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\ Harami kelimesinin orijini ı 

Moskova'da resmi tebliğ neşredildi 

16 sene evvel rusya ile Türkiye arasında 
ak:tedilen anlaşmaler, iki meml€ket için 

tam kıymetlerini ispat etmiştir 
Scvye't a TlYıırk dost:Ouğu, SlYIBlhl ftçD~ ~ltlıyük ellılemml
'letn Dıaınz ~Dır unsuır coaıraık keın<dlnsnna gösteırmnştnır 
ja Mos~o~a, 17 (A.A.) - Tassa- Türk hükumetinin iki müı:r.e~i-

naı hıldıriyor: linin, Hariciye Vekili B .. Rüştü A-
ı:r/\!ağıdaki reımi tebliğ neıredil- ras ve Dahiliye Vekili ve Cumhu-

tttır: riyet Halk Partisi Genel Sekrete-
------------~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~ 

ikinci Tarih Kurultayı 
ki iür~ Tarih Kurumu önümüzde
l . .;lul ayı içinde açılacak ikinci 
ı)r) kurultayı icin hazırlanıyor 
S ~illa.bahçe aar~ymm Muayede 
le' onu'nda toplanacak olan bu 
~tay Yalnız Türkiye içfn değil, 

bütün dünya milletleri için mühim 
bir hadiıe olac!lktır. 

Hatırlarda olduğu üzere, dört 
sene evvel Ankara Ha.lkevinde 

ASIM US 

ri B. Şükrü Kaya'nın resmi ziya
ret suretiyle Moskovaya muvasa
latları ve halk komiserleri meclisi 
reisi Molotov, hariciye halk komi
seri Litvinov ve Sovyet hükumeti
nin diğer azası ile görü,me ve ko
nuşmaları, beynelmilel aiyaıet me 
seleleri üzerinde en dostane ve en 
açık bir fikir teatiıi neticeai ola
rak, aıağıdaki husuıa.tın mütahe
desine imkan vermiıtir: 

1-Takriben 16 sene evvel Sov 
yetik ıoayaliat cumhuriyetleri bir
liği ve Türkiye curmhuriyeti aruın 
da tesia edilip iki memleket ara
sında aktedilmiş iki taraflı ve mü
teaddit taraflı muahedeler ve an
laımalarla takviye olunmuş bulu
~1an ve bu kadar uzun bir devre es
nasında enternaıyonal hayatın bü
tün safhalarının imtihanını geçir
mİ§ olan samimt d'oıtluk münase
betleri, muhakak ıurette ilti mcmle 
ket menfaatleri için tam kıymet
lerini isbat etmiıtir. 

(~onu: Sa. 6 Sii. 4) 

Japonya 
400,000 k·şiyi 

., Evuelki gün bir'"' hamalı f...öprüdeıı böyle geçiyordu Silcih altına aldı 
f\Öprüden dün arka- Çin lıiikUmeti dokuz 

lıklı hamal geç·ır·ılmedı· deoıettenyardımistedi 
Peiping, 17 (A.A.) - Tokyo-

nun müzakereleri çabuklaıtırmak 
S, hakkındaki kararı üzerine burada egyar meyveci ve sebzecilerin yeniden heyecan ba,göstermi,tir. 

k • Tientain' deki kanaat, bu kararm 
Uf eleri Ufalmış, ağırlıkları elli (Sonu: Sa. 6 Sü. 1) 

kiloya inmiştir 
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Ki SACA 

PU\j flatları indik ten 
sonra •.• 

Belediye, methut cürüm mahkeme
lerine taı çıkartır bir süratle plaj fiat
lannı indiriverdi. Bu, halkın sıhhati 
ve neteti bakımından mükemmel bir 
kardır. 

Fakat neıe yanm kalmamalıdır. 
Banyosunu ucuza lemin etlen halk, 
p!ajlann büfelerinde ve civardaki lo
kantalarda da ayni ehven ıeraiti bula
bilmeli. Yoksa bir yerden kazandığı
mız diğer yerde kaybolmasın. Plaj ki
§eıinde birkaç kurut tasarruf edebil
miıken, bir büfe veya lokantadan geç-

Dün bi,. sırt hamalı Köprü ba§ından böyle çec.•rildi tikten aonra, istasyonda aadaka istiye-l1li sabak~y~~ s ı.m ··~ıamu;ü;~:tha•·~;·:~şam 
iZ saat 19 da bitiyor 

"" ~ildyo müsabakamızıa VA t:JLD, VA DiRi romanımız
c:1 .. ~1 Yanllşll{la ait hediyeli müsat>akamıza i~tirak ~üd· 
Qlt 1 bu akşam n11,avet bulacaktır. Mütemmım tafsılAtı 

\.lyuc:uıarımıza yarın veriyoruz, 

ı Tünk ~~~e k:;;:;:;n;;,;;zete- ı 
l Diin gnz.etemi::de: Kii~ül.-cekmccc gnrbindeld (Harami Deresi), ,·a· 1 
~ lıut (Iluramili Dere) sö:lı•rindcki (Harami) ve (llaramili), kelimeleri- ~ 
~ nin orijinini öğrenme/~ iizcre Tiirk Dili Araştırma Kıırumrına hitaben I 
~ bir sunl .~or1nrı~t11k. Kıınımun sa)ın Genel Sekreteri /~ahim Necmi ~ 
~ Dilmcıı, dün gönderdiği bir makale ile sualimize cevap vermi§tİr. Derin ~ 
~ zir ilmi tethik mahsulii dan bu ccuabı ne~retmelde beraber, kamoyu ay· ~ 
~ dınlatmak hususunda pü~terilerı dikkat ıe nezaketten dola)ı tc§ekkürlc· ~ 
E • • • el • E 
~ rı mızı arze enz. ı \ = e . \ 
s 1 iiı kdili Kurumunun izahı E 
~ i t Kelimeyi, ilk önce, lfıgat kitap• Jıelil olmıyan,, denilmektedir. Bu ~ 
§ larmda arıyalım: izahlara göre (harami) ve (ha· ~ 
~ Kamusu Türki, (Harami) keli- :ram) kelimeleri yanyana mütalea § 
g JnCSİne RU manaları ' 'erir: cdifirS~ birinci in.İn jkincisindn ~ = ~ -i .. Haram mala el uzatan surun, türrmİ§ ' 'e lıer ikisinin arap~a hi· g 
§ hırsız, haydut, v.s.'' .rer kc1iıne olduğu ıtanılır. ~ 
~ Ayni kamusta (haram) k'elime- . Lugati Nacidc (lıar:u?1) kelime- ~ 
f sinin arapça olduğu j§aret edildik:- ı vardır, fakat (haramı) yoktur. ~ 
'§ ten sonra ''i timali şer'an memnu, (Sonu: Sa. 3 Sii. 1) ğ = = 5iıııııı11111ıtııın11nıı•ııın1111ıınını1111ıtt'''"''""'ııınnınırt1111tuıf(tlıı11,uııııııııı1111ıtııııııın11ın111ııuuıııııı11uı11ııııırı1mııııııı11111111ut~ 

R~hber, rr.uhatririmiz. ve Alitiri öltlüren Zeynel ile arlıatlaıları · 

Dersim muhalif etinin 
elebaşılarından 

Sergerde Ali Şir 
nasıl öldürüldü? 
Bu canaoaı ı bizzat öldüı en gukaı ı 
Abbas uşağından Zeynel anlatıgoı: 

Eti.tize ilk gittiğim günler yerlilere 
hiç benzemiyen iri yarı ve yakışıklı 
birinin gezindiğini, yerlilerin bir ;ey
ler fısıldaşarak ona baktıklarını gör
müş, bu adamın kim olduğunu sor
muştum. Bana şu izahatı vermişlerdi 

- Bu, Abbasların rehber gurubu 
reisi Rehber'.dir. Birçok günahları var, 

fakat bu sefer muhalefete iştirak et
medi, hülcmete sadık kaldı. 

Dersimde mühim bir nüfuzu olduğu 
anlaşılan Rehber"le o günler zarfında 
konu~mıya imkan bulamamıştım. Ho
zat civarındaki köyüne gittikten son
ra bir daha görme:lim. 

(Sonu: Sa. 7 Sü. 1) 

Müstakil Hatay 
bayram yapıyor 

Ongün içinde umumi af 
ilan edilecek 

Şamdakl Uç bUyUk yevmi gazete efklrıumum!yeyl 
tey:c edici yazıları yUzUnden blllmUddet kapatıldı 

Antakya, 15 (Hususi muhabiri
mizden) - iki gündenberi müs
takil Hatayın mesut günleri bııtla
mıt bulunuyor. Tahakkuk eden bu 
davanın en büyük yardımccıaı A
tatürke ve anayurda olan büyük 
minnet ve §ükran her vesile ile ve 
coıkunca ifade ediliyor. 

13 r emmuzdanberi baılıyan 

bayram hiç bir tatkınhk yapılma· 
dan tuurla ve heyecanla devam e· 
diyor. 

Caddeler, dükkanlar, evler yeni 
Hatay bayraktan ile aüılenmittir. 

13 Temmuzda hükUınet memu,·· 
larr, sa.bık vezirler, mebuslar, par
ti batkanlarr, İngiliz, Alman ve 1-

'f.Sorıu: Sa. 6. S~ SJ.. 



~-KURUN 18 TEMMUZ 1937 

Siyasi hafta 
Hatay rejimi - Moskovadaki 
tezahürat - ispanya 

Çin - Japon 
vaziyeti 
harbi 

Hatay rejimi: 

Uzun zamandanberi Hatayda 
takib etmekte olcluğ,umuz milli da
va nihayet hakikat sahasına gir -
mek Üzeredir. Ha~ içinde ilk fili 
adım atıldı: Şamda bulunan Fran
sanm Suriye fevkalade "komiseri 
Kont Martel tayyare ile Antakye· 
ye gitti. Burada Türkiye ile F ran -
sa arasında tekarrür eden idare şek
linin tatbikatına giri~ti. Hatayın ye· 
ni rejimini resm~n ilan etti. Bum.Ü· 
nasebetle verdği beyanatta: 

- Suriye ile Türkiye arasında 
Sancak artık biı· ihtilaf değil, bir 
sulh amili olacaktrr iki memleket a· 
rasmda dostluk münasebetlerinin 
tesisini istememek için Türkiye ta· 
rafında hiç bir §ey yoktur. Tür -
kiye bunu muahedeler ile de vadet
miştir . ., 

Dedi. 
Kont Martel'in bu sözleri Türk 

milletinin kalbindeki en samımı 
hissiyatın ifadesidir. Bu hakikatin 
bu kadar açık surette Fransız 
devlet adamı tarafından ifade edil
mİ§ olması Hatay ülkesinin yeni 
idare hayatı için çok hayırlı bir baş· 
langıçtır. 

Moskovadaki tezahürat: 

Tahranda dört kardC§ milletin 
mümessilleri tarafından Sa.ada· 
bad paktının imzasından sonra 
Moskovaya hareket eden Ha • 
riciye Vekili Tevfik Rü§tÜ Aras 
orada Dahiliye Vekili ve Halk par
tisi Genel Sekreteri Şükrü Kaya 
ile birlC§ti. Türk devlet adarnlan 
ile Sovyet hükumeti arasında çok 
samimi dost! le tezahüratı tVuku 
buldu. 

Sovyct gazetelerinin nC§riyabn • 
aan bu ziyaretin hakiki kıymet 
ve mahiyeti dost memleket merke
zinde anlaıılmıı okluğunu mem • 
nuniyctle görüyoruz. Sovyet dost. 
larımız iki kıymetli devlet adamı • 
mızın muayyen iı için olmaksızın 
Moskov::ıyı ziyaret etmelerinden 
mütehassis olmuılardır. 

Bununla beraber Avrupanm gar
bında ve Asyanm şarkında cere -
yan eden hadiseler o şekildedir ki 
sadece samimi bir dostluk tezahü -
ratmdan ibaret olan bu ziyaret bey· 
nclmilel vaziyet karşısında iki 
komşu ve dost memleket için de 
cok faydalı bir fikir teatisine fır • 
sat vermiş olacaktır. Bu noktadan 
bu son ziyaret beynelmilel sulha da 
hizmet edecek bir hadise sayılabi
lir:. 

lıpanya vaziyeti: 

İspan}'.ada dahili harp bu hafta 
yıl dönümünü idrak etti. Fakat 
bir senelik mücadeleden sonra ge • 
rek Valt:ıns hükumetinin kuvvetleri, 
gerek asi general F ranko taraf • 
tarları kartı karşıya daha uzun za. 
man harp edecek vaziyette bulun· 
maktadır. Asi kuvvetlerin bir ta • 
kını m<ıhalli muvaffakiyetler elde 
etmiı olmalarına rağmen iki taraf. 
tan hangisinin kat'i zaferi alacağı 
hakkında tahmin yürütmek müş -
küldür. 

Devletlerin ispanya kar§ısındaki 
vaziyetleri de son günlerde nasıl 
bir inkişaf alacağı belli olmıyan ka
rışık bir manzara arzetmektedir: 
ltalya ile Almanya İspanya suların
da kontroldan çekildikten sonra Jn
giltere ile Fransa da bu kontrolu 
bırakmak mecburiyetinde kaldı. 
Bu defa Londra komitesinde düşü
nülen şey harp gemileri ile fili bir 
kontrol yerine ispanya limanların -
da beynelmilel görmenler (müşa -
hit) lcr bulundurmaktır. 

} ispanya meselesinde mühim o -
lan diğer nokta ise general F ran • 
konun yanındaki gönüllülerin çı -
karılmasıdır. İtalya ile Almanya 
e;c.ıcral F rankonun muharip ola -
rak tcınmmasını istiyorlar. lngil -
tere buna muarız olmamakla be -
raber general F rankonun muharip 
tanınmasını gönüllülerin çıkarılma
sı şartına bağlıyor. Halbuki ne 1 -
talya ve Almanya, ne de general 
F ranko bu gönüllülerin çıkarılması 
teklifini kabul etmiyor. 

Bu vaziyete göre devletler ara · 
sındaki ihtilaflı vaziyet devam edip 
gideceğe benziyor. Esasen lspan · 
yanın kara hudutlarında ve liman
larda kontrol usulü resmen kalk -
mış olduğundan Almanya ile hal -
ya gqni.illüleri geri çekmedikleri 
takdirde lngiltere ile F ransada Va-
1ans hükumetine gönüllü gönder -
meğe başlıyacaklar, başka suret • 
ler ile yardımda bulunacaklardır. 
Bu suretle şimdiye kadar ispanya 
topraklarında devam edip giden mÜ· 
tadelenin beynelmilel mahiyeti da -
ha geniş bir şekil ve ehemmiyet 
alacaktır. 

Çin • Japon harbi: 

Çin • Japon meselesi de ehem -
miyetini artırmaktadır. Japonların 
bütün hareketleri §İmali Çi • 
ni dahi Mançuri ve dahili Mo • 
golistan gibi kontrolları altme al • 
maktır. Avrupada ispanya meselesi 
ile mC§gul olan İngiltere ve F ran • 
sa Tokyo hükumeti nezdinde te§eb
büsatta bulunarak uzak §arkta teh • 
likeli bir harbin önüne geçmeğe ça
lıııyorlar. Tabii olarak Japonlar bu 
türlü te§ebbüslere kartı nazikane Ü· 

mit verici vaiiyet takmıyorlar. 
Fakat bu zahiri nezaketin altın • 

da kat'i bir maksat için harekete· 
karar vermiı bir hal seziliyor: Ja· 
ponyamn maksadı §İmali Çini ken· 
di kontrolu altına almak olduğu • 
na göre hadiselerin bu yolda inki · 
şafı beklenebilir. 

(Nankin) hükumeti aponların • 
maksadını görmüştür. Onun için 
mukavemet hazırtıklarma başla · 
mı§tır. Japonyada Çinin hazırlık · 
larmı bildiği için yeni kuvvetler 
göndermekle me~guldür. Bu itibar
la yalcın bir zamanda Çin toprak -
lan kanlı müsademelete sahne ola· 
cak demektir. Japon ve Çin mesele
:si uzak §arkın sonu gelmiyen kurd 
ve kuzu hikayesidir. 

ASIM US 

Jeoloji kongresine 
r,ıırak ediyoruz 

Jeoloji ordinaryüsü Hamit Nafiz, 
Etibank umum müdürü &"<iri, Maden 
tetkik ve araştuına kurumu müdürü 
Reşat temmuz ayı sonuna doğru Mos
kovada toplanacak olan Jeoloji kon • 
grcsine Türkiyeyi temsil etmek üzere 
hareket etmi§lerdir. 

Filistini taksim plinı 
reddediliyor 

Emir Abdullah ve lrak Başvekili planın aleyhinde 

... 

...-, Dail Telegrap gazetesi Kudüs mu-
1 ha biri diyor ki: 

şiddetle itiraz ettikten sonra demiştir 
ki: 

"Böyle bir vaziyeti kabul etmek su• 
retile Arapları kalbinden vurmak te" 

şebbüsüne giden herhangi adam. bii· 
tün Arap dünyasından, bir matrud 
olabileceği gibi, bütün şarkta m:islii· 

~"". 

Erden Emiri Abdullah 
Londradan gelen gazeteler, Mave

rayi Ürdün em'ri Abdullah'ın Filis
tinin "Yahudilerle Araplat arasın.da 

taksimi" planına, evvelce razı görü
nürken şimdi muhalefet etmekte ol
duğunu ya:ı:maktadır. 

Donanma 
cemiyeti 

lkıamigeıi vekille
pigangosu çekildi. 
15 Temmuı; 1937 günü yapılan 64 

üncü keşidesinde ikramiye ve amorti 
isabet oden tahvil numaraları 1 
Keıidede itfa olunan tertip numaralan. 

1218 1520 3096 4325 5708 6006 
7373 7598 8110 8392 8666 9195 

JKRAMIYE iSABET EDEN 
NUMARALAR 

ikramiye T. L Tertip No, Sıra No, 
3000 '. 3096 42 

100 4325 49 
50 6006 3 
10 4325 32 
10 3096 12 
10 309(> 133 
10 1218 38 
10 4325 14 

5 4325 76 
5 8110 58 
5 7598 92 
5 5708 77 
s 8392 17 
s 6006 75 
5 91995 16 
5 7373 5 
5 5708 7 
5 6006 35 

Baladaki tertiplerin hizalarında gös
terilen &ıra numaralarından mütebaki 
ayni tertiplerin diğer sıra r.umaralan
na ve 1520, 8666, No. lı tertiplere ka
milen amorti isabet etmiştir. 

İkramiye ve amorti bedelleri 22 Tem· 
muz 1937 tarihinden itibaren tediye 
edilecektir. Amorti bedeli beher tahvil 
için bir Türk lirası yirmi kuruştur. 

''Mevarayı Ürdün, taksim plarum 
geçen hafta kabul etmişken, Amman
da inanılabilir bir kaynaktan gelen 
haberler bu memleketin, hariçten ya
pılan tesir neticesinde muhalefete doğ
ru gittiğini bildirmektedir." 

Diğer taraftan ayni gazetenin Bağ
dat muhabiri, Irak Başvekili Hikmet 
Süleyman'm, taksim planı aleyhinde 
verdiği beyanatı nakletmektedir: 

Irak Başvekili, Filistinin taksimine 

GözlerJnlzln rengini 
değl,tirmek 
ister misiniz? 
Sııtlarmı kirpiklerini ho)ayan ka 

dınlnr her halde yalnız hir ~e><lcıı §i 
kfıyct ederl t"r: 

Gfodi hoynnıanm imkanı yok. 
Fakat. iiziilnıcyin: Bir alim onnıı 

da ~ar<'siııi lmlnın~. Doktor Strau 
hııindcki lıu fllim, keneli inin iınııl 

elliği lıir nı:ııltlc ile YC yine kendisi 
nin maharetini gi),-~ercn lıir urnllc, 
in:.anlarm giizlerini hoyuyorımt§. 

Uu urctle, ,imdiye kadar, fena bir 
§C)" olan (ı;iiz hoyaına) ~imdiden son 
ra lıillıa~~a kmlınlarm ara) ac:aklnrı 
lıir ~"r o1ıwaktır .. 

Şiiplıc~iı ki, her modayı ilk clcf a 
:-İncnıa artistleri tecrübe ettikleri gibi 
hunu ela ilk defa sinema artistleri tec
riihe edecek: Her Jıalde, hir eenc son· 
rn hugiin mavi gözlü olan artİt-llcri si
yah giizlii göreceğiz .. 
Fransız lnkJIAbından bir 
asır sonra açılan sergi 
Ji'raıı a l•t Tcmıımzda miJii Lnyra-

ınmr kutladr. 
1789 <la olan biiyük li'ran ız ihtilali 

1 18 inci yaşına girJi. J.ı tenmıuzıln 
Pari te bayram kutlanırken bu sergi 
için ele bir llayram günü oldu. 

Hakikaten, sergi ile Fransız ilıtiliıli 
bayramı arasında ha~ka bir ınüna bet 
de hulmak kabildir: 

manlann nefretini kazanır."' 
Hindistan.daki müslümanlar 

raplann lehine olarak taksim ptanınl 
protesto etmişlerdir. Pencab Üniyon 
partisi bu planı, haksız ve halkın ek· 
seriyetinin arzularına muhalim'' tc· 
lakki etmektedir. 

Pari teki mc:;hur hü~ iik ecrgilerckJl 
lıiri olan 1889 berp;isi de l 4 teııımuıı19 
aı;1lıııı~tı; yani, inkılfıptan tanı ) iiı 
sene sonra ... ı 

Çocuklardan sayahat 
Ucretlerlnl nasll aımalı1 

Çocukların umumi nakil vnsıtaJarındllı 
ya§larma göre bilet ücreti ödemeleri 
usulünü o.hlil.klarmı bozan eski bir a.Jl& 
ne olarak fena gören İsviçreliler ba,şl<& 
bir sistem bulmuşlardır: Çocuklar 15 

viçrcde yaşlarına. göre değil, bwıdtı~ 
sonra, boylarına göre seyahat ücreti 0 

deyeccklerdir. 
İsviçrelilerin bu husustaki kayğısı 

ru doğru görmek lazımdır; zira, ınese 
18., yedi y!411lldan itibaren yarım ucret 
ödenen yerlerde, çocuklara rcf akat e 
den büyükler, onlann boy bosların~ 
bakarak henüz bu yaşa gelmemiş ol 
duklarmı söylemekte ve tekzib cdi1J11C 
mek maksadiyle de çocukları yalan~ 

alı§tırmaktadırlar .. 
Ancak, socuğun boyuna. göte ıni 

yok_şa enine göre mi bilet parası aJısıl' 
malıdır? 

En çok köprUsU 
olan ,ahir 

Dünyda her şehir kendine mahsU! 
bir şeyle rekor kırmaktadır. Kimisi nıJ 
fusu ile, kimisi en Yfiksek binalan ne. 

Leningrat da bu arada bir rekor I<' 
rıyor. Leningratta, tam 550 köprü vat 
dır. Orası, en çok köprüsü olan §chit 
dır .. 

Ceıaı Bayar 
Izmirden yarın ayrılıyor 

Vekil Ağustosun ilk ha/tasında Akdeniz 
seyahatine çıkacall 

İzmir (Hususi) - Ankaradan şehri- iktısat Vekilinin huzurile yapılan 
mize gelen İktısat Vekili B. Celal Ba- son heyeti umumiye içtimamoa, ko<>"' 
yar, İzmir incir ve üzüm tarım satış peratifin kontrolörlan ve idare heyeti 
ıkooperatifleri birliği içtimaında hazır fizalan seçilmişlerdir. Şimdi İktısat 
bulunduktan sonra Nazilliye geçerek Vekaleti, İzmir incir ve üzüm tarİOl 
pamuklu kombinası inşaatım teftiş ve satış kooperatifleri birliği genel direk• 
akıam İzmire dönmüştür. törünü tayin edecektir. Üzüm kururnll 

B. Celal Bayar, pazartesi günü deniz müdr:.irü B. İsmail Hakkı Verel'in bU 

~olile İstanbula ha~eket edecek ve A- vazifeye getirilmesi mut1tameldir. 
ğustosun ilk haftasında da oradan kot
ra ile Akdeniz seyahatine çıkacaktır. 

Vekilin bu seyahati yirmi gün ka.dar 
sürecek ve Fcthiyeden dön:cektir. 

1ktısat Vekili, hükılmetin koopera
tiflere büyük ehemmiyet verdiğini ve 
ilk defa olarak tc~il edilen İzmir satış 
kooperatifinden bu yıl alınacak neti
celere göre, diğer mahsullerimiz için 
de satış kooperatifleri kurulacağım 

6ÖylenliJtİr. B. Celal Bayar, bu suretle 
harici ticaretimizin tColkilatlandmlma
sının mümkün olacağını ve kooperatif 
damgasrnı taşıyan mahsullerimizin ka
lite itibarile temiz ve iyi olduğundan 

mahsullerimizin daha fazla rağbet gö
receğini bilhassa kaydetmiştir. 

Parlata çıkan Rumce b:r 
mecmua TUrklyeye 

glrmJyecek 
Ankara, 17 (A.A.) - Parisl~ 

bulunan Metakıas aleyhtarı Yo
nanlılar tarafından neıredifetl 
"Demokratia,, adlı mecmua do•t 
ve müttefik Yunanistan aleyhinde 
zararlı yazıları ihtiva ettiğindeı1 
mezkur mecmuanın Türkiyeye it'" 
hali Vekiller Heyeti tarafındıırl 
menedilmiştir. 

1 Geçmiş Kuranlar] 
18 Temmuz 1923 

BURSADA ELEKTRIKLl 
TRAMVAY 

Bir Fransı:ı: şirketi tarafından Niltl
f er çayından istifade edilmek sureti
le Bursada elektrikli tramvay imtiyaıt 
alınmıştır. 

Bu teklifi yapan lngilizlerdir. }. 
talya ile Almanya bu teklifi kabul 
etmek arzusunda ise de general 
Frankonun buna muvafakat etme· 
diği anlaşılıyor, Valans hükfıme -
tinin nasıl bir vaziyet alacağı ise 
llenüz belli değildir. 

- Vah vah! Deme!< ölm~diniz? Azap çekec:ftıiniz ... 

Ege mıntakası incir ve üzüm milli· 
tahsilleri, satış kooperatiflerinin teşki
lini 'büyük memnuniyetle karşılamış

lardır. H:.ikümetin milli bankalamnız
dan temin ederek koyacağı üç milyon 
liralrk sermaye ile işe başlıyacak olan 
bu teşekkül sayesinde, mahsullerinin 
bu yıl daha müsait şartlarl:ı elden çı

İstihsal edilecek cereyan elektriği 
.daimi olduğundan diğer fabrika ve 
m:.iesseseler de bu cereyandan istifade 
edebileceklerdir. 

- Zahmet edip tamami.le öldürmiy• kalkmayın. Yolun uzdan kaJmanıu iı-
temem ..• kacağını tahmin etmektedirler. 
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Harami keli.mesinin 
Orijini ŞEHiR HABERLERi 

Ah · (har-~~t)ı Kebirde, (haram) var, 
K -uı Yoktur. 

amua t .. . d 
t&ın) ercwnesın e de (ha-
ai Yoıc:ar, fakat (ha.rami) kelime· 
lerind u('h Demek ki, Arap lugat-

0 he ld ara.mi) sözü yoktur. 
arap ab.e, (harami) kelim~inin 
lu~atç~I ır kelime olmadığı, Türk 
ı • çı erinin dık arı (h ' onu, arapça sa~ı -
tara.le aranı) kelimesinden çıka-
'tt ani ara.} ı>ç.alathnnıt bulundukla-

a.şr Iyor. 

K iŞ • • 

kilci on~~uz olan kelimelerin ha
İiirk y•Jınlerini bulabilmek için 
fll kel' akut !ehçeamden aldığımız 
•İne ~'lll'Clerın Güneı - Dil Teori-

1 ~rH !11analarını araıtıralım: 
l'&.rn· 

4 
ar; 2 - Hara; 3 - Ha

l ' -H" Harami. 
-- ar. 
(l~ (2) (3) ~4) 

'(l) a.g .. + ah + ağ :.r: ar 
lll&n,ı!:: A?a köktür. Burada fU 

•> Gü g~hr: 
lfrk 

1 
kjf•n parlaklık, beyazlık, 

b') ~ 1~ vasıflan; 
ket uneıın vasıflarından hare-

(2) Ah. A k"k·· . Çen p : ~- o un yenne ge-
lcok ,~e~ıpal köklerdendir. Ana 
.ı O«ln ag" Hw , d .., d 
'lOğru k " ın g,, ıı, ogru an 
'tokaj '!i ~ndinden M>nra gelen 
fQz • Le,_ hırleıtiği takdirde telaf-

ıc11arıyle d "H 1 . \ne_ kök . e ,, o ur, ve yıne 
a.. ~enne geçer. Yani: 

ol\lr g+ag=ağağ=ahağ=hağ 

~Ağ: Ana kök m&nalarmı 
"-rd 1IY

0
an ve isimlendiren un-,,.. ur. t._ 'd ı_ .. ,~~ be 

"''ılıfc -'l&l e, - ana .KOıu~n -
~t) •nlanıı alınarak - (ağa
)tı dveya (ağağ-ağ): "ak, be-·t emektir. 
~ 4) Ar: Ana kökteki manala
" ' ontar • • ı nd' ~ ı ısım e ıren un.surda 
'(~ ... rını bildirir. Demek ki, 
l'lıJ:k"t=h~~) &Özü !kendinde be
~ ia .ve dıger ana kök mefhum
dellı ~ı~rar huln:uf olan bir n~sne 
lııek:· tır(.H~esela (hir. -kar) de
tibi ır. ar kurduk utaah=kar 
~h kk '":çl!); (Har kurduk ette
~il ar aııbı beyaz tenli) [pekara-.. 

§ Ana k"ıt·· klık tiııd d 0 un sıca vasfı üze-
bir 

1 
e urursaJc "Hir mü.ata.kir 

}''ni1H~lık, a.teı,, ifade eder. Nir, 
lnuau T~~~kor demek olur. (Ka-

(liA urki]. 
tıı 

1 
ar &ınar haan = kaynadık

karakf]ra galeyana gelen) [Pe-
A .. 

aiıni~h kökün y\lkarıda itaret etti
turaak areket mi.nası üzerinde du 
herha' J:>u .takdirde, "Har,, sözü 
hir aij?aı hır hareket ve faaliyetin 
iinj ;e Veya objede tekarrür etti
l'İr. Q a.n! hitam bulduğunu bildi· 
llttıu~ ıtıbarla (V. + r) tekarriir 
del&Iet' ana kök mina.smm akıine 
dul'rtı eder; meseli: (Hir = 
~l'Upak; hir yerde duraklamak, 

§ J.t l<alınak ... ) [Pekaraki]. 
fiJti" ~·.~la ana kök anlamlarından 
tibi h UhfÜnce, parlaklık, hareket 
du~\I er angi biri üzerinde durul
t'i laman onun türkçe adı "ha-
cı., ,, \'e 
r,, teı- Ya - sondaki okunmaz 

den e a.f fu:z icabı olarak kendin
lttelc \P\telki ( r) kon50nuna deği
~i~iıı, t;.:'harar,, olur ki bu aözler, 
• 1nde)Q ,1 Çeınizde - Yakut lehçe
ta.g le: h,, lar "k,, olarak - ·(ha
\'e (t a.ra.ğ) vani beyazın zıddı t' .... _.. . 
•n, fikr~r -- karar) yani hareke

.. _ .. hut •n bir §ey üzerinde idik
trıektir llfu, 'bitmesi, duması de-

t (~u·ua~ 
k~tYikjrıd n uu hara ko = Buzun 
ı]. en au duruyor) [Pekarı· 

(Lı.ı 2 - Hara • ., .. r) :: 
:~ llı~y •vıünün. parlaklığın &k-
1:~ li~h ıeldiğine itaret etmit· 
''hh k ten: (Hi.ra =kara), 

ta • ara d _,_ . (H kli\11' ;:,,...._ . Jey,, emCKtar. a· 
1 

• -c:: 
11Ya.h yapmak) [Pekara-

(lf,.,_ 
ht] 1_ :::::::: '·--a) .. .. .. " t 11 •at lb ~ tozunun t • 

'' efbum.undan ıu a'l>stre 

manalara intikal olunmu1tur: 
Belediye verği 
ve resimleri "Kötü, ıerir, pi~, aşağılık, yüksek 

sınıflara menıup olmıyan halk, 

ha~an, ?aya~ı, adi,. bedbaht~ Bir ag"ustoslan itiba
seyyıe, suı ahlak, rezaıl...,, [Pe 
karakiJ. ıen müşterek alınacak 

(Harağ) sözünde ana kök ı,ık, l d' · · l · ·ı 
1 kl k ld v ( ) bu ı•t· Be e ıye vergı ve reaım en ı e 

par a ı o uguna ve r , .,. b' · ·ı · bel · 
ğı bir objede müspet olarak bil- ... ına ve arbaazı vdaergı ~~baıu en ~ 

1
• 

d. d' v• .. k l' . a·nası gustosun §In n ıti ren mea u 
ır ıgme gore e ımenın m b' 'da · 1 da b' 

"bakmak nezaret etmk, seyret- 1 ır~r ·ımemklurudi? ı Bareaı a tın la ır· 
k .. ' d' k. aklara C§tın ece er r. § memur nn 

n:ıe , goz gez ınne , uz 1 da b · · · 
bakmak: beklemek ve göz,, demek ya~A~rın • §hl e~ın l§ın~. ve m~~-
olur Altay- Alada~ lehçelerinde :ek a ının ço }~1.1j .gorba~ k 
(ka;a - karak) dahi (hara - ha· .. u veb.muafme abt l§laenne . al 

y • uzere ır şe ve un rın emn a • 
rag) demeklır. . tında da lüzumu kadar memur ka· 

( Harağ) söziinde yukarıd:J ,,a- t' tah 'felci b 1 kt M 
ret ettiğimiz abstre menfi mina- •P·1• b~ıl r.k u unaca ıbr. l di ua • 
1 (k k) .. .. d d dır• me at ır eştı ten sonra e e yeye 
:u ara sozun e e var · · b " .. ·1 • 1 "E k" h d t h gi- aıt utun vergı er ve resım er ayrı 

t ıva, garet, ay u ' ırsı7.,, h kk k l k f k 
bi. <K<uakçı) ~a ayni manalara ab~rı t~kall uf ohuna~ab. dve laah~tl 

1. · [Al Al d ... L. ti _ ır mu e e ten epsı ır en aı 

V
ge ırb'. k']tay - a ag uga edilecektir. icra muamelatı da yine 

er ıts 1 
•
3 

H toptan olacaktır. 
- aram 

(Har) ve {harağ) ıözleriııin i· 
zaıh ettiğimiz müspet ve menfi ma Mektep kitapları 
nalarından menfi olanları üzerin-
de duralım: 

(Haram) kelimesi Pekarıki'nin 
Yakut Dili lugatinde ve Karam 
ıözü de Verbitski'nin Altay - A
ladağ lehçeleri lugatinde aynen 
mevcuttur. 

Her iki lu'1ale ıöre kelimenin 
manaları tunlardrr: 

A) Aç göz, son derece açgözlü, 
tamahkar, hodbin. hasi•, cimri. 

8) Tutumlu, çok idareli, fa.z1la
ca iktıaa.tlı, tasarruflu. (Haram 
kiai = idaresini bilen, cimri, pin
ti) f Pçkarski]. 

"Haram,, ve - bizim telaffu
zumuzda - "karam,, kelimesinin 
bütün manalariyle beraber türkçe 
orijinini kısaca gösteTmi, olduğu
muza kaniiz .. 

Bunu teyit eden fU kayıtları ay
nen alıyoruz: 

"Karam,, da. "aç gözlülük et
mek, ba!kaaınmkini kapmak,. ma
naları vardır. [Altay - Aladağ 
Lu~ati]. 

(Haramnaah = haris, hasut) 
[P ekarski] • 

(Haramsah =ufak tefek Jeyle
re bile ehemmiyet veren, ha.sis, 
cimri, deni) [Pekarski]. 

(Haramta = hırs, aç gözlülük) 
[Pekanki]. 

(Haram = aç, karnı aç ... v.ı.) 
[Pekanki]. 

4-Harami 
(Haram) kelimesini yukarıda 

analiz etmİ§tik. (Harami) keli
meıi de 

1 adilat göı en hitaplar 
hemen basılacak 

Lise ve orta okulların önümüz • 
deki ders yılı kitap durumile Kül
tür Bakanlığı şimdiden me§gul ol • 
maktadır. Yeni yazılan ve bazı U· 

fak tefek tadilat gören ders kitap· 
larmın basılmasına bu ayın sonun
dan itibaren başlanacaktır. 

Kültür Bakanlığı ne,riyat direk
törlüğü kitap i§leri etrafında tet • 
kikler yapmaktadır. 

Devlet matbaası okulların açıl· 
ma zamanı olan teşrinievvel başı • 
na kadar bütün kitaplan yetiıtir • 
miş bulunacaktır. 

ilk okulların okuma kitaplarında 
bazı ufak değiımeler yapılacak C§· 

ya ve tabiat kitapları ise yeni baş· 
tan basılacaktır. 

Kuruçe,menln modern 
bir kömUr mıntaka•ı oıa .. 

bllme•I için 

2 milyon lazım 
Kuruçeşmedeki kömür mınta • 

kasının bir an evvel teşekkülü için 
liman işletmesi tarafından yapılan 
tetkikler sona ermek üzeredir. 

Liman idaresi, k:ömür mınta • 
kasının modem vesait ile techizi 
için en az iki milyon liraya lüzum 
göstermiş, iktisat Vekaletine va • 
ziyeti bildirmi§tir. 

ln•pekterlerln raporları Haram + iğ 
,eklinde kurulmuttur. lKültür bakanlığı genel inspekter • 

(Harall\) sözünün menfi mina· leri muhtelif vilyetlerin okul ihtiyacı 
ları üzerinde duralım: ve talebe durumları etrafında yaptık -

Kelimeye ilive olunan "iğ,, bu ları tetkiklerin neticelerini ve alınması 
menfi sıfatlar kendinde bulunan 18.zımgelen tedbirleri birer birer rapor 
kisinin adı o!ur. Kelime bizim halinde bakanlığa vermişlerdir. 
lehçemizde "Karami = karamiğ,, --~----
veya "Karama = karamağ., dır. Kurumundan sorduğu Küçükcek· 
Kelimenin lehçemizdeki mıutarı mece garbindeki Harami Deresi 
da "karamak,, ttr ki "aleyhte bu· veya Haramili Dere ıözlerindeki 
lunmak, iftira etmek, kadhetmek, "harami,, ve "haramili,, kelimele
linet etmek, zemmetmek,, mana- rinin orijinleridir. Biz, kelimenin 
larına gelir. Şu müıtaklan da var- türkçe orijinini reddolunmaz bir 
dır: surette gösternıiı bulunuyoruz. 

Şimdi üzerinde son hüküm vcrile-
Karamat =t giybet B h • k 
Karamdamak = hasislik et- cek nokta tudur: a ıı onusu o-

lan dere hakikaten bir zamanlar 
mek 1 aç, susuz, hınız, bir takım yanke
Karakmak = garet etmek, nef- siciler yatağı, ili, yeri olmut l.ir 
ret etmek. dere midir; yoksa içinden au ak
(Karakmak) sözünden (karağ- mıyan ve maillerinde su membaı 

mak - karamak - karami - ha- bulunmıyan bir dere midir; yoksa 
rami) tekilleri tabii olarak çıkar. isinde ve su akma maillerinde çok 

Son kelime "garet eden, yol ke- su membaı bulunan bir vadi mi
sici, yan keıici, hırsız,, demek o· .dir? Biz vazifemi~i yaptık. Son 
lur. (Karak 4- mak = karağ + itaret ettiğimiz manaların biri ve
mak) sözlerindeki "karak,, veya ya diğerleri üzerinde kat'i hüküm 
"k .. " .. A ld' D arag.,; goz,, manasına ge 1- vermek için Harami eresinin ve-
ği gibi "au gözü - ar.cmba,, mi- ya Haramili Dere'nin ve dolayı
naıma da gelir. (Kara:k + ulak nın: 
= karakulak) ta olduğu gibi ke- ((1 ) Tarihi arqtırılınak, 
limenin ilk unsurunu "su mem- '(2) Derenin ıu bakımından tet· 
baı., manasına alırsak (karak- kiki yapılmak gerektir. 
mak), "alfan olmak,, deme!< o- Sayın Kurun gazetesinin bu va-
lur. zifeleri .Oe alakadar olanlardan 

NETiCE sorması münasip olur. 
Kurun gazetHinin Türk Dili l. N. DiLMEN 

Liman hamaliye tarif esi 
tesbit edilmek üzere 

Subay eşyalarında 
yüzde elli tenzilat 
Nefeılerden denk başına yalnız 

beş lıuruş allnacak 
Liman tarifeler komisyonu dün 

de toplanarak liman hamaliye üc • 
retlerinin tesbitine ait çalışmala · 
nna devam etmiştir. 

Komsyon şimdiye kadar yeni ta· 
rifenin 35 maddesini hazırlamıştır. 
geride daha 1 O madde kalmıştır ki 
bu da komisyonun yarınki toplan
tısında ikmal edilmiş bulunacak · 

• 
tır. 

Öğrendiğimize göre; yeni tari • 
f ede esaslı değiıiklikler yapılmak • 
tadır. Bu cümleden olarak hamal 
ücretlerinde mühim miktarda ten • 
zilat yapılmı§tır. Ayrıca subayla • 
rm eıyasında yüzde elli, tenzilatla 
neferlerin eşyasında da dengin bü
yük ve küçüğü nazarı itibara alın • 
mryarak yalnız 5 kuruş hamaliye 
ücreti kabul cdilmiıtir. Diğer bütün 
eşya için de bir miktar tenzilat ya
pılmr§tır. 

Liman tarif el eri, yann yapıla • 
cak son bir toplantrile ikmal edil • 
miş bulunacak, ve her hangi bir 
yanlı§ muameleye meydan verilme 
mek üzere halka bildirilecektir. 

Her yirmi dört 
saatte 24 vak'a 
Şehrimizde tifo vaziyeti son yir • 

mi dört saat içinde ilk tiddetilc de· 
vam etmektedir. Tutulan rakamla
ra göre son 24 saat zarfında yeni· 
den 24 vak'a görülmüıtür. 

Sıhhat iıleri direktörü ıehrin her 
tarafta bulunan hakı tifodan koru· 
mak için aşı olmalarım temine ça • 
h§makta ve yeniden muhtelif semt· 
lerde aşı istasyonları tesis etmekte • 
dir. 

f 
Çanakkale kaza-

zında karar 
Acente 80000 liıalık 

teminat mektubu 
verecek 

Çanak.kalede vukua ıgden bü • 
yük deniz kazasının duruşmasına 
dün asliye mahkemesinde devam e· 
dilmi§tir. 

Dünkü celsede yine vapur acen· 
talan vekilleri hazır bulunmuı, ev• 
vela liman reisi tarafından veri • 
len raporlar okunmu§, bundan son· 
ra mahkemenin karan tefhi,µı edil· 
miştir. j 

Bu karara göre; yapılan tet • 
kileler neticesinde kaza muhakeme• 
sine Türk adliyesinin bakması sala· 
hiyeti dahilinde bulunmuştur. 
Bundan başka lspanyol gemisinin 
harp gemisi olduğu hakkında ls .. 
panyol vapur acentası tarafından 
yapılan iddianın da doğru olmadı• 
ğr, geminin bir ticaret gemisi ol • 
duğu tesbit edilmiştir. 1 

Mahkeme, bu itibarla muvalt • 
kat bir 'zaman için konulmuı olan 
haczi deği§tirmiş1 Ispanyol e.centa• 
sma 80,000 liralık birıtcminat meli• 
tubu vennek üzere 48 saat mühlet 
venniıtir. 

id4ialı güreş bugün 
Amerikan boğasile Mülayim bu· 

gün on yedide Taksim atadyomun• 
da karşıla§ryorlar. Bakalım kemer 
kimin olacaktır. 

B~nzin fiyatlarında yeni 
tenzilat yapılabilecek mi 

Vekilin tetkikine arzedilecek 
rapor hazırlanıyor 

iktisat Vekili Celal Bayarın 
tensibile teşekkül eden benzin ko · 
misyonu dün Ticaret Odasında ye-
niden çalışmağa başlamıştır. İstanbulun temiz tutulması için açı· 

Benzin komisyonu, sanayi u • lan mücadele devam ediyor. Temizlik 

7 emizlik kadrosu 
tamamlanıyor 

mum müdürü Rcşadın başkanlığı ka.droeu beş yüz s:.ipürgeci, 400 ara• 
altında toplanmıf, oda umumi ka · bacı ve yüzü de müteferrik it görmek 
tibi Cevat Nizami ile Belediye lkti· üzere bin kişilikti. 
sat itleri müdürü Asım Süreyya ve Fakat son zamanlarda temizlik ame-
Ankara belediyesi iktisat işleri mü· leleri hemen yan derccı:sine inmişti. 
dürü Şevket Süreyyanm yaptıkları :Amele ücretlerine zam yapılması tlze
tetkikler ayrı ayrı gözden geçiril • rine kadronun tamamlanmasına ba~ . . ~ 

mı§tır. lanmıştır. 

Dünkü toplantı iki saat kadar Tabanca ile vurulançocuk 
dev~ etmiş: _benzin fiyatlannda Akbıyıkta oturan avukat Bay Meh .. 
yenı~en tenzılat yapılıp yapılamı • met Garibin oğlu 12 yaşında Cemalet 
yacagı araştmlmıştrr. ı· · Ik' k k kt k 

B · · h t l t f ının evve ı a şanı so a a oynar en unun ıçın eye aza arı ara ın· d w • 

d h · k t d' d 'md'ye ev en aldıgr babasına aıt tabanca ile 
an er şır e nez ın e şı ı k d l d 11 d Hul 

kadar yapılan satış fiyatları kontrol akr a aş arın an y yaşın a yayı 
dil · b da h r şirketin arnmdan vurdugunu yazmıştık. e mış ve u ara e H tah k ld ı ,, .. ··k ,.; 

A t '1 ·ı Tu"rkı'ye sa as aneye a ırı an ,...uçu çocu .. vrupa sa ış arı ı e • . .. .. .. 
tışlan mukayeseli bir şekilde tetkik bır ~aç ~t sonr~ olmuştur. . 
olunmuştur. Bundan başka Ticaret Dun °?l:y~ dogru Cemalettın adli 
odası tarafından tetkik edildikten yeye getırılrnış, tıbbı adli tarafındaıı 
sonra hazırlanmış olan beynelmi· muayene volmuş~ ehli.ye~ ~ezaiyesi o 
lel benzin fiatları ela toplantıda göz· lup olmadıgı tetkik edilmıştir. 
den geçirilmiştir. Halkevlnde tifo a,ıaı 

Heyet, yarın ve öbür gün de Eminönü Halkevinden: 
mesaisine devam ederek iktisat Ve- Evimiz sosyal yardım §ubesince lial 
kili Celal Bayarm §ehrimizi tek • ka parasız olarak cuınartes! ve pazar. 
rar ziyaretine kadar çalışmalarını dan başka hcrgün saat (12) den (13) 
ikmal ederek bu hususta hazırlan· çe kadar tifo aşısı yapılacaktır. ArZu 
mış olan raporları Vekile arzede • edenlerin mezkfır saatte müracaatları 
cektir. rica olunur. · 
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Yazan: Felıks Savman 

Fala b·akan 
tayyareci kadın 

1 abanca değil,.. bir 
tahta parçası/ 

"Coni,,, gardiyanları bununla 
kor kutup kaçmıştı! 

Birçok ha:diselerde: "Bunun böyle 
olacağım biliyordum!'' diye ortaya çı· 
kanlar görülür. 

25 Kanunusani 1934 gece· 
n Arizonacla T akıoncla ya· 
kalanan Con Dillinger ve çe· 
teai efradından bazıları, 

/ Kravnt Poynte getiriliyoı·lar. 
Sevkleri, tayyare ile yapılı
yor. ArkadQ§lan Ohayoya 
götürülerek, Con Dillinger, 
Kravnt Poynt hapishanesinde 
tecrid ediliyor. Ve alınan §İd· 
Jetli tedbirlere rağmen, bir 
gün öğleden evvel kendisi, 
Hörbert Jangblad adlı bir ka· 
tille beraber, koridorda ıer· 
best görülüyor. Con Dillinge· 
Tin elindeki tabanca kar§ısın· 
da, gardiyanlar, ellerini ha· 
vaya kaldırıyorlar: 

Ve böylece, Hörbert Jangbla
dın gardiyanlara yaklaşıp hapis
hanenin anahtarlarını alması, Con 

' Dillingerin bu geniş omuzlu, iri 
yan memurları kendi çıktrkları 
yerlere sokup kilitlemesi ve her i
ki suçlunun birkaç dakika sonra 
tam bir soğuk kanlılıkla hapisha
ne garajından dişi Şerifin otomo
bilini çıkarıp binmeleri ve iz bı
rakmadan ortadan kaybolmalnn 
mümkün oldu. Kravn Poyntun ka
dın olan en yüksek zabıta amiri 
Misis Liliyan HoUinin resmi oto
mobiliyle! 

Con Dillinger, işte bir defa da
ha yakayı s1yırmı§h. Ayrı ayrı hüc 
relerde kapalı bulundukb.rı halde 
Hörbert Jangbladla önceden rıa
ul anlaşabildiği , tabancayı ne su
retle ele geçirebildiği yohmdaki 
istifhamlara, ancak kısmen cevap 
bulunabildi. 

Tabanca meselesi, tamaıniyle 
levazzuh etti, çünkü bu garajda 
yere atılmı§, bırakılmı§tı. Ve A
merika birleıik hükumetleri hapis 
hanelerindexi gardiyanların kı-
2ardıklan - be§er cemiyetinin 
kızarmak nedir bilmiyen kara vic· 
danlı tabakasiyle pek yakınd:ın, 
pek sıkı frkı tema!a geldikleri i
çin - her halde nadirendir, am
ma.... Kravn Poynt hapishanesi 
gardiyanları, ~rnrguya çekilirken, 
kulaklarına kadar kızardılar! 

Bunlar, kendilerini Con Dillin
gerin tehdit edip korkuttuğunu ve 
!apa cturttuğu otomatik tabanca
ya bakmaya, gayet nazik tavırla 
davet edildiler. Bu saelam bünye
li, haşin ~ardivan lar, han deyse u
tançtan "~arrk ! .. düıı; üp bavılacak 
hale geldiler. F en:llık geçinnele
Tİ. ıı ·-~c rl·ı y,..., .. 1. rı p"k verirıdey
di. Zira, hapishane direktörlüğü
nün masası üz: rinde duran taban
ca, kararmış tc.htadan, kaba saba 
yontulmu~ ve söyle böyle, amma, 
haki!{aten şöyle l::öyle otomatik 
bir tabanca ! ekli verilmi§ bir şey
di. Çocuk oyun~ağı, patlar cinsin
den bir tabanca, bir mantar taban 
cası bile değildi. Sadece yamn 
yumru bir tahta p:lrça::;ından iba
retti! 

Buna, hu ıekli veren de, kur
naz ve becerikli Co:ı Dillingerdi ! 

Eğer o l!Ün, ö~lenden evvel ko
ridorda ellerini havaya kaldıran 
"gözleri pek,, gardiyanlardan bi
risi olsun, ipnotizme edilmiı gibi 
o cür'etli haydudun kaba hatlı 
çehresine bakıp kalacak yerde, 
kendilerine hakim olup ta "otoma-

tik,, tabancaya şöyle bir göz at • 
saydı, firar teşebbüsü hiç füphe -
siz suya dü,er ve masum birçok 
insan kanının yeniden seller gibi 
akmasınm lSnüne geçilir, cesur bir 
çok memur bunları yakalıyacağız, 
diye uğraşırken canlannı feda et
mek zorunda kalmazlardı. Yahut 
ta, bunların sorgusunda hazır bu
lunan yüksek derecede memurlar
dan birinin biraz daha iyi ifade 
ettiği gibi yapsalardı: "Delikan
lılar, eğer içinizden biri töyle bir 
hamle edivermek cesaretini gös
terebilseydi, o zaman .•.. ,, evet; fa
kat, gardiyanlar, elleri havada, ol
dukları yerde mıhlı ceplerini arat
mıtlar, icap eden !eylerin alınma
sı sırasında hiç kıpırdamaımı§lar 
ve kendilerini tahta parçasiyle 
tehdit eden Con Dillingerin önü
sıra köıkös yürüyüp, hücrelere 
r.irmekten batka yapacak şey yok 
sanmı§lardı ! 

Bu memurlar, şiddetle cezalan
dırıldılar ve hapishane direktörü, 
cezayı bildirirken, gardiyanları 

Tayyareci kadın Amelle Eariıert'in 
de Büyük Okyanusta kaybolmasından 
sonra, diğer bir tayyareci kadın, on
dan bahsderken, arkadaıuun başma bir 
kaza geleceğinden evvelce korlnnuı ol
duğunu söylüyor. 

Marie Mersing ismindeki bu kadın, 
ilk kadın tayyarecilerdendir ve 191 O 
da pilotluk etmiştir. 

191 O p:Iötu diyor ki: 

"Ben uzun scnelerdenberf el falı 

ile uğra;mışırridır. Bir gün Amelia'
nın elini alıp baktığım zaman endişe 
duydum Arkadaşımın elindeki çizgiler 
gayet vazih olarak, bir su ve ateş ka
zasını gösteriyordu. 

"Diğer bir kadın tayyareci arka
daşımızın da elinde ayni çizgiler var
dı: Helen Boucher 1 Bu arkadaşımı en 
son olarak 1933 senesi Te~rinievveli
nin 13 üncü cuma günü gördüm"' A
yın on üçü Avrupalılarca \lğursuz sa
yılır. Hele bu 13 cumaya rasgelirse, 
daha uğursuzdur."' 

cezanın tiddetinden daha ziyade -------.--...-------
ezen oldukça alaylı ve hırpalayıcı Şapka kralı 
bir gülümseyiı refakatiyle sesinin 
tonunu değiştirmeyi ihmal etme- Ha b · 
di. istihza, istihfaf ve istihkarla 1 Q 
karıtrk, büsbütün küçük dütüren Bi d .., h 
bir tonla! r ag spoı una a-

Gardiyanlar, derhal azlolundu- zıı lanu ken birdenbiı e 
l~r ve .di?i Şerif Misis Liliyan Ho}- düşüp iJ/dü. 
lı de, ıstıfaya mecbur oldu. La-
kin, yerine tayin olunan, yabancı- Dünyanın tanınmış şapka fabri-
sı değildi. Yerine, kendisinin ye- kası sahiplerinden Kari Habig, Ray-
ğeni, getirildi! şenavda katb sektesinden öldü. Bu 

Amerika birletik hükU,metleri Viyanalı şapkacr, Rayşenava dağ • 
hudutları içerisinde, muhtelif mu- · cıhk iptilasile gelmişti. Otomobille 
hitlerde, bu halef - selef vaziyeti, oray gelen Habig, 1 O temmuz sa • 
dudaklarda tebessümler belirtti. bahı saat 9 da, bir dağcının reh • 
Bu yakm akrabıı arasındaki husu- berliğiyle Büyük Cehennem vadisi 
si vaziyetin sadece kandan değil, denilen yerden Abademiber kaya
ayni zamanda candan olutu dola- lığını tırmanırken, ilk tırmanış saf· 
yısiyle ! Ve görünüşe bakılır.sa, hasmı müteakip, birdenbire düşüp 
bunlar, etrafı umursaımıaksızın bu yere serilmiştir. Kılavuzun ilk teda· 
temayüllerine uygun hareketle..... vi mahiyetinde olan bütün gayret • 
faydalanıyorlardı! leri bir ·netice vermemiştir. Dağa 

(Devamı var) tırmanmak heveslisi, düşer düş -
mez can vermi§ bulunuyordu. 

Şişhane yokufu ndakl 
kaza muhakemesJ 

devam ediyor 
lki sene evel Şişh'9.lle yokuşunda. 

dört kişinin ölümü ve 25 kişinin ya -
ralarunasilc neticelenen tramvay kaza. 
sının muiıakcmcsine dün sabah ağırcc
Zf. mahkemesinde devam edilmiştir. 

Yaralılardan Yelkenci Seliın'in 

ve kazada ölen Mehmedin verese ve ve 
killeri iddialarını serdetmişler, elek • 
trik şirketinden tazminat istemişler -
d ir. 

Bunlardan Selimin vekili 35 bin lira 
tazminat istemiştir . 

Muhakeme t ramvay şirketi vekileri 
nin müdafaaları için başka güne kal • 
mıştır. 

Yemiş saldan kulübeler 
Karaköy köprüsünün Eminönü ve 

Karaköy cihetlerindeki kulübelerin ön
lerinde yemiş, sebze ve buna benzer 
yiyecekler satılıyordu. Bu kulübelerin 
önlerinde bu nevi yiyecek satılması ya
sak edilmiştir. 

Tercüman rozetrerl 
Tercümanların iki sene evvel al

dıkları rozetlerirl hükümsüz olduğu 
bildirilmiştir. Belediye tercümanlara 
yeni rozetler verecektir. 

Karl Habig, 5 7 yaşındaydı. Ken
disi, Viyana ticaret aleminde, bü
yük harpten evvelki zamanlarda 
büyük rol oymımıştı. Eski zaman -
dan intikal edeni muhafaza ve in
kişaf ettiren büyük sanayi erbabın
dan olan l;iabig, büyük babası tara· 
fmdan kurulan ve babasile amcası 
tarafından tekemmül ettirilen fab
rikayı, muvaffakiyetle idare etmiş
tir. Şapkaları, ötedenberi bu aile • 
nin aile ismini taşır. 

Kendi sıfatını sadece "'şapkacı., 
diye anlatan Habig, Viyanada im
parator Fransova Jozefin terzisi ve 
piyano tamircisi gibi, eski zama • 
nm hususiyetlerini benimsiyen ze -
naat erbabı arasında anılırdı. 

Bir taraftan ticaretile meşgul o· 
lan bu adam, spor meraklısıydı. 
Mükemmel ata biner, eskirim ya • 
pardı; bir çok müsabakaya iştirak 
etmiş ve mükafat, madalya kazan-• 
mıştr. Spor merakı sahasında, Alp
cilik. bilhassa yer tutardı. Her sene, 
en yüksek tepelere doğru tehlikeli 
tırmanışlara girişirdi. Son tırmanışı 
ile, Raks dağının tepesine eri§mek 
istiyordu. Yanına usulen kılavuz 
almakla beraber, bu dağın bütün 
yollarını hemen karış karış bilir-

Dlayayı Dolaştım 
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Yazan: Tltayna - 38 - Çeviren: vır adi 

insan eti yemek istiye~ 
kabile reisleri 

Bunlar gözüne kestirdiği adamlardan birtııl 
/uruna atarlar, kızartırl~r 

Fakat bazıları da genç kızların me-
melerini keser keser yerlermiş ... 
Yamyamların reisi bir gün ken

disine ziyafet çekmek ister. Fakat, 
ziyafetin masrafını adamlarından 
biri göre:cktir ve bu masraf onun 
hayatına mal olacaktır: 

Reisin yemek ıçın gözüne 
kestirdiği adam hemen tutulur, 
diri diri fırına atılır. Fırında taş • 
lar kızmış, bembeyaz olmuştur. 1-
çeri atılan adam bir dakikanın için
de kavrulur ve kıpkırmızı bir şekil
de dışarı çıkarılır. 

Başka bir kabile reisinin en sev
diği şey genç kızlann memelerini 
kesip yemekmiş. .. · 

Bir gi.in, yamyamların bulundu • 
ğu sahile, uzakta batmış bir gemi· 
nin direği, dalgalarla sürüklene sÜ· 
ri.iklene geliyor. Yamyamlar, bunu 
da insanlardan elde ettikleri bir mal 
sayarak, alıyorlar. Komşuları olan 
başka bir kabileye hediye ediyor • 
lar. Onlar da alıp köylerinin orta · 
sına dikiyorlar. O günden itibaren 
iki kabile birbirine düşman halin
dedir. Bu düşmanlık, kendısine di
rek hediye edilen kabilenin de öte -
kine bir hediye verebileceği güne 
kadar devam edecek. • 

Fakat, hireğe mukabil verilecek 
hediye yine direk olmalıdır. Bunun 
için, hediyeyi alan kabilede şimdi 
herkes uzaktan bir yelkenli geçme
sini bekliyor. Her hangi bir yel • 
kenli adaya gelirse hemen içindeki· 
leri kesecekler ve geminin direğini 
söküp düşman oldukları kabileye 
verecekler. O zaman aralarındaki 
düşmanlık kalmıyacak, dost ola . 
caklar. 

Biğnambaların köyleri çok tu . 
haf bir şekilde kurulmuştur. Yol . 
lar, kasabaların arasından karma 
karışık geçer. En ortada reisin ku
lübesi vardır. Köye bir yabancı ge
lince, bu karma kanşık yollardan 
gide gide reisin kulübesinin önüne 
çıkar. Fakat, buradan dönmek is • 
tediği zaman, yolunu kaybeder ve 
kulübelerin arasından çıkamaz. 

Biğnamba'lardan biri ihtiyarla • 
dığı zaman, bütün ailesini etrafına 
topluyor ve onlara son bir fedakar
lıkta bulunuyor: Bütün mallarını 
çocukları ve diğer akrabası arasın
da taksim ediyor ve kenciisini diri 
diri toprağa gömdürüyor. 

Bunlar, bu vahşi insanların ga· 
rip adetlerinden bir kaçı, daha ga
ripleri var: 

Bu yamyamların arasında kendi 
arzusunu başkasının üzerinde icra 
eden kimseler bulunuyor. Böyle 
bir kimse her hangi birine: 

"Sen öleceksin!., dese, öteki, bir 
müddet sonra, derhal ölüyor. Ade
ta, kendisine "öleceksin,, denen in
san, diğerinin bu arzusuna riayet 
etmek gayesile, kendisine öleceğini 

eli. Kendisinin sıhhi vaziyetini gö. 
zetmcden, bedeni kabiliyeti hari
cinde bir harekete davrandığını, 
bu son tırmanış sırasındaki ölüş 
şekli gösteriyor. 

Kari Habig, iki defa evlenmiş . 
tir. 1Jk karısı, biiyük sanayicilerden 
Ritter fon Gutmanın kızıdır. ikin -
ci karısı, bir AristokrattJr. kontes 
Henriyette fon Tun ve Hohenş . 
tayn babası, bir generaldir. Habi
ğin hayatta kansı, annesi, oğlu, kı
zı, damadı, torunu ve hemşireleri ' 
vardır. 

Cesedi, 13 temmuzda Viyanada 
merkez mezarlığına gömülmüş, er· 
tesi gün de kilisede ayrıca bir ayin 
yapılmıştır. Merasim çok kalabalık 
olmuş, bir çok sanayici tarafından 
gösterişli çelenkler getirilmiştir. 

telkin etmekte ve bu suretle kendi 
arzusile ölmektedir. 

Yeni Hebride adalarındaki yerli• 
lerin adetlerinin hepsi yazılmak jr 
etnse ciltler doldurur ve bunlaı1 
toplamağa insanın ömrü kifayet 
etmez. 

Bu a~iretlerden bir çoğu henliı 
keşfedilmemiştir bile. Nerede "'' 
nasıl yaşadıklarını kimse bilrnet
"yamyamlar arasında,, diye bir fi• 
lim çe11rilmiştir. Fakat bilmem sÖ"/' 
lemek lazım mr, bu filim yerlileriıl 
:zararsız bir kısmı arasında, çevril
miştir. 

Adanın sol sahilinde 8ignamba1'1 
neyse sağ sahilinde de Smolnorıt• 
ba'Iar o derecede vahşi insanlardır• 
Her iki kabiledeki bu vahşi insan ' 
lar çınl çıplak yaşarlar. . 

Yalnız vücutlarına süs gibi u~ 
bir şey takarlar. (isimleri buradaıl 
geliyor: Biğnamba'Iar big = bii ' 
yük süs takanlar; Small (SmoOı 
küçük siis takanlar). 

Vücutlarına taktıkları bu süslet 
bazısında medeni insanlardan elle• 
rine geçirdikleri bir eldivenin par • 
mağıdır. Kimisinde, boynundan 8 • 

tılmış, arkaya doğru düşüp yerler
de sürünen bir kumaştır. 

Kadın dünyada hiç bir millette 
Smolnamba'larda olduğu JtfW 
hakir görülmez. Kadınları or~9ı'J Qt 
h~r kulübeye sokarlar, ne her y~1' 
dan geçmesine müsaade ederler, ne 
de dini merasimde verilen ziyafet • 
lere alırlar. Şenlik günlerinde kabilf 
halkına domuz ziyafeti verildiği 
zaman. kadınlar sofradan dı§arda 
bırakılır. 

Aoba adasmda bir kadının, er • 
kek kardeşine bakmağa hakkı yok· 
tur. Ayni şekilde, kardeıi de onS 
bakamaz: Bakarsa öldürülür .. 

Vaso adasında kadın!a.r bellerine 
diz kapaklarına kadar sarkan hasıt 
gibi örülmüş bir bez sararlar. San • 
to adasmda daönlerine ve erkala • 
rma, bir el büyüklüğünde, yaprak• 
lar takarlar. iki yaprak birbirine. 
Hindistan cevizi yapraklarından ö• 
rülmüş bir iple bağlıdır ve ip bel• 
den geçer. 

Etrafımda, dolaşan bir takım ks• 
dınlar var. Mütecessis bir hayvan 
gibi etraflarına bakmıyorlar1 Bil • 
mem ki bu kadınlar insana nefret 
ve dehşetten başka bir his verebilit 
mi? Bazılarında boyunlarında inci 
ve boncuk dizileri var. 

(Arkucl var>' 
~ektepleıe talebe 

kaydı 
Lise ve orta okullarda yeni taıeııe 

kayit ve kabulüne 20 ağustosta, j}k "' 
kullarda da 15 eylülde ba.şlanacaktlt' 
Alakadar makamlara bu hususta li • 
zım gelen direktifler verilmi§tlr. 

Şehrlmiz orta okul ve liseleri kf'l' 
tür dircktörlilğünün prpgramma gör' 
hareket edecekler ve programda göS' 
terilen ilk okullardan talebe alace.1' • 
!ardır. 

BU AKŞAM 

Bostancı lskelı 
Bahçesi Eski Hıı· 
mam Eski fşf 

Üperet 3 perd• 

Sah akpmı Anadoluhisar 
İdman Yurdu bahçesinde 

21 Çarıamba akıamı BüyükaCl1 

iıkele tiyatroeunda 
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ÜNNıLı K VE SllLiK MÜCADELESİ 
Tefrik a numarası: 1s Yazan: Ziya Şakir 

Aliyi sevmekle başlayan Şielik 
sıyasi bir fırka haline giriyor 

•e ~:i: (~li) nin ilim, Jecaat 
Zatlar . Uer~ne me~tun olan bu 
de l ' tıınd1 onun ıhtiraıtan aza
ii'-o · aın bu hareketi karıııında e-

1111lf er: 
-Yi Arr B' d. . le be ~ . 1 •••• ız, aıma senm-

ı l)j fa rıL 
c1.ı~ ce.vap vennitlerdi. 

ça.huJc ı) nın ~dığı bu. v~iyet, çar ı 
ti (A (beMedıne) de ıntııar etmi•-

. te b" Eb. L h :s-ka hitabe ın ı e e?) de hal-
J,.-· t• n !U mealde hır §İir ıöy
~111 ı: 

( H". 
daha ~1~ ve ıonra (Ali) diye 
6i ki uıtun ahlôk ve f a.zilet ıalai· 
ve[ !"'•e Yoktur. O; herkestfm ev-

' ıman ett · v · K • 1 lii . ı... e yıne ur an ve 
O nnetı ondan fazla bilen yoktur. 

'en •on el • k l>er ol emıne aclar Peygam· 
'PeY,e an ahdında vefa etti. Ve o, 
'fertlr~erin r.ôıini yıkayıp ke
Cll1n 8 '

1
1
• en, melekler ele ona yar· 

Ondcre ~· Kim iddia edebilir ki, 
n ualta ·· ı·· d"" O ka · • en .. k uı un ur. , vmının 

.,ir.J •ek ahlaklı ve lazilellin-

et!(1k o günden sonra (Ali) nin 
~ ~a, kuvvetli bir (taraftar) 
~ef res1ı husu!e gelmitti. İtte, ilk 

a o arak eş· ) ı•v• ~nl . ıe ıgın esasını 
~~ tetkıl etmişlerdi. Ayni za
'(li p""' (Beni Hi.şim) a - yani, 
~' eyganıber) in kabilesine -
ı._~ olanlar da, bunlara itti • 
~l ede~ek tielik, çarçabuk kuv -

(enını§ti. Ali) M kk Mecı·· · ll\if ' e e ve ınenın en 
~uzlu tahıiyetlerinden mürek -
~~lan böyle bir taraftar zilin -
'(biJ" ınalik olmakla beraber; 
Sirı :~et) .. ~akamınr elde etmek i
~&Yı b ~uçük bir harekette bulun-

Bu hı e aklından geçirmemitti. 
"-1!1 al! t~rn altı ay, böylece de
..__ e~)l§tı. Bu müddet zarfında, 
"'lll&nııy e .. .. b' h çire ( . munzevı ır ayat ge-
hir d Ablı~, H:inci bir fda.ketin ka 
L_ ar esı altında ezilmiıti. Ba
"'L&rnın f" - L tbıy ak lıa.n; &teılerine dayana-r 8r , gece gündüz: 
ettil Q~ öyle musibetler hiicum 
~·· Eğer o musibetler gün-

Sağlık 
Servisimiz 

llulUat .._t on doktorumuz Pazartes1 gtınler1 
te~lb!z bq bu~ktan yirmiye kajar ga
Ge laat idarehanesinde, cumartesi g1lnleı1 
&p~ ten 19 a kadar LIUelJ Tayyare 
C!atzn. an lldnd daire Uç numarada 
btıırıd OkuY\lcuıanmızı yedi kupon muka. 
"-~ kabuı ecter. 

)UCUJ tekilde dl;ı doktorlancıız da oku
~~mızın emtrlerlne bazrr bulu.ıımak. 
t>~akkl§ doktpnımuz Fahrettııı Dl§men 
tada p apı leUkUU caddesinde 127 ouma. 
~da ~attesı günleri saat 1f Ue 20 ara. 
il de ~lunduğu gibi doktor NecaU Pak> 
'lııııara Braköy Mahmudiye caddeat 1-2 
ler1141 da ea.ıı ve cılma günleri aynt saat. 
ltr "e OkuYllcuıanmızın dlşlertııe bakaca'-" 

.\ Ufak ledavUertnl yapacaklardır. 
°'"' ~ı zaınanda Beşiktaş tramvay ca6 
~cı. rtp apartımanmda stımıetçl Emin 
'-rın n ınuhtac: okuyucuıanmınn çoculr 

1 
•tlnnE't edecektir. 

ı\Yrıc8 llrn<ıa 
33 

"-ksarıtv Pertev Eczanem ya. 
txlenıur 2 nııı:nıı radıı sünnetçi ve mbhat 

U N ,,,l'ecetı urı Eşsiz KURUN doktorunun 
Poıı llıu•· enJeksıvonıan tıeherlnl yedi ku• 
,, "lht·ı erı Şerıı.ı nctP ve abont'lcrlmlze en ebo 
feterırıı tı., coeukfnrının stınnet :ımelt
atınıA YaPllraktır 

""tnı 
lletçıı,,., Vıu:<:ııgımız doktor. dlşı.1 V"e sün 
btını,1 k lllllracaat ederken KURUN'un 
1 ~·ırırı 1, Uponun11an vedl tane götllrmek 

l<lJRUN---s 
&11 11 

111~:-neı kuponu 
11~rıu 1 ... l<tı li:llZete tcı11restne geUreı::ter 

2 c:llk itil 
... I{ ntıı.rını parasız tıaslJnrlaı 

ll>f Urur:ıın .. 
ar ••!!kimlerine PllMl8:7 l\aktrr• 

a -tıırıu liuıcuıc 
kanun ve nıaıı mUııavlrlerlnr tıt'r 

Yollannı paramz sorup llğrenlr 

düzlerin üzerine clökül•elerdi, ge· 
ce olurdu.] 

Diye feryat eden, sevgili zev
cesi (Fatma), nihayet en acı te
essür içinde can vennitti. 

(Fatma) yı, hiç bir beteri kuv
vetle ölçülemiyecek derecede. em
salsiz bir atkla seven (Ali), bu a
ziz ıevgiliıinin kıymettar nitini, 
tek baf ına omuzunda tafıyarak 
kabrine nakletmitti. Bu hazin 
aynlıktan sonra da, yine evinin 
hücra kötesine çekilmif, batını 
yastıklar arasına sokarak, inim i
nim inlemitti. İki büyük sevgili -
den ayni an (Ali), bir müddet te 
böylece, kalbini cayır cayır yakan 
afetlerin ıstırabını dinlemişti. Ve 
nihayet bir gün, (Ebu Bekir) e fU 
haberi gönderm11itti: 

- Artrk, zamanı geldi. Gelip, 
kendisine biat edeceğim. 

(Ebu Bekir); bu haberden ton 
de1·ecede sevinmişti. Derhal halkı 
(Mescidi Şerif) e toplatmıf .. ken· 
di•İ de (Resülüllahın Minberi) ne 
çıkarak: 

- Ey nas!.. Size teb§ir ediyo
rum ki.. (Ali), faziletinin yine bü
yük bir eserini göstennit .. ve bize 
biat için haber göndermittir. 

Diye söze batlamıf.. bu biatın, 
islim camiasında ne büyük ehem
miyeti haiz olduğunu ilin etmitti. 

(Ali) nin bu biatı (Fatma) nm 
vefatına kadar tehir etmesi; hiç 
f Üphesiz ki; o kadar sevdiği zev
cesine kartı beslediği saygı ve ne
zaketten ileri gelmitti... 

(Muhammed) in o kadar sevgi
lisi olan (Ali); (Fatma) nm göz
leri önünde, bir batkasına biat e
derek; zaten babasının acısı ile 
zari zari inliyen bu has.sas kadını, 
büsbütün dilhun etmek isteme
miıti. 

(Ali) nin bu merdane, ve alice
nabane hareketi; hakikaten çok 
mühim tesir husule getirmiı; (E
bu Bekir) in hilafeti aleyhinde de
vam eden dedikoduların onune 
geçmişti. Fakat, artık, (Ali) yi 
tam minasiyle benimseyenlerin 
de, hiç hotlanna gitmemitti. Bil
ha.saa (Beni Hıişim) a mensup o
lanlar; (Ali) nin karşısına dikile
rek: 

- Sen; hakkından feragat et
mekle, (Beni Hi.fim) in hakkını 
da iskat ettin .• 

Demitlerdi. 
(Ali), derin bir tevekkülle bun

lara cevap vermit: 
- Hüküm, Allahındır ... AUahm 

t~dirini bozmıya hiç kimse ka
dır değildir. 

Diye mukabele etmişti. 
Fakat bu cevap, (Ali) nin Şie

sini {yani, taraftarlarını) tatmine 
kafi gelmemitti. (Ali) yi hilif et 
makamında görmek, artık onlar i
çin bir (gaye) !lr.ahiyetini iktisap 
eylem itti. Bunlar; taaa, {Ali) nin 
hilafet makamına geçtiği güne ka
dar, cereyan eden hadiselerde, mü 
cadele saflarının daima en önünü 
iıgal etmitler .. bilhassa, hilafet 
ve saltanata haris olan (Emevi
ler) le şiddetli bir rekabete girit
mitlerdi. 

Görülüyor ki; (Ali) yi sevmek
le.· onun ilim, fecaat ve faziletine 
r ·eftuniyetle batlıyan (Şie) Jile:, 
~u suretle artık siycui bir fırka ha
lıne girmitti. 
Halbuki bütün beıeri ihtiraslardan 
aTıade olan (Ali) bn vaziyetler -
den memnun de~ildi. Ve memnun 
o'ı-,...d,~ı'1ı da. ikinci ve üçüm:ü 
halifelerin intihı:...,larında göster
mi~ti. Fakat ne r.~re ki: gösterdi
~i riitiin feraf!atlere ra~men; ne 
hadi:satm, ve ne de mukadder o
lan a.kibetin önüne geçememitti ... 

(Arkası oor) 

Köprüden dün ar
kalıklı hamal 

geçirilmedi 
Sırt ve aınk hamallığı da artık tari

he kanııyor. Dahiliye Vekaleti tara
fından verilen iki kat'i emir üzerine 
İstanbul belediyesi birkaç gün evvel 
harekete geçip köprü üstünden arka
lıklı hamalların geçmesini dün sabah
tan itibaren menetti. 

Birkaç sene evvel köpl'Jnün üze
rinde yaya kaldmnun.da yürüm~ mü
hiın bir i§tL Arkalığının üzerine on 
metre uzunluğunda bir demir veya bir 
pamuk balycsini, yahut koca bir üzüm 
aepetini yüklenen hamal ilci büklüm 
olarak yaya kaldmırun.dan y!irüyordu. 

Sırtmdaki 300 kiloluk yükün altın
da alnından buram buram terler dö
külen bu vatandaşı arada bir 

- Destur, varda 1... Diye bağırır. 

Bu haykırmayı işitenler sağa sola ka
çışır, hamala yol açarlardı. 

Dalğın olup da "Varda!"' yi işitmi
ycnler olursa ya uzun demirlerden bi
ri kafasına ''dank I" yahut koskoca 
bir gardrop ''Küt!'' diye vurur, dal
gınlığı zail olarak elini kafasının şi

}Cn veya kanıyan tarafıru tutarak ke
nara çekilir, yol açardı. 

Bu haller okadar çok sık tekerrür 
ederdi ki,.. Nihayet belediye hamalla
rm köprü üzerinde yayalara mahsus 
yerderden :yJrümelerini yasak etti ve 
hamallann ~ittikleri istikamette köp
rü üzerinden yolun sağını takip etme
lerini bildirdi. 

İki sen~enberi bu yasak ehemmi
yetle tatbik edildi. O zamandanberi 
köprünün yayalara mahsus olan kı
sımlannda emniyetle yürünebiliyordu. 

Arada yolunu şaşıran hamal olmu· 
yor değildi, Bunlar köprü üzerin.de 
yorulunca dinlenmek için köprünün 
kenar pannaklıklan üzerinde sırtla

rındaki cşyalan koyuyor, bu suretle 
de gelip gitmeyi güçleştiriyorlardı. 

Fakat sabah akşam köprü üzerinde 
ilcişer ikişer dolaşan belediye zabıtası 

memurları daha unktan~örünür gö
rünmez hamal ~ü sırtına vurup 
yaya lmmmdan iniyordu. 

Yemişteki Halden '100 - 150 kilo
luk meyva küfelerini yüklenen sey
yar satıcılar sabahlan yediden doku
za kadar köprü üzerinden geçer, Bey
oğlu tarafına geçerek ta Boğazlara 

kadar giderlerdi. 
Dokuzdan aonra da saat on sekize 

kadar arkalıkla eşya ta§Jyan hamallar 
köprü üzerinde mekik dokurlardı. 

Tüccar eşyasını mahala yükler, A
zapkapıdan Ta:kaimc gönderirdi. Yeni 
evlenecek bir çift Mısırçarşısmdan ve
ya Kapalı çarşıdan 'bir oda takımı a
lır, hamalın arkalığına yük1er, Beşik
taştaki evine gönclerirdi. Eşya taşnına
ıunda arkalıklı hamalın tercih edilme
sinin sebebi, bu vatandaşın tek bey
girli bir arabanın taşıyabileceği ağır
lıkta bir yükü daha ucuza nakletmesi 
idi. 

Bun.dan başka hamal eşyayi hırpala
madan, kırmadan, en dar sokaklara 
kadar götürür, bırakır, hatta binanın 
en üst katına kadar da çıkanrdı. 

:/- . "" 
Belediyenin şimdilik köprü üzerine 

inhisar ettirilen kararının dün sabah
tan itibaren tatbika başlandığıru yu
karda yazmıştım. 

Eminönü kaymakam vekili Bay Ab
dullah ile Eminönü merkez memuru 
bay Ali dün sabah yediden itibareıı 

köprü üzerinde yasağın tatbikine me
mur edilen belediye zabıtası memur
lanm kontrola çrkmıı;lardı. 

Saat sekize doğru Yemiş istikame
tinden sırtlarında küfelerle hamallar 
sökün etti. Belediyenin ilanına göre 
arkadaki küfelere konacak eşyanın Wj
feden dışarda kalan kısımli?n on beş 
santimden fazla olmıyacaktı. Ağır ak
sak köprü başına kadar gelt'n, seyyar 
sebzeci ve meyvacıların küfeleri göz
den geçiriliyor, ağırlığının elli kilo
dan fazla olup olmadığına bakılıyordu. 

Köprüden sabahleyin geçen sebze· 
ciler biribirlerini yasaktan haberdar-et
tiklerinden ağızları geni~ kenarlı kü
feler ortadan kalkmış, hafif küfelerin 
içine yemiş sepetleri konmuştu. Bazı 

sepetlerin küfeden dış'.!rda kalan kı
sımları on, on beş santim kadardı. 

Memurlar bunları tetkik ediyor. :t{atta 
ölçüyor, sonra geçmelerine mliaaade 
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Esrarengiz surette 
öldürülen kadın 

Acaba casus miydi? 
Fransada bir casusluk hadisesi

nin muhakemesi olmaktadır. 
Bu hadise, Garola isminde bir 

kadının esrarengiz bir surette öl
dürülmesinden ort<lya çılanışhr. 
Muhakemenin son safhasına gö
re, Madam Garola bir ecnebi dev
let lehine Fransada casusluk yap
mıftır. Fakat, kendisiyle beraber 
çalışanlar, onun, bir ip ucu ver
mek üzere olduğunu görünce, ka
dını öldürmüşlerdir. 

Kadının böyle bir casus teşkili. .. 
tı tarafından öldürülmüt olması, 
diğer bir hadise ile öğrenilmiıtir. 

Bu cinayet hakkında dinlenilen 
bir şahit tunları anlatmııtır: 

"Bir gün Avignon' da bir kadın
la tanı§bm. Bir kolonya mağaza
sında memur olduğunu söyliyen 
bu kadın, bir akşam son derece 
büyük bir üzüntü içinde bulunu
yordu. Sordum, eöylemedi. lsrar 
ettim. O zaman ağlıyarak dedi ki: 
"- Beni de Garola gibi öldüre

cekler.,, 
"Sonra, söylediklerine nazaran, 

Garola, casuslar tarafından kan
dırılmıf, sonra da yine onlar tara
f rndan öldürülmüttür. 

"Avignon'da tanıdığım bu ka

Ankara spor 
kongresi 

Döı t kulüp mümes
silleri yarı bıı akıp 

çıktılar 
Ankara Spor Bölgesine men ; 

sup kulilplerin evvelce bildiril • 
diği gibi davet il7.erine bugün 
reis ve ajanlarla toplandılar, reis önü. 
mür.deki yıl çalşma programı füerinde 
konuşulacağnu söyledi. Murahhaslar 
geçen yıl çalışmalarına dair tenkidat
ta bulunmak istediler, uzun ve hara 
retli münakaşalar oldu. Neticede Anka 
ra Gücü, Güvenç spor, Gençlerbirliği 

mUmesilleri içtimaı §U takriri vererek 
terkettiler. ".Maksadı içtimam harici 
ne çıkılmıştır. Biz buraya icraatını be 
ğenmediğimiz ve değiştirilmesini iste 
diğimiz mmtaka işlerini görüşmeğe 

geldik. Söz verilmediğinden içtimaı ter 
kediyoruz,, bundan sonra toplantı da. 
ğıldr. Vaziyet mıntaka reisliğinin mm 
taka aleyhinde olmadıkları hakkında 

gazetelerde çıkan tekzibine fili bir ce~ 
vap teşkil ettiği sporcular arasında: 

söylenmektedir. 
dın da aldatılan casusların arası- --------------
na ıokulımuftu. Fakat, kendisini 1 ıamvagdan atlamak 
tehdit eden tehlikeyi <le vaktinde yasağından sonra 
hissetmit ve bundan bir an evvel Bu sabahtan itibaren tünel, tren, 
kendisini kurtarmak istemişti. vapur gibi vasıtalardan durmadan in 

"O zamandanberı· kendı'sı"n.· ao··- mek, b' k tl k r- ınme ve a ama yasak edil 
remedim. Belki Garola gibi alda- miştir . ~ 
tıldıktan sonra, o da yine onun gi- Tramvaylarda. ta.tbik edilen sıkı kon 
bi öldürülmüttiir. .Yahut kurtul- ttol neticesinde atla.yanlar eskisine nis 
muştur.,, betle pek çok azalmıştır. 

Mahkeme, bu şahidin verdiği Tünel, tren, vapurlar için de konan 
malumat üzerine tahkiıkatına de- yasağnı tamamen tatbiki için alakadar 
vam etmektedir. Jara sıkı emirler verilmiştir. 

Görüp düşündükçe ---- ~ ,_, ~ ~ 

Yalnız • 
rıca 

Dün gece beklenmedik bir saat
te kapı çalındı. Baktım. Bekçiler .. 
Ellerinde tomar tomar kağıtlar 
var. Birini uzatarak uzaklathlar. 
Kaç gündür gazetelerde çıkan be
lediye yasasının üç maddesi. So
kağım te:niz tut, pencereden çöp 
atma, çöpünü kapalı kaplarla tafı, 
falan filan. 

Ne saklayayım, bu kağıt parça
sının be:ıde uyandudığı ilk duy
gu, iyi bir fey olmadı. Hatti ca
nım sıkıldı. Öyle geldi, ki bele
diye, kendi itini, kendi vazifesini 
bize yüklüyor. 

Fakat bu dütünüt çok sürmedi. 

veriyorlard. Saat dokuza doğru arka
lıklı bir hamal sökün etti. Sırtına ko
ca bir gardrop yüklenmi1tt. Eminönü 
meydanında duran bir zabıtai belediye 
memuru yolunu kesti: 

- Köprüden arkalıkla eşya taıımak 
yasak olduğunu bilm~r musun? de
<li. Hamal şaşırdı. Bir mü<ldet dura
la.dı, sonra 

- Hamallığın kaldırılacağını bili~ 

yordum. Fakat ilandan haberim yok
tur, cevabını verdi. 

Devlet yasağına her zaman itaat e
den bu vatandaşı: 

- Ya, öyle mi, diyerek geri döndü. 
On beş dakika sonra ayni gardrop 
köp11:.i üzerinden tek atlı bir araba 
ile geçiyordu. 

Dün akşama kadar arasıra buna ben
zer hadiseler oldu. Yani köprü ya
sağından haberdar olmıyanlar bulun
du. Fakat daha köprü başına gelme
den sağdan, soldan seslenenler olu· 
yordu: 

- Baba, nereye! Arkalık!a köprü
den geçmenin yasak olduğunu unut
tun galiba! .. 

Memurlar geç vakite kadar kont 
rollerine devam ettiler. Ve bu suret
le c'•'in köprü Üz"rfo..drıı arkalıklı tek 
bir hamal geçirilmedi. z 

Y ~da Ragıp Önen 

~ -
yeter mi? 

Yazan: s. Ge.zgi n 

Sabahları yoldan geçerken, görüp 
tiksinerek bq çevirdiğim teYler, 
gözümde canlandı. Her atılan 
ayak ıeaiyle, çöp tenekelerinden 
fırhyan kediler, köpekler, pence
relerden dökülen ıüpriintüler, du
varlardan sızan pis kokulu ıılak
lıklar, saksılı balkonlardan dökü
len kirli damlalar ... birer birer ha
yalimden geçti. 

Hele ara sokaklardaki periıan
hk, bunlardan da bin kat beter
dir. Çöpler, kızgın günet altında 
buram buram tüter. Üstüne ta
vuklar tüner, etelenir, köpekler, 
çocuklar kıvrılır. Bir yanda ka
pılardan çamqır sulan dökülür• 
ken, bir yanda meıeli domates 
ezmeleri kurutulur, sinek bulutla
riyle örtülü kıtlık zahire huırlarr 
yayılır. 

Her mevıimin kendine göre bu 
sokaklarda açtığı bir pislik ıergiıi 
var. Hele T ~·:r.muz sonuyla, Ağue
toı bqlangıçlarında kavun, kar· 
puz kabukları bütün öteki ayları 
gölgede bırakır. 

lıtanbUI sokaldannın temizliğe 
kavutması icin bir tek çare var: 
Bol ve sürekli karların yağmaıı. 
lıte ancak o zaman yer güzel te
miz, mikropsuzdur. Kurakta 'toz ' , 
yağmurda sel ve çamur in.sam ca-
nından bezdirir. 

Böyle olan bir tehirde belediye 
kapı, kapı dolatır, kağıtlar dağı· 
hr, halkı temizliğe çağırırsa, artık 
ayıplanmaz sanırım. Madem ki 
bilmiyoruz, bilenlerin nazını çek· 
miye mecburur. Yalnız timdj ha
tırlıyorum, ki o kağıtlar pek neza• 
lcetli yazılmıştı. Altınd!l hiç bir 
ceza yoktu. Korkarım, ki kimse 
aldırnuyacak. )(,etki bu önemli 
nokta unutulmata idi. Eğer yar,• 
da cezanın yeri yoksa, konulsun. 
Temizlik inaiyakiJeıinciye kadar. 
b.nce buna lüıum var,. 
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.. . ·-· . . .. . .. - . .. Vekillerimizin ziyareti SON . HABERLER Üst 3-arıı birincide 
2 - Bu ayni menfaatler, hali

hazırdaki münasebetlerin, bütün 
§Ümulleri ile, istikbalde de iki dev
letin harici siyasetlerinin değiş
mez ve sağlam bir unsuru olarak 
idamesini talep etmektedir. 

man tarafından ka?Jılanmı§lardır1 

Misafirler Dmitrov'dan vapırl• 
Moskova iskelesine doğru kanal 
boyunca gezmiıler ve yolda lvaJI' 
kov, barajını, elektrik santralıol 
ve bir numaralı eklüzü tetkik ef 
lemişlerdir. Dönil§te de Y akroı118• 
daki tulumba istasyonu gezilıııit• 
tir. 

.. . .. ~ . .,.,...... .... _ 

Filistinin taksimini 
Araplar protesto 

ediyorlar 
Bununla ltalyanın askeri müna

kalat menafiine darba mı 
vuruldu? 

Londra, 17 (Hususi) - Bağdat
ta büyük halk nümayişleri olmuş • 
tur. Bütün gün devam eden bu nü
mayişlerde Filistinin üçe ayrılması 
suretindeki İngiliz projesi protes· 
to edilmiştir. Sokaklarda büyük ka· 
fileler halinde dolaşan milliyetper • 
verler Arap birliğini istiyorlar. Bü
tün yahudi mağazaları kapatılmış • 
tır. Bununla beraber hiç bir hadise
ye meydan verilmemiştir. Arap hü
kumet reisleri ile Cenevreye Mil -
Jetler Cemiyetine telgraflar çekil • 
miştir. 

Cenevre, 17 (Hususi) - Mil • 
letler Cemiyeti mehafilinde söylen· 
diğine göre İngiltere hükumeti Fi
listinin taksimi hakkındaki proje . 
nin Milletler Cemiyetinin eylul içti· 
maından evvel muvakkaten tasdiki 
için mandalar komitesinin içtimaa 
meseleler ortaya çıkabilir. 

Kahire, 17 (A.A.) - "Milli Mı
sır fşrkası.. denilen muhalefet fır· 
kası, önümüzdeki salı günü umumi 
bir nümayi§ icrasına davet edilmiş
tir. 

Bu mün.asebetle hatipler, Filistin 
meselesinden bahsedeceklerdir. 

lT ALY AN GAZETE.SiNiN 
YAZISI 

Roma 17 (A. A.) - "Action 
Coloniale., Filistin'in taksiminden 
bahsederek diyor ki: 

Bu mühim meselede İtalya da 
noktai nazarını bildirecektir. 
Hususile ki, bu toprak Milletler Ce
miyetine mensub bütün devletle . 
rin hukuku hükümranisi altındadır. 
Filistin taksim edilmekle İtalyanın 
askeri ve sevkülceyş münakalat 
menafiine yakından temas eden 
m eseleler ortaya çıkabilir. 

Bu gazete, eski Napoli kralla
rına ait olup şimdi İtalya kralları • 
na geçen hakları hatırlattıktan son
ra Filistin ıslahatının bütün Ak • 
deniz devletlerini yakından ataka -
dar ettiğini ve katolik ltalyamn da 
bu bahta söyliyecek sözü bulun . 
duğunu ehemmiyetle kaydeyle • 
mektedir. 

Japonya 400,000 kişiyi 
silah altına aldı 
Üsı tarafı 1 inci de 

bir ultimatüm demek olduğu mer
kezindedir. 

Pekin, 17 (A.A.) - Çin ıiyaıi 
mahafili, Japon devlet adamları
nın Kwantun'daki Japon orch.ısu
nun kabule ıayan olmıyacak bir 
takım metalip dermeyan etmesine 
mani olabileceğinden fÜpphe et-
mektedir. ı 

Umumi İntiba, 29 uncu Çin or-1 

dusunun Zelilane bir tesviye sure
ti kabul etmeleri takdirinde Şima
li Çin liderlerini devirmiye hazır 
olduğu merkezindedir. · 

Tokyo, 17 (A.A.) - istihbar e
dildiğine göre, Şimali Çinden Ja
pon ba§kumandanı, Hopel ve 
T chachar eyahtleri siyasi meclisi 
reisi Sung-Chen-Yuan ile deı hal 
görütmek ve Çin hükumet kuvvet
lerinin şimale doğru gönderilmesi
ni Nankin hükUmeti nezdinde pro
teıto etmek için talimat almıştır. 

Amerikadaki Çin Elçi•i 
Vaıington, 17 (A.A.) - Çitl 

büyük elçisi Vang, hariciye nazın 
Hull'u ziyaret ederek Şimali Çin 
vaziyeti hakkında hükômetinin 
noktai nazarını bildiren ve diğer 
devletlerin yardımım istiyen bir 
muhtıra tevdi etmiıtir. 

Diğer taraftan Japon ma.slahat
güz~rı. Suma da B. Hull'u ziyaret 
etmıştır. Suma hariciye nazırı i
le mülakatından sonra gazeteci
le.re beyanatta bulunarak Şhnali 
Çınde Japonyanı azimle hareket 

"Çin hükfuneti büyük devletle
re bildirmiıtir ki, Japonların Şi
mali Çin makaır.atma cebren ka
bul ettirecekleri hiç bir anla~ma
yı tasvip etmiyecektir. Çin hüku
meti, Japonlann Çin hukuk hü
kümranisine ve tamamiyeti mülki
yesine kartı her vasıta ile muka
vemete karar vermiştir.,, 

Ruıyadakine Gelince ... 
Moskova, 17 (A.A.) - T uı a· 

jansı bildiriyor: 
Çin büyük elçiıi B. T ıiang • 

Ting • Fu dün B. Litvinofu ziya
ret ederek kenC:Jiıine Şimali Çin
deki vaziyet hakkında Çin harici
ye nezaretinin bir tebliğini tevdi 
eylemiştir. 

Bu tebliğ, Liukoodziak'a ansı -
zın yapılan tecavüzün ve Şiır.aJi 
Çine mühim miktarda Japon as
keri kuvvetlerinin duhulünüu Çi-. , 
nın tamamiyeti mülkiyeşinin ba-
riz bir surette ihlali demek oldu
ğunu bildirmekte ve bu hareketle
rin, gerek dokuz devlet anlaıma
sı, gerek Paris paktı ve gerekse 
Milltler Cemiyeti paktı ile tezat 
halinde bulunduğunu tebarüz et
tirmektedir. Bu tebliğ, ayni za • 
manda Çinin Japonya ile olan an
laşmazlıklarını herhangi bir sulh
cü vasıta ile halletmeye amade bu
lunduğunu da bildirmektedir. 
Ç~n büyük elçisi, ayni tebliğin, 

Vaşmgton paktını imzalayan di -
ğer dokuz devlete yapılmış oldu -
ğunda.n da B. Litvinofu haberdar 
etmiştir. edeceğini söylemiıtir. 

Bir suale verdiği cevapta da Ja- ___ _..... _________ _ 

pony:ımın Cinde yeni topraklar e- Rusgadakt vekilleri-
ıe geçirmek istemediği hakkında il~ iz dön ügoı laı 
B. HulJ'a teminatta bı.:lunduğunu M 
söylemiştir. oskova 17 (A. A.) - Türki-

ye Hariciye Vekili B. Tevfik Rü§· 
Franıadaki Elçi de'"·. tü Aras ile Dahiliye Vekili Şükrü 

Paris, 17 (A.A.) - Hariciye Kaya Odesa yeliyle Türkiyeye ha • 
Nazırı Delbos, Çin büyük elçisini reket etmi§ler, istasyonda Litvinof, 
lcabul ederek kendisi ile Şimali İstomanyakof, Türkiye elçisi ve se· 
Çin ltadi9elerj hakkında göri.fı- faret erkanı ve sair §ahsiyetler ta . 
mt!still". rafından uğurlanmı1'lardır. 

.. Bu ~ü.lakattan ıonra Çin bü- • • • 
yuk elçısı Ha\>'a.S ajansına fU beya
natta bulunmuıtur: 

Vekiller sah gi.inü bir Sovyet 
vaP.urile lstanbula geleceklerdir. 

Yeni malmüdürleri 
Maliye meslek mek· 

teblndeo çıkanlar 
Şarka tayin edlldller 

Ankara (Telefonla) - Maliye mes
lek mektebinin bu yıl mezunları a~
ğıdalı:i yerlere malmüdilrü tayin edildi
ler. Vekalet bu suretle şark vilayetle
rimizin maliye teşkilatını genç unsur 
lada kuvvetlendirmektedir. Hüsnü 
tuzlucaya, Osman Beytüşşebaba, Meh
met Eleşkirte, Nazmi Kangala, Şev
ket Erçit;e, Riza Muradiyeye. Abdullah 
Mazkirte, Hulusi Karayazıya, Bayram 
Kotana, Ahmet Tcrcana, Cevdet Ke
maha, Ziya Poşkilc, Hikmet Yaylalı:a, 
Naci Sankamışa, Saim Şemdinliye, 

Saffet Çermike, Sıtki Karakocana, Şe
caattin Savura, Cemil G:irpınara, Ni
yazi Kulpa, Mehmet Silvana, Tahsin 
Çıldıra, Kemal llekimhane, Ziya Sa
suna, İbrahim Oltuya, Mazhar Osman
eline, Şefik Maçkaya, Vasfi Sivereke, 
Şerif Fatine, Celal Bozdağına, Süleyman 
Karacasuya, Hasan Boğazlıyana , E
tem Şereflikoçhisara , Amil Arapkire, 
Hayri Haymanaya, Şevki Pasinlere, 
Fuat Savsata tayinlendiler. 

ikinci tarih 
Kurultayı 

3 - Sovyet - Türk dostluğu, u
mumi sulh için büyük ehenuniyeti 
haiz bir unsur olarak kendisini gös 
termiştir. 

4 - Enternasyonal münasebet
lerde halen mevcut olan ve enter
nasyonal hayatta kendisini göste
rtm tecavüzkar temeyüller tarafın
dan yaratılmış bulunan bulanrk 
vaziyet, bütün ıulhcü devletlere, 
sulhün taksim kabul etmezliği ve 
kolJektif emniyet esasları üzerin
de sulhün ve umumi emniyetin i
damesi için hususi endişeler tah -
mil etmekten hali kalamaz. 

5 - Sovyetik sosyalist cumhu -
riyetleri birliği ile Türkiye arasın
daki dostluk ve karşılıklı emniyet 
münasebetleri, bunların sulh fi -
kirlerine ve milletler cemiyetinin 
yukarıdn. kaydedilen prensipleri -
ne sar.nimi bağlılıkları ve sulh kuv 
vetlerinin en iyi bir surette teşki
Jatlandmlmasına müzaheret eyle
m ek ve tecavüz kuvvetlerine bir 
müzaheret veya bir teşvik olabile
cek her şeyden tevakki etmek a -
:ıimleri, sulh potansielinin bütün 
unsurlarının takviyesi için, iki 
memleket arasında haasatan müs
mir bir İ§birliği esası yaratmakta
dır. 

Vekillerimiz Volga Kanalını 
(Ba~tara/ı / inci sayı/ada) Gezdiler 

toplannnş olan birinci tarih kurul- Moskova, 17 (A.A.) - Tas a-
tayı, Türk Tarih Kurumu namına jansı bildiriyor: 

B. Rüştü Ara.s ve Şükrü }(.,ay'1 
B. Bemıandan kanalın inşuı, fay• 
daları ve it leme sistemi hakkına• 
mufas$al mallimat almıtlardır. 

Rü§tÜ Ara Ve Şükrü Kaya 
ltfoskovadan Hareket Ettiler 
Moskova, 17 (A.A.) - Tu •-

Sansı bildiriyor: .. 
16 Temmuz akşamı, B. Rütl~ 

Aras ve Şükrü Kaya, Odesa tarı• 
kiyle Türkiyeye dönmek üzere 
M<>&kovadan, beraberlerinde Me
bus B. Rahmi Apak ve Şükrü Şen· 
ozan, hariciye husu~i kalem direk• 
törü Refik Amir Kocamaz ve ha' 
riciye vekileti sekreterlerindeJI 
Şakir F.imin bulunduğu halde, ha• 
reket etmiılerdir. Ayni trenle Tiif 
!kiyenin Moskova büyük elçisi B· 
Zekai Apaydın da Moskovayı tef" 
keylemiıtir. 

Türk vekilleri, istasyonda, g, 
Litvinov, Y ejov, Stomoniako(ı 
Karski ile lran büyük elçisi Se• 
pahbudi, Litvanya elçisi BaltrU' 
saitis, Romanya elçisi Ciuntu, Bul' 
garistan elçisi Antonov, Afganis• 
tan maslahatgüzan Yunus Hallı 
Yunanistan maslahatgüzarı Kiıt' 
dilis ve Türkiye büyük elçiliğiniıı 
bütün memurları tarafından se• 
18.mlanmıtbr. istasyon, bu müna• 
sebetle, Türk ve Sovyet bayrakla• 
riyle süslenmiş bulunuyordu. Türl< 
vekillerine Odesaya kadar harici: 
ye halle komiserliği birinci şarlc 
dairesi şefi muavini B. Miller re• 
fakat etmektedir. 

ilim alemine karşı yeni bir tarih Dün B. Tevfik Rüştü Aras ve B. 
tezi ortaya koymuştu. Bu tezin e- Şükrü Kaya refakatlerindeki ze
sası dünya kültiirünün doğuşunda zat ile birlikte, Volga - Moskova 
ve yayılıtında yepyeni bir orijin kanalım ziyaret etmişlerdir. Ka -
ve inkişaf hareketi gösteriyordu. nal üzerindeki bu seyahate B. Sto- ---------------
0 zamana kadar klasik eserlerin- m"niakof ve Karski ile hariciye Gazianteptekl bazı 
de kabul edilmiş olan kaideleri ve komiserliği yüksek memurları da un fabrikalarında 
iddiaları tamamen altüst ediyor- i~tirak eylemiştir. • 
du. Yeryüzünde ilk medeniyetin Misafirler otomobilJe Dmitrov'a vergi kaçakçılığı .. ( 
Orta Asyadaki Türkler tarafından varmışlar ve orada Volga - Mos- yapıldı 
kurulduğunu, sonra eski ve yeni kova kanah inşaat ~efi ve harici-
dünyaya, oradan adım adım yayıl- ye halk komiser muavini B. Ber- Ankara 17 (Telefonla) - Gazi 
dığını iddia ediyordu. Bu ilmi id- ------------ Antep defterdarı Bay Faikin yap· 
dia doğrudan doğruya Garp alim- rih kurultayında bütün cihanda en tığı araştırmalar sonunda un fab • 
lerinin eserlerinden alınmıt birçok yüksek ilim otoriteleri ol:r.ak üze- rikalanndan bazılarının yekunu o· 
ilmi deliller ile de teyit olunuyor· re tanınmış olan bilginlere de kür- tuz bin lirayı geçen bir vergi ka • 
du. siden söz söylemek hakkını ver· çakçıhğı meydan çıkarılmıştır. Fab• 

Dünya kültürünün inkişafını mittir; bu maksatla on sekiz ır.em rikalar bu kaçakçılığı resmi def • 
gösteren ve bu inkitafa Türk mil- leketten elli kadar tarih uzmanı, terlerinde tahrifat suretile yapmış· 
letinin yaptığı büyük hizmetleri kurultaya çağırılmıştır ve daha lardır. 
tebarüz ettiren bu mühim tarih te- şimdiden birçok ecnebi alimler --------------
zi 0 zaman ilim aleminde hayret- memnuniyetle kongreye gelecek- Musfak ·ı R f !J 
lerle kantık bir sarsıntı husule ge- l~rini bildirmişlerdir ki, Viyana l Q Q 
tirmişti. Fakat asırlardanberi de- Üniversitesinden Profesör Meu- bayr f 
ğifmez hakikatler gibi zihinlere. ğin bunlar arasındadır. Bu zat taş am yapzgO 
yerleş.miş olan fikirlerin birden- devri için bütün dünyada eşi ol- Üst yunı birincide 
bire ortadan kalkacağı da elbette mıyan bir mütehassısdır. Meşhur talyan konsolosları, belediye reİ5 
tahmin edilemezdi. Daha çokça- Truva kazısını yapan Dörpfeld de ve azalan ile şehrin ileri gelenle• 
lısmak. zihinlere yerleşmiş olan Berlinden gelecektir ve kurultay- rinden bir çoğunun bulunduğu ıi• 
eski fikirleri ve kanaatleri silmek dan so11ra Truva'ya giderek orada yafette Yeni Gün gazetesinin ınii• 
için çok uğraşmak lazımdı. kurultaya iştirak edecekler için dürü Kont de Martele yazı ile tll 

Onun icin Türk Tarih Kurumu, hafriyattan elde ettiği ırr.ıühim ne- suali sormuştur: 
o günden- bugüne kadar durma- ticeler hakkında izahat verecek- - Sancağımızı ziyaretinizi ye• 
ır.ıştır. Atatürkün verdiği yüluek tir. ni rejimin baılangıcı sayıyoruı. 
direktifler üzerinde çalışmış, ır.em Daha şimdiden Türk efkarı u- Bundan sonraki icraat n,e olacak 1 
leketin ilim hayatında ölmez eıer- mumiyesine büyük bir tebşirde Kont dö Martel şu· cevabı ver' 
ler vücuda getirmiştir. Ayni za- bulunabilecek mevkideyiz: Dol- miştir: 
manda bütün bu eserlerin anada- mabahçe kurultayına gelecek o- - Sancağın yeni statüsünü hal"" 
marlarını teskil eden Türk Tarih lan en büyük tarih otoriteleri, fiyen tatbikten daha iyi bir ,ef 
tezinin inka; edilemez yeni ve verecekleri konferanslar ile Türk yapamam. 
maddi vesikalarla teyidi için yer Tarih Kurumunun tezi lehinde söz Dö Martelin ziyareti dolayısb" 
altında hafirler, ka.z•ılar da yap- ıöyliyeceklerdir. ilim sahasında- le deveran eden bir fayiaya göreı 
mıftır. İki senedenberi Anadolu- ki Türk qavasınm böyle beynelmi- Halayda umumi bir af ilan edi)e• 
nun muhtelif mıntakalarmda. ya· lel en yüksek otoriteler tarafından ce!ttir. Bu affın on güne kadnr o• 
pılan bu kazılar, beynelmilel ilim teyit ve tasdik edilmesi cihanşu- lacağı söyleniyor. Bu suretle 111Ü' 
aleminin takdirleriyle karşı!ana- mül bir ehemmiyet alacaktır. cadele günlerinde hürriyetleri el· 
cak yeni keşifler ile neticelenmi:;, Bu itibarla şimdiden şu mühim )erinden alınmış olan Hatay çocıl){ 
sonra bu keşifler ile Türk Tarih neticeyi ilan edebiliriz: Önümüz- ları bayram günlerinde evleritt" 
Kurtr.nrunun davasında ne kadar deki Eylul içinde toplanacak olan kavu~muş olacaklardır. 
haklı olduğunu meydana koymuı- ikinci tarih kongresi, beynelmilel Hatayda yeni rejimin tatbi1'' 
tur. Orta Asyadan gelen Türk kül- iJihn aleminde Türk irfanı ve Türk Suriyede Vatani partisinin altıJ11 

tür zincirinin halkaları Ürb Ana- kültürü için bir başkumandanlık üstüne getirmistir. 
doluda kendi kazılarımızla orta- zaferi olacaktır. Çünkü Atatür- Şamda çıka~ Eleyyam, Elkabe'' 
ya çrkmııtır. kün yüksek önderliği ile kurulan Elcezire ismindeki üç büyük gaıt" 

lıte şimdi Eylul ayı içinde ha- ve yine onun direktifleri ile yedi te efkarı umumiyeyi teyiç ~ 
zırlanmakta olan tarih kurultayı senedenberi calışan Türk Tarih dici yazılarından dolayı bilaıniid' 
gözle görülür ve eHe tutulur mahi- Kurumunun ilk defa olarak orta- det kapatılmışlardır. Suriye gaıe' 
yetteki keşifleri ve milli davamı- ya koyduğu ilmi hakikatler iki se- teleri Suriye - Fransa anlaşJJlj: 
zın maddi delillerini beynelmilel nedenberi yer altından çıkarılmış smı yarıda bırakmaya çalıımıŞ .o., 
tarih otoritelerinden mürekkep olan yeni vesikalarla isbat edile- masından bahisle Lübnan Reı91, 
büyük bir heyet önünde ilim ale- cek ve beynelmilel en büyük oto- cumhuruna hücum ediyorlar. <?'e 
mine gösterecektir. ritelerin ağzından tasdik oluna- zeteler Lübnanın eski bir finıl!, 

B\ınunla beraber Türk Tarih caktır. memleketi olduğunu, Araplıkla,. 
Kurumu, bu defa toplanacak ta· ASIM US lakası olmadığını yazıyorlar .. 



Dersim muhalif etinin 
elebaşılarından 

B ORSA 
18. 7. 937 

Istanbul Belediyesi ilanları ~ 

Senelik muhammen kiraı:ı 240 lira ol;ın Yeni Halde 35 No.h ardiyeıis 
yazıhane üç tene mtlddetle kiraya ve rilmek üttre açık artırmaya l:onulmut 
iıe de belli ihale günilnde isteklisi bulu nmadığrndan artırma 23 - 7 - 937 cu 
ma ~üne uzatılmıJtır. Şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülebilir. İı· 
tckliler 54 liralık teminat makbuz veya mektubile beraber yukarda yazılı 

Sergerde Ali Şir 
nasıl öldürüldü? günde saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (4325) 

Senelik muhammen kirası 300 lira olan Karaağaç pay mahalli avluw için· 
de 1 No. lu ot depuau ihale tarihinden itibaren bir sene müddetle kiraya ve· 
rilmek üzere açık artırmaya konulmu~tur. Şartnamesi Levazım MUOJrlUğün

de görUJebilir. İstekli olanlar 22 lira 50 kunqluk ilk teminat mektup veya 
makbuzu ile 19 • 'l - 937 pazartesi g\inü saat 14 de Daimi Encümen.de bulun· 

~ Üsı yanı birincide 
ehbcr'e b' k .. . 

lciıi arkada 1.r aç gun önce sekiz on 
Şiri öldü ıı ıle beraber rasladım. Ali 

YakJa ~nlerle geziyorriu. 
otele d §tıın ve arkadaşları ile beraber 
lcfine ~t ettim. Kabul ettiler. Köy
na rafın ek~t etmek üzere olmaları· 
Rehbe ben hır saat konuştuk. Söze 

r a§ladı· 
-A I 

nladnn d d' Al' ş· . l "l dUrütdü... .. • e ı, ı ırın nası o • 
ile ark gı:lnu soracaksın. Onu Zeynel 
naııı b adaılan öldürdüler. Ben işin 

a·· aşladığını anlatayım: 
hep ubkuınetc muhalif olan aşiretler 

u Ali ş· · 
lardı. C . . ır~n yalanl:ırma inanmış· 
felak 

1 
abıliık ınsanm başına bir çok 

et er gct' . Z 
!arı il ırır. eynel de arkadaı· 

Zcyne~ 0~~n .. Y•laruna kanmıı~ı. Ben 
Oalı'" gordum. Ona, yaptığı işin fe· 
~ını anlattım. Hükmctc karşı dur· 

söyı~ bUyük cahillik olduğunu 

~ehbcr fazla söylemedi. 
- .Bundan ··t · • bed' o eıını Zeynel anlattsın. 

ı. 

İt' 
Vcti 

1 
.Yan, tuttuğunu koparacak kuv· 

ayni iJk bakııta ıöze çarpan Zeynel, 
adam:aman.da Denıimin en yakışıklı 
"-zladıır. Pata bryık0larınr iki elile sı-- Aıc:~ sonra söze baıladı : 

1ı Şır b' · · caıı·ı . ızı ateşe atıyordu. Bız 

l>o~ ınsanlarız. O, hepimizi kandırdı. 
't\'d~~~~ öğrenince hükumetin bizi 
Cifre~~ını, bize iyilik yapmak istediğini 
do'" ınce Yanıma beş arkadaş alarak 

gru • r 
•ııı~ g~ l bulunduğu Sirpat karşr-
~ D~J~ babanın eteğin.deki mağa
lc ıdtd!lttı.ın. Arkadaılaruna da şöy· 

ku~ .\ti Ş~.bizi daima hükumetten kor. 

lf.ı~~·ükUınet sizi kesecek diyor. 
i5iıt iücınet bize iyilik yapmak 
)atı S&lıpyor !bize mektepler yapryor, 
biı ar yapıyor, şimdi onun cezasını 

Vereceğiz ... 

~:a~aranın yanına gittik. içinden 
\tc §Lr, karısı Mahmudun kızı Zarife 
tid!cğcni Zeynel çıktı. Ben en önde 

'Yordum. Ali • ıkm lliını Şır çıkar s az be-
lllo ~ beraber gelen Seyyit oğlu Me-

d<ığrıl~ Cibo oğlu Seşbana silahlarını 
ilcis· u. tup ateş etmek istediler. Fakat 

kit ~~~ d~ ~Ufiunlarr ç-:.irük çıktr. O va· 
Çek· Şırın kanıı Zarife tabancasını 

ıp ark d 
ti, \'eğ ~ aşımız Mustafaya ateş et· 
ateı cnı Zeynel de bi" arkadatıınıza 
'ederek 61dilröa. Ben hemen sila
l'l ~\Pl'andım. Evveli Ali Şiri, ton· 
Zc~ı Zarifeyi öldür.düm. Yeğeni 
düriild"de arkadaılann si11hlan ile öl-

u. 
- Son _ k ra ne yaptınız? 

bize e Yapacağız. Başını kestik... O 
Çok Çekf · · ~ehb lrtnıştı. 

er IÖ _ le ze karıştı: 

lat 0lnı oçkirli Ali Şir Denime musal· 
liilcrj k Uftu. Bir vakitler bütün köy
?tıi§ler<lj •ncıı.~dı Ruslar tarafına geç· 
lltıy0 1 

• liusü Seydi ile beraber do 
~ r ardı. 

eh her 
e IOrdum • idi: .\Ji Şirin karı;ı da silah atar mı· 

Guıdü 
...._ · Başını iki tarafa salladı ve: 

te~ er~rife &ibi niJan atan Dersimde 
~ele k ...._ Yo ... 

..... ~~ Yaşında i.di? 

ZeYrıeı Yl§ında vardı. 
..... c &ordum. 

Şilbd· 
l!aıııı ıye kadar ncreleıe gittin. 

'Ve: 
1 

Otelin penceresinden uzattı 

- l?ıa . 
llıedirn. ~ızdcn başka biç bir yer gör-
<ıecu. urası cennet gibi bir yer ... 

...... .\ 
l'crdir, ~ 11tanbul daha güzel bir 

- lıurad 
llta ora,A. an gUıel yer otur mu? A· 
deni ""' den· ı . ıi mera ız. varrruı diyorlar. ıte 
t<>~~ b' k ediyordum. Naaıl ıeydir 

...... ır ... 
~it 

tıa an durakı . . tettlrdu. adı. Sonra elııu başr-
...... t . 

llıed l\aan v~ · 
eıı Öl'" . !• olunca bir şey g8r-

ur. Bıı göremezsek hükmeti· 

mizin aayeıinde çocuklarımız her şeyi 
&:örecek ... "' 

lıtc okuyucularım, yüzlerce sene 
tabiatın korkuni dağlarında. mağara· 

larmda yaşıyan bir neslin evladı. Ona 
"Türk değilsin ... "' deııfıjler, onu ih
mal etmiıler. Bakmamışlar, daima ve 
daima Uvey evlat, hatt~ düpnan mu· 
amelesi yapınıılardı. Meşrutiyet sene
lerinde buralın gezen bir mutaaarnf 
o vakit bir mecmuaya ıu aatırlan ya· 
zıyordu: 

• l.oDdra 

• Nevyor• 
•Pan. 
• MJIAoc 

• Br1lkHJ 
•AUoa 
• CeDtY'l"I 

• Boty• 
• Amıterckm 
•Prat 

G27. 
0,7915 

20M5 
t5,0\7f> 

UO".>O 
!i7 1610 

84000 
63 7!>18 

l.4375 
22.7460 

• Vl,.ana U962 
• MadrtO 13 7160 
• BerUa t.9692 
• V&J'fO" 4.1914 
• Bud•s>et'- 4,0052 
• BWır11 1071775 
• BelptııO SU5 
• T~obama 2.7, 
•Moekon 24' Uü 
• Stokholm 3,093a 

"Hiikumet •tairin hallerine daima 
miıkinane vaziyetini muhataza etmit 
ve deiil atairin yekdi~erile harp ve 
cidalinde, yalnız bir ferdin gaıp ve 

taracı hukuk ııraıında bile iıbatJ vü
cut edememiı ve vazifeıini ifa edeme
yen bir heyet, hukukunu iıtifaya bit· 
tabi muvaffak olamamııtır. Zaten hÜ· 
kümet, af&İri, edayi tekilif buıuıuna 
davet gibi veaaiti iptidaiyeye bile mü· 
racaatta müteaanıihane hareket et• 
mittir. 

ESHAM 

lş BankA.st 980 TramftJ 
• Aı:ıadolu 2480 •Çimen-. 12.ro 

Reji 160 Utıyon Del 
Şlr. Rayrty . - e-ıc Del. 

Merkez RMk 87. - BalJ8 .-
U. Sfıtorta . - $ark m. ... 

Bomunu o.- TeJefcıa 

ıatlkrazlar Tahvlller 
• 1933 T.HGP. 1 ıno ll:lelrtrDI 

• • • D ı•so 1'ramft1 
• • • m u.10 Rlbtllll 

btık.Oah111 9'- • AAldala ' 4080 
ıı:rgent btJll. 05- • AnMolv D {0,80 

192A A il 00 4nedala m 
•S.E~rum 98- Mllmlllll A 3380 

Derıim balknun fU ahvali nazan 
teemmüle alınınca bir kalbi bamiYYet• 
k&nn ıızlamamaıı mümkün değildir. 

Devri meıumu ıabılon her yerden zi· 
yade vatanın ıu parçaımda takip etti· 
ii idarei bainane ile bu cüzü ıiıilletin 
böyle vahıi ve ıefil bir halde kalma11• 
na naııl kail olduğuna inıan bir türlü 
akıl enliremiyor. Gayet zeki ve çevik 
olan DersimJilere hiruıcık envan fey· 
zi medeniyet göıten1miı olaaydı, mü· 
him ve müfit bir unıuru fa'al olaca• 
ğında !Üpbe edimezdi." 

T k • PAZAR Pazartesi 
8 VJm 18 Temmu t9 Temmu 

=====P C.Evvel IOC.Enrel 
Bu aatırlan, Demmi bilmiyenler 

için kUçUk bir misal olsun diye yazı
yorum. Altı yUı: ıene.dir ihmal edilen 

ve biribit'ine kırdınlan bu Türk so· 
cuklannrn ülkesi bugün, Dördüno:i 
Umum milfettiı general Abdullah 
Alpdoğan'ın söylediği gibi Atatilrk'
ün nuru ile aydınlanmaktadır. 

Niyazi Ahmet 

Gün dotufll 
Gtln babp 
8abab IWll&ID 

oııe namaı 
CkJndl namuı 
Üf&m Damu:t 

'l•tm nama&1 

bnlall 
rıtm reom ıanıert 
Tllm ka1u sttnıert 

443 444 
19,93 1938 
S.00 3,00 
1~20 1220 
16,11? 16.18 
l9,38 19,Jl 
2 l.S4 2I .. 'l3 
2~2 2,34 
200 20( 
166 165 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma komisyonundan: 
ı - Bir çiftine kırk beş kuruş kıymet biçilen 36.000 çift yün e2iven 19-7-

937 pazartesi günil saat onda kapalı zarf eksiltmesile satın alınacaktır. 

2 - Bu eksiltme ıartnamcsi parasız komisyondan alınabilir. İlk teminat 

1215 liradır. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin ıartnamedc yazılı veıikalar ve ilk te

minat makbuz veya banka mektuplu tek lif mektubunu en geç bel.li gUn saat do-
kuza kadar komisyona vermiı olmaları. (1848) (3844) 

l&tanbul defterdarlığı Av vergllerl 
Varidat MUdDrlOğUnden: 

1 - 30,000 Otuz bin kilo kuru Rumeli meşe odunu ile SOO Be§ yüz kilo 
Rumeli mantal kömürü satın almacaktrr. 

2 - Tahmin edilen bedeli 336 lira dır. 
3 - Muvakkat teminat 25 lira 20 kuruştur. 
4 - Açık eksiltme 2 Ağustos 937 Pazartcai giinü saat 14 de Av vergile 

ri Mildüriycti dairesindeki Komisyon.da yapılacaktır. 
5 - lıtck1ilerin ıartnamcyi görmek ütere her gUn ve eksiltmeye girmek 

üzere de ihale gUn ve saatinde Balıkha uedcki Av vergileri MUdilriycti dairesi 
ne gelmeleri ilin olunur. (4313) 

Zonguldak Valiliğinden~ 
Zonguldak - Devrek yolunun 6 ~ 516 + 47 + 025 kilometreleri arasında 

yapılacak yirmi iki bin altı yliz yetmiş üç lira doksan altı kuruş keıif bedelli şo. 
ıe esaslı tamiratı iti kapalı zarf usulil ile eksiltmeye konulmuştur. 

malıdırlar. (9892) 

Xilo Cinai Bir kiloaunun muhammen bedeli • 
129225 Beyaz Karaman eti 1 45 Kuruş 

1500 Sığır eti 36 " 
Beledi~ Hutanclerile diğer mUeı seaa.tına lüzumu olan Koyun ve Sığır 

eti kapalı zarfla ekailtmeye konulmut tur. Eksiltme 29 • 7 - 937 Perşembe 
.günü saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Listesile şartnamesi Le
vazım MüdürlüğUnde görülebilir. lıte kliler • 2490 • Numaralı kanunda yazılı 
vesika ve 4401 lira 84 kuruıJuk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
teklif mektuplannı havi kapalı zarfları nr yukarda yazılı günde saat 14 de 
kadar Daimi Encilmene vermelidirler. Bu saatten ıonra verilecek zarflar ka-
bul olunmaı:. (B) (4218) 

Kctif bedeli 7219 lira 20 kurut olan Ka.ılı~efllle • Bakırköy Asfalt yolun 
tamiri açık eksiltmeye lronulmuıtur. Ji.cıif evrakı ve şartnamesi Levazım 
MüdürlUğUnde göNlebilir. istekliler 24 90 • numaralı kanunda yazılı vesikadan 
~ka buna benzer it yaptığına dair Ba;mdırlık DirektörJüğlindcn alacaldan 
Fen ehliyet vesikaaile 541 lira 44 ku ruıluk ilk teminat makbuz veya mek· 
tubile beraber 29 • 7. • 93 7 Perşembe &' :lnü saat 14 de Daimi Encümende bu· 
tun.malıdırlar. (İ) (4214) 

Aiva köy mektebinin tamiri 
Sarıyer kazasına bağlı Kum köy 

tamiri. 

Ketif bedeli 
437,02 

mektebinin 706,94 

İlk teminatı 
32,78 
53,02 

Yukarda keJif bedelleri yazılı mektep tamirleri ayn ayn a~k ekalltmeye 
konulmuJ iae de belli ihale gününde giren bulunmadığmdan eksiltme 19 - 7 • 
937 pazartesi günllne uıatılmııtır. Ke §if evrakile prtnamcleri Levamn Mü
dilrlUğünde göriilebilir. İstekh1er 2490 No. h kanunda yazılı vesikadan başka 
buna benzer it yaptığına dair Bayın dırlrk DirektörlUğündcn alacaklan Fen 
ehliyet veıikalarile beraber yukarda yazılı günde saat 14 de Daimi EncUmende 
bulunmalıdırlar. (İ) ( 4299) 

Jandarma Ge~el Komutanlığı Ankara 
Satın alma Komisyonundan: 

1 - Kilosuna 230 kuruı kıymet biçil en Va111f ve 8meğine ugun ı212g kilo 
çorapbk yün ipliği kapalı zarf usuliyle 30.7.937 Cuma günü saat onda satın alı· 
r.acaktır. 

2 - Şartnamesi ~40 kW'Uf kartılıiıD da komisyondan alınabilecek olan bu 
ckıiltmeye girmek istiycnlerin 2092 lira 25 kuruşluk ilk teminat ve şartnamede ., 
yazılı vesikalı tekli! mcktuplannı belli g ün en geç saat dokuzdan evvel komisyo-
na ba§ vurmUJ olmalan. "2005,. {4119) 

Nafıa Vekaletinden : 
Eksiltmeye konulan iş: Küçükmcndercs ıslahat ameliyatı sahasında yapılacak 

Belevi, Cellid ve Sağlık kavuıutlan in patı. 
Ketif bedeli: "130.444., lira ( 44) kuruştur. 
2 - Eksiltme:28.7.937 tarihinde Pazartesi günU saat 15 de Nafia Vekaletinde 

Sular Umum Müdürlüğü Su eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usulitc yapı· 

lacaktır. 

3 - İstekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık işleri genel 
prtnameai, fenni şartname ve projeyi altı lira etli Uç kuru~ bedel mukabilinde Su
lar Umum MildJrlilğiln.dcn alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklacrin 7772 lira 23 kuruJluk muvakkat te
minat vermeıl ve 50.000 liralık Nafia Su işlerini taahhilt edip muvaffakiyctle bi· 
tirdiği ve bu kabil su i§lerini başarmakta fenni kabiliyeti olduğuna dair Nafia Ve
kaletinden alınmış müteahhitlik vesikasını ibraz etmesi. 

isteklilerin teklif mektuptannı ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline 
:Cadar Sular Umum Müdürlüğüne makb ı.:z mukabilinde vermeleri lazımdır. Pos-
lada olan gecikmeler kabul edilmez. (4029) 

/stanbulVakıflarDirektörJüğü ilanları 
ı - Heybcliada Panalya namı dlğcri Çam manastırı. 
2 - Burıaz adaaında Ayayorgi manıııtırı. 
3 - Büyükada Ayayorgi manastırı. 
Cemaatlerce idare olunan vakıflardan semt ve isimleri yukarıda yazılı va1of· 

fora 2762 No. lu vakıftır kanunu ile nizamnamesine ve olbaptaki talimatname 
hükümlerine tevfikan tek mütevelli tayin edileceğinden isteklilerin 22.7 .937 
akşamına kadar Kadıköy Vakıflar müdil rtuğüne usulen ınJracaatlan ilan olu· 

nur. ( 3988} 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmesi 19 Temmuz 1937 pazartesi günü saat on beşte Zonguldakta Vi· 1 _ Resmi ıazetenin 7 Mayıı 936 tarih ve 3297 sayılı nüshasında neı-

loayct daimi encümcninı:Je yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri ·k Tal' · T 937 ın· d · · redilen müteahhitlik vesı aaı ımc>t namcıı 1 emmuz tar "! en ıtı· 
diğer evrak yüz on dört kuruş mukabilinde Zonguldak Nafia Müdürlüğünden alı· haren mülgadır. 
nacaktır. Muvakkat teminat bin yedi yüz lira elli btı kuruştur. Eksiltmeye gir. 2 _ Yeni Talimatname Resmi gaı ~tenin 1 Temmuz 937 tarihli ve 3645 
mck istiyenlcrin resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye uyıh nilahuınd.ı neıırcdilmiı olduğun elan vesika almak isteyen müteahhitle· 

tevfikan Nafia V ckiletinden almmıt mü teahbitlik ehliyet vesikasiylc ticaret o- rin yeni talimatnameye g\)te müracaatları ilin olunur. ( 4266) 
~aından 1937yılın~~mm~~~kavemu~kk" teminadarı ile hltl~~ uklli ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

mektuplarını yukanda yazılı günde ihale saatinden bir saat evveline kadar vilayet 
claimi encümeni reisliğine vermeleri ilan olunur. (1874) (3866) 

TUrk Hava kurumu satınalma 
komisyonundan 

Üçü altın ve dokuzu gı:imü§ on iki murassa madalya yaptınlacaktır. 19 • 
7 • 937 saat ıs de münakaaası yapılacağın.dan istekli olanların §artnamcsini 
görmek üzere Piyango Direktörlüğü muhasebesine müracaatları. (4283). 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satına lma Komisyonundan: 

1 - Bir tanesine iki yüz elli kuruı kıymet biçilen 34 7 5 Zincirli §iplı yular 
kapalı zarftan tahvilen 29,7.937 Perıcmbc günü saat on bette pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

2 - Şartnamesi komisyondan parasız alınabilecek olan bu pazarlığa girmek 
İ!tiycnlerin 651 lira 59 kuruş ilk teminat ve şartnamede yazılı vesika ile belli 
r,ün ve saatinde Komisyona baş vunnalans ''2004,, (4118) . . 
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Şark Malt Hulasası 
işteha ve kuvvet için en 

birinci ilaçtır 
Çocukların dişlerinin kolayca ~ıkması
na, kemiklerinin kuvvetlenmesine, ço

cuk emziren annelerin sUdilnlln 
çoğalmasına yardım eder. 

Bilumum eczanelerde bulunur. 

Askeri Lise ve Ortamek
teplere ücretle öğretmeJJ 

aranıyor 
1. - İstanbul da :(skeri Liselere: Fizik, riyaziye 

Bursa Askert lisesine : Edebiyat, riyaziye, 'Almanca 
Kırıkkale Askeri Sanat lisesi: Edebiyat, coğrafiya, riyaziye 
Erzincan A&kert orta okuluna: Tilrkçe, tarih gurubu, Fransızca, mus~ 
Konya Gedikli Ha.zırlama ortaokuluna:Tarih gurubu 
Ankara Gedikli Hazırlama ortaokuluna:Türkçe, riyaziye, Almanca öğretmeni aJl" 

nacaktır. 

2. - İsteklilerin lise ve orta mektep öğretmen ehliyetini haiz olmalan şarttıf' 
Ehliyet; Üniversite mezunu olmak, Üniversitede imtihan vererek ehliyet al~ 
KUltür Bakanlığı kararile öğretmenliği tasdik cdilmit olmaktan ibarettir. 

3. - İstanbul, Bursa, San'at liselerin<' birinci mJBdede ya.zili dcraler için t08ı 
126, orta ve gedikli orta mekteplere aid dersleri için 98, 108 liraya kadar ücrtl 
verileiektir. 

4. - İstekli olanlar: dilekçelerine a2ağıda sıra ile yanlmı§ evrakı bağlıya~ 
Ankarada Milli Müdafaa Vekaleti Askeri Liseler mafettiıliğine göndermelidirJet• 

1. - Tasdikli ve fotoğraflı fiş 

2. - Yübek tahsil §ahadetname, tasdikname benzeri veya ehlietnaOI' 
tasdikli benzeri. 

3. - Nüfus tezkeresi tasdikli sureti. 

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

5. - 4. Maddede yazılı evrakla müfetti~liğe müracaat edip durumu uygun olal 
fardan bila.hara §U vesikalar istenecektir. 

1. - Tam teşkilli askeri hastahanelerden alınacak sağlık raporu. 
2. - Noterlikçe tanzim edilecek taahhUd ıenedi. Ömeği milfettWUC" 

ten verilecektir. 
6. - İsteklilerden yazılı şartları haiz olanlar 15 'Ağuıtoı 1937 gUnüne kaclJf 

Betonarme büyük köpril inşaatı 

Nafıa Vekaletinden : 1 
ı mı••n:RDu:::::::mm:•MWWW m:iracaat etmelidirler. 
~ Büyiik Reklama ne hacet H 7. - Dileği yerine getirilemeyenler bir hak iddia edemezler. (3~19) 
lii BiR KUTU 1 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Erzurum vilyeti dahilinde ve transit yolu üzerln
Clc betonarme Horasan köprüsü inşasıdır, 

Keşif bedeli "151.500,, lira.dır. 

2 - Eksiltme 27.7.937 tarihine mUsadif Salı günü saat "16,, da Nafia Vekale
tinde Şose ve Köprüler reisliği Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usulile 
yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak ''7 58,, kuruş mukabi
linde Şose ve Köprüler reisliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin ''8825,, liralık muvakkat teminat ile 
bu gibi işleri yapabileceklerine dair Vekaletimizden alınmış m:iteahhitlik ehliyeti 
fenniye vesikası ibraz etmeleri lzxmdır. 

İsteklilerin teklif mektuplanru ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar Komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktezidir. 

(1924) (3987) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

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

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

DIKKA T: 
Bilet alan herkes 7 Ağustos 19 37 günü ak§alDDla kadar biletini de· 

iittinniı bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakla sakıt olur ... 

i FAZIL Çi L iLACı ~ 

il 
Seni çok güzelleştirir. imal ii 
yeri : Edirne kimyager Fazıl il 

d Sosyal laboratuan il 
m.rm ••• :mac:::r.ı:r:::::=:::::::::::m w ı e: 

TiFOBiL ,.... --~ 
Dr. IHSAn SAMi 

Tifo ve paratifo bastılılclınoa tutul 
mımak için ağtzdan ıiıoao tifo hap-
landır. Hiç ra.hatsızlık verme?.. Her 

kes alabilir. Kutusu 55 Kr. 

iLAN 

Bakırköy A.Urlik Şubesinden 
Ş~bcmizde kayıtlı bulunan malül 

Subay Erat ve ıehit yetimlerinin 937 
senesine ait tütün ikramiyesi verilece
ğinden alakadarların 19 Temmuz 937 

gününden itibaren şubeye mliracaat 

etmeleri ilan olunur. 

Niğdenin Şekerpare ve daı·endeleri 
5 Kiloluk §ekerpare ve Darende kayısı sepetlerini Ankaraya 7~. Be

yoğlu, Sirkeci ve 1zmire 92 kuruş karşı tığı Ekspresle yetiştiririm. 

-------- Nlğdeda sebzeci Durmu, All___.... 

D~vlet Demıryolları ve Limanları işlrt.-ne 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 4008 lira 74 ku ruı olan muhtelif eb'atta perçin çivisi <ti 
somun gibi bir gurup malzeme 22-7-9 37 perşembe günU saat 10 da Haydarı>" 
şada gar binasr dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme ile satın almaca)' 
tır. 

Bu .işe girmek is~yenl~ri~ 300 lir~ 66 k~~u.~luk ~uvakkat temin~t ve kall; 
nun tayın ettiği vesaıkle bırlıkte eksiltme gunu saatıne kadar komısyona ı:ıı 1'
racaatları lazımdır. Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak ~fağıtılı:ıı• 
tadır. (3909) 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 3 ~p ma.ıze~~ 
Göz Hekimi ve eşya her gurup ayn ayn ihale edilmek üzere 26.7.937 pa.zartes~ günU saat US' ' 

Dr. 1t1ükrü Ertan da Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından eksıltme ile aa 
Y ı arınacaktır. . ~ 

Cağaloğlu Nuruoemaniye cad. .No 3t Bu işe girmek lstiyenlcrin her gurup hizasında yazılı muvakkat temınat 
(Cağaloğlu Eczanesi yanında) kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyoıı' 

1 Telefon. 22566 müracaatları lazımdır. Bu iŞc ait şartnameler komisyondan parasız olarak dJı' 
111------1

•_ .. ___ tııfnaktadır. 
Sa.bibi: Asım Us 

Neşriyat Direktörü: R. A. Sevcngil 
1 - 3 adet demir baskül 500 kiloluk ve 2 adet demir baskill 1000 kilol~ 

muhammen beaeli 1360 lira ve muvakkat teminatı 102 liradır. 
2 - 600 kilo fosforlu bakır muhammen bedeli 1080 lira ve muvakkat ıeıot· 

natı 81 liradır. 

Gümrük muhafaza Genel Komutanlığı lstanbql 
Satınalma Komisyonundan 

3 - 9000 adet donanma ampulu ile 8000 adet ampul Edison normal ıJl~ 
hammen bedeli 4130 lira ve muvakkat teminatı 309 lira 75 kurugtur. (406 

İdaremiz Malzeme dairesi emrine Lise ve daha yukan tahsil görmüş, JJ
manca veya Fransızca lisanına bihakkırt vakıf, müsabaka ile dört memur r 
lmacaktır. 

Eşyanın cinsi 
I 

Çamaşır 

Çizme 

Miktarı 

7306 takım 
1256 çift 

Tasınlanan 

Tutan 

t-991 L. 
8165 .. 

İlk teminatı Eksiltmenin tarihi 
günü saati 

450 L. 21171931 çarşamba 15 de 
613 L. 22/7/937 perşembe 11 

" 
1 - Gümrük muhafaza eratı için yukarıda yazılı . eşyanın kapalı zarfla cksiltmeleri yapılacaktır. 
2 - Şartname ve evsafla rı komisyon'dadır. 

3 - İsteklilerin ilk teminat makbuz ları veya Banka mektuplarım kanuni veaikalariyle birlikte teklif mektuplarım 
o gUn eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Galatada eski gümrük binasındaki komutanlık Satınalma Komisyonu-
na vermeleri. (3869) 

Kanunt evsaf ve şeraiti haiz ve Askerlikle alakası bulunmıyanlann aşJY 
.da yazılı vesaiki hamilen Ankarada İdaremiz zat işleri Müdürlüğüne, İstJSl°' 

• bulda Haydarpaşa mağazası ~fli~ine müracaatları ilin olunur. 
iş talebi hakkında istida, 
Askerlik vesikasr, 

Hüsnühal vesikası, 
Agı Mğrdr, 

6 krta fotoğraf .(2116) (4305) 


