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Kaynayan iki 
hzrn kazanı 

. ( Bir anket 1 
) Türkdili ) 
) Kurumundan ) 
) ve TUrk dlllle uAra.. ~ 

'"' 

a fanıardan · 

l Sor·uyoruz: • , . 
ıo!e~kçekmece gölünün dört ki
ce e _kadar garbinde fİmalden 
I> ~ha ınen ve Ambarlı köyünün 
dır duç~k kilometre kadar garbin
d e, enız kenarı ile birleıen bir 

lspany~Ua: !Çin r Japon: 
Dahili muharebe 3 milyon Japona 
başlayalı garın emir verildi 

ı ere vardır. Bu dereye yakın köy- ' 
er (Ha ·) d • llarici,·c ı·ekilimi:: lrnndcıl:i :::.i.rarctlrric$nnsında Tu1ırnn daimi sergisinde 

Tam bir yıl! "Hazırol!,, 
r-

1 ramı eresı demektedir- J 

(;r33J4 ı~n~ evvel yani 1921 
Temmuz ayının bombalan patlatmak 

~ııııııııııııııithııımıııılllllllUııııııııııınııııııııııııııııııııuııııııııııııııııııııııııııllllllllllııııııııııııı lllltı11111ııt1lllllllU11111ıııt1lllllltı111111~ cihetindeki hususiyetini cir:.in ip.ret et -
Japonya ile Çin ar.aaında çıkan 

h:ırp gittikçe ciddi bir vaziyet al
makta ve bütün dünyaya, muhare
be korkulu vermektedir. 

aı b.> ları~lı eski harflerle yazıl-
.. If • •r harıtada, biz bu dere izi 
:)~~de kelimeyi (Haramili De-

G ıye okuduk. 
k· 1~rek bu dere ve civarındaki 
Doy u!erden itittiğimiz (Harami 
ereaı) k . t . .... . 

har·ı ' gere ışare ettıgımız 

D 
1 ada okuduğumuz (Ha.ramili 

ere) ·· l . d" çekti. •oz erı ıkkat nazarımızı 

D·· .. 
(H Ufu~dük: Bu dereye ad olan 
~ ı) veya (Haramili) keli
nı ··ini ne olur? Bu dere

en ırk hangi ırk ola
,-~ . ._ rla (Har~i) ve 

:..iilfRl.i!~Ierinin orijinini öğ .. 
izin merak edece
olur. 

ümante izahının ya
rk Dili Kurumu ıayın 

ve dil tetkikatile 111et-
ed ı •n okiıyuculıuımızdan rica 

erız. 

..____-----~-----~-----~~ 
lstaiibulun 
· tetrl.izliği 

~~~~lun lcmiıliğinc ~Q""Bfl~ salahiyetli bir 
.. ~şö~s dl;miJl% 

~illet .se'htin ~tl~i esasından 
\ ~ ~i~:~~ li.c .• tfrk ~ve! karşımı-

i
' bu e5e~ tlkıyor. Şehrin 

1nı,,l~1csandır. Bunlaıa 
k -'"" .. ___ ~-_yani günde elli 

faıı ~~ ·yor. Amele daha 
~ tıcr'lt:> unca kalkcp gidiyor. 
nı • 0~ tamamlamak hiç bir zaman 
d Utııkun olmıyor. MeseJa bu günler-
" e ~nız Beyotlu cihetindeki amele 
~ nı. elliyi, altmışı buluyor. Amele 
1lıı tlenne ayda beş lira zam edilmek 
bii lll reise bütün şehir ihtiyacı için 
i tçeye senede yüz bin lira ilavesi 
h:p ediyor. Diter taraftan çöp ara
ç 81 nıeselesl var. Eldeki arabaların 
d?tu fenni şekilde yapılmış detil-
f ır •. Hiç olmazsa şehir için kırk dane 
:~ı şekilde araba lazımdır. Bıı da 

Ort yüz elli bin lirahk bir masraftır. 
f Biz bunlara çöp yakmaka mahsus :n masrafını da ilave edelim. Bu 
~ksat ıl~ iki yüz elli bin lira sarfı 

1 
P ediyor farz edelim. Demek 

otuyor ki lstanbulun temizliğini temin 
~ lllek için mutlaka bu sarfiyatı göze 
tni lllak l~zımdır. Halbu ki şehrin umu. 

vandatı buna kafi görünmiyor 
onu:ı . . . l"k 1 • • , I · ıçın tem·z ı mese esı meşhur 

tı darei maslahat ,, usulüne terk olu-
tıyor. 

~ ~ miştik. Bu aya tesadüf eden harp baş-

( Sada bat misakı mün asebetile J ~~nfeç~~:.ra&ında İ&panya dahili har -

§ ~ İspanyada harp bqlayah yarın tam 

§ At t • • k' 1 ~ bir sene oluyor. General Frankonun iı-
~ ğ yanı hatladığı .zaman bunun bir sene sÜ· 
§ a u r e ~ receği belki hatıra gelmezdi. Fakat, ilk 
~ ~ .zamanlardaki muharebe, §iddetini sonra-

~ Ef p d • h ~ dan kaybetti asiler ve hükumetçiler el· i g a n a 1 ş a 1 ' le~rindeki yerlerle k~lar: Bu~ har~ -
§ = kat hemen hemen ne den ne gen vazı -

l Arasında teati olunan yette. (Sonu: Sa. 6 Sü. 1) 

İki taraf aruında bir mütareke 
akti için ilk zamanlar yapılan te
ışebbüaler akim kalmıt ve timdi 
hu imkan daha azalmıştır. 

Diğer ta.raftan, Londradan bil· 
dirildiğine göre, İngiltere ile A· 
merika, sulhün idameai ve Çin -
Japon ihtilafının dostane bir tekil 
de halledil~ıi için Tokyo nez· 
dinde ayn ayrı letebbuılerde bu • 
lunmuıtur. (Sonu: Sa. 6 Sii. 4) 

\ samimi telgraflar 
p 
· Dört kardeı millet arasında ak 
tedilen Saadabad misakı mqnaae
betiyle lran Şahin§ahı ve Irak 
Kralının Reisicumhurumuz A
tatürk' e gönderdikleri muhab
betklr telcraflan ve Atatürk'ün 
büyük bir ıamimiyetle verdikle
ı:i cevapları evvelce aynen ne.ı
ve muhabbetten mülhem o
lan Afganistan padişahının tel 
graflariyle Atatiirkün cevaplarını 

lerimiz arasında imzalanan Saa
dabad misakı münasebetiyle ı.iz 
Ekseli.naa. en hararetli tebrikleri
mi arza müsaraat ediyorum. Saa
dabad miıakının, bizim dört mem
leektlerimizin teı~üt ve kard~
liği ve ıulhün1J1Uhafazaıı için en 
müessir bir i..mil olacağına ka
oniim. Bu fırsattan istifade ederek 
siz Ekselinaın plısi saadeti ve Tür 
ki yenin refah ve ikbali için en sa
mimi temennilerimi arzederim. 

Sırt hamalhğının lağ
vine doğru ilk-adım 

da aşağıya yazıyoruz: 
Ekıelô.r.ı Kemal Atatiirk 

Türkiye Cumhuriyeti Reisi 
ANKARA 

Dört kardet ve dost memleket-

Alganiıtan Padiıahı 
Mohammed Zahir Han 

(Sonu Sa. 6 Sil. ~) 

Dersimliler kendilerini 
tahrik eden adamı 
nasıl öldürdüler ? 

Kendisini "Eı kanıharp,, ve "Milli şair,, diye 
satan Ali Şir hainin biı i idi ••• 

Tnncelini daima bir f ellikete sürük· mişti. Koçkirli a§iretine mensup bu 
leme\t i~in 32 senedir durup dinlenme haydut, kendisini bir erkanıharp ,.e 
den halkı irtiı·aa süriikle) en macerepe Dertıinıin ·'l\lilli fairi'' diye de ııatmağa 
rest ~er~eri Ali Şirin gene hir Tunceli mm aff ak olqıuştu. ''Milli marş'' adını 
1i taraf mel an öldiirültlüğünii bildirmiş 'er4igi 'e cahil halka ezberletmek İs· 
tim tediı;i bir manzumede koç uşaklarının 

.Ali Şir, tanı :l2 tıcne ınücaclele<lcn ''tayyare sesleri hize sinek vızıltısı gibi 
ı:-onra , son muhıılcf eti de C'ahil halkı geliyor:' detirtiyor ve hatıl itikatlara 
tahrik ve te~' ik t>tınck ~urr.tile çıkarnn .. <!ayanarnk ~apkaya halkı isyan ettir-
Tunrelilileri felakete siirüklcınek i te mek i--tiyonln. (Sonu. Sa 6 Sü. 4) 

Karar bu sabahtan ·itibaren 
~ . 

tatbik ediliyor 

Karoköy köprihii ii:::eri11de 

Ötedenberi tehrimizde pek çir
kin bir manzara arzeden ııırt ve ıı
nk hamallığı bugün sabahtan iti
baren kalkmıt bulunmaktadır. 

Dahiliye Vekaletinin belediye
ye verdiği direktif üzerine Eminö
nü ile Ka.i'aköy arasındaki kala
balık kıaım yabancı gözlere ilk 
nazarda ve en fazla çarpan yer ol-

son hamal ka/ilcsi 

muı itibariyle ite buradan bat
Lann:aıı münasip görülmüıtür. 

Bugünden itibaren Eminönün
den Kara.köye kadar artık bir sırt 
hamalı görülmiyecektir. 

Belediye yalnız, çiçek tatımaya 
mahıuı olan bazı küf el eri bu ya• 
sağın haricinde bırakmııtır. 

ilavemiz 
Fikrimizce bir kere artık gelecek Pazarte Sİ günü 

iı~ncler. için şu esas kabul edilmelidir: - - - _ _,__ ---
78 inci sayı birçok resim ve 

yazılarla bu~ün çıktı rn· Vi\ııfe temizliktir; Yolların ve umu- . • • • . • • 

ic~~erlerin tem zligi için ne ~asra( Kendıne ayı su-
bu ~derse her şeyden evvel butccden •• 
t~ cıhete para ayırmalıdır; diğer bü- su veren adam 
&u.0

1
. belediye işleri hep bundan sonra 

.e ır. 

c dFakat şunuda unulmıyahm: Büt
İlt; en kMi derecede tahsisat ayırmak 
ır~ temizlik meselesi mutlaka halledil
• olmaz. Bu işi bir ihtisas teşkilib· 
Nı· bu-akmalıdır. Bir haldeki selahi· 

1 bir mütehassıs amirin idaresine 

1 
ASIM US 

(Sonu: Sa. 6 Sü. 4) 

Yazan 
Sa<dlrn Ertem 

Hususi ressamımız 
tarafından yapll 
ertJlnal res!m ıer 

/ r11disinin tahrik "ttiği adamlar tara· 
f ındarı öldiiriilcn Ali Şir 

Z•ncire vurulmuş kızlar 
Amerlkadan Parlse getlrllen 48 revU 

ylldızı nasll ya,ıyor ? 

Banka direktörü ve küçük daktilo 
Almancadan çevrllmı, gUzel bir hlklye 

Ayrıca: 

Sinema, çocuk ve eğlenceli yazılar 
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Güler misin, aOlar mısın? ... - - - - -
. ' . ~. ( ,~ . ,...,, ' - .. - .... ........._, _......_ ,, - ,, ' ,. .... 

Jip.On ordiılarl ~·Ümum 
::=~~::e~:;a:~ı;e;f~_ Müfettişi Şimali Çine gitti 

Z•b• k d Harp hareketlerini bizzat idare edecek • 
necerı ) ıs o arasın a Paris, (Hususi) - Japon harp hadisesi üzerine, Japonların genit Nankindeki telaş bu söz üzerine 

gemileri Çin sularına girmiılerdir. Çin topraklarından bir kısmını artniııtır. Çin siyasi mahafili 
Mançuryadaki Japon orduların- zaptetmeye karar vermit otdukla- Mançuryadan Nan.kine gönderil· 
dan yardımcı kıtalar Pekine gel- rım yazmaktadır. Tokyoda Ja - mekte olan imdat kuvvetleri kar'" 
mekte devam etmektedirler. En- pon yüksek harp meclisi bir top - şısında vaziyetin çok fena ve kor· 
tiresijan gazetesi, 8 Temmuz lantıyapmııtır. Bu toplantının ni - kulu bir safhaya girmiş olduğunu 

Kimsenin işitmediği bir münakaşa! 
- Senin yerine buradan Türk peh

livanlarını allp götüreyim de görür-
sün. 

-Aman ustacığım, sen kemeri al, 
beni MülAyimle bir daha karşılaştır, 
bak ben neler yapacağım? 

Yazan: 

Yarın stadyomıda Mülayimle 
yeniden güreşecek olan "Cenubi 
Amerika Şampiyonu,, Komar yok 
mu? Onu lstanbula getirip Türk 
pehlivanlarına galibiyet temin et
miye çalışan meneceri Zibisko'ya 
vallahi acıyorum. Adamcağızın 
çekmediği kalmadı. Hani, geldiği
ne, geleceğine pi~man olmuştur. 

Öyle ya... "Amerikan Boğası,, 
Ji.kabııu da, esalet ünvanı derece
sinde bir itibarla taşıyan bu acar 
mahluktan kimbilir neler umu
yordu? .. Komar İstanbula gele
cek, belinde pırıl pırıl bir kemer ... 
Kemer ortaya konacak. Bizim peh 
livanlar, adeleleri gidişerek atı
lacaklar. Al aıağı, vur yukarı. Ko
mar galip! 

Kemer gene onun belinde . Bir 
güre§, bir güreş daha. Komar be
rabere! Kemer gene onun belin
Öe ... Bir güreıcik daha. Eh ... Biz 
size demedik miydi: "Bu kemeri 
bu çocuk hakkile kazanmıştır., di
ye .. Onun üzerinde 7 düvelin peh
liv'p,~~.flh~ vardır. Kolay ko
lay elden çıkaramayız .. Allaha ıs-

ya çıkmış, bir şeyler eder durur
duk. Simdi elimiz boş, sırtnr. .ız 

yerde; ne iş karışlıracağımızı bil
mez bir hale düştük. Bunların hep 
sine sebep sensin. Ben senin böy· 
le çıkacağını bilseydim ... 

- Fakat ustacığım. Ben yenil
medim ki .. Her güreşte hakemler, 
kiminde gayri müsait bir güre§ ol
duğunu, kiminde berabere kaldı
ğımızı, kiminde de hasmımın dis· 
lı bir söz söylemeye çalışırken, bu 
zihni intikalsizliğin de kıırşısında 
birden boşanarak: 

- Patla! diyor, nedir bu yaptı
ğın senin? 

- Ne yaptım ustacığım? 
- Daha ne yapacaksın? llale-

min diline destan olduk, gitti. Ne
rede Cenubi Amerika tampiyon
luk kemeri? Şunun şuracığında 
bir kemerle lstanbula gelmiş bura 

. -~ ii~ı . 
,. ~ 

f• 

marladık. Biraz dünyalık edinmiş AmcriT.an bogasc mcrıcccri ile birliMc 
tik; gelecek yıla kadar geçinir gi-
~eriz. Sizinle de g_ene görütü~.z kalifiye olunduğunu ilan etmedi
ınşallah ... Yalnız hır daha gelışı- Ier mi? Bunda ben~m ne kabaha
mize kadar, pehlivanlarınızı bi- tim var? 
raz fazla ııkı ve ustalıklı güreştir- - Sus. Daha söylüyor da... O 
miye. alııtırm. Gerçi. fena da g~- diskalifiyelerin, o gayri müıait 
retmıyorlar. Fak~t bıraz daha, .~ı- şartların ve beraberle.renin ne ol
r~z daha g8:yret ıs ter ... Ve çekılıp duğunu ben bilirim. Halkın gö
gıdeceklerdı. zünde yenildin sen ... Ne kaçar du-

Lakin, gelgel elim bugünkü va- rurıun? Tutar tutar ringin orta
ziyete ! 1,, hiç te umulduğu gibi ıma getirirler, sen gene denize 
çıkmadı. Pehlivanlarımız arasında dütmüş gibi koıup ringin iplerine 
bir Mülayim belirdi. Küçük bir yapıfır, ellerini çıkarır, dııarla.r
mübareze neticesinde kemeri şıp dan bilmem neler çağırırsın? 
diye alıverdi. Artık uğraş ta uğ- - Pek ala ustacığım amma, sen 
raş ... Bak bakalım geri alabilir mi de benim kartıma daha zayıf peh
ıin? Adam: "Pazuma güvendim, livanları çıkartmayı neden akıl 
aldım,, diyor. Sen de göster ken- etmedin? 
dini al 1 t b ·· ·· · z·h· k ' ' · şte u soz uzerıne ı ıs o nun 

Fakat, nihayet Mülayim merha- sabrı ta~mıştır. Hemen oracıkta 
mele gelmiş ve hakiki miıafine- gözüne ilişen iri, dikenli bir aopa
verliğini göstermek istemi§ olacak yı yakahyarak, o güne kadar gös
ki, kemeri dün "Haber,, refikimi- termediği bir hüşunetle, çömezi
zin idarehanesine getirip verdi... nin üz-erine yürür. Ve: 
Yarınki güreşte de o cicili bicili - Sus! der, suı. Seni pataklı
şeref nişanesi için yeniden pazu- yacağıım geliyor. Yarından tezi 
larını oynatacak ve kenetleri ara- yok; buradan, senin yerine, birkaç 
ııncla Ko:r:ar'a bir vapur halatı Türk pehlivanı alıp Amerikaya 
gibi düğümler atacak... gideyim de görürsün. Kemeri de, 

Komar, Mülayimin karşısında mü dolarları da, hepsini onlara vere· 

Kral Edvard 
hayetinde Japon orduları umumi söylemektedir. Çin hUkU.-neti, 
mijf etti ti derhal tayyare ile Şi- Pekinin müdafaası için icap eden 
mali Çine hareket etmiştir. Bu ge- bütün tedbirleri almaktadır. Do· 
neral, orada harekah harb~yeyi mey ajansınm bildirdiğine göre, 
bizzat idare edecektir. Tokyoda- Mareşal Çan-Kay-Şek Pekin vali· 
ki Çin ma.slahatgüzarı ile görüten sine gönderdiği bir emirname ile 
Japon hariciye nazın, mesuliyetin şehrin her ne pahasına olursa ol· 
Çine terettüp ettiğini bildirmiıtir. sun müdafaasını bildirmiştir .. 

,. .. ..,, 

Gün ün A~i$feri 
.......... .... ""' . - ~~ . . ~ 

Sektz yaşında miralay (?I) 

Sultanlar ço
cuklarına bol ke
seden ünvan ve
rirler. Fas Sulta

~ ı Mevla Hasan da 
veliaht olan oğ
lunu, daha sekiz 

J yatında iken, mi
ralay yapmış ! 

Babasile bera
ber Parise gelmiş 
olan Beliaht Ha-

il] ~ san verdiği bir 
beyanatta, sporu 

Bükreşten bildirildiğine göre, çok sevdiğini, 
Romen gazeteleri, Vindsör dükü- .. zme şampiyon -
nün karısı ile beraber Karadeniz 

1 

uğumı kazandı -
sahillerinde Köstence boyundaki 

ğını, üç madal • 
Mamaya'ya geleceklerini yazmak yası ve üç diplo • 
tadırlar, Prens İştirbey'in Mama-
yacl aki villası misafirler için hazır tması olduğunu 
ı y · rı · söylüyor ... 
anmıştır. em ev ı er yaz mevsı-;Plre vahşi bir hayvanmış! 

minin bir iki ayım orada. geçire-ı 
ceklerdir. Amerikadaki bazı cambazha-

' 

Günlerin peşinden: 

"Hesap puslasının 
hamintüsü,, 

Dün fstanbulda yeni apartman yapp satmak işinin çok karlı bir ti · 
caret şelne girmiş olduğunudan bahsetmiştim. Bir dostum bu türlü 
ticareti (hamintüsü) içerisine kaçrılmış bir hesap pusulasına benzetti. 
Be bu teşbihten bir şey anlamayınca dotum şufırayı anlattı: 

Vaktile bir zegin evinde vekiliharçlığı da kedisi yapan bir aşçı haf
tada bir efendisine verdiği masraf pusulasını gayet doğru verirken bir 
gün bir hemşerisinin telkini üzerine ekmek, et, pirinç parası gibi birde 
"hamintü" rakamı ilave etmiş. Efendi bu kelimenin manasını anlamış 
fakat ses çıkarmamış. Bir müddet sonra hemşerisi nasılsa "hamintü" 
işaretli hesap pusulalarından birini görünce safdil aşçıya hatasını anlat
mış: 

•·se adam, hiç böyle açıktan dalavere olur mu~ Aldığın şeylerin 
fiyatlarım arttır, farkı cebine at ... demş. 

Bundan sonra "haminti.i" kelimesi ve rakamı hesap pusulaların
dan kalkmış. Buna mukabl ekmek, et, pirnç gib eşya fiyatlarının haki
ki mktarı yükselmiş. Buna merak eden efendinin sualne Ahmet: 

.. Efendm, hesabın hamintüsü içerisine kaçtı!" deynce, bu defa 
ev sahih, aşçıya yol vermş. Sebep olarak ta: 

- Ahmet, oğlum, bundan sonra sen, benim artık işime yaramaz
sın . Çünkü hamintüler alım fiyatlarının içerisine 'Kaçınca aldanmanın 

• • 1 

nelerde pireelri sıçratarak oyun 
oynatırlar, halkı eğlendirirler. Bu 
pireler ekseriya hariçten getirili
yor. Çünkü, böyle terbiyeli pirele
ri bulmak kolay iş değil... 

İşte, Boston şehrinin gümrük 
müdürlüğü, hariçten getirilen bu 
pireciklerden hangi tarifeye göre 
vergi alınacağını kestiremiyor .. 
Mahkemeye müracaat ediyor. Mali 
keme de karar veriyor: 

"Bir cambazhanede icraihüner 
etmek üzere getirildiklerinden na· 
şi, pireler vahşi hayvanlardan 
mahduttur!,, 

Buna benzer bir §ey <le İngil· 
terede olmuştur: 

lngilterede çocuklara oyuncak 
vererek öteberi tırampa etmek ya· 
saktır. Bir gün, bir adamın çocuk
lara kırmızı balık vererek onhıT
dan eski ceket, yelek gibi şeyler 
aldtğı görülmüş. 

Adam derhal mahkemeye gön· 
deriliyor ve "çocuklara oyuncak: 
vererek tırampa yaptığı,, suçuyla 
mahkum ediliyor: 

Mahkeme, adamın itirazını din
lememiş, kırmın balıklan oyun
cak saymıştır ..• 

Kadınlar için 

uır;usu ne katmadı! demış ... 
teaddit defalar zayıf güreşip, ni- veğim. Hasan Kumçayı 
h~~~~~~~~b~ ~m~~~z~nd~~----------------------------
bedecek derecede, bütün İ§leri tu. Bu hazin ihtar karırsında eni 
berbat ettiği sıralarda, meneceri konu hoıanmaya baıladı. Zibisko, 
Zibisko fırsat buldukça gizliden elindeki bastonu şimdi yerlere vu· 
gizliye ona, kimbilir ne kadar çı- rarak mırıltısına devam ediyor: 
kışmıştır! -Ve sen, en IJcısa yoldan mem-

Öyle tasavvur ediyorum ki, bir lekete dönersin. Zaten eskiden bir 
akıam, karilerimizden hiç birinin, dükkanın vardı. Açar, gene işle
hiç birimizin haberi yokken ve rine evvelki gibi devam edenin. 
olamazken, Zibisko, gözleri ka- Hayatla güreş, arak. Orada rou
farmış bir şekilde, eskiden ring- vaff akıyet temin etmeye çalış. Be
lerde, dünya pehlivanlarını naııl nim bu yaştan sonra üzülmeye 
tirkütüyorsa, öyle ağır bir dehşet- vaktim yok. Bana boğa değil, as· 
le iki yana yalpa ederek, çömezi lan lazımmış, aslan. Ben bileme· 
Komann üzerine doğru yürün:ıüı- dim. Onu buradan alıp gidece -
br. ğim. 

Komarın beti benzi atıyor: Komar, Ziboskonun ayaklarına 
- Ne var? diyor. Ne var usta- düşüyor: 

cığım. Bu akşam senin halini iyi - Ustacığım, ustacığım. Sen şu 
görmt1yonım ! kemeri geri al, bizi Mülayimle bir 

Usta Zibisko, daha iyi ve etraf- daha karşılat.tır. Bak bu son gü-

rette ben ne yapacağım! 
Komarın vücudu f ırbnaya tu -

tulmuı iri bir ağaç gövdesi gibi 
çıtırdayor ve Zibiskonun asabi -
yetten zangrr zanyır titreyen e • 
linde baston, yeri enikonu döv -
meye baılıyordu. 

Otel odasında bulundukları için 
müıterilerinin herhangi surette şi
kayetlerine meydan vermemek ia -
tiyen otel sahibi, derhal garıon -
lardan birini göndeıım~ş olacak ki 
bu sırada kapı vuruldu. 

Zibisko: 
- Kimdir o? 
Dııardan hafif ve nazik bir ses: 
- Bir şev mi arzu ediliyor bay 

pehlivan? Döşeme tokmaklandı 
da ... 

Zibisko, Komarın yüzüne hid· 

detle bir daha bakarak ve kapıyı 
açmaksızın: 

- Soğuk su banyosunu hazırla-
yınız! _ < 

Diye bağırdı .. ·--. --. . . . 
Bu bir hayal ! Fakat, muhterem 

Boğa Hazretleri Komar'ın hocası 

_ _...._ ,_) 

Londrada yeni giyilmiye başla· 
nan son moda bir fotr §apka .. Bu 
şapkanın başlıca hususiyeti, etra• 
fmdaki tülün yüzü örtmeyip çepe
çevre sarmasmdadır. 

Zibiskoyu· tahammülün fevkinde --------------

üzdiiğü ae muhakkak ... · 1 Geçmiş K urunlar 1 
Bununla beraber, yukarıda fan-

tezi şeklinde bir sahne çizerken, ] 7 temmuz ] 923 
esaslı istihbar.lara müsten~t, bazı İNGİLİZLERJ~ KACA i\IAL OLMUŞ 
noktalara da ışaret etmedım de- .. 
ğil. Mesela, Amerikalı menecer Londra - Ra~ı·ehil Baldvin aı:am 
Zibiskonun, Türkiyeaen, hepimi- ;fwmnrasıncLı bir suale cevaben demif 
zin çok iyi tanıdığı birkaç Türk tir hi: '·l.~tnnbul ile arazii miicm:ercnirı 
pehlivanını A:r: eri kaya götürmek m<'Cmrı · şğal Th<ı.~arif i İ ngilt<'r<'ye t<ıh· 
niyetinde olufu, falan gibi..... ribcn 2? milyon İngiliz lirmına baliğ 
- - - \.. \' < ~ Hikmet Münir olmu~lur. -.! Ö'o.-; -\ r - ı • .r " 
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Gaziantepte kültür ŞEHiR HABERLERi . 
fiaka aerken 

8 yaşında bir 
çocuk arkadaşını 

vurdu 

ilk okullarda 
çift tedrisat· 

Dün akşam, bir çocuğun sebe
biyet verdiği çok acıklı bir hadise 
olmuştur. 

Dersler öğleden 
sonra dörder saat 

evvel ve 
olacak 

Suitanahmetle Ak bıyıkta T cr-
bıyık sokağında 17 numarada otu- ilk okulıınla bu 'ılcla cifte teılr:,.at 
ran avul<at Bay Garibin 8 taşın- .. ~ tt>ıni .l~thik e~il~c~kti.r. hakanlık lı~~ 
daki og"lu Cem l . k kt 3 h-teın 1!;111 )f'tll hır tnlurnıtnaıııe Hıcu a aynı so a a 1 . . . T 1. _ 
numaralı evde oturan Bay Rece- hı el p;etır'.~~ıl,.tır. k <la ıınaltnaıılıeyı· gol re ısk·a 
bin og"lu H l • t ba k a ılan o~ rn• ·a ar. ı iirt ı t~r o ara-. . u ya yı a nca urıu- .. ~ 1 1 • ... .. 

Polfste 

Hata tramvaya 
asılanlar var 

nu il• yaral t ı,g ec en sonra ~ene cıort tlcrtı olmak uzc 
"' amı! ır. k. 1 1 k .. - .. 

Gaziantep lıtiklal ilk okuru talebesinden b!r gurup 
HA d" .. l l re se z < rre ~ apı aca · ı ıı·. Dun traıııvaya a:ıılanlnrdan l:> kı~ı 

a ıse §O~ e o mu,tur: . , Her •lcr,.,in ıııiid<lt>ti 4!l dakika ola ) aknlanmı;, 7 ki~iden para cezası alın 

dah~azi~t7p. (Hususi) - Vilayet 
tn ındekı ılk okullardan dört yüz 

ezun v ·ı . . G f l erı mıştır. eçen seneden 
aza olan bu miktar 937 38 ders 

yılı sonunda her halde artacaktır. 
Maarif müdürlüğü yeni müraca · 

atları karşılamak için şimdiden ha
zırlıklara başlamıştlr. 

Cemal, elınde tabanca ıle, so- caktrr. ı;et;t'll yıl tathik ccl ilen ö~lcılen mış, digerleri lınkmdn kanuni muame 
kakta o>:nıyan arkadaşları arası- en•) lıe;: d~r~ yorucu oldn~u İ!:nİ hu yıl h• ~ apılınıstır. 
na gelmış ve tabancasını göstere- hu :;ı·ldl kuhul eılihııenıi::tir. Suratle giderken: - Be)kozda otu 
rek alaylı bir §ekilde: "Sizin he- N L d I b ran Melıınel bindi~i bir kı ırak il Üs 
pinizi .~l~üre~ğim,, demiştir. Ka- e K 3 ar ta e e kiidara doğru ;:on ~üratle giclerkcı Pa 

I<ız kaçıran haydutlar 
pınru onundekı çocuklara pence- ? şalimanmda at ürkmüş. Mehmet ilii~e 
reden bakan Hulya da, arkadaşla- SIOif geçti. rek ı:-ağ kolundan ağır surette yaralan 
rımn ıakalarına iıtirak etmiı ve mıı.. yaralı numune ha~tanesine kaldırıl 
Cemalle konuşmuştur. Kiiltiir hakanlığı hiitiiıı \'ilayet kül mıı:tır. 

k T arsusta Muzur köyünde bir kız 
a~ınna v.akası olmu~. bunun neti-

fesınde haydutlarla jandarma silah 
a çarpışmıştır. Hadise şöyle cere 

Yan etmiştir. 

N ~unzur köyünden 14 yaşarında 
ekıse adlı bir kızcag" ı- calışmak üze. 

re ·· · · . oy cıvanndaki pamuk arlalanna 
&ıtmiştir. 

. .Nefise öğeye kadar çalışmış. biraz 
ktırahat için gölgye çekildiği sırada 
arşısma sabıkaı Kör Ahmet ve beş 

arkadaşı çkımış ve zavallının bağır· 
tnasına hile imkan vermedn ağzını 
1:1endil ile tıkıyarak sürükliye sü
rukı· ıye kaçırmışlardır. 

I Nefiı:enin kaçırıldığı civar tarla
har~a duyulur duyulmaz karakola 
j aber vermiştir. Derhal takibe çıkan 
k~ndarmalar haydutların izlerini ta
.. ~ ederek Kara dağına gittiklerini 
ogrenince mümkün olan süratle ora
Ya gitmişlerdir. 

. Altı şerir Jandarmaların kendile
~ıni takip ettiğini görünce kaçma
ga teşebbüs etmiş1er etrafları ııarıl
rruş olduğundan Jandarmalar üzeri
ne ·ıA h l 81 a larını boşaltmaya baş1amış-
dardır. Çeyrek saat kadar bir müsa· 
I\1me olmuş haydutlardan Ali oğlu 
d.~hrnet ölü olarak yakalanmışsa da 

ı ıgder1eri kaçmaya muvaffak olmuş 
a11 rr. 

b Bunun i.izerine hadise T arsusa ha 
:r verilmiş ve Jandarma Bölük Ku-
~~danı Zeki Ünal bir müfreze ile 
a ıse Yerine gitmiştir. Orada yapı· 
a.~ tahkikattan haydutların Kara 

ı4~klını.n Yeni köy ormanlarına r,ir· 
~ erı anlaşılmıştır. 

~ arp orrnanlar ve yalçın arasında 

11
.cH Yapılan mütemadi takip netice-

kı aydutların elebaşısı kör Ahmet 
aetrd .. h ld ıgıza,·allı kız yanında olduğu 

.. al c Yakalanmış bir birlerinden ay. 
•I an d ... lf l ıger haydutlar da birer birer 

l? endikleri yerden ayrılmıştır. 
c; ÖJii olarak yakalanan Ahmedin 
g Cs~~i ve diğer haydutlar T arasusa 

tırılerek adliyeye teslim edilmiştir. 
8eı ğamada ciı il hu-

lllbü açıldı 
t ~ergama cirid sp01 y~-du adı al 
l ın. a, Bergama ve nahiyelerile köy 
;rı halkından müteşekil bir cirid 
ur~u kurulmuş ve derhal faaliyete 

geçılm ·1~1· H k.. d b. k" · n· . ~ ır. er oy en ırer ·ışı 

ın gırmesile şimdilik yiiz kişilik bir 
;:u~. meydana gelmiş ve son esasla 
e .. gore kabul oluna eğerlerden yüz 
d:erb de ısmarlanmıştır. Bir aya ka 
rıl:n unl~r ve hed mmtaka için ay 
t elbıseler tamamlanmış olacak 
ır. 

b 
Bu yüz kişilik grup hazzırhcı 

nı ·r ... "' h 1 ıraıınen be oyunlarının iyi bir 
.a~e getirdikten sonra ikinci yüz ki 

ıılık <n"l•b 1 1 .. 0 ·"' un lazır ıgı başlıyacakhr. 
.. Cirid oyunu naamaliim oldu 
4:U veçhil 11" · · · · e, e ışer, yuzer kışılık atlı 

gruplar kar~ıhkh iki kısma ayrılarak 
biribirlerinin şnlerinhen geçerlerken 
değnek atarlar. Bunun için atın da 
binicinin de meharetli olması lazım 
dır. At pişkin olmaz ve koşmazsa 
binicinin yiyeceği sopanın haddi he 
sabı yoktur. Ayni zamanda binici de 
atın karnına doğru yatmasının bit 
mezse gene değnek yemekten ken 
disini kurtaramaz. 

Bergamada birinci kermes bay 
ramında bu cirid oyunları karışık 
kıyafe ve çeşitli eğerlerle yapılmıştı. 
Fakat ikinci kermesteki cirid oyun 
lan, hem dedelerimizin oyunları gibi 
inkişaf edecek hem de muntazam 
bir hae gelecektir. 

Balıkesirde yol he
.,üp adam öldüı enleı 

Balıkesirde Çağış nahiyesinin Ak. 
yar köyünden Ali oğlu Hurşit ile 
kardeşi Musa araba ile taralarına 
giderken bu köydn Ferhat oğlu 
Musa, kardeşleri llyas ve Ali köy 
kenarında pusu kurmak suretile 
mavzer ve çifte tüfeğile ateş ede
Hurşidi öldürmüşlrdir. 

Yaka mahalline gelen müddei u
mumi başmuavini Bay Hilmi Çil, 
hadiseye el koymuş ve mahalinha 
ilk tahkikatı yapmıştır. 

Hurşidi öldürmekle suçlu bulunan 
Ali oğlu llyas, Hur§it oğlu Zeynel, 
llyas oğu F erhatla hunlara bu cina
yette yardım ettikleri ani ·~4Lm di· 
ğer suçlular yakalnmışlardır. 

Hurşidin niçin öldürüldüğü hak
kındaki ahkikat derinleştirilmekte
dir. 
~----------~-:.....~----~~~~_:_ 

Asri mezarlık 

Bu sırada Küçük Cemal, taban- tür dirrktiirliikln:nılen bu yılki tule Ku11unlnr1 çalan anlaşıldı - Dev 
cayı ona doğru çevireerk birden- bt' !"ınıf geı,:ıııc vazip•ti etrafında main let demir yolan 9uncu i§letme şuhe~i 
bire ateş etıniş!ir. Anide bir çığ- ıııat i~tt>mİ;:tir. kapısına takılı bulunan miihür ile hiı 
lık iıitilmi~. gerek tabanca sesi, Direktiirliiklcr kendilerine hağlı o mikdar kurşunun çalındığı anla:;ılını::ı 
ger~k çığlık üzerine koşuşanlar lan li e H orta okuların talelıe vazİ)eti yapılan tahkikat netice inde kur~un 
bu oyunun acı bir netice ile bitti- ni tetkik ederek raporlarını lıu ayın hır ızının 15 ·a:;;mda Da, id oldu~u an 
ğini görmüşlerdir: ~onuna kadar hakanlığa gönderecektir. ln§ılmı~ müddcinınuıniliğe neilnıi~tfr. 

Gazi 
Hulya, arkadasının tabancatın- ~~~~-~~~~~-~-~~~~-~~~~~~-~--~~-

da.n çıkan bir brsunla sol bö~
ründen yaralanmıtıır. 

Yaralı derhal Şitııli Çocuk has
tahanesine kaldırılmıştır. Yarası 
ağır olmakla beraber sıhhi vazi
yeti ümit vericidir. Tahkikata de
vam edilmektedir. 

1ıamvay ücıetleıi 
indikten sonıa 

Tramvaya binenler 
çoğaldı 

Tramvay iicrel !erinin inmesi iizcri
ne tranınylara binenler çogalmaktadır 
Uazırlauan hir i-.tath•tiktc lın fazlalık 

meydana çıkııııı..lır. Geçen ct•ne haziran 
da tram\'aylarla ta~ınan yoleular he~ 
milyon kadarken hu ~ene hu ın;kclıır 
5695:i.99 zu bulıım .. tur. hir in zorfmcla 
ki haı:.ılat i~e 205 l Sl 1 iradır: 

En fazla Yolr.u ~i~li - Tiiııel hattm 
da taı:mmaktaclır. G~!;Cll ay hu lıatta ta 
şınan yolc-u mik<ları ;)48877 tlir. Bun
dan sonra Beh<'k - Enıir.önii. Fatih
Harhiye hatları gelmektedir. 

Bir kimya öiiretmen f mlz · 
Bert=ne gitti 

Gazi liı-e:'i kimya iiı;rctmcui hay i\J az 
har kimya laboratın arlarmda t:~lı~ma 
tarzını tetkik etnıck iiıere tliin akianı 
Berline gitnti~tir. Bay Mazhar Beri inılc 
ki muhtelif tahı-il nıiieı se:ıclcriııin kiın 

köprüsü 
inşaat gecikmiyecek, Uf!.ka
pqnı tarafında tadilat yapıldı 

Evvelki günkü bir gazetede Ga-{ 
zi köprüsünün 'bir sene evvel iha
le edilmit olmasına rağmen henüz 
hiç bir inşaat yapılmadığı, bu ge
cikmede belediyenin kabahatli ol· 
duğu yazılıyordu .• 

Yaptığımız tahkikata göre, in
şaat iıinde bir gecik:r.e yoktur. 

Köprü projesi dünyanın tanın
mıt mühendislerinden Pijo tara
fından yapılmış, Nafıa Vekaletin
ce tasdik edilmiş, hundan sonra 
inşaat ihale edilmittir. 

Köprü inşaatını üzerine alan 
firma, beton ayakların inşa ve tes
bitini ikinci bir müteahhide ver
mistir. Bu müteahhit, projede ta
yi.; edildiği veçhile ayakları 
15,5 metre tulünde yapmış, fakat 
sondaj neticesinde bu ayakların 
köprüyü tutamıyacağını iddia et
miştir. 

Bunun üzerine projeyi yapan 
mühendis Pijo ve Nafıa Vekaleti 
köprüler müdürü lstanbula gele
rek, mahallinde tetkikat yaiJmı§· 
lar ve ayakların boyunu 18 metre-

kilde devam edilmesini bildir~:!
tir. 

Vekaletin bu er i behemehal 
yerine getirilecektir. Eğer müt e
ahhitlerin, ayakların daha uzltn 
olması yolunda ileri ıürdüklfıri 
bir iddiaları olsa bile, kabul edil
miyeceği anlaıılmaktadır. 

Bununla beraber Nafıa Vekale
ti köprü meselesini yakından ta
kip ettiğinden inşaatta bir gecik
me mevzuu bahis değildir. Diğer 
taraftan aldığımız malfunata göre 
köprünnü Unkapam cihetinde ba
zı tadilat yapıl:mştır. 

Burada karada da ayaklar l apı
lacak, bunların altından Eyüp -
Eminönii yolu geçecektir. Bu a
yaklar Zeyrek yokuşunun başına 
kadar uzanacaktır. Bu suretle köp 
rüden Zeyreğe gidecek İnsanlarla 
nakil vasıtaları ayaklar üzerinde
ki yoldan geçeceklerdir. Bu suret
le Unkapanmdaki izdiham önlcn
mi" olacaktır. 

• ya lahoratmarlarını gezecek 'c hunla 
Toprak düz.eme itine rrn ~alışma -ckilleri etrafır.da ctücllt>r 

· ye çıkarımıılardır. 
Bu tadilat kabul edildikten !On· 

ra Nafıa Vekaleti müteahhide 
kat'i emir vermiş, İnşaata bu şe-

1 

Şimdili!c bu ayaklardan bir ç;ft 
yapılacak, köprü seviyesi ile Eyüp 
- Eminönü yolu seviyesi arasın
da kalan yer toprakla doldurub.
caktır. 

Bu iş için 300.000 lira harcana
caktır. ba,ıanıyor yapacaktır. Rn tetkiklcı iki bm;nk ay 

Z. . 1. k d k" A 1 k kadar FÜrerc-ktir . 
..ırn·ır ı uyu a -ı asrı mezar ı ta ya 

kında toprak diizeltme işine ba§lana· ÖAretmenler kampı 
caktır. Biitt·ede mcn~ut otu1.: be:ş hin li B·· .. k \ l l .... l 1 · · 1 · 

Yolcu salonu proieslnde 
tadiUit 

Tarıte·er Komisyonu 
dUn !o ;ıEandı 

l 
. . U\ u · J ı aı a ogrc lllf'll er wın 1ır 

ranın nr kı~ını burava. hır kmm <la nıe yaz) k k ı t K .. ık· 
zarlığa gt>tirilecek s;

1 
teı'İ"atma tlarfc<li · .. ı - ~ı~ıp açı 11,11 ~,~r. amp ev..-e -ı Yeni )Olen salonunun in~a eclilecc Liman tarife komi \'onıı ıliin sa.ıt 

1 
,_t. 't 

1 
.. 'f k . ı:tunden ıtıbaren aa ıYetc lıa~laıııı~tır. ... .ı 1. 1 . 1 d 1 . t ı 6 30d l) · • • ere~ ır. ll f'Zar ıga a t.IUl SU) unun ge n· k J } ) k . gı ~ ernt' tlllatı İı are .. ı tııiİ len i~ erı a l.. a · lı<'aret mfüliirlüğiindetnrİfc 

. . . ır av ·acar c eYaııı l'l f'ce tır ı tır.lnıe~ıne ka"ar Hrilıniştir. • · rafmılan tetkikl<'r vapılıuağa lı::ı:;lanmış er ııımım mtidiirü ltılı inin ha~!.anh 

F:orye bUet~erı için 
lklncj bir kl•e 

A •ıya devam edlllyor tır. l\lfüt:ıkl)('l ) olnı .:.alonu salını:;ınd.ı ğr altııııla toplanım~tır. 
Diin 26 tifo ,aka~r le-pil cclilıııi tir. yapılım,. olan ilk oıulaj :mıelİ)C inde Toplantı iki -.aat kadar de, anı etnıi .. 

I Ş~hrin her t:ıraf ınıla a ıya dcYanı :·dil ı:n çıkım~ olılnğıınrlnn p~·~j~de ) <' 1~~d.~n liman ınüdiirii Hnııfi. deniz ticaret ıl'ii 
mektedir L<n:ı tadılat yapılnıa. ı luzııınlu ı;urııl- dürii liifit Nc~det 'e t;caret oılaı.ı nza 

Pazar giinleri halkm l'loryaya faıl Teft'• mıntakal~r ınii-:tiir. Bıına göre :rnloıımı hinn kumıı Jan nrn .. mda liman tarifeleri ·· · 
la . n .. d"". . .. .. •. d r v 1 k f ı .. k 1 uzerın~ 
. ı a0 >et ~o~ter. gını goz. onu~ ~ tu de§l•l"rlllyor rı: a tar~. a ~ ımnı~, o~ .:~ mm~ ya nız miiznkcreler. cereyan etmi~tir. Diiııkil 

ı .ın De, lı•t l>enıır yoları ıdarf' ı ~ı ele lıır kat tız .. rıne olmak u .. ere ) olcıı a toplantıda hır nct:ce alınaı la 1 ' 
· ·· ·· . . .. . Kiiltiir hakanlıg"ı ilk tı'dri-al i:-•·f'k· ı . J f k ·· · · ı ·· ·· .. . . · . 1 

mı~ 
0 011 

rın unundc halkın hırıkerek guçldkle . . . .. . onn ) npı ına 1 mm 3 1 ç;oru nıu,tur. gn cılıetle komı-.yon hır daha toplana-
} .1 
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Tefrika Numarası: 1a Yazan: Felıks Bavman 

"Coni,, , bu· sefer de 
kaçabilecek mi? 

Gardıyanlar, oldukları 
mıhlanmış gibi ... 

yere 

H U L A S A ~ hanesindeki hücresinde, el ve ayak 
Arizonada T akıonda Gon· bilekleri gerçi hafif, lakat kırılmaz, çe· 

ges o/leli, 25 Kanunusani 1934 Hkten zencirlerle baA"h olarak en sıkı 
gece:i yanml§ ve yangından en şiddetli bir kontrola tabidi. Geceli, 
~ı~an Con Dillinger ve çetesi gündüzlü bu vaziyette, devamlı bir 
efradı c:varJaki muhtelif 0 • tekayyüdle muhafaza edilmekteydi 
tellere Jcığılmrılardı. Ayni işte bu hapishanede. bir gün öğ-
gcce, bir rcutgeli§le re.imli leden evvel, hapishane direktörlüğünü 
bir r.:umuada "ı Numaralı çılgına döndüren ve bütün hapishane 
Hal~ Dü7manı,, nrn resmini idarelerinin bütün polis teşkilatının, bü 
gören iti aiye eri F riymanın tün gaıetelerin ve bütüd ahalinin bo
ihbar IJe ilıa:zı sayesinde. hep· şuna kafa yordukları, r.asıl olup 
ı:i yakalanıyor. Çeteciler, bir bitt!ğin~ bir _türl_ü akıl e~direme~ikleri 
tayyareye bindirilerek, ln:li- acaıp, ~zahı_ ımkansız safna geçtıl 
yanada Kravn Roynt hapis- ~gun oğlenden e~el, h~pis~ne 
hd.nuine doğru uçuruluyor- gardıyanlan ucu Con üıllengenn huc· 
lar: resine müntehi uıun koridora ayak 

basar basmaz, ansızın oldukları yere 
mıhlanmı~ gibi durakaıdılr..... ve, hiç 
ağız açamadan ikisi birden ellerini 
havaya kaldırdılar. Her iki gardiyanda 
bir ande taşkesilmişti ! 

Yakalanan haydutlar aleyhinde 
hazırlanan iddianame, en ağır cezaya 
yol açıyordu. Çon Dillinger aleyhine 
yalnız bu noktadan açılan dava bile, 
kendisi hakkında idam hükmü veril
mesine yeterdi. Bu mesele, seyrüsefer 
işaret memuru O' mallinin öldürülme
aıydi; Şikazodaki milli banka baskı· 
ıu sırasında ... 

Demir parmaklı hücresinin kapısı 

önünde, Con Dillinger duruyordu. 
Ne el, ne de ayak bileklerinde zircir! 
Buna mukabil, elinde biçimsiz, koyu 
renkte, otomatik bir tabanca ve kir· 
piklerini bitiştirdiği gözlerinde kötü 
bir kıvılcımlanışl 

Eğer gardiyan'ar, "Coni,, yi gör
mekle uğradıkları dehşetten daha faz
la bir dehşete kapılacak halde bu

Sularımızda batan 
vapur 

Türk kara ıulanmızda batan İtal

yan Capo • Fino vapurunun vaziyetini 
tetkik etmek üzere Çanakkaleye giden 
Türk gemi kurtarma şirketi reisi amiral 
Vasıf §ehirimize dönm'ti§tÜr. 

Amiral Vasıf, birlikte götürdüğü 

mühendis Şemsc.ddin ile vaka mahali
ne şirketin Alemdar vapuru ile giderek 
vapurun vaziyetini inceden inceye tet
kilc etmiş, kurtarılması imkanı olup ol· 
ma.:itgını ve ne kadar zaman ve masraf
la bu işin halledilebileceğini tespit et
mişUr. 

Geminin vaziyeti her gün biraz daha 
mü§killc§tiği için acenta ile derhal mü· 
zakerelere geçilerek bu hususta 'bir an· 
laşma yapılacaktır. 

Diger taraftan limanımızda bulunan 
İapanyol vapuru da mallarını çıkarma· 

ğa, Rus vapurları bile aünden itibaren 
Rusyaya göndermeğe baılamı~trr. Va
purun içinde mecmuu 2 bin ton kadar 
limon ve kUI"JUn bulunmaktadır. lı-

panyol gemisini nyarası hafif olduğu 

cihetle tamir meselesi bir kaç gün iti 
dir. İspanyol vapuru mahkeme nihaye· 
te ermeden limlnımızdan kalkamiya 
caktır. • 

Köstenceye kalkan 
vapurlar 

Cuynartesi günleri limanımızdan 

Köstenceye kalkan Romanya vapurları 
nm görülen lüzum üzerine hareket sa
atleri değiştirilmiştir. 

Romanya vapurları ba.dema cuma 
günleri• taat 16 da Pireden kalkarak 
limanıza gelecek, aynı gün Köstcnce-

ye hareket etmek ıüzere l 8 de limanı-
mız.dan kalkacaktır. 

• 
Bfr ayda kes'len hayvan•ar 

Geçen ay zarf mda mezbahada onüç 
bin iiç yüz dokean sekiz karaman, hes 
bin iiç yüz on altı dağliç, 2480 kıur· 
cık, 8 keçi, 44175 keçi, 2lloğlak. onbir 
bin iki yüz yetmiş <lokuz öküz, 216 i
nek, 2472 manda 343 dana 427 malak 
13 boga kesilıni§tir. 

General Seyfi lzmlre gitti 

Diğer üç arkadaşına gelince, bun
ları Takson Kravn foynt uçusundan 
sonra, Ohayoya götürdüler. Onlar 
bakkınna orada, limanın en yüksek 
zabıta amiri Şerif Jessi sarberin öl
dürülmc.4'inden dolayı takibat yapıldı. 
Açılan davaya göre, onlar hakkında 
da idam hükmü verilmesi muhakkak
tı. 

Bunların metresleri serbest bıra
kıldı. Birleşik Amerika hükümeti 

lunsaydılar, bunada sebep vardı: Con Şehrimizde hulunmakt:ı olan giim· 
Dillingerin yanı başında ondan çok riik muhafaza umum kumandanı gene 
daha az tehlikeli olmıyan başka bir ral Seyfi ehiriıııizdeki tcfti§inihitimıiıı; 
suçlu Hörbert Jangb'ad, dikilmişti. idam diin ; , ."irc hareket etmi~tir. 

hudutları içerisinde hiç kimse, kadın
ların salıverilmesine şaşmadı. bu 
acayip ve anlaşılmaz Mülayimeti, 
hiç kimse yadırğamadı. Çünkü ıoo 
de 100 Amerikalılann hepsinde her 
türlü kadına karşı hazan aşırı, 
hatta teslimiyet ifade eder derecede 
bir nevi şövalyelik temayülü barizle
şir. Ve iş hayatında katiyen yumu· 
şak görünmeyen Amerika erkek.Jeıi· 
nin karakterindeki kadınlara karşı 
yumuşaklık, Amerikan ruhiyatı müte· 
hassıslannın temin ettiklerine göre, 
memleketin mazisindeki hallerle izahı 
kabil bir keyfiyettir. 

hükmünü bekliyen, fakat şimdi olduk
ca n~'eJi ve yeni baştan kan dökme
~e istekli bir katil! 

Parmak tetikte çevıilen koe'aman 
ve otomatik bir tabanca karşısında 
yapılacak pek az şey mevcuttu. Hele 
bu tabanca Con Dillinger gibi, bir 
adamın elinde oldumu, arlık kirpik 
oynatmak bile parmağının tetike do
kunmasına kafi gelebilirdi. Her gar
diyan, "J Numaralı Halk Düşmanı,, nın 
ne tarzda "çalıştığı,, na vakıftı. 
Müthiş gangsterin bu canavarca itiya
dına görede, en ufak bir hareket, 
mutlak surette ve derhal ölüm, demek 
oldu~, kestirilebilirdi ! 

(Arkası var) 

Dubalara parmakhk 
I 

Şirketi Hayriye ,.e Akay idareleri 
köprünün Kadıköy i kele inden t'skü 
dar i5kelcsine kadar olan kısmındaki 
dubaların deniz taraflarına pannaklık 
yapılınaEI için belediyeye müracaat et 
mİ§tİr • . 

Gerek Şirketi IIa) riye 'e gerek e A 
kay idaresi yapdıkları müracaatlarmda 
im iskelelere billıa sa yaz menimi do 
layısile halkm birikmekte olduğu cihet 
le her an teh likc olabileceğini söyle· 
mekte hkelelerin hir na evel yapılması 
m istemektedirler. Belediye fcıı heyeti 
bir kaç güne kadar istenilen yerlere 
parmaklık yaplmnağa haıliyaeaktır. Bunun menşeini, erkeklerin Am~

rika kıt'uının garp sahasını zabta 
giriştikleri zamanlarda aramak gerek
tir. O zaman, kadın }Okluğu hissedi· 
liyordu. O eski zamanlarda döğüş
me~e giden kocalarını garbi Amerika 
nın vahşi tabiat manıaralı yerlerine 
kadar takip etmek, kendilerine o 
mücadele senelerinde oralara kadar 
refakat etmek, fedakarlığını gösteren 
sayısı pek az kadınlar, pek haklı 
olarak kıymetli sayılıyordu. Ve kadı
n~n kıymetlenmesi, işte bu menşeden 
~ır anane olarak benimsendi. Ame
nka kadınlan, bu esastan muamele 

--------------------

gönnefe, kendilerine perestiş edilme• 
t~ alıştılar. Hatta en kabasaba güruh 
b_ile, kadınlara yüz veriyor, onlan 
ıımartıyor, ve bu böylece devam 
edip gidiyordu 1 

Bu çetecilerin metreslerini istedik
leri yere gitmekte serbest bırakmak 
karanda, işte bu temayülun bir ne~icesi 
olarak tefsir edilebilir 1 

Taksondaki tevkiflerle, DiUinger 
çetesinin en azılı elemanları, selleri 
başta olma1< üzere, artık her zaman 
1çin urars ı hale getirilm işler gibi 
görünüyordu. 

Görünüşe göre bı.ı yolda hükme
denler, beiki de yan.~mamış olacak
lardı; •.... eter gene, hiç tasavvur 
edilemez. F:evkalade bir vak'a ..... ve 
dehş~tlı bir sürpriz vukua kelm '!siydi ! 

Con Dillinger, Kravn Poynl hapis-

Mühim kolayh~lar 
Aşağıdaki hizmetlerden birine ihtiyaç · 
ları olanlar. 
Bir Telefon 

Bir mektup 

Bir Kart 
Bir aiam göndererek 
veya bizzat gelerek aervitimiı:Je 

temas etmelidirler. 

VAKiT PROPAGANDA 
SERVİSİ . 

Okuyuculanmıza hizmet olmak ll· 
zere aşağıdaki hususlarda kendnerine 
lazım olacak kolaylıklan kendileri gibi 
dUş'.inüp halledecek, işlerini görecek · 
tir: 
1 - Mobilya, cıya vesaire satmak ve· 
ya almak iatiyenler, 

2 - Katip, muhasip, hizmetçi, a1çr, itçi 
istiyenler ve bu hizmetlere talip olan· 
lar. 
3 - Kiralık, satılık ev, apartıman, dilk· 
kan, mağaza arayanlar. Kiralamak, ki· 
raya vermek. Almak veya satmak is • 
ti yenler. 
4 - Ders vermek veya almak istiyen· 
lcr, 

5 - Otomobil almak ıatmak veya Jt . 
!etmek istiycnler. 
6 - Radyo almak satmak veya tamir 
ettirmek iıtiyenler. 
1 - Tercüme ettirmek veya terclime· 
ler yapmak istiyenler bu hizmetlerini 
kolaylıkla ve emniyetle çarçabuk göre· 
bilmeleri için (VAKiT PROPAGAN . 
DA SERViSi) nde bu itlerle meıgul 
olmak üzere ayrıca bir büro vücuda ıe· 
tirmiştir. 

Müracaatlarda hiçbir kayıt ücreti alır.-

maz. 
Vakit Propağanda Serviıi 

Vakit Yurdu Ankara Cad. latanbul 
Poıta kutusu 743 Telefon 2437& 
Telıırafı Propaganda .Vakıt 

DIDJ'8JI Dolaştım 
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Yazan: THayna 37 - Çeviren : vır Gdl 

Size güzel bir bilmece: 
"Beyaz adamın büyük tutosunun 
llilçük kız kaıdeşi; farzedin ki 
kaı nını gıdıklıgpı sunuz, ağlıyor,, 

Yanım söndü. Köyden döndük, 
atlanmızın bulunduğu yere gittik. 
Oradan da atlarımıza binerek Port 
Vila'ya doğra 1ola koyulduk. 

Yolda raatıekliğimiz yerlilere 
karııki adada yangın olduğunu 
söylüyoruz, ağızlarını bir karıt a· 
çarak bağırıııyorlar .•• 

• • • 
Franıız yüksek komiıeı'inin bu

lunduğu "Dupleix,, (Düplekı) va
purundayız. F rapıız deniz yolları 
idaresine ait olan bu vapur Yeni 
Kaledonya ile Yeni Hebride ada
lan arasında mı.."lltazam seefr ya
pan tek vapur. içinde yükaek ko
miser bulunduğu için, birçok yer
leer oğraya oğraya gidiyor. 

Yeni Habride yolculuğundan· 
!ampanya kadehlerinin köpüğünü 
gözönüne getirmeden bahsetme -
nin imkanı yok. Müstemleke ane -
muru bu içkiyi bir lükı değil, bir 
ihtiyaç sayıyor. 

Vapurda herkes içiyor: Karaya 
geldik diye içiyor, kalktık diye i
çiyor, yolda bir fey hakkında bah
se giriıildiği için içiyor ... 

Yeni Hebride adalarındaki yol
cufoğumuzdan bahsederken bura
nın dilinden bahsetmek linm. 

"Bitlamar,, denilen bu dil Bü
y,iik Okyanusun bütün garp tara
fında konutulan dildir: Hebride, 
Salomon, Fici adalannda, Sanla 
Cruz'da hep bu dil komı§ulur. 

"Biılamar., kelimesi "Biche de 
mer,, den geliyor. (~) 

Bu, fena kokulu bir balıktır 
ve buradaki sularda belki milyon
larca var! Fıçı fıçı tuzlayıp Çine 
gönderiyorlar. 

Yerlilerin kendi lehçeleri her a· 
dada ba§kadır. Onun için, ayrı ay
rı adadan olanlar biribirlerini an
lamak ~in, bu "Biılamar,, dilini 
kullamr1ar. Bu dil, fena telaffüz 
edilen bozuk bir in.gilizce ile ge
:mıici frnnsızcasından ve orta çağ 
portekizcesinden mürekkeptir. 

Bislamar dilini öğrenmek ko -
lay. Buradaki türlü türlü garip hi
kayeler de ancak bu dille anlatıl
dığı zaman tatlı oluyor. 

Fransızcadan, İngilizceden ve 
portelrizceden a.lımp tekilleri bo
zulmu! kelimelerden müte,ekkil 
olan bu dilde öyle tuhaf kelimeler 
vardır ki! Meseli: 

"Piyanöya,, bigllovboki• blan 
e.tman içinaat,, diyorlar. Bu, ingi
hzceden geliyor: "Biı feHow lox, 
belony white man, he cing aut 
(Big lelo bolı•, bilouğ huayt ma:.' 
hi ıinğ aut). 

1 

Bu da uhnda fU demek-: "Be
yaz adamın ıarln ıöyliyen hüyük 
kutuıu.,, . 

Keman: "Smolnater blanbig
llovbokiı blanvetman ıpor •lıraç
bel ikray.,, 

Bu da fU İngilizce aözleılin bo
zulmut tekli: 

"Small aiıter belong big f ellow 
box, beloll&' white man, ıuppoıe 
Y?u scr~tch belly )ıe c;ry,, (Smol 
•ı.ater bılonğ b~ /el.o boks. bilonğ 
huayt man. •cıpor yu akr~ beli hi 
lıray) = "Beyaz adamın büyük 
kutusunun küçük kız kardeti • 
farzedin ki karnını gıdıklıyorau: 
nuz, ağlıyor.,, 

Çakma1': "Siton blanvetman 
. ·ı· ''S " ıngı ızce: tone belong white 
man,, (Ston bilonğ huayt man) = 
Beyaz adamın taıı. 

Bunun gibi, deniz motörüne 
"Deniz arabası, , otomobile "Kara 
motörii., testereye de "Beyaz ada
mın gi·dip gelen ve tahta yiyen bir 
ıeyi,, adım veriyorlar. 
Görüldüğü gibi, Biılamar dilin

de bir tek teYİ ifade etmek için 

ka kelimelerle uzun uzun anlatı~ 
yor. 

• • 
Bu adalarda iÇnH İ§çilerin va• 

ziyeti çok fena. 
Kontratla binlerce Çinli ça• 

lıımıya gelmi§. Afyon bulamadık
ları için çalıpmıyorlar. Bazılar! 
da, vücutlannın alı§tığı bu zehitl 
bulamayınca ölüyor. 

Afyonsuz kalan Çinlileri ve na• 
aıl öldüklerini gördüm. Onların bd 
halini görünce insanın: 

'
4Verin ellerine çubuklarını, iç• 

sinler zehirlerini!,, diyeceği geli" 
yor. Fakat, doktorlar, ilaç olarak 
bile, bir damla afyon venniyorlat• 
İngiltere ile A vustralyanın kanun"' 
ları yanı başmıızda. Amerikalı 
misyonerler de: 

"Bırakın ölsün bu adamlar, di• 
yorlar, bizim en iyi dünya dediği• 
miz yerde bulmak liyakabnda ol• 
ınadrkları bir zevki bulmak için i• 
çecekleri zchiri veremeyiz.,, . "' "' 

Mallikolo adası yeni Hebride a" 
dalarının en korkuncu. T oprai' 
sarp, arızalı. İklimi hastalık dolll• 
Hele garp tarafında bir vahıi ka'" 
hilesi var ki, yamyam olan bu a'" 
damlarla müstemleke seyyahları 
yrrtıcı hayvanlarla çarpışmadaJI 
daha tehlikeli bir şerait altınd• 
mücadele etmişlerdir. 

Biğnamba'lar denilen bu yanı• 
~mılar, öyle vahşi ve canavar in
sanlar ki, dünyada daha bu lkadat 
vahşi insanlar var mı diye insatl 
hayret ediyor. 

Biğnambalar beyaz insanlar• 
müthiş dütınandır. Ellerine.bir be
yaz insan veya beyazlara hizmet 
eden bir yerli geçirdiler mi, he
men öldürüyorlar ve parça parça 
doğrayorlar. Ondan sonra, bıl 
parçaf rdan her birini civardaki 
kabilelerin reiılerine hediye ola'" 
rak gönderjyorlar: Bir !kol şu kö
ye gidiyor, bir bacak o köye gidi .. 
yor, baş bafka bir ka:bilenin rei
sine hediye ediliyor, gövde baık• 
bir kabile reisine. .. 

Kendisine hediye gönderileıt 
kabile reiıi bu' hediyeyi kabul ve
ya reddetmekte eerbesttir. Kabul 
ederse bir müddet sonra kendisi
nin de o kabileye böyle bir hediye 
göndermesi lazımdır. Halbuki, bit 
bevaz İlıaan avı öyle kolay kola1 
elde edil~bi!ir bir §ey değildir... . 

( Arka.n var) 

("') "Bi§ J. mer,, okunur, "Dr 
niz geyiği,, demektedir. 

Sovget tayga~ecile
ı inin llııdıklarz ıehor 

Moskova, 16 - (A.A) BB. Sta• 
lin, molotof, voro§ilof, çubar. kali• 
nin, kaganoviç ile partinin ve hükii· 
metin diğer reisleri ve ant 25 in se· 
yahatini tertibı memur olan hükii· 
met komisyonu gromof ile dumaşef 
ve danilin'e Moskova, şimal kutbtı, 
amerika scyatinin parlak bir surette 
başarılmasından yeni dünr a mesafe 
rekoru tesis edilmesinden dolayı t~· 
brik tegrafları göndermişlerdir. 

• • ~ 1 

Moskova, 16 (A.A) ilk hesapIB• 
ra göre, ant 25 teyyaresinin hareket 
noktasıyle muvalat noktası arasında
ki düz hat mesafesi 10.200 kilomet• 
redir. Şimdiye kadar r~mi dünY• 
rekoru ise 9104. 7 kilometre idi. 

. Kurun . 
Türkiyenin· en ucuz 
ve en çok sahlan 

gazetesidir. 
KURUN•a abone 

bir alay kelime ıöylenl!!iy!o~r!:!!Y~a~n~İ,1~~~~~~~~!!!![..--j 
hiç bir eyin iami yok, minuı 

-~-----~--~~~-------------1.--------~~~~--~----------_. 



MEZHEP KAVGALARI 
SlJNNiLlK VE SllLJ K MÜCADELESİ 
Tetrıka numarası: t• Yazan: ZIYA ŞAKIR 

Peyğamberin hemen ölümü akabin· 
de ilk ihtiliflar doğuyor ! 

bis~oea ~bir (din) in banisi, ve Ara
hak·a~ ulkesinin kudretli sahlp ve 
kap~llli ; ?özlerini hayata kapar 
Derh:az, ~ır . küşede unutuluvenniıti ... 
lar ihııraslar, eski nifak 
ha' ~evki ve makam kaygılan 
o-ıfıAf gostermişti. o günden itibaren, 
alcın· ~t) ve (emaret) meselesi; islam 
silın· ~n başına sunturlu bir bel! ke-

ıştı . 

~ild•.ş bu?unla kalsa, yine bir şey de
ara l Yıne bu hadise, islAm unsur 
lar~n~a, asırlarca süren, ve milyon
bir ~n~anın aziz hayatlarını söndüren 
ti bn da ve şikak da husule getirmiş
ı;işti~ a, şu hazin vaakdan ileri gel-

(B . 
Oıa)ıf em saa~e) sofasında toplananlar, 
llak c ve ernır) intihabı için bu mu
(h ~alarla kendilerinden geçmişler-. 
c~ncı saadet) denilen mütevazi bir 
~"k n ~~sık ~avanlı bir odasında, ince· 
}'at ır şılte üzerinde btruh olarak 
ıtıi al n peygamberi tamamile ihmal et· 

şerdi, 

!ay Peygamberin henüz soğ'umaya baş
lar an cesedi etrafında kapanıp k~an
Su~ ancak birkaç kişiye inhisar etmişti. 
lad aada, peygamberin sevgili amca 
g\jz~si (AU) ile, amcası (Abbas ve 
bir ı~e eshabdan (Talha), (Zübeyr) ve 
~ 1 kölededen ibaretti. 

bit h unJ~r, ~u acı felaketin iıtlrabını 
8o aylı goz yaşlarile jzh:ır ettikten 
sırı~a, nihayet hazine bir vazife karşı· 
rıı: 1a b~lunduklarını hatırlarına getir
öJ; :rdı .. h Hiç şüphesiz ki, bu büyük 
tcynun gomülmesi elzemdi. Fakat, ne-
~· ve n~sıl defn~dilecekti? h 

Şer f~lha lle Zübeyr, peygamberin l'a; 1ıne uygun bir cenaze merasimi 
Ue (ıA~asını istemişlerdi. Fakat Ali) 
suıu E bas) buna itiraz etmişler ; (Re· 
~.em) in: 

~111111 ll 1111 ııınıııı1111111ıııııııM1111ııı11ıııııııııu1111uıı111 uıııııııııııııııı 

Sağlık 
Servisimiz 

-._~Uau.t doktorumuz Pazartuı ıilnJer1 
ttte 00 beş buçuktan ytrmJye kadar p 
l1e ~ ı~baneslnde, Cum&rteat gUnıen 
a.p~t 14 ten 19 a kadar LlleU Tayyare 
C1aırn lllazı.ıan lk1Dd dalr9 Oç numarada 
btıı ıı a 0kuyuculanmJZJ yedi kupon mukao 
.\~e kabuı eder. 

hıcuı 1 
fCkilde ditı doktorlaru:uz da oku

% tll'Jrı:ıızın emirlerine hazır bulunmak. 
l>ar r. Dtıı doktonımuz Fatırettln / Dtfmen 
% tlıakkapı lstiklll.1 caddeaiode 127 nuzııa. 
'P~artesı gtınlerl saat 14 Ue 20 ara. 
at de bulunduğu gtbl doktor Necatı Pak· 
tıtı:ıı l{araköy Mahmudiye caddesi 1-2 
1 rcı il.tada aaıı ve cuma günleri ayni eaa~ 
lar e 0kuyucuıamnmn dlılertne baka.eli• 

"e Ufak tedavtıertnt yapacaklardır. 
dcaı A..YtıJ ttmanda Beflktatı tn.mva1 cab 
ı;-,,da.n ll:rtp apartımanmda 81lnoetçl Emhı 
'-"Ilı ınubtaç okuyuculanmızm çocuk 

1 81lıınet edecekUr. 
.\Yr 

~ela ıca Aksaray Pertev Ecza.nea1 ya. 
~llltı 332 nuınan1a 81lnnetçt ve sıhhat 
~t"'c l"U Nurt Eptz KURUN doktorunun 
l>otı ~tı eıJJekı!tyon!an beher1nl yedi ku
"ttı Ukablllode ve abonelerimize ~ eh. 
l'tıe~raıu, cocukıannm sllnn't ameli· 
1-ı~c~ Yapacaktır. 
ile~ l1J Yazdıtmm doktor, difl;t Ye 80.n 
~e~re ı:nnrncaat ederken KURUN'uıı 
1~llıd kuPonundan vedJ tane gatnrmek 

rr. 

KURUN--. 
~ ttı~rnal kuponu 

ltuP<>G 
t , l( u razete ldarealoe geUren.ıu 
~ .... l( llçllk Ulnlannı paramz butınrlaı 
b.t-.. tırunıuı hekl.ınlerlne parasız bak 

a 
t{l .... it 

"~Hl ~ uıruır ve matı mUıavtrlerine beı 
~ UQ YoUannı parasm sorup n,nnır 

f Peygamberler, vefat ettikleri yer· 
de defnolunurlar.] 
Diye söylediği bir sözü ileri sürerek; 

hemen orada bir mezar kazılarak gö-
müJmesini söylemişlerdi. . 
Sarih bir hadise, istinat eden bu fi· 
kir, kabul edilmişti. Derhal kazma 
ve kürek getirtilerek, odanın köşesin· 
de bir mezar kazılmıştı Cenabı hak
kın (Habibi ekrem), ve son (resülü 
muhterem)i nin btruh cesedi, büyük 
bir suktinet içinde bu meıara defnedi· 
lerck; orada yükselen topraklann üzep 
ri, yeşil bir örtü ile kapanmışb. 

(Ali) ile arkadaşları, bu son ve 
hazin vazifeyi de bitirdikten sonra, 
artık orada duramamışlardL Kalpleri. 
en acı ızdırap ateşleri i1e yana yana 
kendilerini soka~a atmışlar.. Sakin 
birer küşeye çekilerek, bu büyük 
fc!Aketin elemlerile haşhaşa kalmak 
için evlerine dağılmışlardı. 

Fakat evlerine giderken, tesadüf 
ettikleri bazı kimselerden, (Beni sAit) 
sofasında cereyan eden velveleli hadi· 
seyi.. ve bunun netkesi olarak, ta (Ebu 
bekir) in halife intihap ebildiğini ha· 
ber almışlar •. hayretler içinde kalmış· 
lardır. 

(Ali), dayanamamıştı: 
- Yarab! .. İnsanların kalplerini, ne 

çabuk de~ştiriyorusun... daha (Resulil 
Ekrem) in cenazesi ortada dururken 
onun mevkiini paylaşmıya çalışanlar, 
acaba bir sün olsun sabredemezlermi 
idi? 

Diye bağırmıştı. 
(Ebubekir, in muvaffakiyetini temin 

etmek için bütün kuvvetile çalışan 
(Ômer)t (Ali) nin evine gelmiş .. Cere
yan eden hadiseleri anlatarak, büyük 
bir felaketin önüne nasıl geçebildikle
rini nakletmişti:. Ve sonra; 

- Gel1 gidelim. Ebubekire sende 
biat et, 

Demişıi: 
Fakat (Ali) bu teklifi reddederek: 
- Kalbimi yakan ateş o kadar 

büyük ki.. o~un acısı karşısında, hiç 
bir şey düşünecek halde değilim. 

Cc •ahını vermişti. 

Ömer, (Ali) den bu cevabı aldıktan 
sonra, (Talha) ile (Zübeyr) e müra-
caat etmişti. 

(Talha), bu teklifi kabul ederek, 
Ebubekire biat etmek için (Ômer) le 
beraber gitmişti. Fakat (Zübeyr): 

- Resulü Ekremint en yakın ak
raba ve eshabının reyi olmadan 
yapılan bu intihaba muhalifim. Ben 
biat etmem. 

Diye, mukabele göstermişti. 
(Ebubekir) e biat etmiyen, yalnız 

(Zübeyr) değildi. Peygamberin en güzide 
eshabmdan Atebe bin Ebilehep, Ha
lid bin Sait, Mikdad bin Amr, SüJey

- (Resulü Ekrem) in yerine, ancak 
(Beni HAşim) den biri geçebilir ... 
1sl4miyeti herkesden evvel sen 
kabul ettiğin için ; hilaf et hakkıda, 
senindir. Netekim ; Resulü Ekrem de 
muhtelif sözleri ve hareketlerile senin 
bu hakkını ima etmiştir. Kalk, harele 
geç. Bu intihabı feshettir. 

Demi~lerdi.. . Fakat (Ali); muvak
kat bir zaman için olsun; teeessrünü ye, 
nerek soğuk kanlılıkla hareket edecek 
halde değildi. Buhran içinde bulunan 
hissiyatı, o metin seciyeli adamı oka 
dar sarsmıştı ki: yalnız siyasi dirayetini 
değil; bütüm irade kuvvetini bile kay
betmişti. Belkide, açılacak olan yeni 
bir mücadelenin fena neticeler vere
ceğinden ürkerek: 

- Vaziyeti, olduğu gibi kabul et
mekden ba§ka çare yok ... Ancak şu 
var ki; ben ( Ebubekire) brat et
mem. Size, hareketlerinizde muhtar 
bırakıyorum. 

Diye cevap vermişti .. 
Alinin bu sözleri; muhataptan üze 

rinde büyük bir tesir husule getirmişti. 

'( Ar/iası var) 

SORSA 
ts - 7 - 937 
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Tel et on 
man Faresi, Ebu Zer, Ammar bin ıı----------------1 
Yasir, Bera bin Aıibt Ebii Klb, ••tlkrazlar Tahvlller 
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Yeni bir milli takım 
Bu günkü idarecilerden ancak 

bunun tesbitini bekligoruzJ 
Bu günün dedi kodusunu milH 1 

takım için İstanbuJdan seçilen oyun· 
cular teşkil ediyor. Bu seçme jşi biz
de, 1924 senesinde olimpiyat için ya
pıJan ilk milli takım seçmelerinden 
beri devam ede gelen bir hastalıktır. 

Her milli maça hazırlanırken ta
kım teşkili hususunda maçdan hafta
larca evvelinden uzun münakaşalar 
dedi kodular cereyan eder. Fakat 
bütün bu gürültülerden sonra tesbit 
edilen takımın yine matluba mııvafık 

olmadığı görülür. 'iclhasıl bu güne 
kadar ideal bir milli takım seçileme· 
miştır. ve seçilemezde ..• 

Bunun başlıca sebebi, herkes ken
di kafasına göre bir milli takım yapar 
ve diğerinin yapblını begenrnez. Bu 
gün herkesin ayn ayrı tuttuğu oyun· 
cular vardır. Şayet milli takım kim
lerden teşekkül etmeli? Diye bir anket 
yapılsa gelecek her cevapta büsbütün 
ba§ka bir miJJr takım görürüz. Bina
enaleyh milli takım teşkilinde veyahut 
seçmelerinde idarecilerin daima mü
teaddit şekillerde tenkidlere maruz ka· 
lacakları muhakkatır. 

Yalnız şunu .söyliyelim kiı iki gün 
evvelki milli ve temsili takım kadrosu 
seçmelerj haricinde kalan oyuncular 
arasında kadroda bulunan bir kaç 
oyuncuya halen tercih edilebilelecck 
manlar mevcuttur. 

Eğer söylendiği gibi tavruharekette 
nazarı dikkate alınıyorsa seçilenler 
arasında milli küme maçlarında ihdas 
ettiği çirkin hareket dolayısile hakem 
tarafından iki defa sahadan çıkarılan 
bir oyuncuya tesadüf ediyoruz ki, bu 
vaziyet karşısında tavur hareketin pek 
nazan itlbera alınmadıA-ını kabul etmek 
lüıımdır. 

Bugünkü idarecilerin oyuncu seç
mesinde senelerin verdiği tecrübe do
dolayısile bu işin ehli vaziyetinde 
olduklarına kaniiz. Bundan evvelki 
senelerde millt tak1m kadrosu tesbit 
edilirken bu işteki müptedilik ve bir 
de oyuncu kayırma yüzünden en ümit 
edilen maçlarda aldığımız bozuk neti· 
eeleri çok iyi hatırlarız. Binaenaleyh, 
bugünkü idarecilerden ideal bir milli 
ve temsili takım kadrosu tesbit 
etmelerini bekliyoruz. 

AvusturY.a şampiyonu\ 
Admira gehyor 

Galatasarayın 33 üncü yıl dönÜ• 
mü münasebetiJe getirilmesi tekarrür 
eden Silavya takımı, yapacağı büyük 
turne dolayısile lstanbuldaki maç 
tarihinin değiştirilmesini istemişri. 

Sarı - kınnmlılar bu talebi kabul 
etmediklerinden Silavyanın yerine 
Ayusturya birincisi meşhur Admiranın 
getirilmesine karar veıilmiştir. 

Orta Avnıpanın en kuvvetli ta· 
kımlarından biri olan Avusturya şam· 
piyonu Admira, ilk maçını 25 Tem
muıda Taksim stadyamunda Galata-
sarayla yapacaktır. 

Mülayım ile Amerikan 
boğası karş,laşacak 

Uzun dedi kodulardan sonra Mü· 
layim-Polkumar maçı bu pazar tekrar 
yapılacaktır. Musabaka · birbirlerinin 
sırtını yere getirinceeye kadar devam 
edecektir. 

MusabaKayı Mülayim kazanırsa 

kemer i ı irazsız onun olacak gayip 
ederse Amerikalıya 500 lira verecek
tir. 

Bu karşılaşma dört kişiden mü
rekkep bir heyetin kontrolu albnda 
olacak ve verecekleri karar iki peh
livan tarafından itirazsız kabul edile
cektir. Musabaka saat 17 de başlıya· 
caktır. 

Yun an atletleri geliyor 
Yunanistanın taninmış atletlerinden 

beş kişilik bir gurup iki musabaka 
için önümüzdeki halta şehrimize gele
ceklerdir. 

Yunanlılarla ıco, 200, 800, 1500 
metro koşularla atma ve atlama mü
sabakaı yapılacak ve bu müsabakalar 
Ian1d gün devam edecektir. 

BEYOGLU HALKEV1NDEN : 
1 - Yüksek, lise ve oıta meK• 

tep talebelerinden ikmale kalanlar 
için evimizde Fransrzca, Almanca. 
lngilizce kursları açılmıştır. 

2 - Bu ayın yirmi altısından 
itibaren derslere ba!)lanacaktır. Arzu 
edenlerin müracaat ederek kayd o 1 

lunmalarını rica eyleriz • 

Görüp düşündükçe 
.--- ~ ~~ ,_,, -
KORKULUKLAR! 

Yazan: s. Gezgin 

Ne zaman antenler vınlayarak uğur şenliklerin\. erdiği koca temmuza bile 
ıruz haberler verse, ne zaman yeni bir uğursuz ay öamgasz vuruldu. Çünkii 
sava~ tehlikcsile dünyarun sinirleri ge· genel savaş onun günlcriOOe patlanuştı.ı 
rilsc, bu korkuluklar ortaya çıkıyor. H Mussolini bile: 
Hani tarlalarda. b01tanlarda paçavralar - Yeni bir kavga yirminci asxr mc-
giydirilmiş değnek kollu tek bacaklı deniyetini kökünden yıkar! 
kuş korkulukları vardır. Bunlarda tıpkı Demekten çekinmedi. Şu halde akıl 
öyle. Yalnız, tarlalara bostanlan diki- ve vicclıı.n taşıyan herkesin muharebe .. 
lenler gülünçtürler; §U insanlar lÇin kul den korktuğuna inanmak gerek. 
lanılanlar ise korkunç oluyorlar. Güzel ama, galiba herkesin dışında kal .. 

• v mı§ bir bölük var ki ikicle birde başka 
Batıdakı İspanyol bogazlaşmasm- b k f"till · t t ,., ğ .. ·· 

aş a ı enn u uşuru"-1u unu goru-
dan sonra uzak doguda Çin ve Japon 

·~· yoruz. 
kılıçlan da sıyırılınca dedıgım korku· .Bir hırsız nasıl karanlıktan bir an 

ıukl dikild.il , ' y ar gene yer yer er. kesici kalabalık ve telaştan istifade eder 
Bu korkuluklar bJtün dünyayı kana se bu yangıncı bölükte öylece dünyanın. 

boyayan, bu toprağa 25 :Oily9n . ~czar karışmasından kendilerine pay çıkarm3 
kanburukatarak, inaanlıgın behnı bu- ~ 1 . 

. d kil • ga ye tenıyor. 
kcn büyük savaş günlerın e çe mı~ 

• 
1 

d' Gazetelerde mecmualarda yer aldığı 
resım er ır. .. .3." ~ ·· .. k 1 ı h la ğ • . . . . nı goruı..ıgumuz, ·an ı ev a r c er vıc· 

Fransız, 1ngılız gJzeteler:~~-n son ge darıların bir baş kaldırışı ise, içinde müj 
len aayılar~da NJk~ ba~ ~lu~. aa~ne deler gizlendiğini umabiliriz. Çünkü 
leri var. Bır bomba ile deşilmiş koprüle· bunlar, kan, din, dil aynlıkları gözetme
rin ç~lik ~arsaklan altm~a, ağı.zlan ~n den blitünuyanık milletlerde bir gönUl 
suz bır çıglıkla açık ıehıtler, sıperlerın birliğinin varlığını gösterir. 
telörgülerinde. sarkan parça parça gö~- Böyle bir varlık ise yann lNyük bit' 
deler, devrilmıı t~plar, kadana le~lerı kuvvet olabilir. Belki bu vicdan aydmlıfı 
ve ta uzaklarda aglayan nineler, kadın- içinde tarih bile, artık istila ve yaf .. 
lar, açlıktan iskeletleşen yavrular ..• ma muharebelerini kahramanhk dea .. 

Blitün bunlar alabildiğine büyütüle- tanlan gibi alkışlamayacak, ulusal bir 
rek, gazetelere baadıyor. Hepsinin leke sayacaktır. " 
altında o acı günlerin korkuçluğunu çiz Fakat eğer o resimler ndecc bircı: 

meğe çalıpn satırlar var. İçinde bir kaç korkuluktan ibaret iseler2 o zaman hali-. 
milletin istiklal bayraklarına, devrim miz nereye varır bilmem. 
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Derşimliler kendilerini tahrik 
eden adamı nasıl öldürdüler ? ŞEHiR HABERLERi 
(Üstyanı birincide) İşte birkaç satırla anlattığımız j\li~ 

Ve kitlerimizin 
Moskovadaki 
ziyaıetleıi 

Moakova 16 (A. A.) Tas ajansı 
bildiriyor: 

Dün B. Zekai Apaydın, B. 
Rüştü Aras ve Şükrü Kaya §e
reflerine bir akşam ziyafeti ver -
miştir. Ziyafette Bh •. Molotof. Mi 
koyan, Ejof, Litvinof, Mejlauk, 
Sudiin, Budenny, Stomonyaliof, 
vekillere refaket etmekte olan ze 
vat ve Türkiye elçiliği erkaru ha.: 
zır bulunmuşlardır. 

Ziyafetten sonra yapılan kabul 
ruminde kordiplomatik, hükumet 
azası, Sovyet müessesatı zimam
dal"lan, sanat ve matbuat mümes
silleri hazır bulunmu,Iardrr. 

Moskova, 16 (A.A.) -Türk ve
killeri B. Rüştü Aras, Şükrü Ka
ya ve yanlarındaki zevat dün Mos
kova metropolitenini (tünelini) 
ziyaret etmişlerdir. 

Tayyareci ~adının 
aranmasından 

vazgeçildi 
Loiıdra, 16 (Hususi) - Nev

yorktan biJdirildiğine göte, met: 
hur tayyareci kadın Amelia Er
hart ile arkadatı yüzbatı Noonan, 
deniz ve hava vesaiti ile yapılan 
bütün arattırmalara rağmen bu
lunamamıtlardır. Amerika hüku· 
meti, iki tayyareciyi, eğer llenüz 
sağ İseler, mukadderatlarına ter
ketm.iştir. 

Vaşington hükfuneti bütün A
merika tebaalılarının Okyanuslar 
'.iz.er~nden uçmalarını yasak et
nnştrr. , 

ispanyada: 
Üst tarafı 1 inci de 

.Fakat, İspanya harbinin diğer milletlerle 
olan alakası, bilhassa dahilde muharebe
nin atalet peyda etmesi üzerine, ortaya 
tehlikeli bir vaziyet çıkarıyor. Çünkü 

, lktısat Vekilimizin 
değeri i sözleri 

Kooperatifler 
Dış plyasalaıdahi 
müşterileı imlze 
itimat veı ecek 

lzmir, 16 (Hususi) - lktısat 
Vekili B. Celal Bayar, incir ve ü
züm müstahsillerinin konferansı
na başkanlık etmi~ ve müstahsil
lerin kurdukları kooperatifler mü
nasebetiyle, kooperatifçilik siya
setimiz hakkında değerli sözler 
söylemiştir. 

B. Celal Bayar kooperatiflerin 
faydasını şu suretle anlatmıştır: 

"Biliyorsunuz ki, kooperatif, 
haddizatinde çok iyi ve çok fay
dalı bir teeşkküldür. Ortaklarının 
menfaatlerini korur, içtimai terbi
ye verir ve kendine mahsus ahla
ki düsturlar vardır. 

Bunun ehemmiyetini size §U şe
kilde hulasa edebilirim: 

1) Burada kooperatife dahil 
binlerce ailenin maişetlerinin te
mini ve kazançları, 

2) Hüktimet cephesinden harici 
ticaretimizin teşkilatlandınlması 
gi1bi mühim işle,· mevzuubahis ko
operatif teşekkü\:inde esas olan 
ilk şart Egede mevcuttur. Koope
ratife dahil olan ortakların kendi 
menfaatlerini bilerek takibetmesi, 
Ege mmtakasında bu şart da mev
cuttur. Cünkü Egeliler münevver 
vatandatlardır. 

lktrsat Vekili bundan sonra 
harici ihracatımızda mühim bir 
mevkii olan üzüm ve incir ticare
t~i~ hakkında şu sözleri söyle
mıştır: 

"Bizim üzüm.ve incir için yapa
cağımız en mühim İf bunların ka
litesini yükseltmek ve bu mahsul
leri tem.iz işlemek ve kalitenin de
ğ!.şmiyeceği hususunda alıcıya em
nıyet vermektir. içerisinde çürük 
yoktur, dediğimiz zaman, kat'i s.u
r~t.te çürük bulunmamalıdır. lçe
rısınde bu tipten h~ka yoktur de
diğimiz zaman, başka tip bulun
mamalıdır. 

An karadan 

Yeni nakil 
.tayinler 

ve 

.! alçın kayalar ve korkunç mağara havatmı fesat sokmak ve kan döktlll 
larda ya~ayan. lıa} almtla en yakın ka- m~kle geçirmi~tir. Onu öldürenler J• 
zalara kadar bile gitmeyen cahil Tun· hirkaç gün eneline kadar muhaleftlı 
ce1ilillcr için yazdığı manzumelerin iştirak eden Tuceli'lilerdir. Hiiklı 
h<'psinde irticaı ve yalanı ti8~I} ordu. met kuv' etlerine karşı durmanın irıt 

'' Göniil gel gezelim .l\lunzur dağını kansız olduğunu Ye 1ıükı1metin Ttı~ 
N<' hoş memlekettir ili Dersimin <'elintleki 118rekatıru görünce Afü11 

Malmüdürleri arasında St'yran edin Sultan d~~ını huhnu~lar ve: ''Bütün felaketler Jıe' 
Ankara, 16 (Telefonla) - Mal- NP lıo~ çi~ckleri gülii Derı:;İmin .~enin yüzünden başımıza geliyor., ?1 

müdürlükler ve defterdarlıklar a- Diye ba~layan uzun hir ın:ınzame:;in yerek kendiı;ini. karısını ve yiğenıd 
rasmda yeniden §U nakil ve tayin- de Tuncı>linin asırlardır cf sane,..ine ö1cliirmüşlerdir. 
ler yapılmıttrr. inandı~ı l\Iunzım Sultan d:ığı g"hi tapı Ali~iri hezimet.ne rağmen ınukare 

Koçhisar malmüdürü H.ayri H.ay nılan yerleri ijne l)iirerek melanetini ı>a lnıete karar nr_d~ğ~ ~en~isini. öldürıt1~ 
manaya; Kavaktan Şevkı Pasın- çıyor<lu. ) e ~clenlrcln hırını oldunnesı karı 
lere; Çıldırdan Fuat Savsata; Ber- Ali Ş:rin :-ene!nce siiren mücadelesi Zarıfenin ele h:r ki~iyi tabanca ile )'8 

gama malmüdürü Haş~m Dar def- nin lıikfıyclerini, ' Der.•imin iç yüzü., ralaına:-mdan pek açık olar<•k anlaşıl 
terdarlığına; Manisadan Süley- yazmnda :sırası gelince anlataca~m1• makta•lır. . 
man Siirde tayin edilmişlerdir. Burıtda. onıın üldürülü .. ii ile haki- Henüz eJe geçnıiyen Seyit Rıza bıl 

Sıhhat Miidürlüklerincle k_ate_n Tı_mcdine mtmıHat olan tehlike· ~aç _güne kadar ele geçecektir. Esa~;f 
Ankara 16 (Telefonla) - Kay- lı hır mıkrobun ortarlaıı kalclınl drğına ~~vıt Rız:ımn yanında genç karı~ı 1 

seri sıhhat müdürü Mustafa Züh- i~arf'l ettikten ~onra Iıavatm<lan kısaca hıı kaç adamı , .e o~lu Şahi.o kalmı~U 
tü Gaziantep sıhhat müdürlüğüne; hahı;etnıck i'.'>tiyorurv. " Son f(ii~lere kadar nmhalefette ka~ıı 
Manisa · hükumet doktoru Rıfat Diismcmla l>ir olnn lım"n ,.e Dersımde t?mnan Zevnelin. kencl1 

sıhh~t müdiirlüğüne; İnegöl hü - Ali Şi.r Çarlık Hu~\:N zamanında Rus damlarr ile, Ali~;ri öldümıesi hayıh1 
kUm.et doktoru Tevfik Kayseri sıh ordusu Eriin<'ana kadar ilerlediği vakit larrn. hiikf•me!in meden.ile~tirme ~iy 
hat müdürlüğüne nakledilmiştir. yalan 'e tezvirle bazı fi"iretleri kandır setini tamam ile anlamış oldukalarl' 

Ü~üncü mış. 'e dii~man tarafı;a geçerek Üs· göstermektedir. . 
Umumi müfettişlik istatistik mü mmılı ordusuna karşı harbe girişmiı;;ti. NIY AZI AHMET 

dürlüğüne istatistik umum rnıü- Bunun nıana:.ı açıktı. l\Iacerapereı:>t ;er Yarınki sayımızda 
dürlüğü şeflerinden B. Ali tayin srri <IU~ınan taraf mda mnvaffakivet 
edilmiştir. giisterehilirsc Dersimde kendisine ·en 

Gümrük Ve inhisarlar hüyiik ıneYki ,.e nııfuzu temin edecek 
Muhasebe Müdürlüğü ve Dcrfıiın imparatorluğunu ( !) kura-

A~ara, 16 (Telefonla) - Ye- caktr. 
ni bir kanunla nıaliye vekaletine .Fakat im plan Çarlık Ru!'ya~ı ordu· 
bağlanan gümrük ve inhi.sarlar ve- sunun geri çckilmCı'li ile suy~ dü,,tü ,.e 
kaleti mühasebe müdürlüğüne ait aldatılan Dersirnliler de Ali Şirin" haha 
kadro tasdik edilmiştir. . setini anladılar. Onu içlerine almadılar 

Yeni kadroya göre, halen bu . A_li. Şir. fesat mikrohunu saçınayi 
muhasebede çalışanlar yerinde hı- hıldıgı kadar nufuz etmegi de bilen bir 
rakılmış, muhasebe müdürü bir adam olclu~ıından alevlıinde bunca talı 
derece terfi etmiştir. . ~Jkiit yaptığı Ü,;ınanlı. or<lnt"una girme-
T aze Meyva Ve Sebze Nakliyatı ge mmaffak oldu. Bir müddet Oı;manlı 

Ankara 16 (Telefonla) - Dev- ordn~unda <:alı~tıktan sonra tekrar Der 
let denıiryolları yaş meyva, sebze, sime döndü . 
taze e~, balrk ve yoğurt nakliya- . Ali Şir. gayesine ulaşmak için lıic; 
tına aıt ucuz tarifeyi Avrupa hat- hır fırsatı kaçırmak i~tenwdiginden in 
hna da teşmil etmiştir. kıJabrmızm haşlanğıçrnda ve istiklal 

Bundan başka, kavun, karpuz harbi esnasında da Türk ordusunu gt•ri 
nakliye ücretlerinde yüzde yirmi elen 'urmağa çalr~tr. Dlişnıanla hirleı::e 
tenzilat yapılmıştır. rek tahrikatına devam etti. Fakat lı;r 

Selaniğin yeni adı 
Sofya, 16 (Hususi muhabiri

mizden - Royter ajansınm Ati
nadan bildirdiğine göre kral ira
desiyle Selaniğin adı T esalonik 
Ye çevrilmistir. Mektup ve telgraf· 
lar yeni adla yazılacaktır. Aksi 
takdirde mektup ve diğer irsalat 
yerlerine verilmiyecektir. 

ınulıaJ ifeti surat, şiddl":tle malıvelnıeğe 
kadir Türk orc!ut-u kar~mrnla gene 
Türk orchısu kar~ısında gene ıuüııhe· 
münhezim oldu. 

Son talı rilditı 
Ali Şi~in son tahrikatı da kendi ha~ı 

nı yedi ve Tunceli ebedi sükii11 ,.e ref a 
hma ka, ustu. 

Ali Şir, ~bu defa <la h~zı aşiretleri iğ 
fal edeı·ck ayaklan<l mm~tı. Cahil hal
ka: 

Ali Şir'i öldürenlerin resimler 
ve muharrlrimize anlattıkları 

lstanbuıu 
temizliği 

(Ba~ıarafı / inci sayı/ada) 
yerilecek olan bu teşkil at do~ruda 
doğruya bir kromometre intizamı il 
vazifesini yapmalıdır. 

Evvelki gece yansından iki saat sonr 
lstanbulun ana caddelerinden geli 
geçmiş etrafı tetkik etn · ola 
bir arkadaşımız mi:şahedesin.J biı 
nakletti : gecenin bu saatinde bi:tiil 
ı stanbulun ana caddelerinde bir te\ 
temizlik amelesi görülmemiştir 1 çünlrl' 
lstanbulda temizlik amelesi sabahleyi~ 
saat beşten sonra çalışıyor; } aniJ".eı kel 

uykudan 1 a1ktığı, şehirde emumi hala· 
tın başladığı bir zamanda sokaklardafl 
çopler toplanıyor, yine o zaman yol• 
ların süprülmesine uğraşılıyor ! 

İspanya iki taraftan birinin kazanma 
sın.da menfaati olan büyük devletler • 
rin müdahalesi her an içi nkorku vermek 
tc. 

Son günlerde Fransa İspanya ile ken 
disi arasındaki hudutta bulunan kontrol 
nizamını kaldırdı. Bugün, bundan istifa 
de ederek, Belçikada komünist gönüllü
leri toplandığı haber veriliyor. 

Şerefli bir tüccar bono müdde
ti gelince borcunu gününde öde
~ek i~in nasıl hassasiyet göste
nrse hız de ayni hassasivetle mar
kamızın gösterdiği şekilde mah 
temin etmeyi bir feref borcu bil- --------------
meliyiz. Bunu hepimiz biliyoruz. Atatürkle E "gan ''B u topraklarda lıi<' bir hükunıelin 

Halbuki fstanbulun sokaklarıııı 
süpürmek, çöplerini toplayıp taşımsı. 
en aşağı beş, altı saat ister. Hal~ 
sabah sokaklara döküldükten ~ onr8 
yolların süprillmesi ne demektir ? bif 
taraftan hastalık mikrobu neşr ed:yof 
diye sinek mücadelesi açıyoruz; di~er 
tarafü:n halk evlerinden çıktıktarı 
sonra sokakları sulamaksJzın süpiir" 
terek toz1ar ile etrafa kara sinekJer• 
den yüz kerre, bin kerre fazla hasta• 
lık tohumları saçıyoruz ! 

~ooperatiflerin yapacağı en mü- l 4 

hım ve esash vazife de bu olacak- padişah ara
trr. A.v~padaki müşterilerin koo-

hakkı yoktur. Dcılelertmiztlen bize mi
ras kalınıştır. ~ e diye lıükiiıneti sokup 
rahatımızr bozalım? Eger hükumet gi
rerıse arlık elimiz kolumuz ba;;lanaC'ak 

Kontrol siyasetinin bulun<iuğu bu buh 
rana aarc olmak üzer İngiltere belki ye
ni bir kontrol planı hazırladı. Bu dün 
Londrada ademi müdahale komitesinde 
müzakere olunacaktı. Fakat, murahhas
lar hükumetlerin.den henüz kati talimat 
alm:ıdıklannr bildirdiler, müzakere geri 
kaldr. 

ı>erat~f ın markasmr görünce ona sın da 
~er cıhetçe emniyet gelmesi ve i
tıma~ımn sarsılmaamsı lazımdır. 
Bu cıhet temin ediı!diği takdirde 
°""hsuHerimizin satışı için endişe 

diyordu. 
0 

• 

.. B~ propagandanın mana,,ı şu idi: 

İspanyay dair olan diğer haberleri a • 
§ağıda neşrediyoruz: 

İNGİLTERE ALMANYAY A YARAN • 
M AK İSTİYORMUŞ? 

Londra 16, (Hususi - Avam kamara 
&ında, işçi muhalif partisi lideri B. At· 
tlee, İngiliz teklifini telhis etmiş ve bu te:C 
Jifing ayri adilane, fena tanzim edilmiş ve 
tehlikeli olduğunu söylemiştir. 

Müteakiben İspanydakai iki tarafın 
muharip sıfatını tanımak hakkmdaki İn
giliz teklifini tenkit eden B. Att!ee, İn 
giltere hükmetinin Bitlerin hoşuna git
mekten ba:;ka bir şey dJşünmed:ğini söy 
!emiştir. 

(MİLLİ BAYRAM) 

yoktur. 

Y 'rmı yedi senede 
yirmi yedi çocukr 

Irlandada 27 çoc.uk]u bir aile 
varmış. Belki, bu aile çok çocuk 
yetiştirm~du rekor kırmıf oluryor 
Fa.kat, Bu rekorun asıl ehemmiye
ti, bu ailenin yetiştirmesidir! 

27 Çocuktan bugün 12 si &ağ
dır. Bunların da dördü evlenmiş, 
ikisi ni~anlı imiJ. Biri de lrlanda 
ordsundıı boks ~mpiyonu imiş. 

Ailenin babau olan Kerry karı
siyle 17·yaşında evlenmis. Kansı 
da o zaman 17 yaşında imiş. 

Bugün, evlenmiş bulunan dört 
çocukları da ana.larındaın, babala
rından a,ağı kalmak i.tem"'mİf 

Salamaanca, 16 - (A.A) General fran· olmalıdırlar ki, onlara hepsi bir-
ko, komünizme karşı milli kıyamın yıl- den 22 torun yetiştirmiş bulunu
dönümü olan temmuzu milli: bayram ilan yorlar ! 
etmiş ve bu hususta bir kararname çıkar --------------
mıştır. General, 18 temmuz 1937 tari'-" ile tesi, general Frankonun beyanatını kati . 
18 temmuz 1938 tarihi arasındaki dev- yetle tekzip etmektedir. General bu be
reyi (ikinci zafer ... enesi) diye t~snıiye yanahnda Leon Blumun. Valancianın 
ctmeğe karar vermistır. teşvikile, İspanya.da bir n:(itareke alcte -

FRANSA TAVASSUT EDtLMEStNtj dilmesi için bir kaç hükumetin ve bilhas 

1lEDİ ~ j ıa Amerikanın tavassutunu istemiş oldu-
Paria 18 (A. A.) - Popoulaire gazc - funu ıöylemi§tir. · ..... 

Üst ~·anı birincide Hukuınct hize hakim olursa ne ı.oyğun 
Afganistan PaJi~hı Maı·este J k b"J r- en 11 • yapa ı t'<'egiz, ne de clii:;:manları 

Mohammed Zahir Hem mrzı öldürebiler.egiz. 

KABiL ç 
Saadabad misakının imzası mü- }• n J 

nasebetiyle göndermek lütfünda - a pon 
bulundukları telgrafı büyük bir (Üstyam birincide) 
memnuniyetle ald11mı. Dört kardeş Amerika Vaziyeti Çok CiddAı 
millet arasında mevcut en sıkı dost 
luk rabıtalarını bir kat daha teyit görüyor 
ederek cihan sulhünün esaslı des- Vaşington, 16 (A.A.) - Rcisi-
teklerinden birisini t~kU eden hu cumhur Ruzvelt, hafta tatilini 
mühim eserin, milletlerimizin ha- mutadı hilafı olarak Vaşingtonda 

geçirecektir. Buna sebep Uzak 
r!ş severliği sayesinde meydana Şarkta vaziyetin çok ciddi bir ma-
gelmif olması hepimiz icin iftiha- hiyet arzetmesidir. 
rı mucip bir hadisedir .• Saadabad Üç Milyon Asker Hazırlanıvo" r 
misakının milletlerimize kutlu ol- L " 

ondra, 16 - Tokyodan gaze-masını te-:nenn\ ederken bu hayırlı I · 
vesile ile zatı hümayunlarmın sıh- te. erın aldığı haberlere göre; üç 

mılyon Japon ihtiyat efradı "rduhat ve saadetini ve kardeş Afga-
. ya çağırşlmak üzere hazırlanma 

nıstanın refah ve ikbalini yürek- emrini almı~Lrr. 
ten dilemekle •bahtiyarım .. 

Hadise Karşısında 
K. Atatürk Sovyetler 

--s-=--E-~. z ____ E ____ N___ Londra, 16 - Moskovadan biJ... 

TE-RZiHANESi 
Sahilıi: İhsan Yavuz Sezen 

Şık giyinenlerin 
terzisidir 

E!;n cıızıp m:ıdeller, mevsimlik metin 
ne şık kumaşlar. 

lsta>ıbul Yeni Postahane kar§Utındo f 

di.rildiğine göre, Sovyetler Birliği 
Çın - Japon ihtilafında Cin tara
fında hulunmaktadır. Fakat Sov
yet 1erin r .... s!:li siyaseti doğnıdan 
dobuya müdahale etmemeyi em
reder .. 

Esasen, dış Mogo!istanın Sov
yetler Birliği ile iı:rzaladığı karşı
lrklı yardım misakı Sovyetle~le 
Japonya aarsında bir ihtilafın doğ 
masına ma,ni olmaktadır. 

lstanbulun temizlik amelesi kad· 
resu noksan olabilir. Bu hal tanz;fat 
amelesinin ikiye ayrılarak büyük kıS' 
mının gece yarısından sonra sabah8 

kadar çalıştırılmasına, henüz sokak• 
!arda umumi hayat faaliyeti başlamak• 
s zın çöplerin kaldmlmasına manimİ"' 
dir? 

ASIM US 

Dünyanın en uzun ti ıml 
Dünyanın en uzun filmi olac~ 

olan film Les Anceles' de çevriirııt 
ye ha,landı. 

Mevzuu İncil' den alınan l:ıı' 
filmde 227 vak'a geçmektedir· 
Bunlar, lncilden alınmış vakal"t"' 
dır. Film o kadar uzun olacal<tl 
ki, bir defada gösterilmek isterı5~ 
seyircilerin sinemada tam 32 sB-~ 
kalmaları lazım gelecek ... Onurı ı· 
çin, film birkaç def ada parça pıı1 

ça gösterilecektir. 
t09 ;atında en yUksek 

dala çıkan adam 
Japonyada 109 Y&§ıında bir İ~: 

tiyar memleketin en yüksek da.I 
olan F uciyama dağının tepesi11' 
çıkmıştır. 

J:"\nonyamn en ih•iyar ada.J!ll ~ 
lan Toysiro lto hu dağa bir tt1, 
yah kafilesini götiirmüt ve oııJş 
ra yol göstennİ§tir. 

e· Bu suretle, memlekette yaş r 
korunu kırdığı gibi, dağcılık ~ 
korunu da ikırmı:ı oluyor. ..:'"'"f 



SATILIK, KiRALIK EV, ARSA, 
Müteferrik ve saire 

1ı BU 
')l LUNMAz FIRSAT 
" -Şişli ·ı 

•t· 1 e Bomonti arasında çok 
ı ına}ı y lın . 
d apı ı~ sekız odalı mo· 
tı:rn ve kUbJk kArgir ev satılık. 
A ve bahçesi çok muntazamdır. 

rzu edenlerin Servisimize mU
racaatıarı. 

~UHASIP 
'10 - Tic • 

b" arı muhasebe malOmatı olan 

6 

1~ g~nç her türlü yazı ve muha· 
e e ış1erinde çalı§mak üzere iı a· 

nyor. 

lsteyenlerin servisimize müra· 
caattarı. i 

JŞ ARAYOR 
'42 - ş · . 

ırıo:et veya milesseıelerde oda 
c;Irk hıtiyorum. tik tahsilimi bi • 
tırdiın t:- k" . . k . 
1 

· r..s ı ııgorta şır etınde ça· 
ıştığıma dair elimde bonservisim 
vardır. 

DEVREN SATJUK BAKKAL VE 

44 AŞÇI DUKKANl 
- Muhitinde . • . f 1 b' ·ı . . ışçısı az a ve ır aı eyı 

geçındirecek kadar mUşterisi olan 
bakkal ve aşçı dükkanı devrrn sa. 
tılıktır. İstiyenlerin servisimize mü· 
racaatlarr 

}( . 
lRALIK VE SATILIK HER TORLU 

KONFORJ HA VJ HANE 
15 

- Ay.aspaşa GümUısuyu civannda 
denıze nezjlretli kagir 6 odalı ay· 

rıca sineklere karşı tel kafesli. hava 
~-ılı, elektrik, terkos, telefon, ga-

J ve aynca mutbak ve çamaşırlık 
alaturka ve alagfranga banyo, tu
valet, sekiz yUz metre murabba ha· 
fuztu ve akar sulu denize nezareti 
çiçllc hahçesini havi mUceddet hane 
hem 45 liraya kiralık ve hem de 
ıatılıktır. Arzu edenlerin servisi. 
rnize müracaatları. 

4~ ·~ .. RUSÇA TERCOı..-.U: ... 
· Mukemmel Rusça bilen ve tercU
rnanJığınr yapabilir bir müessesede 
ıttttümanlık ve tercih edilecek eser 

4? 

er için iJ anyor. .., 

INGILtZCE, FRANSIZCA 

- Dersler tecrübeli bir profesör ta· 
rafından ikmale kalanları ve kollej. 
lere girmek istiyenleri iyi hazırlr· 
yor. Ders vermek için sayfiyeye, 
ev~ ve her yere gider. F:yatlar mU
saıt. Arzu edenlerin servisimize 
milracaatJarı. 

SA . 
''TILIK MUFREZ ARSALAR 

48 - BU .. k 
Yll derede ifraz edilmiı 40 kil. 

~ur parça ana satılır. Talip olan· 
arın servisimize mUracaatlan. 

49 SATJLIK HANE 

bir kapitale. ihtiyaç vardır. Yapmak 
arzu edenlerin V AKIT Propagan
da servisine müracaatları . 

lŞ ARIYOR 
54 - İlkmekteb mezuniyim. Biraz Fran

snca bilirir.l. Herhangi bir mües· 
sesede yazı işlerile çalışmak isti· 
yorum. 

SATILIK PRESO MAKiNESi 
55 - Demir ve madeni eşya işleri ya· 

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

ACELE SATILIK EV 

56 - Kadıköy Şifa, Yoğurtçupark yo
kuşunda 8 oda, bir banyo, elektrik 
havagazı, terkos suyu, bir kuyu 
1800 arşm mey vah bahçe, odalar 
Kalamrş, Çamlıca, Fenerbahçeyi 
görUr. Fevkalade manzarayı havi. 
Almak istiyenlerin Servisimin 
müracaatları. 

SATILIK EV 
57 - Tarabyada, denize nazır, iskele· 

den beş dakika, kamilen kirgir, 
12 odalı ve bahçeli bir ev pek çok 

ucuz fiyatla satılıktır. Arzu edenlerin 
Servisimize mUracatlarr. 

DEVREN KiRALIK VEYA SATILIK 
KAHVE 

58 - Beyoğlu İstiklal caddesinin en it· 
lck yerinde 24 masa üstleri camlı 

ve 72 sandalyesi bulunan bir kah· 
ve kiralık veya satılıktır. AJaıak 
istiyenlerin Servisimize müracat· 
lan. 

ARNAVUTKOYONDE SATILIK EV 

59 - Kanlıcadan Beylerbeyine kadar 
Boğaza nazır, iki bUyük balkon, 
ter kos, elektrik. hamam, ıarniç 

ve tulumba tertibatı, tahtaları 

geçme, kapılan mavun, camlan 
buzlu içi dışı yağhboya, bahçesin
de her türlü ağaç ve çiçekler 
muşamba döşeli yedi odalı acele 
satılıktır. Şi!li • Ayazpap • Tak
sim - Cihangir taraflannda apar
tımanı olanlarla değişmek ve va
ziyete göre fiyat farkı vermek 
mUmkUnoJr. Arzu edenlerin Ser
visimize milracaatları. 

SA TlLIK VE KiRALIK 1Kl HANE 

60 - Balat ça11ıaına iki dakika mesafe
de Keımekaya mahallesinde Tek
ke karıısında ikişer odalı iki ha-

ne satılık veya kiralıktır. Görmek 
istiyenlerin pazar günleri saat 12 
ye kadar 4 numaralı haneye mü-

rı-tamUN 17 TEM~ruz 1937 

'EN GÜZEL 

~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~----~--~--~~~~~----~------~------
Eyüp sulh hukuk hakimliğinden: t 
Cemile tarafından kocası Ramiz al

leyhine sulh te§ebbüsü yapılmak için 
verilen istida üzerine : müddeialeyh 
Ramize Fener Cibali lncebel .Ö
kak 15 numarada yapılan tebliğata mez 
kUr adreste evvelve ahır böyle -Oir kim 
se otuı;nadığrmübaşirin meşruhatından 
anlaJılmış olduğundan bu kre illnen 
tobliğata karar verilmiı ve ilan için de 
10 gün müd<iet konulmu§ olduğundan 

celsei muhakeme olan 6-8-937 cu
martesi de mahkemede hazır bulunma
ax ve gelmediği veya ·bir vekil gönder
mediği takdirde muhakemenin gıyabm 

da devam edeceği malum olmak üzere 
keyfiyet usulun 499 uncu maddesi mu
cibince 10 gün müddetle ilan olunur. 

22598 

Türk Hava Kurulııu 
Boy.dk PiyangoSu :. 

4. üncü keşide 11 Ağustos 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 50.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000, liralık 
1kramiyelerle ( 20.000 ve 10.000) liralık 

· iki adet mükafat vardır. 
DiKKAT: • 

Bilet alan herkes 7. Ağustos 1937 günü alqamma ICaClar biletini de .. 
ği§tinnit bulumnahdr. 

Bu tarihten IOnra bilet üzerindeki hakkı ıakıt olur .•• 

- Büyükderede altı odalı hane mak
~uan 1600 liraya satılıktır. Birinci 

an tuğladandır. Servisimize mil. 
tacaat 

racaat edebiirler. (V. P. 1622) ~-~--~-.-:..-..-.:~-9-9-b_e_k_B_e_l_edlye 
iKMALE KALAN TALEBELERE bahçesinde 

IstanbulVakıflarDirektö1lüğü ilanları 
)\_.\ . 

RT ALDA SA Ti LIK ARSALAR· so • 
-;

2
• .'1. 8 dönümlük arsalar satılıktır. 
alıp olanlann servisimize müra

caatıan. 

BOSTANClDA sı _ 
2 

r 68 arşın satılık arsa, talip olanla· s ın serv· . . 2 _ t . ısımıze müracaatları • 
llgıitere ve Fransada tahslini ik· 

ınaı et . b" Ok ınıı ır bayan tarafından 
t" •ford usuliJe İngilizce ve Paris 

61 - Türkçe, felsefe, edebiyat ve Al
manca dersleri mekteb program· 
!arına göre verilir. İkmalde sene 
kaybetmek tehlikesi kalmaz. Ser
visimize müracaat. 

SATILIK ARSA 

62 - Sultanahmet civarında Kadirgach 
Kadirga limanı caddesi üzerinde 
arkası Kadirga bostanı ve devaire 
yakınlığı olan ve içinde evlik ta
şı ve seçme ağaçları ~'lulunan 312 

BU AKŞAM 
PlPlÇA 

Operet 3 perde 
Orkestra Bale 

Pazar ak,amı Bostancı iskele 
Aile bahçesinde 

Sah akıamı Anadoluhiıar 
idman Yurdu hahçeıinde 

21 Çarıamba ak,amı Büyüka·da 
iskele tiyatrosunda 

Semti meşhur 
ve mahallesi 

Çarşıda 
,, 

T ercümanyunuıJ 

Cadde veya Sok. 

Sahaflar' da 
Hacım emiş 
Drağ'man. 

Nu. Cinsi Muhammen 
ayhtı 

Llra K. 
95 Dükkan 20 00 

13 ,, 1 ()() 
ı 3 Baraka ve Bahça 4 (~ 

Yukarda yazılı mahaller 938 -ıeneıi- mayıs nihayetine kadar kiraya verilmek 
tize re açı kartmnıya konmuıtur. İstekliler ı 9-temmuz-93 7 pazartesi günün saat i 5 
e kadar çenberlitaşta lsanbul vakıflar baımüdürlüğünde Akarat kalemine gel • 
meleri. ( 4022) 

ıcaret k . . ]' ıne tebı usulıle Fransızca 
ısan de l . . 

arşın arsa satılıktır. İstiyenlerin --------------
Servisimize müracaatları. ı ... - YENi ROMANLAR 

Semtimeşhur ve 
mahallesi 

Çadde veya 
sokağı 

Nu. Cinsi Muhammen 
kirası j" rs erı ve ayrıca pıyano ve 

c~nas~k dersleri v~rilir. Arzu 
"' .nlerın V AKIT Propaganda ser. 
ısıne mUracaatlan. 

S3 i<ARLI BiR iŞ 
- t. 

11 
§ın ehli ve mütehassısı olan bir 

5 
a~atklir tarafından çok mUhim ve 

SATILTK ARSA 

63 - Aksar~yda Molla Gürani mahal
lesinde Tevfik Fikret sokağında 
Tramv:ı.y caddesine 40 metre me
safede 223 metro murabbaı arsa 
satılıktır. Görmek istiyenlerin 0 

klirlr bir İJ için J 50000 liralık 
-'11'- llı.ı111ar1 al k k . . 1 . ,_ ıı;ara ma veya satma '5tıycn crın ve bu itlerle alakadar oJanlann 
"lf Citdd • d 

Servisimize müracaatları. 

t. csındc VA KIT Yurdun a VA KIT Propaganda servisine mliracaat· 

Çıplaklar 
100 Kuruı 

Açlıl< 
50 Kuruı 

Çenberlitaşta 

Ayvansaray korucu 
mehmet çelebi 
Cerrahpaşa kürübaşı 

Tavukpazarı 

Kuyulu 

• 
1 

73 

Hüseyinağa 

camii 
Mehmed çe
lebi camii 
Ahmed ket· 
hüda camii 

Lira K. 
ıs oo 

5 00 

8 00 

Unkapanı, Yavuz ersinan Çeşme 2 DükkSn 5 00 
Yazan: Çarşıda 2 incirlihan iiStkatta 22 Oda 2 50 

Refik Ahmed Çelebi oğlu aliaddin Çavuşbaşt 12 • 14 Han 40 00 
SEVENGIL Yukarda yazılı mahaller 938 senesi Mayıs sonuna kadar pazarlıkla kiraya 

1 
verileceğinden istekliler 22 Temmuz 937 perşembe fiinü saat 15 e kadar pey 

Dağıtma yeri VAKiT kütüpanesi paralarile beraber Çenberlitaşta lstanbul Vakıflar Başmüdürlütfınde akarat 
kalemine gelmeleri. ( 4303 ) 

:ıRlll\t doktoru 1:---··----• .... --------;:: ---------., ecaetın Atasa,guil OözHeklml 5 AF o Gorio Baba 
4ı licr ıu Dı·. Şükrü Ertan A. Dode. H. Rilat H. Bahak. H. Rifat 
~ 'lidc 't n 

16
•
30 

dan 
20 

ye kadaı Cağaloflu Nurut\amaniye cad. No. sr Sayfıycde okunacak güzel Sayfiyeye gitmemen evvel mutla-
C 

11lıtrıara ~YYare apartımanlannda daire (Cel:a1of1u Eczanesi yarunda) i ka bir tane tedarik edin. Büyük 
11~artea· de hastalannı kabul eder b r roman 

tı:luarcıı 1 
tUnleri 14 den 20 yt kıdaı i••••T•e•le•r•on•'•2,•2•5•6•6••••i VAKIT Kitabevi. 100 kuruş roman c Parasızdır, ıa.. _______ _. __ , ___ : V AKIT Kitabevi • 100 Jiu.ru§ ____________________ ..._ __ 

ZAYİ 

244? numaralı araba.er ehTiyetnaın• 
mi zayi ettim, yeniaini çıkaracafmıdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Hüseyin ol'lu Ahmet 
%2602 
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HAYlll 1TiH \ 
ÇIZlllJ 
"" 

Devlet Demıryo/ları ve Limonları işletme 
. " Umum idares; ilanları 

Muhammen bedeli (5860) lira olan porselen telgraf ve elektrik izolatörle
ri 1.9.1937 Çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada Nafia 
Vekaleti binası içinde Malzeme dairesir:de toplanan Merkez dokuzuncu art~ 
ma Ve eksiltme komısyonunca satın ::ı.Jınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (439,50) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5.1936 gün ve 3297 veya 1.7.1937 g. 
3645 No lu nüshasında int~ar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesi
ka ve tekliflerini .ayni gün saat 14,30 a kadar İdare malzeme dairesindeki ko
misyon reisliğine vermeleri 18.zmıwr 

Şartnameler parasız olarak Aıikarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşa-
da. Tesellüm ve sevk şefliğiİıdcn dağıtılmaktadır. (4207) 

Ankara istasyan meydanının tesviyesi, türabiyesi, Blokajlanınasr, §~elenmeai 
asfallanması, Bordür taılanrun yapılması elektrik tenviratı i~in ve kanalizasyona 

ait bUtiln tesisatin yapilmasi kapali zarf usulile ekailtmiye konmugtur. 
1 - Bu işlerin muhammen keıil bedeli 83058 liradır. 

2 -İstekliler bu işe ait şartname, plan ve sair evrakı D. D. Yollarinin Ankara 
Sirkeci, Haydarpaşa ve İzmir veznelerinden 4,ı S lira mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 2 8/937 tarihinde pazartesi günü aaat ıs te Ankarada D. D . 
:Yollan iıletme umum müd\irlüiü Yol dairesi binasnda toplanacak merkez birinci 
komisyonunca yapılacaktır. 

4 -Eksiltmiye girebiilmek için isteklılerin apğrda yazılı teminat ve vesaiki 
ayni gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine teılim etmiı olmalan Iazımdır. 

a - 2490 sayılı kanunun 16 ncı ve 117 nci maddelerine uygun 5403 liralık 

1 \ 

Şirketi 
Hayri yeden: 

Bojaz tenezzUhU bu Cumartesi mehtaba raathY 
Bu cumartesi Köprüden 14,15 de kalkacak 71 numaralı tend" 

züh postamızda gene oparlör tertibatı, mükemmel orkestra ta1mnı .,. 
me§hur lokantacı Panclelinin büfesi vardır. Vapur, Üsküdar, Bebek. 
Anadoluhisarı, Emirgan, Beykoz, Büyükclere ve Sanyer iakeleleriıl' 
uğrayarak Canlı Balık lokantası önünde 1 saat durduktan sonra AltJ?I 
kuma gidecektir. Banyo almak isti yenlere burada müsait bir v~ 
bırakılacaktır. Boğazın Fener açıklarına kadar mehtabın emsabi' 
letafetindf..n muhterem yolculamnızm doya doya istifadeleri için cW 
niz gezintisi bu sefer bir saat daha uzatılmı§tır. 

Köprüye avdet saat 22,15 dir. 

Nafıa Vekaletinden: 
ı 

1 

2920 lira muhammen bedelli 7300 adet komple telgraf fincanının ı. 
937 Çarşamba günü saat 15,30 da Ankarada Vekalet Malzeme Eksiltme K 
yonunda kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltme §8,rtnameai 
rasız olarak Ankara&. Vekalet Malzeme müdürlüğünden alma.bilir. 

J 

·~or· 
-.; . - ' 

Muvakkat teminat 219 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını 2490 sayılı kanunda yazılı vesaikle b 

1Eylül937 Çarşamba günü saat 14,30 a kadar Vekalet Malı.eme Müdürl 
vermeleri lazımdır. (1994) ( nı•> 

lstanbul GUmrUğft Baş MOdOrlOğUndor 
Kuruçeşmedeki Liman idaresinin antraposunda bulunan sattı ambarında 

lunan ipekli, pamuklu, mensucat, manifatro, cam eıya, hırdavat, aktariye, 
eıya, makineler, tuhafiye, kokular, kantariye eczayrtıbbiye ve emsali ve 
eıya 20.7.937 g'ün'ünden itibaren her giln saat ı4 den saat ı8 ze kadar ~---. 
artırma suretile ve peşin para ile satılacaktır. 

isteklilerin bu elverişli satıılardan istifade etmek üzere muayyen gUıı 
atte Kuruçeımodeki arulan satı§ komisyo.nuna gelmeleri ve iatiyenlerin aa 
eşyayı her gün görebilecekleri ve satı§ müdürlüğü diğer ambarlarmda 
olup sanıı ilan edilecek olan eıyanın da bu ambarda satılacağı ilin olunut4 

(4107) 

Istanbul Belediyesi ilanları 
• 

Senelik muhammen kirası ıı lira olan Eyüpte Gümilpuyu mahalleıin 
müısuyu sokağında metruk ı 10 metre murabbaı mezarbk anası 5a38 ~ 
ve 940 seneleri mayıs sonuna kadar kiray a verilmek üzere açık artmmya 
mUJtur. Şartnamesi levazım müdürlüğün de görillebilin İstekli olanlar 90 
luk ilk teminat mektup veya makbuzu ile 2-8-937 pazartesi gilnU saat 14 de 

Birinci sınıf Operatör - Encümende bulunmalıdırlar. (B) ( 429S) 

Or.CAFER TAYYAR 
Umum! cerraht v~ sinir, dimağ 

CP.rrahlsl mütehassısı 
Parla Tıp F akülteai S. Aaistana 
Erk:ek kadın ameliyatları, dimağ 

estetik . "YUz. meme, karın bu· 
ruşuklukları., Nisaiye ve doğum 

mütehassısı • 

:u:~ne~o 5:1:!::1 M e cc an en 
öğleden sonra Ucretlidir 

Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Ban 

- No. t Telefon: 44086 -

Dr. Hafız Cemal 
LOIUIAN RPIM 

Dahiliye Matehu .... 
Puard&D tıqka Jtlnlerde ~tledea llODr8 

aat t2.8 tan e ya> kadar btanbulda oıvaıı 
yolunda (10t) Dumanlı busuat kablne81Dde 
butalaruu kabUI eder. Balı, cumartesi güD 
lert abah '"9.&-12" ... tıert baktkt fukaraya 
mabeuatur. lılu&J9D8ban• " " teıefoa: 
mM. ~ teıetoo: 2toct. 

Devlet Demiryolları işletme Umu 
Müdürlüğünden: 

ı - Yüksek tahsili ikmal etmiş olanlardan 40 yapru geçmemiı olmak 
Ietme merkezlerimizden öğrenilecek ıe rait ve evsafı haiz bulunmak ıartil 
reket müfettişi yetişmek Ü&ere müaab aka ile muavin müfettiı almacaktJt'· 

2 - Müsabaka: Haydarpaşa, Ankara, Adana, Afyon, İzmir ve Sirkecid 
letme müdürlük merkezlerinde 7-8-937 cumartesi günü yaprlacaktır. 

3 - İmtihanda kazananlara ı30 lira aylık verilecek ve staj mliddetinİJl 
mrnda müfettiıliği tasdik edileceklerin a yhklan ısı liraya ibliğ edilecek 

4 - İmtihanda ve staj müddetinde ~cmayüz edenlerden lisan bilenle 
:.umu kadarı Avrupaya gönderilecektir. 

S - İsteklilerin sıhhi muayeneleri y aptınlmak ı:izere matlup veuikle 
hayet 5-8-93 7 tarihine kadar yukanda ya zıh i§letme müdürlüklerimize isti 
müracaat etmeleri laznnchi'.: (4260) 

işlet Devlet Demiryolları 9 uncu 
Direktörlüğünden: 

Muhammen bedeli 20800 lira olan 3000 meıe travers 2 ağustos 1937 
urtesi günü saat 1 S,30 da kapali zarf us ulile Sirkecide 9 uncu itletme · 
satın alınacaktır. 

muvakkat teminat. _ __... __ ....... ......_ ________ _ Bu i1e girmek isteyenlerifl ı 560 liralık muvakkat teminatla kanunun 
tiği vesikaları, resmi gazetenin 7-S-936 tarih ve 3297 No. 1ı nushumda 
etmiş olan talimatname dairesinde almm t2 vesika ve tekliflerini ayni ~ 

14,30 za kadar itletme binasındaki komis yon reisliğine ven1meleri limndd'' 
Şartnameler parasız olarak Ankara da Malzeme dairesinden ve SirkeeiclC 

letme komisyonundan dağıtılmaktadır. (4239) 

b - 2490 sayılı kanunun tayin ettiği vesikalar, 
c - Nafıa vekaletinden musaddak ehliyet vesikasr, 
S - Teklif mektuplan ihale günü &aat 14 de kadar makbuz mukabilinde 

komisyon reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek teklif mektuplannın ia • 
deli teahhütlü olması ve nihayet bu sa;ı te kadar komiayona gelmit bulunması 
lazımdır. 

6 - Bu iş hakkında fazla izahat almak isteyenlerin Ankarada D. D. Yolları 
yol dairesine müracaat etmeleri. ( 4300) ----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 aaat ı S,30 
da ayrı, ayrı kapalı zarf usulU ile Ankarada idare biıuumıda satın almacaktır. 

Bu işe kirmek isti yenlerin metal için 11. 750, kalay ve antiınuan için de 
10050 liralık muvakkat teminat ile kanunun Uyin ettiği vesikaları, remmt gaze
tenin 7.5.1936 gün ve 3297 veya 1.7.937 T. ve 3645 No lı nUahaaınd& intip.r et
miş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni giln saat 
14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri llzmıdır 

Şartnameler (880 kuruşa Ankara ve Haycıarpaşa vezİW!lerinde satılmakta-
drr.) (1206) 

lstanbul Belcdlyesl 7orlzm Şube inden: , 
Belediyede müseccel tercümanlann rozeteleri ı ağustos 1937 tarihinden iti

baren defişmiı bulunacak ve eskilerinin h:ükmü kalmıyacaktır. 
Romterini deği§tinnemiı olanların icilcn Turizm iubcainc müracaatları 11-

zımchr •. (B) .(4251). 

Kurun 
Türkiyenin en ucuz 
ve en çok sahlan 

gazetesidir. 
KURUN'a abone 

olunuz. 

Sahibi: Asım Us 
Nefriyat Direkt8ril: R.' A. Sevengil 

Kocaeli Vilayeti Daimi Encümenin 
Vilayet Hususi muhasebesine aid 117S kilo eski harflerle peQalin h 

miri ve bir adet el pedalı Temmuzun 21 inci Çarpmba günil saat on bettf 
zrttırma suretiyle satılacaktır. Muhammen kıymeti 206 liradır. İıteklileriO _..d 

yedi buçuk nilbetinde muvakkat teminatla mezkf1r tarihte tayin edilen .. -._. 
car Viliyet makamına müracaatlan. .(4 

-Fotoğraf Amatörlerine müjde ' 
En lwvvelll ablekUtlerle mücehhez Alm•nJ•nın methur (BE İ E JıJ 
Fololraf maklnaları • .. •J vade il OTO oooAN-- ma.-' 
•ında eablm•ktadırB ff • f ~ .f. d d. . u - ır a on z ı1_a e e ınız •. 

ADRES : Sirk Hamldlye caddesi No. aa FOTO DOIAN 


