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.1150,000 Çin askeri Ce

. nubi opei mıntakasında 

Dercetr ... • 
Paıtj Gıgını•z bu resim, Dış Bakanı B. Rü,tü Aru ile iç Bakanı ve 

lsp 

tiit:~~k Sekreteri B. Şükrü Kaya Sovyet Rusyada B. Litvinofla 
1 u !eri bir sırada almmı§hr. Bir habra olarak koŞ'uyoruz. 

Siyasi Hafta 
1 ~-, ._,,zwwwz ,,_., ~ z:w: ~ ,,_....._ 

ın -Japon meseleSi 
a işleri - Belçika Başvekili
yahatinden alınan neticeler -
Hatagdaki Aleviler 

Zan: ASIM us (Yazısı 2 inci ayıf annzda) 
------~~~~--~ -~~~~~~~~~~~ 

elçika Krah dünya 
. ticareti için 

~ir · -~üyük umumi karargah 
tesisini teklif ediyor 

Başvekil Van Zeland'a bir 
, r mektup gönderdi 

Brüksel, 24 (A.A.) - Belçika 
V ralı, dünyada yapılacak ekono
mik yeni tetkilata dairB. Van Ze
landa bir mektup göndermittir. 
Bu mektupta ezcümle ıöyle denil
mektedir: 

"Sizin Birleıik Amerikaya yap
tığınız tetkik seyahatinden sonra 
Fransa, İngiltere ve Amerikanın 
bugün bütün dünyanın talep et
mekte olduğu daha iyi bir niza
mın tesisine i,tirak etmek arzusun
da bulundukları g:irülmü,tür." 

~lrik4 
~~ekili Van.::o?and 

Bundan sonra Kral, mektubun
da, ekonomik bir tetkilatın tesiı~
ne önayak olmasını B. Van Ze
landa tavsiye etmektedir. 

(Sonu Sa. 6 Sil. 3) 

ü.Ankara yokuşundaki 
'ke,, b"' b · .. kı·· b ıı eygır yu u aıa ayı devirdi, 

kaza 

aıabacı yaıalandı 

4t'abacı O.mıan ve kıızan ın glJrünU§ll. 
(Yazısı 1 inci sayı/ada) 

Şanghay'daki Japün gazeteleri 
Sovyet Rusyanın Çine tayyare ve pilot gönder

mek vadinde bulunduğunu iddia ediyorlar 

NAFIA 
Vekilimiz 

\ 

Dün Berline 
~ııuvasalat etti 

, . . .. . 

Berlin, 24 (A.A.) - Türkiye Na
fıa Vekili B. Ali Çetinkaya ve 
maiyetindeki zevat bugün Berline 
muvasalat etmitlerdir. 

Vekil, Alman hükfuneti tarafın
dan Almanyada birkaç gün kal
mıya davet edilmiıtir. 

Filistin in 
taksimi 

Arap ali komitesi Fi
listinde araklara tam 

istiklal istiyor 
Kudüs 24 (A. A. ).- Royter a

jansı bildiriyor: 
Arab Ali komitesi, Milletler Ce. 

miyeti mandalar komisyonu ile lngi 
liz fevkalade komiserine ve lngilte
re müstemleke bakanlığına verdiği 
bir muhtırada Filistinin taksimi pro· 
jesi aleyhindeki itirazlarını bildir -
mekte ve yegane tabii tarzı hallin A
raplara bütün memlekette tam istik 
lal hakkının tanınması olacağını kay 
detmektedir. 

Adliyede 
Ter/ i edenler 
Ankara, 24 (Telefonla) - Ad

liye tayinlerinden geri kalanları 
da bugün veriyorum: 

Tokyo, 24 (A.A.) - Domei a
jansı bildiriyor: 

Şanghaydan gelen bir telgrafa 
göre, Merkezi Çin hükUmetine 
mensup olup Cenubi Hopei mmta
kaıına giren kıtaların miktarı 150 
hin kişiden mürekkep 8 fırka ve 
30 tayyareden ibarettir. 

Peiping, 24 '(A.A.) - Nankin 
hükfuneti büyük erkanı harbiye 
reis muavini General Hsi-ung-ping 
dün gizlice, Hopei'nin cenubu tar
kisinde kain Pao-ting-fu şehrin'! 
gelmiştir.. Bu ziyaretin maksadı, 

mahalli Çin liderlerile görüpnek
tir. 

Sanıldığına göre, General Hıi
ung-ping, General Sung-ıeh-uan' 
dan, Japonlara kar.fi aldığı liattı 
hareket hakkında kendisini ten
vir etmesini talep eyliyecektir. 

Yeni teşkilatın nasıl kıymeti .ı
muma mahsus daimi ve mllşlakil 
vasıflara sahip olmasında görüle
cektir. 

Kral mektubunu fU suretle bi
tirmektedir: 

. (Sonı; 6 ~.4). 

lzmirden lngiltereye 
2000 sepet 

yaş üzüm gönderildi 
.Üzümlerimizin istikbalı bakımından 

Sevindirici olan 
münasebetile 

bu hadise 
tören yapıldı 

lzmir limanından bir görüniiş. 

lzmir, 24 (A.A.) - Üzüm Ku· da bulunan bütün vapurlar dü· 
rumu bugün Norveç bandralı "Ba- düklerini çalarak 'ü'zümlerimizin 
lebek" vapuru ile İngiltereye iki istikbali bakımından sevindirici 
bin sepet yaf üzüm gönder:mi§ ve ve muvaffakıyetli bir hareket olan 
bu münasebetle bir de tören yapıl- bu hadiseyi kutfamıılardır. Vn
mıştır. Üzümleri vapura götüren purda bir ae öğle ,öleni verilmiş-
sallar rıhtımdan ayrılırken, liman- tir. · 

Festival eğ1ence eri 
gelecek hafta başlıyor 

Alaturka ve ala/ ranga konserler, 
temsiller verilecek, mehtap sefası, 
güreş, futbol maçları yapılacak 

(Yaz~ı 3 üncü sayıfada ) 

Bisikletçilerimiz 
dünya birinciliklerine 

hazırlanıyorlar 

Muğla sulh hakimliğine Muğla 
reisi Süleyman Mesut 90 lira asli 
.maaşla Muğla ceza hakimliğine 
80 lira ile Abdüssamet, Ufak ha
kimliğine Mustafa Erdim, Eıkişe· 
hir müddeiumumiliğine 70 lira Hl! 
Muğla müddeiumumisi Ragıp, E!
malı hakimliğine Ahmet Remzi, l
çel hakimliğine SS lira Mehmet A
li, adliye üçüncü sınıf müfettitli-

(Bonu. şa. 6 Bil. 5l _, ' · (Ya.mı 7 inci şayı/a44). 
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Siyasi Haf ta 
.....__...., ,_ ,,_. ~ ~ ~ ... ---

Çin -Japon meselesi 
lspanga işleri - Belçika Başvekili
nin seyahatinden alınan neticeler -

Hatagdaki Aleviler 
Çin - Japon meıelesi 

.. Tokyodan gelen son telgraflara 
gore JaPon hüklımeti Hope'" t 
. 1 • • ı o o-ı rıte e~ıyle bı~ i~iJcif i~za edildiği-
~e daır .r~smı hır teblığ neşretmit-
hr. Bu ıtı!af. mucibince: 1 

1 - Çmlıler Japonlara tarzıiye 
verecektir. 

2 - Çinliler Japonlara kar~r vu
ku bulan tecavüzlerden mes'ul 0 • 

lanlan cezalandıracaktır. 
.~ =--- Japon aleyhtarlığı ile ko

mumzm cereynaları kaldırılacak. 
hr. 

.4 - Hopei'de l>ulunan 37 nci 
Çın f ırkasr buradan uzaklaıtırda
caktır. 

. Japonlar ile Hopei' de l>ulunan 
b'a21 mahalli otoriteler arasmd1ı 
imza edilmiı olan hu itilaf gerçek
ten Uzak Şark vaziyetinin veha
metini izale edebilir mi? 

Pekinde bulunan Japon askeri 
~ah~fi!i bile bu hususta kat'i bir 
nıkbınhk gösteremiyorlar. Gelen 
telgraflar hunu açıkça ifade et
me~edir. Bunun içindir ki Japon
lar ılk hatlanndaki askeri kuvvet
lerini arttırmaktadır. Her halde 
Tokyodan, Şanghaydan Nankin
den, Tientainden gelen ' haberler 
biribirini tutmamakta devam edi
~~r; Bu itibarla bugün aktedilen 
ıtı)af yann fiili hadiseler ile hü
kümsüz kalabilir. 
. . Kal~ı ki bundan evvel Çin ha
CJısele:-ınden bahsederken tebarüz 
ettirdiğimiz veçhile Japonyanm 
takip ettiği saman altından su yü
rütme siyasetini ixaha çalııtrk. Ja
ponlar kat'i mecburiyet olmadık
ça daima Çin hadiselerini dünya
nın gözünden uzak tutaca.Klardır. 
Ellerinden geldiği kadar vak'ala
rın hakiki teklini ve mahiyetini 
aaklıyacaklardrr. Billiassa. Çinde 
istedikleri maksada varmak içi 
Sovyetlerin, İngilizlerin, Fransız
ların, Amerika1ılarm hassasiyet
lerini bhrik etmekten çekinecek-
lerdir. r- · 
/t;panya iıleii: 

lşpanya tam ~iulyle. çıkınaz 
\s\;,dedir. Londrada toplanan a
•lenıi madahale komitesi devletle
, •• ı ispanya itlerine müdahale et
JJı~lerini menedecek bir~ ibul
mak~n aciz kalmıtbr. Leipzig 
hadisesinden ~onra İtalya ile Al
manyanm kontrolden çekilmeleri 
üzerine İngiltere .ile Fransa. dahi 
ifiili kontrol İ§İni bırakmak mec
ooriyetinde kalmııtır •• 

Bunun içindir ki ona mad
di yardımda bulunmuılardır. lı
panyadaki gönüllülerin ge.-i çeki.1-
mesinede asla yanatmıyorlar.Yine 
bunun içindir ki bir kere ispanya 
sularından kaldmlmıt olan kon
trol tedbirinin herhangi bir şe
kilde olursa olsun tekrar tesisini 
istemiyorlar. 

Van - Zeland'ın raporu: 
İngiltere hükumeti geçenlerde 

Belçika Başvekili Van Zeland'ı 
Amerikaya göndemıitti. Van Zc
land' ın vazifesi, Amerika Cum
hurreisi Ruzvelt ile konuıarak bey 
nelmilel bir iktııat konf eran11na 
Amerikanın iştirak edip etmiyece· 
ği, ettiği takdirde "naul bir prog
ram ile geleceğini öğrenmekti. 

Van Zeland Amerikadan dön
dükten sonra gazetelere pek az be
yanatta bulundu. Söylediği söz
lerde de hep umumi tabirler kul· 
landı. Seyahatten elde edilen ne
tice pek iyi anlatılamadı. Son ha
berlerden anlatıldığına göre Van 
Zeland bu hususta bir re.por ha.
zırlamaktadır. Bu_ raporu yakında 
beynelmilel ticaret için tamamiy
le serbesti temin e4ilmediıkçe dün
ya sulhünün teh~ikede bulunduğu
na kani olan lngihe ve F ransaya 
verecektir. Raporun beynelmilel 
ticareti tahdit eden engellerin kal
dırılabileceği kanaati ile yazıldığı 
anlatılmaktadır. 

Dikkate değer olan cihet şudur: 
Van Zeland'ın raporuna Belçika 
Kralı Leopold bir başlangıç yaz
mııtır. Kral bu başlangıçta bir 
"dünya ekonomi komitesi" tetkili 
fikrini telkin etmektedir. Bu ko· 
mite daimi, cihanıümul, müıtakil 
olmak üzere üç esaslı vasfı haiz 
bulunmalıdır. Zira insanlığı teh
dit eden büyük tehlike ancak bu 
suretle bertaraf olabilecektir. 

HatayJaki Aleviler: 
Suriye f evkali.de komiıeri Kont 

Martel Hatayda yeni rejimi ili.n 
ettikten sonra müstakbel mecli&in 
intihabatı için hazırlıklar bqla
mIJtır. Bu sırada timdiye kadar 
lakenderun Sancağında Fransız 
hükUıneti namına gördüğü vazife
den ayrılan Durieux, lıtanbuldan 
geç.ti ve gazetelere Hatay vaziyeti 
hakkında bazı sözler söyledi. İs
kenderun Sancağında vazif eıi ba
kımından birçok şikayetlere he
def olan Du'rieux'nün bu sözlerin
de bizi alikalandıran bir tek nok
ta vardır. 

Eski Fransız Mendul>u Hat.ay-

Filistin Y ahidilerle Araplar 
arasında taksim edilirken ••• 

' Almanya Filistindeki Almanların Yahudi idareSI 
altına düşmesinden korkuyor 

--------------------------- ~~.~~~eA~ 
Günlerin peşinden: rasmda ikiye taksimi projesi.>;· 

Yahudilerle Arapları değil aytl1 _,,ı, 
manda Almanları alakadar etlll"' 

Mest Pabuş ? ba§lamı§lır. ~ mu . y ah udi meseleleri karşısın~ JJ' 
yük bir alaka gösteren bugiiPk0~ 
manya, Filistinin de ikiye bölUP 
ihtimali karşısında oradaki Alıtı~ 
!ardan bazılarının Yahudi idareli 
tına dü§mesinden endişe ediyor• 

Tifoya karşı alman ter!birler arasında sinekler ve kedilerle mü
cac:lelt- de var. Çünkü pis yerlerde dolaşan bu hayvanlann da 
ha<> talık nakili olabilecekleri düşünülüyor. Tabii bu ihtimali inkar 
etmek aklımızdan geçmez. 
. Yalnız sokaklarda sabahtan akşama kadar dolaşırken hepimi

zın ayakkaplarımızm her türlii pislikler ile temas ettiği de malum
rlur. 811 pislikler ayakkapları ile evlerdeki halılara toz halinde dağr 
lır. Bunun için bir nevi fuvaye halini alır. 

Demek istiyoruzki tifo salgını bugünkü şiddeti ile devam eder 
se hastalık tohumlarının bu türlü kaynaklarım da kurutmak lazım 
gelecek ve galiba mücadeleyi genişletmek ihtiyacı o zaman hepimi
zi mest pabuş ve kaloş kundura giymeğe mecbur edecek! 

Mllyonlarce çuval 
kahve yakıhyorl 

"lstihsal fazlası,, denilen şey bir 
memleket iktisadiyatı için çok za 
rarlıdır. Memlekette yetişen mal, 
çok olunca, fiat o nisbette düşüyor. 
Malı yetiştirenler büyük zarara gi 
riyor. 

Bunun önüne geçmek için, hü
kumet fazla yetişen malı kendisi sa· 
tın alıyor ve imha ederek ortadan 
kaldırıyor. 

Bu suretle, maim mevcudu azal· 
tıldığı için, fiati yükseliyor,, harice 
mal satan tücar da o nisbette kar 
ediyor. 

En çok fazla mahsul Brezilyadaki 
ICahve mahsulüdür. Hemen her sene 
Brezilyada lüzumundan fazla kah
ve yetişmekte, hükumet buıılan ıı
larak yakmaktadır. 

Hele bu sene ller senekinden 
fazla kahve istihsal edilmiştir. Bu 
yıl Brezilya hükumetinin yakacağı 
kahve nezareti hükumetten fevkala 
dar tutmaktac!ır. 

Hasan Kumçayı 

den biri olarak asansör de akla geli
yor. 

Fakat asansörün kim tarafından 
icat edildiğini herkes bilmez. Esa • 
sen mucidi de pek kati olarak ta -
nmmış değildir. 

Yalnız, asansörden ilk bahseden 
1649 senesinde yazılmış bir yazıya 
tesadüf edilmektedir. 

Burada, Paristeki Mozarin sara • 
ymdan bahsedilmekte ve şöyle de -
nilmektedir: 

.. lnsan bir sandalyeye oturuyor. 
Bu sandalye, görünmeyen yaylar va 
sıtasile, harekete geliyor, sandalyeyi 
ipler çekiyor ve sandalye yükseli
yor.,. 

Bahsi geçen bu saray Kardinal 
Mozarin'in sarayı idi. O halde ilk 
asansörün 1 7 inci asırda, F ransada, 
Kardinal Mozarin tarafından ku -
rulduğunu kabul edeceğiz. 

1a Temmuz fel6ketlerJ 
Temmuz ayının harp doğurmak, 

felaket getirmek gibi mC§umluğunu 
işaret etmiştik. Şüphesiz ki, bu ayda 
bu kadar çok felaket olması, harple 
rin patlaması bir tesadüftür. 

Alman siyasi mahafilinin, • ,..ııı 
mevzula yakından alakadar o~ 
Londra gazetelerince tebarüz etuı" 
mektedir. 

Resmi istatistiklere göre Fili~ 
de bugün 2200 Alman bulunduı· 
ilan edilmektedir. 
~----~--~~----__,,/ 
Kadınlar 

Siyah organdiden gü
zel bir ak§am tu • 
valeti. Baştaki şar • 
pa beyaz krcptir. 
Ayni şekilde, acık 
penbe veya sarı şa;palar da örtiile' 
bilir. 

Bir balarısı b'r çocuOll 
ölcrUrdU ' 

t 

Bu mıktar, bu sene Brezilyadıı 
yetişen kahvenin yüzde yetır.işini 
t~kil etmektedir. Bu kahveyi alınak 
için hükumet istih5alcilere 33 mil -
yon ''Peso,, veriyı)r. Bunun için, 
kahve nezareti hükumeten fcvkala · 
de tahsisat istemiştir. 

AeaneörU kim icat etti 

Markoninin ölümü üzerine, qü • 
tün büyük mucitler hatrrlamyor. 
Bunlar arasında, bugünkü medeni -
yete büyük bir hizmeti olan ka§ifler 

Bu tesadüfe dahil olan yeni bir 
vakayı burada hatırlatabiliriz: 

Kadın tayyareci Amelia Earhart 
da temmuz ayı içinde kayboldu. 
Günlerce arandı. Felaket on gün son 
ra daha kati şeklini aldı: 

18 temmuzda kahraman tayyare 
ci kadının kaybolduğu resmen bil 
dirildi, aranmaktan vazgeçildi. 

ispanyada isyanın da 18 tem 
muzda başladığım hatırlayabiliriz .. 

Adanada Acı Dere köyüı•J0 
dört yatında Hayrullah adın''~ 
bir çocuğu, bir bal arııı so!<ıuV 
öldürmüttür. Çocuğun doktor t" 
raf mdan muayenesinde öli.iJt1 ,e 
bebinin an sokması olduğu teJ 
bit edilmiıtir. 

'.Ancak harp gemileri ile ispan
ya limanlarını abloka ederek kon
trol tesis etmek sistemi nihayete 
·erince daha tehlikesiz, fakat yi
ne müessir bir kontrol sistemi a
ra!tmldı. Bu maksatla İngilizler 
İspanya limanlarında beynelmi
lel görmenler bulundurmak esası
na müstenit yeni bir plan teklif 
etti. 

daki Alevilerden bahsederken: ------ --------------------

hülclımetin mümesselleri de bulu"' 
muıtur. ıJ 

Markoni, öleceğini kablel~lı t 
bir hiale 48 saat önceden anlaJISI 
ve Papaya bundan bahsetmiıtir· , 

- Alevilerin bir kısmı Türk
tür; diğer kısmı ne Arap, ne de 
Türktür." 

Demi.ı. Fakat bir kısmı Türk 
olduğunu Durieuxnün da kabul et
tiği Alevilerin geri kalan kısmı A
rap değilse, Türkten ba,ka ne ola
bilir? Bu ifade Ha taydaki tam 
Türk varlığının dolambaçlı yoldo.rı 
itiraf ve tasdikinden ba5ka bir •ey 
midir? ASIM US 

lngilterenin l>u teklifi Almanya 
ile 1talya tarafından kabul edilmi
yor. Fakat sarih olarak red de o
lunmuyor. Halbuki vaziyetin müp 
hemiyet içinde devam edip gibne-
sine imkan yoktur. Onun için Lord 1 Geçmiş Kurunlar 1 
Plymouth alakadar hüki'ıınetlere 
bir sual gönder.mİ§tir. Bu suale 25 Temmuz 1923 
nihayet salı günü cevap istemiş- General Harington İstanbul kuman-
tir. Sualin hedefi, lngiliz planı- danı Salahaddin Adil Papyı ziyaretle 
nm her noktası hakkında açıkça bir nutuk irad etmiş, nutkunda şunları 
Almanya ile İtalyanın ne dü§Ün· söylemiştir. 
düklerini öğrenmektir. Bu suret · "Dahil olduğumuz sulh münasebeti· 
le alakadarların hakiki maksatla· le bir asker sıfatile size sulhda her gü-
rı ortaya çıkacaktır. na muvaffakiyet temenni ~tmcğe gcl-

Fakat Almanya ile ltalyanm dim Türkiyeden birçok mesud hatıra
maksatları resmi bir vesika ile ifa- !arla ayrılm.ıı olacağım. Türkiye top
de edilmemi§ olsa bile, cih.,_n ef- rağında fedayi can etmiş olan birçok 
karı umumiyesi icin meçhul değil- İngiliz askerinin naaşlarını ananat ka
dir. Bu devletler lspıınyanın mut.-ıdimeyi muha!azaten bunların hatırala.. 
lak surette General F ranko idare- rma. hurmet edeceğinizden emin olarak 
sine geçmesini istiyorlar. burada bırakıyoruz." 

Markoni ölmeden önce 
Papaya ne demiş! 

Telsiztelgraf mucidinin cesedi 
Romada iki gün teşhir edildi 

Markmıi ölüm 'dP§c§!.tW.C '.fe§M.r. cdili.rkcn. 

Telıiz mucidi 
Markoni'nin ölü -
mü bütün dün -
yayı olduğu gabi, 

1 vatanı İtalyayı 
çok müteessir et -
ti. iki gün ölüm 
döıeğinde iıtira • 
hat ettirilerek hal 
ka gösterilen Mar 
koni'nin cen:ızesi 
evvelisi gün bü -
yük mer83imle 
kaldırıldı. Bu me· 
raa~de kralın ve 

Papanın ifadesine göre; ~~". 
koni cumartesi günü öleceğini h•~, 
setmiş, ve ''Gerek kendisi, ge~e; 
ailesi için Papanın dua etntet•~ ' 
Allahtan mağferet dilemesin'· 
rica etmiıtir. ı 

Markoni ölümünden az ev";e. 
bir tesbih istemittir. Saat 3,45d ,. 
öldüğü zaman, dudakları bir "" 
ile kıpırdayordu. Kendisini '°~· 
zamanlarda kalp arızalarının Y0 ı• 
ladığmı arkadatlarmdan pek ' 
bilivordu . h". 

Muaolini, Markoni'nin ö1ÜJ1l .
11
e 

berini işitince, derhal onun eVdıJ" 
kotmuş ve yntağm ba,ucundş 
etmİ§tir. 1'' 

Bütün Roma yarı bavrak ç~tlf 
· t. s· k d ""kk~ l r11' mış ır. ırço u an ar, d··~' 

matem al~meti olmak üzere i.I 

kanlarını kaoamışla ... dır. rol' 
Markoninin ceıedi, römii~ of' 

den evvel "kade....,va reisi ün•f 
maıiyle teşhir edilmistir. ,,

0
;at 

Londra radyosu, Markon~ac 
ruhuna hürmeten iki dakika 5 

etmİ§tir. 

r 
l 
a 



/1-KblWN 2"J TEMMUZ 193 

estiVal eğlenceleri 
gelecek hafta başlıy"or EHiR HABERLERi. 

Ala · Yerli Mallar 
le 1'?'ka ve ala/ ranga konserler, 

"!81ller verilecek, mehtap sefası, Dokuzuncu seıgl Salı 
lllre ç b l l l k gllnii açılıgoı 

ş, J u.t o maç arı yapı aca Galatasaray lisesinde hazırlıkla 
41~ h _..1_ nna ehemmiyetle devam olunan 9 
~~eden jzırbldan hara- tmda Şehir tiyatroıu tarafı_.n uncu Yerli Mallar Sergiai önümüz· 

.11-.n_ •• ıtan~l yaz ei· temıil. deki salı günü büyijlt merasimle a· 
li IJiill. '-th"umuzdeki cumarte- t 4 - Cumarteıi - Tenis, Bo- çılacaktır. · 

llr ,
1 

aA-...~caktrr. . .. ğazı yüzerek ıeçme müsabaka"' Açılma gününe bir iki gün kalma 
·~ek olan fest, .. ıval ~ı: Takıim stadyomunda itfaiye tö- sı dolayısile sergide in§aatm bir an 

at-....:~-· Proıramı kat ı -klını reni, ıece Salacıkta Kızkuleli par- 1 b" h fa ~. 11...;..~ -·- -s- evve ıtmesi için ummalı bir • 
latlft1-6 .-!'ll'&m buılmaktadır... kmda futival ıal111ı. Tepebafıu· aliyetle çalı§ılmaktacbr. Serginin de 
~·~ t&tr"!' nkuyu,.ulrrı da Kızılay Kermesi. · korasyon i§ile mqhur dekorasyon 
bQ ,elL-~ .~1 • dar edecek olan 15 Pazar - Tenİıl maçlan so- mütehaaaısı Vedat ile ressam Ekrem 
~~ erın proıranum yazı· nu, yüzme tr~.,kavemet yarı~•, idi· mC§gul olmaktadır. 
~~~-- rek müsabakaları. gece fraDllS Şimdiki halde sergide en fazla gö 
..,.. P.ar1r \iz cumart.Mi :- Gece- tiyatrosunda garp musikisi k:n- ze çarpan paviyonlar; 11 Bankası, 
~L_.~elde feativalın açılııı ıeri. • Eti Bank ve Sümer Bank paviyonla· 
~ ... '"'UJle bir ıüvare verile- 17 Salı - Güzel San'atlar ser· ndır. 

t ~to .. .. .. ıbi, Takıim bahçesinde Halle 0
· Bu pavi?'onl~~ !arın akpma ka 

~~ 1 Pazar - ıuncluz kü- per
1
e
8
ti;.. ____ L __ M--ı·t tarafın· dar tamamıle bıtinlmiı bulunacak· 

ııqi~ llliiaabakaları, Daicılık ~~Da ,._. tır. 
I~ b!uiı seçme müsabakaısı dan Tepebuında .. Kıtırcı". 1§ Bankası paviyonunun iki ta • 
Çİ dtifw;u N~it tarafından "Çift· 19 P911embe - Kliaik aJatur- rafında süslü camekanlar bulun -
lcıJ1 o-.... ·• ııbnli üç·perdeJik pr· ka musiki Framız tiyatrosunda. maktadır. 

3 
~~· 20 Cuma - Boiazda büyük Bu camekilann yanında lı Ban· 

• ,.... mehtap alemi, Büyükderede Be- k · 1.. fikl k Iİai •çd - Gündüz fotoiraf ser- yaz parkta festival caluı. ajına aıt ma umat ve gra er o-
r~, '4:ak! ıece Fransız tiyat- 21 Cumartesi - Bisiklet muka· nu muttur. • .... 
ICo)u ta Lnınönü Halkevi temsil vemet yanıı (Beyazıt. Bentler a· A A~ca pevıyo~ Buyukl .. ~der 

• rafından bir te:r. .. U verile- al ~turk, B8fvekıl ismet noJlu ve k. :t' lllıailden evvel Kadıköy ruında) · .ıece Suadiyede feativ l~~ıaat vekili Celil Bayarın birer 
evı kural heyeti de bir kon- galası, Taksim ıtadyomunda ıü· bustleri konulmuıtur. 

•erecelct • · retler, T akıim b:ıhçeainde Balkan 
4 ~ festivali. 
!'ha~ - Kadıköyde Sü- 22 Pazar - Avcılar bayrann. 
~~ . de t.Jair tiyatrosc Büyükadada Balkan festivali, ıe-

g ~eınail. ce Tak.imde ıütttler, Bebek bah 
I...~.· , be - Limanımıza •e- · d f • ı lal 
~~ Remileri terefine Ja- çesın e eıtıva r• ı. 

_.........., Taka im b· '--e1indt 24 Salı - lstanbula gelecek 
oPereti -~ Balkan heyetleri tarafından l· 
~ • temaili. bide çelenk koyma merasimi, 

ı.,. - Bebek bahçnind~ ıtadyomda güreıler, Kadı • 
7 t.rafından temsil. köyde Süreyya bahçe.inde Bal-
~rteai - Daicılık ldübün kan festi vali. 
~-.aitiirleri aıuınd. tenia 25 Çaıfamba --. Takaimde Na-
~ •Geceleyin Büytik ıit tarafından (Kudret belYaaı). 
1';. ~ parkta festival ga- 28 Pertembe-Takaim stadyo-

1 p munda Balkan festivali Halk ı• 
~ par - Datcıbk klübüncle cesi. 
~ l'&ltieız tiyatrosunda ldiaik 27 Cuma - T akaim balıçeainde 
ıo ~h .._ilci ıecesi. Şehir tiyatron temsili. 

--., 1r _-:- Tepebqmda featiTal 28 Cumartesi - Atlama ve ıu 1 
~, ~IÜmrükte Özen tiyat· tepu müaabakalan, Taktim atad
dt) "-~otunu: (Kanlı Ni· yomunda futbol maçı. Gece Tak-

t ·· 1 siın bahçesinde Balkan f eativali. 
'İıa~ ~lltl;a - Taksim bahçe-I . 29 Pazar - Tokaim stadında 
t._ail. ır tiJatroau tarafından futbol maçı. 

12 p 30 Pazartesi - Beaikta4ta Suat 
•iQde ,'rterıı'oe - T akıim halıçe- parkta orta oyunu: (Çifte hamam· 

13 ,..~Yal ıalası. lar) . 
lt .. ~t!-..... - DafcJık klül»ündt 31 Salı - Takaim bahçe.inde 
nia ın~ "'~,!unanlılar arumda te- Balkan heyetlerine veda ziyafe-
._ ~""Dlan, ıece Tepeba· ti. 

k> 'l lazda bir kaza 
81, 1ı~ 

u111.Uı maounası 

D·· batlı un 1( 
~ ohta U~çeımede bir deniz ka· 
lll\ir t\ik~f, lıınan icfareaine ait kö • S A 6 bir mavna, Aldrkaçtr za· 
~ lll\ltad ll&dolu vapuru tarafından 
tir, etrıe neticesinde babnlmlf 

~,Eiye~n haberdar edilen liman 
br. ~ ~ltıltat Yapm.p baılanut· 
~ç:Uldiiine göre liman idaresi. 
l'~ 1.adelerden tazminat iste· 
~e r:-:rilınediii takdirde mahke· 

ac:a.t edecektir. 

~--.... bir t rpU 
dün y:. idaresinin Kalamlf vapuru 
açıJda~~adaıı gelirken, Büyükada 
bcrııer b· _denizde tamandrraya 
Du IÖrJn~ Claınin !üzmekte olduğu· 

Limanda inşaat 

lnglllı hegetl iki giln 
sonra gellgor 

İstanbul limanmda yapılacak bilu 
mum inıaatı üzerine alan mC§hur 
lngiliz Gip müeaaeaeai namma haf· 
ta müeneae müdürü M. Gip olduğu 
halde20 den fazla mühendis ve mi· 
mardan mürekkep bir heyet önü .. 
müzdeki salı aünü ıehrimize gele -
cektir. 

Gip müeaaeaeai mühendisleri teh 
rimizde uzun müdde kalacak, evve· 
la liman idaresi tarafından tanzim 
edilen bir program üzerinden bütün 
deniz müesseselerini tetkik edecek, 
bundan sonra esaslı bir proje hazır 
lanarak inşaata batlanacaktır. 

Gip mücueaesi mühendie1eri, bil 
hassa, Kuruçc:tmedeki kömür hav· 
zası ile, nhtımlaruı genifletilmesi 
Ye antrepoların inpsı itlerine ehem 
miyet verecektir. 

Kereate kongresi 
~niı 1'· Uf, lteyfıyetten idareyi ve 

ccJiıll\i..: ~ ınüdürlüğü haberdar 
1) ""r. 

ı.._ elliı Tıca . Üçüncü arsıulusal orman mah -
~~.w:ı: müd?rlüğü kılavuz sulatı kongren, yarın Pariate dünya 

u._ lan dı.~e~tif üzerine sergisi kereste sarayında toplana • 
liSrülelon~ ~uyukada açık· \ caktır. iki gün devam ~decek olan 

~~buyuk tamanchrayı bu kongrede dünya pıyaaalarımn 
~- !f~dır. ı kercate vaziyeti görü9ülecek, • b_una 
~•-eı';;!.:r mayin olmaeı ait icap· eden bazı kararlar ıttıhaz 

ktedir. edilecektir. 

Celal Bayar 
Şehrimizde bulunan lkisat vekili 

Celil Bayar önümüzdeki ~ba 
günü Zonıuldaia }weket edecektir. 

Bay Celil Bayar Zonguldakta 
bir müddet kalarak kömür havzasm 
da tetkikler yapacak oradan Kara· 
büke geçerek çelik fabrikalan in§a· 
atını gözden geçirecektir. 

lstanbulun oı ta 
mektep oazlgetl 

Dün Maarif müdürlüğünde latan 
bulun orta tedrisat vaziyetini teabit 
etmek U&ere Vekilet müfettişlerin· 
den B .Bedri ve B. Necminin de it· 
iraki ile bir toplantı yaprlml§tır. 

Toplanbda bu sene ilk mektep • 
lerden çıkan talebelerin orle mektep 
lere yerlqtirilmesi iti tetkik edilmiı· 
tir. 

ilk mektep mczunlannm orta 
mekteplere yerlqtirilmesi için bir 
plin hazırlanmııtı. Yeniden iki orta 
mektep kurulacağından plan üzerin 
de yeniden tetkikata batlanm11tır. 
Plan Maarif vekili Ankaraya gidin· 
ceye kadar ikmal edilerek kendiıine 
gösterilecek ve 20 ajustoatan itiba· 
ren tatbika ba§lanacalttır. 

Bu}dey mehsuıu 
Muhtelif mmtakalardan alınan 

malumata göre; bu yıl buğday re· 
koltemiz ;eçen yıllara nazaran yüz 
de bq niıbetinde pek cüzi sayılan 
bir noksanlık göıterecektir. Fakat 
buna mukabil 1937 buğday mahau· 
lünün kalite itibarile diğer yıllara 
nisbetle bir hayli yüksek olduğu gö 
rülmü§tür. 

Bu vaziyet kartııında, bu yıl Av
rupa buğday ihracatının artacağı 
söylenmektedir. Esasen Türk buğ .. 
dayınm kalitesi ötedenberi bir çok 
Yah.ncı piyaaalarda iyi bir nam al • 
cbiı cihetle yapılan tahminlerde iaa 
bet olacağı anlqılmaktadır. 

Geçen yıl buiday rekoltemiz tam 
3.769.312 tondu. 

Bu yıl ise 3,5 milyon ton radde· 
sinde olacaktır. · 

Makalle au·mnının feh
rlmlzdekl gezfntllerJ 
Şehrimizde bul\Hlan Makalle aul· 

tanı Alkaiti, dün aktam T arabyaya 
kadar bir aczinti yaptıktan aonra 
tehre dönmüf ve dün öileye kadar 
müzeleri dolafm11tır. 

Makalle ıultanına, müpvir ve 
ıekreteri Boıhadur Han refJlkat et· 
mektedir. Kendiıinin lıtanbulu gör 
dükten sonra Ankaraya da gideceği 
sanılıyor. 

Ahmet Ekrem 
öldü 

Değerli bir gazeteci 
olan merhum 

bugDo gUmOlecek 

Haber refikimiz değerli ve çok 
çahtkan arkadqlanndan bi_rini kay -
betti: Bu, Ahmet Eluemdir. 

Ticaret Odaımda nqriyat §ube.i 
~fi de olan merhum çoc~kl~ için 
de çok güzel eserler vennıştir. 

Ahmet Ekrem İngilizce, Fransız· 
ca, Almanca, Arapça liaanlarmı çok 
iyi bilirdi. 

Umumi harpte muhtelif cephe • 
lerde çarp11mıf, Amerika ve Avru
pada ıeyaha t etmİ§tir. 

Merhum Gazi Mihal zade Nusret 
papnm oğlu idi. Cenazesi bu sabah 
onda lstinyede kayın pederi Cemil 
<P,qa) nm yalısından kaldırılacak, 
Eyüpteki aile mezarlıima demedi -
lecektir. 

Merhumun ailesine derin taziyet· 
lerimizi bildiririz. 

~ııste 
Karpuz yuzunden 

Karagümrükte Mektep sokağın • 
da oturan 18 yatında Ali ile Altay 
mahalleeinde oturan 17 y8§mda Şe
fik karpuz sergiıi yüzünden kavga 
etıniılerdir. 

Şefik, Aliyi brpuz bıçağı ile 
balclmnm üç yerinden vunnu§, kaç· 
mq, bir kaç saat sonra karakola gi • 
dip teelim olmUftur. Yaralı tedavi 
altına al'F'lftır. 

dlobU• elbnd• 
Tarlabaımda oturan 4 3 yqmda 

Bayzar dün Çarııkapıda Kocamua • 
tapafaya iıleyen ıoför Hüseyinin 
otobüsü altında kalarak muhtelif 
yerlerinden yaralanm11tır. Şoför Hü
seyin yakalanm11tır. 

Bir esrarcı yakalandı 
Kadıköyde Kurbağahdcrede otu· 

ran Hulaıinin evinde arama yapıl • 
llllf• bir mıktar esrar bulunarak mü· 
aadere edilmiıtir. 

U atura ile yer aledı 
Küçükpazarda Hacıkacbn mahal· 

lesinde oturan Siiritli Hamza oğlu 
Muharrem Kepenkçi Sinan eobim· 
elan geçerken garson Şahap ve leh· 
zcci Bekir tarafından ustura ile ya -
ralanmıf, Cerrahpapya kaldınlmıı· 
tır. 

Ate• k"'rell ile yaralemıt 
Zeytinbumunda oturan makascı 

Oamanm karm Fatma karakbla mü 
racaat ederek kocası tarafından ateı 
küreji ile batından yaralandığını 
iddia etmittir. 

Oaman yakalanmıttır. 

Ked ler Coplanıyor 
Kedilerin toplatılmasına devam 

ediliyor. Dün Beyoğlu mmtakum -
da 340, Beıikta§ta 131 kedi tutul· 
muıtur. Dört gün zarfında yalnız 
Beyoğlunda tutulan kediler 1087 
dir. 

Su mahzeninde 
Blı esraı tekkesi 
n. egdana çıkaı ıldı 
Hüriyetiebediye tepesi civarında 

tuğla harmanlannda bulunan bir su 
mah7.Cllinde Buruk Ali adrcla biri ta· 
rafıdan kurulmuı bir esrar tekkesi .. 
nin bulunduğu h.ber alınmJf, dün 
gümrük muhafaza tC§kilatı memur 
lan talafından cünnü mC§hut yapr 
larak Mustafa, Kara Yani, Natabon, 
Mustafa, Rafit. Sabri, Halit, Meh • 
met, Hakkı, Recep admda 1 O eerar
kef nargile ile esrar içerlerken ya • 
kalanmııtır. 

F..rarketler ellerinde nargilelerle 
neye uğradıklannı anlamamqlar, 
bir kaçı kaçmağa tefebb6a ebnİf ise 
de muhafaza memurlannm ellerin· 
den kurtulamamıtlımhr0 

Su mahzeni içinde yapılan tahki· 
kat neticesinde bir bun eroin ve 
morfin buJunmUf, uzun müddet • 
tenberi bu esrarket ~n i.c • 

• k f .... ı. 1 .. 1 • 
raı ey ettigı aıwıı ""*' cum eaı 
yakalanarak müddeimnumilije tea • 
lim edilmittir. 

24 saatte 26 
tifo vakası 

Evvelki gün saat 13 ten dün aaat 
13 e kadar tehrimizde 26 tifo va • 
kuı kaydedilmiftir. Muhtelif ıemt
lerdeki 8§1 faaliyetine devam edil 
mektedir. 

Sellnlk panayırena 
lfllrak edecetız 

Eylulün birinde Selinikte açıla • 
cak olan Beynelmilel Selinik pana• 
ymna ittirak etmemiz hükümetimiz 
ce kararlattmhrutm. 

Bunun için bütün viliyetlerdeki 
ikiaacli dairelere iktisat vekaleti ta• 
rafından bir tamim yapılmq, pena· 
yıra ittirak edihneai için lizim ge • 
len h8Z11"hklara bqlamlmaar bildi • 
rilmiıtir. 

Türk Ofisi İstanbul ıubesi dün • 
den itibaren tüccarlara keyfiyeti bil 
dimıif, 1ergiye nümune toplamaia 
batlam11tır. 

Sergide Türk malı olarak, üzüm, 
incir, pamuk, tütün, deri, yapalı, 
tiftik, halı, ve bilumum sanayi mad 
delerimiz tethir edilecektir. 

Marmara adaları cw ... ındll 
avlenm•k •ırbeet 

Marmara adalan civarında mem• 
nu mmtaka ilin edildiği cihetle br 
Irkçı gemileri bu eularda av • 
lanamıyordu. Bu civarda pek bol 
lcolyos balığı bulunduğu göz önünde 
tutularak Vekilcr Heyetince alman 
bir karar ile balıkçı gemilerinin bu 
mmtakac:la avlanmala.-r bir yıl müd· 
detle serbest bırakdmqtır. 

Feydell bir konferans 
Şehremini Halkevinden: lzmir 

mebusu değerli bilginimiz Hasan A· 
li Yücel 27-7-937 gecesi aaat 21 
de evimizde (Halk edebiyatmda ·e
au unsurlar) adlı bir konferans ve 
recektir. 

Konferansı müteakip Malatyadan 
tehrimize sureti mahsuaada plik dol 
durmak için gelmit olan musiki Fol 
klorumuzun değerli üstadı Malatya 
lı tanburi Fehmi Kayahan Malatya• 
nm en orijinal ezgilerini çalıp o• 
kuyacaktır. 

Koferans ve konser için davetiye 
yoktur, herkes -gelebilir. 

Yenlköy neh1ye mUdUrtl
nUn muhakemesi 

Nusret isminde birisinden 25 lira 
rüıvet almakla maznun Y eniköy na
hiye müdürü Bay AlAettinin muha• 
kemesine dün sabah birinci caa 
mahkemesinde devam edilınittir. 

Şahitler dinlenmİ§, müc:lafaa p· 
hitleri için muhakeme bqka bir gü· 
ne bırakılımttır. ' -
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Tefrlka Numarası: 21 Yazan: Fetks Bav,nan 

8 saat SOIJ.ra, başka 
bir dün,1Jada, 

hakkındai bzim bu dünyada hiç bir şey 
bilmediğimiz layemut bir hakimin 

huzuruna çıkacaksınız! 
Semt Povlde, Con Dillingcrle 

çetesi efradını elo geçirmek 1ü. 
zere yapılan ara§tırnu:ula, Lüsi 
Cakson ve Besi S1:ı"'nner isimli 
iki zenci güzel yakalanıyor. 

Bunlar,, emniyet müdürWğüne 

götürülerek her tarafı kı:ır gibi 
beyaz badanalı ve bol elektrik 
sşıklarUe aydınlık olan (Beyaz 
Oda) d.a Borguya çekiliyorlar. 
Bu muhit ~, mukave. 
met göstererek sır Mkltım.ak 

fooktilôile zordur. Ewe1ô. zenci 
1oadınlardan Besi sk"inner, ken
disinin çete efradından Edvard 
Griyni1ı metresi olduğunu ve 
onun S ni.8anda coo geleoeğini 

'an"latıyor. 3 nisan 1934 de; po. 
lis memurları, evi kuşatıyorlar. 
Edvara Griyn, belirtilen satte 
evin kapısında görtinüyor: 

Detektifler, güzellikle teslim o
~p olmıyacağım falan sormayı, 
fozumsuz merasim mahiyetinde 
uyarak, kapıya yaklatır yaklQ!
maz, üzerine kurıun aıktılar. Ed
vard Griyn, ·hiç de böyle bir hü
cuma uğrayacağını beklemiyordu. 
Kendisini müdafaaya, mukabil 
taarruza vakit ve imkan bulama
dı. Ağır surette yaralanmıttı. Sen
deledi, yere devrildi. Ondan aoıı
ra, zabıta memurları kofup kaldır
dılar. 

Ağır yaralı, Sent Povl hapisha
nesi hastahanesine yatırıldı. T e
davi ediliyordu. Fakat, iyileşer:e
ii pek umulmuyordu. Yarası, ho-ı 
yuna işliyordu. 

11 Nisanda, hapishane ha.slcl
haneıi doktoru, Edvard Griynin o 
günün akıamına sağ çıkamıyacağı 
kanaatini edinerek, keyfiyeli der
hal müddeiumumiliğe bildirdi. 
Müddeiumumilik, ağır yaralı hM
ta can vermeden, son bir tecrübe
ye giritmeyi muvafık gördü. 

Biraz sonra, resmi bir memur, 

hatta izlerini bulmaya yarıyacak 
bir hayli ifşaatta bulundu! 

"Beyaz oda,, da sorguya çeki.
len iki zenci kadından Lüsi Cakso
na gelince, o da, keza Con DilHn
ger çetesine mensup bulunan gan
gster Frank Nqın metresi bulun
duğunu itiraf etti. 

Con Dillinger çetesinin, karan
lık, günahkar rublann barındığı 
her yerde mensupları, dostları -:e 
yardımcıları mevcut olduğu anla
şılıyordu. Tıpkı kibar bir kumar 
klübünün bütün snobları kucağı
na çekişi gibi, bu etrafa dehtet sa
lan çetenin de bütün işsiz güçsüz
leri, bütün serserileri, katilleri, 
hırsızları, dolandırıcıları, pntaj~ 
cılarr ve karmanyolacıları kolları 
arasına çektiği görülüyordu. 

Frank Naş, Livenvört hapisha
nesinden kaçmıf bir hayduttu. 
Zenci metresi Lüsi Caluon, "Be
yaz oda,, da sorguya çekildiği bir 
çeyrek saat içerisinde, kendisini 
tekrar nerede yakalamak münı -
kün olduğu hususunda izahat ver
mekten istinkaf edemedi! 

Bu suretle, Frank Naş da, Ar
kanzaata Hot Springde yakalan
dı ve ekspre$te ayrılan kompartı
mana yerlettirildi. Orada, refa
katindeki meır.urlar, zindrler1e 
ayaklarını ellerine bağladılar. Öy
le, ki sadece ayağa kalkmaya kal
kışsa, tepetaklak "burnu üstüne,, 
düşecekti; en hafif bir dürtüşle, 
yere yuvarlanacaktı! 

Bütün bu tedbirlere ilaveten, 
vagonda memur doluydu. Bu me
murlar, parmakları tabancaları -
mn tetiğinde ve gözleri dört bir 
tarafta olarak vagondan vagona 
geçiyorlar, katar, şon sür tle gi
derken bütün vagonları dolaşıyor
lardı. 
Bunların tahminine göre, nakil i

şi, hiç bir arızaya uğramıyacak, 
yol ahı sırasında en uf ak bir ha
dise bile olınıyacaktı ! 

sangıterin yatağı yanında bir is- 17 Haziran 1934 öğlenden son-
kemleye oturmuştu. Uzun uza:lı-
ya tereddüt etmedi. İskemleyi bi- ra, sürat katarı,. Kanzas garına 

gürültüyle girdi. Lokomotif, istim 
raz daha yatağa doğru çeke•el::, salıvererek, iki tarafına beyaz clu
vaziyeti apaçı!: ve dosdoğru an-
lattı. Gayet sakin bir tavırla: manlar dağıtarak soluk koyvet"di. 

Yavaıladı, yavatladı, tren dur-
- Griyn, dedi, siz bugün öie- du ! 

cekıiniz. Bunu sizden saklanıayı- Peronda açık renk yazlık elbi
'mun sebebi, vicdanınızı ezen yü- seli bir kafile bekliyordu. Hepai 
ikü hafifletmenizi temin arzusu - de erkekti. Tren daha henüz du
dur. Doktorun mütaleasına göre, ru' vaziyetine gelmişti, ki bu ka
daha ancak 8 saat kadar vaktiniz fileden memurlar üzerine rov~l
kald ı. Ondan sonra, batka b!.r dün ver kurtunları yağdırıldı. Ve ani 
yada, kendisi hakkında bizim bu- bir yaylım ate~i müteakıp, aral~.
rada hiç bir şey bilmediğimiz la- rından 6 kişi, içinde zincire vu
yemut bir hakimin huzuruna çı- rulmut Frank Naşın bulunduğu 
kacaksınız. Olabilir, ki ruhunuz vagona doğru kotuıtular ! 
temizlenmemiş olarak onun hu-ı:ı- (Devamı oor) 
runa çıktığmııa nadim olursunı;z. --------------

l3u hiç beklenilmiyen sözler, 
Con Dillingerin suç ortağı üzerin
de büyük bir tesir icra etti. Ve 
meçhul olan ebedi hakimin karşı
sına çıkıp onun hükmünü dinle -
mezden evvel, ruhunu temizledi. 
Zabıta, bu ölüm saatinde mühim 
malUnıat elde etti. Edvard Griyv., 
öteki diinya korkusiyle, son nefe
sini teslim etmeden, diğer gangs
terlerin f aa.liyet.lerini tahdide ve 

· Kurun 
Tül'kiyenin en ucuz 
ve en çok sahlan 

gazet~sidir. 

KURUN'a abone 
olunuz. 

iN~ ~ ~-~ 71' 
lOOyaşında 

gençlik 
Bir adam kırk yaşma geldiği za -

man artık ihtiyarlamış mıdır~ 
Bir çok kimseler, filhakika ihti -

yarladıklannr, artık kendilerinden 
ümit kcsilmeğe aşladığmı sanırlar. 
Hayatın kırk merdivenini çıktık -
tan sonra, bir inişin başladığına hük 
medenler ve yese düşenler çok .. 

Fakat Amerikanın Yale Univer -
sitesi profesörlerinden Anderson 
hiç te böyle dü~ünmüyor .. 

O diyor ki: insan kırk yaşına gel 
diği zaman hayatının en parlak dev
resine varmış bulunur. Bundan scll 
ra da daha on sene, insan geç kalır . ., 

Elli yaşına gelindiği vakit, biraz 
faaliyet azalrr. Fakat kuvvet azal -
maz. Asıl bedeni kuvvetin azalma • 
sı, altmıştan itibaren ba§larnak la -
znndır. 

Profesör Anderson"un kendisi 77 
yaşındadır. Fakat sağlam, dimdik 
ve kırk ya§mda herhangi bir adam 
kadar faaldir. 

Bundan kısa bir zaman evvel, in· 
giliz nazırlanndan Lord Hovart yet 
miş ya§mda olmasına rağmen ev -
lendi. Ve dedi ki: ··orta yaş, insan
ların zannettiğinden çok daha za -
man sonra gelir ... ,, Bu itibarla in -
giliz nazın, yetmiş yedi yaşında ol
makla beraber, kendisini henüz or 
ta yaşlı bile saymıyor .. 

Bir adam kendisine iyi elik.kat e
derse, kırk yaşından sonra uzun 
müddet zinde kalabilir. Meşhur bi -
sikletçi, Kazen 41 yaşında iken 40 
mil mesafede bir bisiklet yanşmı ka 
zandı 

Beş sene sonra 100 millik bir ya
rışa girdi. 

İnsan kendisini, ne sanırsa odur. 
Bir defa Hindistanda 130 yaşıda bir 
pehlivan görülmü~tü. Bu adamın 
adı Sidcli idi. Siddi herhangi delikan 
hyı sırtını yere getirmek suretile 
yenebileceğini ilan ediyordu. Bitta· 
bi geç pehlivanlar da onu gücendir 
memek için. kendi kendilerini yere 
sererlerdi, Fakat yine dütünün .. Bu 
adam 130 yaşında hala da güreş -
mek istiyor. 

Bu adam hayatında hiç doktora mu 
ayene olmamıştır. Kendisinin dişle
ri yoksa da, günde bir defa olarak 
yediği yemeği öyle bir iştiha ve 
kuvvetle yiyor ki, yemek müddeti 
tam üç saat sürüyor. 

Kırkdan sonra gösterilen fev -
kalade gayrete misal olmak üzere, 
eski bir İngiliz başçavuşu Meklod'u 
gösterebiliriz. Vakta ki yüz yaşına 
girdi. Kendisinin tekaüt maaşı hak
kında bir ihtilaf çıktı. 

Bunun üzerine yüz yaşındaki sa
bık baş çavuş istida ile hükumete 
müracaat edeceği yerde, Londradan 
bir hayli uzak olan köyi\nden derhal 
kalkıp yaya olarak hükumet merke
zine geleli. Ve orada kral tarafın -
dan kabul edildi. Kendisine hususi 
bir maaş tayin edildi. 

Bu vakalarm hariJrnladesi, Ame~ 
rikamn Sanfransisko şehrinde otu -
ran ihtiyar madam Annadır. 

Bu kadın yetmiş altıncı yıl dönü
münü, denizde uzun bir yüzme ya
r;<ıma girmek suretile kutlamıştır. 
Madam Anna bu usulü her sene tat 
bik ediyor. Yetmiş yaşında iken, 
on iki saat on dakika su içinde kal
mıştır. 

Girdiği yüzme yanşmda kendisi
ne kayrkla refakat eden hakemler, 
madam Annamn, yetmiş yaşına rağ 
men, görülmemiş bir zarafet ve 
kudretle yüzdüğünü söylüyorlar. 

Mualllm ve talebe için 
sanatoryom 

Bağlarbaşındaki prevanatoryo -
ma bağlı bir sanatoryom yapı!ac-ağı 
yazılmıştı. inşaat Cumhuriyet bay
ramına kadar 'bitirilecek ve o gün a
çılma töreni yapılacaktır, 

~ 

Yepg eni bir mevzuda e 
bir memleket hikAU°!!J; 

Kendisine ayı süsü 
veren .adam 

Yazan: Sa<dlırn Eırtem 
-7-

Kara Mehmed pazarın ortasında 
hakikaten yeni bir korkuya tutuldu 

- Demek dedi, şimdi be-n bu 
kıyafetle hekimi bulamam ha! 

- Bulamazsın amma sen o kada 
rmı dii~ünme, al şu urubl.'llardan bir 
katmı giy sırtına ... Şu duvarın .ke· 
narında da pantalonu gcc;=r ay'1ğı
na·. Ondan sonra, var istediğin ye
re git. . Köye dömlüğiın z,1m'1n ba
na bir şeyler verirsen, eh §İmdiden 
bir yirmi beşlik verirsen borcun ha 
fifler .. 

Sonra ilav&· etti: 
- iki lira da hana ver, sonra sana 

köyde ~eri veririm elbis~ieri g~~ irip 
bana verdiğin zaman ho§ ben 

senden hu parayı alma;• "ım am ... , 
cfükka11a öteberı aaca~·m Jda . Ha· 
ni ~:.;rlı: b~r ö.:Ji.iı~i S?.~r·I·• k..ı.biliı.de 
b:r kö!ülük t!'elmesin!. 

Kara Meh ned iki li.~) ı da V<'JJi. 
Bir köylü heyecanlı. u-eyeC'.<!nlı 

seslendi: 
- Polisler geliyor. Kaçak odun 

geldiğini duymuşlar .. 
Bir başkası cam sıkılarak; 
-Yine eşeklerden biri oyun bo 

zanlık edip anmnıştır .. 
Bir ba§kası: 
- Oyun bozanlık C§ekte değil, · 

eşekçide.. Enayi, eşek bağırmak i
çin ağzını açmıya ba§ladı mı hemen 
kuyruğuna yapışsaydı. Hayvan -ol 
duğu yerde zıngadak dururdu. 

Bu konuşmalar esnasında bakkal 
eşeğe atlamı§ ve yan sokakların bi

rinin yolunu tutmuştu. 
Kara Mehmed seslendi: 
- Efendi bana doktoru gösteri· 

verecektin ... 
Bakkalın gözlerinin içinde şeyta 

ni bir parıltı dola§tı: 
- Doğru yürü, alnına elen bü

yük kapıyı çal... 
Kara Mehmet österilen istika 

mete yürüdü. 
Bakkal bir ba§ka hesapla meşgul 

du. 

lV 

Kara Meh'met köylülerden ay-; 
rıldıktan sonra yalnızlığı daha çok 
hissetti. Şehir, hendese, asfalt, blok 
binalar ona insanları yutan bir um
man gibi gözüktü .Sanki bütün hu 
mesafeler, bu binalar, bu yollar, bu 
hendeseleşmiş alem onunla kansı -
nm arasına gerilmiş bir uçurumdu. 
Bu uçurum her saniye geni§liyor, 
derinleşiyordu. Şehirde rast geldiği 
her şey ona yabancı idi. 

Askerlikte, harpte, manevrada, 
zelzelede, su baskınında tanıdığı kı
zıl aylı beyaz bayragı gördü. Bunu 
görmek ona eski bir dert ortağını 
görm.e~ gibi tesir etti. içeri girdi. 
Derdını anlattı .. Onun yanına bir a
-~~ı kattılar, doktorun yanma gö-

turduler .. Doktorun yarım saatlik bir 
işi vardı. 

- Tam yarım saat sonra, dedi. 
Sizinle bir otomobile biner gideriz. 
Dogtorun yanından çıktıktan sonra 
bir otomobil çevirdi. Onunla uzun 
boylu pazarlık etmedi. 

Şoför: 

- Yol uzun, dedi, benzin ala -
yı~··· Seftahınıız yok .. iki üç lira 
verın ... 
. . Kara M~hmet elindeki paradan 
ıkı buçuk lırasmı şoföre uzattı. 

Şoför otomobilini şahlandırdı. 

* • * Doktor işini bitirdi aşağı indi 
Kara Mehmede: · 
- Haydi dedi gidelim .. 
Kara Mehmet, 
- Otomobil gfı~ecek beyim de -

eli, 
Doktor 

. -. Hem do~tor çağırmağa gelir 
sınız, hem de ınsanı bekletirsiniz 0 -

lur mu bu? 
- Af fcdereiniz, toför benzin al· 

mıya gitti de onun için zat:ındl 1ie" 
!ettik.. jJll 

Doktor pcygamberane bir eda ~ 
- Benim rahatsız o1ınaJ11 .. 

şey değillHasta bekler de onun~ 
Kara Mehmet, acı, acı gül~ 

Dudakları arasından dili bir Yet" 
hir parçası gibi sallanıyordu. 

- Dündenberi hasta bekliY°'" 
Doktor yerinden sıçradı: ~ 
- Dündenberi mi} ... Dünd , 

de neden doktora haber venn~ 
- Haber vermek için gece deP""' 

dim, gündüz demedim yürüdiidl' 
Doktor acır gibi oldu: 
-Bana haber göndere i~ 

- HEJ,eri ancak ben ge~· . 
rım .. 

- Tele fon fıla'n yok mu •j (J 
- Tele fon yok, doktor be1· 

saydı telefon ederdik... . ~ 
- Hastalannm ihmal ~P.':'J. 

nuz. ZavaUı kim bilir timdi ne I"' 
dedir} 

- Ben yola çıJCbğnn zanıa!I ; 
cuğun kolu gelmişti 1 

Ke§ke hastayı otomobille bos' 
ya getirseydiniz. , 

- Otomobil almak için nasıl~ 
sa şehre ineceğim. Dogtoru alır , 
götürürüm hastaya daha evvel ._ 
vuşur dedim... Doktor Bey ha1 
yı köyden dı§an çıkarmaK güç. ti 
zimkiler uğur saymıyorlar, ben -~ 
rim pek güç .... Doğrusu ben haJPl-
köyden kaldırmaya kıya~~· • ~ 

- Hastahaneden sanki iyı nıı 
k'arsmız) , 

- Hasta hastahaneye v~ el 
yecek yok... ı ıt~~ 

- Ya ne olur) ı nıı~ . . 
- Tehlikeli hasta yolda öliit_.ı 

Yollar bozuktur. Her z.aman oto~ 
bil gelmez. Hastayı ya kağnıya k Ja 
mak, yahut da ıala yerleıtinnei el" 
znndır. Ben çocukken daha tiın d' 
dif er yapılmamııb, benim ablaııı 
zak öylerd~n birinde gelindi, haıt' 
landı, doktora götürelim ~ 
Hastayı sala koydular, eal ciediİ .... , 
şey dört kollu. üstü tahta. dört ~ 
dam tarafından la§man bir ıeydi'; 
Tabuttan farkı üstünün ka~ a 
mış olmasıdır. Bir kış kıyamet gUSl, 
dört adamın sırtına hMtayı ~ , 
dik, ben de yanlarında ıehre ~ 
yordum. Yürüdük, yürüdük .... 1'-' 
bastırdı ... Yarı yoldan döndük, çuıı' 
kü karde§İm salın içinde adaınfarıO 
omuzunda donmuştu. 

O zamandanberi hastanın kö)' ~ 
den çıkması hoşuma gibnez. GöıleP 
dolu, dolu olmuştu. 

Doktor saatine baktı 
- Böyle eliyorsunuz ama ..• ~ 

la otomobil meydanda yok .•• 
Kara Mehmet: 
- Merak etme doktor bey büt\jil 

köyü satarız size otomobil tutafd 
geri göndeririz. Size ne isterseniı dl 
veririz .• Tek kadın kurtulsun, ~ 
cuk doğsun ..• 

Doktor Kara Mehmetle pazarbi' 
girişmedi. Fakat kanımı ölümde' 
kurtarmak isteyen ve çocuğa ka~f 
mak için hasret çeken babaya ha1 ' 
ret etti. Çünkü, o bu söze berıtef 
vaitleri, çocuklarım düşürmek ist~ 
yen analardan, babalardan dinlerOh 
bazı büyük ıehirlerde mezarsız ql 
cuk kemiklerinden kurulmuş af"' 
tımanları hatırladı. 

Kara Mehmedin yüzüne tatlı bit 
bakışla baktı. 

Hayata bu kadar inanını§ adş ' 
mm yüzü ona öyle munis geldi Jcİ·" 

Az daha şapadak öpecekti. Kcif 
lünün bu hayat sevgisi dokturu ınetıl 
nun etti. 

Kara Mehmedin hayat sevgisi C: 
nun Üzerinde adeta gizlenmİ§ hislet' 
harekete getirmişti. 

O da §oförü merakla bekliyord"' 

.(Aıbaı nr~ 
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~~! 
Bolu Valisi Salim ~ 

'1E ZHE p ·~KAVGAL'ARı 
~NNJLJK VE SJIL[K MlJCADE LESİ 

..... arası: aa Yazan: ZIYA ŞAKIR 

l>etikanh kolunun 
çekmiş ve 

Gündoğan'ın beyanatı 
Köy ve köycülük çalışmaları, 

beklenen ve alınan neticeler 
Bolu, (Huauıi) - Hükumetimi. 

zin köycülüğe ve köy kalkmması 

içine sakladığı hançeri 
kabzasına kadar ... 

mevzu11na el baatıimdanberi yurdun 
b zu • • de ld her yanında istikbali kazanacak ha-.;._~ ':- R91it, Hindiye

~ nıaltmat ile artık S ._:larak, imamı tekrar Me 
...._ -...... ~ ebnek iıtemifli. Fa
~ Miad~lif rivayetlere naza
~ ~ IJenin pederi, kızmın 
~~ ..ı...~naaılere ve lmamm 
~ ~ ıöylediii aözlere 
~ .... ~~~ ederek, balife-

4111 • 1 •nüat etmiıti. 
~ ._.n, İmam Musa Ki-
~ • • büyük bir tehlike i
._.. ~ 1• Harun Retit, yapı
~ ~lkinlere kapıl1'r.ık; t
~ ;::;zce, ve hiç kimaeye 
~ ~ >:ecek surette öldüriii-

\'iae lla eınır vermitti. 
1'a ı.. 11~telif rivayetlere naza
!_ ~--~feyi! Hindiyenin baba· 
~ ~bnıtti. Kırk ıün zu
~~~n . i bir ıurette teai,iıH 
~ -~!' zehirle, imam Muu 

·--- ı"'lll'letm' t" ....._M •ıı, 
•ahbatin~ Kizım; yavq ya.

larınc11 ~ybettikten sonra, 
lata • ~ kanı yakı;.> kur.ı-

~. ( İİ~ll'in tesiriyle vefat et
~ ac:et 183). Vefat ettiği 
~ beıa" bet y&fmda olduiu 
~ ~ uz ıenç sayılacak bir Y•f 

-.,.~ıı R~it,· .. 1.. .. .. 
lıııı ~ , onun o umı•nu t'm· 
il Pe~ d ~raber, vefatınd-.n ı~n
~-. erin bir acı hiaetmiı, ces:i!' ~ bir ihtifal ile kal
~) ~lıdat civarında (l' u
" iında defnettirm!ı-

SE~IZINCI iMAM 
~ I,,._ Ali Ru.a 

~Jet ett~ ~blerin ittifak ile 
~,~ rıne nazaran, bu za
..,..... lbanevl bir teair ile 

aı.'- ri•a• ti ;:-. ır L" e, ere nazaran, lmam 
~;)bi'1111 !'-ldeai (Hamide), 
)ıL_ liİzel r canye almıtb. F evka
~•; _,.. •• cazibeli olan bu ca-

if "- cli~da, son derecede 
~d~· 
~-· ci;!:..ıece bir rüya ıör
--.: Ali) rüyasına ıir-
2ai-.. l'a, lf . 
~ Ofl.aa; .. ~de!... lranlı cariye-
..=~ ı.;"-uaa Ki.zona hediye el 
~-!..._ .. ,~ doiacak .. bu r.tı-
~ - LaJ'lrlı ve faydalı 

~el._ oJaıı dinda.: ve mutekit bir 
t:.~~ ~~ıde, erteai gün ca
~ lL?' ıüzelce ıiydirmi1, 
~ -~ ·• o_.u Muaa Kizımı ça-

' ._ 00.. hediye etmiıti. 
~ •e e Muaa Kazıma zevce 
t • 1 ~ de (Tahire) ye te-
-:- 141 İnei İranh Bahme, Hic
.. ~1 İQci leneti Zilmde ayı
~,,:-- ıeceai, bir erkek 
ti. <Ali .. l,• ıetirmiıti. Bu ço • 

4ll IZa) tenniye edilmit· 

~. ~ kiiç~lüiünde bir tar;- çOc11Jc l&cielilder aöatennitti. 
~d"-•tt ~11ar ve gençler gibi, 
~-'-~ttın erle nu~ırul obrıya
~"'9 ...:n ve gecelerini ya 
~ l'eleainin denlerini 

•e Jahut mütemadi -

11 1<lJRUN---. 
._ ...__ '-.1 kuponu 
ı... ...... 
1 "-~ tcsare.tn. l•Uraler 
...;.. ~ "91& .,.,,._. bubnrlar 

• • '"' .. "'"- Darut7 tıaktr>" 
;..-::ıruıa .. 

.......... ınaıı ma,.vırıerın. ber 1 
~ 90rap ftlnnlr 

yen ibadet eylemekle ı~tti. 
Bu aebepledir ki; henüz yi.rmİ bet 
yaılarına ıeldiii zaman, artık mü
tefekkirler aruına ıirmiıti. 

Babası imam Muaa Kbmı, oi
lunun bu hallerinden aon derece
de memnun oluyor: 

- Her halde, •nnemin rüyası 
hakikate çıkacak,. bu çocuk, inla
niyete ve iılimiyete faydalı bir 
umur olacak. 

Diyordu. 
Nihayet, imam Musa Kizım ve

fat etmi9; (Ali Rıza), (Sektzincİ 
imam) ünvaniyle babasının yeri
ne ıeçmifti. 

Bu ıırada hilafet makamında, 
(Yedinci Abbuı Halifeai - Me'· 
mWı) bulumnakta idi. Ve hük6-
metin vaziyeti de mühim bir müt" 
külit içinde idi. 

( Emevi ) taraftarlarından 
(Nur) iımind: biri, Bura taraf· 
lannda büyük bir isyan çıkanDJt; 
halife orclulannı anmaya bqla
mıflı. 

Irak havaHıinde de, hiç ümit 
edilmiyen bir ihtilil ateıi parla -
mıfb. 

(imamı Ali) nin biraderi (Ca
fer Tayyar) m tonınlanndan biri, 
Iraktaki (Şii) kabilelerini elde et
mit; hilafeti ele geçirmek için mü· 
him t91ebbüllere giripniıti. 

Ayni zamanda (ilmi Tehi - Te
bi) İlminde bir (Şii - Alevi) de, 
Ktfe halkını ayaklandırarak (Kt
fe) deki Abbul bükGmetini zap
tetmifti. 

Bunun mabadı ela, Cafer Tay
yarın clavuma yardım etmek; hi
lafeti AbbaaJlerden iıtirdat ede
rek, (Ehlibeyt) ten birini hilafet 
mevkiine geçirmekti. 

Halife Me'mGnun (veziri i
zam) ı (Ful ibni Sahi>, bu iıyan
lan bastırmak için, biraderi (Ha
lan bin Sehl) i Bura ve Ktfe va
liliklerine tayin etmi1; bü~ bir 
ordu ela emrine venniıti. 

Fakat; siritilen muharebeler -
de, halife ordusu aıiler tarafın -
dan ric'ate mecbur edilmiıti. 

Huan bin Sehl; bu itin kunet
·le halledilemiyecefini ıörünce, 
hileye müracaat etmit; bir kolayı
nı bularak (lbni Tebi - Tehi) yi 
•hirletmiıti. F alcat, yine , hadi
satın (Şii) )er lehinde cereyanı· 
nın &ıüne geçememiıti .. 
' lramn prk hudutlanndan~ (Ye
men) e kadar uzayan o genit ..,. 
hada, artık rahat ve huzur lralma
mqb. Biribirine saldmın iman IÜ· 
rüleri; kütle halinde biribirlerini 
boiazlıyorlar; köyleri, kHeıbalan 
hatti tehirleri yatma ediyorlar • 
dı. 

Halife Me'mtnun vniri •mı, 
ıon bir çareye müracaat etmitti· 
Eaki muhariplerden (Henüme) 
iaminde birinin maiyetine büyük 
bir ordu vererek, vaziyeti ıalih et
mek istemiıti. 

Fakat bu ihtiyar ve tecrübeli a
dam, bu vazifeyi buı prtlar da
hilinde kabul edecejini aöylemiıt
ti. Bu p.ıtlardan biri de memleke
ti 'battan bqa kan ye -... boian 
bu iıyan Ye ihtil&Jlerclen, h4life
nin haberdar edilmeei meaeleai i
di. 

ihtiyar kumandan; bu talebin
de 1ıakıı:ı delildi. Çünkü vniri l
:ıam, ıenç halifeyi Adeta aarayma 
hapıetmiıti. EtrafUH, keneli adam 
lariyle çevinnitti. Onlar; koca ül
kede kan ıavdevi ıatürürken, ha
lifeyi her gün aldatarak, her tara
fa Baidat tebri kadar rahat ve 

t 
ul dr. ıçın ° uiunu ıöylemek- reketler belirdiğini biliyoruz. Bilhaa-
e er ı. Dah0 li 1-!!!1 • fmdan ·ı .. 

Ve 
1
• • "' H sa ı ye veıuueti ta~ vı a-

z rı azam enum·· enı"n bu 1 ·· d ·1 k'. . . . yet ere gon en en ana program, oy 
tekhfını kabul etmemi9ti Fakat k'· ··1··k di t rdiv· · b 
bu · d 'l · . ... ' ve oycu u ye a ve gımız u 

ıt e ı enye bır adım atmıt o- ··h· da tr fmdak· ha '- t 
lan ·h · . mu ım vamız e a ı re&.e 

ı tıy~r ve ınatçı lnımandan da, leri hızlandırmııtır. Boluyu· ela son 
artık gen d'" k · · • • . onme ııtememıttı. • aylarda, normali qan bir hareket 

Halıfe o ıırada (Merv) ıehnn- hal.nd ·· ·· 
d d' H .. ı e goruyoruz. 
~Y ı. enume, dofruca oraya . . . 

gıtmiı; halifeden bir mülakat iı- v Bu hare~etı~ gıttikçe hız kazana· 
t~mitti. Fakat bu aJ'ZUlu, büyük gma ve neti~esın~n alm~cak ran~ 
fır f ecaatle neticelenmifti. · man.?1.!8~m. edicı o~~ muh~t 

Bir gün, ikindi namazından ıon te buy~k bır ~nan ve ı~at besl~
ra, Henüme yanına birkaç kiti al- yor: Bı.r m~hıtte her yem haml~nı~ 
mış .• atına binerek saraya doiru ~~ticesı lehıne, de~ ve umumı bır 
ilerlemişti. Fakat yarı yolda, genç ıtımat yaratması guç olm~akla ~
bir adam ona yaklaprak elini öp- raber Boluda buna Y_er venlmesını, 
mek iıtemitti. ihtiyar kumandan, ~. ~~da yararlı ıc~t~ halkın 
bir feli,kete uğrayacalmı akim • guv~ı hazırlayan .. valinın muvaf-
dan hile ıeçirmemiıti. Elini o de • faluyetinde aramak lizımclır. 
likanlıya vermiıti . O zaman o de- Bugün iç bakanhğmm ana progra 
likanlı, kolunun içine aaldadıfı mmcla yazıh bulunan köy kalkın~ 
hançeri çekmi, .. kabza.sına kadar, aı esaılanndan bazılarmı, Balıkesir 
Henümenin kalbine yerlettirmiı- valisi iken köycülüğe dair yazdığı 
ti. . bir eserde tebarüz ettinniı olan llbay 

Henüme (Şii) idi. Onun hu au- Salim GündoPıı, filhakika, mem -
retle katledildiii (Bağdat) ta ta· leketjmizin idari hayatında temayüz 
yi olur olma~, derhal tahkikata ıi etmiı ve köycülük ile tdıircilik itleri 
riıilmi9ti. Bu cimyeti yapan ada.. üzerinde mütehaana bir vali olarak 
mm, veziri bamın k&lelerinden tanmınqtır. Onunla, iki yıl önce lz
hiri olduiu tahakkuk etmifti. Bu- mirdeki valiler toplantısmda bir 
nun üzerine Baidattaki Tüdc ordu mülikat yapmlfbm. Ne güzel hraat 
111nun - büyük bir ekseriyeti "(Şi- tır ki bugün yine ayni mevzu üzerin 
1) olan - asker ve ahitleri de i• de kendisinden beyanat alıyorum: 

'J!'D ~·.':"ziri 'D!"'n ~e- .... ~·-. Benim ötedenberi takip et -
n olan ftlı!' ı~t ~I~, yen~e tigım ıılerden biri de köy ve köycü· 
(Mamar) ıaminde ~r T~ zahi- lüktür. Naaıl ki köylü elenince ekse 
tini vali nubeylemttlerdı. riyet göz önüne gelirse, köy clenilin 

(Deoam edeHlı) ce de "'iktisat,. hatırlanır. ve kana

1 SPOR 

Deniz yarışları 
Bugiln Modada 

gapılıgor 
Mo~ Deniz kulübü tarafından 

tertip edilen büyük deniz yarqlan 
bugün Moda koyunda yapılacaktır. 

Bu münasebetle yan§ hazırlıkla
n ile bizzat mqgul olan iktisat ve
kili B. Celil Bayaı- dün Y&nf sal\a -
smda Deniz Ticaret müdürü Müfit 
Necdete ve Deniz Ticaret müdürlü
ğü kontrol memurlarma bazı direk
tifler vermiıtir. 

Bu yıl y&n§lann muntazam bir 
eeyir takip ederek tam bir ıukunet 
içerisinde olmaaını temin mak.aaclile 
esaslı tertibat almmııtır. 
Yanılan bütün halkın seyretme -

ıini temin için de Moda Deniz ku • 
lübü ve Deniz Ticaret müdürlüğü 
Akay ıirketi ve Şirketi Hayriye ile 
l&zım gelen müzakerelerde bulun • 
muıtur . 

Buna göre ; Moc:la deniz yarqlar
na seyircileri gö~ünnek üzere Ak.oy 
vapurlanndan Göztepe ve Şirketi 
Hayriyenin 28 numaralı vapuru in
tihap edilmiıtir. Bunlardan birinci 
vapur 11, 4 5 te, ikinci vapur 12 de 
Köprüden hareket ederde Modaya 
geleceklerdir. Bundan batka Eren· 
köy vapuru da icap ederse tahrik et
tirilecektir. 

Göztepe vapuru yolda Haydar -
P&fa ve Kadıköyüne uğnyacak, ay
nca Şirketi Hayriyenin 27 numaralı 
vapuru 11 de Sirkeciden, 11,30 da 
Osküclardan hareket ederek Kadı -
köyüne uğrayarak Modaya gelecek· 
tir. 

Moda Deniz kulübünün tertip et
ti~ deniz ıenlikleri gece de devam 
edecek, biri Moda Deniz kulübünde 
biri de Denizyollarınm büyük bir 
vapurunda olmak üzere iki balo va
rilecektir. 

F.timce idarenin temeli de iktisattır. 
acaba Sizde iktisat sistemi, idareye 
kaide olabilmit midir} 

Buna cevap bulabilmek için mazi 
-' fürkiyesine, yurdun eski dm umu -
na gözlerimizi çevirmemiz kafi gelb. 
Biliriz ki yakın zamana kadar dün
yanın en bakımsı~ köylü kitlesinden 
biri de bizim aramızda idi. 

Altı yüz senelik imparatorluğun, 
refahın onda birini bile çok gördü
ğü köylüye Yüce Önderin irpdile 
verilen kıymet ve ehemmiyet mem
lekette servet ve refah menbalarmı 
fethedebilecek gerçek hareketle ya
ratml§ttr. Hükumet!n b't davaya 
el koyuıundan sonra ve Dahiliye ve 
kiletinin direktiflerini müteakip de 
yurtta metodlu bir faaliyet belirmiı
tir. 

Bir çok vilayetlerde olduğu gibi 
Boluda da bu it üzerinde çalqılmak 
tadır. Fakat ıuracıkta hemen söyle
meliyim ki bu çalqmalar ve handan 
doğacakmuvafı k neticeler, şüpheait 
ki, hiç bir vilayete ve hiç bir valiye 
mal edilemez.,. 

llbaya dedim ki: 
- Lakin icra vaartalannm .. tat

bik,, sahaamdaki rollleri büyüktür. 
Mesele bu baknndan tetkik edilince? 

Bay Gündoğan dürüst bir ifade 
ile ve ağır ağır konuıtu: 

- Evet, tetkik edilince .. F aaliye
tin yer yer gözden geçirilmesi ve her 
mmtakadaki muvafakıyet dereceleri 
nin ölçülmesi icap edene de her vi
layette mahalli ıelirin müsavi olma 
muı ve iklim prtlan bu hususta 
tam bir kanaat edinilmesine imkin 
bırakmaz zannındayım. 

- Siz Bolu viliyetini, gelir ve 
iklim bakmımdan nasıl buluyorau -
nuz?.. Muhit, muvaffak olmaım.a 
müAit midirı 

Vali gülümaiyerek: 
- Sizler hazan öyle sualler icat 

edersiniz ki altından kalkmak güç -
lqir. Maamafih cevapsız bırakmak 
istemem: Boluyu her bakımdan ... 

Bolu Valiai Salim Gln4oila 

- Normal mi buluybnaııaz) De 
elim. 

.. _Normale yalim: "(vuat> di-
yebilirim. &lıkesir, ıüphe yok ki 
buradan çok müsaitti. Bunala lar 
raber timdi de elimizde vekalet tarr 
fmclan verilmit ve phıalann indi icat 

ve tqebbÜslerinin çoküatü nele. daha 
esaslı bir program oldu~ söre 
muhitin tahammülü niabetinde ve 
yalnız icra aahamıda yürüyeceii • 
mizden, muvaffak olacağnnıza m~ 
hakkak gözü ile bakanm . ., 

Vali Bay Salim G\indoia.n mezu 
niyetinden yeni dönmiif olduiu için 
kendilerini ziyarete gelenler konur 
mamızm nk ırk kesilmesine eeheb o 
luyorlardı. 

Bu itibarla tehir liakbıda eor 
mak iatedijim sualleri batb bir sü
ne bırakmak mecburiyeti doidu. 
Müaaadelerini isteyerek aynldnn. 

HulWG1Da7 

Manlaa'da 

Hastane kömürlü· 
ğünde bir ölü 

Çakır Mehmet adında biri 
tevkif ed.ldl 

Manisa zabıtası Kaniuıun yeni mem 
leket hastanesi inpatmda nrarencis 
bir cinayetle karplqmıftır. 

Bir aabah Manisa memleket~-
ıi inpatında vuüeleri bapna cel~ Ud 
usta, kalorifer daireBine g.irdikleri a 
man kömilrlllkte bir ceeedJe karpJat
mıflarcbr. Bu cesed tahminen 23 24 
yaflannda bir gence aiddi. Bu cesedin, 
memleket butaneai lnpatmda çaJıpn 
ameleden birine aid oldutu anJaplmca 
keyfiyet zabıtaya haber verilmlttfr. 

Zabıta ve adliye hidiıeye et kot• 
mUf, derhal tahkikata baflamıftır. Za
bıta memurlan haıtancnin üst odala· 
rmda araıtırma yaparlarken diler iKf· 
lerden buılannı odalarda uyur vaziyet 
te bulmuflardır. 

Bunlar uyandınlmlf, ifad~lerine mil· 
racaat edilmif ve bazı ip t1çlan elde 
cdilmittir. 

Verilen ifadelerden anlapldığına ııs. 
re dört iıçi aa1ı gecesi Manisa lokanta• 
lanndan birinde serhot oluncuya kadat 
içmitlerdir .. Gecenin geç vaktine kadar 
eğlence yerlerinde dolqan bu adamlar 
gece yansına doğru haatan~ye gelq 
terdir .. Hutaneye aerhot vaziyette d8-
nenler- arumda Çakır Mehnıed ismin
de bir iıçi de bulunmakta adi.. Çam 
Mehmed bundan üç cUn önce it bulmak 
üzere Nuilliden Maniuya gelmit ve 
burada yerleımiıti-· 

iddiaya göre Çakır Mehmedle anı 
bulunan genç arasında bir ağız milna
~ olmuı, bir iddiaya göre de Ça

(Ut/•..,.,. ~~ 
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·soN. HABERLE,R 
- -Çiıı askerleri iio

pei mıntakasında 
(Üst yamı incide) 

Fikir Sürmekten lıtinhal 

Adliyede ter} 
edenler 

ı (Üstyam 1 incid 
. . ,,..... . .. . -·. 

lzvestivanın şayanı dikkat bir yazısı 

Sovyet - Alman münasebatı 
şekil itibarile normaldir .. 

Şanghay, 24 (A.A.) - Çin ma
hafili, 11 Tem."&J:uzda Japon ma
kamları ile Hopei - Şakar başve
kili General Sung-ıey-uan arasm
yapılan anlaşma hakkında JapoA1 
harbiye nezaretinin dünkü tebliği 
hakkında herhangi bir fikir ileri 
ıürmekten istinkaf etmektedir. Bu 
nunla beraber, ayni mahafil, e
ğer anlaşmanın esasları hakikaten 
böyle ise, bunların Mareşal Çan
kayşek tarafından ileri sürülen 
dört esasa muhalif bulunduğunu 
ve bu sebepten No.nkin tarafından 
kabul edilir mahiyette olmadığım 
da kaydeylemektedir. 

ğine lzmir müddeiumumi ı,.t 
avini Mazhar tayin edilınitler 

40 liralığa terli edenler: 
ıun ıulh hakimliğine Yozgat 
hakimi İsmail Hakkı, Akhi581' 
kuk hakimliğine Biga hukuk 
mi Hayri, Karaman azalığına 
haniye azası Şemsettin, sur 
niye hakimliğine İhsan, Jçel 
kimliğine Mehmet Emin E 
hakimliğine Rehim, Utak h 

Mokova, 24 (A. A.) - Tas .ajansı 

bildiriY.Or: 
21 temuzda Berlin'in Sovyet büyük 

eiçisi B. Yurenev'in B. Hitler'e itimad
nınesini takdimi esnasında teati edilen 

nutukları mevzuubahseyliyen lsvestiya 
gazetesi diyor ki: 

''Sovyet - Alman münasebetleri, an
cak şekil itibarile normaldir. Hitler'in 
ve arkadaşlarının nutuklarındaki şid-

"Hayal ve hakikatler,, 
ltalya Başvekili nazariyat siya
setine karşı menfaat siyasetini 

ileri sürüyor 
Roma 24 (A. A.) - Havas mu- J 

ha biri bildiriyor: ı 
dir. B. Mussolini bu makalede Al -
manyaya cebren kabul ettirilen ta -
mirat borçlarını, harp borçlarını, Mil 
letler Cemiyeti azası arasında mü -
savat prensibini ve Afrikadaki fü -
tuhatı hatırlattktan sonra nazariyat 
siyasetine karşı menfaat siyasetini 
ileri sürmektedir. 

Popolo d' ltalia gazetesi - Hayal 
ve hakıkatler - başlığı altında Musso 
)ininin bir makalesini neşretmekte • 

• 
Lozan günü 

Ankara Halkeoinde 
kutlu/andı 

Ankara 24 (Telefonla) Lozan 
günü bugün saat 20,30 da Ankara 
Halkcvinde büyük merasimle tesit 
edildi. Kesif bir kalabalık vardı. 

Toplantıyı B. Enver Behnan aç -
tı ve bu büyük günün mana ve e -
hemmiyetini anlatb. ishak Rafet de 
söz söyledi. Geç vakit toplantı ni -
hayet buldu. 

Irak beledlyeler umum 
mUdUrU memleketlmlzde 

.. A:ıkar~ 24 (Telefonla) - Irak 
h~~k.~metı belediyeler umum mü _ 
duru. ve Bağdat şehremini Erşedül _ 
amen bu sabah şehrimize geldi. İs _ 
tasyonda belediye erkanı tarafından 
karşılandı ve Ankarapalasa misafir 
edildi. 

Ankarada iki gün kalacak sonra 
l~tanbul yolu ile Avrupaya gidecek
tır. 

iki şirketin satm ahnması 
etrafmda · 

Ankara 24 (T elcfonla) -Istanbul 
Elektrik ve f zmir su şirketleri hü • 
kiimetçe satm alınacağını bazı ga _ 
zeteler yazmışlardı. 

Alakadar makamların bu haber _ 
Ier~n doğru olmadığını Nafra veka _ 
letınce bu husustq bir karar alınma
mış olduğunu söylediler. 

kır Mehmed ibu geuce münasebet almı
yan bazı ı;Qzlerle taaruzda bulunmuş
tur .. 

Mütecavizin ağır sözleri h!tında ezi
len bu gencin mütecaviz tarafından dö 
vüld:.iğü ve kaçarak kömürlüğe girdiği 
orada nezli diınağidcn öldüğü anla
şılmıştır .. 

İşi~ asıl şayani dikkat tarafı, hüdise 
ge~c;sı ~akır Mchmedle maktul kavga 
ettıklerı sırada bekçi Rızanın hadiseye 
el atmasıdır .. Bekçi kavgayı zabıtaya 
haber vermiş, iki jandarma hastaneye 
gelmişlerse de suçluları buli'mamışlar 
suçlu ve mütecavizin banstıklarına 
hükmeden jandarmalar, bittabi karako
la dönmüşlerdir. 

Hadise henüz tamamen aydınlanma
mıştır .. Tahkikata ehemmiyetle devam 
edilmetedir .. Çakır Mchmcd tevkif edil 
miştir .. 

Uç gözlU çocuk 
Milisrn Dibckdcre köyilnde bir ka_ 

dın üç gözlU bir çocuk doğurmuştur, 
çocuk doğduktan iki gUn sonra ölmilır 
tUr. 

İtalyan - mahfelleri, bu - makale 
ye büyük bir ehemmiyet atfetmek • 
tedirler. Makalenin her tarafta okun 
masmı temin için sarfedilen gay -
retler, Londrada ademi müdahale 
komitesi müzakerelerinin cereyan 
ettiği bugünlerde Mussolininin ya -
zısına verilen ehemmiyeti göster -
mektedir. 

Bununla beraber Habeşistan mu· 
harebesi esnasında İtalya, nasıl Mil· 
Jetler Cemiyetinden resmen ayrıl -
mamışsa, Mussolininin son maka -
lesi de her halde kat'i bir hareket ya
pılacağına: delil sayılamaz. 

Ademi müda
hale komitesi 

Gelecek haftanın ilk gUn
lerln de toplanacakmış 

Londra 24 (A. A.) - Havas a· 
jansı bildiriyor: 

Ademi müdahale tali - komitesi, 
gelecek haf tanıR ilk günlerinde top
lanacaktır. Komite, İngiliz hükume
tinin ademi müdahale İ§inin içinde · 
bulunduğu çıkmazdan kurtarmak 
maksadile eksperlerine hazırlattığı 
planı tetkik edecc.ktir. 

iyi malumat alan mahfellerde söy 
lenildiğine göre, daha ikmal edilme 
miş olan mevzuubahis plan ancak 
tali komitenin toplantısında murah
hasların ıttılama arzedilecektir. 

B. Eden, dün akşam Parise ha
reketinden evvel Fransız· sefiri B. 
Corbini bu sabah ta Yon Ribben -
tropu ~kabul ederek bu vesika etra· 
fında görüşmüştür. Bu projede, 14 
tarihli İngiliz planındaki meseleler 
hakkında birer birer · miitalealarmı 
bildirmeleri hususunda alakadar hü
kumetlere müracaat edilmesi teklif 
edileceği teeyyüt etmektedir. 

Londra 24 (A. A.) - Yon Rib· 
bentrop bugün öğleye doğru harici
ye nezaretine gelmi§ ve Bay Eden 
ile ademi müdahale tali komitesinin 
geçen cuma günü toplantısından 
sonra ademi müdahale siyasetini i
çine girmiş bulunduğu çıkmazdan 
kurtarmak için takibi muktazi hattı 
hareket hakkında görüşmÜ§tÜr. 

Londra 24 (A. A.) - Röyter a
jansı bildiriyor: 

Yeni lngiliz planı hakkında resmi 
malumat elde edilmesi imkansız ol-

makla beraber bu planın usul meselesi 
hakk,ında yeni münakaşalara giri§ -
mektcn ziyade muhtelif hükumet -
lerin vaziyetleri hakkında umumi 
bir tahkikat icrasını istihdaf ettiği 
zannedilmektedir. 

detli Sovyet aleyhdarlığm ı bilenlerin 
Sovyetler birliği ile Almaıı ra arasında
ki miinasebetıeri normal olarak telakki 
cdebilecek,leri ~ok şüphelidir. Hitıer'in 
kend:sini ziyaret eden yabancılar yanın 
da söylediği Sovyct aleyhdnrı harpcu 
sözleri bilenler de bu münasebetleri nor 
mal telB.kki edemezler. 

tzvestiya gazetesi, bund:ı.n sonra B. 
Hitler'in nutkundaki ademi mUdahalc 
beyanatım kaydettikten sonra, şöyle 
devam etmektedir: 

''Alman hükitmeti tarafından kontrol 
edilen dairelerin bu beyanattan lazım 
gelen neticeleri istihraç edip etmiyecek 
lerini öğrenmek istcr!z. Bu taktirde, 
Alman istihbarat servisinin Sovyetlcr 
birliğindeki faaliyetin<! bir niha
yet vermesi icap edecektir. Mamafih bi
zim, Hitler'in bu nutkundan bu gibi 
pratik neticeler alınması .ihtimali hak 
kında herhangi bir üm!t beslediğimiz 
yoktur, Yalnız §urasını kaydederiz ki 
Hitler, Sovyetler birliği ile normal 
münasebat idamcsinin umwn sulh un
surlarından birisi olduğunu ve iki 
memleketin menafiinc de tevafuk et
tiğini tanımak mecburiyetinde kalmış 
tır. Hitler'in bundan sonra söyliyeceği 
nutuklardan ve yapacağı hareketler
den kcnd'sinin bu son beyanatına uy

.gun düşüp dü§miyeceğini kaybetmek, 
çok enteresan olacaktır." 

Almanya lehf ne casusluk 
yapan bir Fransız 

yakalandı 

Chaumont, 24 (A. A.) - Almanya 
lehine casusluk töhmctile Jean Sclli
er adında bir Fransız tevkif edilmiş
tir. Bu adam 1934 senesinde, Alman
yaya sık sık yaptığı seyahatla:r, aske
ri memurların dikkatini celbettiğindcn 
ayni tölımetle bir daha tevkif edilmiş, 
fakat men'i muhakeme kararile tahli
ye edilmişti. Bu defa ikametgahında 
Y~pılan araştırmada Havadan alınını~ 
bırçok Fransız hüdutlarma aid fotog
raflarla Fraruıız tayyarelerine aid 

Gayri resm Cin r.ıahafilinin k,'!.
naati, Sung-~e;-ırnn'ın ihaneti di
ye tavsif ettikleri hareketin Nan
kin tarafından yapılcak he;hangi 
bir askeri hareketi her zamandan 
daha ziyade gayri mü:ı:.kün kıldı
ğı merkezindedir. 

liğine Hüseyin. 
40 liralığa terli edenler: 'fi 

bolu hakimliğine Şevket, öd 
azalığına Kuşadasından J-{ 
İçel hakimliğine Agah, Çet 
Hakkı, Anamura Gümüth• 
hakimi Nafiz, Menemen cezş 
kimliğine Kemal, latanbul dl 
deiumumi muavinliğine 
Ankara müddeiumumi mu• 
ğine Kemal, Alocra hakin1Jİ 
Mustafa Ekrem, Çanakkale 
lığına Emirdağ ceza hakimi ti 
di, Zonguldağa Osman, Mud 

Japonların Bir Proteıtoıu müddeiumumiliğine SüreyY•, 
hangazi müddeiumumiliğine 

Tokyo, 24 (A.A.) - Harbiye hir, Zara müddeiumumiliğine 
Bakanlığı bildiriyor: ve müddeiumumisi Vehbi, 1'•

1
. 

Şimali Çindeki Japon garnizo- riye Fuat, Karaburun hakilll 1. 

mmun hususi servis şefi Albay ne Hilmi, Geyve müddeiunı • 
Mataul, 37 nci fırka kıtaatının te- dd · · • -' 1• ğine Zara mü eıumumısı ı-. 
ahhürle çekilmesini, Hopei-Şahal' tin, Ankara müddeumumi J1l 
siyasi konseyi nezdinde proteato vinliğine Zeki, lstanbul uı~dd 
etmi•tir. ı · F " 'ı' umumi muavin iğıne erı . 

Albay, bu protestosunda, dun Göksu müddeiumumi mua'7iııl1 

Paoting'e doğru bir tek alay çe- ne Kasabadan Rıza, Biga h . 
kildiğini, halbuki 22 tenunuroa · ı· K lh hs1' hakım ığine ayseri su -.• 
Pekinin müstahkem mahalline iki Lütfi, Salihli müddeiumUDlil~~ 
alay geldiğini ve bu suretle Pekin Tahsin, Düzce sulh hakinıhğl 
bölgesinde tahşit edilen Çin kıtaa- Kilis müddeiumumisi Mehmet •. 
tı mevcudunun dörtte bir artmış kara müddeiumumi muavinlii' 
bulunduğunu kaydeylemittir. Tevfik, Kemalpaşa müddei 

1 
Bir Mançuri Yelkenlisi liğine Seyfullah, lstanbul aı• ~ 

Batırıldı na muavin Necati, Niksar J1l 
deiumumiliğine Avni, Ha".~ 

Tokyo, 24 (A.A.) - Domei a- Cevdet, Ankara sulh hakimhS1 
jansının Harbinden aldığı malu- h l 

S mak 
Me met A i. 1 

mata göre, ovyet amatı ıs 35 liralığa terli edenlett }.~ 
temmuzda Amur nehri üzerinde uıt'' 
Haiho ile Blagoveççenek arasında pazar sulh hakimliğine ın ~ 
bir Mançuri yelkenlisini müsade- Ayşe, Ezir.e sorgu hakimliğiııe > 

sih, Trabzon sulh hakimliğin~.,· 
re etmişlerdir. Rıza, Babaeski sorgu hakimlıl'. 

Şanghay, 24 (A.A.) - Havas Cankırı müddeiumumi mU311
1 

ajansı bildiriyor: lhsan, lçel sulh hakimliğine ııı" 
Şanghaydaki Japon gazeteleri, vin Tahir, lçel miıddeiumwni il' 

Sovyetler Birliğinin Çine, Japon- avinliğine Ladik hakimi Ni~~ 
larla olan mühasematı umumi şe- Ferik hakimliğine Samsun h~~v
kil aldığı takdirde, tayyare ve pi- Hamdi, Cihanbeyli hakiuJi~~o 
lot göndermek suretiyle yardım Tire sorgu hakimi Necati, N~~d 
vadettiğini iddia etmektedirler. Ih h k. r ... N h' ıı 

Bu gazeteler Sovyet ateşemili- su a ım ıgıne evşe ır J1l !}, 

B 
· k 

1 
] d deiumumi muavini Hüseyin, ~dede 

elçl.ka Kralı terınin bu yardımı leş i at an np den ihdas edilen İstanbul rniı " 
mak maksadivle Moskovadan ha· Ö · ıı1 
reket ettig"'ini ·ilave ediyorlar. . umumi muavinliğine dernı~ rii 

resimler bulunmtl9tur. 

(Üst yanı 1 incide) avini Orhan, Ödemiş muavın \.ıı 
"E"' h k'k S tl · M l · d N ··dd · A uıt.11 .. ger a ı aten muharebeyi ovye erın uame esm en urcan mu eıumumı m . ti· 

bertaraf etmek istiyorsak ekono· Şikayet Ediliyor Muhiddin, Ankara sulh hak1~.,ı 
~ik mesel~yi en geniş um~mi şek- Tokyo, 24 (A.A.) _ Don:ei a· ğinc Şile müddeiumumisi R~',. 
lınde derp1ı1 etmek cesaretini gös- jansı Hıingking' den haber alıyor: Dadca sulh hakimliğine Sı ;' i' 
termeliyiz. İptidai maddelerin ve Siberyanın iki şehrinde bulu- sulh hakimi İhsan, Ordu azS. 

1 

mübadele vasıta!a rmın tevzii, itin nan Mancuko konsolosluk m~· na. 1'•'* 
beynelmi!el bir şekilde taksimi zi- murları, m~halli Sovyet memurla- 30 liralığa terli edenler: tJe • 
rai ve sınai milletler arasında ır.u- rı tarafından fena muamele gör- müddeiumumi muavinliğin~. ff' 
vazene tesisi, ekonomik mesele- ınüşlerdir. Resmi bir kaynaktaı. citözü, eski müddeiumu~151 ~I 
nin ba~lıca safhalarıdır. \'erilen malfunata göre, bu konst,,- mail Hakkı, Van müddeıu.Jll ıı • 

Londra. 24 (A.A.) - Bütün ga- Josluklardaki memurlar vazifele· muavinliğine hu~ruk mezunıs.r:.jır 
zeteler, Belçika Kralının, B. Van rine devam edemiyecek mevkide- dan Sinan, lstanbul aza J1'1~~ ~ıı' 
Zelanda S?Önderdiği mektubu ne§- dirler. Mançuko hükuır.etinin Sov- liğine Bursa hakim namzet! ff' 
retmektedirler. Bu hususta neşre- yet hükumetine bu hususta bir ver, Karaköy aza muavinli~111e 
dilen ilk rr.ütale::ılar pek senaka- protes~,, gönderdiği söylenmekte- tanb,ul hakim namzedi Adla

1
ı.. / 

ranedir. d. ~ ~ ır. 

Times, bu mektuba bir basma-------------- ı Gorio Ea':a 
kale tahsis etmemekle ber~ber, M •t h ·ıı • 
mektubun tam metnini ne§retınek- aaı l Ve l mız H. Balzak - H. Rifat 
te ve onu tahlil eyle.:r.ektedir. Anhaı aya gidiyor 1 Sayfiyc~·e ı;ilmczdcn ı>vvcl ;~1:~~ 

Morning Post gazetesi, ileri atı- Ankara 24 (Telefonla) _Maarif 

1 

ka bir tane tedarik edin. 
lan fikrin derhal ve teveccühle roman 
tetkik edilmesini talep etmekte • vekili Saf!~~ '?rı~anın yann A~~~ra VA KIT Kitabevi . 100 kuru~ ~ 

ya gelecegı ıkı gun kalarak muhım 1 -""' 

di~ol ga7.eteler dahi Belçikanm işleri çıkardıktan sonra yine lstan - 1 teıt\lf 
bula döneceği söyleniyor. Adm!ra çok para ı9 d. 

mektubunu pek müsait bir tekilde c; .. 
karşılamaktadırlar. Orta tedrisat muallimlerinden bir Ankara 24 (Telefonla) -: i.Jl1' 

Daily Herald gazetesi fÖyle ya- coklarmın nf\kil istekleri de vekalet- latasaray kulübünün yıl dönl.lrıl it' 
zıyor: Çe tetkik edilmektedir. de İstanbula gelecek olan Ad:00• 

Genç Belçika Kra!ı, dünya ti- Bu tetkikat bittikten sonra kadro 

1 

takımr 1400 dolar istemiş. 100 bıll 
careti için bir büyük umumi k~- lar yapılacaktır. lar teklif edilmiştir. Admira ı.ı:ı p'' 
rargah tesisini teklif etmektedir. -------------- ederse Ankaraya gelip üç nıaÇ )-to 

caktır. 
Bu 35 yaşındaki Kral, başvekiline mik tahkikat vazifesi ile alakadarf,_ __________ ..,,_ 
dünya tarihini değİ!lİrebilecek olarak Pariste ve Londrada elde ,.ı 
bir mektup ~öndermiştir. ettiği malfımattan B. Van Zelandı i 1 k bahar S e ile 

Brüksel. 24 (A.A.) - B. Mau · haberdar etmiştir. B. Maurict': Türgcnyef • Samiwde s. ı 
rice Frer, ln~iliz ve Fransız hüku- Frer, önümüzdeki hafta içinde ye· Bu güzel romanı mutlaka oku} ~rı~ 
metlerinin, B .. Van Zelanda tah- niden Parise bir seyahat yapacak-

1
._ __ v.A,.KI-'I·'·K•i•la•b•e•v•i·-·7·5-k .. ur ... 11.,...ş 

mil ettikleri beynelmilel ekono- tır. 



.. Bisikletçilerimiz 
dunya birinciliklerine 

hazırlanıyorlar 
Blslkl 

kU et kampına alınan gençler dUo 200 
~~0nıetre koşarak tyl netice alddar 

his~ .24_ ~A. A.) - Dünya ( kınlması neticesi, yarışı terketm.iş 
llıak i.iı ırıncılıklerine hazırlık ol - ve 150 inci kilometrede de, çiftlık 
let kam ere Ankarada kurulan biaik· v'irajmı sola alarak lastiği tekerlek .. 
'lelce ~~a ~lınan bisikletçiler, ev· ten fırlayan ve bunun neticesi teker 
~ b· ıldırdiğimiz üzere, mun - leği kırılarak düşen Kocaelili Yunus 

Progrır •urette çalıımaktadırlar. ta, aldığı yaralardan dolayı yarışı 
~apıJan ~~ rnucibince geçen hafta terketmiıtir. 
~ra b .? kilometre yarışmdan Bu suretle nihayetlenen bugünkü 
~lcetiın~~un 200 kilometrelik, mem yarışın teknik neticesi şudur: 
"'lıiklet~~e e. ilk defa olarak. kamp 1,,, - Orhan 5 saat 3 5 dakika 20 
lltı YapıJ rı arasında, bir idman ya sanıye, 

Yedi b~~~-t1ır. 2 - Eyyup tekerlek farkı ile, 
)~ın "lkısı~etcinin i§tirak ettiği bu 3 - Bayram, 
~ti 39 ~I Yuz kilometresi saatta va 4 - Kazım. 
it, oınetre bir süratle bitmiı· Kazrm ve Bayram 80 inci kilo· 
~ metrede ön gruptan beş dakika ka· 

e ~t doku d dar geride kalmışlardı. Federasyon 
·~~el'e b 1 z an sonra oldukça sert bunları tekrar birinci guruba iltihak 
~.11\ti 10;1lan rüzgar, koşuculara, ettirerek yarışa devam ettirmiştir. 
~~~ da ı ometrelik mesafeyi ay- Federasyon, bugün elde edilen ne 
;;.«'l:!f'ftirAa n katetmek imkanını ver- · ed '3 -Y\lt. tıc en memnundur. 
\' 1, lru~cu k"J 29 temmuz per§embe ve l ağus-
ı..~ı& 1' alat ıa.1 .~~~trede sırasile ev tos pazar günleri 20 §er kilometre· 
~ kiloın 't tıgının patlaması ve lik iki idman yarı§ı daha yapılacak
tltfa "ı"t ~ ~e sonra da üst üste iki t • esının ... ır. 

anzaya ugraması ve 

~~vlet Demiryolları ve Limanları 
!ş etrne Umum Müdürlüğünden: 

211tııe,_ aydat"p~a _ A . ı. • 
tliıı·· ~abilen h ı'-'\ara - Kayserı - Adana - Meydanıekbez arasında 
d Uno.e.n 16 ~tada Uç defa işliyen Toros sürat katarının ı ağustos 937 
a )~lıdır. M"ustos 937 gününe kadar takip edecekleri yeni itinerer a.şağı

ATikCiia i/oku
şundaki kaza 
Dün öğleden ıonra Ankara yo

kuıunda bir kaza olmuflur. Tavuk 
pazarında oturan arabacı Osman 
dün tek atlı arabuına bir hayli ev 
etYAII yüklemit, Ankara caddeıi
ni inerken beygir birdenbire ürk
müttür. Arabacı Osman dizgin
leri çekerek beygiri durdurmak 
iıtemit, fakat muvaffak o!ama
mıttır. 

Gem.iazıya alan hayvan yokut 
&f&ğı koımuı, köfeyi dönerken a
raba devrilmit, eıyalar yaya ka!
dırım üzerine yuvarlanmııtır. A
rabacı Osman da arabanın altında 
kalmış, yaralanmıı. 

Çağırılan sıhhi imdat otomobi
lile hastahaneye kaldITılmıttır. A
raba devriJ.dikten sonra beygir 
durmuıtur. Kısmen harap olan eş
yalar başka bir araba ile nakledil

' mittir •. 

Yunanistanda yeni bir 
radyo merkezi 

Atina, (Hususi) - Burada yapıla

cak olan büyük radyo merkezinin te. 
mel atma merasimi dün nafia. vekili ta 
rafından yapılmıştır. Bera.simde n~ 
zırlar ve birçok diplomatlar hazır bu
lunmuştur. Yeni merkezin birinci teş
rin nihayetlerinde işlemeğe başlaya. 
cağı tahmin edilmektedir. 

Bir Yunan ,nabl battı 
Atina, 24 (Hususi) - Elliniki Di

mokratin ismindeki Yunan şilebi Bey
rut önlerinde furtmadan batmıştır. 

Şilebin ta.yf a.smdan üç ki§i boğulmuş 
diğerleri kurtarılmıştır. 

Yunanlatanda görUlmemı, 
sıcaklar 

Atina, 24 (Hususi) - Dündenberi 
bütün Yuna.nistanda sıcaklar artmış.. 

tır. Burada termometre gölgede 37.38 
dereceyi bulmu§tur. Bilh8.!8& Serez vi 
layetinde şimdiye kadar emsaline az 
t:esadüf edilen sıcaklar hUkümf erma 
dır Y unanistanın her tarafında sıcak 
larm daha ziyade artacağı tahmin e
dilmektedir. 

Pl,mlf ba,ıarın ıe,hlrl 
yaaak 

Belediye piımi§ ba§lann camekan 
larda teşhirini yasak etmİ§~İr. Bun -
lardan pişmiı olanların sakatat dük 
kanlarında açık ve göze görünür bir 
yerde satılması da menedilmiıtir. 
Bu hususta belediye zabıtası talimat 
namesine bir madde konmuıtur. 

ZA Y 1 
Mcydamekbcz MNydam.elcbez Fatih şubesinden aldığnn nufusu-

Haydat7><J§a mu, ve içinde aakerlikten terhis tez 

lf<J.ydo. 
lia ~ -
~~~a 

rt-ıamtl'N ~TEMMUZ 19J 

lstanbul Belediyesi ilanları : 
Vilayet dahilindeki telefon tamiratında kullanılmak üzere lüzumu olan tele. 

fon malz.emesi açık eksiltmeye konulm U§tur. Bu malr.eınenllı hepsine 878 lira 
40 kuruş fiyat tahmin edilmi§tir. Listesile eartnamesi levazım mildürlüğünde 

göriUebilir: İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 65 lira. 88 ku
ruşluk teminat makbuz veya. mektubile beraber 26 • 7 - 937 pazartesi gilnU. sa
at 14 de daimi encümende bulunmalıdırlar. (İ) (4098). 

Belediye mücssesclerile temizlik hayvanları için lüzumu olan 698178 kilo 
arpa. kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bir kilo arpaya 4 kuruş 60 san
tim fiyat konulmuştur. Eksiltme 5.8.137 perşembe günü saat 15 de Dalmt En
cümende yapılacaktır. Şartnamesi Levazım müdUrlüğUnde görülehılir. İstekli
ler 2490 numaralı kanunda yazılı vesile a ve 2408 lira 71 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubiyle beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını 
yukarıda yazılı günde saat 14 de kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu sa.. 
attan sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. (B.) (4375). 

Keşif bedeli 800 lira olan Fatih kaymakamlığı kalorüer kazanının değişti. 
rilmesile yerine konması ve i§ler bir hale getirilmesi işi açık eksiltmeye konul
muştur. Keşif evrakı ve §art.namesi Levazım müdürlüğünde görülebilir. İl!tek
liler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 60 liralık ilk teminat makbuz ve
ya mektubilc beraber 5 - 8 _ 937 perşembe günü saat 14 de Daimi EncUmende 
bulunmalıdırlar. (B.) (4412) . 

Cerrahpa.şa bastanes:ne lüzumu olan 206 kalem ecza ve tıbbi maheme kapalı 
zarfla eksilbncye konulmll§~ur. Bunların hepsinin 8198 lira 10 kuruş fiyat tah
min olunmuştur. Listesile şartnamesi levazım müdürlüğünde görillebllir. Eksilt. 
me 6-8.937 cüma gUnU saat 15 de daimi encümende yapılacaktır. İstekliler 2490 
numaralı kanunda yazılı v~ika ve 614 lira 86 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarflannı yukarıda ya 
zrlı günde saat 14: e kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu uattan sonra ve 
rilecek zarflar kabul olunmaz. (B.) (4414). 

Yeni halde 40 numaralı yazıhane 
53 

Senelik muhammen kirası 
240 
240 

tık teminat 
54 
54 

Yukarıda semti yazılı yeni haldeki ardiyesiz yazıhane üçer sene müddetle 
ayrı ayn kiraya verilmek \17.ere açık arttırmaya konulmuş isede belli 
ihale gününde giren bulunmadığından arttırma 26 .. 7 - 937 pazartesi gününe 
uzatılmıştır. Şartnameleri levazım ve hal müdürlüklerinde görülebilir İstekliler 
hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya. mektuhile beraber yukarıda 

yazılı günde saat H de Daimt Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (4539). 

Çukurçeşme küçükköy - Silahdarağa 
yolunun tamirj, 

Topkapı • Silivri asfalt yoluna iltisak 
eden Davutpa.şa kışlası yolunun tamiri. 

Ketif bedeli 

5787,60 

2144,32 

tık teminat 

43',07 

160,82 

Yukarıda keşif bedelleri yazılı yol tamiratı ayrı ayrı açık eksiltmeye ko
nulmuşturlar. Keşif evrakı ve şartnamesi levazım mUdilrlüğUnde görlllebilir. ls
tekliler 2490 numaralı kanwıda yazılı vesikadan ba§ka. Nafia MUdürlUğünden 
alacakları fen ehliyet vesika.sile bir.alarmda gösterilen ilk teminat makbuz veya 
mektubilc beraber 5 • 8 - 937 perşembe günü saa.t 14 de Daimi Encümende bu. 
lunmalıdırlar. (İ.) (4415) , 

Beherinin llk temi-
muhammen 'bedeli matı 

300 Kilo Gri yağlı boya ) 50 k. 11,25 

5000 " Lama demiri. ) 13 
600 ,, Çubuk demiri. ) 13 
200 

" 
Çivi. ) 20 

50 metre Şerit destere. ~ ) Metresi 36 8:5,01 
5000 Adet Civata. ) 4 
5000 .. Pul. ) 1 
150 .. Poyra. ) 65 

900 ,, 400 X 24 X 2 Cidene ) 110 k. 

} 100 ,, 400 X 10 X 10 Ta.ban ağacı) 140 
106,13 

250 ,, 8 X 8 Kol ağacı ) 50 
100 ,, 400 X 4 X 28 Gürgen ağacı) 160 

400 " 
Ba§lık. ) 60 

niıecik 
~ltı§eblr 

K 9,00 Meydanıekbez K l 0,29 kerem olduğu halde kaybettim. Ye-
K l 1.01 Fevzipaşa K . . . k 11.50 nısını çı aracağundan eskisinin 8000 " 

Parmak. ) 6 } 75,1:> 
2500 ,, İspit. ) 12 'K 13,59 Toprakkalc " K 13,31 hükmü yoktur. 

J\.nkara ~ ~::~: Adana V 15,20 Hüseyin Yukarıda. miktarile beherinin muhammen bedelleri yazılı bulunan ve Ba. 
K 15,27 (22676) la.t atölyesine lüzumu olan dört muhtelif malzeme a~ a~ açık eksiltmeye 

b V 21,02 Yenice v ş 
~e~köy l\ 21.18 .-:--:----------16,02 !•••---~-~~----ı konulmuştur. artnameleri levazım Mildürlilğünde görillebilir. İstekliler' .. 2490 
QQglttk Mersin K 12,5ô 1 NO. lu kanunda yazılı vesika ve hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz 
~ öpru K ı.40 Yenice v Olz Hekimi veya mektubile beraber 5 _ 8 - 937 perşembe günü saat 14 de Daimi encUmen-
aYaeı=i V 4,57 -::::-;:-::----------1-3_,5_7_2 D,., .~.1.ıı. ... .11. Eri de bulunmalıdır. (4376). 

lloia..ı_ Yenice • • yunı U an 
~öpru ~ 4,oo tnukışla : 16•04 Cağaloflu Nuruoemaniye cad. tfo. 3t' 

~a~8<! K 
4

·
20 1 Niğde K ;~·.~ ccaıaıoııu Ecuneli yanında) GUmrUk Muhafaza Genel Komutanlığı 

b~ ti • 5,15 1 Telefon. 22566 b 1 S d 
Q()~~ v 5,35 Boğazköprü v 23,34 a-----·----• Islan u atınalma Komisyonun an: ~1i~0Pru ______ ___.:.__ ~==-:-----:-------_:_-
lıı da J{ 5,06 Kayaeri K 23,00 Z A y I 11256 çift çizmenin kapalı zarfla eksiltmesine istekli çıkmadığından 11.8-937 
't:ltlcıo1, K 7,30 Boğazköprü v 23,20 ı çarşamba günü saat 15 de pazarlığı yapılacaktır. 
tıtic. K 9,07 K 23,50 1935-1936 senesi şehadetna - 2 -Tasmlanan tutarı (8165) liradır. 3 - Şartname ve evsaf komisyonda 

~eıııee V 11,44 Kayseri V 0'10 mem kaybolduğu için yenisini çıka dır. G<>rülebilir. 
~il K 

12134 
2 Boğ~. öprü K---23- 42- racağımdan eskisinin hükmü yok- 4 - lsteklilerin ilk teminat olarak f 13 liralık vezne makbuzu veya. banka 

y k 3,•08 tur. mektupları ve kanuni vesikalariyle birlikte o gün saat 15 de Galata Eski itha. 
l'enı,.. V 13 50 er oy K 
.ı\ '-Q ' Ankara V Muharrem l&t gümıilğü binasındaki Komutanlık satmalma komisyonuna. gelmeleri. 

dana !K 11,46 K i~ (4545) 

~ v 1~1 ~ki~ir v ı3.M ı~--KURUN--~---------------------------
~ee:~ıcaıe R 12,•5 K 13.20 ABONE TARtPEsı Istanbul P. T. T. VllAyet MOdOrlOğttoden: 
~e 11>11.şa K 14,15 Bilecik K 15,13 İdare bendiye ihtiyacı için numunesi v~ile 105000 adet dahili etiket tahtası 

Memleket .Vdaıuekbez K 16,05 İzmit K 18,07 ile 20000 tane büyük boy tahta kapsulün alımı açık eksiltmeye konulmuttur. Memleket 

l - '.l'oros k V 17,02 Haydarp~a V 20,07 Eksiltme 9 - 8 - 1937 tarihine mü.sadif pazartesi günü saat 14,30 da. Büyllk Pos 
2 - l'ol'oa ~ta.rlarnun Kayseri ide irtibatını temin eden katarlar. tane binası birinci katta İstanbul P. T. T. vilayet müdürlüğünde müteşekil a-

ır1nc1e dıtmda 

AJlık 9:5 155 Krt-

atarlannın Mersin ile irtibatını temin eden katarls.r. (4519). lım satım komisyonunda yapılacaktır. Etiketlerin muhammen bedeli 525 lira 
lst kapsüllerin 100 liradır. Hepsinin muvakkat teminatı 46 lira 88 kuruştur; ts. 

a 11ytık %80 t.U lll'fo 
1 •.rlık 4'15 810 llJ'I. 

8nb11J p teklilerin şartnamesini görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere 

d• ldare ,,,,,_, • T. T. VllAyet MftdUrlU~Ondenı Tarttesıncten Balkan bfrlltt fçtn ııydaottn eksiltme gün ve saatinden evvel meı.kur müdürlük idari kalemine müracaat. 

Ydlık 900 ıeoo llJ'I. 

,. ta .... -· --.ul 8 kunıı dtlfWUr. Poata blrlltıne gfrml 
lkla ~ 11.çıJt e vaaııt.a.ıarmdan olan bir Fort otomobilin §artname8i dahilin yerlere a,yda yetm.1§ beter kunıı lan. ( 4559) · 
ıu~u llUYUk kailtmeye konulmU§tur. Eksiltme 6.8.937 tarihine mUsadif Cu saınmedtllr. 
lı 541 de lnUtege~~~talıane binası birinci katta İstanbul P. T. T. Vilayet MUdUr 
~~le "lira rnu"a.kk 11 al~ satım Komisyonunda. yapılacaktır. Muhammen bede 
\'eı lll e lıluvllkk at tem~nat 40 lira 58 kuruştur. İsteklilerin şartnamesini gör 

Akay işletmesi MUdUrlDğDoden: 

~ lttüd~ .. tenunatıarmı yatırmak üzere eksiltme gün ve na.tinden ev 
1ük İdari kalemine müracaatları. (4396) 

2fS - 7 • 1937 pau.r günü deniz yanşları mUnasebetiyle saat 19,30 a kadar 
Adrea deflıUrme UcreU 2e kuru§tur. vapurlar Moda iskele.sine gidiş ve dönüşte uğramryacaklar ve bu iskele yer!-1-------------- ne Ada vapurları Kadıköy ve Anadolu vapurlan da Kalamış iskelesine uğra-

yacaklardır. (4524).' 
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Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü_ ilanları 

Ar;f Hikmet Vakfı Mlltevelllllğloden: 
Bedeli keşfi 5192 lira olan Arif Hikmet bey vakfı akaratından Kuzgun_ 

cuktaki dağ hamamının tamiratı 13 temmuz 937 tarihinden 2 ağustos 937 ta
rihine kadar 20 gün müddetie açık eksiltmeye konmuştur. 

Bu işe ait şartname ve keşifname heyeti fenniyede olup isteklilerin mesai 
saatlerinde görebilmeleri için heyeti f enniyeye müracaat etmeleri ıazmıdır. 

İhale 2 ağustos 937 pazartesi günU saat 15 de Beyoğlu Vakıflar Direktörlü
ğünde komisyon mahsus huzurunda yapilacak-tır. 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin 389 lira 40 kuruş muvakkat teminat parası 
vermeleri lazımdır. 

Eksiltmeye girmek ~stiyenlerin mimar veya mühendis olmaları ve buna ben 
zer 5000 liralık tamiratı iyi bir surette yaptıklarım isbat edecek vesika ibraz 
etmeleri meşruttur. (4129) • 

Nafıa Vekaletinden 
Eksiltmeye konulan iş: Çarşamba ov asında. Hamzalı ve civarında mevcut 

bataklıkların kurutulması ve Aptal ırmağı tebdili mecra ameliyatı. 
Keşif bedeli 114121 lira 85 kuruştur. 
2 - Eksiltme: 12 -- 8 _ 937 tarihine rastlayan perşembe günil saat 15 de 

Nafia Vekaleti sular umum müdürlüğii su ekslltme komisyonu odasında kapa-
lı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri ge_ 
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Dr. Hafız Cemal 
WKl\lA:S BEKiM 

Türk ·Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

4. üncü keşide 11 Ağustos 937 dedif· 
Büyük ikramiye: 50.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000, liralık 

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

DiKKAT: --1 
Bilet alan herkes 7 Ağustos 1937 günü aJqamma kadar biletillf 1'. 

iittirmit bulunma1ıda. ~. - -

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakla sakıt olur ••• 
-~--~-----~·------.......... ----------~---------~~-__./ 
Devlet Demiryolları 9 uncu işletıne 

Direktörlüğünden: 
Muhammen bedeli 3,300 lira olan 150 ton çimento 5 - 8 - 937 tarihinde~ 

at 13,30 da pazarlıkla Sirkecide 9 uncu işletme binasında satm aınıacaktJt· .,_ 
Bu işe girmek istiyenlerin 24 7,5 liralık muvakkat teminatla kanunıdl-a. 

yin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-936 tarih ve 3297 numaral! Jll"""" 

hasmda intişar etm.13 olan talimatname dairesinde almınıe vesika ve tek~ 
ayni gün saat 14,30 a kada:: işletme binasındaki komisyon reisliğine v~ 
ri 18.zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara.da Malzeme dairesinden ve Sirkeefd' 
İşletme Komisyonundan dağıtılmaktadır. (4~9). 

C. H. P. Çoruh ilyonkurul 
Başkanhğından: 

1 - 10.8.937 Salı günü ıaat 15 de Artvin C. H. P. bina11 dahilmde -'; 
§ekkil eksiltme kıomisyonunda kırk dört bin dokuz yüz sekiz lira yetmiı ~,4 
saat bedelli olan Halkevi binası in§aat kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıv-
m1ştır. 

- Fenni evrakını göımek isteyenler, Artvin, Ankara, lstanhul1 S~ 
Trabzon, Erzurum ve Rize Nafia mü.düı lüklerine arıya bilirler. 

3 - Muvakkat teminat. Uç bin üç yüz altmıı dokuz liradir. 
4 - İsteklilerin, resmt gazetenin 7.5.36 ta ve 3297 sayılı nüshasm'da ~ 

rak 24900 sayılı kanunun 10 uncu madde sinin fıkrası mucibince aranacak~ 
yet vesikalan hakkındaki talimatnameye uygun olan inşaat vesikasını hai.ı ,/1 
malan ve 2490 sayılı kanunun 32 inci m addeıinin sarahati veçhile tanzim 41 

eekleri teklif mektuplarını birinci ma.d dede yazılı lz.8.937 Salı g'ilnü ıatt ı 
kadar komisyona iyice mühürlü olarak vermeleri lazımdır. 

5 - Postada gecikmeler kabul edilmez. 
~~~~~~~---~---...,;_,! 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırmf 
ve Eksiltme Komisyonundan 

Heybeliada sanatoryumuna tazım olan 105 kalem ecza ve sıhhi matıefll 
açık eksiltmeye konmuştur. 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda sıhhat ve içtimai muavenet mildürlUğü biD" 
smda kurulan komisyonda. 3{},-7-937 günü saat 15 de Jeapılacaktır, 

2 - Mubamen fiyatı 1587 lira 35 kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti 119 lira 6 kuruştur. 

' 4 - İstekliler şartname ve listeleri h errgün komisyonda görebilirler. u1' 
5 - İstekliler cari seneye aid ticaret odası vesikasile 490 sayılı kan# 

yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mekt 
belli gün ve saatte komisyona gelme le- ri. ( 4191) 

~~-~~~~~----~--~~-~---__../ 
Devlet Demlryolları 9 uncu işletme 

DlrektUrlUğUnden: 
• iLAN ... tttS 

1 - İstanbuldan hergün saat 13,00 de kalkmakta olan 30 Nolu Banlıyo 1'• ~ 
31 temuz 1937 tarihinden itibaren yalnız cilmartesi günleri saat 13,15 de 
rik edilecektir. (4575). ~ 

2 - ı Numaralı Semplon sürat katarı bundan sonra Kabakçadan iti 
aşağıdaki itinereri takip edecektir. !stan bula varİş saatı eskisi gibi 7,25 tit·, 

Kabakça varış 5,34 _,, Kalkıg. 5,~ 
K. Çekmece . ., ,, 6, 
Yeşilköy ,, ,, 7,Ql g$f 

İstanbul, 24 teın~ 

nel §art.namesi, fenni ııartname ve projeyi 5 lira 71 kuruş bedel mukabilinde Dahiliye Mütehauın istatistik Genel Dlrekt6r1Uğil eksiltme 
Sular Umum Müdürlüğünden alabilirlc r. 

Pazardan t>qka günlerde öğleden aonn j b ) k IS da 
4 -Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 6956 lira 10 kuruşluk teminat aaat 12,5 tan 6 ya) kadar latanbutda Dtvao a e Om yonun 0: 

vermesi ve 50 bin liralık nafıa su işlerini taahhüd edip mU\·affakiyctle bitirdiği yoıunda (104l numaralı buırusı kablnesJnde 1 _Kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılan Genel Nüfus sayımı tasnif~ 
ne ve bu kabil su işlerini başarmakatn fenni kabiliyeti olduğuna dair Nafia bastatarını kabul eder. Salı, cumartesi güD • d p . . . . . d k 11 lmak üze t al ca.k bir tJV' 
veka.Jetinden ahnm15 müte:ıhhidlik vesikası ibraz etmesi. ıert sabah "9.~12" saatleri haklkt fukarayı rın e ve. overs ıstatıstik makınelerın e u anı re sa m ma 

t te mahsustur. Muayenehane 9e ev telefon: yon fiştır. . -"') 
s klilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evve- 22391\. Kışlık teıeton: 2ıoH. 2 _ Tahmin olunan bedel 2350 liradır. (Yür.de yedi buçuk kuruş üzer.iıldv 

line kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazım-
dır. Post.ada olan gecikmeler kabul ediJmez. (4276) -------------- 177 liralık muvakkat teminat verilmesi 18.zımdır. 11, r- Birinci sınıf Operatör - 3 - Eksiltme ağustas 937 ayının 25 inci çarşamba günü saat 14,30 d& t" 

1 o r. c AF ER l' Ay y AR mum müdürlük binasında toplanacak o lan komisyonda açılacaktır. Teın?1:; inhisarlar Umum Müdürlü
ğünden: 

Memur aranıyor 
1 - Ankarada vekalet inhisarlar şu besinde çalıştırılmak üzere aşağıda ya_ 

zılı evsaf ve şeraiti haiz oları Hukuk Fakültesi mezunlarından bir memur alına_ 
caktır. 

35 y~ından yukarı o1mamak, askerliğini bitirmiş olmak, vazüe ifasına 
mini bir rahatsızlığı bulunnı amak. 

a - Fransızca. İngilizce, Almanca dillerinden birini veya birkaçmı bilenler 
tercih edilecektir. 

3 - Talip olanların evrakı müsblteleriyle ve bir dilekçe ile birlikte nihayet 
bu aY. !Onuna kadar Memurin şubemize müracaatları. (4478) 

Umumi cerrahi v~ sinir, dimağ sikası ile teklif mektuplarının bir saat evvel komisyon reisine verilmesı 1 
cP.rrahisi mütehassısı ldır. Bu baptaki şartname komisyon katipliğinden istenilir. (2264) (455~ 

Paris Tıp Fakültesi S. Asistanı 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 

estetik - "Yüz. meme, karm bu
ruşuklukları,. Nisaiye ve doğum 

mUtehassısı 

Muayene: Sabahları M e cc !I n en 
8 den 10 a kadar U 

öğleden sonra ücretlidir 
Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han 

- No. 1 Telefon: 44086 -

Sahibi: Asım Us 
Neşriyat Direktörü: R. A: Sevengil 

lstanbul Bina ve Arazi Tahakkuk 
MtldUrlUğiloden: 

Karagümrük ~ubesi dahilinde eski p erakente Kasım mahallesinin ~ 
dalar sokağında eski 8 kapı numarasındaki hanenin muhterik olarak ars' , 
line gelmesinden tadilat komisyonunca (345) senesinden muteber olmak~ 
neleri itibarile nisbetlere tabi tutulmak üzere takdir olunan 77 lira 43 ·~~ 
kıymetin mutasarrıfı Abdullahm ika metgahı meçhfıl bulunmasından teblll"' 
yap1lmamiştır. ~ 

Tebligat makamına kainı olmak üzere bir güna itiran bulunduğu talt~" 
bu ilanın neşri tarihinden itibaren (bir ay) zarfında şubesi bina meınurtur
müracaat etmesi ilin olunur. ( 4572) 


