1 ar. 
yatları ile dünya benzin fiyatları 
teabit edilerek bir rapor halinde 
hazırlallllllfbr. Bu rapor dün tela· 
rimiae ıelen lkb .. t Vekili Ceıli.I 
Bayara verilecektir. 

komi.yonun hucün ticaret \l:la
ıında lktıaat Vekili Celil Bayann 
riyaseti albnda aon bir toplantı 
yapmaaı muhtemeldir. 

Kadıköy ile Bursaz vapudarı· 
nıa çarpıf111Uıncla hanıi tarafın 
kabahatli olduiu etrafmda deniz 
ticaret miidürlüiü fen heyeti tara
fından tamim edilen rapora göre; 
hidiaede Kadıköy vapuru kapta
nı Ahmet kabahatli ıörülmüttür. 
Bu kaptan bi.c:liaede biraz ıeç dev 
ranmq, mannra yapmak imkanı 

1 icaret odasının bir varken yapamamıf, fazla olarak 
makineye de yanlıt itaret vermit· 

teıebbilBB tir. 
latanbulun iktuadl ticaret ve aa· Kaptan Ahmede, aöylendit'ne 

nayi hareketlerini ıöatermek üze- ıöre, Akay iclareai tarafından ay
re hazır•cak ırafilder için teh· nca bir ceza verilecektir. 
rimiz ticaret oduı eaulı bir tetlri- Diler taraftan dün köprü al· 
kata giritmit bulumnaktadır. zınde yine ayni kaptanlar tara· 

Bu tetkikat ile bizzat oda tetki- fmdan idare olunan Kadıköy ile 
kat tuheai müdürü Galip Bahtiyar Bur,az vapurlannm çarpıfiDMın& 
metıul olmakta, aynca oda wnu- ramak kalan heyecanlı bir hidise 
mi klbiti Cevat Nizaminin tayin atlatıhnıt, müflriilatla kan.om 1-
ettiii birkaç raportör de Galip nüne geçilmittir. Hicliaeden ha
Bahtiyara yardım 1 etmektedir. berdar olan Akay idareai bu iki 

Tetkikat bittikten aonra lıtan- vaPMnın kaptanlanm tekrar aor
bulun biitUn ticari, iktıaadi ve 1&· ruya çekmittir.. idare, balkı mü· 
nayi cephelerini aJrı ayn ıhteren temadiyen heyecan ve korku için
ır,afilder hU1rlamcak, 20 ap de bırakan bu iki kaptanı eaaeh 
toeta. lzmirde açılacak olan lzmir bir tekilde kontrole tibi bitiiiaya, 
be1nelmilel fuarına ıönderilecek- aynca bu llDİ kazaların niçin m· 
tir. bur ettiiini arqtmnaya karar 

Grafikler ve cedveller fuarda venniftir. 
ti~ret odaları pavyonunda teflıir Liman lari6esinin les-
edılecektlr. ı ' 

Buna ait tetkikatın bu aynı ao- biti bagMne kaldı 
nuna kadar bitiriLmeaine çahııl
maktadır. 

Kahraaıan kıuvaz8r 
Barnldlge geldi. 

ilr lıDit4clettenberi Karadeniz
cle dolatan 'lralıraman donanma· 
....- bir parçaaı olan mektep ıe
mİIİ Kemicli1e kruvazörü din li
ma..-na ıelmltdr• 

Hamicli1e knwazörü l:.- hafta 
kadar limaDDDJzda lialdııktaıı IOD .. 

ra Akdeniz' hareket edecektir. 
K•n•liza9yon flrkell 

mOdOrll geldi 

Liman tarifeler komiıyonu dün 
aaat 14,30 da liman itletmeıi di
rektörlüiünde •lanmıı, meaaiıi· 
ne devam etmittir. 

Toplantıda tarifeler umum mü
dürü Mahıin, deniz ticaret müdü
rü Müfit Necdet, liman müdürü 
Raufi ve Bürhan Aaaf huır bu
lunmuf, tarifenin ikmaline çalııd· 
mqbr. 

Fakat lkbaat Vekili Celil Ba1a
nn tehrimize aelmeai dolayıaiyle 
komisyon toplantıya devam etme
mit. tarifenin bitirilmeai iti buıü· 
ne bırakılımttn'. -9J8n · meınurlan ıemt aeaat dolqaraJa 

.. e 111 Jokuılarıa batına kadar araba halka &fi yapmaktadır. Şimdive •' , la , Kanalizuyon tirbtinin Alman• 

••ıc1· l kamJODl8 latlDIDI' of m811 JAZllD kadar 200 bin Jdli atılanmıt bulu· adaki müdürü Bay Müller, lıtan· 
'i1 it a nuyor. Bundan hatka aon 24 aut 1 ı · ı.. ıec:1· f b · 

Beledl~• hlzmeUerl kon
trol edllecek 

1 .... ,, ta a k b Ukl f ~- !L• • .. •• •• lan hala ıe mıı, De ıye en e1eti Belediye müfettitleri timdiye .... t 115•U flD ea er par"• w d zar IDua aalDCI ve uç~u &fi - •üdürii Bay H ... n ile örü•ırnİİ•· d 
• ç llllf b f r- 1 m yapbranlann acledı de t 2, 700 tü 1 ..--. kadar )lesap itleri i ari mu&meli-
.Se&ı et kllodao azla olması caiz kiıiJi teca~ et1nittir. .!:,_8 f!lllan mllbkGm oldu ta bakıtorlardı. ••ldlr. S&ylendıjine ılre; halk &JUllD ..-...- ,.- • • • • • • MüfeUİfler bundan aonra bele-

fayduını tame•iyl~ anliumt ı.. Floryacla Salih ıunınde bır111- diye hizmetlerinin de kontrolüne 

"'•it. - Her tlrlD deniz •uıtalanndan ı~ atı 111e'Jlurlanna kolay- nin parumı çalan lbrahim ismin· bakacaklardır. 
• .. b~ar ıa.termeldei1ir deki bir çOQlk dün Sultanahmet S I l /ı l d 
t !•z kırılara kadar klmlr, kum ve Son24aaatıarfmcİa21tifova· bİIİDci ...u. ceza mahkemesinde aa 1 ça an llB a an ı 

St8 kui claha JsqdeclUndttir. bir l.Y ~tin hapae mahkt8! ol· ToytonJa klübhnde mi .. fireten 
....... V~ pkıl V kerede la1tnmasında mpftur. lbralrim hemen temf e- bulunmakta olan Romen tebauın-·-"•I ı.. PeraelZ 110 •t•• r•ptllfor dilmiftir. d M 1 •• kullanılma •• izin vertlmlttlr. ..... --- ,,........ .......... an i~ in kıymetli bir ıaati 

7 
..litli JıltJknind• 

1 
,.,.. -.-- - Kumbaracı yokuıunda iki ıün ev-

lıeı) • - Bu tenblliler ıtmdlllk •e1var 88• ~- PuudM blfka her ..... Tur···k~~ ~~~~~'::~~e- vel çahnmıttı. 81' b ' ctln 9at tf den 16 " k4dar Doktor ...-. ~ YVA- Miıelin eflcil verememit olma-
&k kıoda tatbik oluoma1aeaktır. Bay OllDla Jılit.at'm .Aealteti altmda len IMiJiik deniz ···••Dl.il mah- sına rağmen Emniyet ikinci Şuıbe 

.............._ 4178 paruıı tifG 919 yapdacütu. Arzu e immeaine habeak olan ikinci aa· memurlan hınız• dün yakalamıt-
--........____ B. denlerin mtıracutlan. Jip ticuet mabkem•i yaz dola- lardır. 

E 
4 1ııiyle tatili faaliJet etmiftir .. Mab Bu hınız 15 yaıında Biirhan ia-

f ZU J Um istasyonunun ••• , .. ,,.111 kOftfer•n• )leme~ .,ıaı baflannda devam minde bir çocuktur. Saati Arker 
)l6 .A'-et S.ve..,U, bu .k· otaaae&ktir• Recep İlminde bir arkadatına aat-4 

temeli atıldı . .... aaat - 40ku hnpkta lataa- lıtubal acenteıinin venniye mıı obnaama ralaıen, aaat meyda-
~ bul ~ (Edebt fıkralar) mecbur olcluiu 100 bin lnailiz li- na çıkanlmıf, sahibine teılim edil· 
t._~ 20 A. A. - Enunun il verdlfi huauaJ eheauaiyetteo ~anla menalu bir •-+•ite yapacak· rahk teminat henüz verihnemif ol- mittir. Romen misafir zabıta me
~ettlt ': teıneı aım. töreni umumi ve trenin bu nuntakaya her bakımdan tar. dulu cihetle vapura konulan ha- murlanm tobrik ederek tcşekkür 
~ ~ Tahaiıı Uıer'Je orıen~ ve~ faydalardan klymetli bir il - •---• Z•IM Aalutr.,. -'W ~iz ~dm~ııtır. Bu iti~la ctmittir. 

lll 1, korıeneraı Erpdıer, va unda Mhleden veciz nutku çok alk11 "9llHll 111 vapur• tem11ıab vermeden lima· -----------
~ ~ ~~çok kalabalık lannııttır. Temel Umum! mUfettiı'.miz Ziraat Baakaıı direktirü Bayi numıdan kalka:nıyacaktır. yan karar, batan vapur acenteıi 
~et~ yapılm11tır. Umu ve generallerle vali ilk harci atmlflar Kemal Zaim clün akMm)ri elu-I· Muhakemenin Tii1'k adliyeai ta- tarafından memnuniyetle kartılan 

Ulu önderin dofuya dır. pretle ADbraye ptmİftİr. raftnclan Japrlacatmı ortaya ko- mııtır. 
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Tefr!ka Numarası: t7 1azan: Fel ks Bav;nan 

Bir kadının sarışın 
başı qöründü I 

Ve aralanan kapı, çat edip, 
şiddetle kapandı ! 

~o Mart 1934 de, Scnt PovZ müd 
dciumumliğine yaşlıca, faknt e 
narjik bir kadin olan bir pOMIJon 

sahibesi 'ba§Vurarak, kendilerini 
Mister ve Mi.!is Karı T. Helman 
diye tanılan bir çiften §Upheleri 
ni bildiriyor. Panayonuna bor'ktsç 
günden'beri mUKıfir olan bu erkek 
le kadın haklannda derhal tah 
kıkat icrasını i8tiyor. M uddeiu 
mumilik bllrosundcıki 1Mmur, 
bu müraoaatı pek öyle mühimae 
m.İ1JCYr: 

~ncak ertesi gün, ·bir muavinle 
o civan devre çıkan bir polis ko
miseri, müddeiumumilik bürosun
dan ayni zamanda "Linkin Kort 
Apartmen,, denilen yere uğramak 
emrini aldılar. Savs Lekzington 
Avenü semtindeki bu isimle tanı
nan pansiyona, uğramak; zaten 
devre çıktıklarına göre, bu arada 
yolüstü bu pansiyona da ıöyle bir 
uğrayıvermek emrini! 

Komiserle muavini, yatlıca, e
nerjik pansiyoncu kadımn bir gün 
evvel müracaat ettiği müddeiumu 
miHk bürosuna verdiği adreae gi
dince, ıon derecede f&Jırlıccr ve 
müthiş surette heyecana uğratıcı 
bir sürprizle karşılaıtılar. Ve bu 
- biraz gecilanit - .ziyaret, aan· 
sasyonel bir vaka ıeklinde geç
ti! 

Yaşlıca, enerjik kadın, dört göz
le beklediği memurlar gelince, hal 
ve hareketlerinden !Üphelendiği 
çiftin odalarını, küçük dilini yu
tarcasına bir telişla, tarif etti: 

- Birinci kattaki oda! Şimdi i
kisi de orada bulunuyorlar! 

du. Ne bir ses, ne bir nefes! 
Hiç bir ayak pıtırtısr ...... hiç bir 

kımıldanıt tıkırtısı! 

Nasıl oluyordu bu, O kadar a
lelacele kapt k.apatıldıktan ve ÜI· 
lelik iki defa kilitlendikten sonra, 
olduklan yerde duruyorlar mıy -
dı içerdekiler? Korkudan tq mı 
kesilmişlerdi? Yoksa, fücceten dü
şüp ölmüıler miydi? 

Neden ses, seda keailmitti, aca· 
ba!?. 

Hayret! 
Mukavemete hazırlanacak olsa

lar, bir takım gürültü, patırdı ak
ıetmez miydi içeriden? Halbuki, 
en uf ak bir ses bile yoktu! 

Komiserle muavin, bu kısa müd 
aet zarfında içeriden hiç bir aeı 
aksetmeyince, tekrar ayağa kalk
tılar. 

Bir an da orada ayakta durduk
tan sonra, kapının önünden biraz 
geriye çekildiler. Ve tam bu anda 
da ....• 

Merdivenden çıkan koyu nefti 
elbiseli bir adam, sahanlıkta gö
ründü, koridorda ilerledi ve Hel· 
manlann oda kapnına doğru yü
rüdü .. 

Koyu nefti elbiseli adam, biraz 
kenara çekilmiı duran memurları 
görmemişti. Şimdi, o, oda k:ıpısı
na yaklaşırken; komiser, yavatÇ& 
seslendi: 

- Bir dakika! Nereye gitmek 
istiyorsunuz? 

(Arkası var) 

Komiserle muavini, rahat rahat B Q R S A 
yukan kata çıktılar ve Helmanla- ...... 
rın oturduklan odanın kapısını, 20 · 7 • '37 
gayet nazik ve çekingen bir tavır- 1•---------------• 
1 k d l 

lllzalanndll yıJcln ~Ut olaıılıu, a. 
atı ır attı ar. rtıl4e mUunele s1rea.1~rdlr. M•tremlv 
Kısa bir müddet sonra, kapı u- ... , 12 do 11.apaıue •tıe n.raUanı•· 

sulca aralandı, bir kadının nntın 1 
batı göründü .. ve çat edip tiddet
]e kapandı! 

Kapı, memurların yüzüne kartı 
kapanmakla kalmadı; arkasından 
da anahtann kilidi iki defa üıt
üste çevrildiği ititildi. Aceleyle 
kilitlendi kapı! 

•Sterlin 
'Dolar 
Franlıı 

• Liret 
•Belçika Fı 
•Drahmi 
• llVlçre Fr 

Le•• 
JMortn 

•Kron Çek. 
• ŞUIDAvu. 

PARALAR 
628- Pez~ta 
127,- • lıl&rk 3l,-
100- • zıou 23 -
ll:i- • Pengo 23 -
84- •1A7 14-
23- • Dtnar Cı2-

.so. - Yen 
23 - • Kron tneo 32-
68.- • Alt.m l~-

84- •Banknot 267 -
23-

Peki, sebep ne? Bu telif neye? 
Komiser, muavininin yüzüne ba 

karak, dişleri arasından hafif bir 
ıılık çaldı. Muavini, yayvan bir ı-----.-----------11 

ÇEKLER 
gülümseyişle: 

- Her halde, dedi, burada fÜp· 
heli İ§ler dönüyor. Pansiyoncu ka
dının hakkı var. Bu odadakiler, ü
niforma görmekten hoılanmıyor
lar ! 

Komiser, ıesini alçaltarak, mua
vinine talimat verdi: 

• L.ondra 626 
• Nevyorlr 0,7915 
• Part8 2t 23S 
• Kllba 151118 
• BrtlUel i.723 
•Atıu ::ı7 00 
•Ceae'll'ft 3'5 
• Bafya 638975 
• Arrıııterdıun l .. la .. .,. .. 22.663;; 

• Vlyana 42126 
• lladrtO l3 73:j0 
• Bei'UD l975) 
•Varpa '.1982 
• BudapefU 4.Cl095 

·~ 1071881 
• Belırr-4 84.58:>0 
• Tolrotı&m.9 27443 
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Muavin, merdivene koştu, hole 1' Bailkllsı 80 rr.aan1 
indi, teelfonu açtı ve komiserin Aııadotu 24 30 
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rek! 
Sonra, gene yukarıya, birinci 

kata tırmandı. Komiserini, Tovel
veri elinde, kapının 8niinde yere 
çomelmi§, içerisini dinler vazjyet
te buldu. Muavini de imtisal etti 
ve her ikisi, böylece apiı yukarı 
iki dakika kadar beklediler. 

içeriden hiç bir ses aksetmiyor· 
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Dünyada bir mil
yon insan eksik 

1 8 temmuzda bir yqma gir • 
miş olan İspanya dahili har· 
binin butün bir sene içerisin -
de geçirdiği safhaların tahlili 
bir surette hikayesi. 

ispanya dahili harbi, bu ayın 
18 inde ikinci yılma batladı. 

Kimin kazanacağını henüz kim· 
se tayin edemez. Nitekim bundan 
bir sene evvel harp başladığı za • 
man dahi kimse bir şey kestire • 
memişti. Herkes hala kendi emni • 
yeti bakımından cndişededir. 

Çünkü Pirene dağlan artık Is · 
panyayı ayıran bir mania değildir. 
ispanya harbinin umumi bir dün
ya harbinin son pruvası olduğu ka· 
naati ve endiıesi daima mevcut • 
tur. Harbin ilk günlerinde beynel • 
milel dünyayı çalkayan akisler, bu
gün ela'n devam ediyor. 

Bu sırada ispanyada ölüm ala • 
bildiğine hüküm sürmü§tür ... 

ispanya harbinin devam ettiği 
bütün bir senenin nihayet bulduğu 
üç gün evveline kadar, her günü 
2700 insan ya kurıuna dizilmiş, 
ya parçalanmış, yahut süngülene • 
rek ölmüştür. Düşününüz: 

Küçük küçük tehirlerin kasap
lar, postacılar, aile kadınlan, hocalar, 
dülgerler ve sabcılardan mürekkep 
halkı, bir senedenberi haftanın her 
günü silinip süpürülüyor. 

Bugün dünyada 365 gün evvel • 
kinden, tam bir milyon insan ek
sik bulunuyor. Bu insanlar lspan -
yada ölmüşlerdir. 

Bu söylediğimiz bir tahmin • 
den ibaret değildir. Geçen sene Is • 
panyol hükumeti, askeri mütehas· 
sıslardan mürekkep bir heyet seçe • 
rek her iki tarafın cephesinden Ö· 
lenlerin sayısınuı tayin edilmesini 
istemişti. Yukarıki rakam, onların 
verdiği rapora göre çıkarılmış • 
tır. 

Bu ölenlerden en aşağı dörtte bi
ri, cephede ölmemİ§tİr. Bir kısmı 
alenen kurıuna dizildi, bir kısmı 
gizlice, temizleme faaliyeti esna • 
smda kurban gittiler. Mesela Badajo 
zu ele alınız. 

1500 sivil ahali . hükumetin re . 
hineleri öldürmesine mukabelei bil. 
misil olmak üzere - asilerin elinde 
can verdi. 

Tecrübe, her iki tarafa da daha 
ustaca öldürmek yollarını öğretti. 
Şimdi . bu hususta kendilerine yar· 
drrnı olacak • daha fazla silahlara 
da sahiptirler. 

Netice itibarile bir milyon ölü 
var. insan oğlunun tabii cesaretine 
bir misal... 

lspanyollarm asker bir millet ol 
madıklan söyleniyor. Fakat kendi 
memleketlerinde askerdirler. lapan· 
yollar korkusuz bir millet... Me· 
sela Asturyalı madencileri düşü • 
nunuz. Makineli tüfek, ve 
rinamit çubuklarına karıı enerjik 
bir halde ve meydan okurcasına na
sıl durdular ve nasıl duruyorlar. 

Fakat milyonlarca insanın öl • 
mesi insan cesaretinin en muhte • 
§em tezahürü ile dahi mazur gös
terilemez. 

Bugünün muharebesi, öyle bir 
muharebenin mabadidir ki,.başlaa -
gıcı belki fspanyol ta2h kitapla • 
rında bulunur. Yekdigeri tarafın
dan gayet az bilinen iki ispanyanın 
çarpı§ması... Bugün ispanyada o· 
lan biten, l 789 senesinde F ran -
sada, ve Kromiel'in zamanmda ln
gilterede cereyan etmittir. nansa ve 
İngiltere o günlerde baılarmdan at· 
tıklan feodalitenin yerine konmak 
üzere daha batka siyasi planlar bul
muştu. 

Uykusundan uyanan son feoval 
memleket Habeşistandı. Habeşis • 
tan yeni hayatına, fa§izm idaresi al
tında başladı. ispanya dahi yeniden 
teessüs edinceye kadar, ya faşizm 
veya komünizm veya her ikisinin 
idaresi altında bir müddet devam 
etmek mecburiyetindedir. 

ispanyanın .. yirminci uır ehli 
saHbi,, ne baıladığma da hükmedi· 
lebilir. İtalyanlar, Almanlar ve bazı 
Portekizliler general F ranko ile be-

Yep#enl bir mevzuda ye 
bir memleket hikaye• 

Kendisine ayı süsü 
veren adam 

Yazan: Sadri Ertem 
-3-

Kadm üstünü başını yokladı. A
hırın bir kenarındaki çukurun üs · 
tündeki taşı kaldırdı kuruş ve çey· 
rek olmak üzere elli kuruş biriktir· 
mişti. Onu da oğlunun eline verdi. 

Kara Mehmet önde etek elinde 
değnek şehirin yolunu tuttu. Ha • 
san dayı köyün oturma odasında i· 
di. Mehmet odanın önünden ge • 
çerken onu oturma odasındaki ar • 
kadaşlanna gösterdi. 

- Şundaki akıla bak ... diye sÖy· 
leniyordu. 

Kara Mehmet kafasını çevirdi, 
Hasan dayı ile göz göze geldi. 

Hasan dayı yine merhametle 
baktı ... 

- Git Mehmet abdest al.. Al • 
lahına hual.. nene gerek böyle u • 
zun yollar senin 1 

Oturma odasındakiler gündüzkü 
meselenin farkında idiler. 

Hasan dayının sözleri onların a· 
rasında bir münakaşa mevzuu ol
du. İbrahim onbaşı şöyle bir batını 
salladı: 

- Dua dediniz de aklıma geldi. 
Balkan harbinde idi. Manastırda 
idik. muharebe başlamıştı. Asker 
bekliyorduk. Cephane bekliyorduk, 
bir gün {Takviye) geliyor diye bir 
haber alaylara, taburlara, bölük • 
lere yayıldı. Bir de bakalım, ne gÖ· 
relim. lstanbuldan sarı sarı kağıt • 
lara basılmış üstünlü esireli :yazı· 
lar gelmesin mi} Bunları hücum 
başlarken askerler hep bir ağızdan 
okusun diye de emir gelmig ... Bize 
bunları söyliyenler dediler ki: 

- Hiç korkmayın bütün ehli 
lalam bu duayı okuyor. Dütman 
bir duvarda ezilen tahtakuruları 
gibi hudutlarında ezilip mahvola • 
caktır. 

Günlerce, bütün ehli islam tes
bih çeker gibi bu duaları okurlar. 
Sonu malum ... Koca Rumeli silah 
patlamadan kuş gibi elimizden uçtu 
gitti... Dua, ehli is lamı kurtarma . 
dı. Kafirleri mahvetmedi. 

Bir baş kası İbrahim onbaşıy.a ce· 
vap verdi: 

- Yağmur duasına ne dersin. 
Duaya çıkınca şıp şıp yağmur dü -

raber harp ediyor .. 
· "Beynelmilel kol,, da dahi hü • 
kumetle birlikte her millttten in • 

san harp ediyor. 
Asilerle birlikte haq> eden Al -

manlar ve İtalyanlar var ki, ken· 
di siyasi noktai nazarlanna samimi
yetle bağlıdır. 

Bunlar, eski ehli salipçilerin ay
ni değil midir ki, onlar da derin bir 
dindarlıktan ilham alarak yabancı 
topraklarda harp etmeğe giderler· 
di? 

Belki de. .. Fakat siyasi ehli sa. 
lipliler seferleri, daha acı birer ıe· 
ferdir. Çünkü bir çok hizipler var. 
Mesela bugün ispanyada dokuz si
yasi parti var. Bunlar hükumet İ· 
daresindedir. General Franko tara· 
fında da sekiz siyasi parti mev • 
cuttur. 

Bilbaonun düşmesine s;yasi nef .. 
retin yardım ettiğini biliyor musu . 
nuz. Basklılar, Valansiyadan harp 
tayyaresi istemişlerdi. 

Çünkü gökler tamamen, asilerin 
inhisarı altında idi. Valansiya . 
dan şöyle bir cevap geldi: 

- Size tayyare göndereceğiz. 
F aket siz de komünist bir harbiye 
nazırı seçmelisiniz} 

Bunun üzedine Basklılar itiraz et· 
tiler. Valansiya, dahi omuz silk . 
ti. "Bu vaziyetten çok müteessiriz,, 
dedi ve tayyare göndermedi. 

Bu harp neticesinde bir şey hal 
olundu. 

Gazeteler hava tehlikesinden hah· 
seder dururdu ya ... Kimi gazete: 

- Gelecek harpte her gece bir i 

fÜyor, Allah rahmetini kulundan 
sik etmiyor. Allah kulundan 
geçmez. 

lbrahim onbaşı: 
- Ben onu bilmem dedi ... 

tarlaya acıyan Allah neden k 
memlekete aczmadı. Biz kötü 
mi idik? .. Münafık molla Merrıi 
tarlasına yağmur veren mevlarnı 
kötülere mi yardım eder? 

Hasan dayı söyleniyordu : 
- Ben onu bunu bilmem, g 

çenlerde §ehire inmiıtim. Kar 
yamet yollar kapanmıştı. Kimse 
sokaklara çıkamıyordu. Şehirde 
kalabalıkla ka?§ılaştım, sıra sıra 
kerler vardı. Ama asker silahla 
başı aşağı takmıtlardı, bir zabit 
üstünde yağız hayvanı bir o 
bir bu yana oynatıyordu. Muzi 
bir tuhaf ha•a çalıyordu. Bu ha 
ne eygaziler ne de (Entarisi 
benzer) di. Havanın kötülüğtnd 
mi, seslerin tuhaflığında mı bu 
ler bana bir gariplik verdi dedim 
neye bu muzika garip, garip ça 
yor. Yanımda bir köylü daha ~ 
dı. Kepeneklerimize sarıldık. Ala 
§Öyle bir seyredelim dedik. Bak 
bir top arabası önümüzden geç 
Üstünde bir ~ndrka v 
bayraklarla aarılınııtı. Sonra 
kadan kara kara elbiseler gi 
mi§ başlarına sanki (ölçek 
leri) karaya boyamış. takmıf 
fendiden adamlar pafa yürüyütii 
yav8f yavaı yürüdüler. 

Bu kalabalıktan sonra, ellerin 
taze taze çiçeklerle bir sürü a 
~ycla oldu. Bu çiçekler on kö ·· 
araya getirsek bir senede yetiş 
Belli ki bunlar ba§ka, sulak yeri 
de yetiştirilmif. 

Köylü bana ben köylüye sor 
dum, 

- Bunlar acap ne ola diye ..• 
Ben dedim ki: 

- Hemşeri bu sürre alayıdır. 
Hemıerim dedi ki: 
- iyi ama neye silahları aşa" 

çevirıniıler .. 

' 

- Kardan tüfeklerin ağzı pas • 
lanmasın diye ... 

( A rkruı var) 

§ehir, tayyare ile yok edilecek, di· 
yordu. 

Kimi mütehassıs ise, 
- Bir şehri yok etmek için de • 

ğil tayyareler doluau, trenler dohJ• 
su mevaddı infilakiye lazım, di)'e 
cevap veriyordu . 

Son İspanya harbinde Alınası 
harp tayyareleri, pilotları ve pat: 
layıcı maddeler, Guemika §ehrifı! 
yer ile bir etmeğt; ve 1 000 ahali>": 
de beraber süpürmeğe muvaffak 
oldu. Ayni zamanda, bir şchri Y~ 
etmek için trenler ôolusu tcchizıt~ 
da lüzum olmadığını isbat etti . 

Fakat bu hal, mevcut münakş• 
taYI öitirccek kuvvette değildir. Al· 
man tayyareleri pek müsait ~o;.rtl~ 
içinde hücum ettiler. Çünkü B&8 
hü~umetinin mukabele edecek t>f 
yare3i yoktu. Ye tayyare topları da 
c"!. ·-1:niyetsiz bir mikyastaydi. 

Guernikanın bombardımanı gii • 
nü. hnva bombardımanından çıka • 
ca,k vangm tehlikesi hakkında dıı 
l'ir fikir venniştiı. 

Bir senelik muharebe neticeSiıı• 
de general F ranko, ispanyanın ya• 
nama sahip olmuştur. Burad:ı tah• 
minen on milyon kişi kadar ve.t• 
Hiikumet tarafında ise 13 miJyotl 
kişi bulunuyor, Frankonun, Mad• 
rid barikadlarını yarmak için girif• 
tiği tetebbüs ikinci kanlı sc.ne ile 
l--.. 'n-or. F ranko, neticenin yakıt' 
olduğunu iftiharla söyledi. 

Madrid ise, fimdi kendisinin ha· 
rekete geçecek vaziyette bulundıı· 
i!unu .!!eneral ilan etmektedir. 
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Tefrika 
• numarası: 1a Yazan: Ziya Şakir 

ırnanı Caferin ortaya koyduğu 
• Şiilerveb .. ~üstürlar nelerdi? 

•ılaiı b" utun Medineliler em- mittir. (Cafer Sadık) ta, babası 
. ı r cena 1 • ' • ) 

rnı!ler; (Ce ze .. a ayı tertıp et - ve dedesi gibi (Medine medreıesı 
mezarlıkta nnetul Baki) der.ilen nde yeti,mi~ti. Fakat; yaradıht· 
•an) 1 k ' anıca.ısı (İır.amı Ha- laki harikulade zeka ve istidat ha-

. n abr' · 
rnışlerd· 1 cıvarında defneyle- sebiyle, çok genç yaıında, ilim sa-t. • 

hasında hocalarını kat kat geçmıt· 
"' . "' 

BEŞiNCi iMAM 
Orn~UHAMMED BAKIR 1 

ci zevc rn. Zeynelabidin) in birin
Yİn) in ekı, &ın~aaı (imamı Hüse
~i. Bu i ~~· (Ummü Abdullah) i
ınci sen 2 .ıva.çbn, - Hicretin 57 
nıa. aün·~aı R-:cep ayının 2 nci cu
rni1; ,M_-- bır çocuk dünyaya gel 
411ıitti. • uha.ınmed) tesmiye edil-

M\lh 
Y~ınd:~ed, da.ha . pek kü~ü.k 
nıııti liken eheınmıyet keıbet -
hem de (im (imamı Hasan) ın, 
nu olma. lllamı Hüaeyin) in to~
ler ond h·~a.ebiyle, muhitindeki
ln\iılerda.' Uyük bir mümtaziyet gör 

11.• '· nıuha.nı 
len bu ~ed, kendisine atfadi -
derhal ~unıtaziyetin eserlerini, 
~ Ya 20~errni,ti. Henüz pek kü
bevea 1~ ~ken, o da ilim ve irfana 
ı.ıedreıe~lf., gençliğini, (Medine 

lılizn ~ı) .nde, geçirmiıti. 
ile el... 1Yetın hikmet ve felsefesi
~·~ ora.da. verilen denleri ta
lile 1.1 e bitirdikten &0nra, h~kim
oı.ıı (Rea .. etıniıti. Büyük dedesi 
htıt,1 k~ıulü ~krem) in muhtelif 
il 11\\t~t a.~ hakkında tavsiye etti
l'ay-. t .elıf tedavi usullerini bir a
llıin , Oı.>lıyarat, adeta yeni b;r iJ. 

Öf "~lın, Va7t:ylemİ§lİ. 
l'i f'l:~ ~! Y.at.larında iken pede
~' (lYhel~bıdın) in vefatı üzeri
eh... • lllamıyet) kendisine intikal 
--cqıı ( s .. ) 
Iİrıci 'i · 11 ler tarafından (Be-
o •uret~a~) tanınarak kendisine 
~ h e ıat edilmiıti. 

)lıi ~strnıned de, baba.sı gibi, si
hlYat;n~r~. karıımamıttı. Bütün 
tek 

1
.. ılırıı ve ibadete hasrede-

~lt~ı. oden ~~ne faziletini arttır
Ilı a.lll'l nun ıçın, (Bakır) ünvanı-

b • 1tlı. . 
oırçok h . 

tÖıler· d aataları, ve bilhas:::ı 
\ri etnı~ ~n ınuztarip olanları teda 
Sok k' ıtı. Bundan dolayı da, bir
~lbey;n1•~lerin minnettarlıklarını 
li eınııti. 

"' llYatı bo'"yl b.. ··k b' ''k" ye ~d l', . ece uyu ır su un 
defe.le. e ık ıçnide gemçiıti. Birçok 
lrra.ra.k~ (~~ıreı~l) ~ etrafına l~p
l•bi iıt' hıla.fet ıddıası ve aaıre 
~ '-hre ka.rıtmıyarak sadece i
lle.aihatıaaında yükselmeleri ıç.n 

<lnı er venniıti. 
l'et\11 ıci: ~uha.m.med Bakır), hic
ol-dutu h uncü senesi, 57 yatında 
~'ri ~l~e vefat etmiı. O da 
lce.hti • ltbı, ( ln:ıamı Hasan) ın 

Onu cıvarında defnedilmiıti. 
ille, a1tİ \'efatı üzerine (imam) 
t)lh,.. u (Cafer Sadık) a intikal 

-oq•ıti. 

Al TiNCi iMAM 
f CAFER ~ADIK 

aı· ~rnlar · · · f ıyet .. ın ıçınde en mühım a-
d,fe. oroıteren .. Ve, (Şii) liğe ilk 
"eren h:ıak ınezhe-bi bir sistem 

lıl' zattır ~ Ct • ' 
'" etın 80 . . . ş 1 l•nın 11 . . ıncı ıenesı evva 
_ın,de d .. •ncı pazartesi günü, Me

•ı (F'ilrv ''h-Yav:\ gelmittir. Vl\lde
A~11 .e 1nti Mt•hammed) d!r. ta hm· 

~da~\~::.~~r) dir. Babası 
~~)lakabı veril-

~ lı R tı N 1 

ti. 
(İmam Camer Sadık), imamet 

mevkiini ihraz eder etmez, bütün 
kuvvetiyle (Medine medrese.ıi)
nin ıslahına giriımitti. Medrese 
binası genitletilmiı, derslere d~ 
yeni bir cereyan vermişti. Kendı
si de, ülUınii isli'lr-·iye müderrisli
ğini deruhte etmişti. 

Onun töhreti, birdenmire etra· 
fa yayılmııtı. Artık; Kuf eden, 
Basradan, Yemenden, birçok iliın 
talipleri gelerek, imam Cafer Sa
dığın etrafından toplanmıtlardı. 

ilim ve irfanın bu suretle teves
sü ve inkitafı, hakikat petinde 
kotan geµç isli.rn ilimlerini tet. -
kiklere ve münakaşalara ıevkedı -
yor .. çarpıtan fikirler, isli.m dün -
yasında yeni ,eni nurlar husule 
getiriyordu. 

(Emeviler) in, islim dimağla· 
rına kasten gerdikleri celıalet per
desi her gün biraz daha yırtılıyor
du. Genç islim mütef ekkirletinin 
Medine medresesinde. hürriyet i
çinde inkitaf eden dimağları, is
lam akide ve felsefesini terakki 
ve teceddüde doğru sürüklüyor • 
du. 

itikat ve telikkilerdeki güçlük
ler, birer birer halletliliyordu. lı
limiyet, dar bir çerçeve içinde 
hapıedihniyerek, inkiıafa mani o
lan engeller, birer birer ortadan 
kaldınhyordu. 

(içtihat), her ıeyden üstün tu
tuluyordu. Ayet ve hadiı ile mü
eyyid olan esaslara dokunulma
mak ıartile, telakkilere geliti bir 
hudut veriliyordu. 

(Zamana göre ;ahkam, tebed
dül eder). 

Fikri, esas olarak kabul edilmit 
ti. Bu nazariyenin kaoolüne sebep 
te, (imamı Ali) nin bazı sözleriy
di. 
imamı Ali: 
(Din, (akıl) dır. Ve akıl, (din) 

dir.) 
(Dinin, her zaman makul olma

sı lazımdır.) 
(Bu sebeple din hükümleri, za-

mana göre icra edilmelidir.) 
Diyordu. 
Ve, yi e İmamı Ali: / 
(Çocuğunu terbiye ettiğin za-

man; senin zamanın için değil, ço
cuğunun zamanı için terbiye et.) 

Diyordu. 
Sonra .. yine imamı Ali: 
(Bir memlekete girdiğin zaman 

o memleketin adabına göre hare
ket et.) Diyordu. 

lıte; (Medine medresesi) nde. 
jslimiyetin hikmet ve felıef el eri 
üzerinde uğratanlar, bu eaaılar ü
J'erine yürüyorlar. 

E:nevi ülemasının, <.ah il 
halkı saltanat ve hilafet makamı
na bağlamak ic,in iılamiyetin ah
kamı etrafında çevirmek istedik
leri dar taassup çerçevesini par
çalamaya çalıtıyorlardı. 

(imam Cafer Sadık) ın talebe
leri günden güne aı tıyorc:!u. Bun -
]arın içinde, çok mühim ıahsiyet -
ler de bclunuyordu. Sonraları. hat 
h ba!lrna birer mezhebin sahibi o-
1cın (İma-:n Ebu Hanife), (İmam 
Malik), (Mu'tezile) mezhebınin 
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\ Markoni öldü -- -- .. ,... 
-~ Büyük kaıif Markoni öldii. lsmi ile be 

raber Radyo, telsiz telgraf ve telsiz te 
lefon'u hatırlatan büyük mucici; ölümü 
fen dünyası için hakikaten teiafisi güç 
bir kayıptır. Bütün hayatını in
san zekiaının harikaları iç;n sade-
den Markoni, gözlerini kapctyıncaya ka 
dar ilim ve fenle kucak kucağa nefes al 

Artüvinde imar ve 
kültür faaliyeti 
merkezinden birçok kazalara dı. Kendisi hayatım §Öyle anlatır : v· J A 

Guglielmo Markoni 187 5 c:yliılünün J ayet 
23 ünde Polonya civarında Marzabotto-
da doğmuştur. Profesör Righi kendisine 
Polonyada ders vermittir ve kendisin;n 
fevkalade olan zekasına karşı hayran 
olmuştur. Küçük yaştan itibar en Marko
nide elektriğe karsı büyük ı.;evgi ve te 
mayül vardı. Nihayet hayatını elektrik 
ilmine vakfetmiştır. 

şoseler vaoılı vor 
-~...,.--~--~.----~--~-~---~ • w ......... 

"Çocukluğumdanberi makinelere pek 
merakli idim. Makine oyuncaklari oy 
nar, onları devirir çevirir.bakardım. Bel 
ki her çocuk böyle yapar. Fakat bende 
bu makineleri kendim yapmak arzusu 
vardır. 

Seneler geçti. Fen ve ilim üzerinde 
birçok kitap kanıtırdım; nı!:.ayet bir 
gün Hertz dalğa:arın<lan ve bunlar üze 
rinde yapılan tecrübelere dcıir bir maka 
le okudum. 

Birdenb!re aklıma geldi bu <laLgalarla 
bir yerden biryere haber gönderilebilir 
diye dü;ı:.indşm. " 

Artvlnden gUzel bir görUnU• 

Markoni Hertz dalgalari ile bazi işa 
retlerin nakledebileceğini dilf.inerek bu 
nun çok basit bir ıey olduğunu anlayın 
ca tereddude düttü. Bu kadar basit işi 
herkes dütnmüş ve tatbik etmi§ olabilir 
di. . 

Bu şüphe içini kurcalarken, tecrübele
re ba.Jlayan Markoni ilk önce bir alıcı ve 
bir de verici makine aldi. Alıcı makineyi 
bir arkad~ma vererek bir saç yüz met 
re uzağa gönderdi ve şunları söyledi : 

- Ben üç nokta vuracağım. Eğer du 
yarsan bulunduğun yerden mendil sal 
la ... 

Markoni verici makinesinin başına 
geçtiği vakıt büyük bir heyecan içinde 
idi. Mors alfabesinin S harfıru teşkil 

eden üç kısa noktayı vurdu ve arkada 
şınm bulunduğu tarafa ba.kmağa. başla 

dı. Mendil boşlukta dalga!amyordu. 
Markoni bu tecrübeyi kafi bulmadı, Da 
ha ziyade geniıletmeğe karar verdi ve 
arkadaşını bu ıefer bir tepenin arka.sına 
gönderdi. Seı alınır alınmaz arkadaşı te 
penin arkasından silah atacaktı. 

B:.iyük kbif bu tecrübesini fÖyle anla 
tiyor : 

" Verici makine ile üç noktayı bas 
tıktan sonra yüreğim çarpaıak bekle
diın. Bu bir iki saniye beniın için uzun 
bir zaman teıkil etti. Nih~yet silah 
ıeıini duydum. ,, 

Markoni kesfini 1896 yılında tescit 
ettirerek beratını aldı. Fakat çalışarak 
ko~!inden istifade yollarım temin et 
mek için paraya ihtiyaç vardı. Hükü 
mete müracaat etti. 

Artüvin, (hususi) - Evvelce Art j 
vin vilayeti namile anılan ve 933 sene 
sinde vilayetlikten lağvedilt-rek kaza 
halinde kalan bu bölgede 936 senesi 
bidayetinde Artvin, Borçak, Hopa, sav 
get, Yuaureli kazalarından m:.irekkep 
olmak üzere Çoruh namile yeni bir vi 
layet kurulmugtur. Vilayetin Merkezi 
sathi bakir den 700 metre irtifada bu 
lunan Artvin ıehriclir. Dört bin nüfus 
ve yedi yüz haneden ibartt olan bu 
sehir etrafı şirin ormanlı d3ğlarla çev 
rilmi§ yeşil bahçalar içinde seyrine do 
yulmaz bir yurt parçasıdır. Güzelliğini 
tamamlamak için senelerden beri has 
rctini çektiği elektriğine de iki ayden 
beri kavuşmuş bulunuyor. lnönü mey 
danında Belediye tarafından yaptml 
makta olan şehir parkı de ikmal edil 
mek üzeredir. Park Artvin - Kars 
§OS&Sı üzerinde ve Çoruh vadisine ba 
kan bir mevlcidedir. 

Şehir içinde Ana cadde asfalt olarak 
yapılmakta olduğu gibi şehri Çoruh 
nehrine bağlıyan beş metrelik §OSa 
da muntazam silindırajli şosa öaline ı 

getirilmektedir. 
Artvinde balkevi de vardıı. Halkevi 

nin henüz iki senelik hayatr olmasına 

rağmen bütün kollan hali faaliyettedir. 
Halkevi radyosundan heı:tts istifade 

ediyor. 
Yakında sesli sinema da getirilecek 

tir. Bir kas sene evvel sör,ük bir va 
ziyette görulen vilayet merkezi bu iki 
sene içinde medeni ihtiya~tara cevap 
ve:-ebilecek bir hale gelmiştir. 

Vilayet merkezi Borçka. Hopa kaza 
larına muntazam {Osa ile beğhdır. Şav 1 

şet ve Yusufeli kazalarının aynı şekil 
de şosalara vilayet merkezine bağlan 

ması için bütün kuvvetle ~alışılmakta 
dır. 

Vilayetin gerek merkez kazası muhi 
ti ve gerekse diger kazaları civarı bin 
lerce hektar ormanlarla ve tabii manza 
ralarla süslüdür. Artvinden Karu. gi 
denler olomobillerile karanlık meıe ve 
kutul Ormanlarından yalnız çam silsile 
sine doğru süzülüp giderlerken 
veya Karstan Artvine doğru gelirle\ 
ken gördükleri tabii manzaralan bir 
türlü hatırlarından çıkaramazlar. Oto 
mobil geçmedtgi için henüz bu yerler 
gibi kendisini gösterememiş yaylalar, 
ormanlar, vesair suretle t.tbiatın bu 
muhite bahşettigi manzaraları da pek 
güzeldir. 

Madenlerinin çokluğu ve verim kabi 
liyeti ile anılan Çoruh toprakları baştan 
başa işlenmemiş hazine halindedir ; bu 
gün için işleyen yalnız Kuv&rsahan ba 
kır madenidir. Murğul madeninin de bu 
sene milli bankalar tarafından faaliyete 
getirilecegi tahmin edilmektedir. 

Vilayet merkezinden Şa~et ve Yusu 
feli kazalarına yapılmakta olan şosa 

yolları ikmal edildigi gibi ön kazalarda 
olan çok zengin maden servetlerinin de 
ele alınması tehir cdilmiycrek kadar 
mühim ve verimlihir. Eski devirlerin 
ihmalile unutulmuş bir vaziyette kalan 
Çoruhun bu zengin madenli vadilerine 
Cum'huriyet i:lare:;inin layık olduğu de 
recede verdigi ehemniyet devlet hesabı 
na olduğu kadar mahalli halkin da re 
fahıru yükseltmek bakımından çok ha 
yırh bir iş olmuştur. Zihni Ural İleri sürülen fikrileri ilk bakııta emni 

niyet telkin edici bulmayan, müsbet ne
tice vereceğinden ümitvar olmayan İtal 
ya b:ikümeti Markoniye tatminkar ce 
vap vermeyince kişif İngiltereyc gi
derek ilk telsiz tesisatına Londra.da 
baıladı. Orada kudu. 

Bursa Orman Müdürü ile 
daktilo sallverildiler 

İşte, bugün gözlerini ebediyen haya 
ta kapayan Markoni bu şöhret tesisatın
dan aonra dünyanın adamı oldu. 

1899 yılında Fransa lle İngiltere ara
sında kurduğu telsiz istasyonunda rad 
yo dalgalarını neşreden aletin mucidi 
Branly ile ilk mükilemeyi yaptı. 

1901 de İngiltere ile Fransa arasın 
da tesis ettiği istasyonu az bularak A 
merikaya gitti ve Amerika ile Avrupa 
araaın~ da ilk telsiz istasyonu kurdu. 
Markoni her ilk kurduğu i~tasyonda 
ilk defa kendisi konuşuyordu. Ameri 
ka ile Avrupa araSindaki 2700 kilomet 

Bursa orman mi.idürü Bay Züh
tünün bazı genç kızları geceleri e· 
vine toplıyarak geç vakitlere kadar 
eğlendiği ve bu sırada kanuni taki
bata maruz kaldığı yazılmıştı. Bay 
Zühtü ile birlikte Bursa iskan dai
resi haktilosu Bayan Neriman tev· 
kif edilerek mahkemeye verilmiş • 
di. 

Bursa Sesleri gazetesinin Tem • 
yiz mahkemesince Bileciğe nakle · 
dilmiş ve muhakeme orada yapıl
mıştır. iki mevkuftan başka on bir 
şahit Bursadan Bileciğe gitmişler 
ve Bilecik mahkemesince dinlenil-

re mesafevi aşant ıııesi medcnıyctin hile tiralar milli meclisinin de reisiydi. r 

gelişi telekki edildi. Markoni, akıllan durduracak malun 
1909 senesinde telsiz telefona verdiği keşiflerinden sonra da en aLgun bir 

inkişaf ve terakkiye mükafat olmak üze- ilime fen adami sı(atile yeni keşifler 
re (Nobel Mükafatı) almı§tır. Bundan le uğraşıyordu. 
sonra daima şöhreti. mütemadiyen art- 1930 yılındanberi İtalya Akademisi 
mrştrr. reisi bulunan ve blitün beşeriyetin ·, ...a 

Daha bir kaç sene evvel deniz orta lı olan Markoni'nin ölumü dolay:siyle 
amdaki yatından elektr=kleri sönük bir İtalya ile beraber bütün &ir.yayada ta 

mişlerdir. Şahitler arasında ko ~ 
miser Etem, Enver, polis memur • 
larmdan Basri ve lbrahim ile kız
lardan Zübeyde, Rahmiye ve A
dalet te vardır. Duruşma sabah saat 
dokuzdan akşem yirmi üçe kadar 
devam etmiş ve ertesi günü de yi
ne sabahtan akşama ve gece saat 
yirmi bire kadar sürmüştür. Bile • 
cik mahkemesi, suçluların muhake· 
melerinin gayri mevkuf olarak de· 
vamını kabul etmiş ve Bay Zühtü 
ile Bayan Neriman serbest bırakıl· 
mı~lardır. Muhakeme henüz hitam 
bulmamıştır. 

iyi halde görünmüyordu. F .. kat yine 
canlılığını muhafaza ediyordu. Bu hu· 
susta Lansbury şu beyanatt3 bulunmut· 
tur: 

.. ,~,... 1 
811 ~\.I 8) kuponu 
1 lkırı ,, ltl\7. 

... l<tı<:tık " 1" lı1ıtreıı1ne ~etırer.ıer 
ı 11llrııa 
1 '< •ırıı Mrı ı ımrıuııı tııuıtınrlııı 
ftta rıın 'ıPk 

r lmlPrlnP oıırfl"ı' hı\kt ""• 
ıs -

ttırıu ~"lluıı v" 
1111.rııın \' 0 11111 rntışavlrlertnP tıPı 

111111 rı nı ltltrıtııı:r ımnıp l\~rPnlr 

miiessisi olan (Vasıl bin Ata), 
(Basra) da bir f e1sefe medresesi 
t~sis eden (imam Hıuan BaorD 
gibi, isli.m tarihinde en yüksek ve 
r"'refli, mevkil~ri kazanan zatın 
ı !mam Cafer Sadık) ın (Medine) 
deki irfan ocağrnda yetiıiyort'u. 

(Arkan var) 

şe'l't ri nura b".>ltmamışmı idi 1 ziyetlerimizi beyan ederiz. 

Telsiz telefon üzerine ol.an keşifler~ Markonl ile son konu,ma 
pek çoktur. 'Marlroni Ar:ıerikalı Edison Londra, 20 (Hususi) - Markoni ile 
ile beraber bu asnn en büyük elektri!< son günlerinde görüşen mühim şc.nsi 
Ustadı ve fiz"k alimi it.li. Markoni İtalyan yet İngiliz d:plomatı Lansbu-
ayan meclisi azasından idi ve ftalvan görüşmek için Romıtya gitmiş olan 
krallık akademisinde reis idi Roma Uni- bu zat Markoniyi ziyaret etmiştir. Mar
onnlteılnde prof esördil. Keşifler ve lh· koni bu ziyaret esnasında &ıhhatça pek 

"Markoni bilhassa İngiliz - İtalyan 
m'.inasebatı hakkında endişeli görünil· 
yordu ve İtalyanların istiyerek İngilizler 
ile harp etmiyeceklerini, Büyük Britan
ya ile sulh münasebatını muhafaza için 
son dereceye kadar çalışacaklarını söy
lüyordu. Markoni in~·ı:zıerc yalnız his 

sen değil, kan itibariyle de b:ğlıydı. İn
giliz milletini, İtalyan milletı kadar se
verdi, eski Romanın dünyay<ı bıraktığı 

medeniyet ve kültür mırasını tahrip ede· 
cek fenni ke§iflere karşı büyük bir ner.
ret duyardı. 
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Atatürk ve 
Başvekilimiz 

ltalyan hUkOmell relsine 
ve Marknnl ailesine 

Tazigetleı ini
bUdiı diler 

Ankara 20 (A.A.) - Büyük a· 
}im Marconi'nin ölümü münasebe· 
tiyle, reisicümhur Atatürk tarafın· 
dan Mançori ailesine ve Başvekil Is· 
met lnönü tarafından ltalyan hüku· 
meti reisine a§ağıdaki telgraflar çe· 
kilmiştir. 

Marconi ailesi 
Roma 

Bütün insaniyet, uğradığınız 
kaybı acı bir surette hissetmektir. 
Bu cim felakette büyük Marco -
ni'nin hatırasına karşı müteheyyiç 
tazimlerimle beraber bütün sempa· 
timden emin olmanızı rica ederim. 

Kamil Atatürk 
Ekselans Bcnito Mussolini 

İtalyan hül:umeti reisi 
Roma 

Büyük Marconi'nin ölümü bü

/"ıııu1111ıııııı11111ııııııı1111ıııııııı1111ııııııı111111ıııııı111111ıııı4\ 

) Boğazlar t 
ı zaferimizin ( 
i ytldönümü ( 
i. K d... ·11· = '§ azan ıg:mız mı ı ve E 

1
-siyasi büyük zaferlerden biri } 

olan Boğazlar mukavelesi ge· ~ 
çen sene 20 temmuzda Ce • ~ 

_ nevrede imza edilmişti. Bu su·i 
( retle dün, bu büyük zaferin ilk ~ 

yıldönümünü ya§aclık. ~ 
Yurdumuzun emniyeti ve il· 

dünya sulhu için büyük bir e· ~ 
hemmiyeti olan Boğazlardaki ~ 
Türk hakimiyetinin bütün dev·l 
letlerce tasdik edilmesi üze • ~ 
rine, bundan bir >Sene evvel, §. 

~ Türk ordusu Boğazlara gir ~ 
~ miş ve bütün memleket bü • ~ 
~ yük bayram yapmıttı. ~ 
~ Bu zaferin yıldönümünde ~ 
~ yine ayni büyük sevinci duy ._ f 
§ duk ve dün bütün Türkiye ~ 
~ Boğazlar zaferinin yıldönü · ~ 
§ münü sevinçle kutladı. · % 
c -

\.11ııııııı111111ıııııı111111ıııııı11111ııııııı111ıılllllll11111ııııııı111,,, 

l lanı harpsiz harp 
devam ediyor ..• 

(Ba§ tarafı 1 incide) 
harp usulünü tatbik edeceklerdir. 
notalarına Çinlilerin verdikleri 
red cevabım tadil etmek için ye· 
ni tekliflerde bulunmaları sadece ha· 
sımlarınr şaşırtmak, yahut Avru • 
palıları ve Amerikalıları oyalamak 
maksadına hamlolunabilir. Japon · 
]arın asıl maksatları şimali Çini kuv· 
vet ile kendi kontrolları altına al · 
maktır. Bunun için de hareketlerin 
de sür'at iltizam etmeleri, hedef • 
lerine kısa yoldan yürümeleri ta • 
biidir. Bunun haricinde diplomasi 
vasıtalan sadece bu teşebbüste kar
şılarına çıkması muhtemel olan ha
sımlan uyutmak için olabilir. 

BiR ŞEHiR BOMBARDIMAN 
EDlLlYOR 

Şanghay, 20 (A. A.) - Japon 
kuvvetlerinin saat 14/ 30 da Vam -
pmg'in bombardımana başlamış ol· 
dukları Nankin·den Domey ajansı 
na gelen bir telgrafta bildirilmekte· 
dir. 
SONRA DA TOPÇU DÜELLOSU 

i-ıaiay;ının vazifesi 
(Vstyanı 1 focid,e) 

Hataylı vatandaı sayacaktır ve bu 
sıfatla gerçekten iftihar edebile
cektir. Hatay ülkesi küçük olmak· 
la beraber, istikbalin en mes'ut bir 
devleti olmıya namzettir. 

Fakat Ha.tay ::lkesinin ufukla
rında teressü.:n eden bu güzel is
tikbal manzarasın~ bakarak Ha
tay!ıların rahat cykı:suna ·ıarma· 
ları doğru değildir. Çünkü karşıla
rına çıkan hakikatlere yet.işmek 
için kendilerine bir takım milli va
zifeler terettüp etmektedir. 

Esasen bu hayatta İnsanlar için 
hiç bir hak yoktur ki onun muka
bilinde bir vazife bulunmasın. O 
haktan istifade etmek icin mutla
ka bir vazifenin ifası lazım gel
mesın. 

Hataylıların" yarınki saadetleri 
için bugün yapmaları icap eden ilk 
vazife "Hatay vatandaşı olmak,, 
sıfatını ret.men almak, ynni nüfus 
def terine kayıtlarını bu sureti o ge
çirtmektir. Onun için esasen San
caklı oldukları halde şimdiye ka
dar nüfusa kaydedilmemiş Türk
ler varsa bu muameleyi ikma! et
mekte ihmal etmemelidirler. 

tır ki nüfusa kaydı geçen Hatı 
ların hangi cemaate men~? ı 
duklarının tesbiti meeelesıd~· bC 

ra anayasa mucibince HataY ;f 
nevi resmi cemaatin mevcıı 1 ~ 
kabul edilmiıtir ve her bir ~cJll ~ 
te Hatay meclisine asgari bı! 111ı' 
te Hatay meclisine asgari bır rtr 
ile mebus göndermek hakkı "\ 
mittir: Bu asgari had Türklel 

1
r 

( 8), Aleviler için ( 6), AraP 0 rt 
çin (2). Ermeniler için (2~, ~ıı 
c!oks - Grekler için ( 1) dı:· ( 
habat muamelelerini tanzııtl d'lt 
kontrol etmek üzere teşkil ~ ;o
cek olan beynelmilel koI11!5icı 
huzurunda her Hataylı kendı:s t 
bu cemaatlerden hangisine ıtl dr 
sup olduğunu alenen ifade e fi 
(;ektir ve bu ifadesi nüfus k•Yt\ 
geçirilerek her cemaat için te. ;~ 
kule edecek olan efrat adedi11~, 
re icap ediyorsa, asgari 111 
miktan arttırılabilecektir. b' 

tün mecleniyeti yasa koymuştur. Va- -------------~ Şanghay 20 (A. A.) - Bir Ja· 
pon menbamdan gelen haberlere 
göre Vanping'teki Çin bataryaları 
susturulmuştur. 

Hatay anayasası mucibince San 
cak arazisi dahilinde 1 Ki.nunusa· 
ni -937 tarihinden evvel oturan 
her Suriye teba11 doğrudan doğ
ruya Hatay vatandaşı ııf atını ih
raz ederler. Bunlardan Hatay 
ıtatüsünün mer'iyete girdiği esna
da kaydedilmemiş olanlar vana, 
nihayet bir aene zarfında vaziyet
lerini tayin ve teabit hakkına ma
liktirler. 

Hataylı cemaatlerden he~ fll 
kendHerine anayasa ile verıl :ili 
olan asgari meb•us miktarını f', 
ıeltmek istiyecekleri için sÜl1~1 ıı 
lan Türk Hataylılar ile Alevı ?'d 
Türk Hataylılar bu vazifele~ı~ir 
asla kusur etmemelidir. Hep51 ı1 
!eşerek intihabat komisyonu h\1 &t 
runda mensup oldukları c_eınştir 
lere göre hüviyetlerini teıbıt et 

tan!annm en acı hissini aldığı bu 
yasa cumhuriyet ihükumetinin sa -
tanlarmm en acı hissesini aldığı bu 
lunduğuna emin olmalarım ekse • 
lansınızdan rica ederim. 

ismet lnönü 

Markoni öldü 
vat yani uirincid~ 

MUSOL1N1 ÖLÜNÜN 
ÖNÜNDE EGlLD! 

Roma 20 (A. A.) - Marconi'nin 
ölümünün bais olduğu teessür ve heye 
can son derecededir. Halk, müteveffa 
nın ikametgilıı yakınında birikmiştir. 

B. Musolini, müteveffanın ikametgahı 
.na. giderek naşı huzurunda. eğilmiş ve 
Marconi'nin dul zevccmle ailesine ta • 
ziyetlerini beyan etmiştir. 

iSPANYADA 
Hükumetçiler bir şehı i 
bombardıman etliler 

Burgos 20 (A. A.) - Harp sah 
nelerinden uzakta bulunan Canta 
Jajo fehri dün bir dü§man tayyare 
ıi tarafından bombardıman edil 
mittir. 11 i kadın ve çoccuk ot 
mak üzere 20 kişi ölmüt ve birçok 
ki§İ yaralanmıfhr. 

Alacaklısını 
vurdu 

(Üstyaııı 1 incide) 
Hadise etrafında yaptığımız tahki • 

kat şudur: . 
Ba.hrisefit oteli sahibi Re~t Aksay 

ile 85 ya§lnrmda Adem ba~n uzun mild 
dettcnbcri bir alacak meselesinden 
münazaalı bulunmakta idiler. Söylen • 
diğine göre Adem baba Bahrisefit 
otelinde bir mıktar hissesi ile ayrıca 
da Re.58-t Aksaydan 1000 lira alacaklı 
idi. • 

,Adem baba alacağını muhtelif .za • 
malarda istemi§, fakat bir ttirlil ala • 
mamıı:, bunun üzerine her gün otelin 
kar§ısına. gelerek oturmağa. başl:ımı§. 
Dün tekrar Reşat Aksaya gelerek, 
''Yemek yiyece1C param yok, bana on 
lira 'Ver.,, 

Demi§ ve otel sahibinden: "Git dile 
nerek yemek ye" cevabını vermiştir. 

Adem baba bu cevaptan son derece 
müteessir olarak uzaklaşmış. Bir müd 
det sonra gelerek otelin önünde otur
makta olan Reşada arknsmdan ateş 
etmeğe başlamı§tır. 

Kurşun ses Jerine koşuşan polis A
dem babayı yakalamak istemiş, fakat 
Adem baba. "dur! .. 11 emrini dinlemeden 
kaçarken polis arkasından beş el ateş 
ederek ayağından yaralamış, her iki 
yaralı Cerrahpa~ hastahanesine kal 
dırılrnıştır. 

Rcpdın yarası ağır ve tehlikeli • 
dir. 

Türk"' Isveç 
işbirliği 

(Vstywıı ı i;ıcide) 
tesisatı kurmak üzere bir teklif yap -
mıştır. 

Ericsson sasyetesi direktörü B. 
Holm, Türk misafirleri şerefin~ bir 
öğle z.iyaf eti vermiş ve bu ziyafette 
Müdafaa nazrrI B. Nilsson ile daha bir 
çok zevat da hazır bulunmuştur. 

• * • 
İsveç hükumeti tarafından Nafıa. ve 

kilimiz uercfine verilen bir ziyafette 
İsveç Hariciye nazırı B. Sandler bir 
nutuk söylemi§ ve vekilimizin, İsveç 
hilkıimetinin davetini kabul ederek 
gitiğinden dolayı tc§ekkü.r etmiştir. 

B. Sandlcr nutkunda TUrkiye ile İs 
veç arasında coğr-a.fi uzunluğa ratmen 
daima dosUuk bağlarmşn bulundu -

Yalnız Vanping yakininde top 
lanmış olan Çinlilerin diğer bir gru· 
pu ile §iddetli bir topçu düellosu 
yapılmaktadır. 
MUHAREBE GENlŞ MlKY ASTA 

o Tkyo, 20 ( A.A.) - Dom ey a
İf'"'' ... Jan0n k·t~utnıın bu~ün ma • 
halli saat 14-43 teVangping mm· 
takasındaki Çin kuvvetlerine kar· 
şı "tenkili,, bir harekete geçmi§ ol
duklarını tasrih etmektedir. 

Pekindeki bir Çin menbaından ge· 
len haberde, bugün öğleden sonra 
Vanping'deki muh;ısamatın "geni§ 
mikyasta olduğu,, beyan olunmak· 
tadır. 

MUHAREBE DURDU 
Pekin, 20 (A. A.) - 40 dakika 

süren muharebe durmuıtur. Pekin 
ile Tiyen-Çin arasında.ki demiryolu 
münakalatı tatil edilmiştir. 

ğunu işaret ederek bugün bu bağların----------------

iktisadi milnasebetlcrıe kuvvetlendi_ Feci bir kaza 
ğini söylemi§ ve demiştir ki: 

Yeni Tilrkiyede yüksek devlet ada- Vat yani birincide 
mınız Kamal Atatürkün idaresi altın- nat duvarları yapılmıştı. Bir hafta ev 
da, iktisadi hayatın bütiln sahalarında Yel deta.şlar sökülmüş, toprak seviyesi 
muazzam bir yapıcılık eserine devam o kazılmak surctile indirilmiye ha.alan • 
lunmakla.dır. Bu' a'kşamki misafirleri. mıştı. 

mizin ve bilhassa B. Ali Çctinkayanın Diln dört amele Parapalas otelinin 
bu eserin yapılmasına olan iBtirakleri bahçesi ile Gardenbarm arkasına dü-

Ancak b"u i§de gecikmek doğru 
değildir. Zira yakında Halayda 
mediı intihabr yapılacaktır:. Bu 
intiha.bata bir Hataylının ittirak 
edebilmesi için ilk §art Ha.tay va
tandatı vesikası almıt bulunmak· 
tır. 

Sonra dikkat edilecek bir nok .. 
ta vardır: Statü yalnız fiilen Ha
layda. oturanlara vatandaşlık hak
kı vermekle kalmıyor. Hatay hu
dutları dahilinde doğup ta bugün 
Türkiyede, Suriy~e, yahut diğer 
bir ecnebi memlekette bulunan 
kimselere de burada vata.ndubk 
hakkı veriyor. Bu vaziyette olan 
kimseler kendilerini kaydettire
cek olurlar ise, yak!Jlda yapılacak 
Hatay meclis intihabatına iştirak 
edebilirler. Bundan sonra her Ha
taylının haiz olduğu sivasi ve me
deni hakları iktisap ederler. 

Umumi olan bu kayıt muamele
sinden sonra hususi mahiyette i
kinci bir kayıt muamelesi olacak-

melidirler. 
ASIM US 

Stadyumdaki 
• 

merasım 

(Üatymıl ı inciJt) 

" - Bugün alayımızın unutaııı1': 
caği büyük bir bayram günuııd~ 
Bugün milletimiz.in Ulu Önderi BU~ 
komutanımız Atatürk namına Olb'', 
ral eli ile bu güzel ve mukaddes ~ 
cağı aldık. Alayımız bu şerefli # 
her sene layık olduğu kıymet ve ebe;. 
miyctle kutlulayacaktır. 

0 Bu sancağı daima yükseli:ıerdc 
galandıracak olM alayımız harpte ~r' 
disine düşen vazifeyi her zaman )'& 

caktır. J 
Daima büyilk bir kuvvet ka)'ll 

olan Atatü.rke alay namına derin nıı; 
ne tve şükranlarımızı bildirirken ° 
ebedi bağlılığımıza. da and içiyorıJZ-''< 

Bundan sonra İstiklal mar~ı ve şl~~. 
marşı söylenmiş, kahraman Mch!Jl;ır 
çikler önde yeni alay sancakları olşııe 
ğy halde Drgeneral ile diğ<:r gener 
rin önünden geçmişlerdir. ·~f 

Askerler merasimden sonra ınuıı g!' 
ları önde olduğu halde luşlalarınıı. ' 
mi§lcrdir. 

rnalllmdur ve ııakkile t.a:ıcd.iri mucip bu §Cn duvarın dibi yoı seviyesine indiril K V I I d 
lunmaktadır. fsvcç mühendislerinin mek üzere kazılırken bu kısımdaki du- a yserİ 3 İ İğİD en : . 
tecvrübc ve maharetlerini ve sanayiin var ansızın çökmUştür. ıre 
yilks<!k kalitedeki istihsaliı.tıru emrini- Duvar;n dibini dört amele kazıyor. l - Bulgaristan göçmenleri için Kayseri Vilayeti Merkez kaza.sına bağlı 
ze venni§ olmakla. Türkiy~nin tcrak- du. Bunlar çöküntü altında kalını§- lahiye nahiyesinde yapılacak 20 tek 15 çift kargir. 
kileri ve bazı nisbette yardım etm:ş _ !ardır. 2 -.Develi kazasının d rt köyüne yapılacak 64 tek ve 64 çift ltfırgir 
tir. İsveç bu i§tirakindcn dolayı Duvar büyük bir gürültü ile çökmüş, 3 - Bünyan kazasının beş köyünde yapılacak 75 tek ve 44 çift k&.rgit_ e1 
cidden iftihar etmektedir. Zan. etrafı göz gözü görmiyecek dere. 4 - Pınarbaşı kazasının 25 köyün de yapılacak 93 tek ve 181 çift kargır 
ncdiyorum ki TürkiyeJc bundan recede toz toprak kaplamıştır. pazarlıkla imal ettirllecekttr. if ,~ 
memnun kamış bulnnmaktadır. Kazayı Perapalas köşesinde nokta 5 - Bu evler:n bil'umum inşaat malzemesi ve işciliği flartname ve kcŞ 
Belki de Türkiye. İsveç işo'.rliğinin bu bekleyen 1468 numaralı zabıta memu- rakalarına göre müteahhide ait otma.k ti zere anahtar teslimidir. fil' 
sayfası daha. kapatılmJ§ değildir. Bel- ru İbrahim Tümere haber verilmiş bu 6 - Pazarlık 28 Temmuz 1937 Çarşamba gUnü saat on dortte Vilayet 
ki defcn ve sanayi adamları, bu derece memur telefonla merkezi, itfaiyeyl ve kamında: loplanacak komisyonda ya.pılaca.ktır. ' . Ji 
büyük muvaffakıyetle devam ettirmek sıhhf imdatı haberdar etmiştir. '!~Tek kargir beher evin muhammen bedeli 601 lira 21 kuruş AltıyU;~ 
tc olduğunuz yapıcılık eserinde sizlere Bir kaç dakika sonra sıhhi imdat ile ra. yı~ıbir kuruş ve çift ki.rgir beher evin muhammen bedeli 1074 lira 25 cC 
bundan böyle de faydalı olacaklardır. itfaiye kaza yerine yetişmi§tir. yetmış dört lira yirmi beş kuru§ hesabi le mezkur evlerin muöammen bedeli fır1 
Nafıa vekilim.iz B. Sandler1n nutku Kazma küreklerle toprnklar açılmış muu ce?1'.an 478076 lira 92 kuruşt~r. Dörtyüz yetmiş sekizbin .. yetmiş aı~ı Jl1i~ 

na cevap vererek nazırın zikrettiği amelelerden ikis! ağır yaralı olarak doksan ıkı kuruştur. Muvakkat tcmınat bu muhammen bedele gore kanunı 
geçen asırlardaki Türk elçilerinden Sa çıkarılmıştır. darıdır. ret 
it Mehmet efendinin sözlerine iştirak Bunlar Refet og·ıu Tahsin 1. M ta 8- Evler toptan verebileceği gibi kaza üzerine veya yüzer evden il>' 

f_ ıe us rt' .. ·a d . . , 
ettiğini: .usveçlilerin misafirperver ol- fa oğlu Hasandır. Dig~ er ik· 1 • pa ı uzerı en e verılebıl.r. lll 
d ki · .. 1 ame enın 9 E 1 "d ı · k ' f f • "d • art l · · ·· k c ııJl u arını gordügünU, eski bir maz:si de cesetleri çıkarıimı§tır. Bunlar da . -:- v ~re ~ı .. p an. ~!5· ve e.nnı ve.~ ~rı ş nam: erın ~ gornıc v 1<&J1 
olan Türk - lsvcç dostluğunun bugün Abbas oğlu Kenan ile Şül<r·· vl A mak 'lçın tatıl gunu harıcı olarak ıhale gunune kadar Kayserı, İsh;nbul ts tJf· 
daha fazla kuvvetlenmesine 8.mil olan zizdir. u og u • Müdürlüklerile Ankarada İskan Umum MüdUrlUğüne müracaatları Ufuı olıı1186 , 

..43 
sebepleri işaret ederek derr.i§tir kl: Yaralılar hemen sıhhi imdat otomo 
~k~~ hwç rnUh~d~~in w biliile~y~~hastahM~iek~dı.~~~~~--~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~ 
teknisiyenıerinin kıymetli yardımları - rıımışlardır. Devlet Demiryolları 9 uncu işletıtıe 
nı istemekle, İsveçin bu uzun gayreti ~ 

Cesetler tıbbı adli ile müddeiumumi O k } d 
nin semerelerinden istifadeyi bilmiştir. ı· re to·· r u·· g"' u·· n en ·. 
Ekselans İsmet tnönünün Büyük Mil- tarafından muayene olunmue, morga .. t' 

naklolunmuştur. 7 ır let Meclisinde söylediği gibi, bu U?kni Muhammen bedeli 20800 lira olan 3000 meşe travers 2 ağustos 193 d' 
siyen ve mühendisler, hükfımetim tıira Kaza hakkında adliyece tahkikat zarteıi günü ıaat 15,30 da kapali zarf usulile Sirkecide 9 uncu işletme binası" 

yapılmaktadır. 
fmdan kendilerine tevdi edilen işleri, satın alınacaktır. ,t 
emsaline nadir tesadüf edilebilir tak. ----------~--- Bu i§e girmek isteyenlerin 1560 lir.alık muvakkat teminatla kanunun taYi~~! 
dire şayan büyük bir dikk"lt ve ihti • devam niyetinde bulunduğu için, bu tiği vesikaları, reımi gazetenin 7-5 ·936 tarih ve 3297 No. 1ı nushasında int~~' 
marnla yerine getirmişlerdir. Bundan mesut maziden mülhem olarak, istik- etmi§ olan talimatname dairesinde alınm ı' vesika ve tekliflerini ilyni g:.in 
dolayı Yksek Şefim Reisicumhur A • balde de İsveç teknisiyenlcrinin, 1sveç 14,30 za kadar işletme binasındaki komis yon reisliğine verilmeleri lazım~ır· ., 
tatUrk, memleketinin ka.lkmması için endüstrisinin i§birliğini istiyeceğine Şartnameler parasız olarak Ankara da Malzeme dairesinden ve Sirkecide 

1 

b~ladığı muazzam esere durmadan §Uphe yoktur. !etme komiıyonundan dağıtılmaktadır. .(4239) 

d 



---

lstanbul Belediv~si ilanları Necmcddin ve Kemal Haliı ve Fatma r
- s..ıtlMhmti birinci ıulh hukuk maJI 
kemeelnda: 

Soa..ı..=-:- Celilenin .. yian ve miiateteken muta 
~ ~ IUlanıak içiiiiin-300-=lit=r=eı=ik:;;::tank:;;::;;l;;ar;;la_m_tliiiiceiiiihiiiihiiiieiiiiam33iiiiiiiitaniiiiiiiiiP.•s•u•a.raiiiiiiiiiiib~as-ı ~ oldukları İatanbul Aluildar ma 
t:lar. ~--~llltur. Bu arabaların hepelne 2800 lira bedel tahmin olunmut balJnlnde Y erebatan IObtmda e.ki 
~\IQL!Jleal ~Vasim MUdürlUjllndePriUebilir. İstekliler 2490 Numaralı ka 20,20 mükerer ve yeni 46. 1/ 48 kapı 
217.937 &lılı Veaıka ve 193 liralık itk te mln.at makbua veya mektubile ber&ber ye 54 ada ve 14 panel numaralı= 965 

Pertenıbe CUnü BJl,9.t u de Daimi EDoümende bulunmalıdırlar. == buçuk metre murabbamda ananın 
(B) ''4411,, lsalei ıuyun zımnında furuhtu tekarriir 

Senelik 
ederek mtızayedeye vazonulmuıtur. ve 

ilk heyeti umumiyenin kıymeti muhamme 
teminatı nnl (4500) dört bin beı yila liradır. muhammen 

~ . ktruı 
(illa llnıak ~ eaddelinde 12'7 numaralı liUIUbe duvan 
ıt-.ıı ka .. ) 15 lira 
çe ~ lakele caddelinde 4/lN. lı gar.ino ve bah 

1,13 

'Y 15 lira 11.25 

htUer ::- lenrt.l, aenelik muhammen ktrasile ilk teminatlan yazılı olan ma 
dar 'Yrl tarihinden ıt:baren 938 - 939 - 940 1eneleri mayısı sonunp ka 
lnelert ~kira.ya verilmek üzere açık artırmaya konuşmuolardır. Şartn& 
tebıbıat lllak DıUdUrlllgtlnde görUlebilir. İstekliler hizalarında gösterilen hk 
ınt Enctbn bua veya ~ktublle beraber 22.7.937 Pereembe gUntı saat H de Dal 

ende bulunmalıdırlar. B) (3983) 

Ecn•llk ilk 
mu~•mmen tem!nat 

l!tıyUclered kir••· 
l()f JQet.re e BUyilkdere caddesinde 209 N.lu kah,·e karşısında 
8'11'lk~W'abbaı ana 10 ,0,75 
6? llaetre Buytıkdere caddeıinde 90 N. lı kahve k&r1ıamda 

blUJ'dbaı ana 13 0,98 

hlab~.lenıtl, 1enelik muhammen ldralarılc llk temina.tlan yazılı ol~ 
taya ~1111 tarihinden itibaren 938 seneleri mayısı sonuna kadar ayn ayn kı 
dürı~ it i1zere açık artırmaya konulmU§lardır. Şartnameleri Levazım mü 
Y& ın.ı.._. ~rillebilir. latekliler hızala.nnda g&st.crilen tık teminat makbuz ve 
buıu~:~ıe Jleraber 5.8.937 Peqembe günü saat 14 de Daimi Encimende 

~lar. (8) (-i<il&) 

l<etit \Seaıir ~eli 725 lira 69 kuruş olan Floryada aoyunma kab!M>lerine telli 
'"1akı •e • elbiee ulam ve tampon konmua puarlıfa konulmıııtur. Keşif 
~ Yllıııllrtoaaıeaı levumı müdilrlUfUnde görUlebiltn latekliler 4900 N. Ju ka
»'eaı eb}i Vflllikadan batka Belediye Fen ltlerl mUdilrlUgtınden alaca.klan 
le berabeN VemiJcaaile 6' lira ü kurutluk ilk teminat makbuz veya mektubile 

r 22.7.937 pergem~ günü saat 14 te Daimi Encümende bulunmalıdır. 
(4374 

Birinei açık artdırmaaı 25.8.937 tari 
hlııe musadif çarpmba cUnU saat on 
d6rtten on altıya kadar icra kılınacak 

ve kıymeti muhammeneaillin yUr.de yet 
mit beşini bulduğu takdirde ihalei kat' 

ıyni yapdacakdır, bulmadıtı takdirde 
en son artdıranm taahhüdü baki kal 
mak üzere on bet cUn llWcipetlc temdit 
edilerek ikinci açık artdırması 9.9.937 
tarihine müsadif perıembe gilnil uat 
14 den 16 ya kadar icra olunacak ve o 
cUn en çok artdırana ihale edilecek 
dir. 

ipotek sahibi alacakblarl.t diğer ali 
kadarlann iş bu arsa. U7.erindeki hakla 
nnm hususile hab ve murafa dair o 
ıaiı iddialarını evrakı mUsbltlerile yir 
ml glln içinde bildirmeleri l&zımdır. Ak 
il halde haklan tapu siclllerile sa.bit 
olmadıkca satııt bedelinin paylaşmasın 
dan harıç kalacaklardır. 

Müterakim verğiler borçlan nis.betin 
ele hiuedarlara ve telllliye ve vakıflar 
kanunu mucibince verllmui IUım ge 
ten yirmi senelik taviz bedeli ve ihale 
pulu ve tapu masraftan mjıteriye ait 

tlr. Artdırma p.rtnamesi itüu ilin tari 
hinden itibaren mahkeme divanhaneai 

ne talile kılmmı~dır. 
Talip olanlann kıymeti muhammene 

linin yüzde yedi b~uğu ni8betinde pey 
akçaaı ile oeUn ve uatte lstanbulda Di -van yolunda dairei mahau1111nda Sul 

}rEMMUZ 1937 

Askeri Lise ve Ortamek
teplere ücretle Öğretmen 

aranıyor 
1. - lstanbulda Askeri Liselere: Fizik, riyaziye 

Buna Aıkert Uscalne : Edebiyat, riyuiyc, Almanca 
ltırıkkale Askeri Sanat lisesi: Edebiyat, coğrafiya, riyaziye 
Erdncan Alkeri orta okuluna: Türkçe, tarih gurubu, Fransıza, musik1 
Konya Gedikli Hazırlama ortaokuluna: Tarih gurubu 
Ankara Gedikli Huırlama ortaokuluna: Türkçe, riyaziye, AlDfnca öğretmeni alı· 

racaktır. • 

2. - isteklilerin liae ve orta mektep öğretmen ehliyetini haiz olmaları prttır. 
Ehliyet; Univenite mezunu olmak, O'niversitede imtihan v•erek ehliyet almak, 
E.UltUr Bakanlığı kararile öğretmenliği tasdik edilınit olmaktan ibarettir. 

3. - lıtanbul, Buna, San'at liselerin~ birinci maddede yazılı denler için 108, 

126, ortı ve ıedildi orta mekteplere aid dersleri için 98, 108 liraya kadar ücret 

verileiektir. 
4. - 1ıtekli olanlar; dilekçelerine &J<'ğıda sıra ile yazılmış evrakı bağlıyaralc, 

Ankarada Milli Mlldafaa Veklleti Aıkl'rt Liseler m:ifettiıliğine göndermelidirler. 

1. - Tudikli ve fotoiraflı fiş 

2. - Yllkaek tahsil phadetname, tasdikname benzeri veya ehlietnamı 
tasdikli benzeri. 

3. - NUfus tezkeresi tasdikli sureti. 

4. - Askerlik durumu baklanda vesika. 
5. - Hüsnühal varakasr. 

5. - 4. Maddede yazılı evrakla müfetti~liğe müracaat edip durumu uygun olan 
i~rdan biWıara ıu vesikalar iatenecektir. 

1. - Tam tepilli askeri hastahanelerden alınacak sağlık raporu. 
2. - Noterlikçe tanzim edilecek taahhüd senedi. Örneği müferi°işlik• 

teb nrilecektir. 
6. - İsteklilerden yazıb tartları haiz olanlar 15 Ağustos 1937 gününe kadat 

ınJracaat etmelidirler. 
7 • ..: Dileği yerine getirilemeyenler bir hak iddia edemezler. (39:.19), 

Emniyet Umum Müdürlüğünden: 
ı _ F.Jde mevcut örnekleri ve prt.namesinde yazılı vasıfları dairesinde Z& 

bita memurları için azı 5800 çoğu 6000çift fotin ile azı 300 çoğu 500 çift getir 
ka.palı zai'fla 8.8.937Cumagünllsa&t15de sa!m alınacaktır. 

~irha.ııe memur ve müstahdemlerine kuketile beraber ya.ptırila.cak 48 

~ e~1:~ &Çık eksiltmeye konulmuştur. Memurin elbiselerine 17, müatahde 

1-u. -.ne de 13 lirabedel tahmin olunmuştur. Kumaş ve mal~me nümune 

~ ~ levuun qıüdürlilgünde görUlebilir. latekliler 2490 N.lı kanun 
l~ hP,...._ - veefka ve S8 lirıı 80 kunlfluk ilk teminat makbuz veya mektubi 
~. ,. ~ 2.8.937 pazartesi gUnll N&t H te Daimi Encümende 'bulunmalıdır 

tanahmet birinci sulh mahkemesi bqki 
tabetine 937 /27 Numara ile müracaat 
lan ilin olunur. ''22732,, 

2 - Fotinin beher çiftine Beş lira ve getirin beher çiftine üç lira fiat tak 
dtr edllml,ur. 

3 -Bu levazım& a.id prtnameyi almak ve nümunelerini görmek isteyenle 
----------------- rln Emniyet Umum M11dilrlilgil Satmal ma Komisyonuna müracaat etmeleri. 

T ASHIH 4 - Eksiltmeye girmek isteyenler 2362 Hra. 50 kuruşluk teminat makbuz 

-.......___ (B) "4297,. 

1 -----~~~~~~~~~~~~~~~~----

~!! n b~ ı P. T. T. VIJAyet MOdOrlDğUnden: 
de ~ naJu? vuıtalarmdan olan bir Fort otomobilin şartnamesi dahilin 
1lla rtınn ;:ııc eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 6.8.937 tarihine milsadif Cu 
~ Yilkpaetahane binuı birinci katta İatanbul P. T. T. Viliyet Müdllr 
lt 541 u !lliltetekkıı alım 1atım. Koınlayommda yapıl&caktır. Muhammen bede 
ltıeJc Ye l'a DlUVa.kkat teminat 40 lira 58 kuruştur. fateklilerin şartnamesini gör 
~el rneııc~UVakkat temina,tlanııı yatırmak l1aere eu:ltmı gUn ve saatinden ev 

llUdUrlUk İdari kalemine müracaatları. (4396) 

..._______~----~~~----------------------

19 / 713 7 tarihli nüshamızda Ka- veya banka bektubunu muhtevi teklif mektublannı ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 

dl'-o"y v·-'Lıflanna aı·t 3988 numa· t1ncll macldelerinde yazılı belgelerle birlikte eulltme gUrıU saat 14 de kadar 
" ... •-'-· teıdJm etmeleri. ''215'.. "~., ralı ilinm baımda yanlqhlda latan- AVU&&9.1-

bul vakıflar baflığı konuımuıtur. lstanbol Beledlyestnden: 
T aahih olunur. Tifo hastalığına. kartı yapılmakta olan mücadele icabı gıda maddeleri satan 

ZAYi 
3265 num~ralı arabacd ehli. 

yetnamemi zayi ettim. Y eniıini •· 
lacaiımdan eakiainin hükmü yok • 
tur. . ~2637 

Hacı oğlu Ahmed 

seyyar, sabit bilcUmle esnafın 7 Agustos 1937 ak§amma. kadar Belediye Atı 1s 
tuyonlannd& tifo qw ile aşılan.malarılizmıgelmektedir. Umumi Sihha 
ta teaıluk eden bu meseleye ehemniyet venniyerek Tifo a§ılarmı yaptumamıı 
ıolan ve qılandıktan sonra :ıla.caklan a il veaikalannı ibraz etmiyen bu Jibi esna 
.fm ean'atlannın icrasına müsaade ecli,lmiyecegi ve bu vesaiki yanlarında ve 

ya menaup bulunduklan müesaeselerde bulundurmaia mecbur oldukları ilin olu 
nur. "4379,, 

\' sek llğretmen okulu satınalma komisyonu başkanhğından ı 
' 

1 Yeni eaerler 1 

SiYASAL BiLGiLER 
Siyasal bilgiler mecmu881nm 7 S 

ıncı sayısı dolgun yazılarla çık • 
mı§tır. Tavsiye ederiz . 

tkJn Erıalun cinsi 
tı ek 

Aı 

Kilo 
14000 

tık teminat Tahmin edilen fiat 
· Lira K. Kuruı S. 
138 00 10 75 
200 25 44 so 

Çok 
Ktlo 

17000 
6000 
2000 66 75 44 50 

ltt ~~bç ve kıvırcık) 
tı Usu) 

~~·•ltt) 1000 750 23 25 31 00 
'l'~ (Antalya) 2500 2000 3 ı 88 17 oo 

5000 
1500 

ltuflı f 600 500 2 03 4 50 
liobut aıutyı 800 700 7 20 12 00 
turu bt. 300 200 2 48 11 00 
le.ıl'Qu rbunye fasulye 400 300 3 15 10 50 
Sihh 

11 lftertiınek 150 100 1 07 9 50 
\' lllercinıek 7 S 50 62 11 00 

lt~\ltta 20000 adet 17000 "· 18 7 5 1 25 
L._ • 3400 2900 66 30 26 00 

Tarih OUn Saat Eksiltme tekli 
22/7 /937 Perıembe 14 Açı~ eksiltme 

.. .. " " 
" 

.. " 
" .. •• " .. .. .. " .. .. .. " .. .. .. " 
" " .. 

" .. " .. " .. " .. " 
" .. .. .. .. .. .. 

" 
" " k.~ PeYnir 1000 7 50 24 00 23 00 

~-'-ru-·n_·--~~~~~----------~-4_0_0~~~~----2-so~~~--~1-5~0_0~--------~-s_o~o_o~-----·-·~----·-·~--'-'-----~------
" .. .. .. 

~rna 1600 1400 16 ıo 14 oo 23/ 7/ 937 Cuma 14 Açık eksiltme 

""ı rt,., 700 500 12 08 23 00 
~ 75 50 1 30 r 23 oo 

0d111t 200 150 2 25 15 00 
~ 225 Çekf 200 çeki 47 25 280 00 
tali nı kanıurn 2soo 2000 6 51 3 so 
"e\.tPle k~-u .... 
~ ~ -'"" 60 Ton 50 Ton 67 50 ısoo 00 
~e\iat~~lcıfa ilzUın 600 500 8 1 O 18 110 

.. "ru triJr 250 200 6 57 35 
'"rıa q 2 50 200 7 50 40 
ttQı Yıaı 150 100 6 19 55 
it fıatııı 50 40 2 25 60 

ll'aıı~~ lO 25 41 l8 
~ 200 150 10 50 70 
ltuııa '-sr 15 ıo ı 3S ' 120 

~~ ldO 50 l 13 15 

t37 lalba Oiretmtn okulunu )(ayıl •ltıuye konuldutu vı 1klİltmeni11 ler muhulplili binuında toplanan il• 

~ ~· kadaı ihtiyaeı olan vı hanci &ün ve aaıtte yapılacaiı ve bun. tınalmı komisyonunda yapılac:aktır. 

" .. .. ., 
" " .. •. 
,, .. .. .. 
" .. .. .. 
.. ., •• .. 
.. .. .. " .. .. " " 
" .. .. " .. ., " " 
" .. " " .. ., .. " 
" .. .. " .. " .. " .. " .. .. 
" " 

,. 
terin belli &\in ve aaatten bir saat enel 
teminatlannı YUkaek mektepler muha. 
aipliii veznesine yatırmalan ve prtna· 

Dr. Hafız Cemal 
WUIAN mlM 

Dahiliye Maıehanuı 
Puardaa bqka gftnlerde 6fleden ecıara 

pat c 2.~ tan e ,. , kadar- lat11Dba1da Dlna 
voıwaa c UK> numaralı buaual kablaellnd• 
baatalann.ı kabul eder. SalJ, cumarteal sDD 
ıert •bah "'9.~12" uatıert bakDd fukarQa 
matısuıtur. Muayeaebaııe •• " teı.rcıe: 
a.l IClflık telefon: il~ 

. Giz Hakimi 
Dı. ŞilllriJ Ertan 

1 

C.talotlu Nurut'lllWlfye cacl. No. 3( 

(Clıtaloflu Eczanesi ,aDlllda) 
Telefon. 22566 

Gorio· E!at>a 
H. Balzak • H. Rifat 

Sayfiyeye gitmemen evvel mutla· 
ka bir tane tedarik edin. Büyük 

roman 
V AKIT Kitabevi • 1.00 kurut ----···----------

ZAYi 
4 304 numaralı tayfa cüzdanımı 

zayi ettim. Y cniıini alacağımdan 
eakiıinin hükmü yoktur. 

22727 
Çeşmcmcydam Mevlud ~. ~ " aaiktan yuııa ylyecık lara lk ilk teminat mUrtarlan da yanla- Ekalltmeye cfreceklerin 937 yılı tl• 

~ ...._ llllktarıan ebiltlill prtaa· nnda YIGbnıttır. caret odasından ve veklleten hareket meyi ıörmek üzere Beyuıtta Univeral· ------------------. 
e., . .;: lr tl1ft ~ ateterf1m11tir. Ebatme tıtanbuWa nkt düyunu edenlerin noterlikten alacakları veıika• 

~ nkacatın ne ıuntle ek· umumiye binası~ Yebek mektep- tarı lbru etmeleri mecburidir. ı.tUJI. direktlrlUfilne baıvurmalan ilin olunur, 
ti arka .. ndalci Yüksek öiretmen okulu Sahibi: A11m Us 

Neıriyat Direktörü: R. A. SevengU 



Züİnrüt Yalova Kaphcalarının 
Asırlardanberi tecrübe edilmiş Radyo aktiviteli 

ve müsekl<in hassaslı meşhur suları müzmin roma
tizma, siyatik, ağrılı bağırsak iltihapları, Antrekolit, 
müzmin ishal ve dizanteri, ağrılı basur memeleri 
ve sancı l.ı kadın hastalıkları, nikris ve her türlü 
Nevoulij ler gibi hastalıkları süratle tedavi eder. 

Bu sene kaplıcaların . gerek tıbbi ve gerekse otel, 
lokantalar ında büyük tekemmüller yapılmıştır. 

Bir Hazirandan itibaren fiyatlardaki ucuzluk 
bilhassa calibi dikkattir. 

Çınar oteli : Bir günliik pansiyon komple bir kişi için otel 
ve yemek 325 kuruştur. iki kişi için otel ve yemek 550 
kuruştur. ' 
Bilyilk otel: Bir gUnlilk pansiyon komple bir kişi için otel 
ve yemek 350 kuruştan başhyarak kat ve odalarına göre 
7 liraya kadardır. iki kişi için 6 liradan 9 liraya kadardır. 
a ileler için ayrıca tenzlU\t yapılır. 

Lokantalarda büyük bir itina ile hazırlanan 
yemeklerin tabildotu: 

BUyUk lokantada 100 ve Park lokantasında 70 kuruştur. 
Alakart yemek fiyatlarında da tenzllAt yapıhnıştır. 

Banliyo fiyatları geçen seneye n~zaran 
çok ucuzlatllmıştır. 

J a ndarma Genel Komutanlığı Ankaru 
Satınalma Komisyonundan: 

ı - Bir ~iftin yirmi altı kuruş kıymet biçilen vasıflarına ve örneğine uy. 
gun 112516 çift iplik çorap 27/7/937 salı günü saat onda kapalı zarf usulile sa
tın alınacaktır. 

2 - Buna ait şartname 146 kuruş karşılığında komisyondan alınabilir 
3 - Eksiltmesine girmek istiyenlerin 2194 lira 6 kuruşluk teminat mektu. 

bu veya sandık makbuzu ve şarnamede yazılı vesikalı teklif mektubunun en 

İstanbul Asliye altıncı hukuk mah 
kemesindcn : 

Naıiha tarafından Erzurum vilayeti 
nin Yusufili kazasının Çörkenis kariye 
sinden Bahri oğlu Osman aleyhinde ika 
me olunan tescili nikah davasının icra 
kılınmakta olan tahkikatınd.i : mudda 
leyhin ikametgxhınm mechuliyetine bi 
naen ialenen yapılan davcı üzerine 

ua 
Bu akşam saat: 10 da 

Münür Nurettin ve ıu·IUIA~~g;ı 
konseri c Nefell bir gece) 

Sinemada ROBERTA bir katta devam eder. 

Muhammen bedeli 210.000 lira olan 100 ton metal ile muhammen bed 
176.000 lira olan 80 ton kalay ve 10 ton antimuan 31.8.1937 Salı günü saat ıs,S 
da ayrı, ayrı kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alına~Ul'd 

Bu işe kirmek istiyenlerin metal için 11.750, kalay ve antimuan içın 

10050 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi ga 
tenin 7.5.1936 gün ve 3297 veya 1.7.937 T. ve 3645 No lı nüshasında intişar e 
miş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün sa 
14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır 

Şartnameler (880 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vemelerinde satılmaktlı 
dır.) (4206) 

Muhammen bedeli (13.000) lira olan 130 adet vagon örtüııa 3 - 9 - ıgsf 
Cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara.da. idare binasında sat 

i'Jınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 97 S lira Jık muvakkat teminat ile kanunun 
1 yin ettiği vesikaları, re11mi gazetenin 7 - S - 1936 G. 3297 veya 1 - 7 • 193 

3645 No. 1ı nüshalarında intişar etmi' olan talimatnameler. airesinde a1J1ı• 
mı§ vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komis~n reisliğin" 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpa~clJ 
Tesellüm ve sevk şefliğindf'n dağıtılın aktadır. (4285) 

Muhammen bedeli (5860) lira. olan porselen telgraf ve eleklrik izolatörl~ 
ri 1.9.1937 Çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada :rı1ıı!1• 
Vekaleti binası içinde Malzeme dairesinde toplanan Merkez dokuzuncu arW 
ma ve eksiltme komisyonunca satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (439,50) liralık muvakkat teminat ile kanunuJl 
tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5.1936 gün ve 3297 veya 1.7.1937 I· 
3645 No lu nüshasında intişar etmiş ol an talimatname dairesinde alınmış vesi• 
ka ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar İdare malzeme dairesindeki JcO' 
misyon reisliğine vermeleri lazımdır 

Şartnameler parasız olarak Ankar ada Malzeme dairesinden, Haydarpa§f• 
da Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtıl maktadır. ( 4207) 

İdaremiz Malzeme Dairesi emrine Lise ve daha yukarı tahsil görmÜ§, Al• 
manca veya Fransızca lisanına bihakkın vakıf, müsabaka ile dört memur alı111 
caktır. 

Kanuni evsaf ve ıeraiti haiz ve Askerlikle alakası bulunmayanların aşağı' 
ha yazılı vesaiki hamilen An1carada İdaremiz zat işleri Müdürlüğüne, İstanbul• 
ela Haydarpaşa magazası ;t>fliğine mJ racaatları ilan olunur. ,. 

İş talebi hakkında istida, 
Askerlik vesikası, 
Hüsnühal vesikası 
Aşı ldğtdı 

6 kıt'a fotograf. 
2116 "4305 " ,, ~ 

C. H. P. Çoruh ilyonkurul 
Başkanlığından: 

geç belli gün saat dokuza kadar komisyona vermiş olmaları. "1968,, "4032,, 
--·---

Ankara Vilayetinden : 
Ankara vilayeti dahili'lde Sincan köyünde yeniden kurulacak göçmen 

köyünde yapılacak 100 yüz adet göçmen köy evi 4/8/ 937 Çarşamba günü saat 
15 de Ankara vilayeti binasında toplanacak komisyon huzurunda ihalesi ya 
pılmak üzere kapalı zarfla ·eksiltmeye konulmu§tur. 

17/7/ 937 tarihine musadif cumartesi 1 - 10.8.937 Salı günü saat ıs de Artvin C. H. P. binası dahilinde m:ı.te 
günü saat 11 de tahkikat hakimliğine şekkil eksiltme komisyonunda kırk dört bin dokuz yüz sekiz l:ra yetmiş kuru§ iJl 

gelmediğinden hakkında gxyab kararı saat bedelli olan Halkevi binası inşaatkapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarıl 
ittihaz ktlılnarak müttehaz kararının mı§tır. 

ı - Keşif bedeli beher ev için 632 lira 77 kuruştur. , 
2 - Muvakkat teınina 1o 7,50 hesabile 4413 lira 85 kuruştur. (Teminat 

Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi namına Malsandıklarmca emaneten kabzo 
lunacaktır.) 

Alft.kadarlarm yukarıda. adı geçen günde tekliflerini, Ticaret Odası vesi 
kasını ve 937 senesi müteahhitlik vesikasını nihayet aynı günde saat 14,30 a 
kadar Ankara vilayeti evrak kalemineteslim edip mukabilinde bir numara 
pusulası almaları şarttır. 

İsteyenler İdari, Fenni şa.rtliame ve keşif ve planları Ankara ve İstanbul 
:iskan Müdürlüklerinde görebilirler. ( 4350) 

Devlet Demiryolları 9 uncu işletme 
Direktörlüğünden 

Muhammen bedeli 3.300 lira olan 150 ton çimento S - 8 - 937 tarihinde sa
at 13,30 da pazarlıkla Sirkecide 9 uncu İşletme binasında satın alınacaktır. 

Bu İ§e girmek istiyenlerin 247,S lir;ı lık muvakkat teminatla kanunun tayin 
ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 - 5 - 937 tarih ve 3297 No. lu r.ushasında 
intişar etmiş olan talimatname daire sinde alınımı vesika ve tekliflerini aynı 

yine ilanen on be1' gün müddetle - Fenni evrakını göımek isteyenler, Artvin, Ankara, İstanlıı.:l, Samsurıı 
tebliğine ve tahkikatın 16.10. Trabzon, Erzurum ve Rize Nafia mü.düı lüklerine arıya bilirler. 

937 cumartesi saat 10/ 30 bı 3 - Muvakkat teminat. üç bin üç yüz altmış dokuz liradir. 
rakılmasına karar verilmiştir. Şimdiye 4 - İsteklilerin, resmi gazetenin 7.S.36 ta ve 3297 sayılı nüshasında çık~ 
kadar tebliğat safhası ikmal edilmiş rak 24900 sayılı kanunun 10 uncu maddesinin fıkrası mucibince aranacak ebll 
olmakla itirazını kanuni müdQeti içinde ı yet vesikaları hakkındaki talimatnameye uygun olan in§aat vesikasını haiz buıurı 
beyanla yevmi muallakta dahi hazır · malan ve 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesinin sarahati ve~ile tanzim cÖe" 
bulunmadığı takdirde gıyaben yapı cekleri teklif m~ktuplarmı birinci maddede yazılı lz.8.937 Salı g-:inü aatt 14 1 

lan ve yapılacak muamelelerir. muteber kadar komisyona iyice mühürlü olarak vermeleri lazımdır. 
tutulacağı tebliğ yerinde olmak üzere S - Postada gecikmeler kabul edilmez. 
ilan olunur. 19.7.937. (22529) 

7.8.933. Tarihin.de Gazi Osman Paşa 
orta okulunun ikinci sınıfına geçmi~ ola 
rak aldığım 1702 numaralı tastikname 
yi zayi ettim yenisini alacağımdan eski 
sinin hükmü yoktun Fahn. 

ilkbahar selleri 
Türıenyef • Sam.izade S. 

Bu güzel romanı mutlaka okuyun:ız 
V AKIT Kitabevi • 75 kuruş 

lstanbul Defterdarlığı Av Vergileri 
Varidat MUdUrlilğilnden: 

1 - 30,000 Otuz bin kilo kuru Rumeli meşe odunu ile 500 Beşy:iz kU0 

Rumeli Manğal kömürü satın alınacak tır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 336 li radır. 

3 - Muvakkat teminat 25 tira 20 kuruştur. 

4 - Açık eksiltme 2 Agostos 937 Pazartesi günü saat 14 de Av vegileri 
Müdüriyeti Dairesindeki Komisyonda yapılacaktır. ~ 

5 - İsteklilerin şartnameyi görmek üzere hergün ve eksiltmeye girıne • 
üzere de ihale gün ve saatin.de ~alıkhanedeki Av ver~ileri Mühüriyeti Daire•' 

1 1 . ·1~ l ••4313ıt ne ge me en ı an o unur. 

gJn saat 14,30 za kadar tıletme binasın ciaki Komisyon reisliğine vermeleri lbı h B V d 
ınclırşartnameler par~sız olarak Ankara ca Malzeme dairesinden ve Sirkecide ......... u meli i sar a g 1 n a .... , .... ~ 
İşletme Komisyonundan dağrtılmaktad ır. ( 4269) 

Beyoğl:ı 1ahsilat Müdürlüğünden: 
Şukrüllah Hayati oğlu Rızkullahın Hocapaşa Maliye Şubesine 932 il! 935 

}?lları kazanç vergisinden olan borcundan dolayı Beşiktaş Teşvikiye mahalle 
sinin Teşvikiye KB.ğithane caddesinde es ki 24 mükerrer 24 Mükerrer yeni 160, 
162 kapı sayılı bir tarafı Nışan taşı caddesi bir tarafı if 
razen ahara. ferağ olunan 149zıralı arsa bir tarafı Vahidin arsası 
tR.rafı rabii Teşvikiye caddesiyle ~vrilmlş Sultan Beyazit vakfından 348 
zira 16 Parmak kadimen tevsi intikam tahtında dükkanı müştemil 48 bin li 
ra mukabiHnde ipotekli bir bap apartma.om ipotek fazlası aleni müzayede 
ile satılacaktır. 

Asri ünnet Düğün·· 
24TemmuzCumartest saat 20 den sabaha kadar Çay8 Daıns 

ve <Ca n Do kulkla 8 Dıl c!K l}:(a ~az meşhuz sanatkar Meddah Baf 
Tahsln'ln tştlraklle SlYı ır~ırn~ De rr, ayrıca Hanende Bayan SU
zan ve arkadaşları tarafından 9 klşlllk alaturka mükemmel 
S a z sabaha kadar MlYllhr\ce Dn'ff e~DenceDeır, duhuliye 50· 

Talip olanların 11.8.937 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14 den son 
ra % 7,5 pey akçeleriyle Beşiktaş Kazası Kaymaka.nılığndan müteşekkil İdare 

llıetetine baş vurmaları ilan olunur. 4392 ,t •••• 

r r··r .. Vesait Va dı 


