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1Japonlar Çin'in merkezini 
tehdit ediyorlar! 

Denizyolları idaresi 
Nakliye vazifesini yapamıyor mu? 

Karadenize gider.. bir vapura geminin 
ıstıap haddinden fazla alanmış 

yolcular nasıl, çıkanldı? . 
• Geçen pnzar günii l:;tanludd.ıın J . 

'Karaclenize harl'kct ctl~n Afosıt vapu· Bulgaristanlı 
runda Deniz Ticaret Hrektörliiğii ta· il kdaşlaı ımız 
rafından hir kontrot .)a11ılınıı:. Vapu- 1500 k. .1. k b• k 

. h kahili yeti h ş yüz ki§i ol<lu- ) ŞI ) · lr 3 • 
"U..JıliWıllllııı.·.edi ) üz yolcu bulunduğu. • •• 1. -·- lıadden çok fazla bilet fıle bugun ge ıyor 

< ~ a-.ılnı~. Fazla görülen . . 
i ~ '" t k ı B' Bu sene memleketımıze Roman· 
lct ~ c u ( Jfar~ya .çıbarlı ınJi. 1

1- yadaki ırkdaılarımızdan 1 5 bin, Bul-
. ~' r, '~pura gırınış u unan yo • . b" .. } 

~l r ~ · l d"kl · · · b garıstandan da 1 O ın goçmenge e· 
ı~ ı eme ı crı ıçın u -· K Ik d l . ·aara ı 1 cegı yazılmııtı. a avan za e enn 

l • e er o mu~. H' K"' d 'Ik ·· " , . .,. 1 . . ısar vapuru ostence en ı goç· 
... ger enız ) ulları daresı bır de'· k f'l · · t" · d -

1~f .. . 1 d 1 • b" men a ı eaını ge ırmıf ve ogruca 
nıue ese ı o mayıp a ıususı ır T k' da- "d k ·· } · i k 

1 1 1 . • • 1 1 e ır gma ıı ere goçmen erı o• a: fit uı .... ..... ' 'un•:"". 191 '':': .... - rayü -ooşaıcnu~uı. vapur onunnu.• 
n{)en (az a ulara~ ıkı 'uz kıtı alın· d k" ı.. f R da 'k" · kaf 

tııı olm~ı menfaat saikasma atfedi- le .1d:na ta. omka?ya n 1 ıncı l• 
i;....ı! .. ,., k eyı e getırece tır. 

u.-.ıu. oı et e en Jnemurlarm ''apura y "d d 
fl\Zlıt "''Olcu ı k 1 - i· amaya gı en Nazım vapuru a 

7 a ma la ıu mı uır men· B l · .. l · d 1 • 00 
f ~tleti• olmadığına güre böyle bir k .u. g~n~.t~~ g~çmed_enn ken ~ 
tftü1jlhnzanın tabii ) eri yoktur.. Anla- 1'z1 ~u kmış ve. ~n ~ şr . ar
§ılan• :P~iz Yolları İdaresindeki va· n~ n al r~ ebt et~ıştjır. bu lg;uı!tan 
pur:"arınl;t" h k b'l' . 1 . <l goçmen erı, ugun stan u dan ge-

1' ıa a ı t) el erı sa ece k d - U l . k l . .. .... 
fc:Jl, men ırlarmm malünıudur. yol- rrek o~ru k r a ıs ~ es;ne goturu-
:C.dara 'A{ilet 'eren memurlara filan ereB olra ? arlayak~ alrı acakhf~.rd~. 
'apın~ k 1 d'- ] . k .ı 11 garıstan ı ır .o:ıaş C\rımız 7mır 

...-Pi şu at ar, ıger erme şu auar ·14 
• • h )'f k J 

• ) olcı(' f 1 1 'b" 1 . h" vı aydının mu te ı mm ta a arma 
uan az a a ınamaz ~I l ııç ır . kA d 'I kl a· N 

enıir 
1
. .

1 
• . ıs an e ı ece er ır . 1 azım vapuru 

'e ta ımat ,·erı memıştır. d k k y · ..:ı k D . • . . .. ..-.. urm:ı sızın te rar arnaya gı ... ece 
cnız fıcaret dırektorlugu kontrol v d b kl'ye "k" · k f1 · '"k 

neticesinde iki yüz yolcuyu dışarıya 1 e ?rad~ e ~t' n 1 ıncı a 1 eyı yu 
nasıl çıkarmış? Vapura biletsiz ginni~ .eyıe 1°n~c~ ıdr. 

1 
.. 

olan} .. l . b" d - . cu g:.ms.an an ge e'1 goc:nr.1ıler 
kani arın lşup ıesıBz Jkı~eb~I eı;negel mık· Deliorman havalisi ve Raz~ad ka· 

arı o anıaz. e ı ı etsız o ara ba k .. l · h 1 
vapur 1 . . 1 h" • ~a ~ı ve oy erı ~ kıd::ı"ldırll\r. 

a yo cu gınnış o maııı ır suç 
t~kil eder. :Fakat bilet alarak vapu
ra gİnniş olanlardan bir kısmını hı
kakmak, diğer bir kısmını dı~arıya çı
b ~rmak de, let namına idare edilen 
ır nıüe sesç için ne kadar acıdır! 
. Bir kere bu yolcular: ,. eden hi

ıı çıkarı) or unuz da, Utekilf"ri hırakr 
Y?rsunıız? Biz de onlar giui para \'er 
dık 'e bilet altlık., diyect>klerclir. Son· 
ra de, let inlıi ar~ncla olan bir deniz 
nakliye idare inin bir lıat için miira
c~at eden yol('nf arı1an hir kı~ınmı alıp 
f;otUrme i. diğer kı~ınma kar~ı va~ı
~~ ızlıktan f&cjz giirünme~i ayrıca elim 
ır§e <lir. 

Nafia Vekilimiz 
lsveçte 

Stokholın, 14 (A.A.) - Türkiye 
Nafia Vekili B. Ali Çetinkaya, birkat 
yiiksek memurla birlikte buraya mu
' a"alat etıııİj 'e i11tasyonda İsveç Mü
nakalat nazırı B. Fors1unıl ve demir
yolları umumi direk:türü tarafından 
kar§ılan.mıgtır. 

Pekin civarında şiddetli muharebe oluyor, Çin 
hükumeti ecnebilerin emniyette olmadı/arını, 

şehirden çıkmalarını söyledi 
Ç'n maUye nazırına göre 

Dünya sulhu 
tehlikede! 

Londra, 15 (Hususi) - Çin -
Japon mi.ızakereleri inkıtaa uğra
mı~tır. Japonlar ordularını harekete 
geçirmek serbestisini almı§lardır. 

Daily T elegraph gazetesinin ver
diği malumata göre, Japonlar her sa
at Pekinin cenubuna yeni kuvvetler 
sevketmektedir. Çinde bulunan Ja
pon kuvvetleri, Çinlilere aid muha
bere vesaitinden ayrı olarak düğru
dan doğruya Tokyo ile muhabere 
tesis etmitlerdir. 

Feng - Tayda Japonlar, Çinliler 
tarafından vuku bulacak taarruzları 
kar§ılamak için kuvvetlerini tah§id 
etmekte ve bu taarruzları Pekin -
Hankeo demiryolu üzerinde bekle .. 
mektedir. Gerek Japonlar, gerek 
Çinliler Tiycn T ııin ile Pao Ting F u
da toplanmaktadır. Pekin de bulu
nan Japon tebeası aüratle hicret et· 
mektedir. Çin kabinesi azası der • Çin ordusundaki kadın askerler 

hal Nankine gelmitlerdir. Burada satta bulunmuştur. Fakat Amerika 
fasılasız müzal'F• bulunmakta • ,: ..... .J:;, 1 Ju _..:.;J ...... lr h: .. eixoeı te 

tebliğ ile Şanghayda ecnebi tebcası· 
nın hayatını ve emvalini himay ede 
mıyecegını ve ou tebeanm §ehırden tbr. §P-bbüs icrafına karar vermemıştır~ 

Tokyoda bulunan resmi mahafil, ŞANGHA Y TEHUKEDE ç,kmaları muvafık olacağını bildir
mi§tir. Çinde bulunan Japon teheasını hima Londra, t 4 (Hususi) -Çjn nü-

ye etmek için yeni kuvvetler gön- kumeti büyük devletlere yaptığı bir (Sonu: Sa. 4 Sü. 4) 
derildiğini ve hadiseler bertaraf ola- ı 
rak normal şerait avdet ettiği zaman y e 

b~. kuvvetlerin geri alınacağını söy- en ı 
hıyor. 

Vatingtondan bildirildiğine göre 
f ngiltere hükumeti Amerika harici
ye nazırı B. Hull nezdinde te§ebbü-

ithalat rejimi 

Bugünkü sayımız 

il 
Sayıfa . 

KURUN 
Müsabakalara 

RADYO 
Müaabakamıza aid kuponlarm 
gönderilme müddetine üç gün 

kaldı 

18 Temmuz 

Bugünden itibaren tatbik 
mevkline giriyor 

Hangi maddelerin gümrük 
resimleri indirildi? 

1ürk - Rus, 7ilrk - Fransız ticaret 
anlaşmalaı ı da bugun merigete giı ecek 

(Y 37.J ı 2 inci a ·ıfaınıztladır) 

Sırt hamallığı kalkıyor 

iki gün sonra 
Eminönü ve Karakög taraflarında 

sırt hamalı görmeyeceğiz 

. ~~u \apurunun nakliye kabiliye· 
lt heı. .. 1 .. 1 . . tk· •. ) uz yo cuya ınun ıa ır muş. ı 

~uz yoll'll) a fazla bilet urilmi~. Ra
ı'lı?1, pazar günü J tanlmldan Kara· 
< enız limanlarına gitmek isth·en yol
f~ın.un ıniktarı hundan mı ibaretti? 

ketinin ilk şartı muntazam, kifayetli 
nakliye servisleridir. Bilhassa deniz 
idareleri bugünkü vaziyetinde kaldık· 
ça iç, yahud dı turizm hareketlerin· 
den halı etmek kendimizi gUlünç ha· 
yalita kaptırmak olmaz mı? Pazarıünü akşamı kupon gönderme 

müddeti bitiyor 

Belediye şehrin içindeki sırt 
ve baş nakliyatını ka~i ;urn•tc kal- · 
dırmağa karar vermişlir. Yalnız 
uzun müddettenberi t~tkik edilen 
ve artık karar haline gden l:>u me
sele safha safha tatbik olunacaktır. 

l 
thnıalki hir takım "·okular <laha \'ar-

( l ıc · . 
bit 1 ~ni~racaat ettikleri halele onlara 

et 'erılmedi. 
}> k n' ye açık olarak anla~ılıyor ki De-

l7. 011arı İ<laresi elinde ınevcud 'a
•lalarla ıııcmleketin nakliye ihtiyacı

nı teı · 
siz k·"t edemem ktedir. Hiç ~iiphe· 
,... 

1 tanlmlclan ktlenize giden 
ı•O ta \ J o) apur arında kontrol yapılım~ 
?e ak fi.su 'apunımlaki n etice ·i ' e-

ce tir. 

ti ~ar.etelerde sık ık turizm hareke· 
neıen hal d" lt,tt d .' c ıyoruz. Bilhassa memle· 

t aluJt turizm hareketi uyandır 
· tltak i ti) 0 ruz. Halbuki turizm hare-

Siizun kı. a~ı: Poİ!ta i·apurlarmı 
kontrol edf"rek İl'tiah haddinden fazla 
göriilen yolcuları dışarıya çıkannak 
hatta hir daha hu nıpurlarda fazla bi
lf't ke itmeme ini temin etmek kafi 
hir tedbir değil<lir; bilet aldıkları 
halele vapurlardan dışarıya çıkarılan, 
yalıud miiracaat ettikleri halde hilet 
alanuyan ) olc·ularnı ihti) açlarını tat· 
nıin etmek lizımdır. De' Jet in1ıi arı· 
nı eline alını olan bir idare bu ihti

Zabıta romanı
mızdaki yanlışı 

bulanlar 
Gene ayni pazar sünü akpmma 

kadar sürpriz kuponlarını bize 
göndersinler 

yacı tatmin edecek ,a ıta hulamıyo~ Hedlyelerlmlzlın 
a inhi ar hakkının mukabili olan 

naklhe \a7.ife j yapılmıyor demektir. t8M llSteSI n 1 
Hu 'azife)i hakkile yapmak için her Pazartesi günü 
tiirlii maddi f edakarlıklan göze ala· 
rak )<>ni 'apıırlar temin etmekten M8Şr&dlyOrUZ 
hn~ka çare yoktur. 

ASIM US 

ilk tatbik edilecek mıntakalar 
Eminönü ve Karaköy cihetleridir. 
Şimdilik seyyar esnaf serbest bulu
nacak ve küfeciler de bazı kayıdlara 
tabi tutulacaklardır. 

Bunların ta§ıyacakları e§yalarda 
küfenin derinliği 15 santimi aşmıya· 
caktır. Bu küfelere konacak eşya 
da! bavul, çıkın, bohça ve emsali
dir. l 5 santim derinliği kaydından 
çiçekler ve fidanlar müstesna tutu
lacaktır. Bu karar 1 7 temmuzdan 
itibaren meridir. 

Diğer mmtake.lar için yeni bir 
program vücuda getirilmektedir. Bu 
program da on gün sonra tatbik ıa
hasına konacaktır~ 
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Araplara kemik 
Yahudilere et mi? 

Oniki Ada Günü 
ltalya adalardaki hakimiyetini göstermeli 

için geni bir nümayişe hazırlanıyor 
Amerikan gazeteleri Filistin n1e
selesinde lngilizlerin taksim pla
nmı bir hezimetin itiı afı şeklınde 

ltalyada yeni 
bir siyasi yıldö
nümü hazırlandı
ğım, lngiliz gaze
telerinde okuyo
ruz. 

telekki edigoı lar 

Filistinin Y alıudilerle Araplar a
ra~ında taksimini istihdaf eden ''İngi· 
]iz raporu,, karşuımda Filistin Yahu· 
dilerinden büyük bir kısmı, Mabedi 
Süleymanın ''Ağlama duvarı,; na gi· 
derek göz ya§t dökmüı ve bu planın 
tatbik edilmemesi için Aulahtan ina· 
yet istemişlerdir. 

Filistinde bulunan bir Amerikalı 
Yahudi ''Rahi,, si, demiştnr ki: 

''Bu plan, İngilizler, Filstini aldık 
tanheri geçen 20 sen~ içinde Y alındi· 
]erin be~lediği büyük hayalin sonu 
demektir., 

Arapların da büyük bir kısmı 
memnun görünmüyor. 

Filistin Arah fırka lideri Cemal 
IJ:üseyini şunları söylemİ§tir: 

"' 'pcf:' aı.ij.ıl<tA.c:a ı.. ...... 11~, Y .. li ... .:Ul""" 

ise et veriyorlar.,, 
Yüksek Arab Jı:omitesi azasından 

Ahdilllıadi ''Bu taksim pianx ancak İn 
giltereniıı kuvvet istimalile tatbik o· 
lunahilir:, diyor. 

Yahudi gazeleei Xavar ise ~unu so· 
ruyor: 

•'Kudüsısiiz bir Yalıudi flevleti nn-
!-tl olur?,, . 

Filistini par~alamak k:ırarı Ameri· 
ka<la Y alıudi teı=iri altındaki gazete· 
!erde heyecanlı neşriyatı nmcih ol· 

"Krali)"cl komisyommıın pHinmı 
İngiltere hükfımeti kahul clmi~tir. Şi
mali Fili .. tinıleki elıenımİ) etli salı il· 

)erle en nıalı~ulılar \e gi.izcl Aralı 
nıcrnlekctlcri Yahudi hiiktuııctine Lel'

ke<lilınekte ve üç yiiz bin Arah, Y.ı.ı
lmcli esareti altına ,·erilmektcılir. 

:.\tc~ciJi Ak~anın huluncluğu Kmlii:,
teki bfüiin miiharek yerler <le ele' aın
h ı:ınrelle lnp;iliz man<la!<ı altına girc
ecktir. Araplar, Yafayı rl:.ı ellerimlm 
ka~ırmakta ve mahsul \Cl miyen ~iil
Jer orta:mıcla hrrakılmakta<lırlar. Fı

Ji,..tin. feri bir surette parça, parca e
<lilmekteclir. Binaenaleyh, Arab ıııil
Jeti J\llalıa inanan biitün l\Jüs1üman
lara lıitab ederek mukaddes yerlerin 
taksimine ,·arkuv-vetlerile karsı koy· 
rualarmr iı;tenıektedir. 

Dünkü posta 
ile gelen Dai]y 
T elegraph gaze -
tesinin Roma mu 
habiri diyor ki: 

Mussolini, Ro- ii.c 

mada muazzam 
bir tezahürat gü-
nü hazırlamaktadır. Buna "Oniki 
Aaa Günü,, adı verilecektir. Bu 
günün başlıca hususiyetlerinden bi
ri, Oniki ada sakinlerinden birer 
heyetin Romaya gelmes~ olacaktır. 

Ekserisi sünger avı ile iştigal e
den balıkçılar olan Oniki Adalılar, 
J talyan idaresine karşı şükranlarını 
ve faşist devlete olan sadakatlerini 
ifade edeceklerdir. Başlarında ih
timal Redos valisi Kont Veccinin 

Yeni idhalit 
•• • 

reıımı 
Dış ticaret siyasetimizin ana-; 

premiplerini ortaya koyan yeni it-1 

halat rejimi kararnamesi dün res
mi gazetede de intişar etmif, bu
günden itibaren de meriyet mev
kiine konulmuttur. 

Bu münasebetle dün geç vakit 
Ankaradan ıehrimiz"=ı iktısadi da
irelerine ayrıca malumat gelmit· 
tir. 

Yeni ıtnaıat reJımi kararname· 
sini ve bunun hakkında lktısat 
Vekilimizin beyanatını dün ne§· 
retmiştik. 

Gümriik Resmi lnclirilen 
Maddeler 

Dün gümrük ba§müdürlüğün
den aldığımız malfunata göre, 
gümrük resmi azaltılan maddeler 
şunlardır: 

At yelesi ve kuyruğu 100 kuruş· 
tan 40 kuruşa, muhtelif boynuzlar 
125 ten 75 e, gergedan boynuzu 

(h'am) 375 ten 150 ye, fil, deniz 
aygın, gergedan dişleri (işlenme
miş ) : 220 den 100 e, ıbalina ke
miği: 100 den 50 ye, bağ (ham o· 
larak): 1000 den 500 e, ziynet 
kuşları tüyleri: 2400 den 1200 e, 
sair ziynet kuş lan tüyleri: 600 
den 400 e, xelatin (her §ekilde): 
22,5 tan 10 a indirilmektedir. 

Bundan başka, yaş deriler: 16 
0Clfi 0 ya, AUI U \)ça ll""a • lC"'I U•u 2. C 

ye, ıeffaf deriler: 250 den 150 ye, 
deri ve kösele mamulatı 9600 den 
7000 e, deri elbise 1000 den 800 e, 
kürk imalatı 1200 den 300 e in
mektedir. 

Yeni ithalat kararnamesinin 
mütemmim malfunatı bugün ıeh· 
ri.mize gelecektir. 

Bugün ayni zamanda Türk -
Rus, Türk - Fransız ticaret an
Iaımaları da tatbik mevküne ko
nulmuş bulunmaktadır. 

JnU§lUr. ---------__;.o.=-...,.....-----------------
Bu suretle Amerika hariciyesinin 

dikkatini celbetmeğe çahşıyor ve bu 
pJam prote!'to etrncğc te~\'ik ediyor
lar. 

Halbuki, Amedka Hariciye nazırı 
llul, hu meselenin hükiıınel!;e tetkik 
edildiğini. fakat Amerika hükıiınefr 
nin ne gibi bir tanr takrnacagı bak· 
kmcla beyanatta bulunmasının henüz 
ıması olmadığn ı;(;ylemiştir. 

Amerikan gazetelerinclcn hazıları 
İngilizlerin taksim pl8nmı, "hir lıe· 
ziıuetin itirafı., şeklinde gU~termektc
tlir. 

Bu arada İtalyan reısnıi mahafi1i
nin noktainazarmı da kaydetmek ~a
yam dikkattir. 

İtalyan resmi malıafiJi Filistinin 
taksim tek1Hinin ''Filistin sakinleri
nin menfaatleri bakımından değil de, 
ln~iliz emperyalist gayelerine uygun 
olarak:, lıazır1andığıru beyan etmek· 
tedirler. 

Son gelen bir habere ~öre, bir Ya· 
lıudi Kudüsün Ilerod kapısında taş
lannır§ ·ve ağrr surette yaralanmıştır. 
-Daily Herald ve Moming Posttan-

ARAP IlÜKÜ!r!DARLARI TOPLAN-
TJY A ÇAC.JRILIYOR 

Londradan hildirildiğine göre: 
Fifütinin taksimi hakkındaki İngiliz 
kraliyet komisyonunun planına, Fi
listin Arapları muhalefet etmeğe ka
rar vermi§lerdir. Filistinde İngiltere· .. 

Günlerin peşinden: 

Tifo mücadelesi 
Dün tanınmış fen adamlarımızdan biri bize şöyle dedi: 

- Tifoya kar~ı alman tedbirlerin faydası iki, üç gün içinde 

değil, iki, üç ay nihayetinde, yani teşrinlerde başlar i asıl iyiliği 

kışın görülür . ., 

Fakat biz şunu biliyoruz ki lstanbulda bu defa sıcak vevsimin icabı 
olarak azgınlık gösteren bu hastalık kendi kendine bırakllmış olsa 
dahi t~rin aylarında haHfliyecekti. Şu halde esasen beledi halde 
ötcdenbcri mevcud olan tifoya karşı alınacak tedbirlerin vaktinde 
müessir olabilmesi için işe kış sonlarında başlamak icabederdi. 
Tedbir geç kalmıştır. Ancak gelecek sene için faydası olacaktır. 
Bilhassa gelecek yaz mevsimi içinde tifo hastahğmm salgın halde 
tekeniir edip etmediği görüldükten sonradır ki bu mücadelenin 
hakiki neticesi anlaşılacaktır. 

Hasan Kum çayı 

ye kar~ı müthi~ bir tahrikat haşlamış· t 

tır. Arab ali komitesi bütün Araplara 1 ~E' 
lıitaben bir beyanname ne§retmiş ,.e · 
Arab hitkümdarlarile devlet reisleri- ,,~~i 
ni içtima aktederek Filistinin nıukad · - ., 

bulunacağı seçme bir komisyon, bu 
vesile ile Mussoliniyi, Oniki Adayı 
ziyaret etmeğe davet edecektir. 

Mussolini belki de sonbahard4 
Oniki Adalan ziyaret edecek ve 
kendisine geçen martta Libyada ya· 
pılan zafer merasimi yapılacaktır. 

Böyle göze çarpar bir şekilde 
tanzim edilmesi dolayısile arzettiği 
ehemmiyet yanında, "Oniki Ada 
Günü., nün, İngiltereye ve şarki 
Akdeniz ahalisine, İtalyanın bu a· 
dalardaki hakimiyetinin ne kadar 

İSKAMBİL SERGİSi 
Londrada büyük bir iskambil ser

gisi açıldr. Bu sergide, asırlatdan 
kalmrş iskambil kağıdları teşhir olu
nuyor. Dünyanın her memlekt.tİn· 
den sergiye gönderilen iskambil ka
ğıdlarımn sayısı yedi bini geçm!ştir. 

Bunların içinde en eskisi 1670 
de kullanılan kağıdlardır. En esk~lik
te ikinciliği alan iskambil kağıdlan 
1682 den kalmadrr. Bizim "Papaz,, 
dediğimiz "kral,, kağıdlarmda İn-

giltere Kralı il inci charles; bizde 
.. kız,. denilen "kraliçe,, olarak da 
o kralın karısı Katerinamn resmi bu
lunmaktadır. 

MAURlCE CHEV AllER 
BEDAVA KONSER VERD! 
Dün bütün Fransıziar milli bay· 

ramlarını kutladılar. 14 temmuz 

• 
j 

Şövalye Janet Jfakd.onaldla 
büyük Fransız inkılabının tarihl bir 
günüdür. 

Bütün Fransızlar gibi Fransız 
sanatkarları da bayramlarını kutlar· 
!arken bütün vatandaşlarım da unut 
madılar. Mesela Maurice Chevalier 
(Moris Şövalye)) Pariste doğduğu 
mahallede, halka açık havada bir 
şarkı konseri verdi ... 

Bu suretle, ancak büyük tiyatro
larda sesini yüzlerce liraya satan bir 
sanatkar, bayram şerefine, sana • 
tından herkesi bedava nasibedar et· 
miş oldu ... 

YEMEK YERİNE DAYAK 
YENiLEN LOKANTA! 

Gene Amerikadaki garib şeyler
den biri: 

Yemek yerine dayak yenilen lo-

deratı O.Zerinde karar Hrmcğe davet - D<>ni:.in bı.t 1.-öpiirmesi 1.-ar§ısmda 
cLrniş~..r. Beyannamede ı:ıilyle denil· sun acubu? 

' I 

Jnektedir: - Kanmın l•öpümıesirıi~ 

ne dii~iiniiyorı - Tulıaf §ey! Ne zaıııan 
)"<ığmur yağmağa ba!}lar ... 

bahçe sulamağa r;ıl:sam 

kuvvetli olduğunu göstermesi cie 
matlubtur. 

"Oniki Ada Günü,, 12 ağustos· 
tan 20 ağustosa kadar devam ede• 
cek olan Sl'!nelik manevralardafl 
sonra kutlulanacaktır. Bu mane\'• 
ralarda 1 tal yan m üdafaasımn dere • 
cesi tecrübe edilecektir. H1va, ka· 
ra ve deniz kuvvetleri mü~tcrekeııı 
Sicilyanın garb sahillerinde~ gelme
si düşiinülecek bir istila kuvvetini 
püskürtmeğe çalı~acaklardır.,, 

kantal Bu lokanta Toledo şehrin• 
dedir. Büyük bir lokantadır. İçeri 
bir müşteri girdi mi, garsonlardan 
biri hemen koşar ve .. adamın arka• 
sına bir tekme indirir: 

- Yemek ısmarlamasını bilmi· 
yor! Köpoğlu köpek! Hayvanı Al· 
çak!. 

Ve sille, tokat, tekme r Müş· 
teriye güzel bir dayak ziyafeti çeki· 
Jir. 

Fakat, Clayağa mukabele etmek 
hakkı da müşterinindir. Bu suretle, 
orada her gün sabahtan akşama ka· 
dar döğüş, kavga gırla gider ... 

lşin garibi, bu lokanta son de· 
rece kalabalık olmaktadır. Esasen 
lokantadaki bu dayak usulünün se• 
bebini de izah eden cihet bu: 

Amerikada kavgayı ve döğü§ • 
meyi seven haydudlar alayı müte
madiyen çarpışmak ve kuvvetini 
göstermek ister. Onun için, kaba
dayı geçinenlere, yumruklarının kuv 
vetini isbat için, bundan daha iyi 
bir yer olamaz. 

-!!>''"'.ft.4~ :t~ulı'l.u.,ııJUcl 'U12)'cı'h.••ftJ .... tt ' 
dayak atan ve sonra karnmı doyura· 

rak çıkan haydut müşteriler lokan· 
taya da Üzerlerindeki bütün paraları 
bırakarak çıkarlar: 

Dayaklı lokantada yemekler de 
o kadar pahalıdır ki! 

., 

Plaj kıyafetleri büyük bir dt-ği· 
şiklik geçiriyor. Çünkü kadınlar da· 
ima değişmek istiyorlar. Bu müna· 
sebetle plaj pijamaları bu sene hayli 
değişmiştir. Yuk"anda bunlardan 
birini görüyorsunuz. 

1 Geçmiş Kurunlar j 
15 Temmuz 1923 

SON RESMiGEÇiT 
Dün Fransızların 14 temmuz: 

idi millisine musadif olmak müna· 
sebetiyle İstanbulda mevcud muh
telif kıtalarma mensub müfrezelerin 
iştirakile Harbiye Nezareti meyda• 
nmrla bir resmigeçit yapıldı. 

Resmigeçidi müteakib Jessi Kü
relli irad ettiği nutukta şunları söy• 
lemişfü: 

"Misafiri bulunduğumuz memJe .. 
ket, toprağını tahlis için uzun ve 
parlak bir kuvvet sarfetti. Türki· 
yenin, arkasında uzun bir mazi bu
lunan teşriki mesainin kıymeti "e 
bundan istikbal için temin edilebile· 
cek fevaidi hissetmiş olduğundan 
§Üp_he !(!tmiY.orum .• , , 



?lAiıteı" -
Güzel mi ya_hut 
çirkin miSiniz? 

• 
ışte yaşama seviyenize göre 

değişen bir mesel~ 
Yazan: 

Celal Nuri İlerl 

ı-tanıtrR 15 TEMMUZ 1937 • 

EHiR HABERLERi 
Mer k ezef endi 

mezarlığı 
tanzım ediliyor 

lstlgenler mezaı /arını 
ıs gllnde 

Arkeoloji müzesinde 
yeni bir salon 

Turova araştırmasında çıkan 
eserler buratla teşhir edilecek 

kaldıı abllecelıleı 

1 
!alci Yunanın ~iz:-.~iı=;.._- yet-:::Jr-:iı.-;ellemebüuellm bir Belediye, Merkezefendi mezar-' Kü11tür S.kan·ı 

ara bakınız. H • .. l h · . . . h d K lik lıiını tanzim etmiye karar vermiı, lıiı, stanbul Ar-
ıa~ i h epsı L~e • ,;:i' canye ıçenye a nmaz L aa hazırlıklara başlaımııtır. Mezs!lık- keoloji müzesin-ı Karaköy köprüsü 

ta.mir ediliyor Ptfilo Zö e ', .e~i blucuel. M i deTtirme ocaima da, bittabi, miil- ta açılacak yollar üzerine düten de yeni bir Turo-
baız. 8 hre •mı nazarı clikbte a- lüman olma7an otlanlann en kuY· mezarlar kaldırılarak baıka tara- va salonu açmıya 
~a derecede ıüzel bir kadm vetlisi, en ,.Jnııklıaı alınırdı; ta• fa nakledilecektir. karar vermit, ha. 
ai..:... IDi? diye ba~ere düter- bildir ki kanhur anhuu alınmd- M b ı ı 1 ki ba 1 
Y
:--. Mtizeleri cloldaran kadim dL a=--lelilde bir ırk teeelrkül ye ezar aa ip erinden isteyen e- zır ı ara f a-

Belediye Karaköy lcöprüıünün 
tamiri için bir müddet evvel tel· 
kilder yapbrmıt ve projelerini ha
zırlmnıfb. Köprünün tamirine ya. 
kında bqt.nacaktır. Mevcut du. 
balann bazılan deliftirilecek. ba
zıları da tamir edilecektir. Köprü
nün her iki tarafındaki panaak
lıklar da ~yanacaktır. 

~ '--ke lllV7 -. rin kendi mezarlannı kaldırmala- mııtrr . 
.. ~ .. ~ hoıp böyle \.edil terelddlŞu .:~~.··timdi, büalriitüa de. niçin 15 tün müaaade verilmiıtir. Salonda Turo-

r- Uri Bu müddet içinde kaldınlmıyan •a tehrine ait 
diii ki, o heykeller nikredil- lifmit oluyor. De.lelin e"8 mezarlar belediye tarafından kal- kıymetli etJalar 
ı.; ., ..... Y unani9tanda kadm· mahiyetleri kalmadı. DeYlet, artık dmlarak bqka tarafa nakle dile- tethir edilecek-
'!'İtler erkekler de böyle ıüzel i· millt bir devlettir. Dıttan içe, iç· cektil\ tir. Bundan bat· 
elit ~ ~ ıüphe edilmemeli- ten dıf& iltihaklar olmuyor; yahut ka altı yıldanberi Amerikalılar ta-
de • heykeltrqlar her bal· pek az oluyor.. --T-.-f-------- rafından Turvada yapılan hafri-
~=lerini ora halkindan al- Bunun içindir ki eski padi.-h· ı oya karşı yat neticesinde çıkanlan moza- Liman Tarife 

Komisyonu 
toplanıyor 

ır.a; • Bu aan'atkirlar, Afri· larda Le•antin, Bizantin, bilhu- yıklar da salonda yer alacaktll'. 
~veya Çinin ortuuula bulwı· sa Sırp, boan Rua tiplerine rall· Şehlı de laı B 'l, a Ketfedilen eserlerin tetkiki ve 
d...11 = - 1• her halde ba7le neftı mo- ıeliyoruz. I bu eserlerin müzede tahıis edile-
._.... balaauyacaldanlı. Refahlık simayı ı&zellettlrlJor; yapı ıgor 
·Fakat ba aüzellik timdi Yuna· zaruret ona bi" çirkinlik veripr. Belediye, esnafı mecburi tifo a· cek yerlere ıöre nakli için müze 

~iitahaaa mevcut mudur? Ha_.! Meseli br-=:k nnıharehede ye onu tısına ti.bi tutmu9tur. Fakat bau direktarü Aziz, Turvaya ıitmiı ve 
iYi ele ,_ -.7u 1 d birkaç gün kaldıktan sonra tekrar ş hri • d ı!--- :ıı.-...tf 1 ri 
.. ele • 

bize iabat edi•or ki bav takip eden ~Odafaa muharebe • semt er eki esnaflar birinci aııyr h e mız e ımau uuı e e ko-x.:ıd " " • ıkla •e rimize dönmiittür. Salon yakın · t ı caktı K ıı.::a._su ir. Bundan bqka bu itin ıinde ırk hayliden bayiiye bosul • yapt rı halde ikinciıine ıelme· mııyonu yarın op ana r. O• 
~whauıılan da lnmu itiraf IDUftu. Gıda ur rahat yok. Her mektedirler. bir zamanda hazırlanarak •çıla- miıyona, enelki sün İzmir kana-
~•Jorlar. Kliaik Yuma ıüzelli· taraftan ütüten ve lıtanbvlda Dün tehrin muhtelif yerlerinde _cakt __ ır_._________ liyle Ankaradan tehrimize rıelen 
.. _ile ancak uzak ye küçük adalar- rencle-w veren tqrahlar, nkiile, taramalar yapılarak ikinci qıya Tamir edJlecek t'trbeler tarifeler umum müdürü Mı.hıin 
~.~düf olunur. Ora alaaliai bat ıerçeldea merhametimisi celhede ıelmiyenler mecbwi surette en ya batkanlık edecektir. 
~Jle ihtilit etmemit ve ırk, celc bir TUiyetteydiler. Fakat•· lan atı iatasyonuna götürülmüt- lstanbul Müzeler Direktörlüğü Gerek tarifeler müdürü, ıerek· 
~ ~ı.., aafvetini muhafaza et· raclan qn, on ı... refah senesi ıeç• lerdir. İstanbul içinde bulunan tarihi tür- se deniz ticaret müdGrii Müfit 
._,tir. ti. O zaııaamn bet ,....clald çocuk M hk belerin tamiri için tetkikler yap. Necdet. lzmirde liman tarifeleri. 
tlith JUdıklarım bir mukaddime· lan timdi yirmi J&tm& ıeldiler! a •melerde : tırmıtbr. Yapılan tetkikler bitmit ni ve hamal ücretleri11i tetkik Jel• 

1..:_· Kendimize ıelmek İltiyorum. Bunlar kimilen sporcudurlar. Boy HOC'A8llll a•6'atan oJ4uiundan tamirata bqlanmak mi9~erdir. 
~ kaniim ki pzellik te, çil'kin· lar biraz büyüdü. Vücut bittabi u ıuı üzeredır. O~rendiğimize ıöre; lzmirde 
~te, bazı müeuirat ile bir zaman eski halinden çıktı; kunetlendi. mahlıdm oldu Türbelerden en evvel Piyalepa- bu buıusta toplanmıı olan komb-
'Si~~ diyara ıelir, sonra ıider. Efer 1Mi7Je Plene kanet ye me· Aziz iıminde bir ıenr, kanıı f& ve Ayaıofya türbeleri tamir e- \"OD, liman ücretlerinde ıöze çar-
"' -.rpta sakin Türk milleti, •ak· tanet iti~le ark·~ kes- ~ dilecek, diierleri de bu iki türbe- pacak hiç bir tenzilit yapmak im-

.. <'- ı: ~ lwııd . -•- • ._.. L_.. Sabihayı Zeki iaminde birisi1le d .1 . ek kanı bulam•m•fbr. Şehrimı·zdekı· 
'9 '-'. Wfl• ) :.. ~L ·'-~1. u... .,._Hr. ra....: n. f!elr ib- ri""ii llJ!!lfhQt l-..liJıad• ,,.1r.ı_,..,1\ en sonra aıra ı e tamır ıörec • 
liu '· i yor. •~rürk JİDİ pç. timama mah'8çbr. H~dılar dün öileden ıonra dördüncü aıU· lerclir. liman tarifelerinde de f,p~ te~illl: 
n__9' bır Fransız darbmaeaelidir. ve rakı bu bimmetlere L--1 ıeli- J1ıpmaya imkin ofmali:t= ao>ylen-~h d leti ...-, Je ceza mahkemesinde durutması Yeni vagonlar k iP l'İ d n ·nin parlaklık dev- JOr. yapılarak karar verilmiıtir. m~ tet.ir. • \': k T~ _kunetiyle methurdu. Irk, uzun asırlar, himmetten Sabiha iki ay on bet gün, Zeki Şark Demiryolları idaresi tara· Moda denlı: benroeu 
hlo endilerme ıöre cenılverlite mahrum kaldı. 'Unatnuyalım iri üç ay hapse ınahk\im olmuılar ve •'ından yeniden ıörülen lüzum Ü· Moda deniz i>anyoaunan, hiç 
~cak bir takım sporlan m•Y· •en~lik, tüzellik te•lit ediyor: hemen tevkif edilerek tevkifhane- zerine Avrupa hattında iıletilmek bir yerden bir ruhsat aJm&daa 

O Maden kuJUlaruun içinde. eziyet. ye ıönderilmiılerdir. üzere iki vagon daha ısmarlan- banyo kenarında 2,5 metre uma. 
• •111anlı a&raJlarma hep (ba- li hismetlerde çalıtan amelede kli AMERiKAN K mııbr. Pek yakında gelecek va- luğunda bir nhbm Japmlf oldu._ 
~~n) cariyeler Jirercli. Bundan ıik mermerlerin ıüzellilini bula- EŞY ALAR.,3r:.5..~1t!:UNUN gonlar en son sistem tecbizab ıörülmüt, deniz ticaret müdürlü-
~Yıdır ki pek çok tela)übat ol- m"-amız. y d ~.r. ••• ,..nLAR ihtiva etmektedir. iü tarafından haldnnda kanuni ""° F-'-t --••---• L:ı-üJ• .ın•·t•• Q... d-L.!•-da Lt.:- -L ·--k e i ay evvel Atnatutköydeki Bund ba-L- 8a 1. b • -. ......... ....,, ua - ~ tUUaa D-.... lrK _ K il •d Am k an ~ n ıyo atb ı . muameJe,.. ı..ı1a---. 
~ t.alüpler ualdı, kalma- aıhhatini ..uı.,. edehiliJOr. Ba da kı 0 ·~~ erikan onaoloounun çin de ayrıca birkaç vaııon ıamar • Yangm ~arı 
L." den ha- .. ·--·- vın• pek •enİ u. L•.Jlı•••dı•r. Gaı"1e•.en•D JID 1 8fJalan çallDIDJf, bir ay J a.-1·-rr.. etm" Jd "' uır lrad d be,,.d .. v b ......._ • .,. ,, ~· ..... .... enel yakalanmıılardı. anması UUUl ur ıt o ugun. demgelen8Cllk 

...__ tn a eni irçok mai- · (Sonu:.~. R Sü. .!f) N"k Ah . • d dan elektrikli vaıonlar hakkında M--•-L . •-1 uh 

Belediyenin lstanbul 
SaY1n Halkından· ricası 

~- Şihrin •iki- ft lıiııııııi:clilini korumaİc, ancak ........ her , •• 
... Ye - İfte temi•ıme IOD clerece dilcbt ederek beleciyenin bu 
10ld.ıM plııpnalarma .... lmnetiyle JUdana olmuiyle bbOdir. 
... LW,e bu ..... ..,.. haldan.,... ....... hic - ft• 
• 11 ... phri kirletecek, pilletec:ek bir huelret ,..,.,,. .. ,... ... 
..... }. •· Beledi,.e ...... talimatnamemia ı, ıs w Z4 M ..-. 
....... .,..... ....,. ,., ..... br. 

Madde 8 - Cadde oe aokalllala hiç bir 
teg atılamaz oe dlllıBle.mez. 7111ıBımelı 
lle ilmlılümelı gaaalılır. SOpıllnlDleı 
tem1zıı1ı aıabaaının gelip alm••• için 
"'•deni bir itap lçeı lalnde aabahlaı ı dBlı· 
lı4n oega hane llnlJnde bulıındaııılııı. 

Madde 15 - DlllıfıAn oega eo aahlpleı I 
11ı-11a klıacılaıı dlllıll•n oega eoleıl IJnlbı• 
11•1ıı 11aga Jıaldıı ımlaı ını lıer zaman le• 
ilik lııtacalılaıtlıı. · 

Madde 24 - Boı geıleıe oe aı•alara 
;_11,1,.llntll, •B6re "" papıoıa "" aa/111 atı
•• oe gılılamaz. 
Seldainci maddeye alre herku tarafmdan teclulld ...-- olan 

slp ~ denilip çöplerin kapı ·&ilerine ......... mini ol
~.: hin...lqla aokaia slp atmak ıuçu brpwı..a. • ......._ 

• bpJa.,.. bpeklı olma• ....... 
led,e niwn ve Jualdarma daima riaJetkir bulunan J.tanh-.ı. 

.,.. ~ '-hm bu madde1ercle ,....ı. buaualua da p Akat 
N etmeleri rica olunm. ( 4194) 

ı o ve met tsmın eki iki düıünfllen proje timdilik bırakıl • .....-etiım"n m telif vili-
suçlunun dün asliye dördüncü ce- mııbr. yellerinde aablmakta olan ev Jfll• 
ada duruımalarma baılanmıt- zahire ... ~ ........ .~ tulbeu.-1 balannmd tetkiki içia ~ 
tır. • ayet e iyelerine al••d• --
•• Ahmet,. bazı etJalan çaldıfını dlnkD •llh•l•r kamlar tarafmdan bir tamim ıön· 
ıtiraf etm11, muhakeme tahit çafı. Dün hariçten lıtanıbul zahire deri1111i9tir. Belediye memurlan 
nlmuı İçin bqka süne bıralcılmıı borsasına 15 vagon bufday gel . bu tulumbalan birer bire!' inceı. 'EL· mit ve mühim bir kıımı muamele yrrelc munfık ıardtildenni elam. 

DECIRMENI ÇALANLAR ı~rmiittür. ~alıyacaktır • 
Kantarcılarda Küçük Oımanın Gelen buğdaylann ekaeriıini MUllylmln kea•nthll kemer 

dtikkinından 501 el deiirmeni ça- ekstra ekstra mallar tetkil ebnek- Tiirk pehliYanı Mii(lyimin A
lan Rıfat ve Mustafa ismindeki i- tedir. Bani~ 7,~ ~ruf üzeri~den merikan Bofaunın astını yere vur 
ki çırafın muhakemeleri dün Sul- mı1amele ıorınuttur. >nak suretiyle kuandıiı k.amer
tanahmet ikinci ıulb cezada niha. Ek~llr da 7,10 dan aatılmıı. den Pınrük reami almacafı hak· 
Jetlenmiı, her iki çırak onar bu- br. Dıier taraftan bazı maddele • kında "Çıkan pyianın aaılıız oldu
çuk ay hapae mahkUın olmuılar- rin fiyatlan yiibelmiftir. Keçi kı- ğu utlqıhmtbr. 
dır. lrnm k!losu 50 kuruıtan 52 ye, mı- ~\llllliik bapnüdirü, bazu kuv. 

KAZAN ~EDb~I TEVKiF sırm kı~osu 4,20 den 4,40 a, çav- vr.tiyle kmzamlan tabal bir kuarç 
dann kıloıu da 4, 15 kuruıtan 4,20 tan verai almamıyacafını sCSyle-

Şehremininde inekçi Nikonun kuruta yübelmiıtir. miftİr. 
kazanını çalan İbrahim dün ka • ---:::----:---:---------~-----_:_ __ _ 

•nıa birlikte adliyeye ıetirilmiı lstanbul Belediyesinden: 
Sultanahmet biril)ci aulh cez~ 
mahkemesine çıkarılmııbr. . Temmuzun 17 inci Cumartesi gllnOodf'n 

lbrabim suçunu itiraf ettiğin · itibaren Karakly klprDsU Ozerlnde h .. ,, ne 
den iki ay ~ap~ mahkGm olmut, "' 
hemen tevkıf edılerek hapishane. ıeklide olursa olsun arkalık la eıya taşın-
,.. ıönderilmiıtir. ması yasak cdllmlştlr. · 

Ticaret Ode•ndakl 
toplantı 

Dün aaat 16 da Tıcaret ve Sana
Jİ idare meclisi toplanmq, bir ay 
sarfında yapılan itleri tetkik et
mi9tir. 

Mecliıin dünkü toplanbıanda, 
zahire bonaaı yenı idare heyetmi 
-çmek üzere bir heyet intihap et
mittir. Ba heyet birkaç güne ka· 
dar aynca bir toplanb yaparak za. 
hlre bonuı J9nİ idare heyetini te· 
çecektir. 

KlprD Gzerlnde kUfe ile uakledlleeek 
eşyanın ağırlıtı 50 kilodan fazla olmıya. 
caktır. Bavul, ~anta ve bunlara benzer 
zati eşya ile elçek ve fidanlar mastesna 
olmak Dzere kDlelerlo içine konaeak eşya 
k8f~ yllksekllğlnl ve gentılltlnl 15 santim· 
den fazla geçmlyecektlr • 

Buna gire hareket olunmak tlzere ke) • 
llyet llAn olunur, (8) (4215) 



1 Ank•r•d•n 1 Mussolini 
Benzin ve petrol Türk _ ltalyan 

Şirketlerinin 

H • • D h • ı • 1 Jlalya diyor kh muka01Ji6leıl Dostlujondao ehe 

arıcıye ve a ı ıye FRANSA v-:: ... n::-_t... ·~iz ~11::!!'.° 
V k • ı ı • • f • lideri B. LuıabUQ' İtalyada B. e 1 erımız şere ıne u•ıaskesı·nı·attı,, •• :::rı:!ı~"':dlii:!":: ~:.=-..:.ı:,lııaldtlllU 

lY~ ~ cud mukavelelere mir....-. • ı 

B. Litvinof bir zigaf et verdi, Roma, 14 (A.A .• ) - Matlluat, daM~~yeL~~kileti bu vbaziyet kup- yan·~~~~~~ 
Pirenede beJaeJajleJ batrolün il- IJD ır war vermiı ulunJW. Da lıMle.nn münasebetlerde iyi bir nutuklar sön lendi suım, Valwia lııüisAmeti Wain- karara göre. Vekalet MD•ia •petrol ,._,. ya.a ipa yapılan ~bD81H 

:1 de hakiki bir müdahale olarak tav fiyatlanudaki bu tensillt bmmla o}- L:r alarak lıabaetti 
MaMDn, l.C (A.A..) - Tua at B. Şükrü Kayama yıian..Jelri ze.. aif etmektedir. duğu için, adalet ve lıallaniyet ica· B. MDAOlia\ bugün, yeni bir W 

;_ wı~u..-: 1 zattan ı.. .. L- B. Lih'i af, Si ı m- Lavoro Fuciaa- erueteai ~=-o bı olarak, mul.,elelerin yeni llllYal h--L.· • A _3_. · · Wı 
Tiirki;:H;kiye Vekili Doktor yakof, 'i!:id, clahili,e • • ııli- iri: .... ·- uq ve prtlara ~ deliJtiıihnesiai ar !:. Woı.: 1::::::~ 
Tevfik Rittll laaa db Maelmva- ji 111111&vialeri B. Fria aiti w "Fransa bitarafbim mukftini retme\teclir. daha fala cfUallıımektedir.,, 
ya ımnualat etmiıtir. Gar Türk man hazır bulıın•.......... yGzGnden atıyor. Eden'in m:Ja,ma Milteahbider deiitikfiie ria;et a- -----------
" Scw,etlarraldari1fe danamnıt B. Lilıli.ııol Zi71f/., V...& tetebbüıleriyle Framız mathuall- mmlene bt, temiuatJan ıeri "1ile- ~l'-
tı. Vektl, il1uJODc1a B. J.ihinof, Moskova, 14 (}J...) - B. • DID ademi müdalıale mtemine ni- rek mabveleler fshedi1et&tiı. Karpıız urntılıMIB 
Şllkrl Ka:ra, StcmcmyaWf, JCara. viaof, Türkiye vekilleri B. "J;..t:ilPf hayet verilmeli haldanclald isra- AnkllPa eperctllen " 
ld. hariciJe protokol tefi B. Bar- Rüttü Ana ve Şiiri Ka,a flNf· n arannda derin bir tem ~ toplamror lıaolı 61r ll•flWB 
lsof. biriDCi dola tuMai clirekt&ü leriM bir ille zip&li ......... iuna ,armemek kabil defidir." A.ubra. 14ı (Telefcmla) - ~ Dün aal.h saat 8,1 ta Karı-.ıı 
B. Zulav61, TDm,.. elçiliii er- Ziyaleılte, vekillere n&lrat IJWiltere, Frarrlttl~a CetMp gln1.erde. Tlrk Spor .Kunıma Anka· ~erinde p.lqan t....._ 
ilim, 1ra11 Wl71k e1çiai B. Sepab zevattaa b-ıka biyük elçi Zelci.i V ermi10" ra mmtak•mu buı .J.ijpklikler e- tm.ı ile ~mede ICmttılt'ari..a 
Badi, LitYanya orta e~i B. Bal. .Apa7Un, müdaf• IDcunieer mua Londra, 14 (A.A •• ) - Eden a lacağı lıakknula bir ı.ber c1olap..kta amda aluraa alnbhtanlan Hiulllll 
traaditiı, Roz&DJ& orta elçiai B. vüai Marqal E,oıol, ticaret &omi- vam kamarumda amele partisi idi. anamda ~ JfAtaa lsııa ClllıdlM 
Cbmti, •w.r ert& elPli 8. Anto- aer vekili B. Sadine, hariciye ko- mebualıuatlan Fleklaer'in htr au- Ba lıabere bir cevuıb olmak tlwe, Hamo t.elintle ~ lta,llk 
nof, Afpni.tan mulalaatc&an miaerliji muariJıleri B. Potemıön aline ceYaben ln,ilterenin Fran· mmlllka reiai klflb munlab111mnı Lir .... 9'1mel ı.m.mn -
Yama Hu. Y ameht•n ._!abat ve daha birçak SoVJetl• erlriıu konun notaaıa cevap nrai7eceii- toplantıya Çlğmn ....... Toplatıda ga· lamrt, lnıı;alr 1B1lldelif ,.hıalllll 
tüzan B. ICincRaı., MOllwva Sov- buhamutJarm. ni bildinnittir. Franko, notuı, seteciler de bulunK1kbr. Um Jlllll· '-tusralr lap'JAIZW)u bmr ~ 
yet mecliai •n•mdaıı B. Stern- B. Litvinof W"e Doktor Te lnıiltere ibtil&ld lspan,.nm mu· n•kqaler olac,.P t.thmiw Mjl==he de yere ......aittir. 
1-ı, M...,_ ,__.,_ vekili lliittii Aru nuh1k •öylemiflerm. llarip hakkım ta.ad.it taWinle dir.. Hadiaqe Jlliten a1nta m...tl 
B. SuYeni • hariciJe erklaı ta- Sıılla YolrınJ. Çel.,a liri. Wb.clf ~ilde ı.ı... K .... Mllt. .._ lllr 1111 lan tarafmclan Hamo dwllal Jllıı: 
rafmclaıı bqılamuftır. DM •acat- bildilaifti. .ıbbıs, 14 (Telaftııla) _ lratammt, ,...ıı l....U t:eralnlllll 

Vekı1i lmrp1amak üzere Baka- Moakova, 14 (HuaUll) - Jour fnPtere F1'tJltMI ile B•ıcılMr Velılltııai IDfJlmriuoulm :İlmıiil Bek- f& ~ lmldmbmtta'· 
7!- slLit•zit olan Türkiye Büyük El- nalSo De Moecou gazetesi Tüdı - Londra, 14 (A.A .. ) _ B. Eden b. hug6ıı erimle llil olsak baı.r .!!n~~~!= ~ -
Pli >Mi Apa7clm ela aJDi za. VJ« doetluiu11d11ı11 haJaaec1erek, lmıün aYlllD kamaıoumc1a aonı1an ...... U'Ul9m am ..... buhmaJI 
manc1a Moakon.7& climaüttür· iki milletia mllı ,.ı-vla t-.IW • Mr nale cnap wrerek, Fn Ma.,ene 11,,._nde., mr'm=n ..-- Huı&mln ..-.ı.na 

tikleri kuvvetli imilleri ipret edi- hükem • • huc1at ko lü bip.at · e uas lral Maatafamn 14 ~ 
.,... ft diyor kt: etinm ntro ~ ~ • 1"1'11

• l" Mallmet Fena ile lmlet ft Sa 
landa ittihaz eltili karamı -insi· Humı.r telllOB •••

0

BHlrlrı ... nl ••mdeW ~ bim. mil,._H 
~et-Türkmiinuebatı liz hükOmetinin noktai nanrma Anbn, 14 (Telefonla)- latm- ac+Han w...,eRseu ile Kmalr 

11DS111'1an bantı talikim eden imll· uyıun olduiunu" bildiımittir. bala. 1ımmt teıeroa antra1lan 1mnıJ ~ 
lerdir. Ba tahkim, çok delifik un· I ~-...... larma kadar ıitmiılerdir. 
aarlar birJetiyor. Milletler Cead· Bir n,Uü Gemiaıi ArO§tanlth -~ tmırmam 1m'baJ ean- Biru ...... .,. ,,_,.._., 
yeti paktının takviyesi, bant Londra, 14 (A.A.) - Deniz'-· cla1 c1enl1erek ~ z elrlar Çlfl*llı9 
dolbı olan memleektlerle arum • bnlıiı, lasiliz Maıt. wapmunun Bu untrallar .--,e 1Mik olr içinde denme dacihnlt1-dir. 
da yakJ•ra, &a memleketlerin l>uaün iailerin Almirute Cenera cS Ye 1'malanla ,...nlaca mahnerr • mıada bir l'eladi1f ...; e 
müdafaa kabitiYederinin aıttml • knıYuörü tarafmdan Santander lenJen tarife ile ücret almaeabr. rak l9S8D Meluaetlia idareei 
ma11 'ft lrartıhkh mmtaka nrch . açdda,ında Ye karuulan hududu vna,.t ............ bir au mıW.ii ---
-mı fikirlerinin bqanlmaıı. Fakat içinae &rqtırildıtını blldı~ ~a, PF" (~uıılBJ--'TDll" L..1-.1.ı-~ ;,,-..~:...&. 
en mühim naida, l.rıt taraftarla- Gll'. Xruvazar, yapuru durd'lll'JDak fet biltçeleri, man mlkldetteıihert ~·· 
rmm, müteamslar tarafından için iki menni atmııbr. Dahiliye Veliletinae toplanan bir ko Dile,,,,,.,.,,.. -~ 
ll&rp lehine yapılan mücadeleden Sov11et IBlllJlftBellerl ~yon tarafından tetkik edilmekte,.- =-==\iri ~ 
daha miieuir ve dalıa verimli bir . _d 

macadelede lndmımalambr. Gü. Rekoru kırdılar! Xomiayaa ptııpMım ıamamile bi- llWea ....._Dola •.ı. ~ 
mm, lerİ bafaıvı iıtilam edell tirmittir· En Mil& ka1aa biltceJer 1r ~~~.-~~-
vazif•i itte budur." v .. ·nwımn 14 (A.A.) _ Soı~Zlt mir, Bahkeair ve Çmalrble villJfll'" 

- lerinia bn~. ......... p ........ alnaüt, ~ 
----------------------Y~l·dir~J~~~ e~N~~ ~~~~~ 
Fransa.nın milli bagram gününde ._~(~er12~12 dakikada AM.r .. ı•<T.W0111a>-lftilmu clinllillir. v • ...- ...... ı ~ 

'---.,. ID• ~!1-1--!-.! bil.1:-:C Qll L.:__ L-~- -1- L 1...-1--1- L-11- ....... 1191'aD111 ............... JIP 
W11 uuuanm uu-. ..__....,...._•HL ~·-- hat t.ua&iııMlea ça1mt1ıir anla~ 

Ml•ııı•yetperverlerle Sovyet mulalaatsüzarble telelOD- ma ... elektriii o k•hrizki an'" ...., ,.._.•elııkıı _,. ...w• la kQllllfUl'ken, Saint Jecinto'dan yand• am• amal mleneselerden 
daha ileri pm1P9eleriıün Jecine elektrik urfiyab ni.betincle tarhedi- ..u.ıw. 

O Y I • ti ı a'bebiain Amerika topra.ima Ül· ._ ı ' lw .. •-•• a ıs er çarpış ı :? .~·ı:ı:::i'!:M:t:: TabD,;umı:, geçen 
• ilp, ı• (AA.) -a.Jk cep-1 düıı Ü§BID ~ Y.aplm .-- kader ptmiye mecbur o1ec•ktık. Ankara, 14 (Telet.nla) -Hicret 

- .. r ı+J.rma tflldl eitikleri hirj likJer, heyaelmilel aergi dolaJllile demittir. ..,. iltica m6.-..eketiW. ar 
._.. Wr J.erm &lhııle IDplmıp .ıa- humi bir m.Jıi,eı wmqm. En fena hava teraiti Sandi ı.. 2863 Tilrktlıı •• ı.:~timüe kabu-
11 hMmaDe .wlerle karpbJma Milli- Şehrin bütün malıallelerillde km- l»öls .. i Ü•m• icli. Orada bna .. eliler Bey~ elftmq 
)111& 11wrl• mtla Jııir m.Me ol- delilar, kiğıd fenerler, baynklarla o kadar bulatlu •lmuıbır ki, tana ,,. kararname .. ıb .. fm. 
umıtur. an'anevi JWk hal.lan tertib edilmit- nciler Saim Jacinto'Ja doira i- lJ 

Poikin ptdet1i mftdabatesi eaye- tir. Gece ıeç vakte bdar d•neeıılilmir lerfemeden 5nce .iki aaat • ------~----
ıincle uWe ailsayet balmaı ve Balk tir. lair yeri boıyere araımııJardır .. 
.. bai ala1110luna dnanı etnüttir.. Hava kararır brm, bathca B. Ruzvelt, !ovyet tanarecile • AOPONLAR 
Fakat .ı., yeni tetekktil etm.iı aiyui RbicJeler tenvir edifınittir. rine hararetli bir .tebrik te1.-fı 
lrir parti tarafuıcluı iJp1 edilen bir GEÇlD BESMJ çekmiftir. <Bet tanfl ı int:tde) 
bin•am ÖllÜDe pldiği uman eobk- Paria, 14 (A.A.) -14ı T--.. Saat 7,25 te Sovyet tayyareei Tokya, 14 (1 hiwwt) -Omaço 
ta,~ hiriaden ve bir Lal- geçid resmi bu uJWa Claaap • Ely.r Roaembera • Orepn'uaı iiatiiacle t1e T ..... iıQhaıaı JapaD m•
beda 10 el bc1ar silih ablıııl§tır. ea .. cle reiaidlmJmr ~ Jlcmaya Sanframiskomm 408 kilometre Wan h1ıalardm çekilmek emıini 
Bt,. kiti yanlaDDUf, bunlardan dört kralı, Fas Sultam Ye y._..ı.v we Bo- ıiınalinde ıörillmiiflü. alımtlan1rr. 
tmai hwahaaeye bldmlmqtır. Aır men erkinıhvlaiye Nillerinin mm.- MOll&ıova ile Sanframifto U&• JIEllN ~ HAllB 
la mermilerclen hirile Ü bir polia nacla icra edilnaiftir. •nchki •-fe 99IO lriıc-.tre- ~ 
1Mdı111'11 ymwinMJa yara1aımıJ1br. BiR 1'AYY.4RE KAZASI clir. Be'kin, 1.ftAA) - 'Reuter: 

İki kiti •kil edilmit ve civarda Paril, 14 (A..A.) - r~:.ı zeaıine Tanuwcileria, Coclc. ft Ra.i Gece yaı•M+•*-* ,_.. ~ 
llPhe ~~e. anam evlerde ;abla· iıtüak eden bir avcı ıa;:;:i düpnfiı tarafmdea ._. eclilmit olan me- ~ "~ oJdaıiu anhplan 
.. ıo. wp me..u edilmek. • iseı'e kV tir. Kinnefe bqey alm-nıttır. T- eafe nkonmu Jardıldan •nnedil- i!f.ıte~ bJr' tdp ateti ve mtttemben 
milerliie HVbc1ilmiıtir -r ..-...ıir. B. nker 9080 kilom~ ~ •'-li &zJt •iıf'ıır .. 
P~RISTE DE Bllt ÇARPfŞM.4 yarenin pilom ai ve ..Jimdir. Nydi. f1Sı1N HHlll$Qlı 

OWU Londra. 14 (A.A.) - Reuter 

Paris. ı' cA.A.> - Dün ak"am Hafay'da •amın Şanahaydan öjmıdijine 
t8ltib ecJila lıJr f•er alayı MÜDUC- mli -1~Lıu-. .... Şai11o.-WliJ!et9it Ple 
l»etile Co.aare ~da faıilıt· ••J'ic'i::mıe1ceı anuınJa dOıılııh cWa vahim bif Jekil almaktadır. 
lede komOniatJer arumda ehemmi- yeni re ;;m ilan"' ~ re...a.iai IMA&aai Qiıa h\ik6meti, ecnebi dtv!et mil. 
,_. fUl'l§&al• olllnlf, .aanet ıi- 1 .,_ k ı-:- T.:ı..L~ ~~ mrıillerine müracaat ederek Pekin-
nde i..ı. Mhittir. edildi hW--;.ı:.-r...M;~ =:w:: cim huhuum ecnebilerin tehirden 9-
SOSY ALISTLERlN HOKÜMETE ,_, ___ .J_ • • .._lp,emnr tav.iye • ._;,. n lıüke-

ı'C!'r'IR ,. -• A .._.__ 1ene vuaetml§ttr." --. 
91 ' "'"' •-,-., 14 (Baut} - Tanr Dllıtiıa onda bunlarm emniyetini te-

. =..1i9-. 14 (AA.) - Saqalilt re ile bunya pi• F..... l'ewbllde AdlJre .. ylnlerl mlla ebnek meau1iyetini üzerine ala-
liııplll, ıoıyalitıtJerin hükiımete iı- komiseri Kont Martel, llatafdı yeni Anbra. ı• (Telmaala) -Jllli+ 1111JKaiım .öyJemiatir. 
tlnkiBI 1866 reye kartı 3484 rey ile rejimini .ilin e&lenk e8y)ec1iği nutuk ve mMl1°•••••Her ••ndfti a.p- Peldıa. 1.f (A.A.) - Yalwncı 
bbal .,.,ip. ta ıöyle d4mifitr: fikh1rlere ııid bıaıaame pn;.i, tar 4clik1er, ıur dlpnda ikamet eden 
Mlııl BAYRAM KUTUJVDl "Suriye ile Türkiye aramula San- & •ilmek-. A..llife VelrS'etine t.ı.ealarma. tüneli mil nakliyat nok-
Paril, 14 (A.A.) -'MOll bayram cak bir i1ııiJif • ...,. '8jil, lir .J!a g6ndrrilmiıtir• illi ı ı ı f 7 , J • .tlail .a 

................. ,.. .. ............ 
Çana ....... Yaba ıelen 

Jlilc ••k lacisswm ••••••ıaa; 
7111'111 tkincl ulbe tic:anıt maim 

•rı••--=-···· "--r .._ chaapuı.• 
.. ... •nllrlll• ··-·· 1mmıls&rm. 

Dllır tıllaftaa diia Tide .. _ _.ıı 

x-.r.. Piınti nıill A==t V: 
....... ftlllll' - ....... 
minin lmrtanlmau huuaunda ya ........ teklif....... . 
A'w•r ...... w.k'a 
fmde tetkikler yapmak üzere 
....,.,.. taanillet etm1ftir. 

lirllıt hili Vaufa, miii""llmdll'l 
ş.m..ttin refakat etmeJdedir. 

Amini Ve.uf, ÇanUlm.lec1e 1' .... •.ı.r lmleaelt pmWa 
zbltiai inceci• mc.,. tetkik 
tild9n IODr& taldiabe itine bat 
n+aımr. 
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R~)\f( 

11zmir beynelmilel fuarı 
-......,;~:u.....::s~!, l't;;J~'~ 

MEZHEP KAVGALARI. 
SONNİLf K ve SllLİK MLJCADE LESi 

.. ~etr.ka numarası: 12 Yazan: ZıYA ŞAKIR 

o~ er, muhakemesini kaybetmiş bir haıde, 
ehndeki kı:ıcını havada saJlayaral<, taplanmış 

o .. b 
bir kalabalığa doğru koşuyor 

Pa. gun, u mesele böylece ka. ı 
_.nınıttı. Daha doaruau islim ca-
•uıaıı o ' 

nll arasında ( munafık) dive ta-
an ·· -

lı.. (MZ~m~e, il~ zaferi kazanmış-
d .. ·. umın) lere gelince .. on!ar 

.. rın b' ' ri (R ır aşk ve imanla sevdikle-
art '~.1u!ü Ekrem) in hayaln•dan 
h 1~ uınıtlerini kestikleri için da. 

l .. a. J1mdiden firak ve ıstırap ~te~· 
... rı11 • • 

ta} ıçınde cayır cayır yanmak-
l'a ~rdı. Gö:!:er~ni bürüyen kanlı 
le ş ardan; etraflarında döne&t hi-

ve desiseleri göremiyorlardı. 

N· iK !NC1 İHTiLAF 
&ö ıhayet; o hazin akibet, bat· 

sternıiı ti. 
ev liicretin 10 uncu senesi Rel;ül
tı. .. vCI ayının 12 nci pazartesi gü. 
ıı·; .. ~-Haziran 632 • Milat) (Re
d~ 'b· krem) in rahatsızlığı bir
bij~· ıre artmı§ .. öğleye doğru, büs 
yın fenalaşmıştı. 

}' a__nrnda; en genç zevceai - ve 
k~~tgı odanın sahibi - (Ebu Be· 
clırın kı~ı Ane) ile amcazadesi ve 
e.ı:nadı (Ali) vardı. 
c Al")· 'k' ·· 'k' llı: · • ı ' ı ı gun ı ı gece yer.1e· 

~::} · ıç~emit; sevgili resülü ve a
~~· l~ayınpedednin başını beki-:
}:> lftı. Ancak; günet doğarken 
r;~gamberin. z.evceleri, ?iraz isti
~ :ıt etmek ıçın onu evme gön-
ernıitlerdi. 

l'Q:İ~az sonra; Resülü Ekrem bü
h h ır buhran geçirmjtti. Ve bu 
lt tan arasında: 

lla- Karde,im (Ali) yi çağırın. 
ınn~a ~ulunsun. 

li) eınıştı ... Bu emir üzerine (A
itti t~ı~r haatanın yanına gctiril
le}tı. gleye doğru, kadınlar oda
nı ına(Adağrlmıılardı. Odada yal-t' Yşe) ile (Ali) kalmışb. 
bi t~e ho zaman, ikinci ve üçüncü 
J'e~i ~ ~an gelmif .. hastamn vazi. 
lıııı ' uınıtsiz bir hal almıştı. 

uuıınııırıııırı11111HNllllHııu11111ııll~ffltt111NtflllflllU1111111t1llll 

Sağlık 
Servisimiz 

~ liusuııı Cluklurumuz Pazartes1 g-Unlerı 
tet t on be§ buçuktan )1rmlye k• tar ıa· 
fle eı:nJz idarehanesinde, Cumartesi gl.lnJert 

saat 14 •ııaıtı ten 19 a kadar l.Alell Tayyare 
daı lll&nıarı lkJııct daire Uç oumarada 
biıtına 0kuyucuıanmıı.ı vedl kupon uıuk., 

nde kabul eder 
AYtıı k Yttc' 

1 
Je ilde CU§ doktorıımı::ıız cıa ol<u• 

tad u arırnızırı emlrlcrlne hazır bulunmak. 
l>a il' • .01§ doktorumuz fl'abrettln Ol§meo 
rıı.:ınakkapı laUkJAJ caddesinde 127 ouı:na· 
•ırı: PazartesJ gtlnlert aaat lf Ue 20 ara. 

11 da bulunduğu gibi doktor NecaU Pak· 
llUfrı e Karaköy Mahmudiye cadde.!! ı -2 
lcrd arada eaJı ve cuma gUnlerl ayni eaaı. 
lar e Okuyucularımızın dltleMne bakacal..· 

ve Ulak tedav11eriDJ yapacaklardır. 
~ AYnt zamanda Be~ktaıı tramvay cao 
~sı Erip apartımanmda allnnetc;I Emt~ 

1 daıı nıubtaç okuyucularımızm cocuk 
Bl"tı:ıı eUnnet edecektJr. 

Q~rıca Aksaray Pertev Ecza.neın ya. 
tııe- 352 numarada aUnnetçl ve s1bhat 

... uru N ... •el'ecc u., E§siZ !{URUN doktorunun 
Pon tt enjekafyonıan behertnl yedJ ku• 
\len lllt.ıkablllnde ve abonelertmtze en eh· 
YeıeJ;rattıe ı:ocuklarrnm aUnnet ıımell· 
taılllı ı Yapacaktır. 
llet.,:ııertnı Yazdığımız dokloı. dlş.,;l •e ıun 
lılttn ~re ırıUracaat ederken KUHUN'un 
ıaı, .: kuponun~an yedi tane götUrmek 

.. ,drt, 

:::--------~~~~~~~-
--KURUN-..... 

00 
Hizmet kuponu 

kul>Onu 
ı ı;azete ldHreetrıt- ~ı:tlrt>r.ıer 

- l<ıı 
2 ~k ll!nlarmı paraaız hllıtırırlaı 

- litı ltrıar. rut;un tıeklmlertne parll»ıı> tıııktıT 

3 - 8 tıırıu le ukuk •• mall mUJavlrlertn• ber 
"'-,, •rıun Yollarını parasız eorup llfrf'nlr 

Resülü Ekrem, bir aralık .t{özl~-ı 
rini açarak (Ali) ye gülümsemiş .. 
kızı Fatma ile torun!arı (H~san) 
ve (Hüseyin) i rörmek ister.1isti .•. 
Onlar, uzakta cbğillerdi. <Ali) 
nin seslen ı esi ii·erine odadan İ· 
çeri girmişler .. hastanın bitap bir 
halde uzanmış olduğu yer yatağı· 
ıım yam"'"J. diz ç::>1u•ıüşl""rdi. Fakat 
Rcsi.Hi1 Ekrem, artık onları d:\ gö· 
recek halde değildi. 

Babaı;ını emsalsiz bir mubah· 
betle seven (Fatma), bitkin bir 
haldeydi. Fakat büyük bir kemal 
ve fazilet sahibi olan hu genç ka· 
dın, babasının su andaki vaziyeti· 
ne hürmet cde;ek. harikulade bir 
metanet göstermekteydi. 

(AJi), artık o büyük felaketin 
pek ziyade yakla$tığını hissetmiş· 
ti. Zevcesi ile ı1e~~izre ağlayan ço· 
cukJa,.mı. bu felaketle karşı karşı· 
ya hulunclPrT"'amak için, bir haha· 
ne icat ederek: 

- Y aa, Fatma!.. Git .. bana Ab
ba ,ı çağır. 

DeT.istL .. Ve, o dışan çıkarken; 
valdelerini takip etmek için çocuk 
lar., da işaret etmişti. 

Onlar cıkar cıkmaz; (Resülü 
Ekrem) büsbütün fenalaşmıştı. 
Artık. nezi' hali başlamıştı. Ay
şe; ellerini yüzüne kapayarak, ağ
laya ağlaya, öteki kadınların oda
...... ı,.,.~...,,, .. 41i '"'"Sili lcay:npe
perinin yatağına oturarak onun ha 
§Int göğsüne dayamı}h. 

Resülü Ekrem, son defa olarak 
gözlerini açmış .. Ölümün harare
tiyle kupkuru kesilen dudakları· 
nın arasından kısaca bir ( Selavatı 
selim) mırıldanmış .. artık ondan 
sonra, tamamiyle hareketsiz kal
mı•h· 

O zamana kadar tretanetini mu 
hafaza eden (Ali) dayanamamış
tı. Göğsündeki biruh cesede sarı
larak yiiksek sesle ağlamaya baş
lamıttı. 

Onun hıçkırık sesleri, yandakj 
odada toplanmış olan kadınlara 
aksetmist~. O anda, yürekler par· 
ça]ayan hır feryat yükselmişti. Ve 
bu feryat, derhal ( Hanei saadet) 
ten taşarak korkunç bir vaveyla 
husule .getirmİ!\lİ. 
Peygamberi~ hastalığım me

rak ederek, endişe ile evin etrafın· 
da dolaşanlar; nihayet korkulan 
felaketin tahakkuk ettiğini anla
mışlardı. Onlar da a~laya ağlaya: 

- ML'hmmed o"ld" r ' u ... 
Diye feryat ederek, şuraya bu

raya koşu,maya ba,lamışlardı. 
Medine şehri; birkaç dakika 

ı;~rfında, bir mate:n sahnesj hali· 
nı a~mıştr.. Herkes evinden dışa· 
rı Ugramıştı. Meydanlarda ve so
kak başlarında, yüzlerce kişi top
lanmıştı. 

(Ömer bin Hattab); bu gürül
tüyü duyar duymaz, kılıcını çeke
r~k sokağa fırlamıştı. Büyük bir 
hıddet ve şiddetle: 

-:- Muhammed, ölmedi. 
Dıye haykırarak, ağlıyanları 

tehdide başlamıştı. .i 
O sırada evinde bulunan (Ebu 

~ekir) ı koşa koşa ( Hanei saa
et) e gelmişti. Sessizce, Anenin 

odasına girmişti. 
Resülü Ekremin biruh cesedi· 

yerde, ~İr tek şilte üzerinde yatı: 
yordu: Üzerine oturtulmuş olan be 
yaz hır m aslahın bas ve karın ta
r:ıfları hafifçe yükıeJiyordu. (A. 
h) cesedin ayak ucunda ',.ir 
seklerini dizlerine dayamıs .. 

1

yüzü. 
nii elleriyle kapamış .. hıckıra hıc
kıra ağlayordu, 

Ebu Bekir; heyecandan boğu· 
lur gibi yatağın kenarına diz çö
kerek, titreyen elleriyle maşlahm 
ucunu kaldırmıştı. Resülü Ekre • 
min sapsarı kesilen çehreıini gö -
rür görmez, bütün vücudu teeı -
sürle sarsılmıştı. Kendini ı;apte · 
dem~yerek: 

- Ah.. ölün de, yaşadığın za· 
marki ka:lar güzel ve manalı. 

Diye ba~ırmıştı. 
Sonra .. başı, yavaş yavaş t"ğil • 

mişti. Dudakları; (Resülü Ek
rem) in, artık soğumaya başlayan 
solgun yanaklarına temas etmiş -
ti ... Fakat bu temas, bir andan faz 
la sürmemişti. 

Ebu Bekir, maşlahın ucunu, tek 
rar o büyük ölünün yüzüne kapa
mış, ağır ağır ayağa kalkmıştı. 
Ağlamaktan, baygın bir hale ge· 
len (Ali) ye bakmıştı. Onu tesel
li için, birkaç söz mırıldanmıştı. 
Sonra; yine ağır ağır dıtarı çıka
rak, ııokakları dolduran halk ara
sına karışmıştı. 

Halkın müh:m bir kısmı, (Mes
cidi Şerif) in önüne to(llan'!lnştı ... 
Herkesin sararmıt çehr~inde, ve 
nemli gözlerinde, bu büyük f eli
k ete inanılamıyan bir hayret var
dı ... Bunlar, (Ömer bin Hattab) 
m etraf ma toplanmıtlardı. 

Ömer, bütün fUur ve muhake -
m.-ot1ni lcAyhetmiş hir aclama ben
ziyordu. Daha hala elindeki kılıcı 
havada sallayarak: 

- Hayır! .• Muhammed, ölme
di.. ve .. ölmeyecek. 

Diye haykırıyordu. 
Ehu Bekir, orada toplananları 

y.ıra. yara onun yanma kadar gel
mişti. Heyecandan titreyen (Ö
mer) i kolundan çekerek: 

- Ya. Ömeı·!., Sua. Beni din-
ie ... 

Deı41İşti. Fak~t Ömer; sulmak 
ve onu dinlemek istememiıti... o

1 zaman Ebu Be!cir, Ömerin önüne 
geçmişti. Ondan daha yüksek bir 
sesle: 

-Ey nas! .. 
Diye, halka seslenmitti. 
Halkın bütün gözleri ve kulak

ları, Ebu Bekh·e çevrilmitti... Ö- ı 
mer, artık kendisine ehemmiyet 
veril:nediğini görünce, söylemek
ten vazgeçmişti. Kılıcını kınına 
koyarak başını önüne eğmitti. .. E
bu Bekir, i,itenleri iliklerine ka
dar titreten müessir bir sesle sö-
züne devam etmiftİ: ' 

- Her kim ki, Muha.mmede ta
pıyorsa.. bilmelidir ki.. artık Mu
hammed ölmüştür... Ve her kim 
ki; AUaha tapıyorsa.. bilmelidir 
ki Allah, bakidir. O, ölme:niıtir. 
Ve .. ölmez. 

Bu tok sözler, hakikati bütün a
':'Iı~iyle bildirmeye kafi gelmit
tı. Hıç.kırıklar arasında, herk~in 
ba~ı. göğsüne eğilmişti. 

Fakat bu teessür, birkac daki
kadan fazla devam et~emitli. 
Derhal, hummalı bir faaliyet hat· 
göstermişti. 

(Ensar) (1), (Beni Saide sofa
sı} denilen yerde içtima etnıitler
di. ME:dinede bulunan (Hazrec) 
kabilesi reisi (;adibni lhaclc) yi, 
nast.ı ya! tığı yataktan kaldırarak 
kollanna sıirmişelr; buraya getir
:nisJcrdi Hen~ı ölü:n .döşeğinde! 
ouluı:aı~ 'Pen amber) ın yerine 
(halife) tayini işine giriş.mişler
di. 

(Devamı var) -------
(1) Medine müalümanlarr - iı-

liimivetin inti*arı huıusunda, Pey
gambere yardım edenler. 

Fuar sahasında inşaat ileriledi 

Avusturya ve Romen Milli takımları 
ile Milli takımımız birer maç yapacal< 

-:'!'- ~---· 

Fuar sahMlMa yapılan para.ŞiU 7«.ılesi 

İzmir, (Hususi) - 1937 lzmir , .havuz ve çeşidli parterler de hazır• 
Enternasyonal Fuarı geçen seneler- !anmaktadır. 
den çok daha zengin bir §ekilde ha- Bu yıl Fuar, eğlence bakımından 
zırlanıyor. Fuar .sahasında yapıl - fevkalade bir cazibe arzedecektir. 30 
makta olan muhtelif yeni inşaat hay- gün devam edecek ieceli gündüzlü 
li ilerlemiştir. Paraşüt kulesi, hava- eğlencelerle lzmir çok neşeli zaman 
cılık klübü, sağlık müzesi, Ege Ü- geçirecektir. 
r~nleri müzesi, hayvanat ba~çea~, futbol federasyonu, Fuar gün· 
t~car~t odala~ı ~avyonu, lzmır vı- !erinde Jzmirde mill1 ve temsill mü-
11ayetı Mve l~mır ~~e~ odası pavyTn· sabakalar yaptırmak üzere Avustur. 
arı, anısa vı ayetı pavyonu, U• ya ve Rumen federasyonlarına mü· 
ran yağ, Ruşen Menmed pamuk racaat etmiştir. Bu müracaatlara 
mensucat pavyonları hu meyanda. müsbct cevab alındığı takd'rd E • 
dır. Bütün bu binalar beton ve da- lül avr içinde Izmirde Türk ~·İt" ty• 
· • 1 k 1 akt d J • 

1 1 a ımı o ara yapım a ır. kıını Avusturya milli takımı veya 

Bunlardan başka daha birçok hu- Rumen milli takımı karşılaşacaklar· 
susi firmalar güzel pavyonlar yap- dır. Milli takım müsabakasından 
tırmaktadırlar. sonra da Ankara ve lzmir şehir 

muhtelitleri gelen ecnebi takımı ile 
Bir taraftan beton yollar, yer kendi aralarında temsill mahiyette 

altı elektrik şebekesi, büyük bir üç müsabaka yapacaklardır . 

Görüp düşündükçe 
..,,_,.., .... ~LdL - -

Ejderha bayraklı kuzular 
Uz.ak Doğuda gene kan, gene ı 

yangın var. Açlığı, yedikçe artan 
korkunç bir iştah, Çini kasıp kavu
ruyor. Bayrağında, ağlanacak bir 
gafletle, ejderhalar taşıyan bu za
vallı millet, asırlardır, kuzu gibi 
doğranır durur. Kimi malına, ki
mi toprağına göz koyınu§tur. Kimi 
de onun aklı, zekası ile savaştadır. 
Zo-;la, limanlarını topa tutarak af
yon içirir. 

Yazan: .S. Gezgin 
vicdan rönesansı başladı. Doğrusu 
şu, ki bütün bu iddialar boş sözler· 
dir. Büyük Muharebe hic bir za
man bitmedi, ki sonrası gelsin, son
rasının ruhlardaki uyandırıcı izleri 
belirsin. 

Ben, şunu görüyor, şunu bili
yorum, ki zavalll Çin, eğer ipek 
kağıd, nefis yelpaze, yumuşak, 
zarif ve ince kumaşlar yerine keskin 
kılıç, uzun namlu ve zehirli gaz 
yapsaydi, kimse onun kılma do
kunmayacaktı. Suçsuz olduğu, güc
süz olduğu için yerden yere vurul~
yor. ' 

Dünyanın neresinde olursa ol
sun, banşı haksız bozana karsı bü
tün dünya, el birliğile saldır~azsa 
kam tutuşanlar, iştahı azanlar eksil: 
miyecek. işin şahdamarı işte bu
dur. Bu çare de herkes el ele ver
meli. 

' 
Fransızların t 4 Temmuz 
bayramı kutlandı 

Dün Fransızlaı·ın 14 Temmuz 
mili ibayramı olmak dolayıtiyle 
ı;:ra?s1z ~üyük Elçisi B. Ponso ,eh 
rımızdekı Fransız konolisinin teb
riklerini akbul etmiştir. 
Akşam üzeri "Ünyon Fransez 

de bir süvare verilmiştir. " 

Yakın geçmişlere kadar "Çin 
toprağı,, nda bir vatan haysiyeti ta
nınmamıştı. Biribirile anlaşan Av
rupalı devletler, oraya asker çıkara
bilirlerdi. Şanghayı Babil'e çeviren 
bu açık kapı siyasası değil midir?. 
Koca Asyanm yarısını kaplayan, o 
geniş ülkede, Çinliden ha§ka her· 
kes efendi yqayor. Dört yüz şu 
kadar milyon insan, bir tek kurun
tu uğruna, insanlık haklarından 
uzak bırakıldılar. Emperyalist dip· 
1omat1ar hücumiarmı zekanın, anla
yışın, uzun görii§lerin bir buyruğu 
§eklinde göstermek için ortaya "'Sa
rı tehlike,. kuruntusunu atmışlardı. 
Uzak Doğuda gerçi böyle korkulu 
bir millet var. Fakat bu hiç bir za· 
man Çin değildir. Japonlar, Sahalin 
ve Portartör kıyametlerinin koptuğu 
gündenberi, nasıl azgın ihtiraslar 
içinde yaşadıklarını açığa vurmuş
lardı . 

Londra eıçım'z bir müddet 
memlekette kalacak 

Dört yıl önce de, orada beslenen 
Japon orduları Çini kasıp kavur -
muştu. Bugün daha başka bir yol
da yürüyorlar. Japonya, asıl Çin ile 
Rusya arasına girmek, bu iki mil
leti biribirinden ayırmak sevdasına 
düşmüş görünüyor. Bu başlangı
cın çok fena sonlara doğru yürüme
si, akla pek yakın gelen şeylerden
dir. 

Dıyorlar, ki Büyük Savaştan son
ra, dünyada yeni bir rönesans, bir 

Mezunen şehrimize gelmiş olan 
Londra büyük elçimiz B. F cthi 
Okyar, lngiltereye dönmezden ev
vel bir müddet İstanbul ve Anka. 
rada kalacaktır. 
Namık Kemal oğlu 
Ali Ekrem 
Bir muddettenberi iıutahanede 

yatmakta olan Namık Kemal oğ
Ju B. Ali Ekrem birab iyiliğe yüz
tuttuğu cihetle evine nakledilmiı-
tir. .. 
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Çingene Krall 
11 ar şova da nasıl 

taç qiqdi? 
~ Stadyumda yaptlan merasimde Var,ova 
il B:tpazarından ahnmış firak ve semokinL lerle b:rçok prens~er ve duka:ar bulun~ 

'(Varşova, (Hu-
susi} - Otuz çin- ---- _ 
gene kabilesi mÜ· -

messilleri daha ~~" 
doğrusu kendile- :· -.,: i'~d 
rinin dediği gibi ~.... •• • . 
.{ihtiyar heyetle-
ri) evvelki pazar 
günü burada Çin- .. 
geneler Kralı'nı mı .... """""• 
seçtiler. Seç;m es
ki bir an'aneye 
göre Varşovada 
yapıldı. Zaten çin 
geneler kralının 
muayyen bir pa
yitahb yoktur. Es
ki kral nerede Ö· 

lürse yenisi de o
rada seçilir. Bu 
eskidenheri de-

vam eden bir a-
Ortodoks Patriği takdis merasimini yapıyor 

Okyanuslara gö-· 
mülen 70 
tayyare_ci 

Kadın tayyareci Amelia Ear
hart ile pilotu Fred Moonan Yeni 
Gineden bundan yirmi gün kadar 
evvel yula çıkmıılardı. Dünyayı 
dola~mak için çıktıkları bu sefer
de yollarında on gün rahatça iler
lediler. 

Fakd bundan on gün kadar ev
vel, ilerlemelerine dair yeni ha
berler beklenirken imdat işaretle
ri alındı. 

Bugüne kadar da bulunamadı
lar. Aradan on gün geçmİf bulu
nuyor: Hayatlarından şüphe edil
mektedir. 

Bu suretle, Okyanusların dalga
larına gömülen tayyarecilerin ara
sına AmeHa ile Fred isimleri de 
ilave olunuyor. 

Şimdiye kadar Okyanuslarda 
kaybolan tayyuecilerin sayısı son 
iki kurbanla, tam yetmiş etmekte
dir. Bunlar, ikiıer, üçer kişi ola
rak bir arada tayyarede buluna
rak kazaya uğramışlardır. 

Kazaya uğrayan tayyareler 26 
tanedir. Bunlardan on üçü Şimal 
Atlas d~nizinde, beşi Cenup Atl~ 
denizinde, sekizi Büyük Okyanus
ta kazaya uğramıftır. 

Posta tayyarelerinden ka2aya 
uğrayanlar 14 kişidir. Rekor kır
mak için sefere çıkıp tetebbüsleri
ne _lCurbRn gidenler de dört ki~i ... 

Güzelleri kalbur .. 
dan geçiriyorlar 

dettir. Çingenelerin yapacakları\ ubudiyetlerini arzettiler, elin_i ö .. 
kral seçme merasimi için Lehis- püp çekil~il~r .. Bunların .g~rıp v; 
tan askeri ımektebi futbol stadyo- çılgınca gıyınmış, ekserısı P~J
mu sahasını kiralamı§lardc. Bu mürde kıyafetli "prensler,, takıp 
raya birçok paralar sarfederek ettiler. Bu İf bitince, yeni kral 
yapılacak merasim için saha mü- büyük bir azametle tahtından k.~I
sait bir şekle getirilmişti. Mera- kıp yavq yavaş ıtadyomun dort 
· .. ·· b hl · k d tarafmr dolaştı. Bütün hazır bu- ---~~--------..._. 
sım gunu sa a eyın er en e-n il l . kralı iddetle alkı . . ~"."'· ..... ,&,·:>!!;"" '°1'm·~·ift,'l' ,..~?t.tit!J~. • t,r:;ı,rf!CJ'i!i;ll1#.~ 
stadyom sahası meraklılarla baş· nan ar yem ş ! . 1 

' •• · • "' • ·• · , . l ·. 
tanbaşa dolmuştu. Binlerce çinge· ladılar. . 
nenin toplu bir halde arzedeceği Bu arada hır taraftan gramofon 
manzara herkesi buraya toplamış- plakları_ ~chubert'ten ~arçalar ça
tı. Birkaç gündenberi Lehistan vi- lıyor; dıger taraftan çıngene or-
1"' tl · d h • t b" "k kestrası krallık marşını terennüm 

b~ye . erın enkve barı1ç en t uyuB" ediyordu. 
ır çınaene a ını aş amıt ı. u- • h 

tün ~ingeneler geçen kış esraren- • Yem kral stadyom saa smı a!.-
giz bir surette öldürülen nallan nı azametle dolaştıktan sonra. do· 
Matia Kvik'~n halefinin seçimin- nüp tekrar tahtına oturdu. İkı el
de h:ızır bulunmak üzere koşa ko- lerinde çiç~k .d:~etleri tul'!-yordu. 
ıa buı aya gelmişlerdi. Mutat yemını ıçh. Ve mıkrofon .,:, 

Resmi eşhasa mahsus tribünler
de hükfunet reisi Sklad Kovsa'nın 
karısı, birçok diplomatlar, gene· 
raller ve sair birçok mümtaz şah
siyet1er bu]unuyordu. 

Kuvvetli bir polis müfrezesi in
tizamı muhafaza etmekteydi. 
Krallığa mahsus nişan v~air a-

lametler sahanın tam ortasına ku
ruLmut olan tahtın yanıbaşında 
kadifeden bir kırmızı yastık üze
rine sıralanmıştı. Grup halindeki 
güneşin şuaının aksiyle bunlal" pı 
rıl pırıl parlayıp duruyorlardı. 
Günef tamamiyle battıktan sonra 
seçim merasimine başlandı. 

Otuz kabilenin otuz ihtiyar he
yeti buranın eskiçilerinden teda
rik ettikleri frak ve smokinler giy
mişlerdi. İntihap müzakeresi an
cak on, on beş dakika sürdü. Rey
ler toplandı; mevcut 30 reyden 
13 ii beyaz idt 17 rey ile öldürü
len kr:ılın akrabasından 52 yaşın
daki Zan Kvik kral seçildi. Dans
lı ve türkülü dini bir ayin bu siya
si işi teheyyüç etti. 

Varşovamn ortodoks piskoposu 
dini merasime riyaset ediyordu. 
Önce kralın t?.cını ve üstü kürk
ler ve zambak çiçekleriyle süslen
miş hil'atını mübarekledi. Sonra 
krala dönüp e!~ne asasını verdi ve 
hil'atı da omuzuna attı. 

Merasimde L-ullamlan bütün ma 
salar, iskemleler, halılar vesaire 
V arşovamn merkez tiyatrosundan 
kira ile alınmış şeylerdi. Hil'at ta 
tiyatroda kral Liyr dramı oynan 
dığı zaman aktörler tarafından 
ku!ianrfan hil'attı. Yeni kral seç
me merasimi, (toplar yerine) da
ift.11!~???, tr~:npetelerin büyük gü
rültütüyle ikmal edildi. 

Bundan sonra bi'at başlamıştı. 
En 8nce kendisini kral seçen 17 
ihtiyar heyeti izau tahtın önünde 
diz çökerek yeni hükümdarlanna 

önünde şu aşağıdaki beyanatta · 
bulundu: • 

"Lehistanın ve ımilletimin saa-
deti en büyük arzumdur. Yaşasın 
Lehistan! Y a,asm Reis Masiski ! 
Yaşasın Lehistan ordusu ve baş
kumandanı Smigli !,, 

Merasim bittikten sonra gaze. 
tecileri kabul eden yeni çingene 
kralı, intihabım bütün Avrupa 
reislerine telgrafla bildirmek ar
zusunda olduğunu ve zaten şimdi
den sonra halefinin ae müemmen 
olduğunu, çünkü 19, 17 ve 4 yaşın 
d,,. üç oğlu bulunup, bunlardan i
ki büyüğünün kendisiyle birlikte 
Varşovada kalaycılık ile metgul 
olduklarım söyliyerek sözlerine 
şu suretle devaım etmiştir: 

"Lehistan hariciye nezaretine 
bir arzıhal vererek bizi milletler 
cemiyetine bildirmesini rica ede
ceğiz. Keza Musoliniyi de ziyaret 
edip Habe,istanda bir devlet kur
mamıza müsaade etmesini rica e
deceğiz. Vartovada müessis bulu 
nan hükumetim, ·dört kısımdan 
müteeşkkildir. Bunlar hariciye, 
dahiliye, maarif ve iskan nezaret
leridir. Bütün çingene çocıiklan 
mektebe gitmek mecburiyetinde
dirler. Tabaamın kaffesinin "ka
ğıtları., behemehal muntazam ol
mak li.zrmdır.,, demiştir. 

' 

/stanlntl Yedinci icra :Hımurluğun.. 
dan: 

Şehremininde Börekçi Vdi sokağın
da 4 N o. da iken halen ikametgahı 
meçhul Lutfiye. 

Darremizin 936 / 3228 ~ıyıh do~yasi
le Serope tarafından aleyninize Beyoğ
lu altıncı noterliğinden fa~Jikli re'sen 
tanzim olunmue 30.2.935 ı :lrih v~ 2580 
No. 1ı Noter senedile 16ıJ liranın maa 
faiz Vt> masarif tahsili yolu ile yaptığı 
takip neticesinde tanzim olıınarak gön
derilen icra emri mübaşirin meşruhatı-

Amerikada her şeyi icat ettik
leri gibi, güzelliği madrli bir şekil
de ölçecek aleti de keşfettiler: 

Burada resmini gördüğünüz i
let, artist namzetlerinni vücul te· 
nasübünii hiç şaşmaz bir şekilde 
ölçmeye yarayor. Bu, sağa, sola 
teller üzerinde hareket eden, ve 
sıra sTTa makaralardan ımiiteşek
kil kalbur gibi bir şeydir. Ortadan 
makaralar açılıyor. Buraya güzel-
liği ölçecek kadro konuyor. On · 
dan sonra, makaralar yandan, vü· 
cudunun hatlarına intibak ettirili· 
yor. Yukardan da, boyunu tesbit 
eden direk indiriliyor. 

Sonra artisti cendereden - ve
ya kalburdan - çıkarıyorlar. O
rada çekilmiş olan makaralar ara· 
sında ,eklini gösterir bir ıboşluk 
kalmıştır. işte bu boşluk, vücut 
hatlarını bütün güzelliği veya bü
tün çirkinliği ile meydana koy • 
maktadır. 

na göre tebliğ ed;Jemediğiuden bir ay 
müddetle ilanen tebliğine karar veril
miştir. 

İşbu Ha...'1 tarihinden it:.1 aren bir ay 
zarfında borcu ödemen!z ve bir itirazı. 
nız varsa yine bu müddet z~nimda tet
kik• merciine müracaatla. bu müddet 
içinde icra ve iflas kanununun 74 üncü 
maddesine tevfikan bey:ında bulunma
nız ve bulunmaz iseniz 7ü ııcı madde 
mucibince hapisle c.ezalar.dırılacaksı

nız. Hakikate muhilif beyıında bulun
duğunuz takdirde yine hapi~le ceza.Ian
dınlacağınız lüzumu icra E"r.rinin teb
liğ makamına kaim olmak ~izere ilanen 
tebliğ ol~urs 

Ceng·izin rüyası ... 

Yazan: 

Kadiıcan Kaflı 

Yedi renkli ejder resimleriyle 
süslü ve altın itlemeli bir Çin kar
yolasında yatıyorlardı. Sırmalı İ· 
pekler tepeden yanlara doğru dört 
köşeli bir kubbe halinde sarkıyor
du. Karşıki pencereden giren ayışı 
ğı perdelerin iç tarafında solukla
şıyor ve yerdeki Harzem halıları 
iistüne garip gölgeler bırakıyor · 
du. 

Yatanların birisi ay parçası gi
bi genç ve güzel bir kadındı. Be· 
yaz kollarından birini yanındaki 
yaşlı, sert yüzlü ve çıkık yanaklı 
lldamın göğsüne koymuştu. 

Bu kadın Prenses Abika ve bu 
adam Cengizdi. 

Kocaman ve kara çadırın dışa
rısında uzun mızraklı, oklu ve yay 
lı Mogollar birer heykel gibi sıra
lanmışlardı. Bunların orlaamda 
ve tam çadır kap11ının önünde iri 
yarı bir adam vardı. Başındaki 
Mogol kalpağı, sırtındaki deri pal 
to ve düşük uzun bıyıklariyle be
Hndeki enli kılıç hemen göze çar· 
pıyordu. 

Bu da Orut kabilesinin başkanı 
c:ört bin atlının kumandanı Kayti
nin kendisiydi. O gece Cengizin 
çadırım beklemek sır~sı onundu. 

Üç yıldanberi Kaytinin ilk nö
betiydi. 

Keş_ki bu nöbet hic 2elmesevdi: 
Zira Cengizin lCoynundaki genç 
kadını altı yıldanheri seviyordu. 
Onu Toğrul Hanın sarayında Cen
gizin bir mektubunu götürdüğü 
tırada görmüştü. Genç kız on iki 
örgülü uzun ve kara saçlarım en
sesinden göğsüne doğru sarkıtmış 
tı. Gözlerinde ateş ve dişlerinde 
parıltı ile Kaytiye sokulmuş, altın· 
dan bir kupa içinde köpüklü kı
mız sunmuştu. 

O kızın da insanı sarhoş eden 
köpüklü kımızdan ne farkı vardı! 
Ona karşı damarlarında ve kolla
rında sonsuz bir açlık duymuştıİ. 
Fakat çok geçmeden Toğrul Han 
genç ve güzel yeğenini Cengize ve 
rince, hiç bir ümidi kalmamıştı. 

Yıllarca, batı illerinde akmd;n 
akına koşarak, renk renk ve boy 
boy Türkistan güzelleriyle düşüp 
kalkarak avundu. Unuttuğunu san 
dı, lakin, döndüğü, hele onun Cen
gizle koyun koyuna yattığı bir ge· 
cede onların çadırları önünde bek 
}emek şerefi ( !) kendisine verilin
ce, eski humma yeniden başladı. 

O kadar ki şimdi şu perdenin a
rasından içeri sıyrılmayı, yatağa 
yaklaşmayı genç, güzel ve olgun 
kadını kollarına alarak at sırtnıda 
uzak ülkelere kaçmayı bile düşün
dü. 

Sinirli, sinirli geziniyordu. 

"' * ~ 
Cengiz yatakta kıvranıyordu. 

Sık sık nefes alıyor; gogsune a
ğır bir yük konulmuş gibi yü:ır~i şi
şiyor, dudaklar1 titriyor ve hırıltı. 
ya benzeyen derin sesler çıkarıyor 
du. 

Cengizin soluğu kesiliyordu. 
Boğulacak gibiydi. Bu sırada 

karısının kolu Cengizin göğsün -
den yana kaydı. Cengiz birdenbi • 
re: 

- Hahhh!. .. 
Diye bir ses çıkardı. Gözleri fal 

ta,ı gibi açıldı. Elini alnına ve yü
züne götii.rerek terlerini sildi ve 
doğruldu. 

Abikanın beyaz ve çıplak kolu 
yanıbaşında uzanıp duruyordu. 
Çadıra ve çadırdan karyolaya SJ· 

zan soluk ay ışığında; bu kıld 
her zaımandan daha güzeldi. 

Halbuki biraz önce, gör~~ 
rüyada onu bir canavar şekh11 

görmüştü. Cengizin boğazına ~ 
rılm1§, kuvvetli, sivri pençelefl. 
sıkıyor, sıkıyor ve korkunç bfr!.:r 
le gözlerini parıldatarak holV"' 
danıyordu: .. 

- T oğnıl Ham niçin öldürdııll 
O, senin babalığındı. O iyi adad 
dı ve sana ne büyük iyilikler 14 
mıştı. Başkalarının sözüne ka~• 
dığını anlayacaktın! Amcamın •0 

tikamını ben alacağım. İşte ıaJI 
en yakın insanım ve uyurken·~ 
bir kedi yavrusu gibi boğabiiiriJll 
Abikanın yüzünde, yüreğinde' 

böyle şeyler geçirebileceğini an~J 
tan hiç bir hal yoktu ve o Cen81' 

gerçekten seviyordu. 
Cengiz: 
- Ondan evvel davranın•1 

yım! 
Diye düşündü. Lakin o kad~ 

seviyordu ki... , 
Bununla beraber yüreğine b1 

şüphe yerleşmişti: , 
- Abika bunu elbet yapabiltf 

Bir gece gerçekten yaparsa? ... 
İçi rahat etmiyordu. Ondan ıJ 

zak bulunmak lazımdı. 
Genç kadını dürttü: 
- Ahika!.. 
Kadın gözlerini açtı ve Cengi~ 

görünce candan gülümsedi. Fak' 
niçin o çatık ve düşünceli durı' 
yordu. 

- Ne vaT? Ne oldu? 
Diyerek telaşla Mogol lmparf' 

torunun boynuna kollarını atına~ 
istedi. 

Cengiz, onun kollarını tuttu .;t 
sesini tatlılaştırarak şunları söylt 
di: 

- Seni çok severim. <_s:o llofç 
ma gidiyorsun. Fakat biraz önce 
korkunç bir rüya gördüm ve TaJı' 
rı seni başkasına vermemi buyııf' 
du. 

Kapıya dönerek bağırdı: . ~ 
- Orada nöbetçi olan kimdır• 
Abika şaşkın bir halde bakaka.l,• 

mıştı. 

Kapıdan Kaytinin sesi geldi: 
- Ben ... Kayti ! ... 
-Gel! ..• 
Kayti girdi. 
Cengiz, Abikayı gösterdi: 
- Bu prensesi sana karı olar~ 

veriyorum. Sarayını, etyalarını, sil 
rülerini, hizmetçilerini de bağıtlı' 
yorum. Hof tutasın ! 

Abika sarardı ve bir şeyler sö)" 
lemek istedi. 

Cengiz onun ağzını avucuyla 
kapadı ve yataktan inerek kalp~' 
ğını, cepgenini, pabuçlarını giydi• 
Kapıdan çıktı . Ovanın biraz daıa 
ötesindeki diğer karısının koyn1'' 
na girmek üzere uzaklaştı: 

Cengizin göğsüne abanan bit 
kadın kolu, o kulun sahibini itt6 

böylece Kaytinin kollarına auı. 

Dü~yadan korkmıyan Cengiı, 
bir rüya yüzünden en sevdiği kıJ.' 
nsından ayrılmayı göze almıştı. 

Çünkü o da bir bakıma göre z&' 
vallı bir insandı. 

Mürettipler gezintisi . ,. 
" Türk Mürettipler Cemiyeti 

hasılatı cemiyetin yardıma nıub• 
taç azasına ve emektarlarına s&': 
fedilmek üzere bir kleniz gezinti•' 
tertip etmiştir. 

Gezinti Ağustosun 28 inci cı.ı• 
martesi günü gecesi yapılacaktıf• 
O gün saat 16 da Şirketi HayriY~ 
nin 68 numaralı vapuriyle Köpril: 
den hareket edilecek ve Boğaıi~1 

ile Adalara gidilerek gece yarıtl' 
na kadar eğlenilecektir. 

Matbuat uğrunda. gayret göste' 
ren, bu fedakarlar menfaatine ter 
tip edilen gezintiye Cemiyet nıefl' 
suplarından başka birçok müne~ 
verler de ittirak edeceklerdir, 



'frakga mektupları: 

Bu seneki Edirne at 
yarışları parlak oldu .. 

Edime, (Hususi) - Edime at 
Y~lan bu sene Sarayiçinde yapıl
dı. Çok temiz ve parlak oldu. Dört 
kotu yapılmıttır: 

Birinci koıuda Hüseyin Yılma
~ Mesudu, ikinci koıuda Ihsan 
Tümaym Nerimanı, üçüncü koıuda 
Kemal Arcanın Bulutu, Dör • 
düncücü kotuda Ihsan Tüma -
Ynı Nerimanı gene birinciliği 
-1mııtır. Birinci, ikinci ve üçün
cülüğü kazananlara mükafatı nak· 
diyeler verilmiıtir. Bu mikdar bi • 
rinci koıuda birinciye 180, ikincye 
.S.S, üçüncüye 20 ve ikinci kotuda 
Lirinciye 180, ikinciye SS, üçün
cüye 20; üçüncü kOfUcla 1 inciye 
180, ikinciye 55, üçüncüye 20, ve 
~rdüncü koıuda da birinciye 245, 
~ciye 55, üçüncüye 20 lira idi. 
uordüncü yal'l§ta birintiye aynca 
bu yarqa giren hayvanlann duhuli· 
Yeleri olan 1 6 lira verilmittir. 

1 - 5 temmuz araamda bütün 
lıat obalan açdmıt ve 16 yerde 800 
ltö,ylü çocuğumuz istirahat ve bOI 
~':__~·. s~. günctle kür yapmaktadır. 
~ ~ doktorlar teftit edecekler ve 
kilolan ile fotoğraflı karnelerini ya
Pacaklardır. 

Yeni konak: 

Umumi Müfettiılik konağı Kı
~ta. yanan eski Mütir konağı, ye· 
~de~ yapılmaktadır. lkincitctrinde 
uıtınlf olacaktır. 

Sıtma mücadeleti: 

Sıtma mücadele kurumu hara -
retle çalıııyor. Her yerde müıbet 
eaeıler görünüyor. (Sazlı Malkoç) 
denilen Uzunköprünün bir köyünde 
~'!2 .•ıtmalı vardı. Şimdi bunlar 
~ 8 - 1 O a :kadar inmi~ ve köy 
kurtulmuıtur. Bu küçük bir ör
nektir. 

T rakyanın Karadeniz iskelesinde 
~~ Ye artması ile mqhur lğneada 
IJlltaklık akıttna planı yap~. iıe 
!:>atlanmlfbr. 5000 Karadeniz sa. 
~ amelcaini geçindiren ve ormancı-
111tta ileri giden bu yerlerin havasını 
~emek ve kurtarmak çok mü
•ıun bir ittir. Kırklareli valisi ve 
~ mücadele reisi Dr. izzet orada 
Lkn~_leri ça}q1111ftır. Bütün batak. 
le böylece ve plana uyarak kaldırı-
caktır. 

T rakyanm her yeri bu yıl daha 
nqelidir. Uzunköprü, Malkara, 
Çorlu, Lüleburgaza son düten yağ
llıkrlar pek feyizlidir. Yaz ekimine 
Ço Yaramiftır. Bolluk, bereket 
fktur. Kırklarelinin bazı mmtaka· 
~~O yıldanberi bu bereketi gör· 

a. • Allah saklasm,. diyorlar. 
Wliikifat görecek tavuk cinaleri: 

n.ole rakya ~yvan sergilerinde ehli 
lethi ~land ve legorn saf kanlannın 
iltıu: ve halkın tC§Viki ile Trakya 
rn ne Ye halkın isteğine çok uy
•i h!. olan yalnız bu iki cinse husu· 
Yü~ele~den mükafat verilmesi için 
.. _. k Zıraat Vekaletinden izin ve 
-·••r v ·1rn· ola t, e~ . •ı.tir. Trakyayı aarml§ 
re ~di u. ılu. cınai en iyi yetiftirenle
tnurta rılrnıı ve yayılmlfbr. 250 yu
ta veren legorn ve 180 yumur· 
,,.~~ekle beraber 3 - S kilo et 
"'-......n Rodeylandlar püriizlüz bir 

inkitBf gösteriyor. Bet merkezde 
bu sene civciv makineleri de kıırıtl· 
muı ve iıletilmiıtir. J 

Ziraat ve veteriner if)'llrlan 1 
merkezlerde ve fidanlıklarda, eğit • 1 
menler kursunda bu makineler ge
lecek sene daha iyi çallfBcaktır. ls
tanbul Halkalı ziraat mektebinin bü
yük tavuk istasyonunu Trakya 
direktörleri tetkik etmektedir ve 
Trakya için daha verimli ve ekono· 
mik olmasına ça}ıtılmaktadır. _ 1 

Bütün Trakya battan beta bir ı 
örnek tarlası gibi çalqma içindedir· 
Devlet Demiryollan boyunda he • ı 
men bot yer yok. gibi renkli ve ıü1-
lü tarlalar. ay çiçekleri, yeni yeni 
köyler ve büyük istaayon köy· 
lerinde elektrik açmak hambklan. 
yeni açılmakta olan fabrikacıklar .•. 
Durmak bilmiyen fUUrlu bir çalq
manın verimleridir. Demiryolu bo
yu iıleıneli ve renkler dolu bir atlas 
ve bürümcek dantelası gibi gözleri 
gönülleri çekiyor. Beyaz köyler ve 
lieyu: evler diklCati ve eaihlt ile ne
ıe beliren eserlerdir. Harab ev YJ• 
kıklan hemen hemen yok bibidir. 
Bunlar eski ve yeni malzeme ile 
değiıiyor. Yangın yapan saman 
damlannm yerine üç bet yılda köy
lünün yaptığı, yaktığı lurnuzı kire
mitler görülecektir. 

'""""'==,_.- · ·-------
HIRSIZLAR YATACI BANKER 

V BIJOVa bankerlerinden Hiret. 
mcthur ve azılı gangsterlere kredi 
açıp para vermekle itham edilerek 
tevkif edilmiıtir. Lehistan dahilin· 
de birçok mağazalann sahibi olan 
banker, satbjı mallan ganııterler 
vasıtasile temin etmekte imif. Hay
dudlar ise bunlan fabrikalardan çal· 
makta imiıler .. 

YENi iKi DANS 
Paris beynelmilel sergisinde iki 

yeni danı çok rağbet bulmuıtur. Mis 
Bradley ismindeki mqhur F ranllZ 
dansözü her gece bu yeni daDllan 
Paris sergisi ziyaretçileri önünde 
prova etmektedir. T amborito de
nilen yeni danalardan biri Koatariko 
adasından gelmiıtir. Bu damm ha
reketleri çok cevval olup lngiliz valsi 
ile oynanan tangoya benzemektedir. 

SAKAL YENiDEN MODA 
OLUYO~ 

Kolombiye üniversiteıine devam 
eden bütün gençler sakal bmılmut
lardır. Sakal modamu profCIÖr Paul 
propaganda etmif- ve bu yeni moda 
bütün Amerikaya yayılmaia bqla. 
mqtır. 

CAM, LASTiK MiL YONER 
Atina milyonerlerinden lstefanoı 

Georgopolos çok bedbaht bir milyo
nerdir. Şimdiye kadar bu zavallı 
adam 44 defa vücudünün muhtelif 
yerlerinden ameliyat olmuıtur. Dok. 
torlar, ameliyat edilip vücudünden 
kesilen yerleri demir, cam, listik, 
ağaç, deri ve fildiıi ile tamir etmiı
le;rdir. Georgopoloa arkadatlarile 
ıakalqarak: 

.. _Ben, bu halimle bir maiaza· 
ya döndüm ... 

Demektedir. 

'I - KURUN 15 TEMMUZ 1937 

Sinema haydutları 
Komik olacak bir şaşı aranıyor! 
Çarpık suratlı adamlar itibarda! 

o 

Mcthur bir mizali muliarrlri ;gy. 
le demit: 

.. Zaruret uzvu dolurur. Ciemit
ler. Öyle ama. uzuv da tufeylileri 
yaratır... . 

Bu eözlerin Cioiru olduiunu &
bul etmek lizmı. Buna eıı iyi mi
.. ı de tineD\a: 

Sinemayı belki, lllm1erin o Met· 
hur ıözlerini isbat etmek için, zaru
ret meydana getirmiftir. Fakat. ıi
nema. mizahçmm eözünü de isbat 
ediyor: 

Sinema ile berel:»er tufeyliler de 
doğmuttur. Hem. einema çok bü· 
yük bir uzuv olduğu için, meycla
lere dendiği için, sinemanm bu ko
ca koca ıeyler kil Tufeyli diye, ek
seriya. bqk.aamm sırtından ıeçinen· 
lere dendiği için, sinemanı bu ko
caman tufeylilerine haydud demek 
daha doğru olur. 

Sinema haydudlan diye bsde
dilenler, film mevzuunu yazan ıe
naryocu, filmi çeviren artjlt ve 
filmi seyreden seyirci .. arasında mu
tavU11t vazifesini gören ve bundan 
her çareye bat vurarak, mümk\in 
olduğu kadar haddinden fazla istifa
de etmek iıtiyenlerdir. 

Şüphesiz ki, 61-in ortaya çık
ması için, film yapıcılara ihtiyaç 
vardır. Fakat, ortada dolatan öyle 
simsarlara raatgelinir ki, bunların 
dehtetli para vurmak için yapbklan 
itler akıllara hayret verir ... 

BunJ,arm bafmda .. yıldız arayıcı· 
lar,, vardır. Bunlar, artist olacak 
insanlan ararJar · 

1 

Yıldız yetittirenlerin büyük mü· 
eueaeleri, mektebleri vardır. Bun
lardan birinde geçenlerde §Öyle bir 
vaka oluyor: 

Mektebte istikbalin yıldızlan na· 
sıl yetittiriliyor diye merak eden bir 
ziyaretçi, müesseae eahibinin pek 
hotuna gitmiıtir. Ona: 

- Siz, diyor, iyi bir komik ola
bilirsiniz. Yo f. Danlmaym. Mes
lek bahsinde insanlann biribirine il
tifat etmeleri mevzuu baheolamaz .. 
Hatalamuzı olduğu gibi söylemem 
lizım... Hem bu, ıizin biraz da 
menfaatinize: 

"Evveli suratınız yamnyumru .. 
Sonra, gözleriniz fail... Düıünün 
bir kere: Yüzünüzü daha fazla 
çarpıtarak. a,özlerinizi daha fazla 
tal• yaparak brpama çıktığınız se
yirciler ıizi görünce nasıl bir bhka· 
ha koparmazlar 1 

''E•MD liııemada 1811 komik 

Betti FömeJ orijinal bir "§Op1üı ile 

yok... Celin ıizi komik yapalım ... ,, 
Bu, belki pek hoıa gitmiyen bir 

tekliftir: Müeasese müdürü midafi· 
rini maskara olmağa davet ediyor. 
Fakat, çok kirh bir ittir: Dünyanın 
en mqhur Pfl ve çarpık aurath ko-

miği olacak. 
Lakin o adamın komili olmağa 

hiç de niyeti yokmuı. Bu suretle, 
yıldız yetİftİrmek istiyen "sinema 
haydudu,, da kqfini sinema ıirket
lerine satarak para vuramıyor ... 

lngili:ı "1dm: le. Matirrds 



Tefrika Numarası: 1t Yazan: Fellks Bavman 

"1 !VumaralzHalk Düşmanı burada!,, 
telefon itfaiye eri, polise 

kaçırırsanız, kepaze 
ediyor: ''Bu fırsatı 

Şikagoda milli bankayı gü
pegündüz basan Con Dillin
ger çetesi, gaıbettiği 20,000 
doları yemekle mqgul; Ari
zonda Takson tehrinde Con
ges oteline inmi§ bulunuyor. 
25 Kanunusani 1934 geceıi, 
otel yanıyor. Friyman iımin
Je cesur bir itfaiye eri, ken
disini tanımadan, Can· Dillin
gerle çetesinin bütün eıyaa
nı kurtarıyor ve reiı, 50 tlolGT 
bahşi§ vererek, İ§ine yarıyan 
bu gayretli adamı mükafat
landırıyor. Çok sevinen Friy
man, o gece yangın bürosuna 
nöbetçi tayin ediliyor. Keyfi 
yerinde bir tavırla okkalı bir 
kahve pi§iren bu yangın nö
betçisi, şimdi nöbet odasın
dadır. 

olmaniz 
lerini dikmitti; derken, sağ eli, te
lefona gitti. 

Nöbet zamanında her an kabil 
olduğu gibi, dairedeki nöbetçi .po
lisiyle derhal irtibat husule ieldi 
ve müteakip dakikalarda arada 
geçen muhabere, T aksonda her· 
hangi bir zaman itfaiye ve zabıta 
nöbetçisi olanlar arasında ıeçen 
konuımaların en heyecanlısı ol • 
du; arada geçen sözlerin hatıra • 
sı, F riymanın hafızasında bütün 
yaıayış müddetince adeta zapta 
geçirilmitcesine yeretti. 

Telin öbür ucundaki ~abıta me
muru, önce güldü. Bu uçtaki itf aİ· 
ye memuru, onun kendisiyle alay 
etmesi üzerine, hiddet ve sabırsız· 
lıkla adeta ağlamaklı olarak, tek
rar tekrar bağırışla, iknaa çalıştı: 

- Dediğim doğrudur! J numa
ralı halk düşmanı, burada! Bu fır· 
satı kaçırırsanız kepaze olmanız, 
elde bir! Elalem maskarası, bütün 
dünyaya rezil olursunuz! Çocuk
lar .. Delikanlılar.. Harekete ge
çin! Davranın!.. Vurun, kırın. Be
nim hatırım için yapın bu işi! 

eldebir!,, 
Friyman, sesi titriyerek, yalva· 

rıyordu: 

- Uyanın, yahu ... Ah miskin 
!:.erifler ! .• Ayağınıza kadar gelen 
bu fırsatı kaçıracaksınız! 

Nihayet, rahatlandı, telef onu 
bıraktı ve mendilini alnına götü
rerek, biriken ter damlalarım sil
di. 

Ve birkaç dakika sonra, iki po
liı otomobili T akson sokakların
dan sürekli siren sesleriyle vızıl 
vızıl geçiş halindeydi varhız)a ...•. 
Canavar düdüklerini uzaktan iJi· 
len Friyman, içi f erahlıyarak, ge
niş bir nefes aldı! 

Memurların yapaclkları iş, ço • 
cuk oyuncağı kabilindendi Dillin
gerle dostları, gece vakti yangın 

çıkıfı yüzünden, civarda tek 
binada topluca yer bula -
madıklarından, muhtelif otel -
lere dağılmışlardı. Bu itibarla, 
bir arada karşı koyamıyacaldar, 
kendilerini ayrı ayrı abluka ede
rek yakalamak imkanı bulunabi
lecekti. Bu vaziyette, İ§İn gayet 
kolaylıkla müsbet bir neticeye var 
masını ummak, yerindeydi! 

( A rlwsı rnr) 

Friyman, altına bir ıandalya 
çekti, masanın ba§ına çöktü ve ib
rik, fincan, §eker v •. s. yi hazırladı 
ve artık gözleriyle meşgul olma
dan yiyip içebilecek bir vaziyet 
ortaya koyduktan sonra, oradaki 
günü geçmit resimli mecmualann 
sayf alannı çevirmeye batladı. 
Her itfaiye erinin, nöbet vaktinde 
en afağı yan 100 kere,· 50 kere· 
&ayfalannı çevirdiği, resimlerine 
baktığı, küçük hikayelerini oku
duğu ve daima botluklan doldu
rulup da silinip kazınan ve böyle
ce tekrar tekrar doldurulup botal
hlan bulmacalarını hallettiği bu 
mecmuaları, yavat yavq gözden 
geçirmeye koyuldu .• 

Güzel 
çirkin 

mi yahut 
misiniz? 

ltf aiye eri, kendi eliyle pitirdi
ği okkalı kahveyi içitinin daha ilk 
yudumunda, sandalyadan fırladı, 
ani olarak uğradığı hayret tesiriy
Je, ağzında ıoğutamadan yuttuğu. 
kaynar kahveyi omuzu berisinden 
yere püskürerek, nutku tutudmuş 
bir halde, bakakaldı. Mecmuanın 
bir tayfası üzerine eğilen Friyma
nın ııcak kahveden yanan ağzın
dan, biraz ıonra, Takıon itfaiye 
letkilitının en uzun ve modern 
yangın merdiveni kadar umn bir 
aeri küfür çıktı. 

(&§tarafı 3 üncü sayı/ada) 

ortadan kalkmasından baılıyor. 
Halbuki batka yeilerde ya gai

le yoktur, yahut oradaki nüfuı, u
mumi nüfusun güzidesi olmak ü
zere orada toplanmııtır. Bunun i
çindir ki güzelletmittir. Meseli 
geçen devrin Almanı bembeyaz, 
iri yarı ve oldukça yakıtıklı bir 
ırktı. Bilhassa Viyana noktaaı bü
tün imparatorluk ve krallığın gü
zidelerini ihtiva ettiğinden güzel 
bir halka merkez olmuıtu. Dağ 
havası, Karadağlıları cüase itiba
riyle:: müstesna bir mevkide bulun
duruyordu. Şimali Amerikada Bat 
timore şehri güzelleriyle meşhur. 

Bütün bu sırada, gözleri, resim- dur. 
li mecmuanın yarım sayfasını Buna mukabil bizim ölçümüz i
kaplıyan bir resimden ayrılmıyor- le Hindistan bir çirkinler diyarı· 
du. Bu resim, külot pantalonlu dır. Vakıa bunların içinde bazı o
hafif Ôrme kazaklı \te modaya uy: riyantal güzellere raıtgelmek 
cun bağlanımı kravatlı, levent, ya mümkündür, yahut muhal değil
ikıtıklı bir delikanlıyı gösteriyor- dir. Lakin ırk umumen kötü ve çir
du. Delikanlının yanak kemikleri - kindir. Öyle diyarlar var ki göz 
keskin ve sert köteli ve ağız çiz- hastalıklarından dolayı bütün a -
eiai de, bir parça haıin çekimliy. hali kasvetli bir manzara irae e . 
di. der. 

Resmin altında, fU yazı vardı: 
"Con Dillinger, sabıkalı baskıncı, 
karmanyolacı, banka hırsızı; Ün· 
vanı . 1 numaralı halk düımanı !,, 

Bu resimdeki delikanlı, tıpkı 1 
tıpkısına itfaiye erinin ya•an otel
e:? en bütün eıyaamı kurtardığı ve 
f evkalide müki.f at olarak kendi
sinden 50 dolar bahtit aldığı o 
sevimli centilmene benziyordu! 

Şimdi, masanın üatünde bet ta
ne 10 ar dolarlık banknot, itinala 
bir zarf içine yerlettirilmiş olarak, 
tertemiz dunıyordu; F riyman da, 
bunlara düşünceli bir tavırla göz-

Spor, ırkları güzelleıtiriyor. İn
gilizlerle Aımerikalılar diğer mil
letlerden çok evvel ıpora ehem
miyet verdiklerinden bu iki ka
vimdeki tenasüp esaslıdır .. Seksen 
beş yatına kadar top oymyan ka
dın, erkek İngilizler çoktur. 

. • • Geçirdiğimiz sulh ve ref a
hiyet seneleri bizim ırkımızı haki
ki bir sukuttan kurtardı. Unutnıı· 
yalım ki bizim harbimiz diğer mil
letlerin harbinden daha fazla sür
dü. Diğerleri, yalnız Umumi Har
bin lezzetini tattılar, biz iıe on
dan başka Trablus harbi, Balkan 

harbi ve istihlas harbi olmak üzere 

üç harp daha yaptık. Bu mücade· 
leler bizi zayıf dütürdü. Şimdiki 
sulh ve salah devri ise kaybettik· 
)erimizi yerine getiriyor. 

Şu dakikada düşüneceğimiz 
(güz~llik) değildir. Şimdi, ancak, 
bedeni kuvvet noktasından kay -
bettiğimizi yerine getirmekle mef· 
gul olacağız. 

Güzellik ancak refahiyet dev.ri
nin temadisiyle hasıl olur. Şöyle 
farzediniz: Bedeni çalı,malar i . 
çinde yuvurulmuş, avamdan bi • 
•ri. Bu adam belki yakışıklı olabi -
lir. Fakat ekseriyetle öyle olmaz. 
Bu adam zengin oluyor. O, yine 
eski kabalı~mdan esaslı bir mik
tarını ml'ha.faza eder. Lakin bu 
adam evleniyor. Zenp,in bir ada -
mm izdivaç edeceği kadının ek -
seriyetle güzel olması iktiza eder. 
Bunların bir oğlu veya kızı doğu
vor ve bilhassa iyi büyütülüyor. 
Rıı çocuk babasına nisbetle güzel· 
dir. 

Devir ge~iyor. O çocuğun yine 
naz ve naim içinde doğmus ve bü
yümü! bir oğlu oluyor. Elbet te, 
kaideten, bu mahluk onlardan da
h:ı güzel de~ilse de her halde da
ha (İnce) dir. Bunun gibi nesille
rin incelik icinde büyümeleri on· 
ları güzellestiriyor. 

Köylülerde, avamda güzel yok 
değildir. Hatta hazan bir havali
nin bütün halkı güzeldir. Şu ka
dar ki bu güzellik istisnai bir hal
dir! Bununla beraber, o letafet te 
biraz (harcı) cJır; azacık k1.badır. 
Evet! Hükümdarın çoban kızına 
itık olduğunu efsane kitapları ya
zıyor. f'akat ne kadar nadir! ... 

Hülas:ı. umumi yakışıklık, umu
mi güzellik yaşamak seviyesinin 
yükselmesi ile olur. Bir halk ne 

D ... ayayı Dolaştım 
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va·myamın cani kahvaltısında 
insan beyni ve kızarmış insan 
eli yemek istemiş: lngiliz idare 

memurunu öldürmüş ... 
Garib şey: Fıçı adalarındaki Me- yor. Fransız hakimi, bugün müzelii 

Ianezyalıların Polinezyahlarla hiçbir mal gibi, bakılanı tam bir ıehir adr 
ulakaları ) oktur, fakat bazı adetleri mı, kadın gibi nazik ve uzun boyla. 
'ar ki Talıitilere değil de daha zayıf bir Franuz. ~ 

uzaktaki Mark.iz adalılara benziyor. İngiliz hak.imi ancali esmer f.ngi• 
Mesela ~arki_z .adalarında "'Uzun )izlerin olabileceii §ekilde güzel bir 

domuz,, yedtklerını lıatırhyan adam- adam S'ya1 ·· J • d b" B ,_ .. _ ,. . ı ı goz erın e ır yron -
1 ar 'ar ( Uzun domuz,, dediklec' bir SlıeJley'nin endi§e&~ var. 
şey in an: Y amvamlar ) edikleri in· M hk · · · b" + ı, 

J ı · · · · J ) B 1 .. a cmenın re.ısı ır ıspanyo 
ban ara m ısmı 'crır er . un ar on- b t k'"t"b" d B l 'k 1 üb' • +-- za ı a ı ı e e çı a ı, m qır ı--
ce )'. amyamınışlar. sonra hu huyların· · l' 
d . 1 J> vıçre ı. 

an 'azgeçmış er. >ll yamyamların . . • . . 
' iicmlü tepeden tırna~a kadar döğ- Malı~em~ye gıttim. ~ahk:eme, Mil 
meli. Bacaklarında eski Mısırlılardan 1«:1e~ ~ı~etı namına, hır Yamyamıll 
:tlmmış resimler dolu. Başlarındaki şıkayetını ele alıyor. Y~~~ mfi,. 
tfö:-:ıııcler de korkunç bir ma ke ~k- temleke memurlarından bınnın ker 
lin~lc. - .. clisine fena muamele ettiği iddiasın· 

tla ... Buratla k.ıılrnların 'ücucluna ha
yatlarınıla iki kere <liiğmc yapıyor· 
J ar : Jlki genç kızlıklarmtla; ikinci~ i 
ilk çocukları ol<luğu zaman . . Fakat bir 
1ngiliz muharriri diyor ki, hu düğ· 
meler 'lieudün yalnız bir yerine ya· 
pılır, orası da. hereket ,·ertiİD, e.sa en 
daima lıir örtii ile saklanır. 

* • • 
l~ic.i adalarını ilaha ) akm<lan tanr 

ıııak i,;in dola:.ınauı mı lfizını? Fici 
tla1arı iki } iiz ada. 

Bu adalar {l'alıili a<lalarından ta
rnanıile farklıdır. Bu udalarc.la lıem 
lııgiliılcrin rahat hayatı var<lır, lıcm 
atc~te ) üriiycnler. 

Uir gün hahcr alı} oruz: Bulun· 
ıln~umuz yerden bir iki mil uzakta, 
Şalonıon at.lalarında, İngiliz memu· 
runu ve yinni jundannayc öldünniiır 
lar İ::ıtiyen ağır hir j:.· llöyle 'ah§i 
mak için, hin altııııuda insan beyni 
'e} a kızarım.§ bir insan eli yemek is· 
temi~. 

Reis jandarmaya sesleniyor: 
- Pandora ! Su!;lu gelsin! 
Ş:-,~kın vaziyette bir yerliyi getiri" 

yorlar. 
- f nün ne? 
-Minosu·e. 
Bu, ''Bişlarnnr,. lisanınca, yani 

hiitün Iliiyük Okyanu:; memleketlerin 
de konuşulan Fran~ızca bozması zen· 
ci dilince: ' 'Bilmiyorum., demektir. 

- Karının adı? 
- İtlono ( don't JCııo,·: Bu da 1n~ 

giliZL'C : Aydun no - bilmiyorum). 
- Bahanın adı? 

- Lidcacl Finisli '(Lidid Finiş: 
1;•0 iilü bitti,, yani: öldü). 

Bu böyle saatlerce devam ediyor. 
Ile~ .Auupalı, bizim adaletimizi n}İ" 
şilcre tatbik edeceğiz diye, dünyanıJI 
en ıııiitlıiş iklimlerinden birinde, mü~ 
kiilat i~indc hayatlarım kurtaı:ıyor. 

(Arkası var) 
llUtüıı hunların Qzerınllcn radyo 

C51eri duyuluyor. Sahilde, çıplak bir -------------~"'!", 

b~l~kçı, Harponunu omuzuna '".°':ll~~ş Yozf{at v allllğlne 
gıdJ\·or; ll ı ·algılı kah\'edc de ıkı ı;u· a 
zel .oyuncu iız ımdralanıyorlar. MUlklye MUfettl•I B. Feyz 

• • • GUrel tayin edlldl 
Gene birkaç ı;iinliik hir deniz ) ol

t• 11l11~u , miilhi:ı; hir Jıa\a. onra Ye
lli Ilehride mlalarmdan Port - Vila· 
ya geliyoruz. 

Bmarla Conrad·m anlattığı ada· 
lunlmı lıiriuc tlü ... ıııii-. hulurııl\ orunı. 
Dı arda tcktiik Iıir iki kişiye . rastgc· 
J iyoruın. Bunlarııı a\ aklarında sih ari 
çizmeleri 'ar, kolla;ı ıvalı, ceplerin· 
ılen lahancalar görii Iİİ) or. Tecrübe· 
ıe iz lıir en alı i!:in lmular lıa} tluttur. 

Giizcl kokulu ' c güler ) iizlii, <+ 
çı·k 'c şarkı <lolu Talı iti nenleıı iıı '! 
lfornda ze, k diye lıir~ey 'ar mı acn• 
ha? LlHı hile ) ok. J~. Alı:ı;lllI§ adam· 
]ar İ:-lİ)cıı ağır lıir iı:. Böyle Ye batta 
lıir rııeınlckcti i~lelmek, böyle nan· 
kiir lıir iklirııl e rııii<·adele etmek, ha· 
kir ormanları ) ola getirmek ınckteb 
çocukl:ırile. hatta memurlarla hile 
olacak i~ de~il. 

Yeni Hebride adaları kimindir? 
Pa aporl c,:ıkarırken lazım olacak 

lıir,,cy. Faknt iya i noktainazarclan 
diin)adn l'~İ ohuıyan hir \aziyet lnı: 

Yeni Hclıride at.lalarınc.la lmgiin 
hiilii. on cleret·~ 'nh;:i bir halde ) ' &:.r 

, an çıplak insanlar yaşar 'e Franı:-a 
ile 1nı;illPre tnrafından rııiişterek ola· 
rak idare olunur. Bu ı;uretle, ~iiriil· 
me i mii:a;kiil olan hu topraklardaki 
apana yanyana Fran-.ız Ye İngiliz 

kıı;rakları koşnhmtj bulunuyor. 
Bir Fraımz, hir ıle İngiliz idurc 

ııırmurıı \~trıln-. Öıctleıılwri. 1ngİJi7. 
itlarr. 111f'mtırlu~n km'1 i,,ine aid olan 
kiidik hir miada bulunur: Fran::;ız 
me~nurlu~n tla on ılercce giizcl ınan 
zara r olan hir ada}, seçnıi:tir. 

Sonra mulıtf'lit rnalıkeme geli· 

kadar hakir olursa, ne mertebe a
şağı yatarsa, tabiidir ki, bedeni 
meziyetleri o mertebe iner. 

Tarihte ham bırakan me~hur 
güzel milletler kimbilir ne mükem 
mel, ne latif şerait altında yaşa
mışlardı! 

Y ozgad valiliğine tayin olunan 
mülkiye müfettişi B. Feyzi Gürel 
dün öğle trenile yeni memuriyet 
mahalline gitmiştir. 

B. Feyzi daha İzmir idadisinde 
iken matbuat hayatına karışml§, Se· 
lanik hukuk mektebinden mümtaz 
bir hukukçu olarak çıkarken "iğne,, 
lcrile, "Muhiti mesai" lerile me~ru· 
tiyet neşriyatında yer almış bulunu· 
yordu. 

B. Feyzi yan adli, yarı idari 
girdiği devlet vazifesi kendisinin da· 
ha fazla idari kabiliyeti üzerinde 
toplanmış ve hemen memleketin 
her yanında bir çeyrek asırdır aüren 
hizmetleri üstünde bugünkü mevki· 
ine gef miştir. 

Milli mücadele yolunda katlan• 
dığı esaret hayatında da B. Feyzinin 
temiz bir vatan çocuğu olarak çır• 
pmışlarını teheyyüçle hatırlarız. 

B. Feyzi Gürelin Y ozgad valili· 
ğinde kısa müddet kaldığı Çanak· 
kale vali vekilliğinin muvaffakiyct• 
lerini devam ettireceğini ümid ve te• 
menni ederiz. 

Şlrt.'cl!crde 
"Jstanbul Havagazı ve Elektrik 

' 'e T cşebbüsatı Smaiye Türk Ano
nim Şişketi,. nde Mareşal İzzet Tur
gaç'm ölmesile açılan idare meclisi 
azalığına ve ikinci reisliğine B. Ha• 
lid.Z iya Uşaklıgil seçilmiştir. 

Üsküdar ve Kadıköy Su Şirketi· 
nin tasfiyesine B. İsmail Hakkı El• 
den ile eski sefaret müsteşarların• 
dan B. Cemal Paker tayin olun • 
muştur. 

Feallval ,enllklerl 
29 Temmuzda baılryacak olaıt 

festival §enliklerinde bulunına1' 
Üzere memleketimize gelecek e<-" 
nebilerden, vize ahnmıyacağı öl• 
renilmittir. 

.. 

.. 
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Dersimi asi Dersim yapan şey nedir? 
.,. Tarla agy anın yayla ag"" anın Dersim y~1 ~stü~~~ böyl<: b~kışıa göreceği-

, ' mı hıç duşunmemıştım. 

Der.tim yolundıa çıal~an Dersinıl.iıer 

. .Oersiınin iç yüzünü anlamak için 
Runlerce durup dinlenmeden, uyu
~adan, hatta yeyip içmeden yaptı-
8:1tn tetkikleri anlatmadan önce Der
~n haşmetini anlatmaktan kendi
tnı alaınadım. 

d Dersim mi, yoksa Dersimli mi 
baha enteressandır? Diye bir suale 
. en cevap vermekten acizim. Der
s~ıni gördüğüm vakit tabia tin haşme
~· tabiatin harikaları karşısında o 

adar küçüldüm, ki gördüklerimi 
anlatamıyacağımı kendi kendime iti
raf ettim. 

Dersimliyi görüp tanıdıktan, o
nunla konu~tuktan tarihini irti-l'n 4 h 'S , , 'S 

k'kaı a?'atmı, dinini ve sairesini tet-

11 ettıkten sonra bütün öğrendik
e. . l rımı an atamıyacağımdan kokrk • 
tuın. Gizli kalmış taraflarını öğre
llern ediğimden şüphelendim. 

O halde ne yazacağım} 
.. Evet, bunu ben de günlerce dü
~undürn ve neticede §Una karar 
~erdim: Muvaffak olabildiğim ka
dar Dersimin tabu teşekkülatmı ifa
k e ede.m7sem de Dersimliyi bütün 

l udre~ımı toplayarak anlatmağa ça-
1Şacag;m. 

ti"~ azıma, okuyucularımla beraber 
d a~ızden 250 kilometre uzakta ve 
f:-nız ~Üzünden üç bin metreden 
] ~la yukseklikte bulunan beyaz dağ 
ara çıkmakla başlryacağım: 

SAAT 14 
El .. ~!Zgrn, beyni delen bir güneş 
k azız yamaçlarını kavuruyor. Şar
~ bu güzel ve şirin vilayeti, hara

f e~ e kendinden geçmiş gibi. Çıp
da tepeleri aşıyor ve Harputu arka

a bırakarak ilerliyoruz. 
!'olun iki tarafı arasız bir taş du

larıle çerçeveli .. Bu taşlar yeni yol
;rj döşenecek .. Şoförümüz Antak

a ı Mustafa anlatıyor: 
.
1 

- Bir vakitler bu yollardan ge
~;:~~d.i .. H.ükumete baş kaldıranlar 

ugu vakıt gece gündüz bu oto
l'nob'I ·ı 1 ı e asker taşıdık. 

. Mustafa, bu yolların o kadar 
:~ın~sı ki, kızgın güneşte bir avuç 
d.~Zgar yaratmak için son süratle gi. 
l ıydor. Bazan kupkuru çorak tepe
g~ .en, hazan ekilmiş tarlalardan 
~a ~~or~z. Fakat b~l~tla.rl~. b.~ş ha-
d rmış Munzur sılsılesı gozumüz. 

en h' k il ) ıç aybolmuyor. Yüksek te-
?tte erde~, bir an içinde saplandığı
b ~l den.n vadilerden bile bembeyaz 
aş ar gözüküyor. 

PERTEK ... 
büt~uzlu toprağın iistüne, dünyanın 
" 

1
un sanatkarları bir araya gelerek 

.r er esf d.kl . b Bir ~ ır ı erı ir kayalıktır. 
RÖrijkayalrk, ki uzaktan bir dağ gibi 
ni2: Yorsunuz, yaklaştıkça hayreti· 
bebe~rY.0~ ~e devam ediyor. Göz 
ola erınızın kuvveti, bu kayalıkla 
di~? i~esafeniz azaldıkça kuvvetlen
gibi Çin laş parçalarını birer şaheser 
Yiik sleYrediyorsunuz. Metrelerce 
· se en ka}' 1 k · · · ı lıstij . a ı ·, sıpsıvrı taş ar ve 
b ... 2: ı·'nsnn elile yapılmış kulelerle 
kate 1 

• Burası. diinyanın en dik • 
trıtih .Şayan bir kalesi olduğu k~dar 
bir hın de sayıfalarmda yer verdiği 

arabedir. l 

ağanın, Dersimli... o da ağanın!· Tek&~f~ti:d~n ne?. 

b 
Cevab yok ve ayni vahşi bakış .• 

{:o~örün İn lira11a bile Y•~m=n~;::k~ı~i~:;~imli: 
y~ /' ...,.7 Dedi ve sonra bana tercümanlık 

d •g"" • il J yapmağa başladı. -oeçme l l lJO ar ua Seyyit Aziz oğlu on beş yaşında 
~ imiş. Çok kısa konuştuk: 

ilk oerslmllyl Zeyve köyUnden==ve Dersim topra-
1

1 
ğında hayli ileriledikten sonra gördUm. Gençlerin 
saçları •htiyarların da sakalları uzun... Kızg1n J 

gUne,ın altlnda durmadan, dinlenmeden, ve 
ba,ıarını b!le kaldırmadan çalışıyorlar.. ~ 

Y a z an: 

Niyazi Ahmed 
ıı1111111ııırııu1111ııııııı11111ınıııı1111ııııııııuuıııııı1111ıııııı11ıı1111ııırr1111111ıııııııu111rııııııu 111ıııı 

Evliya Çelebi bu kaleyi şöyle an- · 
latır: 

'Sebebi tesmiyesi oldur ki lisanı 
Mogolda karakuşa Pertek derler. 
Bunun kalesi üzere tunçtan bir ka
rakuş timsali olup her sene Nevruz 
gününde sığır vurup bütün mukdis 
Kürd akmavmı bu şehrin pazarına 
cem için işaret verir imi§. ( 1 ) 

190 metre uzunluğundaki Pertek 
köprüsü Murad suyu üstünde bize 
elini uzatmış gibi.. O tomobil bana 
bu yerleri uzun uzun seyretme im
kanını vermeden hararet dalgasını 
yarıp ilerliyor. Eski pertek şehrini 
yeni Perteği, çıplak tepelerin etekle
rine dökülmüş bir mürekkeb lekesi 
gibi gördükten sonra geçiyor ve 
tepelere tırmanıyoruz. 

Şoför: 
- İşte, diyor, şu gördüğünüz 

köprü Singet köprüsüdür. istihkam 
taburu tarafından yapıldı. Burada 
köprü falan yoktu ... 

Pertek köprüsünden sonra artık 
Dersim topraklarına girmiş bulunu· 
yoruz ve Singet köprüsünden son
ra da içi karanlıklaşan derelere yak· 
!aşıyoruz. 

Gene şoför söylüyor: 
- Bin lira verseler bu yollardan 

geçemezdik:. Şu derelerin içi mer
hamet bilmiyen Dersimlilerin pusu 
yerleri idi. Ne yolcular, ne para
iar gitti bu yollarda ... 

Etrafa bakıyorum; çırçıplak le· 
peler.. Yalçın kayaların kuçakladı
ğı avuç içi kadar yeşilliği "köy,, diye 
gösteriyorlar .. 

Soruyorum: 
- Orada oturanlar ne yaparlar? 
- Hiç birşey ... 
- Peki iıe ile geçinirler}. 
- Şimdi para kannmakla .. Fa-

kat vaktile şu yollardan geçenlerin 
pnralarile geçinirlerdi. 

ZEYVE'DZN SOf JRA · 
iLK DZRS1ML1 

Zcyve köyii.nden sonra. El~zj,r. 
d'!n çıktığımız andan itibaren de -
vaın eden yol faaliyetinin kat kat 

-Dersimde Hozat 

Hozatta 

arttığı görülüyor. Burada çalışan -
lar bizi selamlamıyorlar. Halbuki 
her grup tarafından selamlanmış, u
ğurlanmıştık. 

Şoför: 

- Bundan sonra 
her amele Dersimlidir .. 

Diyor. 

göreceğiniz 

İste ben, ilk Dersimliyi Zeyvl\ 
köyÜnden ve Dersim toprağında 
hayli ilerledikten sonra gördüm. 15 
yaşından 60 - 70 yaşına kadar işçi 
var. Genelerin saçları, ihtivarların 
sakalları u~un.. Kızgın gü;eşin al
tında durmadan, dinlenmeden ve 
bir an için olsun başlarım kaldırma
dan çalışıyorlar. 

Otomobil duruyor; b~z inivoruz. 
Dersimli genci, Dersimli ihtiya

rı yakından, ta yanından görrnek 
için yaklaşıyorum. 

İlk karşıma ~elen 1 5 yaşında. he· 
yaz donlu, çıplak aynklı bir çocuk. 

- Senin adın ne? 
Bcı mı k<Jldınp ı;-özlerimin İcİPc 

haktı Elinin, ayağ-mın ve viicudii
niin h.ıre1 eli. h.-n-1 bir &n icinde 
lrnrşıınd" ki J)("r~imlinin l~nrkak, iir
k<>k oldu~u hissini vereli .. rô'.'\bt bu. 
çapasını kuru toprağa vurmak iizere 

resmi daire 

havaya kaldıran çocuk Dersimlinin 
bakışları karşrsında i.irperdim. Ha
yır. Ben, böyle bir bakış ummuyor
dum, silkinmek istedim Medeni 
insanın her türlü ihtiyaçlarım bir an 
önce temin etmek için yapılan bu 
yolda çalışan Dersimli çocuğu bu 

- Bu çalışmaktan memnun mu
sun? dedim. 

- Çalışıyorum işte .. 
- Sen hiç para kazanını~ mı 

idin?. 
Şimdi kazanıyorum .. 
- Para kazanmak mı iyi, dağda 

yaşamak mı? 
Göz bebekleri parlayıp sönüyor 

ve cevab vermeden çalrşmağa baş
lıyor. 

Yanında duran yaşlı Dersimli :· 1 
- Ben onun babasıyım, diyor ... 

Elbette çalışmaktan memnun .. Kor .. 
kusuz çalışıyor! Rahat yiyor. Ra· 
nat yaşıyor ... 

Otomobile binerken amele başı 
şöyle dıyordu: 

- Bayım, Seyyid Azi7.le değil, bir 
kaç sene sonra oğlu Azizle bir daha 
konuşun ... 

Ben bu sözün manasını c.:>k ~on· 
ra, Dersimi daha çok ge"zdikten. 
daha çok tetkik ettikten sonra anla. 
dım. Dersimli ile Dersimli olmıyan 
komşuları henüz anlaşamam•shrdır. 
Asırlarca birer kaya parças; gibi 
sert, birer taş gibi tehlikeli ve içi
ne girilmez dağ gibi sırlı ve en J;;. 
hayet bir gayya kuyusu gibi ~eıin 
ve korkunç olan Dersimli, dela Pe 

kendini ısmdırabilmiş, ne de kc"':IJi
si henüz dağında yaşamayar.lara 
ısınmıştır. O, yalnız dağ, kaya ve 
uçurum gibi korkunç değil, dik b?~
ları bulutlar arasında kaybolmuş kar 
lr dağlar kadar insandan uzaktır .. O 
karlı dağlar ki ancak Dersimli gör~ 
müş, ancak Dersimli dolaşmıştır. 

Eski kitablar oradan yeryüzün
den başka bir alem gibi bahsederler. 
Buralarda sarı, kırmızı ve mor tütya. 
lar bulunurmuş ki insanın dimağım 
muattar eder, gözleri ağrıyanlar 
sürerlerse derhal şifa bulurmuş. İş
te Dersim dağlarını böyle bilenler, 
oraya ayak basmamışlar, Dersimi ta
nımadıkları gibi Dersimliyi de tanı
yamamışlardı .. 

Dersimli bir gün topraklarından 
yabancı geçirmemeğe başladı. Y o· 
lu buralara düşenler Dersi:n hudu
dundan çok defa çıkamadılar. Çı
kanlar çml çıplak can atabildi. işte 
o vakit: • 

- Dersimli e§kiyadır .• 
- Dersimli canidir .. 
Dediler. 
Dersimliye bu ad 600 küsur se

ne evvel, bir eşkiyanm eline düşen 
Celaleddin Menkuberdi'nin öldürü
lüşü hikaysinden sonra verildi. O 
günden düne kadar yıJlar ve yüz yıl
lar geçti. O, hep eşkiya, hep vah
şi ve heP. cahil olarak dağlarının, 
mağarala~mm arasında kaldı. 

işte Dersimli ile Dersimli olmt• 
(Lut fen sayı/ayı çeviriniz) 



10 - KURUN 15 TE.\E\iUZ 1937 "" 

ZAYİ 
329 doğumlu Mehmet oğlu Enver 

olup 926 senesi İstanbul Yirminci ilk 
niektebinden alınış olduğum şalıad~t
namemi kaybetim. Yen.sini çıkaraca
ğımdan eskisinin hükmü yoknr. 

tV. No. 22574) 

ZAYİ 
Sahibi olduğum 2979 sayılı çift 

yük arabası plakasını zıyi ettim. Ye
nisini çıkaracağm1da•1 esk' sinin hük
mü olmadlğı il.an olunur. 

Ce~aZ oğlıı Behlül 
(V. No. 22575) 

Beyoğlu, Sulh Mahkemesi Bat yaz. 

RADYO 
ü.sabamız bitti 

Müsabakaya iştirak etmekle mükem
mel iki radyo sahibi olabileceksiniz 

Radqo mijsabakamız 
ganlığınd.an: . nasıl olacak 

tst:?an, Satanik, Maryan ve Osga- TarsUAll okuyunuz. Daha fazla izahat almak rstersenlz 
~ ~u~re~en muta-'arrıf oldukları: h r ün ldaremlze müracaat edebmrsinlz 
bın UÇ yuz lıra muhammen kıymetlı e g 
Pangaltı Bayır sokak 59 numaralı evin Bir müddettir kuponlarım koyduğumuz radyo müsabakamız 
tamamı !5Uyunun izalesi iq:n artırmaya bitmiştir. Bunun için müsabakaların nasıl yapılacağını daha et-

konulduğundan 6.9.937 pazarertesi gti- :roflı ~~ldiriyoruz. . . . . 
nü saat 15 den 16 ya kadar Beyoğlu Musabakl:ya radyocular da ıştırak edebılırler. 
Sulh mahkemesi başkatipliğinde mü- .. RADYOCULARIN lŞTl~AK. Ş~TLAR~ 
zayede ile satılacaktır. Artırma bzdeli ,1 Musabaka Avrupa ve Amerıka s1stemı makıneler olmak 
muhaımne:ı1 bedeli %75 bulursa 0 gün Ü7ere iki esas üzerine tertib edilmiştir .. 
ihale edilecektir bulmadığr takdirde 2 Müsab~~ay~ her kuvvet ve modeldekı makineler iştirak 
on beşinci gününe gelen 21.9.937 salı ve tecrub~sıne arzolunacaktır. 
günü saat 13 den 16 ya kadar icra olu- 3 - Müsabakaya iştirake çağrılan ve bunlardan iştiraki kabul 
nacak ve en çok artırana ihaleedi1ecek- edenlerin adları önceden i~an edilir. Radyo acentelerine 
tir mektublar gönderilmiştir. isimleri unutulan müesseseler 

.1 - Hanenin evsafı muhakeme baş tafsilat alabilirler, iştirak edenlerle iştirak etmek için mü-
kitipliği nezdindeki 937 _ 26 numaralı racaat edecek firmaları peyderpey bildireceğiz. 
ttosyada yaulı olduğundan anlamak is. 4 - Müsabakaya iştirak edecek radyolar memleketin tanınmış 
tiyenler orada okuyabilirler. mütehassıslarfnın iştirak edeceği bir fen heyetinin muayene 

2 - İhaleye kadar birikmiş maliye arzolunacaktır. 
wı belediye vergileri, vakıf icaresi, del- , 5 - Müsabakaya girecek radyolardan Avrupa ve Amerika ma-
Iı\liye ve 20 senelik evkaf daviz bedeli kinelerinden ayrı ayrı birer birinci tefrik olunacak ve birinci 
mU~erlye aittir. gelen ilan edilecektir. 

6 - MüsabaK.ada birinci gelen radyolardan birisi satın alınacak 
3 - Artırmaya girmek istiyenler 

muhammen bedelin %7,5 nisbetinde ve okuyucular müsabakasında birinci gelenlere hediye edile· 
cektir. 

U.mina.t akçası veya. ulusal bir banka-
nm teminat mektubunu getirmeleri 
şarttır. 

4: - Artırma bedeli ihaleden itiba
ren 7 gUn içinde muhakeme kasasına 
ya.tmlacaktır aksi takdirde ihale bozu-
larak farla fiyat ve zararı ziyan ve fa
n kendisinden bill hüküm a1macaktır. 

5 - 2004 numaralı icra ve iflas ka
nunun 186 CI maddesine Mvfikan gay. 
ri menkul Ur.erindeki ipotek sahibi ala.-
caklılarl& diğer alakadarlar gayri men
kti1 'UIJerinde hakla.rm.ı ve hususile faiz 
ve maara.fı dair olan iddialarını isbat 
için illn gUnUnden it?baren 20 gUn 
içinde evr&kı mUsbiteleri ile ~irlikte 

aatq memunına. müracaat etmelidir 
a.bi takdirde haklan tapu kütüğü ile 
eabit olmıya.nla.r satış parasının pay
lqmaamdan hariç kalırlar. 

6 - Şartname mahkeme divanhane
ahıde herkesin görebileceği yere asıl
!Dl§tır. Fazla mallımat almıt!t istiyen· 
ler 937 • 26 sayıh ile başk&tipliğe mü-
ra.caa.tlan ilan olunur. 

(V. No. 22573) 

Gebse ıulh hukuk hakimliğinden: 
htanbul Sıhhat ve İçtimai Muavenet 

!ılUdUrlüğü ınüba.ya.a komisyonu ka
tibi iken akıl hastalığından dolayı te
Ö&vi altına. alınan Gebzenin Karabak
kal mahallesinin 48 nci evinde kayıtlı 
ölü Hüseyin oğlu 1313 doğumlu Hasan 
T&1ıaine anası Zahidenin va.si tayin o-
hmduğu illn olunur. "4196) 

yan arasındaki uçurum. 
Onun için Dersimliyi çalıştıran 

biraz görmüş, biraz okumuş Der4 

limli olmayan öyle diyor. Fakat 
yamı eğer Seyyid Aziz oğlu Hasan 
değilse Azizin oğlu Kaya veya Tunç 
muhakkak ki gözlerinin keskin ı~ığı
nı vahşi bir kapl!n gibi yabancılara 
dikmiyecek.. Yurdun kendisin~ va
zife 'Olarak'. vereceği işleri çok üstün 
bir bbiliyctle başaracaktır. Buna 
inanabiliriz. . ,,. ,,. 
flUUZda hafif bir meyille yükselen 

Yolumuza devam ediyoruz. Kar
tepelere bakıyorum. Yer yer buğ
day tarlalatı dalgalanıyor. 

Şoför anlatıyor: 

OKUYUCULARIMIZIN iŞTiRAK ŞARTLARI 
- KURUN gazetesile neşrolunan 1 20 kupon biti§ tarihi olan 

3 temmuzdan itibaren en son on beş gün içinde aşağı· 
da istediğimiz malumatın yazılı olduğu bir kağıd ile birlikte 
bize gönderilmiş olacaktır. On altıncı gün gelecek mek
tublar müsabakaya iştirak ettirilmez. 

Z - Okuyuculanmızm biriktirdiği yüz yirmi adcdden ibaret tam 
bir takım kuponla tercih edilecek Avrupa ve Amerika rad
yoları için yalnız birisine iştirak olunabilir.. Her iki radyo 
makinesine aid müsabakaya girmek için iki taknn kupon 
göndermek lazımdır. 

~ - K'QWnlarla gönderilecek kağıdda şu malumat bulunma-
lıdır: 

A - Tercih etmekte olduğunuz markanın modeli. 
B - .. ,. ,, •• Senesi. 
C - ,. .. ., .. Lamba adedi. 
D - Kendi adresiniz. 
E - Markanm ismi. 
4 - Müddeti içinde gelen cevablar tasnif edilecek, hangi marka

lar fa2la rey alırsa o markayı intihab eden okuyucular ara
s~nda iki birinci ayrılacaktır, birine bir Avrupa, diğerine de 
hır Amerika radyo makinesi hediye edilecektir. 
Eski kuponlarınızı gazetemiz idaresinden tedarik 

edebilirsiniz ı 
V AKIT Propaganda Servisi 

~· : . De°Vİet · Dem.ıryolları ve Limanları işltttme · · 
~··_ :.'.· . ':·:": . · Umum·· idaresi iliinları .... · · . 

Muhammen bedelleri le miktar ve vasıfları aşağıda. yazılı 3 gurup maheme 
\e eşya. her gurup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 26.7.937 pazartesi günü saat 10 
d:ı. Havclarpaşada gar binası da.hillndeki komisyon. tarafından eksiltme ile satm 
arınacaktır. 

Bu iş~ ginnek istiyenledn her gurup hizasında yazılı muvakkat teminat ve 
kanwıun tay;n ettiği vesa.ikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona 
müracaatları lıizmıdrr. Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak daf!ı-
tllmaktadrr. ·~ 

1 - 3 adet demir baskül 500 kiloluk ve 2 adet demir baskül 1000 kiloluk 
muhammen bedeli 1360 lira ve muvakkat teminatı 102 liradır. 

2 - 600 kilo fosforlu bakır muhammen bedeli 1080 lira ve muvakkat temi
natı 81 liradır. 

3 - 9000 adet donanma ampulu ile 8000 adet ampul Edison normal mu-
hammen bedeli 4130 lira ve muvakkat teminatı 309 lira 75 kuruştur. ( 4067) 

Muhammen bedeli 210.000 lira olan 100 ton metal ile muhammen bedeli 
176.000 lira olan 80 ton kalay ve 10 ton antimuan 31.8.1937 Salı günü saat 15,30 
da ayn, ayrı kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın almacaklır . 

Bu i§e kirmek istiyenlerin metal 'için 11.750, kalay ve antinıuan için de 
1005() liralık muvakkat temina.t ile kanunun tayin ettiği vesikalarx, resmi gEV.e
tenin 7.5.1936 gün ve 3297 veya 1.7.937 T. ve 3645 No lI nüshasrnda intişar et
miş olan talimatname dairesinde almmı.9 vesika ve tekliflerini ayni gün .saat 
14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır 

Şartnameler (880 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa. vez.nelerinde satılmakta-
~) nıoo> 

. - . 
\ . . ~ ~ . \.... . ' 

.. <:;·'.-~Jan.~µJ . B.~lediyesi .· IIanl~.rı ... · :· . 
. . . . 

lskelelerde yolcuların vapurlara girip çıkmaları ham.al ve zati eşyası bd" 
lunanlarm halka yol vermeleri hakkında Belediye zabıtası talimatna.mesind' 
sarih hükümler mevcut olmasına rağmen halkın buna riayet etmedikleri gö~ 
mektedir. Polisin bu talimatname hükümlerini tatbik sırasında vazifesini _ko-

laylaştırmak herkes için bir borçtur. Bu mak&&tla zabrtai belediye talimatnaJSl" 
si hükümleri aşağıda tekrar edilmiştir, Halkın bilet gişeleri önün.de topla.ıııııt' 

· sı ve hama.llarm vapura girip çıkan yolcuları rahatsız etmeleri ve yolcular~ 
purlara tama.men girip çıkmadan yüklü hamallann girip çıkma.lan memn~~~ 
Bilet gişe memurları ta.rafından sıra ile sağdan gelenlere veril~ktir. 'lıJP"" 

ara.balarının harekete başlamışken binmek ve tam.amiyle durma.dan evvel lı1' 
mek veya atlamak memnudur. Vapurlar ve diğer nakil vasıta.lan hak.kında dl 
bu ahkam caridir. ( 4216) 

İstanbul Belediye sınırı içinde buz yapmak ve satmak imtiyazı belediyeııl' 
uhdesJıde olup buz nakliye müteahhidi teşkilltı vasıtuile aehrin her t.arafOl" 
da ihtiyaca. ceva.p verecek miktarda buz bulundurmakta ve satılmaktadır. SoO 
zamanlarda bazı bakkalların ve buna mUmasil emıafm dükklnlarmda. içil~ 
ve yenilecek şeyleri soğutmak üzere bulundurdukları frijiderlerde buz yapa.rı) 
halka sattıkları görülmektedir. Bu hareket imtiyaz mukavelenanıesine taın~ 
le muhalif olduğundan bu kabil satışların men olunacağı ve buna. tegebbll' 
edenler hakkında kanuni takibatta bulunula.cağr ilin olunur. "B.,, (4217l 

Okt.ruva resminden belediyeye 5636 lira 77 kunı§ borçlu iken vefa.t edeJl 
Abaciza.de İsmail Hakkının veresesıne kalan .Anadoluhisarmda. eski Toplar&ıU 
ve yeni Kale soka.ğmda 2, 4, 6 N. lr sahilhane ve altındaki kahvehane ve ba)• 

kal dükkanile dörtte bir masura suyunu havi ve 3000 lira kıymet takdir oturıııı 
emlak ile yine ayni vereseye ait Fatihte Ferhat ağa. mahalle ve sokağında. 1 
N. 1ı 1440 lira kıymet takdir olunan kagir hane borcun temini tahsili için taJl• 
sili emval kanununun. 9 uncu ve 13 üncii. maddeleri htikUmlerine tevfikan açı1' 
artırma ile satılığa ~ıkarılmıştır. Birinci ihalesi 27.7.1937 sah günil saat 16 a
vc son ihalesi de 9.8.937 Paz.artesi günü saat 16 da Daimi Encümende yapılJ
caktır. Müzayede Hatları ve buna mı~teferri 5artname levazım. müdürlUğiinde 
3öriilebilir. Anadoluhlsarındaki emlAk için 225 ve Fatihteki emlak için 108 litS. 

teminat parası yatırılması lazımdır. İsteklilerin y.ıka.rda yazılı teminat maJC• 
buz veya mektubile beraber yine yuka.r da ya~ılı günlerde Daimi: Encümende 
bulunmalıdırlar. (B.) (3984) 

Dizel motörlü Mersedes _ Benz marka kamyon şasilerine alınacak iki ts.Jl8 

Santrüuj arzoz pompası açık eksiltmeye konulmuştur. Bunun bir tanesine s50 
lira bedel tahmin olunmuştur. Şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülebil.it• 

İstekliler 2490 No. lu kanunda yazılı vesika. ve l.27 lira 50 kuruşluk ilk teminJt 
makbuz veya mektubile beraber 26.7.937Pazartesi gtinü saat 14 de Dalın! Eııcil 
mende bulunmalıdırlar. (B.) (4099) ----İtfaiye efradı için «8 tane yazlık caket açık eksiltmeye konulmuştur. Bit 
cakete 250 kuruş bedel ta.hmiıı edilmiştir. Kumaş nUmunesile şartnamesi Levs.· 
mn müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 nuına.ralı kanunda yazılı vesi.1'' 
ve 84 liralık ilk tem.inat makbuz veya. mektubile beraber 26.7.937 PazarteSi 
günü saat 14 de Da.imt Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (4060) 

Anadoluhisarında Kızıl serçe sokağın .. 
da 6 N. eski ilk mekteb binası 
Fatihte Çarşambada. Derviş Ali Kutr 
ağa sokağında Defterdar İbrahim efen 

Senelik muhammen 
kirası 

180 13,50 

d.i medresesi 218 16,20 

Yukarda semti, senelik muha.mmen kira.larile ilk teminattan yazılı olsJJ 
mahaller teslim tarihinden itibaren 938 - 939 - 940 seneleri mayısı sonuna ks.-

dar ayrı ayn kiraya verllınek U7.ere aç ık artırın.aya konulmuşlardır. şartnıı.• 
meleri Levazım mUdürlüğUnde görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen U1' 
teminat makbuz veya mektubile beraber 26.7.937 Pazartesi gU.nü saat 14 de Dil-' 
inıt EncUmende bulunmalıdırlar. (İ.) (4100) 

Jeodorma Genel Komutanlığı Ankara 
Satıoalma Komisyonundan: 

1 - Vasıf ve örneğine uygun kumaş, astarı ve blitün harç ve masrafı nıf1-
teahhldine aid olmak şartiyle ''40533,, takım caket, pa.ntalo~ kasket ve toı
luktan müteşekkil,, yazlık elbise kapalı zarf usuliyle 16.7.937 cuma. günü sa.J.t 
onda satm alınacaktır. 

2 - Komple olarak yapılıp teslimi meşrut olan bu elbise takr:nla.rUl~ 
192531 lira 75 kuruş kıymet bi!}ilm.iş ilk teminatı 10876 lira 59 kuruştan ibaret 
bulunmuştur. 

3 - Buna a.id şartn.a.nı.e 963 kuruş karşılığında yalnız komisyondan alın&
bilir. 

4 - Eksiltmesine girmek istiyenlerin şartna:cnede yazılı olduğu gibi illC 
teminata ilaveten bu gibi dıkim işlerfinden en az 60.000 liralık teahlıüdün.ti hUS· 
nü üa etmiş terzi ve yazıhane sahibi olduğuna. dair vesikaları muhtevi tekli! 
mektubunu eksiltme vaktinden en az bir saat evveline kadar komisyona vernıiŞ 
olmaları. (3708) 

Dev et Demiryolları işletme 
Müdürlüğünden: 

Umuın 

1 - Devlet Demiryolları istasyon ve katar işler~nde çalışmak üzere m~ 
baka ile hareket memur na.mr.edi alınacaktır. 

A) Müsabakaya i§tirak edebilmek için orta tahsili bitirnıiş olmak ; 
B) Türk olına.k; 
C) Yaşı 18 den dun ve 30 (dahil) den yukarı olmamak; 
D) Bu sene için asker3 ça.ğırılm.amış olmak; 
E) İdaremiz merkez hekimleri tarafından yapılacak sıhhi muayene neUce' 

sinde faal serviste ça.lı.şmağa mani bir gfuıa anza ve hastalığı olmamak; 

- Bu tarlalann hepsi ( M.) ağa
mndır. Şu uzaktaki tepe de Seyyid 
Rızanm bnamm yaylasıdır. Her 
sene oraya gelir, birkaç ay oturur
mUf.. 

Muhammen bedeli (5860) lira olan porselen telgraf ve elektrik izolatörle- Şarttır. . 
ri 1.9.1937 ~a.mha gtinü saat 15,30 dıı kapalı zarf usulü ile Ankarada Nafia Lise mezunları lıntihaı;sız olarak 61 lira ücretle memur namzedi oıars1' 

Bu da Dersimi Dersim yapan bir 
çimıdır: Tarla ağanm, yayla ağa
ma. Denim ağanın. Dersimli de 
ajmun. kabileler eeyyidlerin ... 

(t) Pertek laJesini 7.iyvet tepesi 
aeyahatiınde..n aonra aym gezdim 
ve tetkik ettia. Bunları da yaza. 
cağım. N. A 

Vekfileti binası içinde Malzeme dairesinde toplanan Merkez dokuzuncu artır- alınırlar. 
ma ve eksiltme komisyonunca satın alınacaktır. 2 - Müsabakada kazananlara muva.ffa.kiyet derecesine göre 61, 57, 46, ,s 

Bu işe g:rmek istiyenlerin (439,50) liralık muvakkat teminat ile kanunun lira aylık ve buna göre muhtelif vazifeler verilecektir. 
~yin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5.1936 gün ve 3297 veya 1.7.1937 g. 3 - Müsabaka imtihanı 31 Temmuz 937 tarihinde saat 14 de H&ydarp~ 
3645 No lu nüshasında intişar etmiş olan Wimatname dairesinde alınmış vesi- Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Kayseri, Malatya, Adana, Afyon, tzm.ir. ~ 
ka. ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar İdare malzeme dairesindeki ko- Mudanya işletme merkezlerinde yapılacaktır. 
misyon reisliğine vermeleri lazımdır 4 - En son müracaat tarihi 30 Temmuz 937 Cuma günüdür. 

Şartnameler paras:?ı.~!arak An_,karada Malzeme da.ir_e~inden_, Haydarpaşa-, 5 - Daha ziyade tafsilli almak istiyenlerin işletme müdürlüklerine ... ~ 
da. Tesellüm ve sevk şeflıgınden dağıtılmaktadır. (4207). amirliğine ve büyük istasyonlarımıza müracaat etmeleri 18.zmıdır, ,(4ı,96ı 
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SATILIK, KiRALIK EV, ARSA, 
Müteferrik ve saire 

e o R s A lAsk~ii Lise ve Ôrtamek
~.._;....,:..;;~. :teplere ücretle öğretmen 
... , 1% d•ı upaıua •lıl n.Yetla.nm. 

3
BlULUN_ MAZ FIRSAT 

-Şı§li il bir kapitale ihtiyaç vardır. Yapmak 
·u e Bon:ı.onti arasmda çok arzu edenlerin V AKIT Propagan· • sterlin 

dı nalı Yapılnııcz sekı'z odalı m0. · 1 

PARALAR 
628, - Pezet~ 
127,- •Mark ~ da servısine müracaat an . 

ern ve k"b· tır u ık kargir ev satılık. ış ARIYOR 
~e bahçes~ çok muntazamdır. 54 - İlkmekteb mezuniyim. Biraz Fran· 
racaa:enlerın Servisimize mü- sı.c.ca bilirim. Herhangi bir mües-

MUHASIP arı. sesede yazr işlerile çalışmak isti· 

40 - Ticar· yorum. 
b" 

1 
muhasebe malOmatı oları SATILIK PRESO MAKiNESi 

•Dolar 
• Frank 
•Liret 
• Belçika Fr. 
•Drahmi 
• lsvlçre Fr. 
•Leva 

31.,-
95- • zıotı • 23-

115- • Pengo 
ts4- • Ley 
JS- • Dlnar 

570, - Yen 

2;),

a-
rıo -

23 - • Kron Irreç 52 -
68. - • AJtıa lOU -

ır g~nx her türlü yazı ve muha· 
•ebe t"lll · d ıı erın e çaltşnıak üzere iş a· 

72,- • Banknot 256 _ 
• Il'!ortn 
•Kron Çek. 

55 - Demir ve madeni eşya işleri ya· • Şlltn A\IU8 21 _ 
par. Kendisinin ağırlığı 2500 kilo 1---------------l'ryor. 

İsteyenlerin servisimize müra 

1 
caatlarx. 

vurduğu kuvvet 100 tondur. Fi
yatı 450 liradır. İstiyenlerin Ser-
visiınize müracatlan. 

ÇEKLER 
• Loncıra G27. • V1,yaDa i 1962 
• Nevyorll 0,79125 • lıl&drtd 13 8705 4Ş~YOR j 

2 - Şi • ACELE SATILIK EV rıcet veya müesseselerde oda 
• Parta 20 6125 • BerUn 1.9688 
• MJıaııo 15 0068 • Va1JOY8 t.1914. 

ctlık istiyorum tlk t h ·ı· · b. tir . . a sı ımı 1 • 

J d~. Eski sigorta şirketinde ça· 
J§tıgıma dair e1imde bonservisim 

I> Vardır. 

EVREN SATILIK BAKKAL VE 

44 - :":ŞÇI DOKK.&.NJ 

56 - Kadıköy Şifa, Yoğurtçupark yo- • BrUluıel 4.'1040 • Budapeote 3,9875 
kuşun.da 8 oda, bir banyo, elektrik •Atına ~716 lO • Bllkret 1071770 
havagazr, terkos suyu, bir kuyu • Cene"' 3.'-M5 • Beigraa M 4ö 
1800 arşm meyvalı bahge, odalaı • Sotya 63 7968 • Yolfob&IM 2.74 
Kalaml\ş, Çamlıca, Fenerbahçeyi • Anıstercıam l.~75 • Moııkon 24115 

· • Prag :!2.7275 • Stoldıolnt S,0937 
görür. Fevkalade manzarayı havı. ı----------------ıı 
Almak istiyenlerin Servisimize ESHAM 
müracaatları. J.ş BankAsJ !J 80 l'ramYaJ 

l'vtuhıtınde işçisi fazla ve bir aileyi 
geçindirecek kadar müşterisi olan 
bakkal d"k SATILIK EV ve aşçı u kanı devrm sa. 
blıktır .t t' 1 57 - Tarabyada, denize nazır, iskele• 

Anadolu 24-
Rejt 160 

•Çlmenw 
Ubyon Del 
fl111r1r Del 
8&179 

19,15 

· s ıyen erin servisimin- mü-
~caatları den beş dakika, kamilen kargir, 

l\t1"uıc VE SATILIK HER TORLU 12 odalı ve bahçeli bir ev pek çok 

Şlr. Bayrty . 

PA'erkez Rıtnlt 87. -
U. Sigorta .-

BotrıoııU 9.-
Şark m. ecu 
Te!ef"9 

.-
KONFORt HAVI HANE ucuz fiyatla satılıktır. Arzu edenlerin 

4.S A Servisimize müracatlan. ı-------------"----11 
- yaspaşa Gümüşsuyu c:ivarında ıatlkrazlar Tahviller 

denize nezaretli kagir 6 odalı ay- DEVREN KiRALIK VEYA SATILll< • tOS3T.Bor. ı lG.- l!:lektrtJr 

rıca sineklere karşı tel kafesli, hava KAHVE • • • • D 15.10 TranrraJ 
ıa_zlr, elektrik, terkos. telefon, ga- 58 - Beyoğlu İstiklal caddesinin en it" • .. • .. m ı::ı 25 R.ılıtım 
hJ ve ayrıca mutbak ve çamaşırlık lek yerinde 24 masa üstleri cam!J utlk.DahJn 9-i- • AD&dolo ı 4020 

40,20 alaturka ve alagfranga banyo, tu- ve 72 sandalyesi bulunan bir kah· • Ergenı latlk 9.> - • Aııadolo n 
1028 A. U 00 "1ıadoltt m 

valet, sekiz }'.Üz metre murabba ha· ve kiralık veya satılıktır. Almak • s. Erzunım 07 _ ımnıessll A 3380 
fuzlu ve akar sulu denize nezareti istiyenlcrin Servisimize müracat- ~=~~~~~~~~~~~~~~! 
çiçek bahçesini havi müceddet hane lan. 
hem 45 liraya kiralık ve hem de ARNA VUTKÖYÜNDE SA TILJK EV 

T k • Perşemhe CUMA 
ıatılıktır. Arzu edenlerin servisi. 
tnize müracaatlan. 

~6 .. RUSÇA TERC0..'1E 
·- M ukemmcl Rusça bilen ve tercü
manhğınr yapabilir bir müessesede 
terclimantık ve tercih edilecek eser 
ler için it anyor. 

INGILIZCE, FRANSIZCA 

~? - Deraler tecrübeli bir profesör ta· 
rafından ikmale kalanlan ve kollej. 
lere girmek istiyenleri iyi hazırlı· 
yor. Ders vermek için sayf!yeye, 
eve ve her yere gider. Fiyatlar mü· 
ıait. Arzu edenlerin servisimize 
milraeıatlan. 

SATILIK MtlFREZ ARSALAR 
48 

- BUyükderede ifraz edilmiş 40 kü. 
sur parça arsa satılır. Talip olan
ların servisimize müracaatları. 

4 
SATILIK HANE 

9 
- BüyUkderede altı odalı hane mak· 

tuan 1600 liraya satılıktır. Birinci 
katı tuğladandır. Servisimize mü. 
racaat. 

l<ARTALDA SATILIK ARSALAR: 

so - 2, 4, 8 dönümlük arsalar satılıktır. 
Talip olanların servisimize müra
caattan. 

S BOSTANClDA 
1 - 268 uşm satılık arsa, talip olanla· 

S rrn ıervisimize müracaatlarr . 
2 - İngiltere ve Fransada tahslini ik

mal etmiş bir bayan tarafından 

Oksford usulile İngilizce ve Paris 
ticaret mektebi usulile Fransızca 
lisan dersleri ve ayrıca piyano ve 
jimnastik dersleri verilir. Arzu 
edenlerin V AKIT Propaganda ser. 
visine mUracaatlan. 

s KARLI BiR iŞ 
3 - lıin ehli ve mütehassısı olan bit 

aanatkar tarafından çok mühim ve 
çok karlt bir iş için l 50000 liralık 

59 - Kanlıcadan Beylerbeyine kadar 
Boğaza nazır, iki büyUk balkon, 
terkos, elektrik, hamam, sarniç 
ve tulumba tertibatr, tahtaları 

a Vlm 15 Temmu 15 Teınm.u~ 
======16 C.Evvel 7 C.Evvel 

GUn doğup 441 442 
Glln babp 19.40 ! 9,39 

geçme, kapılan mavun, camları Sabab nam.uı 3 00 3,00 
ogıe ıınm.uı T2 20 12.20 

buzlu içi dışı yağlıboya, bahçesin· CklndJ mwıazı 16, 19 y 6,19 
de her türlü ağaç ve çiçekler Akşam namam t 9,40 19,39 
mu§amba döşeli yedi odalı acele Yatm aa.mazı 2 Ul7 21,36 
satılıktır. S. io:li • Ayazpaşa - Tak- lmMlc 2 28 2,29 

3 
!' tın ıttnıert l 9ô 197 sim - Cihangir taraflarında apar- 1 gecen 

169 168 Yılm ka1&D &1lnJerl 
tımanı olanlarla değişmek ve va- ______ ..,.. ____ .._ ___ ..-, 

ziyete göre fiyat farla vermek 
mü m k li n dı:i. r. Arzu edenlerin Ser· ~~----------------------

visimize müracaatları. :=r.:::::::n·a:;:::::::::m:r:::mnwDM .. -

SA Tl LIK VE Kl~~IK ~Kt HANE 1 FAZIL Çi L i LACı il 
60 - Balat çarşısına iki dakıka mesafe- fi !: 

de Kesmek:ıya. ".1ahallesind: :ek-1 Sizi çil ve lekelerden kurtanr 1 
ke karşısında ~kışer odalı ikı ha· :: .......... ••;ır·· .... , •• - ............. J'!!. ·--········- .................. _......... 

ne satılık veya kiralıktır. Görmek -----------~----

i&tiyenlerin pazar günleri saat 12 - B" • . f o r· -
ye kadar 4 numaralı haneye mü- ı ınncı 8lru pera or 
racaat edebiirler. (V. P. 1622) Or. CAFER T~ vy~B 

İKMALE KALAN TALEBELERE Umumi cerraht v~ sınu-, dımag 
61 -Türkçe, felsefe, ed~biyat ve 'Al

manca dersleri mekteb program· 
larına göre verilir. İkmalde sene 
kaybetmek tehlikesi kalmaz. Ser· 
visimize müracaat. 

SATILIK ARSA 
62 - Sultanahmet civarında Kadirgad3 

Kadirga limanı caddeı..i üzerinde 
:trkası Kadirga bostanı ve devaire 
yakınlığı olan ve içinde evlik ta
şı ve seçme ağaçları :>11lunan 312 
arşın arsa satılıktır. lstiyenlerin 
Servisimize müracaatları. 

SATJf,IK ARSA 
63 - Aksar~yda Molla Gürani mahal

lesinde Tevfik Fikret sokağında 
Tramv!l.y caddesine 40 metre me
safede 223 metro murabbaı arsa 
satılıktır. Görmek istiyenlerin 
Servisimize müracaatları. 

Cf".ITahisl mütehassısı 
Paris Tıp Fakültesi S. Aıiatan. 
Erkek kadın ameliyat1an, dimağ 

estetik • "Yüz, meme, karın bu· 
ruşuklukları,, Nisaiye ve doğrun 

müt.ehaSSJSl, 

Muayene: Sabahları M e cc ~nen 
8 den 10 a kadar U 

öğleden sonra ücretlidir 
Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han 

- N o. 1 Telefon: 44086 

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

KıRUN doktoru 
Necaetln Atasag u ."D 

Her giln J 6,30 dan 20 ye kadaı 

Lalelide Tayyare apartımanlannda daire 

2 numara 3 de hastalanm kabul eder. 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye k2daı 
muayene parasızdır. 

"- Buntan almak veya satmak istiyenlcrin ve bu işlerle alakadar olanların 

1,, tıkara c:addcsinde VA KIT Yurdunda VA KIT Propaganda servisine müracaat· 
qtı, KURUN 

.: . 

l ' . 

Nafıa Vekaletinden : 
9
37 

2920 lira muhammen bedelli 7300 adet komple telgraf fincanının 1. Eylül 

Yon Çarşamba günil saa.t 15,30 da Ankarada Vekalet Malzeme Eksiltme Komis

l'~ llııda kapalı zarf usulile eksiltmesi yap:lacaktır. Eksiltme ~rtnamesi pa-

'~la.rak Anka.rada Vekalet Malzeme müdürlüğünden alınabil:r. 
la UV~ka.t teminat 219 liradrr. 

l ı:. tekluerin teklif mektuplarını 2490 sayılı kanunda vazıh vesaikle birlikte 
~l'ltı " 

"ettn 1 937 Çaı1jamba günU saat 14,30 a kadar 
e.Jera lhımdır. 

Ve!<iılet Malzeme Miidiirlüğline 

(1991) ( 4114) 

Aylıl• 

3 nylrk 
6 aylıl• 
VıUlk 

ABONE TARiFESi 
a 

tlt'ınl('keı 

içimle 

9,; 
%80 
475 
900 

tleJQlcket 
d•uü 

153 Kr~ 
t.tı:J Krş. 

8:ıO Krt-
1800 Krt. 

Tarifesinden Balkan blrllfl için ayda otuı 
kuruo düşUIUr. Posta birliflne gtrmlyen 

yerlere ayda :retmi~ be~er kurue 
zammedillr. 

filrkll enln ber ~ta merkei.lndı 
KURUN• abooe yaı:du. 

Adres değl§tlrme UcreU 25 kuru§tur. 

aranıyor 
l. - İstanbulda Askeri Liselere: Fizik. riyaziye 

Buru Askeri lisesine : Edebiyat, riyaziye, Almanca 
Kınkkale Askeri Sanat lisesi: Edebiyat. coğrafiya. riyaziye 
Erzincan Askeri orta oku1una: Türkçe, tarih gurubu, Fransızca, musiki 
Konya Gedikli Hazırlama ortaokuluna :Tarih gurubu 

Ankara Gedikli Hazırlama ortaokuluna :Türkçe. riyaziye, Almanca öğretmeni alı
racaktrr. 

2. - İıteklilerin lise ve orta mektep öğretmen ehliyetini haiz olınalan şarttır. 
Ehliyet; Unlversite mezunu olmak, Üniversitede imtihan vererek ehliyet almak, 
Kültür Bakanlığı kararile öğretmenliği tasdik edilmiş olmaktan ibarettir. 

3. - İstanbul, Bursa, San'at liselerine' birinci maddede yazılı dersler için 108, 

126, orta ve gedikli orta mekteplere aid dersleri için 98, 108 liraya kadar ücret 
verileitktir. 

4. - İstekli olanlar; dilekçelerine a,?ğıda sıra ile yazılmış evrakı bağlıyarak, 
Ankarada Milli Müdafaa Vekaleti Askeri Liseler ın:ifettiş1iğine göndermelidirler. 

l. - Tasdikli ve fotoğraflı fiş 

2. - Yüksek tahsil şahadetname, tasdikname benzeri veya chlietname 
tasdikli benzeri. 

3. - NUfus tezkeresi tasdikli sureti. 

4. - Askerlik durumu hakkında vesika. 
5. - Hüsnühal varakası. 

5. - 4. Maddede yazılı evrakla müfettiş1iğe müracaat edip durumu uygun olan 
iardan bils.bara şu vesikalar istenecektir. 

1. - Tam teşkilli askeri hastahanelerden alınacak sağlık raporu. 
2. - Noterlikçe tanzim edilecek taahhüd senedi. Örneği müfettişlik· 

ten verilecektir. 

15. - İsteklilerden yazılı §Utları haiz olanlar 15 Ağustos 193 7 gününe kadar 
mliracaat etmelidirler. 

7. - Dileği yerine getirilemeyenler bir hak iddia. edemezler. (3~) 

Riyaziye - Lisan - Fizik -Kimya 
lkmal ve olgunluk dersleri: Türkçe, Fransızca, İngilizce, Alreanc.a, lta.1. 

yanca: - Tercüme, tahrir, gramer, kıya si ve gayrı layaai fiillerin tamifatı ve 
tatbikatile cümle te§kili çok esaslı konuşmalar; kuvvetinize göre 16 büyük 
tablo üzerinde sonsuz mükalemeler, ticaret mektuplan, bankacılık ve muhase. 
be dersleri: _ 5 lisanla ihtiyacınız olan derslerden her mektebin imtihanları. 

na. da. hazırlıyoruz: • Dersler hususi olarak tek veya ayni sınıf ve derste olan 
1, ~. 3, 4, 5, 6 kişile gündüz • akşam _ gece de veriliyor: - 4. kişile dersi 30 ku. 

ru§. 6 kişilik grupla.25 kUI'U§tur: .1914 senesindenberi usulü tedris ve muvaf. 
fakıyetile tanınan (Çenberlitaş'm kar§ısmdaki yabancı diller ve riyaziye kız • 
erkek okulu) ecnebf mekteplerini aratmaz, birkaç dersten sınıfta kalmak kor· 
kusu da bırakmaz. Bilenler ve bilıniyenler her zaman kayıt ve kabul edilir. 
Haftada kaç ders lazrmsa verilir, orta mekteplerde lisana başl~a~ ve t4h· 
ni smıflarmm derslerini güç bulacaklar için de tatil güzel bir fırsatbr. 1sti· 
yenler bütün sene devam ediyorlar. Te~kik ediniz. 

Direktörü: ZIYA ÇETINKAY A 

Jandarma Gt'nel Komutanlığı Ankara 
Satın lama Komisyonundan: -

1 - Bir tanesine yüz otuz kuruş kıymet biçilen 6000 matra 21-7-937 
çargamba günü saat onda kapalı zarf usuliylc satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyon dan alınabilecek ve örneği görülebilecek. 
Bu eksiltmeye girmek istiyenlerin 585 liralık ilk"teminat ve şartnamede yazılı 
veaibtarı içinde bulunduracakları teklif mektuplannr en geç belli gün saat doku-
za kadar komisyona vermiş olmaları. (4912) 

P. T. r· Levazım Müdürlüğünden: 
ı - Yalnız kumqı idare taraf111dan v~rilınek, diğer malzemesi müteahhide a.i.d 

olmak üzere 1800 takım maa kasket elbise diktirilmcsi kapalı zarfla tekrar eksiltme

ye konmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 6300 muvakkat teminatı 472,50 lira olup eksiltmesi 26 

temmuz 937 Pazartesi günü saat ıs de Ankarada P. T. T. Satınaltna komisyonun· 

da yapılacaktır. 
3 - İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubunu Ticaret oda· 

sı vesikaaıodan ba~ka milteahhitlik ehlivet vesikasını ve teklif mektubunu muh
tevi kapalı zarflarını o g\in saat 14 de k~dar mezkur komisyona tevdi eyliyecek-

lerdir. 
4 - Şartnameler, Ankara.da P. T. T. Levazım müdürlüğünden, İstan'bulda Be· 

yoğlunda P. T. T. Ayniyat şube müdürlüğünden parasız verilir. (1953) (4028) 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden 
1 - İdare ihtiyacı için 140 ton 4 m-m 10 ton 2 m·m ki cem'an 150 ton 

demir tel kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (30000), muvakkat teminatı (2250) lira olup eksilt· 
meai 11-8-1937 çar~mba günü saat (15) de Ankarada P. T. T. satınalma ko· 

misyonunda yapılacaktır . 
3 - İstekliler muvakkat temina~ makbuz veya banka mektubunu, ticaret 

odası veıikaaından batlt• müteahhitlik vesikasını ve teklif mektqbunu muhttvi 

kapal;-";arflarını o gün saat ( 14) de ı-a1ar mezkur komisyona tevdi eyliyec:k

lerdir. 
4 - Şartnameler, Ankarada P. T. T. Levazım, İstanbul Beyoğlu P. T. T. 

Ayniyat ıube müdürlüklerinden ( l 50) kuruş ücretle verilir. (1725) (3654) 

Kocaeli Vilayeti Daimi Encümeninden 
Vilayet Hususi muhasebesine aid ı 17 5 kilo eski harflerle pedalin hur<la de

miri ve bir adet el pedalı Tem.muzun 21 inci Çarşamba günü saat on bC1tC açık 

2rttırma suretiyle satılacaktır. Muhammen kıymeti 206 liradır. İsteklilerin yüzde 
yedi buçuk nisbetindc munkkat teminatla. mezkur tarihte tayin edilen saate ka• 
car Vi1Syet makamına müracaatları. - .(4131). , 
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ı--E-r-ke_k_l_r_n_e-zdi_n_, 

n sıl 
ak oldum? 

Güzelliğim asri zamanın 
bir mucizesile 0/o 50 
nisbetinde artmıştır 

Cildim, hemen ya 
n ölmÜJ bir halde 
idi. Buruımuı, ıol· 
muı ve ihtiyarla • 
mııtr. Maamafib 
karakterim henüz 
gençti. Dansı ıe
viyordum, fakat 
hiç kimse beni dan 
sa davet etmiyor .. 
du. BugUnUn er. 
kekleri, gençliği 
arıyorlar. 

Nihayet bir cilt mütehassısı 
ile istiıare ettim. Dedi ki: Cildi. 
min "Biocel,,i cildi tertl taze tu· 
tan kıymetli cevheri • azalmıf • 
tır. Fen, ıon zamalllarda "Bio
cel,,i genç hayvanlarda gizlen. 

miı cilt hüceyrelerinden istihsal 
çaresini bulmağa muvaffak ol· 
muıtur. Tıpkı cildinizin "Biocel,. 

i gibidir.. Bu cevher; ıimdi cil
dinizi beslemek ve gençl~tirmek 
için matlup nisbet dairesinde To 

kalon kreminin terkibir,de mev. 
cuttur. Vakit kaybetmeden bunu 
tecrübe ettim ve resim!crde gö

rüldüğil gibi memnu.niyetbahı 
neticeler elde ettim. Sonra, bir 

miknatisin çeliği cezbettiği gibi 

cilde aon derece yapııma basaa
ııru veren hususi ve kıymetli 

maddeleri ihtiva eden yeni ve 
gayet ince bir pudra kullandım. 
Hemen hemen gayrimerı olup 
ıudan, yağmurdan ve tagayyU. 
ratı havaiyeden kat'iyyen müte· 
essir olmadığı için banyonuzu a
lırken veya sıcak bir salonda 
dansederken terleseni% bile yü. 
zünüzde sabit kalır. Bu yeni 
pudranın _şayanı hay"et ve ori· 
jinal renkleri vardır. Bu cazip 
kegif pek büyük ve mait f edaklr
lıklarla Tokalon milcsacıeıi ta. 
rafından temin edil.mittir. Ve 
Tokalon pudrasına kanıtmlmıı· 
tır. Her yerde Tokalon ~rem ve 
~udrasmı arayınız. 

Binlerce TokaJon müıteriıınden müeueıemize mektup 
yazanlann müf&hedeleri, kendiUiinden relen ve kıy. 
metli delillerdir: 

( Krem ve pudralarınızı kullanmak ıuretile yüzümü.. 
zün düz ve pürüzıüz haJe geld\iini gör düm. Bu bal ar 
kadaılanmın bile nazan dikkatini celbet ti.) 

--~ M. F. S. M. Buna ~ 

(Tokalon kreminin yüzdeki kabarcıklar için çok iıli-
fadeıini gördüm. Bu krem ve eııiz pudnlannız sayesin. 
de düzgün ve beyaz bir cilde malik oldum.) 

Z. B. M. H. O. • .Fataa 

Mektuplann uıllan doayalanmızcla ıaldnlır. 

lstunbul GilmrUğU Baş MUdUrlUğUnden: 
Kuruçeşmedeki Liman idaresinin antrapoaunda bulunan 1&tı§ ambannda bu· 

lunan ipekli, pamuklu, mensucat, manifatro, cam eıya, hırdavat, aktariye, demir 
§ya, makineler, tuhafiye, kokular, kantariye eczayıtıbbiye ve emsali ve yenilecek 

C§ya 20.7.937 gününden itibaren her gün saat 14 den saat 18 ze kadar pazarlık ve 
artırma ıuretile ve peıin para ile satılacaktır. 

T i F O B i L __ Devlet Demi ryolları ve Limanları 

İsteklilerin bu elveriıli satıılardan istifade etmek üzere muayyen gün ve aa
atte Kuruçeşme<leki anılan satıJ komisycnuna gelmeleri ve istiyenlerin satılacak 
eışyayı her gün görebilecekleri ve satrıt müdürlüğü diğer ambarlarında mevcut 1 
olup satıtı illn edilecek olan e.Şyanın da bu ambarda aatılaca~ı il!n olunur. 

(4107) 

or. IHSA" SAMI işletme Genel DlrektörlUğUodeo: 
fifo ve paratıfo hastalıklanna tutuı 

mamalr içfn ağızdan aiınan tifo hap Devlet Demiryollan Ticaret ve Hası at dairesine en az lise tahsilini bitirrnil 
andır Hiç rahatsızlık vennez. Her bir kaç memur alınacaktır. Ticaret Mektebi mezullları ile Almanca veya Fransı•• 

keı alabilir. Kutusu ss Kr. ca bilenler tercih olunacaktır. Ankara mesken zammı hariç olmak üzere Liıe ve 
lıll•••••••••••• .. I muadili mektep mezunlarına 74, lisan bilenlere 83, yüksek mektep mezunlarıısl 

113 bunlardan lisan bilenlere 130 liraya kadar ücret verllecektir. 

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

Müracaatların 20 Temmuz 937 tarihine kadar Ankarada Devlet Demiryoııarı 
Umumi Müdürlüğüne ve lstanbulda D. Demiryolları 9 ncu İ31etme MüdürlU• 
ğUne yapılması lazrmdzr. (1961) (4033), 
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