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Iran ____ -ahi.nşahınınAtatürk' e telgrafı. 
·"Çözülmez bir bağla birleşmış Nafia Vekili Ali Çetinkaya 

memleket/erimiz bu hôdise lJOlu ile Dün akşamki trenle 
samimi ve verimli ümit birliklerini lsveçe gitti 

S ıh h • f • k b ·ı kl J • Vekil Norveç ve Alman sefirlerile bir 
ll un ızme ıne oya l ece eruır,, kısım konsoloslar tarafından uğurlandı 

Do·· rt devlet Dışbakanları bı· r konsey teşkil ettiler ~~1tarrir.i~ize sayı.n .. Ve~il, "İsveç hukumetmın da vetı uzerıne lsveçe 

Çekilen g~~tiğini ve .. seya~~t~ni~. yirm~ b~ı 
\ıi • gun kadar surecegını; soylemışhr. 

t l , ./l B .. Ali Çetinkayayı ve refikası-e gra, ı ar nı istasyonda Riyaseti cumhur na· 
mına yaver B. Cevdet, İstanbul va
li ve belediye reis vekili B. Şükrü 
Sökmensüer. emniyet direktörü, 
şehrimizdeki ıaylavlardan birço· 
ğu B .. Salih Kılıç, İsveç sefirinin 
refikası, İsveç baş konsolosu, Nor 
veç sefiri, Alman sefiri, Felemenk 
ha§ konsolosu Romanya baş kon
solosu, Yugoslavya ateşemiliteri• 
tehrimizdeki İsveç müesseseleri 
direktörleri, birçok diğer zatlar ta· 
rafından uğurlanmışlardır. 

Ankara, 10 (A.A.) - Tahranda 
Saadahad ka8rmda Türkiye. İran, Irak 
ve Afganistan arasında Şark mİ1'akı
nm akdi miinaı;ehetile İran Şahinşahı 
Rıza Sah Pehle,·i Reisicümhurumuz 
Ataliirk'e hir telgraf çekerek samimi 
tebriklerini hilılirmişlerclir. Atatürk 
İr,:ın Şahinşahma ayni samimiyet \e 

ınuhahhetle mukahele buyurmuşlar
dır. 

Ru iki telıı;raC a~agıdadrr: 
EKSELANS KEMAL ATATÜRK 

Türkiye Reisieüınlıuru 
. CI .\l · ANKARA 

( ~ ~k biivük dedet reisine aid kıymetli bir hatıra ~ Şark anlaşma!ltnı teshit ve tebyin 
ıı1111ııııiu111111 "1ıııı 1 11 ıııııu:ıııııııı 1111111ı• · ·•ı11111!'""'111111ıtnııı11111ıııııı11111ıııın1111111ın"\ eden dört dost memleket arasında ... .,. rl "' h .A. d e k g münakid Saadahad mİt'akmm imzHı n n a m 1 ~·o l i miinasehetivle, siz ek11eliinsa, en ha-

n n ~" ~ ..... L !::!.~!!.te!~':!:~r~·~ı;:ı~~!~,gh;!:~ 
O da l 

'k l I bağla hirleımiı olan memleketlerimiz. 

n ma e l an a.~mQ \ ~u ~i~ise ~o!u ile, ııam.imi v~ ' 'erimli 
Y ' i ıı hırlıklerını su1hun hızmetıne koya-

. • • • \ bileceklerdir. Siz ek!!elansm saadeti 

' 
, · metnının suretı j ve Türk milletinin refahı lıakkmda 

· • ~ en umimi temennilerimiri ifade için 

J Tahran, 1 O (A.A.) - Türkiye, Iran, Irak ve Afganistan i bu fxr11&ttan istifade ediyoruz. 
i.. ~ ' İran Şahinşahı i arasında imza edilen ademi tecavüz muahedesinin metni a§ağı· :_= " 'Rıza Şah Pehletii 

1 
dadır: 

Mukaddime ~ 1RAN ŞAHİNŞAHI ALA HAZRETİ 
----- ~ HÜMAYUN AZİZ BİRADERİM 

B. 'Ali Çetinkaya 

Nafia Vekili, kendisini karşıla• 
yanlarla ayrı ayrı görüşmüş ve 
tren hararetli bir uğurlayış teza
hüratı arasında ıaat tam 22 de ha

. Nafia Vekili B. Ali Çetinkaya reket etmiıtir. 
dün aktamki ekspresle İsveç seya- Kalemi mahms müdürü Bav Ne-
hatine çıkmıttır. jadı De,·let Demicyol1arı cer fİaire~i 

- B. Ali Çetinkayaya refikası da reisi 'e Yekilet umum miidürii Bay 
Tetakat .tmektedır. • Emin, Ali Çetin kaya ile is, eçe ~itmir 

Kendiıile iıtasy"1da görüten lefflir. 

Tifo vaziyeti 
Sıhhat Vekaleti teftiş heyeti reisi 

hastalığın tevakkuf devresine 
girdiğini söylüyor ~ Majeste Iran Şchinşl'lln, Majeste Afganistan Kralı, Ma- ~ RIZA ŞAH PEHLEVİ 

§ jeste Irak Kralı ve Türkiye Cumhur Başkanı: i TAHRAN Şehrimizde bulunmakta olan Sıh- hir surette alakadar o1makta ve vazİ· 
\ Ellerinde olan bütün vasıtalarla aralarındaki dostluk ve iyi ~ Dört doRt devlet1erimizin Saada- hat Vekaleti teftiş heyeti reisi, Ana· yeti giinii giiniine takih etmektedir. 
j anlaşma münasebetlerinin muhafazasına hadim olmak arzulariyle, ~ bad'da İmza ettikleri saadhah§ Şark dolu Ajansına şu beyanatta bulunmuş· En·elce kararlaştırılan tedhirlerin tal
i 'ı.'akm Doğuda barışı ve emniyeti ve bu suretle de umumi barışı j misakı münasehetile gi)ndennek Jfıt- tur: hikine 'ilnvet 'e belediyece ehl'ınmi· 
1 Milletler Cemiyeti paktı çerçevesi dairesinde mütemmim zımanlar· i funda hulunduğunuz telgrafnamei hü- "İstanbulda g(jrülen tifo \'ak·alarr )etle cle,aı~ olunuyor. ·Bilhasııa aşı 
~ la temin maksadiyle: hareket ederek, 27 Ağustos 1928 tarihinde ~ mayunlarmı memnunivetle aldım. nm seyrinde henüz kat'i ve mahsfıs tathikatı hü, ük hir itina ile ilerlemeli 
f Pariste imza edilmiş olan harbten vazgeçme muahedesi mucibince ~ Memleketlerimizin, sulh dahilinde, bir deği~iklik yoktur. Vak'alar artmr tf"dir. Her ğlin vaııati olarak on hin, 
~ ve kaffesi gerek bu paktla ve gerek Milletler Cemiyeti paktiyle i mü~terek bir eseri olan hu misakm vor 'e fakat 'aziyet te' akkuf halin· ilii on heş hin kişi a~ılanmaktadır. 
f hemahenk olarak kendilerinin vaziülimza bulundukları diğer mua- ~ hepimiz için \'e dünya sullıii için kud- dedir ki giiriinii~ ·,akında hir ııalah Herlıal<le ~uraı;ı ınuhakbktır ki tifo 
~ hedeler mucibince mevcud vecibelerini tamamiyle müdrik olarak, g si olmaı;mı dilerim. Bundan dolayı lıa!lıl olacağım üınid ettirmekteilir. lıa~tıtlı~ı hu~iinkü şekli ile şehir için 
i bu muahedeyi imzaya karar vermişler ve bu maksadla da: i zatı şahinşalıilerini samimi tebrik e· Sılıhat Vekaleti mesele ile çok yakın ciılıli hir tehlike olmaktan uzaktır. 
\ Maj~~ Şehinph: Iran Haric~e Nazın Ek~~ns B. s~ J de~,nşahdsa~d~~~mennilerimi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
l rnyi, Majeste Afganistan Kralı: Afgan Hariciye Nazın M. Faiz i sunar \'e hiiyük himmet ve İrşad ese· Yenı·bahçe stadyomunu l Mohamrned Han'ı, Majeste Irak Kralı: Irak Hariciye Nazırı § riniz olarak tarihte yeri heHi mi11eti· f E.ks~lans poktor ~~cielasil'i ve Türkiye Cumhur Başkam da Tür· ~ nizi yük~eln:ıekte . muvaffakiyetinizi 
j kıye Harıcıye Vekılı Ekselans Doktor Tevfik Rüştü Ara~'ı tayin i can~an dı!erım azız, mul~terem kar- A k t d • d İ ı 
\. etmişlerdir. (Sonu: Sa. 4 Sii. 1) : deşım Şalıınşah Hazr~lerı. fl ara S a }fi} lflŞa e en ta yan 

"""'"""""""""'"'""""''"""""'"'""'"'"""'"'"""""'"'""""""''"""""""""'"""""""''""'""'"""'""""'""""1 · ArronK mühendisi yapacak 
Çin askerleri şimale doğ- Fransa Şehir mütehassısı Prost bütün gaz 
tu ilerilemeğe başladılar 13 Temmuzdan çalışmalarına devam edecek 

Büyük surun cenubuna 25000asker 
gönderilmesine karar verildi 

. P,ekin, 1 O (A.A.) -Dün Vang· 
~ıng ten çekilen Japon kıtalarınm 
~krar .gelmeğe hazırlandıkları h·-ık-

.~dakı şayia Doroşcf şehrinde bü
Yuk bir heyecan tevlid etmiştir. 
c. h~anklar ve sahra toplarile mü· 
da ez 5600 Japon askeri F engtay· 
tu ~cenuba Pekin istikametine doğ-

areket etmiştir. 
da Sanghay, 1 O (A.A.) - Hankeu

; f??rn~i ajansına bildiriliyor: 
enı ·tıncı ordu, merkezi hükumetin 

tı e, Hankcu - Pekin demiryo· 

1 

1 

lu vasıtasiyle şimale doğru harekete 
başlamıştır. 

Pekin, 1 O (A.A.) - Çin kıtaatı 
öğleden sonra Vangping şehriyle 
Markopolo köprüsüniı işgal etmişler
dir. 

Londra, 1 O (A.A.) - Pekinden 
Reutere bildiriliyor: 

Pekinin bütün stratejik yolları 
üzerinde alelacele siperler tesis edil
mistir. Seysisefer yalnız Çin asker
lerile yüklü olan kamyonlara hasrü-

(Sonu Sa. 10 Sü. 3) 

itibaren 
Fransız .. lspaoyol 

bududund11kl 
kontrolUn ilgasına 

karar verdi 
Pariı 10 (A .A .. ) - 13 temmuz

da nitibaren Franıız ·İspanyol hu
dudundaki kontrolün ilgası hak
kında Fransa hükUıneti tarafın
dan verilen karar, dün ademi mü
dahale komiteıine Cobrin tarafın· 
dan bildirilmitt ir. Bu kara rdan 
maksat Fransız hududunu birkaç 
gündenberi İspanyol - Portekiz 
hududunun girdiği vaziyete ıok-

(Sonu: Sa. 4 Sil. !) 
bir J{Örün.üş: Ortaköy 

~Yamı 1Q WICU 16YJ1J:idah 



2 - KURUN 11 TEMMUZ 1937 

Siyasi Haf ta 
- - -

Eski dünyada 
çarpışmalar 

Garp ve Uzak Şark 
merkezi halinde 

birer in/ ilô.k 
bulunuyor 

Şarl• pal~~ı: 

Bu hafta ]~ski düıı) aııın iki ucun· 
dan tPlılike işaretleri !;ekildi: Lond· 
ratla 1:-pany:ı me~eıe~ile me:;:~nl olan 
aılcıniıııiidıılıalc komite i iflas ı•tıııi~ 
~ihiclir: bir taraftan Bcrlin - Hoına, 
di~er taraftan Londra · Pııri ... nıilın·r· 
Jcri hiriuiril telifi iınkiin ız talepler 
iizrrinc1c çarpı:;ry·or. Diğer taraftan 
Pekin ch·arındu Çin'~ .Tupon k11"et· 
]eri ara ında ~ilalılı çarpı~malar olu
) or. i..,te biiy)ı• E ki ıliinymıın garh ll" 

cilc l zak Şnrk memleketleri telılikc 

:ı1fnnctleri !!Ö \erirken nk1l 'e lıil111et 
ıli~ :m olan f rmıdan en giizc] sulh lıa· 
hı·~leri geli)or: yani lm kom,n 'e kar· 
clc-ş ııu•rıılcketiıı paytalıtr T:ılıranJa 
h:rlcı;cn İran, Tiirk, Irak, Afg.1rı 
Hnriı·İ) c ııazır1arınm aralarnıda mÜ:ı;· 
ı erek hir ndeıııi tcca' iiz paktı iınzal a· 
dıkl:m hilcliriliyor. 

r,arptehi arıla1<mıamazlıh: 

İ·paııya mesele i iizcrincle Berlin -
T ·~ına ırıilıverilc Londra - Paris rnih
' •rlcri arn-mclaki anla~maıuazlığın 
on ekli 'e mana ı nedir? 

Bmm tetkik etmek İ!;in son lıfüli-
elerin lıa~langıcım, Leipzig me~cle .. i· 

11 i lıı-tırJamak laznnclır. Alınanlar Le
i pz ig lıarh gı..·ıııi1erinin V alan lıiikiı
mctine men uh kuvvetler taraf mdau 
ta:ırrııza uğradığını iddia etlikleri za· 
rnan nıü,tcrek hir deniz niimayi:;:i yap 
mak şeklinde ileri iirdiikleri taleple" 
ri İııgilizl r "t. Fran ·ızlar taraf mclan 
kahul edilme) ınte kpaıı) ıı tılarım 
],on trol ıne' ki inden çekildiler; İtal
) nnlnr <la onların hareketine iktifa 
rttiler. Bununla llerabcr Lomlra<laki 
:ııJcminıiidalıaJe komite iııcleki fıznları 
')cr:crini muhafaza eylediler. Bundan 
ı:o;ı:·a lıir tarafta 1 ngiltcr~ ,·c Fran~a. 
tfj";~r tarafta Almıın) a ,·e İtalya olmak 
ii1.erc hir iya-.i münaka~n ha§ladı. 

Almanya ile İtalya L paııya lıuclut
larmın kontrolü jı;inden çckiJinre 1n
~ilterc ile Fran~a onların hoş lmak
tıkları yerleri kentlileri ic;ıral etmek 
i-tedilcr: 

- ~Jaılcmki Almanya ile İtalya 
kontrol i':ine karı~ınak i:::tcıııiyor. O 
lıalcfo hu kontrol ,·nzifcsini hiz kenıli 
iizcrirnize alırız.,, 

Deıliler. O' akit Alııınıılar ile lıal· 
')anlar hu le:ı;ehlıii.c :;:iclıleı le itiraz et· 
tiler: 

- Alıııaııya He lınl ·aıını lıoı; hr 
nıl.tıklan verl~ri lıı .. ilizlerle Fraıı ız
ların İ:ıı.~al. etıııeleri l-.p11ny11 i,Jerine 
~arilı urctlc mfülalıale ctnıek olur. 
Hiz hii) le hir ıııiitlnlıulc) e razı olama· 
~ ız . ., 

Diyl' <'I'\ ah 'erdiler. 
O lı:ılılc \lnıanva ile italya ne is· 

i .. tirnrdn? Bu ıle' lctlerirı i tel leri a· 
~ıkça ~unlu: General Frımko lıiikiı
mel; ııiıı fn~ilterc ile Frmı a tarafın· 
ılım nıu luırilı (le" 1 t•t ol arak taııı nırıa· 
ı. 

Almnnva ile Jtnlya lnı tnlehi ileri 
ı:;iirnıekl~ f pan) fl mc~elt•<:inclc takih 
l'ttiklcri lıeılefi ele gi;,terıniı; oluyor 
Jardı: fn:;iltere Ye Fran .1 nıe~m Va-
1an~ lıükiıırfetine karşı a i vazİ)ctimle 
olan General Frnnkoyu ınulrnrih dev-

Frmıko rııiie ... ir olacak. Valuıı lıiikü· 
ıııcti lıiı;hir taraftmı ):ınlnıı giirenıi
) en·k .. öııüp ı.;ideı·ektir. 

Hi\'ayctc giire j\lııı:ııı •a ile hal) a 
1-.paııyada General Fraııko km \t'lle
rini lıaki1J1 kılmak için lıir takıııı ıııii
snaclat 'e imtiyazlar a lıııı:;lardır. Bu 
mii,..nııtlat \C iıi1tiyazlar :ıra ınıl:ı f:-· 
pıınya nıaılenleriııj mUnlıa .. ırıın i~lrt· 

ıııek lıakkı olılu~u gihi Akdeniz l'llt· 
niveti hakımmdım cok miilıiın olan 
hi~ takıııı u,ıcr i ..... aı .ctıııek lıukkı tla ,,.., 
'arclır. ;\le ela hu takdirde Halcnr a· 
elaları ftalyan i-.~aliııe gf'<;<'t•cktir. 

t le hu tiirlii neticeler ,.c emri' a· 
kiler karşı mdu knlahilı•ı•f·klerini ılii
~üııen İngilizlerle Fran rzlar Alımrn
larla İtah·anların son t<'kliflerini §İd· 
cletle reddedivorlnr 

fngiltcre ~·e l~r~nsa ile Almanya 
'c ftul) a ııra. mılaki hu nıiinakaşa iiy
le bir şekle ~irıııi~tir ki art1k Lpan
ya mesele irnlc hir anlaşma rcplıeı:-İ 
le, U Ünkan ız t:iiriinürnr. Bu araıla 
İtalyan Ha,xekiline atfedilen hir ma
kalede fımıım·:ıılaki ciiniilliileriıı artTk 
geri çekilıuel<'-i ınüıııkiiıı olmaılı~ı 
tarzında lıir noktai nazar ileri süri.il· 
•lüiHi için Yazivetin ta~fi\'e:.i i1:in ~irıı
d ikindt•n <:ok ha~ka tertiplere nıürn· 
caat f'lmck liızmı~elıli~i aııla:rlıyor. 

ll=ah $arlaa!.i ırlılik<!: 

ı\' rupanıu ;.;arbimlf' f :--pam a mc
ı-ele,i eıı tehlikeli hir . ivm·İ ·ihtilaf 
şekli11i aldı~ı hir ırada Uz:ık Sarktan 
da tou n~'tiif ek sc~lcri ~clclr. ~in ,.~ 
Japon km vctleri . ara ımlır ıfrılen·e 

... f • . 'h 1 • ,, teıc ah mucı o an mi.i ailenwlcr ,·u· 
kuhul<luğu hildirilıli. Yakia lm ara· 
da miitarekeılen .le halıi::.lcr oluyor. 
Fakat ayni zanıırntla Japonlar yeni 
kuweılcr lınzır)ı\'or. Jliilıiı:-a Uzak 
Şark vaziyeti ad~tu lıir lıarlı !'alııwj 
manzara:-1 nlıvor. 

Geı,,:cıı hafta \ııııır nehri i.iT.erin
clcki hir iki kii<:iik adımın i~gali Ja
pon 'e Sm vct lrnıhııl km vctlcri ara
sında ciddi .hir mü ademevc !o.elıelı ol
ınu-ı;lu. Bu miina ehetle Mo:-kovaılaki 
Japon elçi i ile Lil\ inof ar:ı::ornda dip· 
1oıııa ~ miizakerelcr nıkulmlınu~hı. 
Bu lı5di ... enin ancak kapandığı bir sr 
racla Pekin ri,·armda lıu defa Çinli· 
lerle Japonlar ara mıla ciddi hir harlı 
sayılnhilecek hareketler has gii,,tcrıne
,.j gerçekten clikknte ıleğer bir mahi
yeti haizdir. 

Ac·aha hu lıarekPtlcrlc J ııponların 
hih iik ı-\ ya planlarma aicl yeni l>ir 
aflıa karşnmla mı bulunu)oruz? 

zak Şarkta o\) et Hu yaya kar 
~· ,·aziyct alan Japonya hu de' lelin 
Çinden kun·et alacağım cliiı.iinüyor. 
Nihayet iz iman kaynağı olau Çin ile 
a~ır anayii ilerlemi~ olan $ovyetlerin 
Uzak Şarkta el ele verıne,i Japonya· 
nm \e) aı1aki j .. tila emellerine sed çc· 
kehilir. Onun i!;İn Japonların Uzak 
Şarkta Sovyetlerle çarpı~mazdıın ev· 
'el hiç olmazsa imali Çiııi i\Jnrn;nko 
gibi bilvasıta kemli hakimiyeti altına 
almak te~ehhü üne ~irınc .. i ~ok ıniim· 
kiinıliir. İete on Çin hadi rlcri lm 
imkan ve ilı tiınal dolay1sile bütün 
diinyayı .alakalandıracak inki;aflar 

let dh·c tamvacak olur a artık Alınan· ASIM US 
) a ';İtalya· gibi 1nı;iltere ile Fran a ---------------

gii tcrchilir. 

<la f pnııya ularmdaki kontrol gemi· 
lerini gerive çeker.el lerdi. V alan lıii
kiıınetile Fraııko lıiikimıeti hirihirle· 
rinc karı:ı avni hukuku Ye salillıiyeti 
lıaiz iki muharih de' Jet vaziyetine ge· 
çecekti. Tabii olarak 1 panya ulnrr 
nm kontrolü de hu iki muharih devle
te intikal edecekti. 

Halbuki Valaıı lıükiımetile Gene· 
• n~ Franko hiikfünetinin hukuk ,.e ı;ıı
IAhiyetleri ııaclece nazari sahada biri· 
lıirine mllsavidir. Viliyatta ise İspaıı
) a <lenizlerine lıukim olan Gmeral 
lı'ranko km' etleri nelen ihıaettir. Ta· 
bii olarak kontrol i~inde de General 

Yeni Rize vallsl 
Uize, 2 (Hu u i) - Yeııi tayin c· 

dilen Rize Yali i ı;chli YC i~e ha§la<h. -
Yeni eserler 1 

UYANIŞ 
Haftalık Uyanış '·Scrretifünun., 

mecmua mm ı;<?n snyıııı zengin miin· 
dericatla inti§ar etti. Bu sayıda ~u 
imzalar vardır: Halid Fahri Ozansoy, 
Cahid Sıtkı Tarancı, Yalıya Saim 0-
zaııoğhr, Hurlınn Arpatl, Gani Halid 
Ozamoy. Re~ıul Ekrem Koçu, Calıi<l 
Saffet, Jl. Huhi~i Dosdo~ru. 

Amerika ile Büyük Brlta-nya adaları 
arasında hava· seferleri 

Yakında tecrübe seferleri ile başlıyor 
Büyük Britanya adası ile Ame

rika arasında muntazam ha va se
ferlerine· başlanmak üzeredir. Bu 
maksat ile Panamerikan hava pos
tası kumpanyası ile İngiliz impa
ratorluk hava postası kumpanyası 
arasında anlaşma yapılmıştır. 

Şimdiye kadar beynelmilel tiça-. 
ret hava hatlarında işlemiş olan 
makinelerle ilk tecrübe uçuşları 
yap1lmıştır. 

• 
' 

AtlER/1'A 

AF RİkA 

Amc•rilw ile İ11giltcrc am:;ım/ıı 1)-yarclcr yazın ba~l.-01 hı~m 
gidip gclcccldcr 

bu~ka ·yoltları 

lptidi\ seri halinde olmak üzere 
Nevyork ile Southampton arasın
da tecrübe seferleri icra edilecek
tir. Bu tecrübeler muayyen hare
ket cetvellerine uydurulacaktır. 
aylarca devam edecek olan bu tec
rübe postaları servis tamamlan
dıktan sonra haf tada iki defa ol
mak üzere~erikadan İngilıere 1 ·~~---~~~~-~~~-~~~--~~~---~---~-

ve lngiltereden Amerika istikame
tinde postalar başlayacaktır. Yal· 
mz posta nakliyatına mahsus olan 
bu tecrübeler de muvaffakiyetle 
neticelendikten sonra Atlantik 
denizi üzerinde Avrupa ile Ame
rika arasında muntazam yolcu 

· Yeni paralarımız 
kusurludur 

Dün Boğaziçinde evi olan bir 
meslektaş dedi ki: 

nakliyatına başlanacaktır. 
Bu seferlerde takip edilecek is

tikamet şudur: Nevyork - T erre -
Neuve - lrlanda - İngiltere. Bu hat 
Amerika ile Avrupa arasındaki 
hava yollarının en kısası olmakla 
beraber en çok hava tahavvulatr 
na maruz bulunamdır. Bundan 
başka bir de daha uzun olan ce
nup yolu vardır ki bu hat Lilsau ve 
Aıor adaları ile Bermud adaların
dan geçer. Bu yol kıfın şimal ta· 
rafta havalar fena olduğu zaman 

Piyasamızda iki türlü para te- - Enkaz f iyatma satmağa der· 
davül ediyor: Eski ve yeni .. Cebi- hal hazırım. Yahut içinde istiyen 
ni~den bir miktar bozukluk çıkar otursun ve vergisini, çörçöp para"' 
dığınız zaman, hangisini harcıyor, sını, bekçi Y~ fener parasını ver· 
hangisini alıkoyuyorsunuz? •. "Ka- sin. Ben bir şey istemem. 
ranlıkta veya acele bir zamanda Türiyenin en büyük ve kalaba· 
şaşırırım!•, korkusile birbirinden lık şehri İstanbuldur. 
güç ayırdolunan yeni bozuklukları lstanbul, sun'i değil, yalnız ta"' 
elden çıkarıyor, eskilerini muha- bii olarak güzel bir şehirdir. 
faza ediyorsunuz tabii.. Çünkü her Bu şehrin tabii olarak en güzel 
kes böyle yapıyor. ve dünyaca en meşhur semti Boğa-

İklısatta "Gresham kanunu,, di- ziçidir. 
ye bir düstur vardır: İyi para alı- l~te bu Boğaziçi cn~<az fiyatımı 

kullanılır. koı:ıur, kötü para harcanırmış.. satılık veya ki yok paha~ma kira· 
Öyleyse itiraf etmeli ki, yeni Jıktır. 

Deniz şenlikleri paralar, kusurludur: Hem kıtaca Gene de alıcısı ve tu ucusu yok. 
hazırlanıyor biribirini_~.enziyorl r, heın renk Çünkü Bo.ğaziçinde oturabil-

tJ:er yı{ olÖUg}I gll:iı OU yı} Cfa 2_5 u:rı iıbKta.,maaır;--.-ı l,r1Il oır Kll>llu kö~i:tly~ ~jJip -1gel~oif~cklf;in 
temmuzda 'Moaa denı'z kl-u' 'u·· ta- bronz yaliuCliakir karişiğ'i yi'.pıl- • 1 1 h l o zengm o mak azım. Bir ev a kı 
rafından bu··yu··k denı'z ııenlı.klerı' · mamış ? .. Bari bazılarının ortala- - . b" k' ! ~ .. 

;J' ıçın· ına ıra armm en aşagı uç 
Yapılacaktır. rmda delik olsaydı... · 1· 1 

mıs.ı yo ·parası. 
Her hatayı başlangıcında dü- Kandı'llı· "u·· ... erken uykularda 

Geçen yıl tenliklerin büyük ali- zeltmek iyidir! ~ "" 
ka uyand1rdığı göz önünde tutan Henüz çok miktarda darbedil· Mch~abı süriihleclik ı;ularcla. 
Moda deniz klübü bu işe daha bü- d Hnhralar. 

··k b' h · l l b mediğinden istifade e erek mev- ,----------------
yu ır e emmıyet e sarı mış• u- cut paralardan birkaç çeşidini pi-

Amerika müsfeşaı ı 
memleheti11ıizden 

ayı ıldı 

nun için çok esaslı bir surette ça- yasadan topla~ali· ötekilere ben· 
htmağa batlamıştır. Bir haftadan· zemiyen bir tarzda yeniden kes
beri deniz klübünde yapılmakta melidir. 
olan toplantılarda tehrimizde öu- Çok karıtıkhk oluyor, çok zah-
lunan lktısat vekili Celal Bayar 
da hazu bulunmakta şenlikler için met çekiliyor. j 
hazırlanmakta olan program ile Satlhk Boğaziçi 
bizzat meşgul olmaktadır. • . Boğaziçi satılıktır. 

Hatırlarda olduğu üzere geçen Şunu demel< istiyorum: Hemen 
yıl yapılmış olan deniz şenlikleri her evin kapıs•:ı çalınız ve satılık 
sa.bık İngiliz kralı Edvardın şehri· olup olmadığını sorunuz, miisbet 
mize geldiği sıraya tesadüf e~miş, cevap alacaksınız. 
bizzat. Büyük Önder Atatürk ve Boğaziçinde altı - yedi odalı,, 
Batvekil ismet lnönünün takip et· elektrikli, bahçeli büyücek bir ya
tiği yarışlarda İngiliz imparatoru lmın kirası ayda on liraymış .•• So
Edvar da hazır bulunmuştu. kak içlerine razı olursanız bu mik-

Bu vesile ile o gün Moda ko~ t~rı~. beş - altı liraya dü~tüğünü 
tarihi bir gün yaşamıştı. Bu yıl aoyluyorlar. 
yapılacak deniz şenliklerine Ata- On lira! Koskoca yalı, bahçe, 
türkün yine şeref verecekleri söy: . elektri!c. tesisatı· manzara, tarih, 
lenmektedir. dünyayı tutmuş bir töhret, hep bu 

Bu itibarla !enliklere Moda klü- on liranın içindedir. 

bü büyük bir ehemmiyet vermek- yarışları yapılacak, gece de ayrıca 
tedir. deniz yollarmm bir vapurunda ve 

25 temmuz günü Moda koyun- Moda deniz klübünde büyük bir 
da, kayık, motör yelken ve yüzme balo verilecektir ..• 

Günlerin peşinden: . 

Gürültü · ile mücadele 
Akşam refikimiz lstanbulun beleçliye işlerinden bahsederken 

.. Giirültii ile mücadele,, meselesini hatırlamış: 
- Haniya geçen sene. belediye lüzumsuz bağıran esnafı sus

turmağa karar vermişti. Bu karar niçin tatbik edilmedi~ •t 

Diye soruyor. Arkadaşım~ bu Kararın tatbiksiz k:almadığmı, 
Jstanbul sokaklarında seyyar satıcılık eden yirmi beş bin kişi ara
sındaki nihayet birkaç yüz küçük gazete müvezzilerinin bir aralık 
şiddetle takib edildiğini \,\nutmuş. Seyyar satıcılardan kat kat 
fazla ses çıkaran otomobiller, tramvaylar hiç bir vakit susturul
mayacağına göre anla~ılan Akşam muharriri (ses) ten değil (söz) 
den sıkılıyor!. 

Neolur, olmaz, eşref saatte söylenmiş olur diye kaydediyo
ruz: Gürülti.i ile miicadele edilecekse buna miivezzilerden bat
Ianmasa! ... 

Hasan Kumçayı 

Amcr)ka hariciyesinde yeni bir 
vazifeye tayin dilen Amerika sefa
reti miistc!'lan B. Şov, dün akşamki 
ekspresle şehrimizden ayrılmıştır. 

Kendisile görüşen muharririmizc 
"Çok &evdiği memleketimizden ay
rılclığına tccs::;iif ettiğini., söylemiş
tir. 

Tem"zlHt amelaterintn 
UcretlerJ arttı 

Haber aldığımıza göre temizlik 
amelelcrinin ücretleri 15 liradan 
yirmi liraya çıknrılmıştır. 

Arabacılar da aynı parayı ala• 
caklardır. Temizlik knd;·osu yakın 
bir zsırr.anda tamamlanacaktır. 

Geçmiş Kurunlar 

11 Temmur 1923 

SULH LOZAN UFKUNDAN 
GÖRÜNDÜ 

Lozan, (Başmuharririmizden) -
Kuponlar, imtiyazlar ve tahliye rne• 
selesi üzerindeki ihtilafın esas itiba
rile halledildiği resmen bildirilmiştir. 

İstanbulun tahly~i işi sulh mu
ahedesinin Büyük Millet Meclisi ta
raf mdan tasdikini mütecikib başla • 
yacak ve altı ay zarfında ikmal edi· 
lecektir. 

Diğer taraf tan Türklerin malı 
olarak kendilerinden alınan esliha, 
ve mühimmat ile harb gemileri iade 
edilecektir. 

- Bunu kesip saklayınız -

H!JRUN'un sürprizi 
10 (11Temmuz1937) 
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Mühim ve faydalı bir tetkik 

Halıcılığımızın kalkınma 
çareleri nelerdir? · · 

ŞEHiR HABERLERi 
·Umumi 

kütüphaneler
Devlet yardım elini uzatmalı, sermaye deki eserler 

Ucuzluk Selçuk_~·~. Sanat 
Enstıtusunde 

Ve teşkilat meselesini halletmelidir Esaslı biı surette tasnif 

Şoförlere dün 
teblig edildi 

lktısad Vekilimiz Celal Bayarm 
yerinde bir müdahalesi ile ~~zin ih
tikarı halledilmiş, dünden ıtıbaren 

.. (HQlıctlığımı:zın ne halde oldurnu ve hangi •ebepler tenrüe bu 
Ql~ ~Üftüğünü gö.teren birinci 

k~· 1kinci ya:zılar dünkü ve evvelki 
unkfi •ayılarımı:zdadtr.> 
Halıyı bir ihracat malı olarak 

kle alarak diriltmek lazımdır, f8.· 
at bugün bu genit iti canlandır 

~ak, te!kilatlıındınnak bu zaman
d~ a!1_ık ferdin kudreti fevkinde-
ır. Zıra buna muhuıu huıusi 

:t·~a.ye çoktan dağılmıı ve ken· 
h taıne haıka sahada it temin ebnit 
.. ulunnıakta, devletin verdiği t!i· 
~er ninıetlerden hiaseıini almakta-
_ır. Onun için hususi sermayel~

!'t.n halıcılığa dönmesi ilitimali yolt 
gıbidir. 

le lialıcılığın bugün ortada kalan 
181nı yalnız halkın en fakir ve 

Yokaul tabakaıını teıkil eden za .. 
"allı İfçileri ve perakende dahili 
tacirleridir. Binaenaleyh kalkın·· 
llıayı her İfiınizde olduğu gibi yi-
1\t devlete ve onun yardımına bı
jlltnıak ıztırarı vardır .. Bütün ha
r İtlerini bir araya getirecek, his· 
&tda.rları yalnız halıcı ve iıçisi 
~.lan harici itleri, ihtiyacı, talep ve 
h IYatr, satıır tanzim edecek• dünya 
lı lllı hareketlerini takip ve teknik 
~•uatta, resimlerde ,zaman ve ze

!1'11ne uygun ıslahatı temin edecek, 
~içinin yevmiye ve sair huauaatı 
lfe alik2llanacak, idare maırafları· 
?ıt •on rlerece asgari hadde indire· 
tk~k, İmalat inhisarını haiz müıta
ı..'l bir ıirket kurulmaar, ve 'bu ıir
ı;tte - kalkrnıncava kadar • devle· 

meıi ve diğer ıanayi.a v~rdiği 
primlerden hisse aymna11 l~zım· 
dır. Bilhaıia devletin m$azt ıer 
mayeyi temin etmesi kalkınmanın 
başlıca ıartlarını tetkil eder. 

Bu tarzda kurulacak bir ıirk~t 
ıayesinde halıcılık • evvela tet~1: 
lı halıcılıg"' a dahil yerler işçilerını 

faele aldıktan ıonrl': !av~ yavaf de 
aliyet aahaıını dıger pe~a~enbir 
ıahalara teımil ederek • buyük 
inkiıafa mazhar olur, ve az za
manda dirilerek memlekete fay· 
aalı bir hale gelir.. . • 

Burada en mühim mesele bu t§ın 
ehemmiyetile müten~~P bir.ı~rmı:i 
yenin meydana getınbnes~dı~ . . 
bu, senelik iıtihsal kudretim!zın 
kıymetine müsavi bir para. yanı en 
az 5,000·000 lira demektir. 

Halı işçileri, bittabi böyle muaz 
zam sermayeyi l>ir araya toplaya· 
mazlar. Fakat eğer devlet, bu ıer 
mayenin ilk mütedavil kıımı ola· 
cak olan nısf ını temin etmek ıure· 
tile bu tekilde faydalı, ver~mli ve 
koruyucu bir teıekkül doğmasına 
müzaheret edene diğer nısfını, or 
takların zamanla tedarik edebile
ceklerini kuvvetle tahmin ederim. 

Teferruata giritmekten hazerle 
ana hatlarım huliseten arzettiğim 
ve daha pek çok uzamak istidadın
da bulunan bu bahsi burada keıe· 
rek her ıeyi yerinde ve zamanında 
yapma.aını bilen muhterem tktısat 
Vekilimiz Celal Bayardan, ıene
Jerdenberi ıürüp gelen bu mütkü
le de 1bir çare bulmasını dilerim. 

Jıcı "'u ıu 'o.ı ..Cuuuu tc;•u .......... -
~~.!-_.f:...l.lL.._ ____________ ...;... ____________ ~----~-----------~ 

!._onsta 

o.ah• ll:Oftt..U 

il;, delinin gaptıklaı ı 
Deniz Ticaret MUdUrU 

Sehrimiz deniz ticaret müdürü 
MÜfid Necdet dün lzmire gibnit· 
tir. 

edilmeye başlanıyor 
Kültür Bakanlığı, muhtelif vila· de bütün taksilerde ucuz tarife tat· 

yetlerdeki umumi kütüphanelerin i- bik edilmeğe başlanmıştır. 
çindeki eserlerin tnkı bir tasnifden Benzin ye petrol fiatlarmın u • 
geçirilmesine karar vermİ§tir. ~~ cuzlaması dolayısile şehrimizde iş • 
tasnif hakkında bütün .vilayet kul· liyen taksi arabalarının büyük ta~
tür direktörlüklerine icabeden direk· silerde yüzde 22,5; küçük taksı
tifler verilmiştir. · lerde yi.izde t 5 nisbetinde ucuzluk 

Kütüphaneler tasnif edildikten yapılacağını daha evvelden haber 
sonra mevcud eserlerin yeni kata· vermiştik. Fakat bu karar düne 
logları vücude getirilecek ve son za· kadar bildirilmemiş olduğundan şa
manda çıkan kitablardan nokscµl gö- förler)e tenzilattan haberdar olan 
rülenler de ilave edilecektir. Bütçe· halk arasında münaka_şalar olu:•or • 
de bu iı1 için bir miktar tahsisat da d 

"S u. 
ayrılmıştır. Nihayet dün bütiin şoförlere res· 

lstanbulun kütüphaneleri pazar· men yeni taksi tarif el eri bildirilmiş, 
tesi gününden itibaren tetkik edil • bu taksilere yapılan tenzilatı göste· 
meğe başlanacaktrr. Tasnif dolayı· ren etiketleri arabalarının görünür 
sile F atihdeki Millet kütüph~nesi bir bir yerine asmaları mecburi tutul • 
müddet iç.in kapalı kalacaktır.. Ba- muştur. . 
kanlık halkın en ziyade istifade et- Benzin ihtikarından sonra tatbık 
tiği gene) kütüphaneleri bu suretle edilen bu ucuzluktan halk son derc
diizelttikten sonra onlara göre yeni ce memnun iken şoförler bundan 
bir de talimatname vücude getire • şikayetçi görünmekte, plaka res~m
cektir. lcabettiği takdirde bazı vila- lerinin artmldığını, halkın Yf"nı a
yetlerde yeni kütüphaneler de ku- rabalara rağbet göstermesi yüzün
rulacaktır. Halkevleri kütüphane- den, mütemadiyen yeni araba getir
leri de, bu arada göz önünde tutul- mek mecburiyeti hasıl olduğunu, bu 
maktadır. . · yüzden amortisman paralarının ço-

ÇOCUIC KÜTÜPHANELERİ · ğaldığnu ileriye surerek fiatlarm u-
lstanbulda Çocuk Esirgeme Ku- cuzlatılmasını istemektedirler. 

rumunun yardımile Divanyolunda Söylendiğine göre; şoförlerin bu 
kurulan çocuk kütüphanesi iki yıl-

1
_is_t_eg_vi_i_sa_A f_ed_i_le_m_i_y.,-ec_e_k_n_· r_. ---

danberi büyük bir faaliyetle çalış • 
maktadır. 

llkokul talebesinin okuma ihti • 
yaçlarını gidermek maksadile yeni· 
den şehrin muhtelif semtlerinde 4 
çuı.;u~ ~Ul.UJ.>t ... u ..... Qı Jcı.lıa cı.1,,ıla'-aktu. 

Bunlardan biri Fatihte, diğeri Üskü
dardadır. Diğerle"rinin de yerleri 
tesbit edilm.ek üzeredir. 

Londraya karpuz 
gönderilecek 

Ziraat Bankası, meyve ihracatı 
J§lerıle uğra§an Omnipol şirketi il~ 
yüz bin lira sermayeli bir şirket kur· 
muştur. Yeni şirketin 50,500 lira· 
smı Ziraat Bankası, 49,500 lirasını 
da Omnipol koymuştur. Yeni şir
ket yaş ve kuru meyvelerimizi Av
rupaya sevkedecektir. 

Bir haf tadan beri aranılan ve Em. 
talı akliye hasthanesinden kaçmış 
0 lan Aziz oğlu Çorumlu Alinin dün 
&aat 20 de Şişhane yokuşunda elın· 
efe büyük bir kama olduğu halde 
l-Iüsnü adında birini takib ettiği gö
t-Ulrnüştür. Gözleri kararmış olan 
Ali, Hüsnüye yetişerek ııivri bıçağı
llt hızla arkasına saplamış ve sonra 
bi:r kahkaha koparmış, ve bıçağını 
etrafa sallayarak Şişhane yokuşun· 
dan aşağıya kaçmağa başlarmştır. 

Deniz ticaret müdürü, lzmirde 
10 gün kadar kalacak lıtanbul 
liman ücretlerinde yapılacak ten-
zilat için İzmir limin tarifesini ___ Ö_ğ_r_e-tm_e_n_g_e_z_U_e_r_I __ _ 
tetkik edecektir. 

Çocuk kütüphanelerinden ilko· 
kul talebeleri istifade edecekleri için 
her çocuk. kütüphanesi hangi okul
larla temas edeceği hakkında birer 
broşür de vijcude getirilecektir. 

Meyve kurutma ve ambalaj tesi
satı Avrupaya sipariş edilmiştir. Yaş 
ve kuru meyve ihracatı için beş se
nelik bir plan tanzim edilmiştir. Bu 
planda taze elma, elma kurusu, ka
vun ve karpqzla taze üzüm için e
saslı maddeler tesbit edilmiştir. 

Bu sırada vaziyeti gören• J 363 
l'lurnaralı polis, azılı delinin peşine 
koyulmuş, yanına yaklaşarak evvela 
tatlılıkla bıçağını teslim etmesini 
8.ÖYlemiş, fakat Ali, bu defa da po
lıse hücum etmek isteyince polis Fe
tid, derhal çevik bir hareketle bir 
ÇcJıne takarak yere yuvarlamış, elin
deki bıçağını üzerine atlamak sure· 
tile almı§tır. 

Bakırköy hastahanesi kaçkını ya. 
kalanmış, Tıbbıadliye scvkedilerek 
tahkikata başlanmıştır. Yaralı has
tahaneye nakledilmiştir. 

KABURGA KEMiKLERi EZJL 
DJ - Dün saat J 7 de Divanyolun
d~ müessif bir kaza olmuş, 2348 
?ıttrnaralı ,Şoför Mehmedin idaresin· 
deki otomobil, 5 yaşlarındaki Arti
tıin oğlu Agobu tekerlekleri arasına 
"'şlarak kaburga kemiklerini ezmiştir. 

oför Mehmed yakalanmış, küçük 
.<\gop hastahaneye kaldırılmıştır. 

KUMARC::lLAR YAKALAN· 
~I - Fındıklıda Hasanın kahvesin
k c Lütfi, Cemal, Zeki ve bizzat 
. ahveci Hasanın İ§tirakile dört kişi 
1
•kambil ile kumar oynarken 2 nci 

§ttbc nıemurlarr tarafından görule • 
tek suç üzeriııde yakalanmı§lardır. 

TRAMVAYDAN ATLAYAN 4~ KiŞi YAKA YANDI - Dün E
t'~Önünde tramvaya atlarken 42 
da§ı Yakalannuş, bunlardan 29 un
h ~ Para cezası alınmış, 13 kişi 
8ıtkında muamele yapılmıştır. ı 

h il .. Diin saat l 9 sularında Yenima
a eden hareket eden 305 numara· 

Müfid Necdet bu arada hamal lstanbulun muhtelif yerlerini gez· 
mek, oradaki tarihi kıymeti haiz 

ücretlerini de gözden geçirecektir. bulunan eserleri, abideleri görmek 

ve onlar hakkında malumat edin .. 
mek için Öğretmen gezileri tertib e
dilmiştir. Öğretmen gezilerine kül
tür direktörlüğünün hazırlayacağı 
bir programla ·başlanacaktır. Gezi
ler muhtelif gruplara ayrılarak ya • 
pılacaktı.r . . 

Rusgadaki dahili 
istikraz 

Moskova 10 (A.A.) - Milli 
müdafaayı takviye için ihraç olu
nan dört milyar rublelik dahili iı· 
tikraz kayıtları bu ilk bet gün zar· 
f ında üç milyar 664 milyon ruble
yi bulmuıtur. Bu rakam ikinci bet 
senelik planın dördüncü seneıine 
ait İstikraz için geçen ıeneki kayıt 
miktarından iki yüz milyon ruble 
fazladır. 

1ı otobüs şoförü Necmeddin oğlu Sa
deddin Köprü \"zerinden geçerken 
bu esnada önüne çıkan Kabata§ lise
si talebesinden Sami'ye çarpmıı, sağ 
kolunu kırmış, kaımdan da yarala
mııtır. Sami hastahaneye kaldırıl
mış, şoför Sadeddin yakalanmıştır. 

SOKAKTA YOL VERMEYiN
CE ... - Dün Galatadaiı geçmekte 
olarİ Nuri oğlu Mehmed ile fırına 
odun gi:>türmekte olan Ali arasında 
yol verip vermemek meselesinden 
kavga çıkmıı, Ali sırtında tatıdığı 
odunlardan birini Mehmedin kafa
ıuna indirmiıtir. Fırıncı AJi yaka· 
lanmıştır .. 

AY ACI KIRJLDI - Fenerde 
Drağman caddesinden geçmekte o

lan Sokoni gaz §irketine aid §Oför 
Şakir oğlu Cem~lin idaresinde 3753 
numaralı kamyon, çe§me başında 
oynayan · ı O ya§ındaki Kazım adın
da bir çocuğ~ çarpmıf, sol ayağını 
kırmıştır. Kazım Musevi hastaha· 
nesine kaldmlmı§, toför yakalana
rak kanuni takibat yapılmıttır. 

Deniz yolları mUdUrU 
Denizyolları müdürü Sadeddin, 

Almanya tersanelerine ısmarlanmış 
o1an vapurların va'ciyetini tetkik et· 
mek Üzere ve dün limanımızdan 
kalkan Romanya vapurile Almanya. 
ya hareket etmiıtir. 

Sadeddin, Almanyada kalacağı 
müddet içerisinde büyük vapurları
mızı yapacak olan tersaneyi geze -
cek, ileride bizde kurulması ihti
mali olan büyük bir tersanenin te
sisatı hakkında bir fikir edinecektir. 
J O !llilyon lira ile ısmarlanmış olan 
14 vapurdan ilk dördü ikmal edildi
ği cihetle ilk partide bunlar limanımı 
za gelecek ve MersiJ?, hattında işle-
meğe ba§layacaktır. · 

Mektep kJtapları 
komisyonu 

Orta- okul ve lise kitaplarını tet
kik etmek üzere ıehrimizde tcpJa
nacak olan komisyon yarından iti
baren lstanbul erkek lisesinde ken 
dilerine ayrılan çahıma dairesin
de faaliyete batlayacaklardır. Ko· 
miıyonun çahımuı 1 O gün kadar 
sürecektir. 
Nafia Siyasi MUste,arı 

Bir müddettenberi şehrimizde 
bulunan Nafia Vekaleti siyasi müı 
teıarı bay Sırı:• Day yarm Anka
raya dönecektir. 

Kaysılar Malatyadan, kavun ve 
karpuz lzmir, Manisa, Balıkesir, 
T rakyadan, üzümler Gaziantebten 
temin olunacaktır. 

Londrada büyük bir meyve itha
lat şirketi şimdilik iki vagon karpuz 
istemiştir. Bugünlerde lzmirden 
karpuz gönderilecektir. 

Yeni yolcu salonu ve 
kontıol kulesi 

Galata rıhtımına inşa edilecek 
yeni yol~u salonu avan projesinin 
Vekalet tarafından tasdik edildiğini 
yazmıştık. Asıl projenin hazırlan -
masına da bir haf tadır başlanmış bu-

. lunuyor. Asıl projeöe yeni bazı i1a
veler yapılması lüzumlu görülmüş-
tür. Bu cümleden olarak yolcu sa
lonunun üst kısmına her tarafı gö
rebilecek kadar yüksek bir kule ya
pılacaktır. Bu kulede giimrük mu
hafaza teşkilatına mensub bir me
mur bulunacak, bilhassa gecf" yapı· 
lacak herhangi bir kaçakçılığı da gÖ· 
rebilmek için büyük bir projöktör 
de bulundurulacaktır. 

Kulede muhafaza memurları mü
navebe suretile bu vazifeyi yapacak. 
lar, limandan transit geçecek gemi
ler, kuvvetli projöktörlerle daimi 
surette kontrol altında bulundurula
caklardır. 

Kültür Bakanının 
tetkikleri 

Kültiir Bakanı B. Saffet Arıkan 
şehirdeki tetkiklerine devam etmek
tedir. Bakan dün Üniversitede ve 
Dolmabahçedeki Tarih sergisi hazır. 
lıklarile me§gul olmu§tur., , 

'Güzel bir seıgl 
hazıılandı 

Selçuk kız sanat enstitüsü tale
besi tarafından bu ders yılı içinde 
ve mezuniyet imtihanlarında yapıl
mış olan elbise ve kadın çamaşırları 
gösterilmek· üzere yarın saat 1 6 c!a 
bir canlı mankenler defilesi tertib 
edilmiştir. Defile. -Çapada Selçuk 
kız sanat enstitüsü karşısındaki krz 
muallim mektebinin büyük salonun. 
da yapılacaktır. 

Talebe, ayni zamanlarda güzel 
bir sergi de hazırlanmıştır. Sergi 
sah giinü saat on altıda Beyoğlunda 
Sakarya sineması yanındaki Selçuk 
pazarında açılacaktır. 

Canlı balıklar cam 
havuzll!-1 da 

yaşayamaz mı? 
Şirketi Hayriye tarafından bir 

müddettenberi Sanyerde yapılmakta 
olan deniz lokantasının inşaatı bit
miş, lokanta dünden itibaren çalrş
mağa başlamıştır. Bu lokantanın 
bir hususiyeti, Şirketin cam havuz • 
larmda sureti mahsusada halık bu
lunması ve bunların istenildiği za • 
man yakalanarak müşteriye taze ba
lık yedirmek imkanı bulunmasıdır. 

Mamafih balıkların bu cam ha
vuzlarda yasayamıyacağı, lüfer, bar. 
bunya gibi balıkların tutularak ha
vuza konurken zedeleneceği ve bir 
müddet s~nra öleceği iddia edilmek· 
tedir. 

Yeni ithalat rejimi 
nasıl olacak? 

ithalat rejimi etrafında yapılmak. 
ta olan hazırlıklar gün geçtik • 
çe inkişaf etmektedir. Buna aid ka
rarname hazırlanmış, Vekiller He
yetine arzedilmiştir. Yeni kararna
me Vekiller heyeti tarafından tasdik 
edildikten sonra Resmi gazetede in
tişar edecek ve intişarından 40 gün 
sonra tatbikine başlanacaktrr. 

Dün bu hususta iktısadi dairele
re Vekaletten bazı malumat gelmiş
tir. 

Buna.göre; ithalat rejiminin kon· 
tenjan kayıdları tamamen kaldırıl
makta ve hariçten her nevi malın 
Türkiyeye girmesine müsaade olun
maktadır. Yalnız döviz tahdidatı 
ipka edilmekte, ipek, yün, pamuk 
ve adi ham e.,yaya bu kere gümrük 
resmi konmaktadır. Bundan başka 
yer]i fabrikaların işlediği ham ve ip
tidai maddenin gümrükleri azaltıl • 
maktadır. 

Emniyet 'Diıektöılüğü 
taşınıyor 

Emniyet Direktörlüğünün Sirke
cide Sanasaryan hanına taşınacağını 
yazmıştık. 

Hanın üst katı boşaldığı için diin 
zabıtai ahlakiye ve kaçakçılık şube-
leri taşınmıştır. Diğer katlar da bo
şaldıkça direktörlük ıubeleri birer 
birer taşınacaktır. 

Oğretmen tatll kursları 
yarm açıhyor 

Kültür direktörlüğü öğretmen· 
lerin mesleki bilgilerini çoğalt
mak maksadile ders yılı İçinde 
muhtelif kurslar açmııtı. 

Bu kurslardan resim İf, tarih 
coğrafya bakımından yurd tetkik-
leri: okuma, tahrir ve müzik ol· 
mak üzere bet kursta tatil ayJa. 
rİnda açılacaktır. Bu kurslar için 
bir broşür vücuda getirilmiştir. 
Muhtelif kaza okullarından olmak 
üzere 2000 müracaat kaydedilmiş
tir. Kurslar yarından itibaren Jr 
tanbul birinci okulda açılacaktı~. 
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Saadabad misakı 
tkid devl~erden lMr biri :taraf mdan il 
almmış olan hu muahede he§ tene i~in 

·soN ~;··HABERLER: 
(BfJ§ trım/ı 1 lMitü) . . -· . .. ,. . 

~DDE: 1 - Yükıek Uid taraf• aktediJmiıtlr. Bu müd•et 'bitince, ~-ük D • • t d ı t 
lar, hiribirlerinin. dahili i~lerine her sek akitlerden biri tttraf']lldan altı ay or ev e bakanı bir kon-türlü müdahaleden muti• ıqrette ewel bir jJıbarname ile f ~jhi tebliğ 
istinkif siyaseti takih etmeyi tı•ilıbüd e.ılilmemf§ oldnğq tıkdirdt, m1Wıede 

ede;~~~DE:2-Yü~ıek8kjdtaraf- :~;a:~~:r~~~~:i;e;~;;:uu~ç~:::~ sey teşkı·ıı·ne karar verdı·ıer 
Jar WÜ§ferek lıudutlann teca\'üzden f1ee~hek1• ttiark. f

1
.rlsinitcJleer

1

dmeun •hhedi~i' mtauraahfmed~aynı· 
masuniyetipe riayet etmeyi taahhücl " a: .. ., .... 

ederler. fesih etmemi§ olan ~evletler ausmda Bağdad, iO (A.A;) - Dün . İran, "Saadabad paktmı imza ctmif o· ğmda toplanan Doğu Antantı kon· 
MADDE: 3 - Yük!ek akit1er mü~ :mer'i olmakta devarn eder. lrllk., Afganistan Hariciye nazır)arile lan dört devletin hariciye nazırları ıeyi: 

ter~k menf aat1erini allkaoar eden bey Bu muahede yük!ek ekitlcrdep her Türkiye Hariciye Vekili arasmda im· 8 temmuz 193 7 de toplanarak apğı. t - Halen Türkiye tarafından 
nelm.iJet nuıhiyette her türlü ihtiliil· l>iri tarafmdan kendi kanualarnu• gö· za edilen dörtler misakma .. Tahranda daki karan vcrmiılcrclir: it1al ebilmekte ve eyliil ayında T~ 
larda birihirlcriyle isti~arede bulun· re t4sdik edilecek ve genel sekreter müzakerelerin cereyan ettisi saraya "Paktı imza etmi§ olan devletle- kiyeden inhil!J edecek olan Millet• 
mak hususund• mutabıktırlar. vasrtasile Miltetler Cemiyetinde t~cil iıafeten,. .. Saadabad paktı,, ismi ve· rin müşterek menfaatlerini alakadar ler Cemiyeti konseyi azı,lığma lrzı• 

fADDE: 4 - lfilksek akitlerde edilec.ektir. Genel sekreterden muahe"" rilecektir. eden meseleler hakkında görüımek nm namzed iÖsterilmesinc ve bıı 
her biri. diğeri milvacche!inde, hiç de hokkında Cemiyetin diğer azasma IRAN HARiCiYE NAZIRININ ve hareketlerini telif etmek maksa· namzedliğin müdafaasına ve ha,.,ırt 
bir lıa!de, gerek münferiden, gerek da malfünat "erilmesi rica edilecektir. NUTKU 

1 

diyle, dört devlet hariciye nazırların- da azalık müddetinin sonun& bıı 
bir \eya birden fa~]a diğer devletle Saadabad earaymda 8 Temmuz Tahran, 10 (A.A.) - Pars Ajansı dan mürekkeb bir konsey tC§kil e.- azalıiın alfabe aıraailc antant azala• 
birlikte. Diier akitlerd~n bjrlne karıı 1937 tarihinde yapılmıştır. bildiriyor: dilecek ve bu konseyin haıkanlığmı rma g~meşi için bütün tedbirlerirı 
hiçbir taarnıı: hır~ketind~ bıılumna· Rüıtll Aras 7 ahı andan Saa?abad sarayının balıçesinde 8J~ i~e Afg~~istan, Irak, lrr..n ve almmasma. 
meyı taahhüa tder. paktm ımıasmdan aonra, İran Harici· T urkıye harıcıye nazırları tarafından 2 -lranm namzecUiği ile birlik• 

.r\:~a~Hlaki haller. tıırruı harek4tti agı ıldı ye nazırı B. Samyi a§ağıdaki nutku ifa edilecektir. Maahaza, Tahranda. te, Avrupa ve Asya memleketi o-
olarak a<icJediHrı Tahran, 10 (A.A.) -Türkiye Ha· ıöy]emiştir: Saadabad sarayında imza es:lilmi§ o· lan Türkiyenin fay:dalr faaliyet:ne 

l ,.._ Haa·h :ıam. riciye Vekili Tevfik Rü§tÜ Aras ve •·Bakanlar, aziz kolleklerı lan paktın akdiyle neticelenen mü· devamına imkan bah§olm'1k ü1ere. 
2 - Harh Hhı edilmeksiıin. dahi maiyeti hu iahah saat sekizde trenle Şu dakikada hissettiğinı ısevinci ta· zakereler, Majeste Şehin§ah Pchle· Milletler Cemiyeti konseyinde k"n-

ola2, bir Je, !~tin eilahh kuvvetleri Şah,·ara hareket etmiş ' 'e istasyonda mamen ifade edebilecek kelime bula· vi hükumetinin tqebbüsile yapılını§ disine yan daimi azalık temini için, 
tarafmdnıı eli~ r bir devlet arazisinin Jlariciye nazırı Samiyi, Hariciye mü· nnyormn. Fevkalade ehemmiyeti haiz olduğundan konseyin ilk sene için tekrar seçilmesini teklife ve bu tek• 
isgali. dürleri, Ir~, Afgan Hariciye nazırla· bir eser kurduk. Bunun temelleri ().. başkanlığı İran hariciye nazın tara• lifin müdafaasına, 

3 - Bir devletin kara, deniı ve n, Türkiye büyük elçilik erkanı ,.e nünüzde bulunan ve Saadabad pektı fmdan deruhte edilecektir. 3 - Devre ba§kanından MiUıı:t• 
:ya hava km\ etleri tarafından, arazi• diğer ,birçok şah~iyetler taraf mdan ismini vermekliğime nıüs:ıadenizi rica Keza, devre başkamnrn nezdinde ler Cemiyeti paktı ç~rçevesi ve ruhu 
sine, gemilerine veya tayyarelerine ta· uğurlanmı~tır. edecek olduğum diplomatik vee.ikanm bir sekreterlik ihdas edilecek, ve bu d~iretinde yapılmı§ olan bu paktın 
arnız edilmesi, altma koyduğuıuuı in1ıalnrla iki se"" sekreterlik ba§kan tarafmdan kendi imzasmdan cemiyet genel eekr'!ter .. 

4 - Mütearnza doğrudan doğru· F ne e\•vel Cenevrede, atılmıştır. Dört ba~anlığrnm memurları arasmclan liğinin haberdar edilmesini rica c.t-
"'4 ,·~ya hilvasrta yardım veya müıa· r a n s a memleket nıünasebatma hikim olan ıeçılecek bir genel sekreter ile kon- meğe. 
heret. samimi \'e candan anlaşma bnğlarmı ııe!in diğer azası tarafından tayin 4 - Keza konsey ba,kanmd::ın. 

A~aiıdaki haller taarruz h.reketi J h d d bozulmaz bir surette temhir ettik. edılecek üç sekreterden müt"tekkil paktm imzası münasebetile, konısu 
olarak uyrlmaı: . Spanya U U Un Dört dost millet tarafından takib olacaktır. devletlere paktı imza etmif ".'ll;n 

J - 1\füdafaaı nefs hakkının kul· -1 k • k ı •• edilen hu ülkünün tahakkukunun tem İmza: Aras, Naciyülasil, Sa.- devletlerin, gerek münferiden ve 
?anılması, a Q l onfrO U ıil etmekle bahtiyar bıdunduğwn myi •. Faiz.. . . gerek mü,tereken, meeud bir su-

Yani yukarda tarif edilen taamıı memleketin merkezinde ''Ukubulmu§ 'Y ukandakı protokohın imzasm· rette mevcud olan ka11rhklı doet!ulC 
hareketine mukavemet, 18 Temmuzda olınasmdan dolayı bilhassa me5u<lum. elan sonra B. Samyi, konsey batkan. münasebetlerinin idame ve jfc;st 

2 - Milletler Cemiyeti paktmm k ld Bu hadiseden dolayı, İranm komıuıu lı~ vazifesini deruhte ederek kollek· hakkmdaki samimi arzulannın bildi" 
16 mcı maddeai mucibince vukubula• 8 ırıyor olan üç doıt devletin, Tahran delege ~enne. te,ekkür ve kabul edilen eıa· rilmesini rica ctmeğe karar vermıf" 
cak hareket, (BOf ttJrtJfı 1 U&oWa) ~eyetlerini göndermek suretiyle, ma· gı~~ karar s~~etini teklif etmiıtir: lerdir. 

3 _ Milletler Cemiyeti konseyi malcı.-:clu. Bu aonuncu hudutta ıeıste Şah Pelılevinin arzusunu tatbi· İran Harıcıye Nazın Ekselans imza: Samyi, Faiz, Aras, Na .. 
tnr.ıfmdan ittihaz edilen bir kari!' mu Lizbon hükOmetiniıı ıe,.bbüaü kan hüktimetim tarafından yapılan B. Enayetullah Samyi·nin ba,kanlı- ciyiilasil.,, 
cibjnce veyahud 1\1:! · w.ler Cemiyeti iberine lnıiliz müp.hitlerinin teıehhüse kar~ı ilk günlerden heri 

Pa,"'!lnın IS inci maddeainin tatbiki, kO'Qtı-oli&a.e ni1'•ır•t v,..riJın1,tir_ gösterdik)e_ri lıüsnü kabu)ij tehariiz 
Fraıı.sa hükCimetinin karannın bi· ettirme]( istemi~ olmaları ıtiliarife bıl· l:spanya 

i ·a:, ~ n olarak yapılacak bir hare· h ha•• .. miiftehı'rı'm. 
d th L! tarafların kontrolüne ni ayet ve. ,,.... ~ 

ke~ . . ucak 15 inci ma denin ta i.ü ·h Yapageldı·g~ı·mı·z ve ehemmiyeıı· 
• J 1 ak ı}---1- h -'-- · rilmeaine inhiıar ettii\ni tun er ıc:ı .ından ° ar yap ll(;UA. 8J'c::Aeti.D mekliznndır. kime~nin göziinden kaçamryacak olan 
tanrruzu ilk olarak yapmıı olan dev· bu eserin burada medhiyeıini yapmak 
1 ı . 1___ • Pirene hududu ıeçen ajuıtoı 
ete ~ar§ı oımuı ~ruttur. d ı....: b 1 L:...nı'm 1·r1'n faydaınzdtr. Bu, huudan 

Muhtelif hükumetlerin müdafaa 
ettikleri tezler nedir? 

ayında tatbik e İuııeie at anan ~ ~ 
4 - Yfibek akitlerden birinin 27 nizamnameler mucibince memnu böyle çöziilmez bağlarla birle,miş o-

a~ustos 1928 de Pariste imza edilmiı maddelere kaf!t kapalıdır. lan dört milJetin yalnız Batı Aayasr 
olon han>teD \'azgeçıııe mu&hedeaine Londra lO (A.A.) Eden Avrupa barı§mm muhafuası için değil, ayııi 
ınulıalif olarak, tecavüz veya iatiliaı" hükamet merkezlerinde bulunan zamanda umumi ban§m vikayesi için 
na veyahut harbe müracaatına hedef lnıiliz ıefirlerini, ademi müdaha· bir hizmetleridir. Buni!an böyle dört 
olan devlete yardım hareketi. le komiteıiMe lnıiltereye tevdi memleket Milletler Cemiyeti çerçe,·e· 

MADDE: 5 - Yüksek akitlerdfn edilen vazife hakkında nezdinde si daire!inde, di~er komıuJariyle olan 
biri bu muahedenin dödüncü madde· bulundukları bükGmotler ara1and11. dostane münasebetlerinin mu haf azası 
siııin ihlll edildiğine veya edilmek ü,. bir anket yapmaia memur etmit- na kmkanç bir surette ihtimam etmek
zere olduğuna kani olduğu takdirde, • ]e beraber, kendilerini alakadar eden 
m~leyi derhal Milletler Cemiyeti tırEden aynı zamanda Londrada hi.itün sahalarda faal ve ukı bir tetri• 
kon1eyine anıedeeektir. Bu hüldlm, bulunan ecnebi ıefirlerin ekıeıiri- kj meşaide bulunacakla.rıiTr. Bu teı· 
mezk0.1' yük1ek akidin bu Jıalde Hlzuın tile hu huaıı• hakkında ıörütecek. riki mesainin, bu memleketleri biri• 
1u göreceği tedbirleri ittihaz etmeei tir birine hağhyan bağlarm f'!D umimf 
hUkma ıarı.r venniyecektir. SHylencliline söre, bpanya li· en candan ve en itimad11 bağlır ol· 

MADDE: 6 - l'tibek akitlerden manlarının kontrolü hakkındaki mak itibariyle daha ·ziyade ''erimli 
hiri, diğer bir ıalia devlete taamu e· proje .uya düttülü takdirde bir olacağma eminim. 

İspanyada dahili harb ba§lay•lı 
bir hafta sonra tam bir ıene olacak. 
Bugün muharebe biraz tiddetini kay 
betmi§ bulunÜyor. f;akat milletler• 
arası sahada ihtilaf çok büyük. 

Bu ihtilafı teıkil eden geylerde11 
9a§lıcaaı ademi müdahale, kontrol ve 
gönüllüler meselesi. Bu ihtilafta 
çarpıtan üç tez var: 

1 - ftalyan - Alman planı, 
2 - Fransız - lngiliz planı, 
3 - Bitaraflar planı. 
Bunları C888 hatlarile ;u tekilde 

huliaa edebiliriz: 
balyan - Alman Plim: 
1 - Deniz kontrolü lcaldırılmalt, 
2 - Kara kontrolü kalmalı, 

4iene, yükaek akitlerden diğer biri, bu deniz ko.ııtroliine ittirak edip et- Asiı kolleklerim, ba,arılan eser 3 - Gönüllüler geri çekilmeme• 

4 - F rankoya muharib hakkı 
muahedeyi, mütearrız devlete kırıı, :miyeceklerini anlamak üz.ere bi· den ~olayı aizleri tebrik ederken, li, 
jhbar Yuku1~a lüzum kalmakı;ı.zpı, taraf devlyetler nezinde istimzaç- İranm teaiı edebildiğimiz doğu mu· 
fe~ih edebilerektir. lar ,-.pılmaktadır. ıtın:ıe1inin iyi bir surette işlemeıi için vermeli. , 

MADDE: 7 - Yüksek akitlerden Loltdra 10 (A.A .. ) _ E.Jci Is- ,·aki olacak hizmetinden do)ayr ne 
lıer hid, kendi hudutlar} içinde, yµk· panya Hariciye Nazırı Delvaya kadar çok memnun o1duğ~u ıöyle-
~ek akjtlerdcn di~er birinin mtl~seş tinıdi Londrada bulunınaktadll'. meklilime müsaadenizi rica ederim. 
müessesatrnr dc\'İmıeyi veyahut hu di· _ Jspanya bü~ elçilifincle Kadehlermıizi, en saruimt arzula· 
ger devletin toprak1armda tam ,.e em turih odildifine ıöre, bu ziyaret• rmdan birinj yer.ine gctirdığimiz c!ev· 
niyete zarar -.·ermeyi istilıdaf eden ısi- ta hiçbir •İYMI mahiyet yoktur. Ve Jet reisleriıuizin bü,·üldü~üne, tes1ı 
16.hh ~~telerin, birlik nya teşekkülle· Delvayo Jnıiliz büldimeti azaanr etti~imiz antantın aağlamlığıııa ,.e bu· 
rin kur1llm~sıni mani olma) ı taahhüd dan hiçbiriıile ııörütmiyecektir. rıda tewil etmekle bahtiyar hulun· 
eder. Londra 10 (A.A.) _ Royter duğuınuz dört karde~ milletin r tf41br 

MADPE : 8 - 27 Ağustoı 1928 ta· ajansının hildirdiiine göre, Lon· na benimle beraber kaldırmanızı ri· 
ribli harpten vaıge~ıne Jıakkıııdaki drada Almanya ye İtalya tarafın· ca ederi}tı·,• 
umumi muahede mucibince, ııralarm· dan Holanda deleıeıinin ademi Türkiye Hariciye Vekili dollt r 
da. m~iyet "' men~eJ ne olqrl'a ol~un müdahale komiteaindeki teklifine Te\'fik RÜ§tü .Arıuı, ınea'ud bir auret
zuhur ~dehilecek bütUn ihtiliflarııı müzaheret edilm•i çok iyi kaJ'tl"' te başarılarak dört doıt n1emleket 
hal \'e tesviye inin hiçbir zaman mur lanmaktadır .• lngiliz bükOmeU bir arasında, m~·cud doıstluk , .e teşriki 
Jihane n11talardan baıka n11talarla takını huıuıi müıakerelere baala· mesai bağlanm kuvvetlendiren ~·e 
teminine ~·hıılmaması IUzumunu e· yacaktır.. ~demi müdahale ko" dilııya har~ını tanin eden tetebbür 
HHn teslim .etmi§ olan yübek akit· ınitefinin pek yakmda toplanmuı ten dolayı lran hükfunetine gerek ken 
ler, hu hük111ü teyid eder nye ede· bekleJıiyor. di ve Kerek Afıııaniıtan ve Irak kollek 
çek usullere bısD 'uracaklarmı hjl~i· Jeri adma t~ür etmi,ttir. 
rirler. Mnalada Bunu müıe.lr.ib Şahln.-hm ıere· 

.MADDE: 9 .....- Bu muıılıeclenin hiç ~ !ine içilmit ve dört nazır saraya gide· 
bir madd~i, ,·iiktek. akitlerin ber biri Muğla 10 (A.A.) - Bugün il· rek, en eski hariciye nazın olm,-ı i• 
taraf ındanl Milletler Cemiyeti paku bayın batkanlıiında toplanan par- tibariyle doktor Tevfik Rüttü Afqm 
mucibince c1erııhtc e<.Jilmi§ olan veçi· ti üyeleri, belediye encümen aza· ba§kanlıırnd11 dört d~vlet antantmrn 
helt-re hiçbir euretlf'! zarer ,·erecek ıe- larr, Ticaret oduı üyeleri. tiicçar, konseyi halinde toplanmışlardır. 

İngiliz - F ranaız plim: 
1 - Deniz kontrolü kalmalı, 
2 - Kara kotrolü de lı:almab, 
3 - Gönüllüleri geri çekmeli, 
4 - F rankoya muharib kakkı 

vermemeli. 
Bitaraflarm pllm: 
1 - Deniz kontrolünde ea1lr 

deği9iklik yapmalı, 
2 - Kara kontrolünde e.aulı de· 

ğitiklik yapmalı, 
3 - Gönüllüler bahıinde müu

kcreye giripneli, 
4 - lki tarafa da muharib hakkı 

vermeli. 
Bu ay;rı ayn nok.tai nazarlar kar 

,ısında ed alikadar olanlaruı, yani 
İspanyada çarpışan iki tarıfm dı dü· 
ıWıceleri şudur: 

Franko kendisine muhırih hakkı 
tanınmaımr iıtiyor. Bu ıu"tle, g_,ne· 
ralin tezine İtalya ile Alruanya mtleı· 
lıeret etmij lndunuyorlar. 

Diğer taraftan, p:eneral Fraııko gB· 
nülliilerin çekilmesfne raı1. Fakat, 
bunun için gene kendieine muharib 
hakkmm tanmmım ileri Jiirityftr. kilcl~ tersir eailenıeı. bakkal ve eana.f u.rurt ihtiy•~ NEŞREDiLEN PROTOKOL 

MADDE: 10 -Fransızca dört nUı maddelerinin ucualatılmumı ı<S. Dört nazır ıu p1·otokolu inı.za ~· İspanya hükumeti ise. ~nttno.ı~ 
ha olarak yazılmış ve birer nüsha!! rütmütlerclir. mi~lerdir: ' rin !;ekilmesiııe rm olmuyor ve Frua 

koya muharib hakkı '·eritmesine de 
itir~ ediyor. 

Bu suretle, ihtilaf içinden çıkıl• 
maz bir hal alnu' bulunuyor. 

HARP DEVAM EDiYOR 
Vitoria 10 (A.A.) - HükUmet• 

çile1', Valmaseda civarmdaki mev• 
zilere kartı bir mukabil taarnıs 
yapmıtlaraa da bu te!ebbüsleri 
muvaff akiyetıizlike neticelenm İf 
ve büyük zayiat vererek ricat et' 
mefe-ınecbur kalnutlardll'. 

Santander ovuma hakim bulu
nan ıntlar asilerin elindedir. 

Madrit 10 (A.A.) - Reami teb
lii: 

Madrit c:epheai lataatımız BrU" 
netteia cenubunda •i cenahtaıs 
ilerlemei• devam etmektedir. 

Villanueva del Prodiillo mın· 
takasında sol cenahtan dütmaııı 
muhasara etmekteyiz. 

Amerikada 'Vahim 
bir şaki/ aldı 

lefanbuld• hararet 34 
darace7I buldu 

Hava iki ıündeııberi yine fe~ 
blAde ııcak ıeçiyor. Evvelki güıs 
ve dün hararet 34 dor~eye çıknııf 
tır. Dilaı 6iledeıı ıonra her taraf 
tatil olduiundan binlerce kadıP 
erkok plljlara, deniı kenarlann' 
akın etmittir. 

Nevyork 10 (A.A.) - Amerİ~ 
bda ıim~iye kadar ,Uıden f aı:l~ 
&lUm vakunıa ıebebiyet vere!' 
tiddetli 11caklar ıiı,ide artın~· 
dır. Sıcaklar ı,arle devam eder~ 
&IUm va.kalarnırn daha T&hbn bit 
tekil almaımdan korkuluyor .• 

Atlna ıo (Huıuıl) - Sıca!cl•! 
Yunaniıtaınn her tarafmda i~ 
gündenberi daha siyade fazlal~~ 
mf1br. Dün b'1rada termom.tre .:JV 

dereceyi hulmuftu. 
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MEZHEP KAVGALAJ:ll 
SÜNNİLİK VE SIJLiK MLJCADE LESİ 

Tefrika numarası: g Yazan: ZIYA ŞAKIR 

Habire zindanlarında kim varsa 
hepsinin başlarını kesin! 

Halife ordusu kumandam• onunJ 
h.aşmı kestirerek bir mızrağa ge·İ 
Ç~rtınıt. Medine sokaklarında gez-ı 
dırtnıitti . Batsız cesedini de zali
fane bir vahtetle, Medinenin Ku-
e kapısında salbettirmi~ti. 

imtihanına maruz kaldığını anl~-ı 
mİ§tı. Bütün kuvvetile ve son u
midile halife ordusunun üzerine 
atılmıştı. O koca orduyu, bir ham
lede dağıtmı!tı. Eğer bu h~mle, 
bir kere daha tekrar edilseydı, Ab
basi ordusundan hiç bir şey kal
mayacaktı. 

J:larp meydanının vaziyeti, çok 
fecıydi. Ehlibeyt uğrunda can ve·ı 
~en bu zavallıların cesetleri, oldu
&u yerde teı-kedilmitti. 

Nihayet Muhammed bin Abdul
~-h~n. akrabasından bir kadın, bu 
acıaya tahammül edememisti. 

piğer maktullerin kadın ve çoc~k-

Fakat, bu genç ve acemi ihtilal-
ci; kazandığı bu parlak muvaff a
kıyetten istifade etmeyi bileme · 
mitti. (imamı Ali) evlatlarına has 
olan mertlik ve kahramanlık his
lerine kapılarak· kaçanları takip 
etmemişti ... Abbasi ordusunun ku
mandanı (İsa) ise, büyük bir so
ğuk kanlılık göstererek, ordusu
nun dağılan efradını toplamı§; 
mahirane bir manevra ile, baskın 
tarzında bir mukabil taarruza geç
nıisti. 

&rını toplıyarak o ölüm mah§erİ· 
lle gitmİJ .. kanlar içinde yatan o 
C~setleri, gözyatlariyle sevgilile . 
l'ıne defnettirmi§tİ. 

Halife Mansur; zekası ve or 
~usunun kuvvetiyle (Medine) de

i bu isyanı bastırdıktan sonra 
derhal isyanın ikinci cephesine 
Reçmiıti. 

Basra ve Ahvazda isyan eden lb
h~him, büyük kardeti Muhammed 
ın Abdullahın (Medine) de uğ

l'~dığı felaketten haberdar değil 
dı. Başına oldukça mühim bir kuv
\'et loplamıt; halifenin ordusuna 
birkaç defa, ağır darbeler indir
blitti. Hatta bir def asında; bu or
~uyu· (Kuf e) ye kadar ric'ate mec 

·~· ... . . . .... . 
lU balman ordunun da, ıerbe;t k;. 
larak tarktaki orduya iltihak et
~esi üz~rine; Jbrahimin vaziyeti 
hırd~nbıre müıkülletmiıti. 

İkı. o:du, son ve kal'i harbi ver
lnek ıçın Fırat sahilJerinde karşı
l~~mı?l~rdı. İbrahim, Kerbela şe
hıtlerının kan1ariyle sulanan bu 
topraklarda, hayatın en çetin bir 

'-11ıw1Mttıııııııııwrurıınıııııı1111uıuııııııııı1ttt111ıt1111ııı1111111111ııııı 

Sağlık 
Servisimiz 

BU8U81 doktorumuz Pazartesi g11nlert 
aaat on bet buçuktan ytrmfye ka4ar gao 
zetcmtz ldarebaneatnde, Cumartut gllnlert 
de aaat 1' teo 19 a kadar LlleU Tayyare 
apaıtunanlan ikinci daire Oç numarada 
dalma okuyucularımızı yedi kupon ı:ııuka. 
bilinde kabul eder. 

Ayni ıekllde d~ doktorlam:ıız da oku
yucuıanmwn emfrlerlııe tıazır buJunmak. 
tadır. Diş doktorumuz FatıretUn Dl§meo 
Parmakkapı IaUklAI caddesinde 127 numa· 
rada pazartesi günler! aaat 14 Ua 20 ara. 
mnda bulunduğu gibi doktor NtcaU Pak· 
il de Karaköy Mahmudiye caddeat ı-2 
numarada ealı ve cuma gUnlert aynı eaat. 
terde okuyucularımızın dişlerine bakaca!.· 
lar \'e utak tedavilerini yapacaklardn. 

Ayni zamanda Beştktat tramvay cao 
dest Ertp apartımanmda Btlnnetct Emin 
ll'idaD mWıtaç okuyucularmımn coculr 
larmı ıonnet edecektir. 

A.) rıca Aksaray Pertev Eczanem ya. 
ıımda M2 numarada IUnnctçı ve mbbat 
memuru Nuri Eş.siz KURUN doktorunun 
vereceği enjekslyonlan beherlnl yedi ku
P<>n mukabilinde ve abonelerimize eıı ebo 
ven ıeraltle çocuklarmın IJÜDnet nmeıı

Yelertnt yapacaktır. 

latmıertnJ yazdığımız doktor, dlf~I H ann 
netçilere müracaat ederken KURUN"un 
hizmet kuponundan yedJ tane g~tUrmelr 
l!vmdır. 

..--KURUN---. 

Bu hücum o kadar seri ve o ka
dar umulmaz bir tarzda yapılmıştı 
k!; zafer ne~esiyle sermest olan 
lbrahimin kuvvetleri bir anda eri· 
yiermitlerdi. "' 1 

İbrahim, - büyük kardeşi Mu
hammed bin Abdullah gibi -
muhtelif yaralar almasına rağmen 
son nefesine kadar elindeki kılıcı 
terketmemişti. Nihayet bir akşam 
güneşi, Fırat sahillerinin kumları 
p ..... : ... •nn kıwl ••• 1rı ..... "' seroer
ken; imamı -Aıırtin bu cesur hafi-
di de, al kanlar içinde yere seril
mişti. 

(Ehlibeyt) i takip eden ve sonu 
gelmiyen facialardan, bu kanlı 
haile de bu suretle hitama ermitti. 
Fakat Abbas ihalifesi Mansur da· 
cidden büyük bir tehlike geçirmiş
ti. Eğer, bu ihtilal acemi ellerle i
dare edilınemif, ve böyle bir neti
ce vermemit olsaydı; hiç şüphesiz 
ki Abbasi saltanatı bu iki karde· 
tin indirdiği darbe ile tarihin ka
ranlık mezarına gömülüp gidecek
ti ... Lakin Mansur; zekası, idaresi 
ve bilhassa muhtelif harplerde piş 
nıit olan ordusunun cevvaliyeti 
sayesinde; hem şahsı, hem de he
nüz teessüs etmiş olan Abbasi sal
tanatını, büyük bir f eli.ketten kur
tarabilmitti. 

Halife Mansur, bu suretle müt
hit rakibini imha ettikten sonra, 
büyük mikyasta bir intikam hare
keti batlamıttı. Baara ve havali
ıinde, asilere yardım edenlerle 
bunların bütün ailelerinin efradı 
kimilen idam edilerek· evleri bile 
temellerine kadar yıktırılmıf .. tat 
taı üzerinde bırakılmamıttı. 

Bilhassa (Medine), en korkunç 
bir intikam sahnesi halini almııtı .. 
l~yanla l\}J.kadar olanların isimle
rınden ve cisimlerinden nam ve . ' 
nıtan bırakılmamıf tı. Kesilen 
bqlar, yıkılan ocaklarla da ıktifa 
edilmiyerek, bunların bütün hur
malıkları köklerinden budanmıf .. 
ateşlerde yakılmıttı .. 

Halife Mansur, (İmamı Ali) to
runlarının malik oldukları bütün 
mal ve emlakin haciz edilmesine .. 
~er ı~ne (Mısır) dan gönderilen 
bır mıktar zahirenin de derhal ke
silmesine emir vermitti.. O ııra
da (İmamı Ali) hanedanının en 
büyüğü olan (imamı Cafer Sadık) 
bu korkunç emir kartısmda titri
yerek: 

bile bulamayacaklar. Sokak bat· 
larında dinlenmeye mecbur kala
caklar. Resillüekremin evlatlarını 
dilendirmek.. Yersiz, yurdsuz hıra 
karak boyunlarını bükmek; (Emi
rülmüminin) adını taşıyan (Hali· 
feiresü)) a yakıfır mı? .. 

Diye haber göndermişti. 
Hi\Ji fr.; bu yürekler parçalayan 

şikaye'..,~, şu kısa cevabı vermi§: 
- Ölüm, insanları her türlü ıs

tı:-apt-:ı.n kurtarır. Bu tekilde yaıa
mak gı: ç geliyorsa, ölüm, kendile
rim bekliyor. 
Denı i~ti. 
Haı : te Mansur, bununla da ikti

fa etn:e:ni,ti. •. Üç yüz kahramanla 
koca Abbasi ordusunun sel gibi 
hücumlarına karşı koyan (Muham 
med) in kesik başını, (Habire) 
kalesinin zindanlarında yatan ba
bası (İbrahim) e göndermiıti. 

İbrahim, oğlunun kızıl kanlara 
buli\nmış başını görür görmez; 
hariku!ade bir metanet göstermiş .. 
ıı .. zierinden taşan kızgın yaşlar· 
aksakalları arasına süzülüp gider
ken, acı acı gülümseyerek; o ba
şı getiren adama: 

- Git .. efendine bildir ki .. bü
tün zalim hükümdarlar gibi, onun 
ikbal ve saadeti de çabuk geçer ... 
Duuyall..ı, lı · • ~ ~ f;uı~liı Ç .. 1... fS''i 

meden, hepimiz bu fani cihandan 
göçüp gideecğiz .. Yarın; o da, biz 
de, (Rabbü!alemin) in huzuruna 
çıkarak: hu dünyadaki hareketle
rimizden hesap vereceğiz. 

Dem itti. 
Halife Manaur, kendisine söyle

nen bu sözlere, evvela hayret et
miıti. Ve sonra· kimbilir yine na
sıl bir evhama kapılarak büyük 
bir sinir buhranı geçirmit: 

- Kesin.. Habire zindanların
da kim varsa, hepsinin kafalarını 
kesin ... 

Diye emir vermişti. 
Bu emir, derhal kale kumanda

nına tebliğ edilmişti.. Ve aylar 
danberi ağır zincirler altında ka
lenin derin zindanlarında inl~yen 
yirmi sekiz kişi, birkaç dakika zar 
fında kılıçtan geçirilivermişti. 

Mekkc ve Medinede bulunan 
(Ehlibeyt), artık bu topraklarda 
b~rınamayacaklarım hissetmişler
dı. Dedelerinin yurdunu terkede
rek, şuraya buraya hicrete karar 
vermiılerdi. 

Bir kısmı, Yemen taraflarına, 
Habeşistana, Şimali Afrikaya• git
mişlerdi. Diğer bir kısmı da İran, 
Azerbaycan, ve bilhassa Horasan 
taraflarına zidip yerle§meyi tercih 
eylemişlerdi. 

(Ehlibeyt) İn bu suretle etrafa 
dağılması, islim aleminde muhte
lif hadisata sebebiyet vermiıti. Fa 
kat bunun en mühimmi, Azerbay
can ve Horasan taraflarında (Şi
iliğin kökletmesi idi. 

işte bu tarihten itibarendir ki; 
Türkler artık kendi milli ve siyasi 
işlerinin hudutlarını tecavüz et -
mişler .. henüz bir asırdanberi ka -
bul etmiş oldukları (islim dinİ)· 
nin siyasi mukadderatına karıta
rak, çetrefil bir davaya gİrİ§Mİf· 
lerdi. Hlzme' kuponu 

Bu kuponu gazete ıoaresıne getıreı:ııer 

l - ((UçU.k UAıılarıw paraau tıutınrlaı 
2 - K11runwı hekJmlertne parıuıız t'taktrr 
fıprar. 

s - Hukuk ve man mUıavlrleı1ııe beı 
lUrıo kanun yollarmı parasız ıorup llğrenlr ....., 

- Hanedanımızın yüzlerce ef. 
~a.dı; bugüne kadar, f akri zaruret 
ı~mde metakkatli bir hayat geçi
nyorlar .. ıereflerini muhafaza et
mek için bütün bu sıkıntılara mü
tevekkili.ne sabrediyorlardı. Bun
d~n sonra, ne yapacaklar. Artık, 
bır lokma ekmek• bir tek hurma 

Vakıa Mansur, saltanatının son 
senelerine doğru, fikir ve muha
keme itibariyle bir hayli yükıel
mit .• gerek (Eba Müslim) i nan
körce katlettiğine, ve gerek (Ehli
beyt) e karşı reva gördüğü feci 
ve kanlı muamelelere çok neda
ınet etmi§tİ. Hatta· yaptığı haksız-
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Mevsimsöhbeti 
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! 
insanla dünya arasındaki uy

gunsuzluğu, tezadl' yaz, her vakit
ten, her mevsimden daha büyük 
bir kuvvetle belirtir. Sıcak, insanı 
uyuf turan, tatsız, berbat bir içki
dir. Toprağı bir ana gibi verimli 
yapan, tarlaları olgun başaklarla 
dolduran. dalları yemitlerin ağır
lığı ile eken yaz, bizi kısırlaştırır .. 

Canlılar içinde yalnız arı ve ka
rınca çalışır. Arıya §&tınıyorum. 
Çünkü, o· bin çiçekten emdiği ek
sirlerle sarhoştur. Ağzında maya
lanan balın kokusu, batına vurur, 
içi kızgın günetlerden daha 
ateşlidir. Gevrek peteğini, mırıl
dana, mırıldana, doldurur. 

Ama, karınca böyle değil. Alev
li göğün, üstüne bir saç gibi ka
pandığı tutu,mut topraklarda ken 
dinden büyük taneleri sürükliye-
rek bunalır. 

Karıncayı bize çalııkanlığın ör
neği diye gösterirler. Keskin ze
kalı "li.fonten•, bile bu masala 
inanmıştır. 

Fakat, açıkcası fU, ki karınca· 
nın çalışkanlığı, güzel ve büyük 
manalı bir çalışkanlık değildir. 
Onda cimri, nekes adamların ha
li var. Alnının teri hiç kurumaz. 
Kendine lazım olandan beş kere 
daha çoğunu toplar. Yuvasında 
büzülecek kadar bile gövdesine 
yer yoktur. Aç gözlülük yüzünden 
çatlayan oburlar gibi, o da, bütün 
kıf, rahat rahat· serile serpile uzan 
maktan mahrum, bir köıeye kıvrr 
lır. Her yıl, bahar, çiçek kervanla
rile kırlarda konup göçerken on
larda bir ikinci çırpınma hatlar. 
Yuvalarında çürüyen, bozuk ko
~ı-~a.- 11-.ren~ h~vAıııtnı zehirli
:yen artık.zahireyi d~rı atarlar. 
Fakat asla ibret almazlar. Bu hal, 
bu yersiz yorgunluk onlara <len 
olmaz. Yaz gelince, yine o doy
maz İftahlarile biriktimıeğe bat· 
larlar. Bize örnek diye gösterilen 
faziletli karınca, işte böyle aç göz
lü, bu kadar ihtiraslı bir mahluk· 
tur. Batlarken yazın toprakla in
san üstündeki ters izlerine biraz 
dokunmuftuın. Evet yemiıleri bo
yayan· kavunların içini serin bir 
balla dolduran bir ana karnı gibi 
çatlak toprak, ancak bu kızgın 
günlerde doğurur. 

Biz, insanlar bu mevsime "ölü,, 
deriz. Kara kıt içinde inine çekilip 
uyuyan hayvanlarla, bu bakımdan 
bir yakınlığımız göze çarpar. Mek 
tepler kapalı, meclisler kapalı, 
mahkemeler kapalıdır. Şehirler
deki it tutarı, yarıdan daha aJ&ğr 
lar& iner. 

Yaylalara, deniz kıyılarına göç
batlar. Hazım yollanmız bozulur. 
Çünkü yemekten çok• içeriz. Kı
mıldamak, çekitaşı kaldırmak ka· 
dar bizi yorar. Esnemek bile bir 
spordur. Hele yayladan kasabaya, 
plajdan fChre dönmek kutba seya
hat neviinden bir §ey olur. 

sız değilsiniz·. Bu satırları ben sr 
cakta yazdım, siz de sıcakta oku
yacaksınız. Bana hak vereceğinizi . 
umuyorum. 

Evet, yaz, zenginlerin mevsimi
dir. Çünkü sıcaktan kurtulmak, 
göç. Soğuğa lutr bir kürkle de• ya
malı bir hırka ile de kartı durulur. 
Lüks bir ,anday ile adi bir zıbına 
rüzgar, aynı kuvvetle çarpar. Gü· 
müt radyatörlü parıl parıl bir ka
loriferle bir çalı ocağının bir saç 
sobanın, bir toprak mangalın sıca
ğı birdir. İtin keyif zevk yanı tabii · 
baıka .. 

Gel gelelim sıcaktan böyle 
ucuzca yakamızı sıyıramayız. Kay 
nar buğuların geçtiği kalorifer bo· 
rularından, buzlu ıular kotturarak 
ortalığı serinletmek kolay değil. 
Rüzgarların hiç dinmediği yerler
deki kötlere yerle,mek• güneıin 
sık yapraklarından süzüle süzüle 
yeri bulamadığı yemyeıil korular 
da balık ağı salıncaklarda yan gel
mek için bol para ister. 

Zaten para olduktan sonra İn· 
san evinden kımıldamadan da ya· 
zı uzaklatbrabilir. Şam kaaları ne 
güzel ömeklidir. İçinde tepeleri 
oyma taçlı mermer direklerin ak 
gölgeleri yüzen havuzlu salonlar
da, somaki sedirlere serili ipek til• 
teler, serin fiski~eler arasında sİ· 
cak duyulur mu? 

Hele bu hawzlara iri huz kalıp. 
larını atar• suya titeleri terleten, 
gümüt ağlardaki meyvaları buğu· 
}andıran bir soğukluk verirseniz, 
yaz nerede, sıcak nerede kalır? 

Fakat bunun için maaş yetmez, 
orta hallilik yetmez. Zengin ol
mak, dütünmeden harcay.abilec:ek 
bir halde bulunmak gerek. 

Sonra, İstanbul ve hemen he
men bütün Anadoludaki yalı iıin· 
de iklim 4artları hiç dütünül~e
mittir. Şimdi çektiğimiz 11cak 
eziyette biraz değil, birçok da 
bunların payı var. 

Sıcak, Bağdat da İıtanbulda. 
kinden, İzmirdekinden daha iyi 
kartılanmııtır. 

Ama, sevgili okuyucular• ma
d~m ki paramız yok. Çenemizi ne 
dıye yoralım! Sıcağa idman ede 
ede belki cehenneme alışır, müka
fatımızı orada görürüz. Tesellisi 
bizim nemize yetmez! .. 

. Askellk lflerl J 
Emınönü Askerlik Şubesinden: 
Şubemizde kayıdlı emekli ve ye. 

dek subaylarla askeri katib ve me. 
~~rlardan 35 - 36 senesi §Ubc ha· 
rıcıne çıkarak akibetleri meçhul ka· 
lanların bulundukları mıntakanm 
şubesine müracaatla şubemizi hah • 
d 1 .. 1A I er ar etme en ı an o unur. 

Ben, zengin olmadığım için yazı ,.. __ 
ıev.mem. Bu düıüncemi söyledi- -~s=-~A~F-0 ____ ___ 
ğim vakit bir dostum -•mıı: A Dod · 

r-'S' • e • H. Rifat 
- Bu da nasıl lakırdı? ... 
Demişti, Ne söylesem bu inatçı Sayfiyede okunacak güzel 

arkadatm: bir roman 
- Laf! V AKIT Kitabevi • 100 kuruş 

Diyeceğini bildiğim için sus- --------------
muıtum. Ama, ıiz onun gibi insaf· 

lrkla.rı tamir etmi! olmak için, (1- - YENi ROMANLAR 
mamı Hasan) ın torunlanndan bir Ç 
zatı (Medine) ye vali tayin eyle- 1p18 k J 8 r 
mitti. 100 Kuruş 

Açlık 
SO Kurut 

Yazan: 

Refik Ahmed 
SEVENGIL 

Fakat onun bu hareketleri; ar
tık kendi lehine hiç bir fayda te
min edemediği gibi; lran, Hora
san ve Azerbaycanda da artık si
yasi ir zümre !ekline giren (Şii)
liğin açtığı büyük cereyanın önü
ne geçememiıti. islim ve Türk a
lemini, o günden bugüne kadar 
birçok sademelere maruz bırakan 
mücadele, büsbütün yeni bir saf- Dağıtma yeri V AKIT kütüpanesi 
haya girmitti. 

0

(Ar/;ası 1:ar) 
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Tefrika Numarae1: 7 Yazan: Fellk• Bavman 

Çete, poli~ merkezlerini basılJor / 
Con Dillinger çetesi efradı, 
rovelverler, cephaneler, zırhlı 

mitralyözler, tüfekler, 
yelekler aşırıyorlar! 

1924 sene.si Temmuz ayında 
bunaltıcı derecede sıcak bir ak
fam üstü. lndiyanada Mursvil
de müstemleke malları 111tan 
tacir Mister Morganı karm.anyo· 
la etmekle, Con Dillinger, ceza 
kamında ceza yazılı ilk ıuçunu 
i§liyor. O zammı 21 yll§ında bu· 
lunduğundan, 4 sene ulahha
neye ve sonra 4 sene de hapi!
haneye kapatılıyor. lslah1ıanede 
ortalığı altüst eden delikonlı., 
'lıapishanede uslanmq göründii· 
ğünden, vali, mütebaki cezasınt 
affediyor. Fakat, çok ,geçmeden 
aldmıdığı aııl<l§ılıyor. Çünkü, 29 
yll§ında tekrar .serbest kalan de· 
Ükanl1> hapühaneden çıkar çık
nuu, karmanyolalar, banka bas
kınlan biribirini takib ediyor. 
Blô/ton banka.n baskınından 

bütün dile gelm yen fedakirlıklan ile] en son ııistem silahlarla teçhiz edilme· 
herkesin canını ve malını muhafaza sine yetecek derece~e ~ü~liyetli sil~h 
etmek üzere didinir, fark gözetıneksi· ve cephan~ ~le geçırmııtı. Dol~yısıle 
zin işin iç yüzünü hiç bilmiyen, h ç· de. Con Dılhnger gangster çetesı, çok 
bir' makul ve mantıki sebeb mevcud ı korkunç bir hil'\·iyet edinınit, demek· 
olmadığı halde suçluyu bir kahraman ti; artık sadece tehlikeli saymak, ,·a· 
olarak görmek istiyen halk tahakasr ziyeti tam dehşetile görememek sayı· 

lırdı! nı da ayni öz,·eri ile, korur! 

Halbuki, aslında. suçlu, bir kah
raman de~ildir~ bilikis, sadece bir 
ııu~ludur! 

Amerika Birle;ik hükumetleri za· 
hrta te§kilatı da, o :ıaman kendi preıı· 
tijlerinin bu baskınla bozulmasrnt!an 
ziyade, haıka bir sebeple büyük üzün 
tü duydular: Ohöm polis merkezini 
ha!an Con Dillingerin gangster çete· 
si, hu suretle bütün bir ııuç k'umpan
yası efradmm tepeden tırnağa kadar 

dolayı Con Dillinger, tekrar ya- --------------
kal.anıyor. 22 Eylül 1933 ıari· ,_ ___________ ...., 

rihinde yeniden tevkif edilen B Q R S A 
bu a=ılı delikanlı, Lima. Şeri.fi· 10 • 7 • Y.Sl 

ne, ytttr:i. Limanın en yüksek :a- ı-------·-------
bıta amirine gönderiliyor. Şeri· ............ Pdm lfuetll ........,, .. 
/in hapühanesinde iki lıaf ta kal· mde maemele ............,. •nrn1e• 

...a u dn npaa11 •bt ~tıanm. 
dıktan sonra, bir gece eski ha- ---------------• 
pishane arkada§larından üçü 
gelerek, J essi Sarbcr ismindeki 
Şerifi öldürüyor ve onun resmi 
otomobilile. Gon Dillingeri kaçı· 
np, kurtanyorlar. Bu hususta 
bir dördüncü arkada§ın da yar 
dımı dokunuyor. Kaçarken "Şe
rifin. resmi otomobili içerisinde, 

meçhul gece ziyaretçileri oturuyordu. 
Ve direhiyonu idare eden de ... 
Reis Con Dillinger.ai!,, 

Con Dillingerin hapishaneden ka· 
çınlmak suretile kurtarılışmdan 10 
glln sonra, lndiyanada Oböm polis 
merkezinin kapı ve pencereleri kırıl
°dL 14--15 tC§riniewel gecesiydi 
nokta bekliyen memur, ne olup bit· 
tiğini anlıyacak Yakit bulamadı. Bas· 
kıncılar taraf mdan, bir kur§unla der 
hal yere serildi. 

PARALAR 
• 8terllD 628.- Pezeta 
ıe Dolar 127,- • Karlr 8l-
le Fralllr 08- • Zloti 23-
• Liret 116- • Peoıo 26.-
• Belçika l'r. 8'- •IAJ ı'-
ıe DrahmJ 28- • Dinar 1>2 -
•JmçAFr. 675,- Yen -
•Len ~- • Kroa ı...c 82 -
ıe nortn 68.- • Altla 1048 -
•Kron Çek. 8'- •Banknot 257 -
• ŞlllD Avu. 23-

ÇEKLER 

• IADdn 62'1. • \'l7UA ' 1962 
• Nnyw• 0,7895 • lladrlct 18 8i63 
• Pu1t 20.'36 • BerUD ı 9676 
• lıUl&lıo 16 0160 • v.,..,.. •.17 
• Bı1llr.MI '6900 • Budaptllte 8 9876 
• Atlna 87 1610 • 8t1kret 107 Ol75 
• Cezıftft 5,4jô() ... .,..., 8' 4.> 
• BotJa 63,7008 • Tolrobama 2 n 
• Amaterdam U42:> • U011lumı 2' 115 
• PraJ 22.7275 • lltnkbobll 8,0988 

ESHAM 
it Baakıw 9 80 'hamftJ -

• Anadolu 2' - • Çlmenl:O 18.06 
ReJI 1 60 01t10D Del. -
.,u. Ra11"1Y • ...lı: Del. -

Uerkes 8Mlı 87. - a.ı,. .-
U. lllıtort.8 

Bomontl 
.-

9.-
~ m. - -
1'9Jefoa -

Haydutlar, bastıkları polis mer 
liezini altü t ederek, §Unları topladı
lar ve kapının önünde hekliyen iki 
otomobile 'üklettiler: Birkaç mitral· 
yöz. hir el Uz ine tiif ek, birkaç düzine 
ro,·eh-er. hir yığın cephane \'e bütün 
zırhlı yelekler! Hülasa, orada hu ka· 
bil ne rnr. yoksa hepsini!. ı--,-.-.. -:-,k_r_a_z_l_•_r---,-.-h-Yl_ll_e_r--1ı 

Bu i!'iİ son derececle süratle yerine • uıu T.Jlor. ı 1615 llütrUı 
getirnek. ~eldikleri iki otomohille. • • • • o 15 123 '1'nm9Q 
bit bir iz hırakmadnn kaçıp gittiler! • • • m l& lCI Rıbbm 

btJILDa!ıft1 9' - • Aıaadolo 1 

En ~eniro: sahadaki biitün pofü 
mt"r'~<' .. lni:ıin 't' ha~lı hulunduklarr 

l!:rrenf ltdk 96 - • A.Dadolv D 
112'1 ,. 1ı1 oo Anadoln m 
8. Emırum 00 75 llQm..U A 

l.'llO 
'°10 

8380 
miiclürlii' inin. hn hiç hf'klemedik· ._ __ , _____ _. ____ _ 
leri nıiitlıi ı::iirpr'zi duyar duymaz 
çılc;ma diincliikleri tahmin edilebilir! --..------------

Bu çıl~ma <liinii~, kendilerinin • PAZAR Pazartesi 
uğradı!,ları im prk a ırtıcı ve doğnı- Takvım l l Temmu ı2 Temmu: 
~unn i terseniz oldukça utandırıcı t2 C.E"'•el .J C.Evnl 
tnağhih'yetten rlola)ı (lf'ğilcli. Birçok uııa dol1IF 437 438 
nemlekf'tin zalnta memurları. suçlu· QOn batıfı 19,42 19 42 
arla hiç ara"ı ke ilmi yen uğra~madaı Sabalı nama& 3 00 3,00 
)ir mu\'affa' ivets:zlik üzerine rahil oııe namazı 1219 12 19 
ıe alımak b;r· halk kütlesinin müba· Odndt nauauı 16,19 16.19 

Üf&ID IWllUI 19,42 19.42 
.iigah güliimseyişini, göz kırpmak~ızm Yaı.. namuı 21.4J 21.43 
~azmetmeğe ahşkmdır.lar ! lmall I\ 2.23 S.23 

Zabrtanm mlicadelesi, asli umu- Yıtm geçen g11ııleı1 l 92 19.J 
!'daıkalaneünlen 173 172 

mun mtıllhazuma tabi bir seyir ta· -------------~ 
kih etmez. Zabıta, bütün vurtalan ve 

Bu aman vermez çete, artılt ele, n· 
vuca ınğmaz bir varlık teklini almı§tı ! 

Diğer bir vak'a daha oldu; ve 0-
börn polis merkezi baskmmdan tam 
24 saat geçer geçmez! 

15-16 te§rinievvel gecesi de, ge· 
ne İndiyana hükumeti hudutları içeri
sindeki polis merkezlerinden Peru 
polis merkezinin kapı '\'e pencereleri 
kırılarak, gene nokta bekliyen memur 
hir kurşunla derhal yere serilerek, 
Obörndeki ,.ak'a, aynen tekrarlandı. 
Mitralyözler, tüfekler, rovelverler, 
cephane '\'e bütün zırhlı yelekler aır 
rıldı, süratle otomobillere ta~marak, 
gene ııüratle, bütün çete mensupları 
kaçtılar! 

llc.uı ı].., p.ı!Il!J ı. .. k-• .--"~v-&h.io-

engel olmağa davranamadan, müsade· 
mesiz, kendi hetıaplanna zarar, ziyan· 
sız, işlerini başararak, kayıplara ka
rıttılar ! 

Artık, bu vazivete daha fazla ta· 
Iiammül edilemezdi. İ~e, kökünden 
bir son vermek gerekti ... Muhakkak! 

(Arkan var) 

Kütahyadaki 
elektrik santralı 
Memleketin birçok 
yeı ine ucuz elektrik 
cereyanı verecek 
Memleketin muhtelif mıntakala

nncla kurulacak olan büyük elektrik 
santrallan hakkındaki etüdlerden bir 
kısmı bitirilmiıtir. 

Kütahya santralı, ikinci bet se
nelik plana girecek fahrikalarclan 
bir lusmının enerjisini temin edecek 
ve ayni zamanda lstanbula kadar 
olan geniı bir mmtakaya cereyan 
verecektir. 

Santral için Porsuk çayı sahilin
de bir yer tesbit eclilmiıtir. Kütah
ya santralı 4 800 000 liraya mal 
olacak, muhtelif yerlere cereyan 
vermek için de aynca bet milyon li
ra harcanacaktır. 

Elektrik kilovatının satq fiatı 
santralda 0,75 'kuruf. Kütahya sa
nayiinde 0,61 ; Kütahya - lstan
bul hatbnda 1,22; F..skiıehirde 1,7 5, 
Bursa - Karaköy hattında 2,42 ku· 
ruı olacaktır. 

Piyangoda ••Y• 
kazananlar 

Türk Hava Kurumu Kadıköy 
Şubeıinclen: 

Şubemizin tertib ettiği C§ya pi -
yankoau 27 haziranda çekilmiıtir. 
Pazardan maada her gün saat 9 elan 
12 ye kadar biletlerle Cumhuriyet 
Halk Partisi binumda ıubemize mü
racaat edilerek C§yanm alınması ve 
31 temmuza kadar alınmayan C§YB· 
nın Kuruma teberrü edilmiı aa>:ıla
cağı ilin olunur. 

Her GürıBir lliftitye 

Bir otomobil ve bir 
sigorta oyunu! 

Georg• bir 11çrayıfta direksiyo· ---~ .. 11111-11111_.._,_,._...,.., 
na geçerek, Edile elile ipret etti: 

-Haydi, atla! Herberfc 
Edit, bir yandan ufacık burnu 

üstüne pudra sürerek, bir yandan 
el çantası aynaıına göz atarken, 
bu vaziyetini yan değittirip, 4 ün
cü defa pudralanıtına biraz ara 
verdi ve uf acık ayaklarından biri
ni uzattı, otomobilin basamağına 
koydu. Eskice ve küçük olan oto· 
mobilin içeriıine töyle bir göz gez 

Kuntse 

dirdi. Sonra: 
- Aa ! decli. Ben bu hırda vat 

sandığının içerisine giremem! 
Bunu der demez de, geriye çe

kildi, çabuk çabuk yürüyilfle• ıır
roldu! 

Georı, arkaıından muğber na· 
zarlarla baktı ve kendiıi de inme
ğe davrandığı ıırada, pantalonu
nun paçaaı frenin alt kıımında bir 
yere takıldı. Bacağını çekince de, 
pantalonu ta diz kapaiına kadar 
yırtıldı. Halbuki, taksitle yaptır
dığı elbisenin bedeli, daha tama
mile ödenmemitti ! 

-v '"'it --

Bekir delikanlı, apartımandaki 
daireıine pantalonun yırtığını dik 
mek üzere gözlü İğne ve tire aradı. 
ikisini de bulamadı. Gözlü iine 
yerine bulduğu 9ey, bir toplu iine 
idi! 

Bekir delikanlmm canı büsbü
tün sıkıldı: 

- Edit, otomobilime "ıandık·, 
adını koyarak, binmeie tenezzül 
etmedi. E, hakkı da vardı, ya! E
dit gibi bir icadın otomohi~~:z-
... ..- &•'-CY ıiJCi:i, 11 ~ u 

otomobile sahip olmalıdır. Ama 
elden ne gelir? Öyle bir otomobil 
ancak 2,000 le 3,000 mark arası 
bir paraya, ıatın alınabilir. Bu pa
rayı çalmadan nereden elde etme· 
1
., 
1 • 

Kapuun z.ili çalındı. Georı· açtı. 
Ufak tefek, tıknaz bir adam, yua
YU'Varlak görünü9ile karıııınday
dı. Ufacık, hemen hemen kirpik
siz göz kapaklarını kırpıthra kır
Plftıra, kendiıine otomobilin anab 
tarını uzatıp, tunları •Öyledi: 

- lhtiyataızlık etmipiniz, deli
kanlı! Anahtan, otomobilin üze
rinde sokulu bırakmıpınız. Her
hanıi bir kimıe, otomobilinizi ko
laylıkla a91rabilirdi ! 

- Aman atının da, tepe tepe 
kullansın! 

Böyle mırıldanan delikanlı• ka· 
pıyı çalıp anahtan getiren yaban· 
cının lıkoç desenli kravatına ıöz
lerini dikti. 

O, sordu: 
- Otomobilinizi yüksek bir 

meblağa ıigorta ettirmipinizdir, 
herhalde? 

- Sigorta ettirmek mi? Değil 
yüksek bir mebliia, bir marka br 
le ıiıorta ettirmit değilim! 

- Pek yazık! 
Bu mukabelede bulunan tıknaz 

adam, davetsizce içeriye ıirdi ve 
kendiıini prezanta etti: 

ta bedelinin tamamını derhal alır
sınız. Ve bu para ile de gene der
hal yeni bir otomobil ıatın alabi"' 
!ininiz! 

Georg• batından apğı hem sı• 
cak, hem de ıoiuk ıu dökülürce
sine bir saraınbya uğradı. Birden
bire Editi hatırlaladı, düt ündü, 
dütündü ve ansızın bir dütünca 
benimsedi. Kendiıini çılgına dön• 
düren bir fikir! 

Bu sırada, Şviybus, koltuğunun 
altındaki çantayı açarak bir doey& 
çıkarıp alelacele bir senet doldur
mut ve dolma kalemini Georgun 
eline tututturmuttu: 

- imzalayınız ! Bu, sizin ıaıuı:
nız olabilir! 
Kumpanyanın mümeuilli • 60 

Mark premiyi hemen tahıil etme
mit olmakıızın - gidince, Georı, 
planını kurdu ! 

Alqam saat sekize doğru evin· 
den çıktı. Apartımanın kap111 
önünde duran kapıcı Kli.fkeye· bir 
cıgara ikram ederek, dakikası da· 
kikaıına bildiği halde, kendiıine 
lif olıun, diye saatin kaç olduğu· 
nu ıordu. Ve gene lif ol•un, diyq, 
mit ıibi o aktam "Titanya palas,, 
ıinemasındaki bir filmin ilk göste
rilitinde hazır bulunacağından 
bahıederek, köte bqındaki iıtaa
yondan 19 numaralı otobüse bin• 
~ ~!"!~t&. ~n ıonraki iıtaay~n· 
tarak evinjn yolunu tuttu. Apart~ 
manın bahçe parmaklığına tırma• 
nırken· bir köpek havladı, Georı, 
bahçeye atlayarak çabucacık bir 
çalıbiın arkasma saklandı. Ora
da, köpek ıuauncaya kadar bek
ledi. 

Garaj pencereıini açmak güç 
olmadı; çünkü, Georg, sabun ve 
yün parçalan kullandı. içeriye ıi· 
rince, ortalığı karıttırdı, yan açıl· 
mıt bir benzin tenekesini dikkatle 
yere indirip ortaya yerleıtirdi. 
Batka bazı teYleri de etrafa dö
küp saçtı. 

Derken, benzinin üzerine akmıt 
olduğunu, çoraplarının ıılandığını 
farketti. Fakat, bu gibi teferruatla 
metıul olarak· girittiği iti yarıda 
bırakamazdı. Otomobili, kabil ol· 
dutu kadar •e11izce d19arıya çı· 
karmak gerekti. Knoıpe ıokağın• 
da "bulunmuf,, otomobillere mü· 
aait fiyatlar veren bir tacir vardı. 
Kendi otomobilini gizlice ona gö
türmeği taaarlamııtı ! 

Delikanlı, garajın içerisinde, 
direkıiyona ıeçmif, denemeyle 
uğratıyordu, ki dıpndan hafif bir 
gürültü ititti. Nefesini kesti. Gara• 
jın kapısı, usulca kurcalanıyordu •• 
Çok geçmeden kapı yavqça ara· 
landı· içerisi dıprıdan akseden 
ıtıkla bir parça aydınlandı. Ve bir 
gölge, otomobile doiru ilerleme
ie koyuldu! 

- Yarın telımillenecelı -
- Adım Şviybuı! Ben, "Ener- --------------

ji,, ıoıorta kumpanyasının mü- !LAN 
messiliyim; otomobilinizi ıiıorta Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
ett;rmeğe delalet etmek iıterim ! Ortaköy Katolik kilisesi Gültekin 

- Bu, ~lımdan bile ıeçmez, arka sokak No. 11 de İbrahim km ba· 
dotrusu! Bu sandık, 100 merk bi- yan Zeliha Benliceli 9.7.937 tarihinde 
le defmez ! Sandıfımu:a bıraktığı para için verilen 

Şviybuı, cebinden çıkardıiı ka- 23064 numaralı bonosunu kaybettiğini 
Jın bir yaprak cıgarasının ucunu aöylemiJtir. Yenisi verileceğinden es• 
ıaırarak, katlarını oynattı: kisinin hükmü olmıyacağı ilan olunur. 

(V. No. 22538)' 
- Böyle demeyiniz! 
Georg, hayretle adamın yüzüne 

baktı: 
- Ne demek istiyorsunuz? 
- F arzedelim, ki ıiz bupn 

otomobilinizi 2000 ve yahut da 
3000 Marka bizim kumpanyaya 
ıigorta ettirdiniz ve yarın da, bu 
otomobil qırıldı; öbür ıün, siıor 

KıRUN doktoru 
NacaaUn Ataeagu~ 
Her ıUıı 1C5,30 dan 20 ye kadu 

Lllelide Tayyare apartmıanlannda dairi 
2 numara 3 de hastalanm kabul eder. 
Cumartesi &ilnJerl 14 den 20 1• bdal 
mua1ene paruı1dlr. 
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Erzurum da 
Umumi Müfettişlik binasının 

temeli atıldı 
Vilayet içinde hummalı bir yapı 

ve umran f aaligeti var 
1
• E~urum, 10 (.A. \.) - Bu) ıl ,j. 
ayetıınizde in~aat faalh·cti büvük bir 
canl.ılıkla de, :ın etmektedir. Bu ann 
h~~' ~nda Ilıca nalıi) e merkezinde ·hir 
ükunıet hina~ivle nımlern bir nahi· 

Ye nıüclürii c' inin temel atıııu yapıl· 
hıı§tır. Yeni kurulan Ba~kale kaza~ı 
te kilatr tamaınlnnmı .. tır. Halk hu u
k~etteıı ı;ok}nf'mnun;Jurlar. Yeni.Jı~
h Uınet konaı;!nı~ 'e ka) makam e' mm 
eş smıfJı hır Jlkokulun terncJleri a

tıJını§tır. Bu temel atma nıera .. iıninde 
lln1umi miif etti~ Tah .. in (zerle kor 
konıutanı korı:eneral 1\lıızaff er Er..,ut 

I"' "e valimiz hazır huhmına~lardır. U-
h:ıumi miifcttişimizle nliıııiz hu \C" 
bi in~aat ılola ·ı.,ile hararetli nuh~k
lar söylcıni§ler , e çok alkı:;lanmı;lar
dır. 

Trahzon - Tehriz volunun ü tiine 
ta thyan bu mühim kaza ve nahiye 
tnerkezlerindeki re .. mi in~aat yarının 
bıamur iki fehrinin nÜ\ e-ini tı>~kil 
edecektir. 

UMUMi MÜFETTIŞUK BiNASI 
Umumi müfettişlik gurup in aatı 

hazırlıkJan tamamen bitmiştir. Büyük 
faaliyetle devam eden in~aat hazır-

lıkları yapıların çabuk biticeğini gös
termektedir. Dün umumi müfettişlik 
hina:-mm temel atma töreni büyük 
hir kalabalık huzurunda yapılmıştır. 
ıııumi miif ettiş Tahsin C.ıer çok can· 

lr 'e 'eciz hir söyle\ le ilk taşı koy· 
muştur. 

Halke' inin temel atma merasimi 
de hiitiin memur, subay 'e halkın hu
zuruyla yapılmı§tır. Yeni Erzurum 
hu kı~ )epyeni ı;imasi) le meydana çık· 
mı~ olaeaktır. Binlerce u ta \'e amele· 
nin hunınıalı faalhetleri sehrin ha-. . 
yatıncla hiiyiik hir cle~işiklik yapmış-
tır. Vilayetin lı~r tarafında yeni yapı
lar haşlamak ~7.eredir. Ru hafta için· 
de Tortum 'e t~pircle kaza hükümet 
hinalarmm temelleri atılacaktır. 

ERll!RUılt/JA Ktif,TÜR iŞi.ERi 
Erzurum 'ilayeti, kültiir işlerinde 

bu ) ıl tam 8eferber haldedir. Bu haf· 
ta içimle Duınlu nahi) e 'e Hinis ka· 
za merkezlerinde be~er hınıfh mek· 
tepforin temelleri atılacaktır. Son 
iki ay içinde temeli atıaln 'e inşa va· 
ziyetine giren mekteplerin 1ayısı 21 i 
bulmuştur. Yeni yıl Erzurum ilk ted
risatının en 'erimli senesi olacaktır. 

~Köylü günü 
Zonguldakta büyük bir neşe 

içinde geçti 

Zonguldak. (Hu u;;i) - Halke, i
nıiz bir S)danberi köylere geziler ter
tipliyor. Halke, i lıe\ etlerinde lı.-kim . , 
ıiraatçiı ha~ tar gihi uzmanlar 'e aile-
ler de bulunuvor. Ha talııra bakılarak 
lli1•r olanları Jıa;;talıaneye ya tırıl 1) or, 
fakirlere para-17. ilaç sa~lanı\'or. ı·o-r:- • ~ 

cuklara kağıt, defter, kalf'm da~ıtılr 
yor. Kö) Jiiniin dertleri ihti) açları ;;~
rcniliyor. o ) al durumları incelcııi
) or. 

Kö) liiler Halkc\ inin zivarf':llcrini 
iade için 200 ki-ilik bir kafile ile ~eh· 
re gelcliler. ğırlandılar. şereflerine 
500 ki ilik hir iilen ' 'erildi. O gün. 
Zonf!!tldağın Kijy)ü Giinü oldu. Kii)
lüler i~in tertiplenen mii aınerf'nin 
Programı çok Zf'llJ.!İntli. kii\ lii nı i~a· 

firler canclan hir alaka ilt' ~,·rettilrr. 
Knylii 111 i afirlı-r. kö, leri~e e' jnç 

heyeran içinde <liin<lüle~. 
. Halke, i he) etleri ) akında kii) gt>· 

.ıılerine de\ ama lıa lı) aeaklardır. \ ' ali 
' 'c Parti ha kanı H. \k o, <la hu he 
Yellerin ha, mda kö' leri dola-.acaktır. 

'l.orıguldnk 1 alisi Halid Alım l.iil lıi
leı e t•erilcn zı"ı.a/cttc nutuk sÖ)lii)or 

Bafrada şehir plinı 
Bafra ehrinin halılıazır lıariıa~ı 

ile ınfbtakheJ planının tanzimi için 
hetediyece \ ekiletten iılrnilen mü-

nadc gclın' tir. Hııritanm ~aptırılnıa· 

Si_) akında münakasa) a sıkarılaca.ktır. 
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ı Karabük'te 1 

Yeni bir şehir 
doğuyor 

KAŞ 
Kaymakamı da,hakimi de, Müd. 
deium umisi de vekil olan bir kaza Karabük - Demir ve çelik fahrikn 

ları henüz kurulmadığı halde. burada 
hummalı hir faaliyet varılır. Fabrika· 
ların a-ıl kurulaC'a~ı 8aha olan Öte· 
bükte henüz kazn;a ve doldurma i~le
ri , .e heton kazıkların çakılma"iyle 
uğra,ılıııaktadır. Şahmerdanla çakılan 
hu kazıkların hoyn yirmi metreyi hu-

lu) or. Fabrikalar ~ahaı:.mda hir de 
muvakkat el<'ktrik santr.alı )·apılnıak· 
tadır. Ritnıek üzere olan hu santra) 
yapıldıktan . onra. c;alışmalar. niihet 
mıuli) le ~<'l'cleri de de' anı cdeeektir. 
Yine hu ı:.alıa için<lf': hir posta - tel
~rafhane ile hir giimriik hinası ,·apıl· 
•.ı:ıı~ olup faaliyctteclirler. i~tan .. ·yonJ.a 
Otehiik kiiprü"i.i araı:.ında, Safranho· 
lu o. eı-i üzerinde hir de pofü kara· 
kolu te.;i edilmi. hulnmaktadır. 

Fabrikalar sahasmm dışında iı:e 
yeni bir şeJıir doğmaktadır. Bu şehir. 
istasyona takriben hir buçuk kilomet
re me8afede ve Ötebükle Karahükü 
hirihirine hağlıyan köprünün karşr 
~mda, bağlar üzerindedir. Burada me· 
mur1ar, rnfütahdemler için yapılan 
e,Jerin miktarı vinniyi hulmu~tur. . ~ 

Bekar apartnnan1arı namiyle de mo-
dern hinalar yapılmaktadır. Bundan 
başka, tren köprüsü ile çay araı;mda 
hir amele malıal1eı'İ doğmaktadır. İş· 
çiler için. hir Hra üzerine in~a edil
miş 'e edilmf>kte olan evler. güzel bir 
manzara te kil etmektedir. 

A.h~ab ÖtehülC köprfüünün yerine 
de. tek gözlü beton bir köprü in§ası
na ba~lanmı§ttr. 

Bartın da 
Kömllr madeni 

aıanılıgor 

Bartın kazasmm Arıt mmtaICa m
da mevcud olduğu anlaşılan zengin 
kömür madenlerinde, Maden Tetkik 

\e Arama Emtitüsü tarafından, geçen 
iki sene zarfında müteacldid defalar 
tetkikat yaptırılmıştı. Geçen sene tem 
murnnda yapılan tetkikleri müteakih 

hir iki ay içinde 8ondajlara başlana· 
cağı , hile ii~ lenmiş, fakat bütçe nzi
yeti dolayı~ile, sondajlar bir sene son-

raya (yani hu 11eneye) bırakılmıştı. 
Birkac; ~iin iin<'e Maden Tetkik ve 

Arama f'n>'tİtfüiiniin jeolog mühendi
flİ Dr. Grami ile arkadaşı topo~raf 
mühendiııi Sadi Saner, Ankaradan 
Bartma gelerek Arıta Jı;itmişlerdir. 

l\Iühf>ndiııler. Arıt maden rnmtaka
smda çachrlar kurarak hir ay ~neşgul 
olac·aklar. ı;ondaj vapılacak noktalar
da jeolojik tetkikler yaparaklar, hat· 
ta şüpheli yerlerclf' ufak, tdf>k yar 
malar yaptırmak ımretile maclenleri 
yoklıyaraklardır. 

.A~ıl hih·ük sonclajlara gele('ek sene 
ha~lanaraktır. 

Ormanlarda tetkikler 
Ormanlarımızda tetkikler yapmak 

iı;tiYen hir :\iman prof e"öriine. ref a
ka tine Rafra orman ,.e kereııte fahri· 

kalarr el'ki i~letıne müclürii tt>knisyen 
lıızaff er 'erilerek, Safrunholunun 

Rü, iikıliiz 'e Kokurclan - Dt>renıtan 
orı;ıanlarmıla tetkikat yapına m~ hii· 
kiımetçe mii aadt> edilmiştir. Proft> ci· 
rün Barlının Kırık orrııanmcla da 
tetkikler yapma ı nııılıtf'ınt>lclir. 

Safrada Parti binası 
Bafra<la C. H. P. 'e H alke' i kura

ğı 'DJHlmak iizcre uzun zanıandanhe
ri ) apılan araştırmalar sona ermi~. 
Sam~un o;;t>ı;İ üzerinde Kazım Paşa 
cadde inde ilıtiya ·ı karşılıyank mik
tarcla ar .. n hul11nnı11 'e atm alma 
İf ine ha~lanmı§tır. Hemen krokisi 
yapılarak inıaata gi.ri§ilecektir. 

. ... 

Kn§ fmçabasmm ımwmi bir göriinii.Ji 

Bir muharririmiz )·azl)Or: 

-eu kaza. eğer memleketin bütün 
kazaları gibi hakıJsaymı~ hağ olacak· 
mış. Rakılmamış, dağ olarak kalmı ı. . 

- Her gece ü. tünde iri çocuk cicalı
Jarı kadar parlak yılclızlarile giik 'e 
iki kolaç öte5inde hol elektriklerile 
Meyiz adası şıkır ı;ıkır yanar. Halbu
ki Kaş, hu g<;kle hu ada arasınd:ı, hir 
idare kanclili kaclar sönüktilr. Bütün 
yerliler. ır dolu başını penceremizin 
karanlık hir kiişe inden uzatıp hütiin 
mahrumiyetimizi tanımağa yeltenen 
aca) ip hir yolcu gibi iki adım ötemiz
den humile kokumuzu koklayıp göz
lerile ren~imizi araştıran Me) izin kar 
,ısında biz bu kadar ihmal eclilrncme
liydik diyorlar. 

Yurdun pek çok yerinde liöydcn 
köye hile muntazam yollar Yardır. 

Burada, kazadan nalıiyelereı ) ahud 
vilayet merkezinden kazamıza işliyen 
tPk kara yolumuz hi1e) ok. Kaza nıcr 
kezine azami heş on mil nt"" af ede olan 

hirşe) in dilenciliğini yapıyorlar:· 
l\fektcb. 1 

İn an hii) ük Tiirk Cümhuriyetinin 
hiitün Balkanları geride bırakan bü· 
yük inki§af ını, de" adımlarile ha:ıı;arıl 
mı~ olan i~leri dii üniiyor <la. acaba 
<liyor, hu kaza Ü\ ey bir kaza nm yor 
sa kaza ile mi kaza olmu tur? 

Boluda mahsul vaziyeti 
Bolu. 10 (A.A.) - Bolu Ye mül· 

hakatında ha acl ha§lamrştır. Bu yıl 
vilayel dahiJintle buğday \C arpa 
mahsulü ) a~ınurlarm 'aktinde yağma 
srndan bereketlidir. İki gün e' el Ge· 
rede kaza ma ) ağan ) a~mur zurraı 

~ı;e, indirmi:;tir. Yalnız Düzceye hir ay-

dır yağmur yağmadığından mıı:ırlar 
büyiimemi~tir. Düzcede mı ır buğday
dan daha çok sarf edildiğinden ziirra 
buğcla) dan ziyacle mı ıra ehemmiyet 
veriyorlar. Bu hafta yağmur yağmaz· 
sa mmrların ~ üzde dok11anı kuraklık· 
tan miitrc.-8İr olacaktır. 

Demrt>vc. eğer clt>niz vnlİ\ iP- l?iclt>ıııı·z· ====================::::;::===== 
ı;ek. k~tır yahu<I lıur:ılarrla çok nwh-
7.ul olan de' e ~ihi kı1' alıkları tırırnr 
nıp tamam on on iki ·ı.a:ıİtc ~itını~ğe 
medııır olııru7.. Bımclan ılola) ulır ki. 
ayni kazanın n:ılıi) e merkezi olan 

Demrrıle iki kuru"a atılan tazc> fa· 
ı'uh e hnradn l !:? kı;ru tur. \na<lolu· 
mı~ en lıcreketli )erlt·rinılen hiri olan 

Dem reele lıf'r~C'\' 'eti-:ir. Yani hir 
nıiitekaid için lıic,:ilnıi-ı kaftan. lııızır
lanmış cenneti ir. Buna rağnH'n f'ğrr 
huranın fıçı ı;cnıhcri µ:cn i~I iğiııılPki 
karpuzu. alım rt>nkli kaH·• r. 'e Tiir· 
kh·cnin en iri. en İ) i t•in ... Jerinılen hi· 
ri. olan portakalı motiirlerlc f .. tanlıu
la giin<lerilcıııcmi;: e, oraıla çiiriir 'e 
hiz huracla. iki aılım heri.le ) ol hulu-

namaıııa.-mclan tlo 1 a' ı me\ 'a 'e sclı
ze \oklu~u çekeriz. İ~in d~lıa klitii .. ii. 
yol~uzluğu. 'e dola) ı ile hii) lece, hir 
kaç ) iiz e' lek miinzf'' i ha 1 ilf' can r 
kwı olma ı ) iiziinclen bura) a hiçhir 
ıııenmr gc·lmeınrkteclir. Gdenln de 
izin almak, nakil ) apmak, i .. tif a et· 
mek gihi ) o il ara "aparak. burada kal
manıaktaclırlar. O ka.lar ki, hu ~irin 
kaza, hemen hir yıla yakındır, kayma· 

kanı ız. yani wkaletle i<lare edili) or. 
St>nı•lerclir. huni\ a ne hir hakin~ ne 
ele hir miicldeiur;mnıi vnle-:t•hilıni~
tir. Şu anda hile• lıu iki ·makanı 'el.ii· 
lctle idare etlilmekteclir. Ve her iki 
de, Jet meıımru. ha hugiin. lıa ) arın. 
asıl mt>111nriyetiınize diinf'ce~iz ılİ) r 
alesta heklh;or, c;oluk çocukhmm hi
le gt>tirmiyorlar. Kazaya hir mücldrt 
c' nl nasılsa hir doktor temin eclılc
hilmi,. Halk kaçırnıı) alım di) e iiu
rine titriyor. Koca kazada herhanıri 
hir 'ilii) et me.rkezinin lıir nıalıalfc·
"indeki kadar mekteh yok. Kt>) !eri 
nalıiyderi merknile memleketin hi.i· 
tün mektepleri iiçii geçmez. Ve i>~rf'l
ınf'nİ claiıııa ek,..iktir. Öıııriincle hiç 
bir 'akit hiçbir i~ için ric .. cı olmamı~ 
olan Türk çocukları, burada, sadece 

Filistin 
Yahudileri 

Muhaceretin tahdidine 
itiı az ediyor la 

Cenevre 1 O (A.A.) - Filiıtin 
Yahudi ajansının icra komitesi, 
İngiliz kraliyet komisyonunun ra· 
poru hakkkında bir beyanname 
ne§retmittir. 

Beyannamede esasa temas edil• 
miyerek mandanın kabili tatbili 
olmadığı hakkındaki iddialara 
itiraz edi!mekte ve Filiıtindeki 
zayıf idarenin anar,iye ıebep ol
duğu ileri sürülmektedir .. Beyan· 
namede Yahudi muhaceretinin 
tahdidine itiraz edilerek tahdit 
keyfiyetinin Y ,.hudilere yapılan 
ve 1922 de neıredilmit olan ,.Be
yab kitap,· ile de teyit edilen vaat
lara bir tecavüz mahiyetinde ol· 
duğu kaydedilmektedir. 

Blumun başına 
bilga atıldı 

Paris 10 (A.A.) - Dün ıaaat 
13 de Blum, otomobilinden iner
ken meçhul bir ,ahıs üzerinde ya• 
ıasın Larocque ibaresi bulunan 
bir kağıtta sarılı cam bir bilye at· 
mı,tır. Polis tahkikat yapmakta· 
dı~ 1 

Rusyada geni paı la
mento seçim kanunu 

Moskova 1 O (A.A .. ) - Sovyet 
merkezi İcra komitesi iki gün ıü· 
ren müzakerelerden sonra yeni 
parlamento seçim kanununu itti
fakla ve alkıılar arasında kabul 
etmiıtir. 
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Yazan: Tltayna - 31 - Çeviren: vır BUi 

Hc:.::-.-~larla tutulan l-lıklar, ı 
kangal kangal• kayıkların içine 
boşaltılıyor. Balıklar kayıklarda 
iki ı:.ıetreye yakın bir yükseklikte 
yığınlar teşkil ediyor. Bugünkü 
balık avı bir saat bile sürmedi. el
de edilen balıklar bet ton var. 

Hepimize, hindistan cevizi yap
raklarının içinde, onar kilo balık 
veriyorlar. Sonra, geldiğimiz kü
çük yelkenliye biniyoruz. Rayatea 
ya dönüyoruz. 

Opooa'da bize kimse itibar et
miyor: Bir "marae' yı gezmek is
tediğimiz zaman, çocuklar bize 
yol göstermekten kaçınıyorlar. 

Bazı malumat istiyoruz: Onu 
da vermiyorlar. Kimse bir fey bil
miyor, kimse bir §ey söylemiyor. 

Bunun üzerine, ağaçların ara
sından, "Marae,, ya doğru tek ba
şımıza yola çıkıyoruz. 

"Marae·, dedikleri, eskiden yer
li din reislerinin toplandıkları ve 
hazan ilahlarına kurban olarak 
!nsan kestikleri yerdir • . 

Burası büyük bir yer olacak. 
Fakat, geçm.it tarihin bugün kalan 
eserleri o kadar az ki; yalnız üç 
metre uzunluğunda bir tat var. Bu 
ta§ eski bir kralın boyunu gösteri
yor. 

"Marti,, ye döndük. Hava fena. 
Yola çıkıyoruz. Fakat deniz fena 
olduğu için, Mavpite'ye giremiyo
ruz. Girersek bir iki haf ta orad.ı 
esir gibi kalmak var. 

Ben de orasını görmeyi o ka
dar istiyordum ki! 

Makatea'ya giriyoruz. Burası 
eski bir "Atol,,: Yani, mercanlar
dan letekki.il etmiş bir ada. Deniz
lerin dibinde biriken mercanlar, 
yüksele yüksele, 60 metreye kadar 
çıkarak· bu adayı te§kil etmİf. Et
rafı yüksek kayalarla çevrili. Or
tası yanardağ krateri gibi bot. 
Deniz kutların& uzun müddet yµ
val,ık etmif, dimdi fosfat dolu. 

Buradan maden çıkarıyorlar. 
Maden ocaklarında mükemmel 

bir fabrika var, ıimendifer var. 
Diğer adalarda yaıayan yerliler 
hu demir yoluna hayran kalıyor
lar: Bural ia böyle bir !ey gör
dükleri yok ki ... 

Fosfat çıkarılan bir yerdeyiz. Yer 
bal peteği gibi. Etraftaki duvarlar 
kayadan ve fosfatla parıl parıl par
lıyor. Sivri şapkalı Annamlılar, 55 
derece hararet altında, boğucu yer
lerde çalışıyorlar, 

Bu işçilerin oturdukları yerler 
biraz ileride. Küçük küçük bara -
katar. Kadın erkek, çoluk çocuk 
orada yatıp kalkıyorlar. Bir iki gün 
evvel, isyan etmişler. .. Yaralılar 
daha heniiz hastahanede imiş. Biraz 
sonra gidip bakacağım. 

Hastahane acıklı bir sahne. Be
reket versin doktora: İyi bir doktor 
ve iyi kalbli bir adam olduğu belli. 
Yaralıları görüyorum, kalbim sızlı
yor. 

Adadan ayrılıyoruz. Borabora
dan aldığım elbiselerin yanma hü • 
yük bir hindistancevizi yengeci lrn
yuyorum: altmış santim boyunda 
büyiik bir nevi örümcek bu. Par
mağınızı bir ısırısta koparır. 

Aklım da giizel bir hatıra ile 
meşgul. 

Biraz evvel Makatea'da yanıma 
bir genç geldi: 

- Affedersiniz, bayan, dedi. Bil. 
mem hatırlıyor musunuz: lzmirde 
sizinle beraber yemek yemiştik? ... 

Deniz fena. Yemek yiyemiyo -
ruz. Acaba uyuyabilecek miyiz?. 
Deniz kuşlarını öldürecek derecede 
müthiş bir rüzgar esiyor. Yağmur 
da yağıyor, güvertede yağmur ve 
dalgalar biribirine karışıyor. 

Kaptan bağırıyor: 
- Kendinizi bağlayın 1 Sulara 

kapılıp giderseniz arkanızdan gel -
mem hat 

Okyanusya ortasında, Avrupa
dan ve medeniyetten uzak, korkunç 
bir gece geçiriyoruz: 

Filikaların direklerine kendimizi 
halatlarla bağladık, yattık. Yağmur 
durup tekrar ba§lıyor. Durduğu za-

man uyuyoruz. Başladığı zaman 
uyanıyoruz. Su içindeyiz. 

Nihayet sabah oluyor. Bir gün 
daha geçiyor. Akşamı T ahiti'ye 
geliyoruz. Burada kırk sekiz saat 
kalacağız. 

T ahi tiden sonra T uamotu adala
rına giderken "Martı,, Ttıbua'ya gi
den başka bir yelkenliye rastladı, 
yanma yanaştı. ..Roberta,, yelken
lisi bu. Kaptanını tanının: Vinni 
Brander. Büyük Okyanusun ense
vimli insanlarından biridir. 

Hemen güverteden güverteye 
atlıyorum. 

-Kaptan! 
Brander, gemisindeki tek kama

ra olan Kamarasından çıkıyor: 
- Ooo 1 Sen misin Titayna !. 

Ne işin var buralarda senin? 
- Buraları görmeğe geldim. 

Sonra Markiz adalarına gideceğim. 
- Zorlu bir denizle kar§ılaşa • 

caksınız öyleyse. Gemide çok ça -
lışmağa mecbur olacaksınız. Uğur
lar ol9Un. 

- Eyvallah! 
Adaya geldik. Hemen karaya 

atladım. Ada beni mehtaba bürü
nerek karşılıyordu. 

T uamotu adaları (Yani, uzak a
dalar) hemen hemen deniz seviye
sinde. Buraları sular:n içinde kay
bolmuş bir kıtanın eski dağ zirveleri 
mi acaba? 

Adalardan biri F Stkarava. F ran
sadan gelen vapurlar ilk evvela bu 
mercan adasına uğrayor. Burası 
da mercanların birike birike teşkil 
ettiği bir ada. ' · 

Niav adasında insan yok. 
T akapotoda zenciler oturuyor. 
Takarao·ya gelenler o kadar az 

ki, bir beyaz adam gördükleri za
man adadaki mekteb şenlik yapıyor, 
"Marseillaise'i,, (Marseyez, Fransız 
milli marşını) çalıyor ... 

T~~ ~da~n~ alnız "k'.ı:J'ı.şi 
yaşıyor: İki ihtiyar . • Nesli kaybof
muş bir ırkın "tupapav,, ları {cinle
ri) .gibi. 

Rekarekanın acınaklı bir hali var: 
Hastalık hindistancevizi ağaçlarını 
yere sermiş. Bu adada dokuz erkek, 
bir kadın var. Sekizi kadının meşru 
aşıkları sayılıyor, Dokuzuncusu da 
deli oluyor: Bu dokuzuncusu ka
dının kardeşidir. KardC§ler arasın -
da izdivacın günah olduğunu papaz 
söylemiş. 

Kaptan Brander0 in söylediği çık
tı: Markiz adalarına doğrulunca 
deniz sertleşti. Bir haf ta zorlu bir 
deniz göreceğiz. Markiz adalarında 
ilk iskelemiz olan Hivaoa'ya tabii, 
kararlaştırdığımız gün gidemiye -
ceğiz. 

Vakit geçirmek için birşey icad 
ettim: Geminin baş tarafına kadar 
koşuyorum. Oradan hızla ileri atı
lıyorum : Havaya uçuyorum. Sonra ' 
boşluktan denize! 

Denizi öyle seviyorum ki! Hele 
öteki deniz: Dalgalar:ın yükselttiği 
hava ikinci bir deniz sayılabilir. 

Kaptan bana: 
- Biliyor musun, "oğlum,, de

di, denizde iki türlü insanla kar§ı· 
laşacaksm: Birincisi denizden çık
mış kara adamı; ikincisi, asıl deniz
ciler. Sen denizcilerdensin. 

Hiç bir kompliman bunun kadar 
hoşuma gitmemişti ... 

Herşeyin bir"sonu var, hele me
sud dakikaların : 

Bir sabah Markiz adalarının önü
ne ~eldik, takıldık. 

Hemen hemen tamamile boş o
lan bu adada dört beyaz insan var. 
Üç. dört ayda bir posta geliyor. 

Atuana adasındaki beyazlardan 
biri bana: 

- Cesaretiniz varsa, dedi, vah
şi ovalarda bir atla gezinti yapalım 
sizinle beraber. Yarın sabah güne~ 
doğmadan evvel kemendle at avla
tacağını .. 

Markiz adalarındaki ovalarda ya
bani halde yaşayan birçok atlar var. 
Bizim bineceklerimiz terbiye edilmiş 
atlar ama, onlar da serbest yaşıyor· 
lar: liizum olunca tutuyorlar. 

(Arkuı var2 

s p ili --.--
Konyadaki. pf!hlivan güreşlerinde 

• 

Dinarlı _Mehmet Dimitriyi 
50 daklkada· yend·i 

Tekirdağlı Hüseyin de Tuna şampiyonu Corc'un 
dokuz dakikada sırtını yere getirdi 

Konya, {Hususl) - Şehrimiz
de atlı spor klübü tarafından davet 
edilen pehlivanlar arasında çok he
yecanlı müsabakalar yapıldı. Bu 
müsabakalar mıntaka futbol .saha -
sında ve dühuliyeler yüksek olma
sına rağmen oıı binden fazla seyirci 
ön ünde icra edildi. 

llk güreş Günenli Hamdi pehli
van ile Koç Ahmed arasında idi. Ha
kemlik vazifesini yapan Cemal peh
livan, müsabakaların serbest güreş 
esası üzerinden yapılacağım bildire
rek bu usuldeki güreşin ne şekilde 
olduğunu izah etti. 

Bu ilk güreşin müttedi otuz .da
kika olmasına rağmen her ikisi de 
biribirini yenemediler. Otuz birin
ci dakikada müsabaka tatil edilerek 
hakem bulunan Cemal pehlivan Gü
nenli Hamdi pehlivanın daha fazla 
hamle yapmış olması ve f.aik güreş· 
mesi dolayısile hükmen galib oldu
ğunu ilan etti. Bunun üzerine Koç 
Ahmed: · 

- O benden 20 kilo ağırdır. Bu
nu itibarra almıyor musunuz'? 

Diye söz etti. 
ikinci güreş; Babaeskili İbrahim 

pehlivan ile Bulgar Kiro arasında 
idi. Bulgar Kiro, ince olmasına rağ
men uzun boylu bulunması dolayı
sile hasmını daha iyi kavrıyor ve 
kendini yormadan güreşiyordu. 

Bu ğurCş ele 30:'da1Hlta ö1masma. 
rağmen Kiro, lbrahimi bacalllarile 
çok güzel bir sanş sardıktan sonra 
iki omuzunu yere getirmek suretile 
1 5 dakikada yendi. 

Üçüncü müsabaka Dinarlı Meh
med pehlivan ile Karadağlı Dimitri 
(Kara Dimo) arasında idi. 

Admira - Cenova 

tan sonra ... 

Hakem Cemal pehlivan her se
fer olduğu gibi pehlivanları tanıttık
tan sqn a· müsabakcı müddetinin 90 
dakika, yani bir buçuk saat olduğu
nu da bildirerek tamamen serbest 
olan Hu usul güreşte boks ve yum
ruk hulunduğuı{u, hatta dirsek kak
maktan başka kol!a ~rpmak. caiz 
olduğunu -ilave etti ve çok yüksek 
teknik sallıHi olan Dinarli Hehmed 
pehlivanm Türk kuvvet ve ıgücünü 
göstereceğini -söyledi." · 

Müsabaka boks oynar gibi bir 
vaziyette ba§lad(. Çene altından 
vurulan kuvvetli kol darbelerile çok 
çetin bir:.~1 Y.~ h,~ec,{ltı .Aldı_, .ı:_ llk 
zamanlarda KaradiiğTı, Di~;:'Olnar
.lı Mehmed pehliv~nın sol çilnin par
maklarım kaparak kanırmak suretile 
onu üç defa müşkül vaziyetlere 
soktu. Birihirlerini kavrayıp atışla
rı ve ayak darbelerile fırlatı~ları ve 
çene altına indirilen kol vuruşlarile 
biribirlerini yere serişleri çok müt-

muharebesinde 
Viganalılar iki ağır yar alı veı erek Jla/gan

larla beıabere kaldılar , 
Merkezi Avrupa kupuı maçları· ı 

nm bu hafta yapılanlar içinde ~il • 
hassa Admira - Genova maçı çok 
tiddetli ve çirkin tekilde cereyan et
mi,tir. Bir maçtan ziyade bir· mu
harebeyi andıran ~u maçın tafailib
m yazıyoruz: 

Bu maç, işitilmemiş, görülme • 
miş bir iskanda] halini almıştır. T e· 
essüfe şayan hadiseler~n yegane 
mesulif Macar hakemi :vancic'dir . • 
Bu zat, daha maçın başl&ngıcmdan 
itibaren ofsayd vaziyetlerini tayin
de cok tereddüdlü davranmıştır. 
Ma~afih, hadiseler üzerinde asıl te
sirli olan mesele bu değildir. 

İkinci haf taym baıladığı zaman 
hakemin hataları biribirini takib ct
meğe başlamış ve bu vaziyet gerek 
oyuncuların, ~erekse seyircilerin ta
hammül ve sabırlarını tamamile tü
ketmiştir. 

Hakem lvancic, en ziyade Vi
vanalıların aleyhine yürüyordu .. 
Viyanalılar iyi bir formda olmamak
la beraber, büyük bir cesaretle mü
cadeleye girişiyorlardı. Nite~'im bu 
mücadele kudretleri sayesinde ilk 
golü atmaya muvaffak oldular. Fa
kat ltalyanlar az sonr~ beraberliği 
teminde mü§külat çekmediler. 

Maç, 1 - 1 vaziyette devam 
ederken, ltalyanlar ikinci haftaymm 
28 inci dakikasında ofsayddan •bir 
gol daha yaptılar. 

Bidayette Genovalılara sempati 
gösteren seyirciler, yava' yava§ Ad
miralıların tarafını tutmaya başladı
lar. Stoiber'e, başı yarılıp kanlar 
içinde kalacak kadar kaha bir tarzda 

yapılan favul cezasız kalınca, ilk 
ıslık konseri başladı. Bunu, hal • 
yanların seri halindeki favulleri ta
kib ediyor ve bu hareketleri müte
madiyen cezasız kalıyordu. 

Bu arada sol haf Figliola, Schil
lingi nakavut ederek İtalyanların a
rasında kabalığı ile bilhassa tema -
yüz etti ve hakem de l talyanlara 
penaltı vermek mecburiyetinde kal
dı. Bunun üzerine ltalyanlar çile-
den çıkarak çılgına döndüler. Saha 
bir muharebe meydanını andırdı. 
Hakem maçı bir müddet tatil etme
ğe mecbur oldu. 

İtalyan müdafi Agoeo, bir Vi
yanalı oyuncuya tokat vurması yü
zünden sahadan çıkarıldı. Birkaç 
dakika sonra bu çirkin mücadele 

• sona ermifti. Fakat atmosfer çok 
elektrikli bir halde olduğundan, Vi
yanalılarla l tal yanlar tekrar biribir
lerine girdiler. Sille·, tokat, tek • 
me ve kroşelerle mücadeleye giri
şildi. Bu meydan muharebesinde 
Viyanalılar iki ağır yaralı verdiler. 
Bunlardan biri Schilling, diğeri Hah
nemandır. 

Birinci haf.tayın halyanların üs
tün oyunu ile .D - O beraber bitti. 
İkinci haftaymda Viyanalılar çek -
tikleri kornerde Schilling'in ayağile 
ilk golü ·yapınağa muvaffak oldu
lar. Fakat iki dakika sonra, ltal -
yanlar da Harchionnech' nin ayağile 
beraberlik sayısını yaptılar. ltalyan· 
ların ikinci go1lerini de Marchion -
nechi" hazırladı. Açıktan gördüği.i 
topu Servetti'ye ortaladı. O da bu 

hişti. Bir aralık Dinarlı Mehmed 
pehlivanın kaptığı Karadağlı Dim~ 
nun parmakları sapsarı kesildi. 

Epice olmuş, vaktin yarısı geç· 
.mişti. Her ikisi de zaman zaman 
biribirlerini alıp Ringe vurmak sure• 
tile biribirlerini azmişler ve ringi 
parça parça etmişler ve bazı tahta• 
larını kırıp göçürtmüşlerdi. Bir a· 
ralık Dinarlı Mehmed pehlivanın 
burnu kanadı ve kanı gören Dinarlı: 

- Bu kanın intikamı alınacak· 
tırl 

Diye bağırdıktan sonra müthiş 
bir hamle daha yaparak hasmını beş 
altı defa yere vurdu ve sersemlemiş 
olan Karadağlı Dimo pehlivanı bu 
suretle 5 3 üncü daikada yendi ve 
şiddetle alkışlandı. Bu müsabaka 
bütün şiddetile devam etmiş ve hal• 
kı heyecandan heyecana sürükle
miştir. 

Bundan sonra Tekirdağlı Hüse
yinle Tuna şampiyonu Corc ringe 
geldiler. Otuz dakikalık bir müd • 
detle müsabaka başladı. Daha 9 un• 
cu dakikada Tekirdağlı Hüseyin peh
livanın altına geçmiş olan Tuna tam 
piyonu Corc kolu incinmiş gibi bir 
vaziyet alarak hakemin on sayı say
masına rağmen ringten kalkmamış 
ve Baş pehlivan Tekirdağlı Hüseyin 
galib gelmi§tİt. 

Afyonlu Yarımdünya denilen 
Süleym~d;ehlivan y~~;ob; 
masınCian . teye aaıuı. editmmıi§ :v-& 

ge~ectlc hllfta devam edecek gür~
lere iştirak ettirileceği bildirilmi§ ve 
bu suretle gÜrC§ müsabakalarının 
gelecek hafta da devam edeceği an
laşılmış lir. 

Sahir 

Bugünlıll maçlar 
Bugün Taksim stadyomunda 

Milli Küme maçlarının sonuncusu 
yapılacaktır. 

Saat 16 da Galatasaray - Be
şiktaş, saat 17,45 de Fenerbahçe -
Güneş takımları kar§ılaşacaktır. 

ADuetaeta hangi gUre,çl-
ler gelecek ? 

Festival eğlenceleri esnasında 

yapılacak güteşlere şimal memleket· 
lerinden iştirak edecek güreşçilerin 
isimleri belli olmuştur. 

Finlandiyadan Nardling, Herme, 
Nistrun; lstokholmden F adiye i Es
tonyadan Neo, Peşteden Zambori, 
T aşnadı ismindeki ağır ve yarı ağır 
tanınmış güreşçiler gelecektir. 

SEZEN 
TERZiHANESi 

Sahibi: Ihsan Yavuz Sezen 

Şık giyinenlerin 
terzisidir 

En cazip nı :ıdellcr, mevsimlik metin 
"e şık kumaşlar. 

Tstanbul Yeni Postahane Tcar~ındlJ 

havaleyi Viyana kalesine soktu. 1~
te bundan sonra yukarda izah edilen 
vuruşma başladı. Viyanalılar, Sto
iber' e yapılan favul yüzünden ka • 
zandıkları penaltı ile beraberlik sa
yısını yaptılar. 

Maçta 44,000 seyirci vardı. 
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Ankara röportajları 
-.....~~~ -~- . 

General Halil'in SerUisinde 
plana çıkmanın sırrı otoriter . . Sanatta Beynelmilel 

olabilmekte ve bu oiorıteyi her. devrin samimiyetine 
kabul ettırmek kudretini · yaratmış o'maktadır. 

Üstadı, Ankara Halkevinde daha 1 
•ergi hazırlanırken gönnüf, tanıp-
k~k elini Öpmüıtüm. Onu her da· 
ıka eaerleri önünde dimdik titiz 

ıe k'l ' .. v ı e ayakta buluyordum. Dik 
vucud" 'h · z n· ~ ~ tıyarlamlf.. or yürüyor .. 
F ıklerının ağrıdığından bahsediyor .. 

a tt. buna rağmen tablolarını elile 
~r en ne koyuyor.. Kendine yar • 
rh:ı,edenlerin eserleri arasındaki in
l 1 

• .lannı beğenmiyor; birçok eeer
:nın asılmasını istemi} f'..rek re füze 

Yor. 
S.. Sırtında siyah bir kostüm var. 
di tonunu biraz geri basarak daima 
'ti 'k Yürümeğe çalıııyor. Gözlerinde. 

ıslak ve hassas qık 82 yıldan 
'°nra hala genç ve enerjik. 
.. Onu böyle pheaerleri, uzun bir 
0~n mahsulleri ka?§ısmda ayakta 
R01'Jrıek insana doyulmaz bir heye
~n \'eriyor. 
bii ~natı duymanın, yaratmanm ne 

11~k bir zevk, fakat aanatkln ta• 
~::aınanm ne feci bir bcabehtlık ol· 

tunu anlıyorum. 
• • • 

1-t itte Ankara Halkevinde duvar· 
beynelmilel plincla pheeerler a• 

~ına girmeğe 18y;ık birçok tablolar· 
~lu, General Halil'in sergiain

nı. 

l''k Üstad bir kötede bayanile bir-
1 •• te oturuyor.. Butonuna çök • 

l't\'1§, baıı dik, gözleri 5; yıllık bir 
~yi taıımakta olan eserlerinden 

ıne hürmetle, muhabbetle mıhlı ... 
Kendisine Yaklqıyorum; beni 

::nlYor.. insanı içinden aaran bir 
"~la doğruluyor, ellerini öpü -

~0tuın; ben de yanma bir aandal
), ~eı-U oturuyorum. 

. , eli CL:;;. ·n: - lcw luno 'yonım. ~ ıa& 
ftairn hevecanmı ne vakit tatdmız} 

- 22 y8Jımda.. Kulelide rcaim 
~taallimi Nuri pa§Anm muavini iken. 

Gen~ral Halil, hayatmm tefer
t'İiatından. bilhassa memuriyet ha
['!tndan bahsetmek istemiyor. Der
·~ ilave ediyor: 
. - Ben, 23 yqımda Parise git• 
tim, 1880 de.. Orada .. Ekol de 
~ıar,, a kara kalem imtihanla ka
~l olundum. Büyük muallimim 
•vı. Jerom·un talebesi oldum. Onun 
ltölycsinde sekiz aene ça}l§tım. Sa
~lan atölyede, öğleden 80nra da 
\ıçret vererek Koleroai akademisin
de nıeaai yapıyordum. 

Bu sırada yannnızda bulunao Ce. 
lleral Halilin Bayanı söze kari§•· 
~or: 

- Efendim, diyor. B. Jerom 
Ceneralin bütün etüdlerine tam nu
lllera kormuı .. 
l Ben üstada lstanbulda iken ya. 
"llncı meslekdaf larmı tanıyıp unr • 
tnadığını soruyorum, o: 

- Müze tnüdürü B. Hamdiden 
~k istifade ederdim. Onun vuıta
'ile birçok resimleri ıörmek fınatmı 
bulurdum. Diyor ve ili ve ediyor: 

- Ben Pariate .ekiz .ene bulun
dum. Orada her 8elle Büyük alon
~ portrelerimi ekspoze ettim. ilk 
~k.Poze ettiğim portre, o vakit tah
tilde bulunan Ahmed RIZalllll 
~rtreaidir. 

Ostad sözünü bitirdikten IOQra: 
- Bu Büyük salon· da her Tee

"ın eeerini ekapoze edemez. değil 
illi üstadım} Diyorum. O: 

- Elbette, diyor, ancak bu•· 
landa rt:aim ekspoze edebilenlere 
tee.am denirdi. 

Üstad, bu suretle beynelmilel 
hh.iyetinin ilk adırnlannı o vakit 
'lnllf olduğunu anlatmıt oluyor ve 
'orara Paristen dönüıüne geçiyor: 

mamn ilk defa · (desine) etmekle, 
kara kalem yap,nakla batlıyabileee
ğini nuıl anlattığını, onlan kırlara 
çıkarıp manzaralar karııaında nuıl 
etüdler yaptırdığını anlatıyor.. Ve 
biraz heyecanlanarak: 

- Ben talebemi bir evlid gibi 
yetiıtirdim. Onların içinde general· 
ler var. Bugün hala resim yaPflr• 
lar. 

Diyor. Üstadın mütehuaia oldu
ğunu görüyorum.. Gözleri yapn· 
yor. Ben susuyorum.. Bayanı: 

- Niçin müteessir oluyonun} 
Diyor. 
General Halil Giızel Sanatlar A· 

kademisi müdürlüğünü de 'yapmq .. 
Ayni zamanda Qntda den de ıöete
rınnJf... 1900 senesinde bir portre· 

sattığını ağzından kaçıpyor ve: 
- Bunu yazmayın ca_nun. 
Diyor. 
Üstadın Bayanı tekrar aöze ka • 

rıııyor: 

- General çok çalııırdı.. Her 
sabah erken kalkar, takımlarını alır, 
uzaklara giderdi. Sazan ela Çengel· 
köyden güzel kızlar getirirdi, bun • 
lar kendisine poze ederlerdi. 

ı;>iyor. Ben: 
- Generali kıskanmaz mıydınız} 

Diyorum. 
- Hayır. birçok defalar ben de 

poze ederdim. 
Ostad söze kanııyor: 
- Canım onlar çotuk çocuktu. 
Diyor. Fakat Bayanı: 
- Hayır efendim, hayır. Koca· 

man kocaman kızlardı, niçin çocuk 
olsunlar!. 

Diyerek faltalqıyor; hepimiz gÜ· 
lüyoruz. Oatad dalıyor .. : 

General Halil' e edebiyatla alika
dar olup olmadığını soruyorum. 

Recai zade Ekremin akrabası ol
olduğunu, hatta Recai zadenin (Ak
raba sevdası) roman mm resimlerini 
yaptığını ıöylüyor. 

Resmin inluliba hizmet edip et· 
miyeccji hakkındaki fikrini öğren
mek istiyorÜm: 

- Resim, içtimai hayattan kom 
· pozisyonlar vennek suretile pekili 

inkıl8ba hizmet edebilir. 

General Halitin ruim ıergiıindeıı 
· bir köıe 

sinden dolayı Pariaten bir madalya 
ahnq:. 1936 senesi . beyıielmilel 
Viyana aergiıinden de aynca bir al
tm madalya kazanmıf. 1 ; aencdir 
de Ankara sergilerinde eser ek~ze 
ediyonnuf. , 

Üstad bunlan milli bir iftiharla 
anlatıyor. Ben: 

- Üstadım, ilk ilhamm~ nere-
den aldıhız ~ 

Diyorum. O: 
- Güzel kadınlardan. diyor. Pa

rlate hep portre yapardım. Güzel 
model çoktu. Kira ile model bulabi
lirdik:. lstanbula döndükten .Onra 
buna imkan kalmadi. lstanbulda 
hep peizaj yaptım. 

Biraz düıünüyor ve ilive celi· . 
yor: 

- O vakit taaatub çoktu. Be • 
nim birçok çıplak eserlerimi güm· 
rükten çıkarmamlflardı. Bilahare 
Dahiliye müstepn l;l1dvan papsam 
iltif1ttma mazhar olduk da eserlerim 
kuıtuldu.. Rıdvan pqa resmi ~ • 
verdi. 

Ostada o vakit rcaimde hangi ce
reyanın hakim olduğunu aoruyo' • 
rum. O: 

- Doiru resim yapmak, diyor. 
Bizim ömrümüz çal1Jmakla ıcçti .. 
Biz cloğnı remıi severiz.. Meldi: 
Bir inaan resminde kulak bir yanda, 
göz batka tarafta olur mu hiç} Res
mi doğru ve niabetli yapmak ve ça• 
l11mak ~tır. Resimde Likırdi yok, 
yapmak vardır. Benim büyük ho
cam M. Jerom: .. Bir beygir gibi ça
btmak lizımdır .. derdi. 

Oatad Lonclra, Viyana sergile
rini gezmif, Brükaelde bulunmUf .. 
Mısırda birçok kıtlarını gcçinniı .. 
Bana Mısırdan 16 eaat uzakta ( Aa
aevan) da yaptığı birçok resimleri 
söateriyor.. Sonra 55 senelik bir 
maziyi tafıy~n ( Britanya köylüleri 
5 2) tablo.unu ifftret ederek: 

- Bunu çok ıeverim, diyor. 

~vabını veriyor. 
Resmin himaycai ve ilerisi için 

neler düıündüğünü 'soruyorum. 
- Birçok gençlerden ümidim 

var.. Fakat bütün bu k.ıymetlerin 
inkipf edebilmesi için geniı bir hi
maye ve iltifat görmeleri esastır. 

Diyor. 
General Halilin artık yorulduğu

nu, konuımak istemediğini anlıyo
rum ve konuımamıza nihayet veri· 
yorum. 

Şimdi onun tabloları önündeyim: 
General Halil bijtün eserlerinde 

zamanmm san~t 'telakkisini yapta· 
bilmif.. Hemen hemen bütün tab
lolarında bir Realist Empresyonizm 
görülinekte.. lıte, 1920 de yapbğı 
Manilya (79), ianatkar bu. tablo
sunda kırmm, yqil, san, mavi ve 
bütün armonileri~ Manilya havumı 
dejil, Marailya atmosferinde Türk 
renklerini, Türk (Klor lobi) ini 
dikkate pyan bir ifade ile yqatmq
tır. Hatta bu tabloda üatad, emprca
yonizm adeaeaini delerek mevzuuna 
biraz da Ekspresyonist bir gözle 
l>alt'al>ilmiıtir. 

Nil ( 7 2) : Sairin bir aabah em· 
prcayonu kibar huzmeler içinde ya
~akta.. Suların sükuneti ve ta
biiliği harikulide. 

Kar manzaruı ( 10): Bu çok 
güç süje karıısında beyazın bütün 
müanslan uıta bir fırça ile tcabit e
dilebilmittir. 

9 numaralı tablo, gene Manil· 
ya, bir deniz manzarası: Gerek san· 
dallann kırmm ve krem renkleri, ge
rekse deniz ve hava Manilya değil
dir. Burada General memleket has
retini renkler halinde Manilya at • 
moaferine oturtmuıtur. 

General Halilin bütün-tablolaniı
da kendi deruni ilemİnin hamleleri-
ni m .. hede ediyorum. Eserlerinin 
hemen hemen hepsi müzelik olabi· 
lccek kudrette ... 

Seraiyi gezdikten sonra General 
Balilin elini öperek aynldım. .. . . 
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Romen ordusunun 
Tamamen motörleşmesine 

karar verildi 
Petrol lıugulaı ı - Çekoslovak milhlmmat 

fabrlkalaılle mukavele - Lehlslanla 
aslıer,I lttl/ak-Kıalın seyahati 

Bükreı, (Hususi muhabirimiz
den) - Petrol kuyulan Roman· 
yayı :ıenıin etmiıtir. Ploytel civa· 
rında ıece ıündüz yerden fıtkr 
ran petroller, vagonlarla Avrupa· 
nın her tarafına gönderilmekte ve 
bu yüzden Romanya hazineıine 
milyarlar girmektedir. 

Klemenso vaktile (bir damla 
petrol, bir damla iman kanıdır) 
demitti. Bu söz, kıymetini ıünden 
rüne fazlalattırmaktadır. Ordular 
motörleıtikçe petrolün ehemmiye
ti artmakta ve kendi topraklan da 
bilinde petrol damarları olan mem 
leketlere karıı alaka ve itibar da 
artmaktadır. Petrol, insanların ya
ıamaıında ıu ve ekmek dereecain
de lüsumlu bir madde haline ıel
miıtir. Aıfalt vazelince, parafin 
vesaire petrolden iatih•l olunmak 
tadır... lnıiltere. Amerika, Ruıya 
ve Romanya ile birlikte dünya yü
zünde yalnız bet, alb yerde petrol 
kaynaklan yardır. Romenler, 
memleketleri dahilindeki petrol 
kuyuları etrafında en aon ıistem 
teaiıtat meydana ıetirdikleri için, 
kuyulann batında duran ikiıer, 
üçer makinin, otomatik aletleri 
idare etmekte ve kalabalık amele-

lere ihtiyaç hinedilmemektedir. Ro 
men maden mühendiılerinin tör 
lediiine ıöre, Romanyada fıtkı· 
ran petroller 50 yıl ıonra ancak 
tükenecektir. O vakte kadar, Ro
men topnldanm petrol kuyulan 
dünya cennetine döndürecek, zen· 
ainlikler her taraftu tqacaktır. 

Romanya hükUmeti, petrola İU· 
venerek 'bütün Romen ordusunun 
motörleıtirilmeıine karar vermiı. 
Ye bu makMtla bir Çekoı!ovak 
mühimmat f abrikasile mutabık 
kalmııtır. Paris bankalanndan ve
rilecek kredi ile bu fabrika Romen 
ordaıuna icap eden bütün motörlü 
harp aletlerini yapacaktır. 

KRALIN SEYAHATi 

On gün evv~l Va11oaya giden 
Romen kralı Karolun bu :ziyareti 
üserine· Lehistan ile Romanya er f 
kinıharbiyeleri aruında askeri 
bir ittifak akdedildiii f&yİ olmut
tur. Franıızlar böyle bir ittifaktan 
çok tüphelenmektedirler. Maama· 
fih, kral Karolun Fransa Cumhur 

Romen kralı Karol 

reisi Löbronun davetine icabetle 
Bükreıten Pariae doğnı hareket 
etmeıi, iki devlet arasındaki ıui• 
tefehhümleri kaldıracaktır. Kral 
Karol, Belırada uğrayacak ve 
hemtireai olan müteveffa kral 
Aleksandrın zevcesi kraliçe Mari· 
ye busuıi surette bir iki ıün misa· 
fir olacaktır. Kral, Fransız Cum· 
huriyetinin büyük bayramı olan 
ayın on dördünde Pariıte buluna· 
caktır. iki hafta Pariıte kaldıktan 
ıonra, lngiltere, Şütlandiyeyi de 
gezecek ve dönüıte Berline de ui· 
rayacaktır. 

Kralın aeyahati altı hafta kadar 
sürecektir. Zirnıarinıen de Hit
lerle de ıörüıecektir • 

Kralın bu uzun aeyahatme cok 
büyük ehemmiyet verilmekt~dir. 

TÜRK GÖÇMENLERi 

Romanyadan anayurda göcet· 
mele hazırlanan ırkdatlanmı~dan 
1500 ~ti Köstenceye gelen Hisar 
Tapuruna yükletilmiılerdir. 

Hiıar vapuru belki de bu anda 
yola çıkmıt bulunmaktadır •• 

Bu yıl, Dobricadaki ırkdatları
mızdan 15,000 kiti anayurda ıöç
edeceklerdir. Bunların bütün ha· 
zırlıklan ikmal edilmit olup ceate, 
ceste naklolunmalarım beklemek
tedirler. 

• * 

M[Q TORLO iZAMATI GıŞ,L&:QIMiZOE:N ALiNiZ 

lıtanbula döndüğü vakit Kuleli· 
~ llluallim tayin olunmuı.. Aynca 
de rbiyenin yağlı boya aınıfma da 
~{' göeterinniı. Oatad bu arada 
'l't ebe.ini nanl çalıttırdığmı, onla-

Britanyada parlak hava yoktur .. 
Renkler geridir. Orada re811le ça • 
111mak zordur. Ben bunu yaparken 
$ok merak etmiıtim. 

Şimdi düıünüyorum da; General 
Ha1ilden bir kötcai Qlmayan entel· 
lektüel, bir sanat aever yarın ne !---------------,.--------------~ 
kadar bedbaht olacak. nm mn otoriter 

0

olabilmekte ve bu ze icin §İmdiden tedarik bir borçtur. 
itte 60 yıl durmadan çalr,an ve 

eser veren bir ömriin en kısa hika
yesi. 

topye resim yapmaktan •yırarall 
~odel Gzerinde, natür üzerinde na

hamlaclıimı, onlara reeim yap-

Üstada ilk sattığı resmi soruyo
rum. Bunu söylemek iıtemiyor, fa
kat. 90Dra, ilk defa bir kahve takımı 
resmini Bcyoğ1unda bir altın liraya 

Ostad General Halil, Türk aanat otoriteyi her devrin samimiyetine 
tarihinde bir otorite olarak kalacak- kabul ettinnek kudretini yaratm11 
tır. • olmaktadır. . 

Sanatta beynelmilel plana çıkma· General Halilin reeimlerini mü• 
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satına ima SATILIK, KiRALIK EV, ARSA, Jandarma genelk!::;!::~ı~n~nkara 
B 

Müteferrik ve saire 1. -Aşağıda çeşit ve mikdarlan yazılı malzeme hizalarında gösterilen tarihlerde satın almmak için eksiltmeye ko-
u nulmuştur. 

31~~~~ ~RSAT BOSTANCIDA 2. - Bunlara ait şartnameler paralı ve parasız olarak yalnız komisyondan alınabilir, 
.• 

1 e monti arasında çok 51 - 268 arşın satılık arsa, talip olanla- 3. - Eksiltmeye girmek isteyenlerin şartnamede yazılı vesika ve teminatlı mektuplarını vaktinde komisyona tcı • 
~~ınalr. ya~ıı:nış ~ekiz odalı mo- nn servisimize müracaatları. lim etmiş bulunmaları. 
t rn "ie kubık kargir ev satılık. 52 - İngiltere ve Fransada tahslini ik- A. - Eşya Cinsi Mik!darı 

76,000 Kilo ır ve bahçesi çok muntazamdır. mal etmiş bir bayan tarafından Kundura köselesi 
Arzu edenlerin Servisimize mü- Oksford usulile İngilizce ve Paris 
racaa.tıarr. ticaret mektebi usulile Fransızca 

MUHASiP lisan dersleri ve aynca piyano ve 
40 - .,.,. ~ A 

.ı.ıcarı muhasebe malQmatr olan jimnastik dersleri verilir. rzu 
bir genç her türlü yazı ve muha- edenlerin VAKIT Propaganda ser. 
sebe işlerinde çalışmak üzere iş a
nyor. 

İsteyenlerin servisimize müra· 
caatlan. 

tş ARAYOR 
42 - ş· . ır«et veya müesseselerde oda 

visine müracaatları. 

KA.RLI BiR iŞ 
53 - İşin ehli ve mütehassısx olan bir 

sanatkar tarafından çok mühim ve 
çok karlı bir iş için 150000 liralık 
bir kapitale ihtiyaç vardır. Yapmak 
arzu edenlerin VAKiT Propagan-

Vaketa 
Sarı Vaketa 

Yekun 

5,000 Kilo 
50,000 Kilo 

Bu üç çeşit şartnamesi bir malzeme 
B. - Başhk4 Nöbetçi 

muşambası. 3,000 Tane 

Tahmin Bedeli 
121,600 Lira 

İlk Teminat 
7330 Lira 

Şartname bedeli 
00 

10,000 Lira 750 Lira 00 
100,000 Lira 6250 Lira 00 
231,600 12830 1159 Kr. 

ihale tarihi 
12-7-937 Pazartesi 

Saat 10 
,, .. .. 
" .. " 

toptan veya çeşitler ayrı ayrı en az fiyat teklif edene verilecektir. 

25,500 Lira 1912,50 Lira 

(1690) (3584) 

128 Kr. 13-7-937 Salı 
Saat 10 

cılık istiyorum. İlk tahsilimi bi -
tirdim. Eski sigorta girketinde ça
lıştıfıma dair elimde bonservisim 
vardır. 

bt'VREN SATILIK BAKKAL VE 
AŞÇI DOKKANI 

44 - M h'. d .. · f 1 

da servisine müracaatları . 

lŞ ARIYOR 
54 - İlkmekteb mezuniyim. Biraz Fran

sı;;;ca bilirim. Herhangi bir m•J.cs
sesede yazı işlerile çalışmak isti- EN GÜZEL 

u ıtın e ışçısı az a ve bir aileyi 
geçindirecek kaıdar müşterisi olan 
bakkal ve aşçı dükkanı devren sa. 
tıhktır. tstiyenlerin servisimize mü
racaatları. 

l<tR.ALIK VE SATILIK HER TURLU 
KONFOR! HA Vt HANE 

45 - Ayaspaşa Gümüşsuyu civarında 
denize nezaretli kagir 6 odalı ay· 

rıca sineklere karşı tel kafesli, hava 
gazlr, elektrik, terkos, telefon, ga
raj ve ayrıca mutbak ve çamaşırlık 
alaturka ve alagfranga banyo, tu
valet, sekiz yüz metre murabba ha
fuzlu ve akar sulu denize nezareti 
çiçek bahçesini havi müceddet hane 
hem 45 liraya kiralık ve hem de 
satılıktır. Arzu edenlerin servisi. 
mize müracaatları. 

RUSÇA TERCOı~ 
46 - Mükemmel Rusça bilen ve tercü

manlığmt yapabilir bir müessesede 
tercümanlık ve tercih edilecek eser 
ler için iş arıyor. 

INGlLtZCE, FRANSIZCA 
41 ...... tDersler tecrübeli bir profe~so~.r--t-a-.

rafından ikmale kalanları ve lfoUej. 
lere girmek istiyenleri iyi hazırlı· 
yor. Ders vermek için sayfiyeye, 
eve ve her yere gider. Fiyatlar mü
sait. Arzu edenlerin servisimize 
müracaatları. 

SATILIK MOFREZ ARSALAR 

48 - Büyükderede ifraz edilmiş 40 kil. 
sur parça arsa satılır. Talip olan· 
lann servisimize müracaatları. 

SATILIK HANE 
49 - Büyükderede altı odalı hane mak

t~an 1600 liraya satılıktır. Birinci 
katı tuğladandır. Servisimize mü. 
racaat. 

'KARTALDA SATILIK ARSALAR: 

50 - 2, 4, 8 dönümlük arsalar satılıktır. 
Talip olanların servisimize müra
caatları. 

yorum. 
SATILIK PRESO MAKiNESl 
55 - D~mir ve madeni eşya işleri ya

par. Kendisinin ağırlığı 2500 kilo 
vurduğu kuvvet 100 tondur. Fi
yatı 450 liradır. İstiyenlerin Ser-
visimize müracatları. 

ACELE SATILIK EV 
56- Kadıköy Şifa, Yoğurtçupark ]O

kuşun.da 8 oda, bir.banyo, elektrik 
havagazı, terkos suyu, bir kuyu, 
1800 arşın meyvalı bahçe, odalar 
Kalamış, Çamlıca, Fenerbahçeyj 
görür. Fevkalade manzarayı havi. 
Almak istiyenlerin Servisimize 

müracaatları. 

SATILIK EV 
57 -Tarabyada, denize nazır, iskele· 

den beş dakik~ kamilen kargir, 
12 odalı ve bahçeli bir ev pek çok 

ucuz fiyatla satılıktır. Arzu edenlerin 
Servisimize müracatlan. 

DEVREN KiRALIK VEYA SATILIK 
KAHVE 

58 - Beyoğlu istiklal caddesinin en iş
. Iek yerinde 24 masa üstleri camlı 
ve 72 sandalyesi bulunan bir kah
ve kiralık veya satılıktır. Almak 
istiyenlerin Servisimize müracat
ları. 

ARNAVUTKöYONDE SATILIK EV 
59 - Kanlıcadan Beylerbeyine kadar 

Boğaza nazır, iki büyük balkon, 
terkos, elektrik, hamam, sarniç 
ve tulumba tertibatı, tahtaları 
geçme, kapıları mavun, camlan 
buzlu içi dışı yağlıboya, bahçesin
de her türlü ağaç ve çiçekler 
muşamba döşeli yedi odalı acele 
satılıktır. Şişli - Ayazp311a - Tak
siın - Cihangir taraflarında apar
tımanı olanlarla değişmek ve va
ziyete göre fiyat farkı vermek 
mümkünd•:ir. Arzu edenlerin Ser· 
visimize müracaatları. 

Bunları almak veya satmak istiyenlcrin ve bu işlerle a1akadar olanların 
Ankara caddesinde VAKiT Yurdunda VAKIT Propaganda servisine müracaat
tan. 

Mühim kolayhklar 
Aşağıdaki hizmetlerden birine ihtiyaç -
lan olanlar. 
Bir Telefon 
Bir mektup 

Bir Kart 
Bir aı:Jam göndererek 

veya bizzat gelerek servisimizle 
temas etmelidirler. 

VAKiT PROPAGANDA 
SERVİSİ 

Okuyucularımıza hizmet olmak Ü· 

zere aşağıdaki hususlarda kendilerine 
lazım olacak kolaylıkları kendileri gibi 
düşünüp halledecek, işlerini görecek · 
tir: 

l - Mobilya, eşya vesaire satmak ve· 

Ya almak istiyenlcr, 

2 - Katip, muhasip, hizmetçi, aşçı, işçi 
istiyen1er ve bu hizmetlere talip olan
lar. 

3 - Kiralık, sablık ev, apartıman, dük· 
kan, mağaza arayanlar. Kiralamak, ki· 
raya vermek. Almak veya satmak is • 
tiyenler. 

<l - Ders vermek veya almak istiyen· 
lcr, 

5 - Otomobil almak satmak veya iş 
)etmek istiyenler. 
6 - Radyo almak satmak veya tamir 
ettirmek isti yenler. 
7 - Tercüme ettirmek veya tercüme
ler yapmak istiyenler bu hizmetlerini 
kolaylıkla ve em.niyetle çarçabuk gfüe
bilmeleri için (VAKiT PROPAGAN · 
DA SERViSi) nde bu işlerle meşgul 

olmak üzere ayrıca bir büro vUcuda ge· 
tirmiştir. 

Müracaatlarda hiçbir kayıt ücreti alır.· 

maz. 
Vakit Propağanda Serviıi 

Vakit Yurdu Ankara Cad. lıtanbul 
Posta kutuıu 7.43 Telefon 24370 

Telgrraf: Propaganda Vakıt 

SATILK ARSALAR 

Maltepe istasyonuna beş dakika me
safede Kuruçeşmede içinde tatlı kuyu 
suyunu havi iki buçuk dönüm arazi sa
tılıktır. Tafsilat için Kadıköy - Yelde
ğirmeni Kahve sokağında 13 numaralı 
haneye m:iracaat. 

§ Büyük Çamlıcada Millet bahçesi 
karşısında tramvay yolu üzerinde dört 
buçuk dönüm arazi satılıktır. Tafsilat 
almak için (Kadıköy - Yeldeğirmeni 

Kahve sokağında 13 numaralı haneye 
müracaat. 

§ Küçük Çamlıcada Çilehane civa
rında merhum Serasker Rıza Paşa ara
zisine muttasıl için.de tatlı su kuyusunu 
havi dokuz döniim arazi satılıktır. Taf
silat almak için (Kadıköy - Yeldeğir· 
meni Kahve sokağında 13 numaralr ha
neye müracaat. 

tLAN 

f stanb11l 2 ci İcra 
darı: 

lI emurluğım· 

Paraya çevrilmesine karar verilen 
4 adet sağmal Kırım inekleri 13.7.937 
tarihine düşen Salı günü Topkapı civa
n Şehremininde Saray meydanı Pazar 
mahallinde saat 15 den itibaren 1 ci 
açık artırması yapılacağı ve taliplerin 
ismi geçen yerde buhınacaY. memuruna 
müracaat edilmesi ilan olunur. 

(V. No. 22539) 

lstanbul Defterdarlığından: 
Cins ve mevkii Senelik 

kirası 

Lira 
Balıkpazarmda Ahıçelebi mahallesinin Lüleci sokağında istan· 
bul Balıkhanesi müştemilatından soğuk hava deposu denilen 19 
No. Iı beş katlı kagir bina 1200 
Beşiktaş Çırağan caddesinde Kabataş lisesi karşısında set üs. 
tünde 103 No. lı kagir iki odalı ve bahçeli ev: 48 
Azapkapıda Hacıama mahallesinin Yenikapı caddesin'de üs. 
tilnde odası bulunan 2 No .. 1ı dükkan: 96 
Aynı yerde üstünde odası bulunan 16 N o. lı dükkan: 
Aynı yerde üstünde odası bulunan 18,20 No. 1r !dükkan 

48 
66 

Kira 
müddeti 

3 yıl 

2 ,, 

2 .. 

2 " 
2 ,, 

Yukarda cins ve mevkileri yazılı emlak hizalarmdaki kira ve müddetler üzc-o 
rinden açık arttırma usulile kiraya veri1ecektir. İsteklilerin ve tediye şeraitini 
öğrenmek istiyenlerin 22/7/937 perşembe günü saat on dörtte yükzde 7,5 pey 
akçelerile Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan komisyona gelmeleri. (M.): 

(3978) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

3.üncü keşide 17 1 emmuz 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 45.000 Liradır. 

12.000, 10.000, liralık Bundan başka : 15.000, 
ikramiyelerle ( 20.000 ve 

iki adet mükafat 
DlKKAT: 

10.000) liralık 
vardır. 

Bilet alan herkes 7 Temmuz 1937 günü aktamma kadar biletini de. 
ğiştinniş bulunmalıdır. 

Bu tarihten aonra bilet üzerindeki hakkı aakıt olur ... 
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!LAN 
lsıtmbul Birinci Ticaret Mahke

mesinden: 
Merhun olup mahkemece satılması-

na karar verilm~ olan knmen asanati· 
kadan madud bü},:.ik ve küçük 131 par· 
ça muhtelüülcins halı, kilim ve secca· 
de açık arttırma suretile 13.7.937 salı 

~KURUN 

Aylık 

a ayldr 
8 ayldr 
l"dlık 

ABONE TARiFESi 

Memh~ket IHemleket 
itinde dıtmda 

93 15.~ Kl'J. 
%60 4~~ Kl'J. 
475 8%0 Krt. 
900 1600 Krt 

Tarifesinden Balkan bJrııgt için ayda otuz 
kurut dU§U!Ur, Poata birliğine gtrmlyen 

yerlere ayda yetml§ be§er kun11 
zammedilir. 

ftrldyenln ber po.ta merknlnde 
KURUNa abone yazıllJ'. 

Adru degiftirme UcreU 2a kuruştur. 

Sahibi: Asım Us 
Neıriyat Direktörü: R. A. Scvengil 

-~-~-

aaat 15 den itibaren ve kabil olmadığı 
takdirde anı takib edecek günlerde ve 
ayni eaatlerde Mahmutpaıada Bilyü~ 

Abud Efendi hanında 30 No. lu mağa
zada satılacağından talih c.Janların ma
hallinde hazır bulunmalan ilan olunur. 

(V. No. 22540) 

- . 

ZAYİ 

921 numaralı bisiklet plakamı ıayi 
ettim. Yenisini alacağımdan hükmii yo'ı<; 
tur. 

lamail 

• 

'T-E M- M o-z· A v~ı 

Ç EŞ I TL EJ:~JJ~1J.z 

Pl.JAMALAR. 

3. •o Liradan itibaren 

• 
ELDiVENLER 
2 Liradan itibaren 

ŞAPKALAR 

~2. s o Llredın_ltlbaren 

ÇORA"~LAA 

28 kuruştan itibaren 

YERLİ. MAL~AA 
PAZAALARI . - . - . 

Jandarma Genel Komutanllğı Ankara 
Satınalma Komisyonundan ı 

1 - Bir çiftin yirmi altı kurut kıy met 'biçilen vasıflarına ve örneğine uy. 
gun l 12516 çift iplik çorap 27171937 salı günü saat onda kapalı zarf usulile sa
tın alınacaktır. 

2 - Buna ait ıartname 146 kuru§ karııhğında komisyon'dan alınabilir 

3 - Eksiltmesine girmek iıtiyenle rin 2194 lira 6 kuruıluk teminat mektu. 
bu veya sandık makbuzu ve prnamede yazılı vesikalt teklif mektubunun en 
geç belli gün saat dokuza kadar komisyona vcrmiı olmaları. "1968,, ''4032,. 

YUksek Uğretnicn okulu satınalma komisyonu başkanlığından: 

Erzakın cinsi 
Ekmek 
Et (Dağlıç ve kıvırcık) 
Et (kuzu) 
Et (Sığır) 
Pirinç (Antalya) 

Tuz 
Kuru fasulya 
Nohut 
Kuru barbunye fasulye 
Kırmızı mercimek 
Siyah mercimek 
Yumurta 
§eker 
Beyaz peynir 
Kapr peyniri 

Un 
Makama 
Şehriye 

lrmik 
Odun 
Mangal kömürü , 
Kıriple kömürü 

Çekirdeksiz üzilm 
Ceviziçi 
Kuru erik 
Kuru kayııı 
Çam fııtık 

Kuı üzümü 
Fındık içi 
Ba.demiçi 
Kuru incir 

Yükıek Öğretmen okulunun Mayıs 
937 nihayetine kadar ihtiyacı olan ve 
yukarda nevi ve miktan yazılı yiyecek 
ve yakacak miktarları ekıiltme 9artna
melerine göre ayrı ayn göıterilmiıtir. 

Bu yiyecek ve yakacafın ne suretle ek· 

Çok 
Kilo 

17000 
6000 
2000 
1000 
2500 

600 
800 
300 
400 
150 
75 

20000 adet 
3400 
1000 
400 

HiOO 
700 

75 
200 
225 Çeki 

2500 
60 Ton 

600 
250 
250 
150 
50 

30 
200 
ıs 

100 

Az 
Kilo 

14000 
5000 
1500 

750 
2000 
500 
700 
200 
300 
100 

50 
17000 A. 

2900 
750 
250 

1400 
500 
50 

150 
200 çeki 

2000 
50 Ton 

500 
200 
200 
100 

40 

25 
150 

10 
50 

siltmeye konulduğu eksiltmenin 
hangi gün ve saatte yapılacağı ve bun. 
tara ait ilk teminat miktarları da yanla
rında yazılmı!tır. 

Eksiltme lstanbulda eski düyunu 
umumiye binası içinde Yükıek mektep· 

İlk teminat 
Lira K. 
138 00 
200 25 

66 75 
23 25 
31 88 

2 03 
7 20 
2 48 
3 ıs 

1 07 
62 

18 75 
66 30 
24 00 
15 00 

16 80 
12 08 

l 30 
2 2S 

47 25 
6 57 

67 50 

8 10 
6 57 
7 50 
6 19 
2 25 

41 
10 50 

1 35 
1 13 

Tahmin edilen fiat 
Kuruı S. 

10 7 5 
44 50 
44 50 
31 00 
17 00 
4 50 

12 00 
11 00 
10 50 

9 50 
11 00 

1 25 
26 00 
23 00 
50 00 

14 00 
23 00 
23 00 
ıs oo 

280 00 
3 50 

1500 00 

18 
35 
40 
55 
60 

18 
70 

120 
15 

Tarih Gün Saat Ekıiltme ıekli 
22/ 7/ 937 Perıembe 14 A~ık eksiltme 

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

,, " " ,, .. .. ., 

23/ 7 / 93 7 Cuma 14 Açık eksiltme 

.. " ,, .. 
" ,. " ,, 
" ,, .. " 
" " .. " .. ,, ,, 

" ,, .. .. ., 
,, " " .. t i .. 
,. .. " 
" •• 
,, " 
,, " .. 
,, • .. " .. " 

,, .. 
., .. .. • 

ler muhasipliği binasında toplanan sa- terin belli go:.in ve saatten bir saat evvel 
tmalma komisyonunda yapılacaktır. teminatlarını Yüksek mektepler muha. 

Eksiltmeye gireceklerin 937 yılı ti- siptiği veznesine yatırmaları ve prtna· 
caret odasından ve vekaleten hareket meyi görmek Uzere Beyazıtta tlniversi· 
edenlerin noterlikten alacakları vesika- te arkasındaki Yüksek Öğretmen okulu 
ları ibraz etmeleri mecburidir. lıtekli- direktörlüiilne baıvurmalan illn olunur, 


