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i::>rANBUL - Ankara Caddeel 
Posta kutusu: 46 (fatanbul) ••• • •• 

Telgraf adreal: Kurun • fs[antiul 
Telef. 2Hl3 (Yazı), 24370 (idare) 

Sayısı heryerde 

100 
PARA 

Hatay ~atandaşhğı 
llataydaki bütün muamelatta esastır 

Sur· 

. Trakya manevralarında 
~Xeı tebası sıfatı ancaK bevneı-

e sahada manası olan bir 
lr.. mefhumdan ibarettir 

.ustekil Ha .. 
f.eşr.ı .Mı'clis ~Y. hukfımetinin ilk 
lunan bu:nını seçımınin are.f esinde bu-

Müttefik devletlerin genel kurmay başkanları, 
askeri heyetleri, diger devletlerin de hava ve 

kara askeri ataşeleri bulunacak 

Yaı:ıınakJa0 rn~~e Hatay Türklerinin 
~Yler vardır u . ellef oldukları bazı 
llUfuaa k kı, bunlardan başlıcası 

lığı hakkını almaktır. kan 
Hatay arazisi dahilinde 1 . unu-

. ı nıulnm Su-. 1937 tarihınden evve 
sanı H t vatandaşı Misafirlerimizin memleketimizde kalacakları 

günler için büyük bir program hazırlandı ~olmak ,.e Hata ' Y vatandaş-

riye tebeası reesen a ay 
sıfatını haizdir. 

(Sonu Sn. 6 Sii 4) 

S i y a s i H a f ta 

lspan~ me;ele~incle 
nıühim bir değişiklik 

Cin - }apon meselesi - Belçika 
--.____!aşvekilinin f eşebbüsü 

'# •rkon:•nın ölUmU 
·~~ \ dolayıslle 

tatiirk ve ismet 
"j lnönü'nün 
"'~raflarına gelen 

~ eevaplar 
Jiıaı ~ul, ~1. (A.A.) - Büyük i
.\ı._liirJc conı nın vefatı dolayııiylc 
~İy tarafından çekilmit olan 
Carıi : telgrafına Markiz de Mal'· 
~ tkıuıc:afından atağıdaki ~el-raf
tır: bele ve tefekkür edilmit· 

Ankara, 31 (Hususi) - Trakyada
ki ordu manevralarında Balkan an -
la.5ması Asya misakı devletlerinden 
birer askeri heyet bulunacaktır. Bun
lar Af gandan iki, lrandan yedi, frak
tan beş: Romanyadan be§, Yugoslav
yadan dört, Yunanlstandan beş aske
ri erkandan milteşckkıldir. 

Manevrada diğer devletlerden 

Almanya, Amerika, Bulgaristan, Çe -

kosluvakya, Fransa, İngiltere, lspan
ya, ltaly~ Japonya, Macaristan, Sov
yctler birliği kara askeri ategelerl; ln 

giltere ile İtalyanın da hava askeri a
teşeleri davetli olarak bulunacaktır .. 

E~~~~ Kemal Atatürk 
Dii.ıı gece Parkotclitıdeki ::i.yafetten bir görünüş. 

Q•/riy. ReiaiaıTs';;:NBUL lstanbul Festivali dün 
. .\ıiı e . . • be · ı b 1 d •ıha. .. h fllrun zıyaı münase tı e a ş a 1 
ea1Ürd UYUrduğunuz tazizkir te- gece 
iıt· en ve pek b.. "k kederime ıra.k· . uyu 
aa., e •nızden dolayı, ıiz ekıelin-
Zede~!~raretli teıekkürlerimi ar- Vali ve belediye reis vekili bir 

J Maria Cri•tina Marcorıi nutuk sÖgligerek eğ/ence/eri açtı 
•~ı~-lı~ul, 31 (A.A.) - Büyük Perk otelde uerllen ziyafet ve suvare 
dola. •n. •lim.i Marconi'nin vefatı • 
ta.raf1'1Yle Ba,vekil lımet lnönii k saat ları elektriklerle süslenmi~tir. 
· lllda J l · · lstanbul festivali dün 8

. şam 200 Bugün festivalin ilk günüdür. ••ne Çek' n ta Yftn huku:r.etı reı- 20 5 da Parkotelde venlen b 
~Uaa 

1
. •.len taziyet telnrafına B. ' ·ı ba"Ia· Programa göre ugün saat 13,5 da 

0 "' kicilik bir ziyafet ve suare 1 e :r M da lk 1 5 lcaLı •nı aşa~ıdaki telgrafla mu- :r o da ye en seçme eri ve 14, 
qe e etnıiıtir: mış bulunmaktadır. · da Dağcılık klübünde tenis müsaba· 

I Ziyafette vali v.e beled~~er rbe.ıırs nvue: kaları ba"layacaktır. 
•met in" ·· kT b ş··k .. Sökmensue :r 

or:u 1 1 .~Y 0
• ru lk l ıştır. Ziya- Gece 21 de Naşid tarafından 

BO§vekil tuk soylemış v~ 8 ı§ ~n~ Beylerbeyinde aile bahçesinde Çift· 
IST ANBU L feti suvare takıp etmıştıhr. . hte· ci düg"' ünii komedisi oyananacaktır. 

,\ F . l b layınca şe rın mu ~ 
ı· Yan aza d M ., ·n e . cstıv~ aş h • f kler atılmı§ ı Vali ve belediye reis vekili bay 
lJta ı· ıın an arconı nı lıf yerl~rın~en .. abavaı ışkl rla donan- ı Şükrü Sökmcnsüeirin dün akpmki 

l'et h~~~ı m.ünaıehetiyle Cumhuri- tır Şehır gunduz yrıt a . f .. l d' .... k · · 
U"6Jrı · 1 • · Gal Beyazıt kule· zıya ette soy e ıgı nut ·un suretını 

ıın i h etı namına ekse anıını- mııtır. Gece. ataBve ıt meydan- üçüncü sayfamızda bulacaksınız. 
~~~ar_dtik~rite~siliden~kl ı~a~i~il~e~T~a~b~~~v:e~;ey~a=z~~---~----~~~--~ 
d,11 .~111• olarak ekıelinıınıı- - • ı a. 

ri"- !d~~:. hialerimin kabulünü ç i n J a po n yaya 1 an 1 

~llP Vekil;;~ini harp mi etti? 
'3ir rn~nkaraya gl~I. _ 

lun,n H ud~~ttenberi şehrımızde b~ 
R.iişt" arıcıye Vekili B. Tevfık 
Ank ll Aras dün ak§amki ekspresle 

araya . . 4tn gıtnııştir. 
er:kada yeni harp 

v~~rnnerı yapıl3cak 
a. R~ıngton 31 (A.A.) _ Reuter 
fa~la 5~clt. bedellerinin yekunu en 
6 rnua . rnılyon dolar tutacak olan 
a..1.-ı.. "•n ha · · · · ına ~ili rp gemısının ıntas 
i~ Yet "eren kanun layihasını 

Cltnj§tir. 

Çank HagŞek'ln kaıaıı bu düşünceyi veıiyor 

Japonlarda Çinlilere 
karşı ilerliyor 

'/ igen(·in muharebesi de Japonlaı ın lehine 
neticelr.ndl 

· .(Yamı: 8 mcı aa)'Jfammda) 

MlSAFlRLER!MlZlN ŞEHRlMIZ f nel kurmay Başkanı General Papagoe, 
DEKİ !KAMETLER! PROGRAMI Yugoslavya Genel Kurmay Bqkanı 
Trakya ordu manevrasını takibe da- General Nediç, İstanbula muvasalat .. 

vetli Balkan anlaşması ve Saadabat lannda, Genel Kurmay Başkanı Ma, .. 
misakma dahil devletler askeri heyet- reşal Fevzi Çakmak namına Genel 
lerinin İsatnbula gelişlerinin ve mcm- Kurmay ikinci Başkanı Korgeneral 
leketimizde ikametlerine a.id olarak Asım Gilndüz, İstanbul mevki komu· 
tanzim edilen programa göre: lrak tanı vekili Korgeneral Cemil Cahit 
Genel Kurmay başkanı General Bekir Toydemir, Genel Kurmay Yarbaşkanı 
Sıtln, Romanya Genel Kurmay Baş - Tilmgeı*ral Veysel Ünivar, İstanbul 
kanı General Şikityu, Yunanistan Ge- (Sonu Sa.. 6 Sil. 5) 

Galatasaray 
Bayramı 

Dün atletizm, güreş ve deniz 
yarışlarile haşladı 

A tlctlzm mUsabakalarının hemen hepsini 
Yunanlılar. kazondı 

GIJreıleıde 6-1 Ualalasaıaglılaı galip 

G<ılalf'C'raylı ı·c l'wıaıııı giircşr:ilcr bir arnda. 

Son Balkan f&lllPİ
yonumda ve en 
nihayet Pariste ya
pılan Avrupa gü
ret birinciliklerin -
de iyi neticeler 
alan Yunanlı peh-
livan Birisi Kenan 
41 saniyede tufla 
yeneli. 

(l' azı.n •# iinr.iide) 

1 

Vugoslaviar 
Bugiinkü maça nasıl 

biı milli takım 
çıhaı acaklar 

Yann (bugiin) Türk - Yugoslav 
milli tRkımmm şu oyunculardan 
miiteşekkil olacağı kuvvetle tahmin 
edilmektedir: 

Glascr - 1-ligl, Matchi - Gayer, 
Koktoov i, Tirnani - L~ ııik, Vuya• 
dinoviç, T ongevik, Pleş, T omaçevi. 

Yugoslavyanın bize çıkaracağı bu 
takım çok kuvvetli bir kadrodur. 
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Siyasi Hafta 
~-. ,,_, ._, ~ ~ 

ispanya meselesinde 
mühim bir değişiklik 

Çin - Japon meselesi - Belçika 
başvekilinin teşebbüsü 

1SP ANY A ME..SELES1: 

ispanya meselesinin şiyasi cephe 
si halta icinde dikkate değer bir de
ğişiklik g~eçirdi. Şiındiye kadar bu 
meselede lngiltere ile Fransa bir cep
he, Almanya ile İtalya ayrı bir cephe 
teşkil ediyordu. Bu iki cephe Londra 
daki ademi müClahale komitesinde 
bir nevi siyasi düello vaziyetinde 
bulunuyordu. 

İngiltere ile Fransanın en ziyade 
cllcmmiyet verdiği nokta ispanyada
ki gönüllüler meselesi idi. Bu iki 
devlet ltalya ile Almanyaya: 

- Her şeyden e"'•el general F ran 
konun nezdindeki ltalyan a: Alman 
gönüllülerini geri çekmek lazımdır.,, 

Diyorlardı. İtalya ile Almanya ise 
general Frankonun muhariplik hak
kmı tanıtmak istiyorlar: 

-Franko, muharip hükumet ola 
rak tanınmadıkça gönüllüler mese
le!i müzakere edilemez,, diye ce. 
vap veriyorlardı. . . 

Son defa ademi müdahale komite· 
sinde İngiliz delegesi Plymouth ken
di hükumetinin hazırladığı bir sual 
projesini geri almış, İtalyan delegesi 
Grandi tarafından verilen sual proje• 
sinin onun yerine müzakeresini tek
lif etmiştir: "'ltalyen teklifi İngiliz 
projesinin orijinal şekline daha ya
kındır,. demiştir. lngilterenin böyle 
ispanya meselesinde 1 tal ya ile anlaş 
nuş görünmesi Fransız delegesi Gor
bini şaşırtmıştır. Corbin İngiliz dele· 
gesinin bu tarzdaki hareketini şiddet
le tenkit etmİf, bu tarzı hareket 
Fransız • SoVYet planının suya düfu-
rülmesinden başka bir şey olmaya
ca8ım söylemi§, fakat bir netice ala. 
mamıştır. Fransız ve Sovyet delege• 
lerinden ba§ka diğer bütün devletler 
lngiliz ve İtalyan tarafına geçmif ol· 
duklarından nihayet Corbin ile Maiı 
ki de ekseriyete iltihak mecburiyetin 
de kalmıılarclır. 

Şmdi bu vaziyet yanında bir ta
kım şayialar vardır: lngilizle:r asi ge
neral F rankonun yanma Gil Robleai 
gönderdikleri ve bu zata gizli bir ~n
laşma vazifesi verdikleri söylenmek
tedir. Diğer taraf tan general F ranko 
dahi Jngiltereye hoş görünmek için 
önüne çıkan fırsattan istifadeye ça
lışacağı da şüphesizdir. Daha sonra 
ngiliz dostluğuna hususi bir ehemmi 
yet veren J\lmanyanm ltalya üzeri
ne tesir icra ettiği, Uzak Şarkta Çine 
kar§ı yeni bir harp macerasına girişir 
ibi görünen Japonların da İngilizler 
rafından bir engel gelmesine mey

dan vermemek için J talya ile lngil 
terey~ anlvtırmak için çalıştığı riva· 
yetleri çıkmı§br. Nihayet Fransız ga
zetelerinde lngiliz siyasetine karşı 
başlayan şikayetler ve tenkitler bu 
itibar ile göze carpan bir hadise man
zaras! almııtır. 

ÇIN - JAPON MF.SELESI: 

Uzak Şark hadiseleri tahmin edil
iği gibi harp safhasına girmiş gibi
ir. Japonlar her vakit olduğu gibi 
arp ilan etmeksizin harp hareketine 
eçmişlerdir: llk merhale olarak 
Pekin) ile <Ticnçin) e girmişlerdir. 
Japonların hedefi siyasi anlaşma

ar ile kendi menfaati olan Mançu
·uo devletini cenuptan ve garpten 
ir taraftan Çine, diğer taraf tan Sov 
et Rusya ile (;nun müttefiki olan 
ış l\fogoUstana karşı emniyeti te
in etmektir. Bu da iç Mogolistanm 

al Yuan denilen kısmı ile, Şansi, 
opei, Şantun eyaletlerinden ibaret 

lan şimali Çin memleketlerini aske
ı kontrol altına almak ile mümkün 
labilecektir. Japonya 1900 senesin
nberi beynelmilel bir protokol 

Pekinde ve Pekin - Tiençin -
anghay - Kuan yolu üzerinde aske
kuvvet1er bulundurmak hakkını 

lmıştı. Jeholin cenubunda Çine bir 

. gayri askeri mıntaka kabul ettir 
miş ve bu mıntakayı kendi eiyasi ve 
iktısadi kontrolü altına alm1§tı· Diğer 
bir anlaşma ile (Nankin> merkez 
hükumetinin Hopeide askeri kuvvet 
bulundurmayacağına ve yalnız ma· 
halli kuvvetler bulundurulacağına 

dair söz almıştı. 
Fakat son zamanlarda Çin hüku

meti iç Mogr listan ile Şansi ve Ho-
pei taraflarına yeni kıtalar gönder 
miş olduğundan Japonlar da şimali 
Çinde bulundurdukları askeri kon· 
trol kuvvetlerini artırmışlardı. 

işte Çinliler ile Japonlar arasında 
vukubulan ilk müsademeler bu kuv 
vct1erin karşılatmasından çıkmııtır. 

Hakikat halde (Nankin) de bulu· 
nan Çin cumhuriyeti bütün Çin üze 
rinde aıkı bir birlik siyaseti takip et
mektedir. 

Memleketin diğer kısımlarında b 
mektedir. Memleketin diğer kııun
lannda muvaffakiyetle tatbik edilen 
bu ıiyaset şimali Çinde Japonların 
siyasetleri ile karşılanmıştır. Bugün. 
k ü han> ma.nzarası bu iki zıd siyase· 
tin çarpışmasından başka bir §CY 

değildir. 
VAN -ZELAND'IN TEŞEBBUSU 

Belçika kralı Lcopoldun Başvekil 
Van Zelanda bir mektup yazarak 
dünya iktısadiyatını yeni baıtan or 
ganize etmek için önayak olmak tav 
ıiycsinde bulunması her tarafta bü
yük akisler yapmııtır. Bu akisler 
arasında dikkate değer olan bir nok 
ta vardır. Bu da Van Zelandın ya
pacağı te§ebbüs ile meydana çıkacak 
lıeynelmUel ıktısadl komltenın Mıı

letler cemiyetindeki beynelmilel iş 
tcıkilatına bir nevi rakip olacağı mü 
lahazasıdır. Filhakika Ccnevredc bu· 
lunan beynelmilel iı teıkilatının ge· 
ycai de milletlere ait iktısadi işleri 
tanzim etmektir. 

Bununla beraber bu teıkilat daha 
basit hadiseler bile halletmekten aciz 
kalmııtır. Bu takdirde Van Zelandın 
raporunda mevzuub.Jlis edeceği bey 
nelmilcl iktııad komitesi çok daha 
mühim olan cihan iktıaadiyatmı nasıl 
tanzim edebilir) Bu tarzda bir müJi. 
haza ile cihan iktıaat komite1i projesi 
tatbik mevkiine girmccien muvaffa
kiyeti hakkında ıüphe göaterenler 
vardır. 

ASIM US 
Bakırköy kaymakamı 

~ ömUldU 
Ölümünü dün teessürle yazdığr 

mız: Bakırköy kaymakamı Veli Sü
merin cena.zeai, dün Bakırköyündeki 
kaymakamlık konağından kaldırıla· 
rak Bakırköy mezarlığına gömülmü§ 
tür. Belediye teftiş heyeti reisi T ev· 
fik, Beyoğlu kayMakamı Danif, E
minönü kaymakamı Agah ve merhu 
mun diğer bazı dostları ve birer polis 
ve jandarma müfrezesi cenaze mera
si "nde bulunmuşlardır. 

Para borsasında 
lstanbul para borsasında dün mu

ameleler yine durgun denecek şekil
de geçmiştir. 

Evvelki gün 15,35 den aatılmıt 
olan Tiirk borcu tahvilleri üzerine 
hiçbir muamele olmamııtır. 

Sivas tahvilleri 97 kuruttan satıl
mış, bir lngiliz lirasına da 630 kuruı 
fiyat teıbit edilmiştir. 

Sanayi umum mUdUrU 
Bir müddettenberi ıehrimizde 

benzin itile meıaul olan sanayi 
umum müdürü Retad benzin komis 
yoynunun İ§i bittiği cihetle dün An
karaya hareket etmiıtir. 

Sanayi umum müdürü Rqad, An 
karaya aitmedcn evvel ıehrimizdeki 
bazı f abrikalan ıezerek tekiklerde 
bulunmuttur. Alclıimuz malumata 
göre sanayi umum müdürü tetkika· 
tında bilhassa deri itleri ile yakından 
alakadar olmuıtur. 

Büyük bir dikkat ve alAka 
uyandıran bir mülôkat 

lngiliz başvekili ile ltalya sefirinin doksan 
dakikada hallettikleri şeyler nelerdir ? JPI 

Şimdiye kadar bir İngiliz başvekili 
ile bir yabancı devlet mümessili arasın 
da geçmiş mülakatların en uzununu 
teıkil eden Çcmbcrlayn - Grandi mü 
!!katına İngiliz siyasi mahafili ve mat 
buatı büyük t:hemmiyct vcnr,ektcdir. 

İngiliz baıvekili Çemberlayn İtalya 
nın Londra büyük elçisi Kont Grandiyi 
baıvekalet dairesin.de kabul ederek ken 
disiyle 90 dakika görüşmüş ve bu gö 
rüşme, inanılabilecek tahminlere göre 
İtalyan - İngiliz rnünasel;atınd.a bir 
ilerleme kaydına vesile olmuştur 

İngiliz başvekilinin bu ta:zda h:ıreke 
ti, hem bundan sonra, İngiltere ile !tal 
ya arasındaki kötü duygulara nihayet 
vermek, hem İspanya harbi ile meşgul 
olan ademi müdahelc komitesini girmiş 
olduğu çıkmazdan kurtarmak maksadiy 
ledir. 

Çcmberlayn - Grandi mülakatının 

İngiliz - İtalyan münaseİJatı bakımın 
dan ehemmiyetini şuradan da anlamak 
mümkündür. 

Mülakat biter bitmez, İngiliz Harici 
ye nazırı Eden Avaın Kamarasında ha 
riciye encümenine beyanatta bulunmuı 
ve: 

- İtalya ile münasebatımız mühim 
derecede ilerlemektedir, denıi§tir. 

Bu ilerleyiş, belki de İngiltere aleyhi 
ne yapmakta olan İtalyan propogandası 
nm, bilhassa Filistinde Araplar arasında 
yapılan propogandarun nihayete ermesi 
teklinde kendini gösterecektir. 

tnıUten: hUkmeti, Araplar arasında 
yapılan propoeandaya çok ehemmiyet ve 
riyor. 

Fakat lıpanyol ademi mUdahıle ko 
miteıinde baul olan mUılıııllJ vulyctten 
kurtulmak biraz; gU~ alacağa benziyor. 
Çllnkü İtalya general Franko'nun 
uuıhaı-İp vaa.flarınm aUratlc tanınması 
ru istiyor, Sovyct Ruıya ne~ her hangi 
vaziyette bu hakkın tanınmasına katiyen 
muanzdır. 

Dally Expres gazetesi diyor ki : 
"Bununla beraber, dünkU mülikittın 

sonra, ttaly&nın, vaziye ini deiittircce 
tine inanılabilir. Ve bunun neticesi ola 
rak, İspanyadaki yabancı gönüllüler ge 
ri çekildiği taktirde, İngiltere, İspanyol 

Bay Çcmbm'1ayn 

'Bay Gmndi 
asilerinin muharip vasıflarını tanımağa 
razi olabilir." 

GününAlii.slerı 
Karde,ını 27 se~ jEskl lapanyol krC!!! 

zincirde balh tutan adam karlslle barı,ıı 

Kahircdc ı.on derece garip ve garip 

olduğu kada:- da feci bir vak,:ı olmu~tur: 

Mehmed Salahaddin iam"ndc bir ha 

fız öldü{ü zaman, bütün mahalle halkı 
mütecasir oluyor. Fakat, çok geçmeden, 

ayni adam lanetle anılıyor. 

Hafızın evinde yapılan 3raıtırmada, 

odalardan birinin kilitli oldağu görülü 

yor. Polislcl' kapıyı kırıp açıyorlar. 

O .zaman görülen manzara l:erkesi hay 
rette bırakıyor: 

İçeride, bir adam, bir yatakta zencir 

le bağlı ola~ak yatmaktadır t 

Uyuyan adam, zincirleri kesilirken 

uyanıyor. Bir mliddet deli gibi seviniyor. 

Sonra kendine geliyor, anlatıyor: 

Salahaddin'in kardeıi olan Hanefi is 

minde bu adıım, son defa l"l}arak 1910 

senesinde görülmüştür. Ondan !onra 

ortadan kaybolan Hanefı'yi kimse gör 

memiştir. 

Nihayet bugün bu hac1i,enin esran 

anlaşılmıştır: 

Hafız, kardeıini bundan 27 ı:.ene ev 

vel ıincirle bu yatağa baş!;ımı~tır Bu 

nun sebebi malüm değildir. Fakat. her 
halde, o zaman 20 yaıında bulunan Ha 
nefi'nin deli olduğuna ihtim."\I veriliyor. ı 

27 sene kardeşini zincirle yatağa bağ 

!ayarak yalnız yaşa~·acak kctdar yirecck 

ve içeçek v-:ren Salahaddin öldükten 
ıonra ıavalli adam kurtulmu)tur. 

Eski İspanyol kralx 13 üncü Alf ons, 
İspanyol ihtilalinden beri kansından ay 
rı ya§ryordu. Son günlerde kızının doğur 
masr üzerine Viyanadan Londraya gi 
den eski kral orada kanslylr. buluımu§ 
ve barışmıştır. 

lsviçre Fıanko 
hükumetini tanıdı 
Burgos'dan bildirildiğine göre, İlviçre 

hükumeti İspanyanın Bcrrı'deki eaki 
sefaret katibini Franko hükmetinin m:.i 

messili olarak tanımağa karar vermiıtir. 
Buna mukabil, Franko hükumeti de 
kendisinin elindeki topraklarda bulunan 
dört İsviçre konsolosunu tanımııtır • 

1 Geçmiş Kuranlar f 

IUalye heledlyeye ge~lyor 
1 Ağuıtos 1923 

1stanbulun dörtte ü~ü yangınlarla 
mahvü harap olduktan sonrü itfaiye teş 
kilatının ikmal ve ialahı için şehrema 

meti tarafından faaliyet ba§L<mı§tır. Ya 
pılacak teşkilat sulhün akdi ile beraber 
tcrh:s üzerine olacaktır. 

Şimdiye kadar itfaiye ttşkila tı için 
Emanetçe elli bin liralık sarljyat ihtiyar 
edilmi~. bunun kifayet etmiyeceği anla 
şılınca 300 bin liraya iblağı için cemiye 
ti umumiyei belediye içtimaa davet edil 
miştir. 

l 
Eminönü oı 1ö 

Begoğluntla tu, _.;rv. 
E•ekle nakliyat bu 

11 tan itibaren ya~ 1 
Birkaç gün evvel yaz~~ .,, 

bu ıabahtan itibaren Emın~P~ . 
Beyoğlu belediye ıubclerı Ilı 
eşekle nakliy•t yaaaktır. sıtJt.'h 

Şehir meclisi tarafın~ ;J' 
aymda verilen bu karar. -'_'1 
gibi geri brrakılınıt değil~r. ,_; 

Fatih, Beşiktaı. KadıköY ttJ ~ ~ 
rinde de eşek ya!ağı bir ıuba l'tı 
kik edilecektir. , " 

Seyyah gemisinin "' i 
bozulmuf -' c 

Birkaç gün evvel li~ ti 
1200 İtalyan seyyahı getiren A 6İ. ~ 
tos vapuru Akdenizde ltalyafS, ) 
ru giderken mazotla iıliyen sP~ \ 
]erden biri bozulmuı, seyy~ "'':ı 
16 saat deniz Üzerinde bOcaW""" 
Motör nihayet tamir cdilebibnit " 
pur yoluna devam etmittir. .-

KUçUk köyde etin ıdl 
1
. 

30 kuru•• ı' ~ 
Kali tarya, Bostancı, PerıÖJ~ b' t 

sonra Belediye hududu haricinde J 
lunan Ramise yarım saat ın~ 
ki Küçiiköyde de kasap dü ur 
açılmış. et satrlmaya başUıanınıf 0 ~ 

lıtanbulda etin kiloau 45 .. 5 ~ 
ruşa olmasına mukabil Küçük1'0 

et 30 kuruıadır. .J_ 
Eyüp, Rami ve civarında o~ 

halk bir mesire yeri olan KüçÜ...-~ 
pazar günleri akın etmekte, helll-* 
mc hem ticaret yapmaktadırlar· 

Sandallar ehllyetalz .-
selere verllmlyec•~ 
Sandalların ehliyeti olmayan~ 

.,elere kiraya verilmesi Şehir ın~ 
nin bir kararile ya.sak edilmişti.~ 
riayet edilmediği yapılan teftıl .. ~ 
anlaşıhnıştır. Bilhassa pazar gııı..,ıd 
birçok sandalcıların saati 40-50 !'" 
şa sand.llarını kiraya verdikletı JIJll' 
kendilerinin sandallar içinde be 
madıkları görülmüştür. ~· 

Zabıta memurlarına bu yaf3i' bir 
ayet edilip edilmediğinin esaslı~ 
~ekilde kontrolü için yeniden 
verilıni~tir. 

Göçmen evlerl . jıl' 
Sıhhat vekaleti göçmen evleri et' 

şaatına büyük bir ehemmiyet.
6

"de' 
mektedir. Fen memurlarının~~ 
recede çalışmadıklarını görınuf~ 
ğundan i§lcrin bundan sonra 111 ıı' 
den idaresine karar venniıtir. B~ 
için her ayın aon günü vilayetle il' 
merkez fen memurlarının ne ~ 
evin temelinin kamilen, veya ~ 
men bitmiş ve nihayet aöçı_ll'11 ıe~ 
teslim edilmiş olduğunu bildırt'1e 
mecburiyeti konulmu§tur. ~;· 

Bu itibarla her ay sonunda ve et' 
Jete bir cetvel gönderilmcti icll' 
mektedir. 

iki aya mahkOm oldl' ~ 
Ahmet isminde bir ihtiyarla ,,,J'ı' 

Fatmayı döven Hasan dün Sulta~ 
met üçiincü sulh ceza mahk~ ti 
de iki ay iki gi.;n hapse mahkuıt' 
muştur. 

Beledlye ya•akların• 
riayet etmırenıer , 

Evvelki gün Eminönünde ~ 
vaydan atlpyan 39 ki§i yakaları ti' 
yedi dilenci tutulmuş, 28 kişi 111oh"' 
lif belediye suçlarından dolayı' 
landırılmıştır. ) 

Fatih mıntakasıoda 40 kiti ~Of 
telif suçlardan ceıalandmlmı~. 
ekmek müsadere edilmittir. ıJr 

Beyoğlunda da 96 kiti ceı.al• 
rılmıştrr. . ~ 

Aym gün 193 kedi de tutu"'· 
oldürülmü§tÜr. -



V · f ~fi"!_a_ı ____ in_ü_· iı_a_s_eh_e_t_U._e 
V al~ . v~ Belediye Reis , $Et-liR HABERLERi. 
ekılının söylediği nutuk 

tanbuı 

Karasinekle mü
cadele başlıyor 

Bir dolandırıcı 
yakalandı 

Okullarda iki 
yeni ders 

v en güzel ve en sıhhatli şehirdir; geril 
e ecnebi herkes burada emniyet 

Belediye, plajlarda. satıcıların mey 
ve satmalarını ınhhatx umumiye ba
kımından zararlı görerek bunun önü 
ne geçilmesi için tedbir almağa karar 
vermştir. Satılan meyvelere bilhassa 
kara sineklerin konmaşı ve bu suret
le muhtelif hastalıkların intiıan gÖ"" 
rülmüş olduğundan her plajda plaj 
müfettişleri bu mücadeleyi takjp e· 
deceklerdir . 

El çantaları açılanca içinden 
neler çıkıverdi? 

Maarif vekaleti ilk ve orta melt• 
teplerin müfredat programlarına bu 
yıl yeniden bazı clenler ilave etmeğe 
karar vermiş ve bu hususta icap eden 
tetkiklere başlanmıştır. 1Ik mektepler 
müfredat programlarına ilave edile· 
cek dersler, iktısat ve uçak bilgileri· 
dir. Bu dersler birer müfredatla umu 
mi müfredat programına eklenecek
tir. Bu iki dersin tedrisi için ayrı rnua 
lim angaje edilmeyecek, demler sm1f 
muallimleri tarafından okutulacaktır 
Bu hususta icap eden direktiflere 
müfredat programlarile beraber ala
kadar muallimlere verilecektir. Kül"" 
tür bakanlığı icap ederse hususi bazı 
tedbirler de alacaktır· Bu mektepler· 
de şimdilik haftada 26 saat ders oku
tulmaktadır. Bu miktar saatle hafta
nın bütün saatleri dolduğundan bu 
son iki saati de okutmak icin hafta
lrk ders cetvellerinde za~ri olarak 
tebeddülat yapılacaktır. 

,111 Vazı . ve neşe ile durabilir! 
~ İök tıe Beledi · . • .. 1 

1tıcıısüe .. ye Rcısı vekili Şükrü ld ~ b' da garip goren er 
lıer-d ·~ . .,. duıı a1 o ugu ır zaman .l-·I rım 

0 "" ı?1 ziyafette '§am Park-Otelin.de olabilir. Fakat bütün vatan~.a .. 
, 1'ld<J.et1 · yemek sonlarına dog- b"t" 'h b'laı·n ki bu ııozu so)'"' t'ii ı alkt la - ve u un cı an ı . . u 
Zel nıak ş rla l.ıarşılanan ..... 1· b' beld . metuliyetını oın • 
Ç ıtnu söt l . ~- ıyen, ır enın d. ına· 

... ok sa"ın ha Y eml§tir: zunda ta .. ryan onun mad 1 ve 
..11 1 •- J Yani ba ı "" ' J • • eve seve 
I" ~ 841nbulun .. .ar, . Yar, nevi bütün meıuliyet ennı 1 t t'fo 

·'pÜ .ı t..~rhkların1 kguzellıklermi, zengin kabule amade bir insandır. Elve 
1J..-

no :-'·.A""\lekk.. ısmen ol "' k 1 t k Bu a arm 

Plaj müfettitliği i§i şimdilik bat 
hekimler taraJından idıtre" edilecek· 
tir. ri iÇll'" il' d ur ctın kl sun anmaga arşunnda a arm yap ı · d' t'nden 

~'l.. en dolaYl ehe esaslı bir ödevimi ı tanbulda tifonun mevcu ıy~: ınm 
fJJlt Pıtıış old ... er birinize ayrı ayrı dolayı değil; biz Atatürk çocu )ar. 

B Uguın · ı • enfaa erıne .. u to l a ınanıyorum. vatanda§larm umumı ~ k dar Y ır· .. Panışın b·· .. k d... . . ış ne a • 'b: Çt.ınki.i uyu egen var taallık eden her ışte 0 · • derece 
1
·,_;: .. 

1 tabiatın°b.~~. Çocukları, İstanbul küçük ve basit olsa d~ azaill b"Jdik· tstts tl letlcl h&va,
81 

utun güzelliklerini, en hassasiyet göstermeyı vazı e 
1 

~ ehcn cok t 1
• en berrak ve gönül- !erinden dolayıdır. ONUŞMAK 

il t ... • erah ver d · · · HER ŞEYi AÇIK K ,, \' '"!tın en enızını -en A d ki 

Kara sinek mücadeleaile ayrıca • 
sıhhat müdürlüğünde toplanan su 
komisyonu da meşgul olmaktadır. 
Belediye halkın sinek için alacağı 
tedbfrleri tcsbit ettirmektedir. Bu 
tavsiyeler bastırılarak her yere kıı· 
men evlere kadar dağılacaktır. 

Dükkan ve müeaaeıelerin tabi ola· 
c~kları kayıtlar da aynca tetbit ecli· 
lerek alakadarlarına bildirilecektir . 

Dolandırıcı Sabik 
_. eren ay ışı .... , S da dikk t etmek lazım ır 
1111' 'ta I &Üne . . gınr, en ılık ve can ~una a . h kikatler 

hı~ 1 "e en t:~ .. e~hgüzel sularını, en dünyanın hiçbir yerınde ~ bizde 
..... . n oğı,." 11 1 am kaynaklarını gizlenmeden ve korkulma n tıl _ 
..... '". ""Un "'} .. . . b t ortaya a a 

A 
. ..J r,· ... . J.'• en ta sag ıgı ıçın tabiatın olduğu kadar ser C! çe . l · de 
\IJ: "' ze v ·u vatan ı• erın n tJ.. 'ınean "I e en canlı kuvvede- maz. Bizde mı et ve ~ k 

""'1N. u"""•)'J oıır un . . t kitler yapma r .-J ~ ... ı el . e un en güz 11 • • en gemş mıkyasta en da Ata· 
... ol"' l'ıı ...... r erıni, en t• . . . e erbını en d Bu 
.,.~ ı --•n, en .. .. "'mızını, en ahti- hürriyeti hudutsuz ur. 
, ıtıtea'-1 llatun .. .. .. k d · · dır 

" "cır} ıuaıtı,1 b' unu, en ~ahramanını tur evrınm ııarı · . . 
, ' ltıa '~ların1 bü 1~ beldenın bu güzel Arkadaşlar: dünyanın.tn .1trh t~ 

ilnıif• " kb 1Çin b" 
1 

tun dünyaya hatırlat- mlan memleketlerinde hı e tı ~ ~ 
c ll oy e b · l y emleketımıze 

..d ~tdır nu bir ihf ır gece yaratmışlar ta ıgı mevcuttur ve m b l "f 
kllOr F'· • ıyaç olarak duymuş- nisbetle daha fazladır. latan l ; ti/ 

li~j ,~lhakika l·t hastalığının çok olduğu san] ıkanl ır 
di~ı' ~t •e bclcd· " anbulun festivali va· zamanda bile diğer mem e et ere 

~n oelı' t'1t ~.~ sa}"ı 'Ye reisi Muhiddin Üstün niabetle hastalığı c:L.ha az te enhhh
cın-ı..ıe· ~l ~Yle b"n §eflerimizden ilham ala hatlı bir şehirdir. lst~bu u sı • ~~ 
.,~ t\k 'Sitı hicıbr ~c~on yaratmakla latan bakımından şüpheli gosterı:n~k ~ati 
~~· h 11ıt ır za yen bir de samimiyet ve ıyı nıyet 
ı 111• <lıt ,, o. i bf.. .. .. m~.n un .. utulmaya· . h k t ı 

ın f ,.J Yta) ' Ustun! k aramak hatalı bir are e 0 ur. 
;.50 r ~it ı e ile k . ~ . gostermittir. KOMŞULARIMIZLA 
.. kô~ .~ . "~ife b:~~ıl~rınt saygı ile an· DOSTLU~UMUZ 
uk t.1ı~}'ıtı 1_ ılırım. " 

11.~ it11:ada 1 b' A Arkada•lar; lstanbul festivalinin 
~ tı'! ~· r far, ız tatürk ço· -s d b' · d k d 

. ~t. tJ 1ııa e .ile keııe aııkıyız: bu aşkımızı büyük kıymetlerin en ırı e ar e§ 
çu~ ~tt ll lh'~bı tnale erdiririz. Nete. ça- ve komtu dost milletlerin karşılıklı 
hef1l ~\ı~~\lk! ft hakkıdır, neşe, cumhuri sevgi ve hağlılıklarınm tezahürüne 
rlar·~ ~il~ vtt k"~tın~n l:er işinde en büyük sahne oluşudur. Bu dost, komşu mil-

""' hi:t.~Ctin b.rnagıdır ; nC§e, sağlığın, Jetler evlatlannm lstanbul halkı için-

• ., , ~ ıı.ı · ' a~a · v de her zaman hakiki ve sarr.imi seV"' ,. «a ı..ııir. l" x rıcmgın en bariz teza· 
• . J ~ " ~ase gi ile karşılandığını ve dostlarımızın 

•an j oıııı a~ı 1'ü k .n neşe denilen hayat fstanbulumuz;da en neşeli, en huzur 
m ~ !İtıd: dYii~İi:de ıle bleraber doğmu§, ve sükunlu aünlerini geçirdiklerini 

ıı&JI" rıııı1 il).... . can anmış, onun di- ~ f ti. II ~ ıı '""llıı hatırlatmış olmakla bir hakikatı i a· 
}eJ"""! )'·.e İtıkıl' f, onun ruhunda ıiir ld tş .. ,,ı,J t~ tıtk k ap etmiştir. de etmiş olduyorum. Bugün o uğu 

gu (J ıı k h a ılarınd gibi yarın da bu kıymetli dostlarımız 
50~ıı f!Ulen b· tarnan)ık a ... s~vaşlarmda, bü- İstanbulda daima bir karde§ sevgi ve 
}eri " ·~I' uyuk ku g~n erinde neşe de ba~lı1ı2mı bulacaklardır. 
bdııır l'rııı iltkada VVeh en yakın, en ve· JST ANBUL HALKININ F AZILETI ,, t .ur · 1 

olarak Yanında bul· Sayın baylar ; Festival vesilesile 
" tı r· Utk ıtı ı l h l k k şai'L:t lı tı d" tdenjy f ·1 cok S1tyın atanbu 8 kının yÜ se 

şlr ıı:, ~el lltıyay e ın 1 k l§ıklarını bü· fazilet ve meziyetlerinden birine te• 
n eff" k~~PatÇalar: {aY~r~en tabiatın gü· ma; etmek isterim : 

tıeş klarnıııt t;ısıni cubetmiJ ve İstanbulun saym halkı memleke
hıt)' e oln-ıa~ ~r. er Türk olmasaydı tin saadet ve refahına taalluk eden 
>lııı qt bağl~rı ev7ek ve sevilmek gibi her iste büyük şeflerimizin daima 
t- en gUlc} b~ aşılmazdı. Diinya- yanı .başında yer almı§ ve hiçbir fe
l'tta::eldcn lür~ .. Parçası lstanbulun dakarhktan çekinmemiştir. Cumhu· 
b~t-~e 1\itk il un ruhunda yer al·, riyetİ!l kanun ve nizamları her yerde t;J\t e .kaynaşmasının sırrı olduğu gibi lıtanbulda da daima .. en 

b;: l~~-nb,,ı ft~A l>OORU güzel tatbik ıahaıı bulmuftur. Çunİ 
.,.}'uk d" tarıh· "b'd kü münevver ve faziletli lstanbu 

tlqn eğer· · 1 ~ 1 eleri içinde en halkı vatanperv.erdir, intizamperver· 
lla11 qlıtııştır.'}3 i~~kün ince ruhun· dir. Vatanperverliğin ilk §8rtı mem· 
l'utk~~rin h u .guzel ve gönül ka· leketin kanun ve nizamlarına saygı· 
~et .?~lunu:naı ~öşesine bakılsa dır. . 

t ~<:>trne- k ~efıa sanatından bir 1sta11bul valisine vekaletimın az 
" 

11~tıb "'e 1rnk~ bel ~l\d \J.} ~i . ~nı yoktur. aünleri çinde lstanbul ~.alkm~. a: 

Zaman zaman halkın fik&yetini 
mucip olan kara ıinek çoklufu, halk 
la müesseselerin tavsiyelere riayet 
etmeleri ve ayrıca belediyenin alaca• 
ğı tedbirler sayesinde ortadan kalk· 
mı§ olacaktır. 

/ngiliz mühendisleri 
DUn Zongu ldektan gellp 

lzmıre glttller 
Zonguldak kömür havzasında ba· 

zı tetkikat Yilpmak üzere iİtmit olan 
lngiliz Gip müesseseai mühendisle· 
ri dün şehrimize dönmü,lerdir , 

Mühendisler, dün liman işletme
direktörlüğünde bir toplantı yapmış· 
lar, liman direktörü Raufu Manyas 
ile esash bazı i§ler üzerinde uzun 
uzadıya görüşmüşlerdir. Karadeniz
de tetkiklerde bulunan deniz ve ha· 
va müsteşarı Sadullah da dün gelmiş 
olduğundan yapılan toplantıda o da 
hazır bulunmuştur. 

Gip müessesesi mühenaisleri şch· 
rimizde tetkiklerine esaslr bir tekilde 
ba§lamadan evvel memlektimizin 
bazı yerl~rinde tetkikler yapmayı lü· 
zumlu ~örmüıler, evvela Zonguldak 
kömür havzasına gitmişlerdir. Mü
hendisler dün deniz ve hava müste· 
~arı Sadullah ile beraber 1zmire ha
reket etmişlerdir. 

Mühendisler lı;mirde bir haftadan 
fazla kalacaklar bu müddet zarfında 
Jzmir limanı ile rıhtımlarmm vaziye 
tini inceden inceye tetkik edecekler
dir. 

Radyo kanunu bugiln 
merigete glılgoı 

'Yeni telsiz kanunu bu sabahtan 
itibaren tatbik mevkiine giriyor· Rad 
yo sahipleri ağustos ayı zarfında bu· 
]unduklan mmtaka posta ve telgraf 
merkezlerine baş vurarak ruhsatne.
me alacaklardır. Eskiden ruhaatname 
alanlar da hunlı:m tebclil edecekler
dir. 

Müracaat edenlere ikiter nüsha 
beyanname verilecek, bunlar doldu
rulup altına on be, kurutluk pul ya"" 
pıftınlacaktır. 

Emniyet müdürlüğü ikinci §Ube 
memurları tarafından yaman bir do
landırıcı yakalanml§tır. 

Sabik ismindeki bu adam sabıka
lıdır. Son zamanlarda ıslahı hal et
miş s~ıü veriyonnuf. 

Sabikin dolandırdıiı saatçi V ~il 
başından geçeni şöyle anlatmı§tır: 

··oğlumla dükkanda oturuyor
dum. Elinde bir çanta bulunan bir 
genç içeri girdi. Üzerinde saf bir 
adam hali vardı. 

- Saat alacağım, dedi. Kendisine 
muhtelif saatleri gösterdim· Bu ara· 
da çantayı araladı. içinde iki demet 
lira gördüm. 

Benim bunları gördüğümü fark. 
edince şöyle dedi: 

- Bankalarda insana hep tek lira 
veriyorlar. Hem de böyle yüzer yü
zer istif edilmit halde .. 

Biri ) 4 ayar olan bir kadın, diğeri 
18 ayar olan hr erkek saati beğendi. 
Biraz evvel cebinden anahtannı çıka"" 
rıp kilitlediği çantayı banatetlim etti. 

- Şu size emanet kalam. Ben 
bunları bizim bayana iöatereyim, 
dedi. Elli liralık saatler yerine 200 
lira bırakıverdi . 

- Peki, buyurun dedim. Gitti. 
O gidiş .. Aradan saa.tler geçince fÜp 
helcdim. Çantanın kilidini kınp bir 
de baktım ki içinde, alt \re üstlerine 
birer lira sarılmıı kağıt demetleri 
çıktı. Ondan ıonra poliıe kottum. 

Sabik bu ıeltilde birkaç kitiYi da
ha dolandırmı§tır. 

Bunlardan biri çarııda iç bedestan 
da mücevheratçı Sultan ile Mahmud 
paıada kumaıçr Leonidadır. 

S.bikin buralarda bıraktıiı çanta· 
Iarı Emniyet müdürlüğüne ııetiril. 
miştir. 

[ Poli•te 

Metresini atır ' 
yaraladı 

Orta mekteplerde müfredat prog
ramları fazla yüklü olduğu için iktr
sat dersi müfredat programile bera"" 
her değil , konferanslar halinde ve
rilecektir . 

Hristo bostanları Beladl
yeye nesil ••tmıt? 

Belediye tarafından Yeni bahçede 
satın alman boatanlar yüzünden or" 

taya bir dava çıkmıştır· Ağır ceza 
mahkemesine intikal eden bu dava• 
nm mevzuu şudur : 

Belediyenin aldığı bostanlar bir 
kısım efradı Amavutluv ta olan ve 
bir kısmı da evli bir ailenin tasar· 
rufunda imi§. Arnavutluğa gidenler 
burada Hristo isminde bir kahveciyi 
vekil bırakmıılardır. 

Hriıto bostanları kiraya vermi~, 
belediyenin burayı stadyom için is· 
timlak edeceğini anlaymca bostan 
sahipleri namına sahte veraset ilmü. 
haberi yaparak 6300 liraya belediy~ 
ye satmııtır . 

Sorgu hakimliğince ağır cezaya 
verilenler Hristo, Yusufaki, Mateo• 
dur. 

Trabzon Limen flrkeUnl 
liael.ye etmek için 

Eski Trabzon liman ıirketinin tas. 
fiye heyeti yakında toplanarak taııfi• 
ye itlerine batlayacakhr . 

Tasfyenin biran evvel bitirilmeai 
için fştanbul liman işletme drektörlü 
iü namına bir heyet T rabzona gi· 
derek tasfiye heyetinin toplantısınd~ 
hazır bulunacaktır. Bu heyet liman 
ikinci direktörü Hamid Saraçoğlu· 
nun batkanlığı altında olmak üzere 
antrepolar şefi Zihni ve liman hu
kuk müşavirinden tC§ekkül etmekte· 
dir. ~ . 

Heyet bir haftaya kadar Trabzona 
hareket edecektir. Trabzon limanı
nın kadrosu ve bütçesi tamamen ha· 
zırlanmııtır. Bütçe, öğrendiğimize 
göre, 100 bin lira olarak kabul edil
mİ§tir. Trabzon limanı yeni kadro· 
sunda hemen hemen bir değişiklik' 
yapılmamış, yalnız birkaç tekniıyen 
ilave edilmiıtir. Yeni kadro ve bütçe 
tasdik edilmek üzere birkaç güne ka. 
dar Ankaraya gönderilecektir. 

1-rı ~ hylrnuş~~tıoı Türkün kuca- diyenin raJı11nalorına goıterdıgı Y • 
Ve b ııtanbı 1 ız cumhuriyet çocuk dımı ve belediye nizamlarına olan 
tUı-k ~ ~cngiQ u u~ bu güzelliklerini baihlıimı tiikran ve minnetle anma• 
dıı-. 1-f~"~nde vck ıklarım ancak Ata· ., en büyük borç bilirim· . 
fs~nb •ı:bır ıa ~uş ve ;mlamı§ıZ'" il Bu kadar faziletli, bu kadar te:z 
do~t\t U} aiiı~~:-1 ınkar edilmez ki bu kadar intizamı sever, b~ ka r 
tiyet en büy" •acı ve mamurluğa neteli bir halk kütlesine malık olan 

Bir ağustostan sonra radyo alanlar 
da beyanname verip ruhsatname ala
caklardır. Ruhsatname almeyanlar 
Jan ceza alınacaktır. 

T ~kaimde Sazlıaere sokağında 
oturan Ferhad bir eenedenberi met
resi bulunan SabiMyı kııkançlılc. yü
zünden dört yerinden ağır aurette 
yaralamış, yakalanmııtrr. Sabih~ 
Beyoilu hastahanesine kaldmlmıt· 
tır. 

BABASININ PARASINI ÇALIP 
KAÇTI - Cibalide vapur iskeleai 
caddesinde 6 numaralı evde otunn 
13 yqmda Muzaffer babaamm çan· 
taamdan 13 lira almıf, evden kaç
mıştır. 

Kendisini sigorta attıranlar 
c;olallyor 

c.ı~ıu dcvrirı.d uk adımlarını cumhu- ıohirlerc ne mutlu. 
1 dcvr cltıcşc doel atı:nı•tır. Çünkü Türk Sayın arkadatlar ; şirin İstan~u u-

e k u v ı .. b · v • •• llıkler c aq ar ıgmı ancak u muza tabiatın bahşettıgı guze l ... . 
tN sı tanıştır. araamda Tilrk zeka•ınm yükse~~tı~ı 

d Atka.J- I liliATU ŞEHJR muazzam abideleri, Türk emegı~ın 
a dl.i "IQş ~r · 1 ve Türk zevkinin yarattığı güzellık· 

bun ı1y~n•n ' stanbul aynı zaman· ]eri bütün dünyaya tanıtmak ve ha-
burı;: Ve kalbi srl~hatli şehridir. Her tırlatmak için yaratılan Jstctnbul fes
cck h Ve kalb kd.inlendirecek, her 1 tivalinin üçüncüsünü neşe ve .~evi~ 
Ve bucerı/ıUhi i:tc ~.ket ve §İfa vere· ı icinde ac;arken bizi bu mes~~ ~~~. e 
i'~lcri : arı, ıe.v~·' adndıra,cak k~!le r~ kavuşturan Ata~~~~umuzun, 
~ır lll ~tc:Ur. - . ın~. oyu maz g~ - 1 onunla daima beraber ~~ruyen ~rk~
•ıc .. b~ıtterı l ~ır aun içinde şcrm clatlarınm. Atatürkün ızınden hıçbır 
ehi:ı- kır tnuh~tı ve dık bir muhitten 1 zaman ayrılmayan ve asla ayrılma-

le~_ır held 
1
d': geçmek imkanı olan · k olan cok 53ym fstanbul halkr 

So .~~ut c ır. yaca dcti . refahı adına kadehimi 
~lll'tıii belk~ .8•hhatlı bir şehirdir. 1ı nın saa ' 

ı tıfonun bahis mevzuu kaldırıyorum. 

Askeri mıntakalardan gayri ma
hallerde bulunan ecnebrlere de Türk 
vatandatları gibi ruhsatname verile"" 
cektir. 

Askeri mmtakalrm nereleri oldu
RU alakadarlara ayrıca bildirilecek.· 
tir. 

Bin nüfustan a§ağı tehirlerde ruh. 
satname harcı ~. on binden faı;Ja 
nüfuslu şehirlerde ise 1 O liradır. 

Bu parayı kim k•Jbett1 
Tıp fakültesi üçüncü aınıf talebe· 

sinden Nuri Se~gin perşembe ıünü 
Kapalı çar§ıdan geçerken yerel. alt• 
mrf bet lira bulmuıtur. Cenç tıbbiye 
li bu parayı Eminönü polis karako"" 
luna götürmüt ve oraya te1lim ede· 
rek bir makbuz almııtır. 

Muzaffer aece evine Ciönmemiıtir. 
Zabıta tarahnclan aranmaktadır. 

MOTOSiKLET PARÇALANDI 
-Fcridin aürdüiü 247 numaralı 
motosiklet dün Alemdardan geçer 
ken vatman llyuın idaresindeki 1O1 
numaralı tramvayla çarpıtmıı, mo
toaikletin ön k11mı parçalanml§tır. 

KOLU KIRJLDI - Beylerbeyin· 
ele araba meydanmda,_ otur.n 11 ya• 
ıında Uluer isminde bir çocuk 8<>

kakta koşarken düımüı, sol kolu kı
nlmııtır. 

Uluer hastahaneye kaldmlmııtır. 

Milli reasüra~s müdürlüğü tarafın• 
dan hazırlanmış olan istatistiklere 
göre memleketimizde sigorta edilen· 
1erin adedi dikkati celbedecek kadar 
artmıf bulunmaktadır. 

Bu vaziyet halkm sigortanın 
ehemmiyeti ve istifadesi etrafında 
müsbet bir kanaat hasıl ettiğine delil 
olarak gösterilmektedir. 

. Bundan batka memlekette sanayi 
hareketinin artması ve yeni fabrika· 
larm kurulması da bu artışta amil ol
makta, nakliyat siııortaları da art
maktadır. Fakat buna mukabil yan• 
gm aigortalannm azaldığı ııörü1müı
tür. Son bir sene içinde fstanbulda 

. 191 ev yanmııtır, bunlardan )':almz: 
1 1 tanesi 8İgortalı idi, 



Tefrika Numarası: 27 Yazan: Fellks Savman 

Ganqsterlere, "Cigmen,, 
fer saldırılıyor I 

Bir "Ciymen,, vazifesini ifa etmek 
üzere birden bir milyon dolar 

istese, hemencecik ödenirdi ! 
V~ngton Adliye Sarayında-, 

ki /evkal&UJ toplantı bitti. Dcv
Uıt 00§ m.ilddeiumumiM Kam -
mings'UJ Amerika birleşik ~ü
kumetleri poli8 teşkiM.tının mı
tün cinai kısımlar amiri Con 
Edgar Huver., memleketteki auç 
oo suçlular ~yetine k:lair söz 
söy7.ediler. G-angsterlere kcır,ı 
"merlıametsi§ce av" tavsiye e
aildi. Memurlar, bunlara 'nerede 
rast gelirlmse, derh4l ate§ aça.
ooklar. Bu ryolda talimGt oorildi. 
t'on Dillingerin başı üzerine 
10,000 ooW.r mükafat ktınuldıı
ğu, anoak bu mükafatın 8iville
re ~ olduğunu, toplantıya 
çağrılan memurlara ayrıoa bil
dirildi. 

lıte bu suretle, Amerib l>irle
tik hükUmetleri Cumhurreisi Ruz
zelt, vaziyete müdahale etmiıti. 
Ye bu suretle, yalnız V qington 
adliye aarayında gizli celseli fev
kalade bir toplantı yapılmakla 
kalmamııtr. Geçen ıafhalaida an
latılan bu konferanstan batka 
toplantılar da yapıldı. "Depart
men of Cutiı" in yeni ve faal ıe
fi Con Edgar Huver, a(Uiye sara
yındaki f evkalide toplantıda va
ziyete dair muhtelif dereceli polis 
mensuplanna verdiği etraflı iza
hatla iktifa etmedi •• 

Bundan ayn olarali, aJiali tara-
f d · "c· " d ·ı ın an ıymen enı en memur-
ları bir araya topladı. Bunlar, 
kat'i surette güvenilir, hiç bir nok
tadan elde edilemez ve tamamiy
Je yepyeni bir tarzda tefkilatlan· 
Clınlmtt kimselerdi. 

Gangsterlerin karıısma çılimak 
Üzere, onların harp sahasına bu 
memurlar ayak basınca, yeraltı 
dünyuı menıupları ürktüler. Çün 
kü, bu "Ciymen" ler, tereddüt et
meden, merhametsizce ava çık~ 
mıılardı ! 

Buz denizi ile Mebika körfe
zi ve ıarkla garp ara11ndaki iki 
aeniz ortasında uzanan Amerika 
blrletik hükumetleri toprağı üze
rinde, bu genit ve uçsuz, bucaksız 
sahada, ancak birkaç yüz "Ciy
men" vardı. Bu mesafeler aruın· 
'da, bunlar dağılıp kayboluveri
yordu adeta! 

be ı..·_ b" "c· " Bununla raoer, ır ıymen 
liir zabıta memurundan farklı, on
aan daha fazla salahiyetli bir ıey-

di. Bütün bir poliı müfrezesi ka
dar deierlfydi. Aranılan birçok 
keyfiyeti, ıah11nda f azluiyle tem
sil ediyordu. Çılgıncuına bir cü
ret, mukavemet, ıertlik ve yılmaz
lık, yıldırım hıziyle sür'ati inti
kal... Ve ıbilhuaa bunlann hepsi 
de, yeraltı dünyası mensupları de. 
nilen gangıterlerle mücadelede 
lizım olan, mutlaka lüzumlu hu. 
lunan malUnıatr, tecrübeyi ve hi
leleri biliyordu. 

H "Cı'yme " • bü't·· 1- 1 er n ı, un ..:.arar a-
rında ve hareketlerinde herhangi 
bir daireye ve herhangi bir tahsa 
kartı meıuliyeti üzerine alan dev
let merkezi arkalıyordu. 

"Ciymen", gülünecek kadar az 
~İr mnaı alıyordu. Fa~:.:.t, ~:-:rhan
gi bir saatte herhangi bir yerde 
bulunursa bulunsun, en yükıek 
bir yekun tutan parayı bile iıtiye
bilir ve kendiıine bununla ne ya
pacağı v.s. hiç bir fey sorulma
dan, bu parayı derhal cekehilirdi 
B. "C· " 'f . • "f ır ıymen , vazı esını ı a et-
mek üzere hatta birdenbire bir 
milyon dolar bile iıtese, bu para 
çok görülmez, hiç mmn, kırın e
dilmeden, kendisine liemencecik 
ödenirdi. Zira, merkez, bu mer
hametsizce ava saldırdığı adam
lann ne gibi karaktere sahip ol
duklan hususunda evvelden ka
naat edinmiıti. 

"Ciymen", I<endisini pel( az bir 
meblağ tutan maatile idare eder
di. Kendisi için husuıi hayat de
nilen bir ıey bahis mevzuu değil
di. Böyle bir yaf&yıfı olmadığı gi
bi aileıi, karısı ve yahut çocukları 
da yoktu. Durup dinlenmez, hiç 
istirahat etmeden boyuna faal rol 
oynar, daima deiiten talisi men
faat ve alakalar da kendisi için 
h'eaat:>a katılmazdı. Onun bildiği 
tek ,ey, ıundan ibaretti: Merha
metaizce av! 

Bunlann liepıi de, adıız ı<ali
ramanlar aayılrrdı. Adlan, liemen 
hiç umumun malumu olmazdı. E
ğer rastgele adları gazetelere ge· 
çerse, buna vesile olan şey, daima 
can vermit olduklariydi. Falan ve 
filan memurun, vazif eaini ifa es
numda wrulmu, olduğuna dair 
kııaca ibir tebliğ! 

Öldürülenin yerine Cle, J;&Jka 
biriıi geçerdi ! 

·(Arliası t•ar.) 

MOzeler Arttırma ve Eksiltme Komisyonu 
Riyasetinden: 

,Yapılacak itin cinsi 
ve mahiyeti 

Arıiv istasyonu ittihaz 
edilecek olan Sultanah. 
met medresesinin esaslı 

tamiratı 

. 

Keşif 

bedeli 
Lira K. 

11786 66 

Muvakkat tc. 
minat ınikdan 

Lira K. 

884 00 

Eksiltmenin nerede ve 
hangi tarih ve saatte 
yapılacağı. 

Asarıatika Müzeleri 
' Genel Direktörlüğün. 

de 16/8/937 tarihin.. 
de panrteıi gilnU sut 
15 de 

Artiv istasyonu ittihaz edileeelC olan Sultanahmet medresesinde bcrmueibi 
ıieıif yaptırılacak esaslı tamirat yukarda yazılı gün ve saatte kapalı zarf uauliylc 
ihale edilecektir. Keşif ve şartname ile yapılacak tamiratr mahallen görmek iste. 
yenlerin J.tuzeler Mimarlığına talip olanlann da teklif mektuplan ve en az 
.. ll.000" lirahk bu iıe benzer it yaptıklanna dair Nafia V.ekiletinden alnuş ot. 
duklan mtlteahhitlik ve Ticaret Odası vesikalan ve muvakkat teminat makbuz. 
larıru ha'9f mtıhllrlü zarflannı 16 - 8 - 937 tarih pazartesi günü saat 13,30 a ka. 
Clar JiomlıY.on rlyaıetine tevdi eylemele'rl, :(4793), 

[ SPOR 

100 metrede birinci gelirken 

Kızlar araam<ıa. 1 00 metre: Bu 
müsabakalar üç kategoride yapıldı. 
Birinci kategoride Nezihe ( 15) bi~ 
rinci, ikinci kategoride Malike ( 17) 
birinci, üçüncü kategoride de Tay
yar (16 9/10) birinci geldiler. Final 
yarın yapılacaktır. 

800 metre: Yunanlı Yorgapulos 
'(2. 4 4/ 10) birinci, Galip ikinci. 

5000 mukavemet: Yunanlı Kuri· 
dis ( 16,42 2/10). birinci, Artin 
ikinci. 

Teti aChm: FaiJC "(6,oO), birinci, 
Vasfi ikinci. ' '" ' 

Atletizm müsnoılt"'Yon_ a y.ııın 
devam edilecektir. 

GÜREŞLER 
Güreş müsabakalarına Yunanis

tanm muhtelif klüplerine mensup 
§ampiyonlar ittirak etmİ§tİ. Yunan 
milli takımı §eklini arzeden bu t:akr 
mm karşısında Galatasaray güre§ 
takımı, ild Kasımpaşalı güreşçinin 
takviycsile çıkıyordu. 

Birinci güreş Yunanistanm 56 ki· 
lo pmpiyonu Biris ile Kenan yap
tılar. Kenan son Balkan §ampiyona 
sında ve en nihayet Pariste yapılan 
Avrupa güreş biriciliklerinde iyi 
müsabakalar çıkaran Birisi, kaparak 
bir dakika 41 saniyede tuşla yendi. 
Minder hakemi Yunan kafilesi reisi 
Vakusis idi. 

61 kilo: ikinci güreşi Yunan §am
piyonu Salis ile Basri yaptılar. Bas· 
rinin beynelmilel temaa sahasında 
çok müptedi olmasına rağmen Salis 
birçok beynelmilel müsabaka çıkar
mııtı. Buna rağmen Basri serbest ve 
mükemmel güreşiyordu. 

Neticede Yunanlı 20 dakikada 
llükmen galip geldi. 
~6 kiloda: Yunan §ampiyonu 

Mitropulos ile lzmitli Faik güreşti· 
1er • 

llJC CJakikalarda Yunanlı FaiJC gO
züküyordu. Fakat Faiğin faikiyeti 
ile biten ilk on dakikanın sonunda 
Mtropuloe adeta bitkin bir halele 
idi. 

Güreşin ikinci kısmı yine F aiğin 
tazyikı altında cereyan etti. Netice
de Faik 20 dakikada sayı hesabile 
galip geldi. 

72 kiloda: Yunan §ampiyonu 
Marko ile Kandemir güreştiler. 

Yunanlı ilk hamelede güzel bir 
kafakol kaptı. Fakat ikisi birCien 

Bir Ermeni kadın 
Paris'te bir adam öldür 

minder dı§ına fuladıklan için tu§ 
olmadı. 

Birinci on dakika bu suretle bera
bere bitti. 

İkinci on dakikada Kandemir, üs
te olduğu halde üç dakika içinde iki 
güzel oyun takip ederek avantajı eli
ne aldı. Marko, üstte güreştiği üç 
dakika içinde bir oyun tatbik edeme 
di. 

Son dört dakJCa çok h"eyecanlı ie· 
çiyor. Neticede Kandemir sayı he
sabile galip. 

79 kilo: Yunan §a.mpiyonu Kan· 
pafles ile Adnan güreştiler. 

Adnan ilk dakikada rakibini baa
trrdı. llk on dakika Adnanm kati ür 
tünlüğile bitti. İkinci on dakikada 
Adnan yine aynı tevef fuku gösterdi 
ve sayı hesabile galip geldi. 

Ağır: Sonuncu güreşi Yunan §anı 
piyonu Çardia ile Çoban Mehmet 
yaptılar. 

llk dakikalar ayakta geçiyor. Meli 
met, neticeyi almak için acele ebni
yen bir güreşçi gibi müsabakaya 
çıkan Çoban bu güreşi beş dakika 
yedi saniyede tu§la kazandı. 

Bu güreşlerin Tevan§ı pazartesi 

Her gün 

bir tevsi~ 

Yükünüz /ı 
olsuul 

Gezmeye giderken ~ 
en fazla. 8Ikan DeY. yanında 
öte beridir. 

Hiç bir gey almıu)an. 

hesiz ki, en rahatıdır. r..
tiğiniz yerde, Bize IA.zml 
muamız Bunun için. yi 
ceğinizi beraber göturme1' 

y ainız. dikkat edeoeğfniS,,. 
receğiniz neylerin mUmldlJ1 
dar az, fakat klfi, hiç bir 
masıdır. 

Bunun için, Bize gOzıel bit 
Yanmıroa gijtnreceğiııiz 

tUn ağırlığı 10 - 12 JdJO 
dır. ÇUnkll, bir jnsazım bel' 
hatça taşıyabileceği ıni1d" 
1barettir. 

Pek mecbur olursanız 15 r' 
günü yapılacaktır. tUrebilirainiz.. it' 

Deniz yarıfları 
Galatasaraylılar dün bebekte Cle geyan ikinici· 

müteaddit deniz yanılan yapllll§lar- Küçükler arasındaki ıu 
dır. saba.kaamda: Galawara~4P 

Saat 16 Cia istiklal mar§ile ba§la· Beykoz küçüklerini mas 
nan açılı§ merasiminden sonra Ga- Büyükler arasında yapıı:r 
latasaray klübü ikinci reisi Suad müsabakası biraz gürült ö 
Hayri bir söylev vennİ§ ve bunu ta- neticede çok iyi çalı§mıt 
kibe ı. .. _ N koz takımmm Gala.~ 

. n yarı§lara uaglanmqtır. eti- libiyetile neticelenmiıtir· 
celer §Unlardır: "-

Yelken yan§lan: Dingi: Mümtaz Galatasaray takımı: 
birinci; §arpi: büyük bir farkla Bur- mal, Orhan, Celil, ~ 
han birinci. Mehmetten müteşekkildi· 

Fıtalar: TeJC çifte: Fethi birinci; Dörtlük kl&sik tekneler_; 
iki çifte: Fethi • Muzaffer brinci. diler arasında yapılan 1SI 

Bayanlar arasında dörtlük klasik Tevfik, Feridun, ErtuğrtıL 
teknelerle yapılan müsabaka kınnr- din (dümende Hüsaı11e 
zı ve san takımlar arasında yapıldı. mütqekkil ekip hz.anCh. 

iffet, Flora, Emma, Nevin ve dü-
mende NC§ideden mürekkep kırmızı Admlra lak11nı 
takım birinci geleli. ubah ..... 

Bu yarI§tan sonra küçüklar ara Bugün GalataaaraY~ 
smda 80 metrelik bir yüzme yan§ı §8cak Admira tak.mu düıl 
yapıldı. Birinci seride: Yılmaz birin· konvansyonlle §Chrimize .,e 
ci, Necdet ikinci .. ikinci seride: Meh tasyonda GalatasarayWar 
met birinci, Kenan ikinci geldiler. bir sporcu kütleai ~ 
Kurbağalama: Efdal birinci, Çekir- lanml§trr. 

YUksek Öğretmen Okulu Satına11111 
Komisyonu Başkanlığından ı 

ilk Tamhini 
Erzalô:n cinsi Çok 'Az Teminat Fiat Tarihi · GiinU 

Ki. Ki. L. K. 
Sadeyağ 2500 2000 160 32 85,S 16/ 8/ 1937 Pazar"" 

Yüksek öğretmen okulunun Mayıs 938 nihayetine kadar ihtiyaeı ,,,. 
kanda nevi ve miktan yazılı sadeyağ açık ehiltmeye konulmut ve 
gün ve saati ve teminat miktan da ayrıca yazılnuıtır. 

Eksiltme eski duyunu umumiye binası içinde yUksek mektepler 
clliğindeki komisyonda yapılacaktır. ...A 

isteklilerin 937 yılı Ticaret o&a•ndan ve vekileten hareket ed,-.1 
terlikten alacakları vesikaları göstermeleri ve vekaleten ve ıutte ~ 
yüksek mektepler muhasipliği veznesine yatırmaları ve şartnameyi ıö 
Beyazıtta Üniversite arkasındaki Yüksek öğretmen okulu direktörl 
vurmalan ilin olunur • . (4764)_ 
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Mudanya, Bursa ve Y alovada bir gezinti 
., - ~ ' - ~~ -

tıe 2}-f E P .. KAVGAL.Aiiı. 
NNıLı K VE SllLIK MLJCADE LESi 

Tefrik 
a numarası: 2 a 

Baba ishak' ın 
Yazan: Ziya Şakir 

lzok kabazlığı 

Bursa artık bir gezme 
Şehridir 

1>·· Babalılar 
, llYük bir 'k8:.z zaman zarfında - Ey evlatlar! .. Artık size~ hı· 

kikati söylemek zamanı geldı. 

Mudanyaya Yalova vapurları gibi süratli ve rahat 

işletilmesi lazımdır vapur bıçin, o ta .bYe una baliğ oldukları 
ulu rı te Selçuk h··ı .. d nan S l mcum arı 

h
dan bir 

2 
u tan Gıya.settin, hunlar 

Demişti. k 
i arar gelm · "h · · naen t 1• esı ı hmalıne 

llıühinı b .e aş etmi§.. Üzerlerine 

Has müritler, çoktanberl be • 
J d ·kı . h k'kate kavutacakları . 
e ı erı a ı .. .. bir 01enı· 

. llliştir ır asker kuvveti gönder-
8 . 

. u kuvvet ·ı 
rıtleri. A. 1 e, Baba 1Iyasın mü-
?ne"kiinde nıasya civannda, Çat 

bbohıa Y çıarpışmış1ar.. Boğaz. 
a İl"a• apı an mücadelede Ba-l J .. ın ... 1 , 
ardır. nıurıt eri perişan olmuş 

Baba ıı 
fası kes·{a.s, .ele geçirilmiş .. ka-
Yaka.Ianaı r•§tır. Müritlerinden 
teçirilnı · n .ar da, kamilen kılıçta~ 
l hl§te, h~tı~ ... d. 
' a.k a ıre esnasında Genr 

le ' nasıls k :r tek M a Ya asını kurtarahi-
l'alit~dr. ~i~ş t~~afları~a kaç~ış_, o-

8ır lnüdd mud.~et gızlenmıştır 
ten son et b.oylece gizJendik -
ederek t, t~rar Amasyaya avdet 
"aktiJe (j. ı~d~n uzak dağlarda, 
Ptlrn111 l arıkı dünya) lar için ya
nı· ~ 0 an b' IJtir. V ır mağaraya yerleş-
llın büt" e artık kendisine. dünya
~alt y l.An ezvak ve saadetinden 
ltıı' t• a~ıY"':ı , ·-- ( 1·\ .... f ır. .... --· ve . , :;usu ver. 

l 8u ıek· , erin J)J •• l Ve kurnaz adam, şehir-
1StinaJ> Unevver ha1kından daima 
aa1_. etnı· · -~tı ola ışt~r. Ancak, o civarda 
rılice .~ Turkmen aşiretleriyle 
14ll' ara ltlunasebete girişmiş .. bun
~lirı ~jndan tedarik ettiği birkaç 
~ll 

2 
1 e işe başlıyara!·, az :za. 

1tiltad atfında, aaf Türkmenlerin 
'~·~ meyyal olan ruhlarını, ta

kend ~ ~le geçirmiştir. 
~ Ver ısıne, (Baba İshak) rıamı
\>'1c~ en bu adam, (Baha llya.,) 
fe\>ka.İ~dda~ iy.i bir ders aldığı için 
l'or. e ıhtıyatJa hareket edi -
lllahr artık kendisine tamamen 
den b!llkedindiği birkaç havarL:n 
telıni a~ a, hiç kimse ile temasa 

il Yordu .• 
" u has ın .. . 1 . . d d . •et.ele urıt erını e, aıma 

nı anlar anlamaz, b~fk ilerini 
nuniyet izhar etJnJŞ er.. I e rak . 

•• v •• f • .. erinde çapraz ıya , gogus erı uz d ku 
tepeden tırnaklarına ka ar, 

lak kesilmiılerdi. ~ r b'r sesi"'. 
Cal ~ :;;hak, helav~t ~ 1 

.. 1 · d am etmıştı: soz erme ev 

E 
t k hakikati oldu • 

- vet •. ar ı • ld" 
v 'b' .. lemek zamanı ge t •• gu gı ı soy . . 1 Ha _ 

Bilir ?1isini~, .ben tı:ı:ı: ;Üyliye . 
yır .. bılmezsınız.1'? k d "'il Bahu 

. B raba . -ı eg ' 
y_::::ı, en, .... · · · Vak · 
11 bizzat kendısıyun... . riai:n . müritlerimle harb~ g.ı • 
~ e enım beni öldürmek ıstı . 
rışenler.. ve f ndan b .. 
Yenler Cenabıhak tara 1 

1 b: 
' k ı uf Olan ır 

nim şeklimd.~ ds~J u. mYe bu gafiller 
şeytanı öl ur u e. · . d r-'· 
b . ..ldürdüklerinı zanne e • 

em o b" .. ddet se · 
sevindiler ... ~,enCe~r.ill~leyiss~!a .. 
maya çahşar-~<, saklandım. 
mJn kanatları altında . 1 ·· .. e ınereK 
Fakat tekrar yeryu~un . · · 

.. ha k mezhebimizın neşrı ıçın, 
mu re . ld m 
C""nabıhaktan emır a J 1 

• • d' -r Alı" sag"' ko uma gır ı. 
maımı ı • d' 

ı - Hu .. seyin sol koluma gır ı. 
mr- 1 

• d' d'l B 
B 

. yüzüne ın ır ı er. u 
enı.ı yer . d'I 

~ aya yerleştır ı er. magar • 

D d . ve sözü burada kestı. e 1.. • 
Maksadı; saf imanlı müritlerı -

ne derin bir düşünce vermek~e be
raber bu sözlerden ba§ka hır te· 
kilde 'de istifade etmekti .•. Maktul 
(Baba llyas) ın hay~tta kala~ ~ü 
ritleri, c.1"..n, derin hır matc::ı ·~ın. 
delerdi. Şimdi, Baba llyaaın, ber
hayat olduğunu gizliden . gi~~i!e 
haber alacak olan bu eskı murıt· 
Jer de, derhal kendisine iltihak e· 
deceklerdi. 

Baba ishak; maksadını, tedri· 
cen ve müritlerine hazmettire et· 
tire sunmaya karar vermi,ti. O
nun için muhtelif zamanlarda, 
müritlerine ,öylece telkinler icra 
etmişti: 

du. \r :ı huzuruna kabul ediyor · 
dağla d bunlar gelmeden evvel, 
tıi aır r an tuttuğu ateş.böcekleri -
OtıJard aıra alnına diziyor .• daima 
l'or an uzak bir köşede oturu -

·· gec · d lllrund enın zülmetleri arasın a 

[Artık yeryüzünde, zulüm ve 
b .. tün seyyiat arttıkça artmış... u · 

(Bd.§ tarafı evvelki gü1ıkü sayımızda) 

Armutlu Ka.raburnu döner dönmez 
hemen orda. Vapurun yanaşacağı is -
kele falan yok. Bir iskele var, yanın
da. yelkenliler duruyor. 

Vapur sahile baştan kara edecek
miş gibi yaklaşıyordu. İskeleden ka. -
yıklar geliyor çala kürek. Vapur demir 
attı Makaralarla yanlama iskele indir
diler. Gelen kayıkların hepsi iskelenin 
yanında toplandı. Kayıklardan müte
şekkil bir iskele oldu. 
Kayıklarda vapura binecek yolcular 

var. Uzakta kalan kayıklardan daha ~ 
yakındaki kayıklara, atlaya atlaya 
geçiyorlar. Vapura çıkacaklar. Fakat 
vapurdan da çıkacak yolcular ayni 
zamanda iniyor. Kayıkçılar bağrışı • 
yor, yolcular bağrı~nyor. 
Kayıklardan birinde, tüfeğiyle bera

ber, bir jandarma duruyor. Vapurun 
iskelesinin başında da gümrük memu
ru, bir de elinde ı;anta sivil bir memur. 

lskelenin başına hangi kayıkçı ya -
naştı ise y~dı! Bütün yolculan o a- ........ 
Iacak. Öteki kayıkçılar telaşta, bağn Bursadan Ulucami'e bir bakış 
§IYorlar: 

- Yeter Ahmed! Yeter artık! f 
ElJerinde tepsi gibi yassı şeyler, ço

cuklar kayıktan kayığa atla.yara~ zıp-
la.yarak, bir an evvel gemiye çıkmağa 
çalışıyorlar. Sepetlerde penbe balıklar 
var. kuyruklan sepetin ortasında. bir
leşmiş, başları sepetin dışmda: Gürel 
bir yıldız veya çiçek. 

- Ateşbalığı mı bunlar?. 
- Hayır, barbunya, barbunya. 
Biraz sonra vapurdan çocuklar el-

lerinde boş sepetlerle iniyorlar. 
- Hepsini satmışlar ... 
- Tabit. Kim almaz o ba.lıklant 
:Mudanya iskelesinde sayılamıyacak 

kadar çok otobüs. Yerden bir demir 
yolu geçiyor ama görünürde tren yok. 
Hepsi otobüs. 

Karaya çıkan bütün yolcular beşer, 
onar, yirmişer, otobüslere doluyorlar, 
yükünü alan otobüse gidiyor. , 

Yol gayet muntazam. Otobüs fazla 
sarsılma.yor. Ga.yet hızlı gidiyor. 

Hava gittikçe kararmakta. Vapur 
Mudanya.ya yanaşırken, güne§, kıpkır 

- Çelili palas, şu. 'Üç milyon liraya Su. O kadar hafif ki ne kadar içseniz 
çıkmış. Ama, Avrupanın en büyük otel karnınızda şişkinlik ve ağırhk duy. 
!erinden üstün. mazsmu.. 

Cumartesi akşamı, sa.at gece 9, Bursada dükkinların a~am. saat 7 
Bu.rsanın anacad.desi (Atatürk cadde- de kapanmak mecburiyeti yok. 
si), sinema, oteller, kahveler orada: otelin karşısında, (Ulu Cami'nin ar 

Caddelerde fazla kalabalık yok. ls- kasına. düşüyor) bir terzi dlikkaru var. 
tanbuldan gelen yolcular dağılıp 'kay- Biz Ulu Cami'nin minaresine vurmu3 
bolunca derin bir sessizlik. Yalnız bir olan aya baka baka uyumak istiyoruz: 
lokantada radyo sesi: 

- Allo! Allo! Bw·ası İstanbul rad- Terzi dUkkanmda şarkı söyliye söyli-

yosu. Muhterem dinleyiciler; saat ~im-
di yirmi biri on dört dakika geçiyor .. 
Dört dakika sonra ... 

Dnn. dnn. "dım. dm.dm. dm •• 
Bursa ucuz. :tki kişi o radyolu lokan 

ta.da 87 ,5 kuruşa. karınla.rm.ı karpzuyle 
pilaviyle adamakıllı doyurdular. Beş 
kuruş da bahşuş bıraktılar garsona. 
tnsanda. daha fazla para vermek arzu
su va.r. tstanbulda pahalı yeyip içme
ğe alışmış olanlar için hele. Otelde de 
öyle: Orta, fakat gayet temiz bir otel 

ye çalışıyorlar. 
- Sanki rama"AAnm on 'be§i, 
Sabaha kadar çalıştılar. 

Hava çok sıcak. Fakat ta.htaliu.rusu 
korkusu yok. Otelin odasına. girerken 
ağız alışkanlığı ile: 

- Tahtakurusu falan yoJC yar dediJC 
otelcinin adamına. YUzilmüze baktı 

sanki kendisini tahkir et.m.Jşiz gibi. 
Hakkı da varmış. .... ._..... .. .. 

(Arkası var) 

V. G. elli kuruş. 
Bursada doyulmayan bir şey var: Yarın Bursa camllerlnde 

o &af a Pırıldıyan bu böceklerle 
lar f kdallllara alnında ilahi nur-A;' . ırdığı hissi veriyordu. 
!ıl.etJe:ı 2aınanda a .. ıuhtelif kt:ra • 
ha11ar'J d~ gösteriyordu ... Mesela, 
birde 1 b'rıyle oturup görüşürken, 
kend'n dıre titremeye batlıyor; 
lotıraın ~n geçiyor.. bir müddd 

hükumetlerin idaresini, zalirn (Eh 
Jibeyt) düşmanları ele almışlar· 
dır. 

[Selçuki devletinin .. hüküınd~~ 
ile vüzera, ümera ve ulema:~ı,d .. _ 
milen (Şii) düşmanıdır. Şu j 
ırnanı demek, Ehlibeyt düşman! • e 
mektir. Bunlarla mukateleye gırış· 

mızı bir daire olarak batmıştı. Herkes: Go··ru··p du··ş u··n du··kçe 
''Güneşe bak! Güneşe bak!" diye ba-

ğırıyordu. Şimdi ayni kırmızı bir dai- _,. -.-------------------

-.._ ilıne kendine gelerek: 
leltJe ııe, yine vahy geldi. Me
lan a~ Vahy yazılı olan kağıdı, fi. 
htrak~İ~ın dibindeki taşın altı:::ı 

))· 
1 ar. Gidin getirin. 

aa111
Ydordu. Ve· ,bir aralık bizzo.l 

tt a ı" k ' Id a~ti11· gı ağıdı cradan bu urup 
ll() lYordu. 

ke.ha 1
1
1ece, iptida! bir takım hok

hayı·ı ık Ye farlatanhklarla, bir 
1 ıanıa · · B ··dd t ~arftnd n gecmıı1tı. u mu e 

hebi . fa Baba İshak, hiç bir me ı· 
tirıdeki~aata gh·i~me!r'\şti. M"hi -
da k ere, sadece şahsı hakkın -
Vetle~~~at Vermek. ve bunu kuv -

A.t ..ı lttn°kle iktifa etmişti. 
e r:ı.-l"t b. . te "' l't 'k ır havli zaman geçıp 

bir · 1 J-~,,arisinin kendisine tam 
hi.iıc,1~"'~ ;\4 ,...~ .. but olduklarınr 
f "'.\ t ,. ·"~": bir gün onları etra · 

OJ:>bmı~: 

~'<tr il lf N ------. 
ıtı, liı~nıe' kuponu 

"'1ııonu 
1 _ l:'ll7PI" trtıtre11fne ıı,:etırenıer 

l<tıc:ıık tar t _ llAntarmı pıtraııız hıı.stırrr 
f(ııru 

lrtı•t r:un lıPklmlPrlneo P'lrıt.!n2° tıı:ıktf'"'o 

a , "1 
ttı.rıtı k Ukuk "'' mali mllşavtrıertne ııer 

anuıı Yollarmı paraaız sonıp IS~ffnfr. 

mek, elzemdir. 
. d t 1 cakların [Bu yolda cıha a a 1 a · 

h b. . "l . ktir Herhangı 
iç ırı, o mıyece · t terke-

suretle olursa olsun, haya de ... işti
denler, &adece kalıplarıdnt. !hi'1 

1 d . y bunlar a, t ' recek er ır. e 1. d tekro.r 
d ... ve turna şke ın e ogan, d" 
dünyaya gelecekler ır. l d. 

l . . kate ı· 
[Hayatta kalan ~r ::İıarına te 

lecek olan zalimler~n k hayatlar•· 
varüs edecekl~r:. ~·· ı ük bir refah 
nm bakiyelerını, ~y klerdir. l 
ve huzur içinde geçıfrecet) Bu iki 

(men aa ··· 
(İman)·· ve l hak) a inanan-

cereyan, (Baba 5 z bir cüret 
1 k 1 lerine sonsu 
arın. ~ P .. .. 1 ve hay:·zte ~ayt:l'! 
vermıştı. Buy .ı:< • d artık genış 
b• k f" ·yet ıç111 e 1 
ır e unu. k'lat vücuda [;'! . 

milcw -ta 1::. r tet 1 

mişti. 
(Arkası t•nr.) 

Parasız rngillzce dersi 

Ş h . . Halkevinden: İkmale e remını l 
kal 1 eVl.mizde parasız n-an genç ere .. 

·ı· dersleri verılıyor. Salı, per 
gı ızce .. I . 20 

b rtesi gun erı sa!'\t 
şem e, cuma d r 
d 2 l kadar evimiz salonun a n-

en e k. s· 1 f .1. dersleri verilece tır. ır la ta 
gı ızce l . k' . . . d yazılmak istiyen erın ev atıp 
1çın e _ 
liğine müracaat etınelerı. 

re şeklinde ay, öbür taraftan yükseli-
yor. 

- Bu ay 1stanbulda da vardı. 
- Şimdi 1stanbulda Moda koyunda. 

Ahmet Rasim için 
mehtap safasma çıkarlar. 
Akşamın karanlığı ve önUmUzdeki 

giden otobüslerin kaldırdığı tozlar ara.. 
sında kaybolan. bizim otobüsün fener
leri önünde açılan yollar. Köylil ara
balarının geç~iği yollar. R'jiylülerin 
geçtiği yollar. Köylü çocukldrınm, o
tobüse kadar ilerleyip: ''gaute!" diye 
bağırdığı yollar. 

(Bütün köylü çocukları arasında 
0.det olmuş: Ctcbüs'erdeki, tirenlerde
ki yolculardan gazzte istiyorlar.) 

Yanı_mızdaki arkadaş elinde, paket 
sardığı gazeteyi parçalayor parçala -
yor, atıyor: Hepsini memnun etmek i
çin b~ka çare yol<. 

- Vapur çok geç geliyor canım, 

vapur ... Halbuki Bursa artık bir gez
me yeri oldu, - Yalova gibi bir gez
me yeri. Yalovaya işliyen vapurlar 
gibi silratli vapurlar olsa. insan en 
fazla 3 - 3.5 ı;aa tla gelir Bursa ya. 

''Vapurlar rahat da değil. Birinci 
mevki güverte dediler: sıralar tahta. 
Dediğim gibi, Burı~a artık bir gezme 
yeri. Eskiden yalnız yük ve yolcu ta
şırlardı vapurlar. Şimdi yine öyle pos
ta vapurlarına belki ihtiyaç vardır. Fa 
kat. gezmeyE:' gidE:'nler için ayrı ve ça
buk giden vapurlar ister. " 

Mudanyadan kalkalı yarını saat ol
du. Bursa.ya. girdik. Çekirge burası. 

onun yazılariyle ne vakit tanıştı
ğımı iyice hatırlayamıyorum; fakat 
ilk gördüğüm gün, bir saat önceye ait 
bir şey gibi canlı ve taze duruyor. 
Kadıköyünde Şifa denilen yerde Ce

mali baba ile birlikte oturuyordu. Bu-
rasr, "papasın bağı" na taşınmadan ev
velki yurdu idi. Kenarı zincirli kelebek 
gözlUğU, burnunda bir hoş duruyor, a
rada. sırada zeki gözlerile bunların ÜS· 

tün.den bakıyordu. 
Önünde, yirmi bel} dirhemlik bir bin· 

lik vardı. Ona bakıp bakıp gülüyordu: 
- Sonra da bana çok içer diye ütira 

ederler. 
Diyordu. 
Bu hatıranın üstünden yıllar geçti. 

Sonra birgün onu bizim "Vakit"in 
idare odasında gördüm. Artık kapı 
yoldaşı olmuştuk. 

O oclada senelerce karşı karşıya ça
lıştık. Hiç bir konuşmamız yoktu, ki 
sonunda, ben bir şey öğrenmiş olma
yayım. ömrünü maden gibi işletmiş
ti. Belki derin değil; fakat çok yayğın 
bilgisi vardr. Hepsinden gü7.eli öğre
tirken, bir §CY verdiğini hissettirmi
yen asil cömerdliği idi. O bir devdi ve 
ben bir karınca bile değildim. Böyle 
olduğu halde bir kerre olsun incindi
ğimi ha.tırla.maY.orum. 'Üstat, orada 

Yazan: s. Gezgin 

yazmazdı. Penbe kağıtlarını dolu ola
rak cebinden çıkarır, verirdi. Ne tatlı 
bir laübalillği, daha doğrusu laübali
Iığı kibarlık haline koyan, ne ince ve 
sıcak bir samimiyeti vardı. 

Gönlümde gerçekten büyük adam 
diye yaşattıklarım arasında Ahmed 
Rasim, en önde gelir. Pek kirli bir 
devire en fena örnekler içinde girdi
ği halde, hiç bir pırlanta onun yüreği 
kadar temiz değildi. Elli yıl yalnız 
kalemine dayanarak yaşadı. Boynun
da ne bir ni~anın ağırlığı ne bir ba1alık 
ülalrk yuları taşıdı. Kendi kendisi • 
nin efendisi olarak ya~adı. ı.~ena gün
ler geçirdiği, aç kaldığı halde iğil
meğe katlanmadı. Ahmed Rasim 'io 
muharrirlikteki bilyüklüğü, bence, bu 
cephedeki büyüklüğünden pek küçük· 
tür. 

Ondan sonra. gelenlerin hiç biri, ger
çi yaşadıkları çevreyi onun gözlerin
deki radyumlu ışıklar altında görüp 
göstermedi. Yarınki nesillE:'re onun <::a
ğını, psikolojisi, iç ve dış dekorlariyle 
onun kaleminden başka hiç bir kalem 
vercmiyecek. Böyle olduğu halde de 
insan Ahmed Rasim, muharrir Ahmed 
Rasimden büyüktür. Gençliğe onu im
renilecek bir örnek gibi göstermeliyiz. 



t5 -KURUN 
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1 A ı 

vatandaşhğı 
(Vstyanı 1 inciclc) 

Ç• J .1... l Askeıleıe 
in aponyaya 1 anı Hastalık aşılamak 

Bunlardan Statün\in mcriyctc gir. 
diği esnada nufusa kaydcdilmt>miş o
lanlar bir sene zarf mda ıvaziyctlerinı 
tayin ,.e tesbit ettirmek hakkına ma
liktir. ~füracaat yolları mcccanidir Ve 
sicile l:nydın geçckıniş olması cc%ayn 
tabi değildir. harp mi etti? isteyenler 

1 Yukarıda zikredill'n kimseler Sta -
tlinün mcr'iyctc girdiği tarihten itiba
ren nltı ay zaffıııda ve her halde ilk 
tc§rii mecl:s intihabına başlanmadan 
evci Hatay memurlarına verecekleri 
husuni bir beyanname ile Halay vatan
daşlığı sıfatını reddedebilirler. 

Ç' k J( ~ h, · h d .. .. . Naayonallatler iki Fransız 
a11 ay >..,?e ın aı aı ı bu uşunceyi veı ıgoı idama mahkOm ettiler 

Japonlarda Çinlilere 
karşı ilerliyor 

1igençin mu,';arebesi de Japonlaıın lehine 
neticelendi 

Londra, 31 - Japon mahafili. 
ne göre, Çin milisileri kumandam 
Çang Kay Şek'in Nan.kin ordusu
na, Japon ordusuna ıkartı ilerle
mek emri vermesi, ilinıharp et
mek demektir. 

Şimd~ye kadar Japonların harp 
ettiklerı askerler Şimali Çin ordu
sunun askerleri idi. Çang Kay Şek 
bu emri ile Japonlara kartı ken
disi harp ilin etmif oluyor. 

Japonlar ela Çinlilere Doğru 
Yürüyor 

Tokyo, 31 (A. A.) -Gazeteler 
Japon orduaunun, Merkezi Çin hü: 
ku1?1etine mensup olup ıimale doğ 
ru ıle~leyen 50.000 kitilik bir Çin 
ordusıyle karıılaımak üzere yürü
mekte olduğunu bildiriyorlar. 

Japonların Lehine Bir Netice 
Pekin, 31 (A.:A.) - Tiyençin 

muharebesi, Japonların lehine o -
larak nihayetlenmiıtir. 

Çarpı§malar esnasında Tiyen • 
çin istasyonundaki Fraıuız mu -
hafaza kıtası ıbinasına da ateı a -
çılmıt ve bir çavuı ile iki nefer 
yaralanmııtır. 

Japon takviye kıtalarmın eğe -
:men üzt:ı İuc, Tuıııı; • Çen' deki Is -
yan bastırılmııtır. 

Paoting' de bulunan General 
Sung Çe Yuan, Çin merkezi hüku
met kuvvetlerinin §İmale doğru 
yürümemeleri için emir verdiğini 
bildirunittir. 

Japonlar, Pekin ve Tiyençinde 
t.•aziyete tamamiyle hakim gibi gö 
rünmektedir. 
· Vaşington, 31 "(A.A.) -Tiyen
çinden hariciye nezaretine gelen 
bir telgrafta, Çin zabıtasının şeh
ri terkettiği bildirmektedir. 

Japonlar Her Taralı 
Bombardıman Ediyor ' 

Tokyo 31 (A.A.) - Japon tay
yareleri bugiin öğleden sonra ikisi 
Çoçov mevkiinde, biri Hsusui'nin 
cenubunda, biri de Paotigu' da ol 
mak üzere Çin kıtaalarmı nakle -
den dört treni bombardıman et -
mislerdir. 

Paotingfu istaayonu alevler i -
çindedir. Japon tayyareleri pao -
tinfav ile Pekinin 30 kilometre ce
nubundaki Liangsang mevkii ara.· 
smda Çin kıtaaları ile yüklü yir
mi kadar tren görmü§lerdir. Bütün 
bu trenler §İmale doğru gitmekte 
idi. 

Milyonlarca Tahıiaat •.• 

Tokyo, 31 (A.A.) - Ninhinichi 
gazetesinin verdiği malfunata gö
re Japon hükfuneti §İmali Çinde
ki hadiseler dolayısiyle diyet mec 
]isinden yeni bir munzam tahsi
sat istemeye karar vermittir. Bu 
tahsisat 300 milyon yen olacaktır. 

Amerika Endifeele 
Londra 31 (Hususi) _ y qing. 

t?ndan bildirildiiine &'Öre, Ame
nka Cumhurreisi gazetecilere yap 
tr~ı .bir beyanatta Uzak Şarktaki 
ha~ıaelerden A d?layı endite duy _ 
dugunu ve hadıseleri dikkatle ta
kip ettiğini söylemittir. 

Japonya Teminat Vereli 
. Yaıin~on, 31 - Japon sefiri

nın Amerıkan hükGmetine bir te
minatta bulunduğu ıöyleniyor. Bu 
habere göref Japon ıefiri Japon 
askerlerinin Pakinin cenubundaki 
it yolunun 32 kil03!.elre ataiısın . 
dan ilerisine gitmiyeceğini ıöyle . 
mittir. 

Son Günlerde Olan Hadiıeler 
Tokyo, 31 ( (A.A.) - "Tebliğ'' 
30 Temmuz akşamı Şimali Çin. 

deki harekatı harbiye sahnesinde 
vaziyet ataiıdaki tekilde görün -
mekteydi: 

Pekinde bulunan Çin kıtaları 29 
Temmuz gecesi tehri botaltm19lar 
dı. Yalnız Pekinin timal sınırla
rında birkaç müfreze kalmıftı. 
Bombardıman tayyareleriyle tak
viye edilen Japon ordutu 30 Tem
muz günü Pekinin ıimalinde hü
cuma geçmittir. Saat IS te mahal
li saat; Çin askeri ıili.hlannı bı
rakarak esir edil.mitlerdir. 

30 Temmuz günü ıaat 15 te bir 
Japon livası Liyukuçao civarını 
ve bu mevkiin yakınında bulunan 
tepeyi iıgal etmittir. 

Tiyençinde 29 Tem.muz gecesi 
ıehir dahilinde sabaha kadar kü
çük müsademeler olmuf, fakat 30 
Temmuz ıabahı Çin kıtaları Ti
yençini hoıaltarak cenuba doğru 
çekilmitlerdir. 

Bahriye silihendazlariyle tak-
viye edilen Japon kıtaları Ttang
ku iıtihkimını ıaat 15 le hücumla 
zaptetm.itlerdir. 30 temmuz ak· 
şamı Japon ordusunun en büyük 
kısmf Yung - Ting - Ho nehrinin 
sol sahilinde bulunmakta ve YR
pacağı taarruzu hazırlamakta idi. 
Japon ordusunun diğer kısmı da 
tangku, Tiyençini itgal etmekte
dir. 

29 uncu Çin ordusunun batlıcı 
kuvvetleri Paotingfuya doğru rı
cat etmektedir. 

Japonların Zayiatt 
Tokyo, 31 (A.A.) - Harbiy•! 

nezareti, çarpmba ve perıembe 
günleri vukubulan Japon zayiatı 
yekununun 78 ölü ve 190 yaralı -
dan ibaret olduğunu bildirmek -
tedir. 

Çin, lngiltereden Para Alıyor 
Londra, 31 (Hususi) - Res

men bildirildiğine göre Çinde Y~· 
pılacak bir demityolu intası iç{n 
yüzde beş faizli 3 milyon ini iliz 
liralık bir istikraz akdi hususun -

Salamanca, 31 (A. A.) - "Havas 
Ajarun muhabirinden" 

Pampelun harp divanı, diin sosya
list hatları arkasında uyku hastalığı 1 
ve tifo basilleri neşretmek teşebbüsü 
ve casusluk cünnliyle iki Fransızı ida
ma mahkiim etmiştir. MahkOmların 

merkezi Londrada bulunan bir teşki· 
li.ttan aldıklarr emir üzerine hareket 
ettikleri söylenmektedir. 

Bildirildiğine göre Burgos hüku -
meli, bu meseleden milletler cemiyeti, 
sekreterliği ile Avrupa baş vekaletleri
ni haberdar edecektir. 

ADEMİ MüDAHALEDEN BİR 
NETİCE ÇIKMAYOR 

Londra, 31 (A. A.) - Ademi müda
hale komitesinin dilnkü toplantisında 
hiç bir a.nlafma elde edilmediği teey
yüd etmektedir. Buna sebep olarak iki 

esaslı ihtilaf gösterilmektedir ki bun
lar İspanyadaki bütün gönüllülerin ge

ri çekilmesinden evvel asilere muharip 

hakkı t::ınmnıasına muhalefet eden 
Sovyet noktai nazariyle lngiliz planı

nın bu husustaki hükümlerine cevap 
vermiycn Alman ve İtalyan hattı ha

reketidir. 

PATLAYAN BİR BOMBA 

Belfast, 31 (A. A.) - Devonshire 
Street, de boş bir evin kaldırımı altına 
konulan bir bomba bu sabah saat iki
de pa.tlanıı~tır. 

İnsanca .zayait yoksa da bir duvar 
yıkılmış ve civar evler!n camları kı

rılmıştır. 

lngiliz Başoekilinden 
ita/yan Başvekiline 
Londra, 31 (A. A.) - Resmi maha

filler B. Grandi'nin yakinde B. Navil
le Chcmberlain'in B. Musoliniye bir 
mesajını götüreceği hakkında Roma· 
dan gelen haberleri ne teyit ne de tek
zip edebileceklerini, zira bizzat alaka
darların son görüşmelerinin mevzuu 
üzerinde büyük bir ketumiyet muha
faza etmekte olduklarını söylemekte
dir. 

Yeni eserler 

Eflatunun ide 
nazariyesi 

Seyhan kültUr dirckWrü Bay Yunus 
Kazim Köni, Eflatuna aic! idelerin biz
de en derli toplusunu yeni çıkardığı bir 
olgun kitap ile vermiş oluyor. 

Yunus Kazım Köni, felsefe tahsili
ni Almanyada bitirmiş ve uzun müd
det bunun hocalığını yapmış bir genç 
müte~cbbidir. Eflatun gibi fikir ter
biyesinde bir merhale olan felsefe dün 
yasını Yunus Kazim 'in bu küçük, fa. 
kat kavrayr~ı şümullii eserinin rehber
liğiyle umarız, apaydın görmüş olaca
ğız. 

Eser vakıa Eflatunun ide nazariye
sini esas almıştır. Fakat bu nazariye
nin izah yolunda bütün Eflatunu ve 
Eflatun hakkında yazılan eserlerin en 
bellibaşlıları da birlikte gözden geçi
rilmiştir. 

Kitabı bütün ilim ve felsefe münte

Evli kadınlar kocalarına ve reşit ol
mıyan çocuklar ebeveynlerine t.Ubi<lir
ler. 

Bu Statünün mcr'iycli tarihinde 
ebeveynin ~'Ukardaki şartlar dairesin
de bulunan kimseler rüştc vasıl olduk
ları tarihi takip eden bir sene zarfın
da Hatay vatandaşlığı sıfatını kabul 
,•cya reddetmek hakkına maliktirler. 

Bunun manası şudur ki: Kanunlar 
Hatayın tam dahili istiklallerini mü
cyycd ve müemmen bulundukları için 
bilumum muamelatta esas Hatay va
tandaşlığı vasfıdır. Suriye tebaası sıfa 
tı da bu istiklalin haricinde yani bcy
nclm ilel sahada manası olan bir mef
humdan ibarettir. 

Hatay vatandaşlığı sıfatını Hatay 
ülkesinde doğmuş olanlarla babalan 
Hatay ülkesinde doğmuş olup ta bu 
statünün mer'iyctc girdiği esnada yir
mi bir YR8Indan kilçUk olanlarda ikti
sap edebilirler . Bu vnziyctte bulunup 
Hatay vatandaşlığı ihraz etmek isti
ycnlcr, taleplerini slatUnün mer'iyeti 
tarihinden itibaren be~ sene zarfında 
Hatayın salahiyettar memurlarına 

tevdi edeceklerdir. Bu talep meccani, 
adli usul yoluyla tetkik edilecektir. 

Bu hakka ecnebi tabiiyetinde bulu
nanlar da maliktir. 

Ahş veriş 
Muhtelif memleketlerden dün şehri

miz ticaret ve 1.ahir eborsasına 24 7 
ton buğday, 30 ton arpa., 25 ton yulaf r 
58 ton yapak olmak üzere :387 ton 
mahsul gelmiştir. Bu mahsulün mü
him bir kısmı satılmış, 25 ton da ay
rıca tiftik ihraç edilmiştir. 

Borsada dün de muameleler hara
retli geçmemiş, fiyatlarda da kayde 
şaya:ı hiç bir tebeddülat olmamıştır. 
Dün yumuşak buğdaylar, 6,25 - 6,15 
sert buğdaylar : 5.12. kızılcalar: 6,25, 
mahlütiar da 5,10 dan muamele gör
mü~lerdir. Bundan başka. yemlik ar
palar 4,20, Anacolu malı arpalar, 4,12 
ve 4.15 den muamele görmüş, çavdar 
da 4,25 kuruştan satılmıştır. 

Muamelelerin durgun ve isteksiz bu
lunması memleketimize bu yıl mahsulU 
nün az gelmiş olmasından ileri geldiği 
söylenmektedir. 

Diğer taraftan dün haber Yerdiğimiz 
gibi Karadeniz nııtakasmın bir kısım 
su değirmenleri bozulmuş olduğun -
dan un YRJlUn tüccarlar bir hayli en
dişeye dilşmüşlcrdir. Değirmenlerin 
bozulmasına sebep şudur: Bu mm ta
kada yağmıırlarm bu yıl az yağması 
yüzünden derelerin bir kısmı kuru -
muş. su ile işleyen değirmenler de bu 
suretle çalışamıyacak bir vaziyete düş 
müşlerdir. 

Karadcnizdc unculuk yapanlax 
derhal harekete geçerek şehrimizden 

mühim miktarda un almağa karar 
vermişlerdir. Bu cümleden olarak ev
\'elki gün yapılmı§ olan ba.zı müracaat
lal".a dün birkaç tane daha Hüve olun-
muştur. 

Japonya Harekata Hazır 
Tokyo, 31 (A.A.) - Dün, di

yette, General Sugiyama fU he· 
yanatta bulunmuştur: , da Cin hükumetiv le bir lngiliz --------------. -

siplerine tavsiye ederiz. 

Memleketimizde un yapan fabrika -
lar, ve değirmenler Karadenizdcki bu 
vaziyeftcn ha bcrdar oldukları cihetle 
çahşmalnrına büyiik bir hız vermi!i -

Halen mevcut meseleleri toptan 
hal için askeri bir hareket icrasrnı 
derpiş etmeye hazırım. 

Gazeteler, İmparatorun başve · 
kili kabul edişine fevkalade e · 
hemmiyet atfetmektedirler. 

lmparatonın Şimali Çindeki va
ziyetin inkişafları hakkında derh11 
endişelerini bildirdiği ve vaziyet ı 
hakkında tafsilatlı bir rapor i~te-
cliği rivayet edilmektedir. 1 

müessesesi arasında anlatma ha-
sıl olmuıtur. lstikıaz tahvilleri mü 
nasip zamanda Londrada ihraç e
dilecektir. Tuz varidatı bu iıtik
raz" kar,ılık sıösterilecektir. 

Muhtar Hükiimetin Aelamları 
Kurtuna Dizildi 

Kanghay, (A.A.) - Çin jan
darması Şarki Hopey ırr.uhlar hü
klımeti reisiyle nazırları tevkif c· 
derek kurıuna dizmittir. 

Kurun 
Türkiyenin en ucuz 
ve en çok sahlan 

gazetesidir. 
KURUN'a abone 

olunuz. 

!erdir. 

Uç E:Un hap:s yatacak 

İskender paşada arpacı hanında 
bir eğlenti esnasında sarho~lukla çal· 
gıcılara saldıran ve elinden bıçağı al
mak istiyen Hüsni.iyü pam1aklarrn· 
dan yaralayan Salih oğlu Ali diin 
sabah birinci sulh ceza mahkemesin
de iiç gi.in hapse mahkum olmuştur. 

Trcikya· 
manevralarındd 

. ct'd (Vst yanı 1 tıt 
merkez komutanı Tufgeneral U-:: 
llgaz ve ref akatlarına memur ed ,dl
mlhmandarlar tarafından istlkbal 
leceklertlir. \'~I 

Askeri heycUerde htnbul 111\r
kumandanı vekili, Genel IüırınaY ) . 
ba§kanı \'e diğer bazı generaller tat& 
fınclan karşılanacaktır. ~ 

Pcrnpalas otelinde ikamet edece 
olan askeri ümeraya. 17 ağustos ~ 
günü saat 20,30 da Genel Kurın•>.Jl" 
kinci başkanı Korgeneral Asını ~~il~ 
düz taraf mdan bir akşam ycınegı ' 
rilccektir. , gU 

Misafirler 18 ağustos ~arşamb& : 
nü saat 17 de /::mir vapuru ile lstaı'•· 
buld:m Tekirdağıııa hareket edeet 
lcrdir. 

Maııcvrcılar E~ndo 

19 ağustos sabahı ukeri beyetJefı 
manevraların yapılacağı Saray ıne1' 
1-iine gidecekler, manewnlarda. bulutı' 
duktan sonra Tekirdağm& dönecel' ~ 
lerdir. 20 ağustos da ayni eekilde "' 
çecektir. 
Kıt'aların istirahat günil olan .21 

ağustosta askeri he-yetler otomob: 
Edirneye gideceklerdir. Edirnede 

safirlerimizi Umumi M1if ettiş Genet61 
Kiizim Dirik karşılayacak ve bir t!Jr 
lev \'erecektir. 

22 ağustosta, geçit resminden so~, 
nskeri heyet Tekirdağına döne~-
0 giln !stanbwa hareket oluna.caktıı'· 

Misafirlerimiz 23, 241 25 atu'~ 
günleri !stanbulda §ehrin muhW 
yerlerini gezecekler ve program ~ ~ 
ğustos çarşamba. günü sona. ereeetctlt: 

Asya misakı ve Balkan anlafrn'. 
sı devietlerinden manevraya ciaveti. 
olan heyetler §U zevattan müt~ 
kildir: 

Afgan Askeri Heyeti: 
Heyet başkanr- General Esadııİ' 

lah han. Şahi tümeni komutanı. J 

Heyet azası: General AbduUahJU 
han. Herat tümeni komutam. 
İran Askeri Heyeti: 

Heyet başkam: General Rıı' 
Kulu Kerim. Genel kurmay başısı 
lığr birinci şube müdürü. 

Heyet azası: Albay Ahmet Rif•l 
Kuvanlr 3. tümen kurmay ba§katı~ 

Heyet azası: Süvari binbaşı Ba111' 

Heyet azası: Tayyareci yüzbsf' 
Ala. 

Heyet azası: Topçu teğmen V.f~ 
Heyet azası: Piyade teğmen Nı 

zam. 

lrak askeri heyeti: Heyet BaşkaJll 
General Bekir Sıtkı. Genel kurJJla)' 
Başkanı. Heyet azaları: General }li14 
seyin Fevzi, Binb~ı Nureddin MaJı ~ 
mut, Ön yüzbaşı Refik Arif, ve Ttl• 
men Cemil. 

Romanya askeri heyeti: Heyet bal' 
lrnnı: ~neral Şikityu. Genel kurııııı1 
B~kanı. Heyet azaları: General µş· 
kobici, Genci kurmay ikinci başkaııl' 
Albay Şteflea, Yarbay Çernianu, 1.r-

bay Lcon J orj Roman yanın Ankarfı 
ateşemilitcri. 

Yugoslav askeri heyeti: Heyet ~ 
kanı: Gcnaral Ncdiç. Genel kurIDJf 
b~kanı. Heyet az.a.ları: General St"6 
şiç. Genel kurmay ikinci bqka.nı. 1'ur
may önytizb~ı Milovan Gligoriviç, si· 
bay Novotiza Rakochevitch Yugotl•"' 
yanın Ankara ateşemiliteri. ...t 

Yunanistan askeri heyeti: JJer· 
B~kanı: General Papagos. Genel ~ 
may başkanı. Heyet azaları Gen 
Melisinos. Genel kurmay ikinci ~ 
kam, Topçu yarsubay Manidakis, S 
vari binba§ı Korozis, Yarsubay JJcl" 
gül Zoumboulakis, Yunanistanın }..O' 
kara atcşcmiliteri. 

---~-~~~~-~----

Köpeklerde tamam•" 
toplanacak 

Kedilerin bir yandan toplanfl'l~ı' 
na devam edilirken sokaklarda be~' 
boş dolaşan köpeklerin de toplaıı~B 
sı hakkında yeni bir emir vcrilrn~ 

Belediye şubelerindeki tenıiıJl'" 
amelesi tarafından tutulan köpekler 
hayvanları koruma cemiyetine götı• 
derilmektc, ornda öldürülmektedir· • 

Belediye kısa bir zamanda 1~~ 
bul sokaklarında serserik opt 

Ye kedi dola~ınamasmı temin cdcceİ' 
tir. 



Burgaı, Varna, Köstcnce 

~ 
Su!ina 

' Ka1as, Ibraıl 

~ 

' 
Batum 

4: 

Quirinale 
Campidoglio 
Jseo 
Diana 
Fenicia 
Albano 
Abbaıia 

Campidoglio 
Diana 
Fenicia 
Abbazia 

Iseo 
Albano 
Veısta 

11 / 8 " 
saat 17 de 

18/ 8 ,. 

25/ 8 " 
1/ 9 " 

12/ 8 " 
2618 

.. saat 17 de 

9/ 9 " 
j 

Bu aktam Üskü· J ..... ;;;;;;·!!I'!~~--, 
dar lntirah bahçe· 1 Giz Hekimi 
sinde: Dı. ŞOkril Er tan 
ŞİRİN TEYZE CıfatotJu Nuru('91Daniyc cad. No 3C 

2 ağustos pazarte· (Cafalof!u Eczanesi yarundı) 
si günü akşamı Be- Telefon. 22566 

3 E şiktaş Saud parkta 
~ı.ıato N A l L E R 

~ ~alr günü akşamı Beyler-
~ ıakele tiyatrosunda 
il~ 1' ARLA KUŞU 
~ Scşiktaı Saud parkta 

" 

ENAILER 
3 ağustos Salı günü akşamı Beyler

beyi iskele tiyatrosunda 

TARLA KUŞU 

lstanbul Belediyesi ilanları · 

OllalAllD• 7dcln llanıU.l ola.alu, iM, İstanbul, Beyoilu ve Uıküdar cih ~t lt'rinin 1/5000 mikyaımcll planıııuı çı. 
l'l8de muamele rörmlerdlr. Melsemfep k nim 
... , u dı! ııı.pallJf utq n.rat&arur. arttı asr iti pazarlığa konulmuştur. Bu iı için 700 lira bedel tahmin olunmuı. 

------·--------·il tur. Şartnameıi Jevanm müdürlilfündc görülebilir. istekliler 2490 N. lr kanun. 
PARALAR 

• tıtertı11 
•[)olU' 
• FT&Dk 
• Uret 
•Belçika Fl 
• [)MLbDl.I 

• lsvtçre rı 
•Leva 
• Florla 
•Kron Çek. 
•Şilin Avıa 

• U>ne1n 

• Nevyorlll 
• ParV 
• MllA.DC 

• Brtlk.aeı 
•Atına 

631,- Pezeta 
l26, - • lılark 
100- • ZloU 
115- • Pengo 
ti4- • Ley 
:?3- •Dinar 

...so. - Yea 
~3 - • Krcmlnee 
68,- • Alta 
8-1- • Bıınkılot 
23-

ÇEKLER 
G30- • vt,ana 

0,7887 • Kadr1ıO 
2L~2ü • BerUD 
li> OlJH • \'U'IO" 
4 6960 • Budapette 

31..-
23. -
~.-
ı•-
:>2 -

Sj -

1068 -
201 -

(1M7 
18.78 
L.96J• 
4.1810 
·s.~9ıı 

da yazılı vesika ve 52 lira 50 kuruşluk ille teminat makbuz veya mektubiyle bcra· 
ber 2 • 8 - 937 pazartesi günü saat l4 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(B.) (4751): 

Düıkünler Evine lüzumu olan 12000 metre yerli Amerikan bezi açık eksilt. 
meye konulmuıtur. Bezin nUmuneliyl~ tartnameıi levazım müdürlüğünde görü. 
lebilir. Bir metre Amerikan bcıine 28 ku ruı fiat tahmin olunmuştur. istekliler 
2490 N. 1ı kanunda yanlı veailca ve 252 liralrk ilk teminat makbuz veya mektu .. 
biyle beraber 2 • 8 • 937 paaartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulunma. 
hdırJar. (4319) 

Xeılf bedeli 1483 lira 37 kurut olaa Kocamustafapaşa 28 inci okulun tamiri 
açık ekailtDRye konulmuıtur. Keşif ev rakı ve şartnamesi levazım müdürlüğün. 
de 18rWebllir. istekliler 2490 N. h kanunda yazılı vesikadan baıka buna ben. 
zer it yapbğına dair Bayındırlık Direl:törlüğünden alacaktan fen ehliyet vesi· 
k11iyle 11 l lira 25 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 2 • 8 • 
937 pazartesi gUnü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (t.) (4298) 

Temiılik işleri için lüzumu olan muhtelif boyda 14 hortum takırru paurlığa 
konulmuıtur. Bunların hepıine 1022 lira bedel tahmin edilmiştir. Evralcr En. 
cümen kaleminde ıarUlebilir. lateklUer 24PO N. Jr kanunda yazılı vesika ve 76 

________________ 
11 

lira 65 kuruıluk ilk teminat makbuı veya mektubiyle beraber 3. 8. 937 salı 

günü ıaat 14 de Daimi EncUmende bulunmalıdırlar. (B.) (41UO) 
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Yukarda semti, ıenelik muhamm~n kiralarile kira mUclı!etleri yazılı olan 

mahaJler ayrı ayrı kirayı verilmek ilzere açık artırm1yı konulmuşlardır. Şartna. 
meleri Leva.um ve Hal MUdürlUklerindc ıörülebilir. İstekliler hizalannda göste. 
rilen makbuz veya mektubile beraber 12 - 8 • 937 perıembe günü saat 14 de Dai.. 
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A. Docle • H. Rifıt 
Sayfiyede okunacak gilr.el 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
bir roman 1 - Şartname, keıifname ve plinları mucibince Erzurumda yapılacu 

V AKIT Kitabevi • 100 kuruş (58814.47) lira muhammen bedelli BajmüdürlUk binası inp.atı yeniden pazar. -------------·--•i tıkla ekıiltmeye konulmuıtur. 
....... •• "'~ II - Pazarlık, 9. VIII. 1937 tarihine raıtlıyan pazarteıi günü saat 11 de 

,..-.- - f 

/ 
1 
1 

1stanbulda Kabataıta inhisarlar levazım ve mübayaat tubesi müdürlüğü binasın. 

da alrm komisyonunda yapılacaktır. 
III - Şartname ve uir evrak 300 kuruı mukabilinde inhisarlar inp.at ıu

beıinden aJmabiJir. 
iV - Muvakkat teminat (4190.75) liradır. 
V - Taliplerin Nafia Vekiletinden verilmiJ milteahhitlik vesikalarını haiz 

bulunmalan ve mimar ve milhendiı defil lerıe bu sınıftan bir meılek adamının İJ. 
tirakini temin ttmiı olmaları lbımdır. (4808) 

Jstanbul Sıhhi Müeaaeseler Artbrma 
ve Ekailtme Komiayonundan 

btanbul Lcylt Tıp Talebe Yurdu tılebeıi ihtiyacı için mevcut ıartname vı 
mühürlü nünauneleri ıibi ·•2600" metre elbiselik kumaı kapalJ zarf ıuretiyle sa. 

tın alınacaktır. 
ı _ Ekiıltme: Caialojlunda Sıhho.t ve içtimai Muavenet MüdUrlUiü binı. 

aındaki komiıyonda 11 • 8 • 93 7 çarıam ba gün il ıaat 15 de yapılacaktır. 
z - Muhammen fiat: Bir metresi 475 kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti: 926 lira 25 kuruıtur. 

4 _ tatekUler numuneyi Çemberli taı civarında Fuatpaşa türbeıi karıısın. 
da Leyli Tıp Talebe Yurdu merkezinde görebilirler. Ve prtnameyi de para11ı 

olarak alırlar. 
5 _ bteklilerin cari aeneye aid Ticaret Odası vesikası ve 2490 sayılı ka. 

nunda yanb belccleri ve bu iıe yeter muvakkat ıaranti makbuz veya banka met
tupplariyle birlikte belli günde ihale san tinlden bir saat evvel komisyona zarfları~ 

nışennelerl (4501) • ,. • ..._ 

Kayseri Vilayeti Daimi Encümen 
Başkan ı ~,ndan 

Viliyet merkezinde • • . . • daki arsada yaptırılacak (995577) lira 
( 42) kurUJ ketif bedelli memleket ha•ta hanesi inıaatı kapalı zarf usuli ile eksilt .. 

meye çıkanlnuıtır. 
Bu inpata ait evrak ıunlardır: 
Mukavele projesi, eksiltme prtnameıi, hususi ıartname, metraj defteri, ke. 

tif hülisaıı, temel, bodrum, zemin kat, birinci kat planları, ön ve arka ve yan ve 
poliklinik cepheleri ve şakuli makta ve bayındırlık işleri genel tartNmesi ve 
şose ve kirgir inşaata ait fenni p.rtname. 

Eksiltme 23. 8. 937 tarihine miis3dif paazrtesi günü saat 15 de Vilayet 

daimi enclimeni odaıında yapılacaktır. 

isteJı:Jiler bu iıe eit evrakı her gün daimi encümen odaunda görebilirler. 
Eksiltmeye ittirak etmek iıteyenlerin 62 28 liralık muvakkat teminat belgesi, ilin. 
lclan sonra alınmıı ticaret odası vesikası, Nafia Vekaletinden alınmış müteahhitlık 
vesikası, vilayet nafia müdürlüğünden alınnu;ı ehliyetname, inıaatın baılangıcın. 
dan ıonuna kadir diplomalı bir mühe:ıdia veya bir mimar istihdam edeceğin= 

dair noterlikten tasdikli belgeyi verme1e ri ıarttır .. 
Eksiltme 2490 numaralı kanuna t~'lfikan yapılacağından kanunda tasrih ( 

lıillmif veaikalannda verilmesi lazımdır. 

lsteldiler kapalı zarflannı yukanda yaıılr saatten bir ıaat evveline kadu 
makbuz mukabilinde encümen baıkanlığına vermelidirler. Zarfların yukanda ya. 
zılı saata kadar yetiıtirilmek üzere iadeli teahhüt!ü mektup şeklinde gönderil
mesi caizdir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
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1iir*iYıl ·1111/taı ı. 
Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 

Satınalma Komisyonundan: 
1 - Bir kilosuna (160) kuruş fi.ıt biçilen (25,000) kilo kösele ve iki lira 

&at biçilen (15,000) kilo vakete 18. 8. 1937 çarp.roba günü saat on beşte kapalz 
nrf uıulU ile eksiltmesi yapılacak toptan veya ayn ayn en ucuz fiat teklif edene 
ihale edilecektir. 

2 - Bunlara aid şartname (350) kuruı karıılığında komisyondan alınabilir. 

Köselenin ilk teminatı üç bin vaketenin de iki bin iki yüz elli liradır. 
3 - Eksiltmeye gireceklerinin ilk teminat veya banka mektuplariyle şart. 

namede yazılı vesikalan muhtevi tekM mektuplarım belli gün saat on dörde ka. 
13ar komisyona vermiş olmalan. (2376) ( 4763) 

lstanbul Dfterdarhğından: 
~yasofyalda yanan Adliye Sarayı arkasında Tmifhane binası bakkaliyesi ol. 

ptaki keıifnamesine tevfikan yapılacak 360 lira 74 kuruşluk tamirat kiracıya 

ait olmak ve her senenin kirası peıin verilmek ve müddeti hitamında yapacağı 

esisatı tamamiJe hazineye terketmek şartile üç sene müddetle yılda 240 lira kiril 

mukabilinde açık arttırma usulile kiraya verilecektir. İsteklilerin Türkiye Cum. 

riyeti tebeasından olması ve hüsnühal cshabından olduğuna ve mahkUıniyeti v: 

ri hastalığı bulunmadığına dair zabıta, müddeiumumilik ve sıhhiyeden alacak. 

]arı vesaik ile 16 • 8 - 937 pazartesi günü saat on dörtte yüzde 7,5 pey akçele. Sahibi: Asım Us 
· e Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan komisyona gelmeleri. (4804) Neşriyat Direktörü: R. A. Sevengil 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum Müdürlüğünden: 

TUrkiye ile Avrupa memleketleri arasında mütekabilen yapılac:tk eıya nakliyatına aid 1 Mart 1935 tarihli Türk, 
Yunan, Bulgar tarifesi 1 Ağustos 1937 tarihinden itibaren tadil olunarak yerine mühim tenzilatı havi diğer bir 
tarife ikame edilecektir. • 

Apğıda her iki tarife ücretleri ve aralannda. tenzilat farkı r "betleri gösterilmiştir. Daha fazla malumat alm'ilk için 
sayın halkın lstanbulda S!r'.<ccide 9. lıletme Müdürlüğü Ticaret ve T.:.rife ıubeaine m:iracaatlan rica olunur. 

Eıyanın cinsi 

Mamul eıya A.F. 
KrJ. 

Taze ve kuru mey· 
va ve yaş sebze, 
portakal, liman ve 
saire A.F. 

Krş. 
Kavun ve karpuz 

A.F. 
· Krş. 

Canlı ve taze balık 
A.F. 

Eski Ücretler 

fstanbuldan lstanbuldan 
Dra~oman Ooorişte 

hu1uda hu1uda 

Beher ton için 

74,83 
3H2,86 

35,17 
1477,14 

Beher ton işin 

84,08 
3531,36 

. 36,87 
1548,54 

Y .!ni Ücretler 

İstanbuldan 1ıtanbuldan 
Dragoman Oboriıte 
hu~uda hu1uda 

Peher ton ıç~ Jleher ton i in 

61,36 69,50 
2577,12 2919,-

34,74 41,95 
1459,08 1761,90 

27,04 32,50 
1135,68 1365,-

37,72 48,02 
1501,50 2016,84 

Tenzi!Jt Nisbeti 
------~~- ----------1 s tan bul dan İstanbuldan 

Drae;oman Oborişte 
huiuda hu1uda 

P.eher ton için 

% 18 

% 23 

Beher ton için 

% 17 

% 12 

Şark Malt Hulisası 
işteha ve kuvvet için eti 

birinci ilaçtır 
Çocukların dişlerinin kolayca ~ıkoıatt' 
na, kemiklerinin kuvvetlenmesine, fi' 

cuk emziren annelerin sUdtlnflO 
çoğalmasına yardım eder. 

Bilumum eczanelerde bulunur· 
--~~~~~~~~~~--~~~~~~~-----~ 

13Eyifil1937~~~ pn~~sa!~~~!.ı ~ 
siltme komisyonu odasında 19200 lira muhammen bedelli 130 adet U) 11, 
mir'ası 40 adet50 m.lik 4.0 adet 30 m.lik100 adet 20 m.1ik 60 adet 20 ~ 
80 adet 10 m.lik saplı çelik şerit metre, 15 takım çelik §erit tamir ~ 
adet alet şemsiyesi 3 adet prizma 15 adet plannmıetre No: 2, 5 ~ 
metre No: 70 51 adet Regla kalkül 19 takını simplegraf 39 takml 111 
cedvel, 50 adet pens cedveli, 50 adet Yerdan cedveli ve 50 adet rrtJ' 
kurp kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. ,i 

Şartname ve buna müteferri diğer e\Tak parasız olarak Ankarad' 
zeme müdürlüğünden verilecektir. 

Muvakkat teminat 1440 liradır. ~ 
Resmt gazetenin 1 / 7 / 1937 tarrilı ve 3645 numaralı nusba1ııı_d'...; 

şa.r etmiş olan talimatname dairesinde vekaletten veya sa.li.hiyetli ınaP"
yeni veya evvelce alrnmıs müteahhidlik vesikası ibrazı . _Atdl I 

Eksiltmeye gireceklerin teklif zarflarını 13 eyliU 1937 pazartesi r---
at 14 o kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. (2295) (4594) 

23 ve 26 Temmuz tarihli nüshalanmızda intipr eden VAGON Ö 

ilinında eksiltme saati 15,30 olacak yerde 13,30 olarak yazılmıJtır, ~ 
olunur. 1 
~--~~~~~~~---~~~~~--~ 

lstanbul Ticaret ve Sanayi 
lzmir Enternasyonal Fuarı , 

İzmir Enternasyonal Fuarında in,ta edilen Ticaret Odaları pavyonU11~ııJ 
tanbul Ticaret Odasına tahsis edilen yer' Fuarda pavyon tutmamış olan 1 -~ 
firmalannın mamulat ve etyasırun kabulü kararlaştınlmıştır. Bu kısıdl~ ~ 
yapı!mamak üzere nümuneler teşhir olunacaktır. Gönderilecek eıya eti.!tet~f 
fabrika ilanlariyle sandıklı olarak 8 A ğustoaa kadar İstanbul Ticaret .,e 
Odasına teslim olunmalıdır. ( 4 7 59) __/ 

Başvekalet istatistik umum 
müdürlüjiinden ı ~ 

1 - İstatistik mekteplerinde tahsil etmek ve avdetlerinde İstatistik ~ 
müdürlüğünde istihdam edilınek üzere ali mektep mezunu iki kişi üç ıeııc 
tietle Avrupaya tahsile gönderilecel:tir. 

2 - Taliplerin yaılan 20 den küçük ve 35 den bUyUk olmıyac:aktlr: ~ 
3 - Talipler ya hizmeti askeriye,erini ifa ederek askerlikle iliıikterı .;J' 

dığını müsbit evrak ibraz eyleyecekler veya üç senelik tahıil esnasında • 
hizmetlerinden müeccel bulunduklanmtcvsik edeceklerdir. tiJr t) 

4 - Talipler arasında istatistik umum müdürlüğü ile İıtanbulda ıciil 
rektörlüğünde aşağ~daki den zümrelerinden tahriri imtihan yapılacaktı'• 

A - Riyaziye (hesap ve cebir) 
B - iktisat (Umumi malfımat) 
C - İlmi mali 
Ç - Umumi coğrafya tJJ" 

Yumurta 
Krı. 
A.F. 
Krş. 
A.F. 
Kr. 

"'8,33 
2029,86 

ll3,32 
2915.64 1 

D - Lisan (Frilnsızca, İngilizce, Almanca, 1talyanca lisanlanndı11 

53,80 % 30 den). 
22~9,60 5 - İmtihan 1 Eyl\ıl 1937 çarıamba ııünü yapılacaktır. j 

% 34 32,02 38,20 

ll9,42 % 49 ' % 45 ~ 
2915,64 6 - Taliplerin nüfus tezkereleri ile mektep phadetnamesi resmi ~i~r~ "· 

•-------------------------,---------------------sıhhiye tarafından verilmit rapor, muhtasar tercümeyi hal varakası, ik1 • 
A.F. remzi altın frank 4684 Krf. re:mi kuruıtur. · ka fotoğrafiyle 31 Ağustos 1937 salı gününe kadar umum müdtirlüie 

eylemeleri lazımdır. (2292) (4637) 

Tüt-:in 
1344,84 1604,40 

32,02 38,20 
1344,84 1604,40 


