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Bay CelAI Bayar 
Nazillideki dokuma fabrikasını 
gezdi, bügün şehrimize geliyor. 

1 Ingiltere ile aramızda bir 
deniz. anlşması yapılacak 

Ipgiliz-Alffian ve lngiliz-Sovyet deniz muahe
desi memnuniyetle karşılandı 

Almang_a_ll_e ._İngiltere I HATAYLILAR 
vazife başına ! 

kumm inp.atmı tetkik edecektir. B. 
~ıaı Bayar, İzmirde iken Naziliye 
giderek oradaki dokuma fabrikumı 
gezmiıtir. İzmir muhabirimizin buna 
ait m~tubu bU:giln ikinci sayfamız 

dadır. 

l 

aıasında 

Deniz yarışı 
imkinsız ! 
Londra 19 lA, A.) - Bütün sabah 

g~~teleri, yeni tnalii• _ Alman ve tn 
gıhz • Sovyet ded muahedesinin im 
zuı ile IneıJğul olmaktarır. 

"Timea" (Taymq) gazetea, aytti 
neviden anlapualan,. d.iğer datilft'IM
de YGPılaoaltm w laToandintwya '*"" 
~lMf leri ile uACatata oo Tit'kiye • 
bu fHJpta ~iM ~eyatl tJtC'f' 
tai~.,.. 

Bu C&m&te diyor Jd: .. Bu iki mua 
bedenin ~Alıiıan matbuatı tarafm 
dan bUyUk bir memnuıiiyetle kaydıe 
dilmiıtlr. Filhakika bu iki muahede 
den iyi neticeler beklenmektedir .,., 
bunlar almanyanm htlmtı niyetine 
ve mahir aiyuetlııe bir delildir.,. 

Dail telegraph, ~ \le Sovyet f ltr Biıiltl Re ütoıı9iİıl ....... 
tB·11!1l ~dutunu "9 iyi malOmat aıa ma 

malın yüz elli, iki yüz kilo yük 
ı sı fayda deQll, memleket 
, $abına büyük bir ·zarardı 

hafilde 1935 tngilts • Alınan muahe 
desine Almanya tarafm.dan tam bir 
riayet g&lterilmie olmumcbm dolayı 
memnuniyet beyan edildlflnl yumak 
tadır. Bu muahede ayealnde İDgilte 

~ iyesi ıırt hamal- ki tarafında ıırt hamallıiı kaldı- re ile Almanya arasmda bir deniz il 
IJlJI~ İçin ilk tedbirleri rıldı. llh yarroı birçok eeneJer için imkln 

aUiJı tehrin iktııadi latanbulun Köprü ile Eminönü sız bir hale gelmlı oluyor. 
ttlt"fmİ\ bir iti;yatbr. ve Karaköy taraflan en ziyade M'.ornlng Post gueteel lngilis - Al 

~·~bfabk edilmesi bir ta- yabanccı ıöale--e ça..,an yerleri ol- man deniz muahedesinin iki memle 
~ t • arı mucip olurdu. Ka- duiundan kararın bu tekild'l tat- (Sonu: Sa. 6 Sü. 3 ) 
-.ı-.._fık ~et bir surette tatbiki bikına bakaralc 11rt hamalhlcının -
~ "'dundu. Ve ilk adım ol- ASIM us Dün gece 

bere kö .. ·· ·ı k 00 
.. .. • (S S S 4 

----"'-ru_ı _e_op_nın_u_n_•--------°""-:_a._6_ü._.._J. Dlvangolandakl 

Vekillerimiz Mosko- Yangında 
'ladan dün döndüler Bir kadın yandı 

11.,, . S etge ve Dahiliye Vekllleıimlzln slJzleıi: 

eyahatimizden çok memnun 
dönüyoruz 

Dün gece saat 21 ,5 ta Divanyo • 
lunda 150 numaralı doktor Cevat 
T ahıinin evinden yangın çıkmıt. 
doktorun haeta bulunan kanar ya
narak ağır ıurette yaralanmqtır. 

Yangının çıkbinıı ilk nöbetçi 
bekçi görmüf, itfaiyeye haber ver· 
dikten ıonra mahalleden imdada 
çağrcbğı bir kaç kiti ile eve kop
rak kova ile atqi ıöndürmeğe bat· 
lamqtır. 

Bu esnada itfaiye de yet:İfmİf, 
elbiıeaini atq saran bayan kmnen 
yamıı olarak kurtanlmıı ve Hase
ki haatahanealne katclmlmlfbr. 

Yangmm hava gazi borusun • 
dan çıktığı söylenmektedir. Zabıta 
tahkikata baılaınıttır. 

Hataylıların istikbali yakında ya
pacakları intihabatta eyi neticeler 

almalarına bağlıdır. 
Halayda yeni rejim resmen il.cin e bat t§~ -~. Hataylıl4r ilk 

dUmiftir. BundoN ""1ayı Hataylılar defa oı.iık ~ tçi• m1Ui bir 1&.ü 
boyrclm ycıphlar., Jl'.,_t yeni rejimin kamet 1au'ocak1c&rdır. Bu. Mikümeti" 
tıciaa BfltfJ1/ w~lan için bir ae 1cunıl11fUna yopılaoGk intihabat eaaa 
n.ç fır•tı oJmakla beraber, bir dtJ olGoakttr. 
tn4Uıim vaa/e 'baflaağıctdır. Bu 1'0Zi lnttlwibatta Hatay vatandaflannın 

/e ~yakında ~pw..cak intil&G (Sonu: Sa. 3 ;~ 1) 

Dlln şehrimizde olan clnagtller 

81r genç babasının 
f · .. , r ü 

Rizeden getirilen katil jandarma· 
lar arasında rıhtımdan geçerken 

arkasından vuruldu 
Samatyada Arap Kemaı•ın nasıl tsldü· 
rüldOQünü dlQer Arap Kemal anlat.yor 

Halimin amoa.:ııııde.ri Safer BGbasının klt:ıim nAttmda ANf' Kemali öldxriip deni 
6ldUren Halim. ze atan ~ileU J~i'f'. 

Kan gütme davası yüıündenj rilmitlerdir. Bunlardan ikisi !am
dün aabah GaJata nhbmmda bir suna çıkardmıttır. Biri oradan Si· 
cinayet iılenmiı, bir katil öldürül- vaaa ıönderilmittir. 
müttür. • Diler iki kit iden Muıt;ıf a iımin 

Bu cinayet etrafında bir muhar- de olanı latanbula Tıbbıidliye 
ririmizin yaptıiı tahkikatı yazıyo- müphede altına alınmak üzent 
ruz: 16nderilmektedir. 

Rize hapi•haneıinde bulunan Dördüncü adamın iami Muıtaf :ı 
dört kiti muhtelif tehirlere ıötü- ojlu llyutır. Gönende iki ıen~ ev
rülmek üzere jandarma muhafa- vel Karabeıir oğullarından Hüa
zasmda "Abu., npunma bindi- nüyü öldürıı;ıüı, sonra lıstanbula 

----------------------- kaçmııtır. 

-y;ij""'·j-~-:-:-,-·y-····-;.····--dfril 

Romanımızdaki 
Müaababmmn müddeti bitmit ohmlda benber olmyucula. 

rmndan plea melduplum arlratt henüz •lmırwdriı için, Jaüaaba. 
lcamnm nihafelini 21 Tmmim ~ rünü •lqenpme kaclar 
uzablllıla mecbur olduk. MüaWmmm fttink ederek bediJe ka
aaaan dm~ tam &ate.mi 24 Temmuz cumarteai günü 

~ 
•-ı11•11••zı1P.._.....'(ftl....,,, ~--.-........... _....... amı ı 

llyaa lıtanbulda izinin keıf e
dildiiİni anlayınca buradan Ka
radeniz ıahil tehirlerine kaçmıf, 
oradan Kana gitmiı, bir müddet 
evvel yakalanarak Rize hap;ıb:ı
neaine ıönderilmittir . 

Oç ıün evvel de Gönana gönde
rilmek üzere yola çıkanlmııtır. 

Dün aabah on birde "Aksu,, va
puru Galata rıhtımına yanuıcca 
bir kelepçe ile ellerinden birib~r
lerine bağlanmıt olan Mmtaf a ile 

(&mu: 8a. 7 Sil. 1J.. 
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Celal Bayar Naz!lli fabrikasında 
lktisat vekilimizle bir/ipte Jzmirden Nazilli

ye giden muhabiı imiz intibalarını anlatıyor. 

Emir Aptullahı hükômet 
merkezinde ziyaret 

İzmir, (Hususi) - Ankaradan Bilhassa yeni liman tesisatı \.ize • 
şehrimize gelen İktisad Vekili B. rinde durulmuş; B. Celal Bayar, ln-
Celfıl Bayar, refakatlerindeki ze · giliz mühendislerinin miistakbcl li-
vatla birlikte hususi bir otokarla man mahallindeki etüdleri neticesi 

Maverayı Şeriada hayat - ltalgan propağandası 
lngiliz müşavir E;,,irin sofrası ve siyasi fikirleri 

Nazilliye gitti ve yeni basma doku- hakkında izahat almıştır. Le Journal gazetesinin Kudüs 
muhabiri yazıyor: ma kombinasını teftiş ettikten son· FUARDA ÇALIŞMALAR 

ra akşam tekrar lzmire döndü. Celal Bayar, İzmir seyahatin · 
Bay Celal Bayar fabrikayı gez · den istifade ederek Fuarı da gez . 

Fransanm Kudüs konsolosu 
King David, Mavrayişeria hakimi 
Emir Abdullah'm yanma gidecek
ti. Benim de birlikte gitmek arzu 
edip etmediğimi sordu. Memnu· 
niyetle bu teklifi kabul ettim. E
sasen Emir Avdullahı, İngiliz kra
lının tac giyme merasiminde gör
müştüm. Bu defa kendi memle
ketinde gör.r..ek benim için iyi bir 
fırsat idi. 

dikten sonra, Rus mütehassıslar ya· miş ve faaliyeti gözden geçirmiş· 
pılan işleri nasıl bulduklarını ve tir. Belediye reisi Dr. Behcet Uz, 
mesailerinden memnun olup olma· fuarın yeni ~ekli hakkında plan ü-
dıklarını kendisine sormuşlardır. zerinde izahat vermiş ve bu yıl işti-

Vekil, vaziyetten çok memnun rak edecek ecnebi devletleri bil · 
kal:iığını söyliye:-ek: dirmiştir. B. Celfıl Bayar, geniş • 

- Jşin tekniği iizerinde bir şey letilmekte olan Sümer Bank pavyo-
diyemcm. Fakat umumi intibaım nunu da gezmiştir. Vekil 937 en . 
cok kuvvetlidir. Snlahiyettarlar ba- tcrnasyonal fuarının geçen senele 
~a memnuniyetlerini bildirdiler. re nisbetle daha fazla alaka gör . 
Teşekkür ederim . mesinden memnun olduğunu ve 

fuarın yeni vaziyetile cidden cazip 
bir şekil almakta olduğunu söyle . 
miştir. 

Konsolos, Emir Abdullahtan 
bir davetiye almı,. (İstiklalül Al<
sa) denen en yüksek nişanı E· .;
rın doğrudan doğruya kendi cJin
den alacak. Ben de bu fırsattan is
tifade ederek bugünlerde ismi dil
lerde çok dola§~n bu Arap kralı
nı kendi idare merkezinde göre-

Demiştir. 
Heyeti umumiyesi itibarile Kay. 

deri fabrikasından daha ufak ve 
fakat daha modem olan Nazilli 
kombinası eylulde foaliyete geçe . 
cektir. Ancak montaj işlerinin ik . 
mali için Almanyaya sipariş edilen 
iki miihim parça beklenmektedir. 

Bu parçalar val· tinde gelirse, 
fabrikanın ilk mamulatı, lzmir en . 
ternasyonal fuvarmda te§hir edile • 
ccktir. 

Nazilli kombinesı, 8- l O milyon 
liraya mal olacaktır. Yılda 18 mil
yon metre ince kumaş çıkarabi • 
lecek, mamulatı kaba olursa 22 mil 
yon metreye kadar yükseltilebile · 
cektir. Senevi pamuk sarfiyatı iki 
milyon kilodur. adedi 28 bindir. 

Fabrikada şimdiki halde 1500 
mütehassıs, İ§Çİ ve amele çalış • 
maktadrr. Bu fabrikanın tam kad. 
rosu değildir. T eşrinievvelden iti 
baren üa bin işçi faatiyete geçe • 
cektir. 7 50 dokuma makinesi İ§li • 
yecektir. Kombina, hem dokuma 
ve hem de basma çıkaracaktır. Şim
'diye kadar piyasada yalnız dört 
renkli kumaşlar bulunmakta idi. 
Halbuki Nazilli kombinası, basma
ları on renk üzerinden çıkaracak 
ve bu suretle kumaş piyasasına 
Türk zevkini katabilecektir. 

imal edilecek basmalar, iki çeşit 
olacaktır. Şehirli1er için, köylüler 
" . 
ıçın .. 

Vekil, bu cihete bilhassa ehem
miyet verdi; halkın zevkine ve fi. 
yat ucuzluğuna işaret etti. Fabrika
mn müdürü Fazlı bu hususta iza· 
hat vererek: 

"- Kombinanın kuruluşu, esa
sen tasarrufa" müstenittir. Az işçi 
ile çok İ§ çıkararak ucuzluğu te . 
rnin edeceğiz. 

Dedi. 
Fabrika müdürünün kanaatine 

göre, diğer fabrikalardan daha u . 
cuz satı§ yapılması muhakkaktır. 
Nitekim daha §İmdiden altı milyon 
880 bin metre kuma§ sipariş edil • 
miştir. Bunlar, ilk mamulattan, 
parti teslim edilecektir. 

Fabrika iki kısımdır. Birinde bas· 
ma ve dokuma, diğerinde iplik ya
pılacaktır. iplik kısmında, 34-38 
numaraya kadar ince iplik çıka • 
nlabilccektir. San"at mektebi me -
zunlarmdan 90 genç ve 35 Na:rillili 
kız, burada staj görmektedir . 

Rus mütehassıslar fabrikamız 
için şu mütaleayı beyan ediyorlar: 

.. _Bu makineler, Türkiyeye ge 
len makinelerin en iyisidir. Oulan, 
aldığımız bir emirle, hususi bir iti · 
na ile hazırladık. Montajdaki mu • 
vaffakiyetimizin sırrı, Türk işçisi · 
nin canlı, çalışkan ve verimli olma
sındadır. Kayseri fabrikasını da biz 
kurduk. Fakat bu, daha moderndir. 
Eyliil sonuna kadar montajı bitir -
mek azmindeyiz .. ,. 

Fabrika, Nazillide hayat değiş · 
tirmiştir. Bu muazzam ovada, yep· 
yeni bir alem doğmaktadır. 
lZMİR LlMANINDA TOPLANTI 

B. C'elBI Bayar, pazarı Çeşmede 
geçirmiştir. Salı günü lstanbula 
dönecektir. 

S. T. 

j Geçmiş Kurun/ar j 

Mezbahada bomba 
2(J Tcmuz 1923 

Diiıı lforaafj(lf mczlxıhasmda asfalt· 
Zar arMrnda bir bomba kaps11lu görill 
miiş, mczbalı,aya suikast yapılacağına 
dair cvclcc zabıtaya t:crilmı malumat 
ii::erinc tela§ cdilcre/; herkes oraya 
biril.."nıi§tir. Polis kaliyycn knpso"la. el 
silrmcksi::in civardaki cephanelikler 
den bir 1niltalıassıs gctirtmi§, 1.apsu
lım ctro/ı gcni.1 ve derince l.."azdırıla 
rak çıkanlm1ştır. 

Bir de ne göriilsü11, çıkatı şey siirii 
ne siirünc nıoıoz aro.smdaıı gelnıiş o
laıı bozulmuş bir Tuıpsuldaıı ibarctmi.ş! 
ftfaam'1/ih k.apsulwı eski.si de kafi de 
rcocrlc tahribat yapmış ve asfalt bo
::ulmuştıı r. 

ceğim. 

Hakikaten Emir Abdullah bu 
devrin dikkate değer simaların
dan biri olmush'r. Bir taraftaıı İn
gilizler kendisini tutuyor. Diğer 
taraf tan Mekke hükumeti tarafın
dan himaye göri.iyor. istikbalin 
Filistin krallığma namzet olmak 
üzere adı dillerde dolaşıyor. 

Malı'.imdur ki Emir Abdullah 
peygamber sülalesindendir. Şerif 
Hüseyinin oğludur. Şerif Hüseyin 
İngilizlerin menfaati olarak Hicaz 
kralı olduktan sonra takip ettiği 
siyaset ile onları kuşkulandırdı. 
İngilizler onun karsısına lbni Süu
du diktiler. Şerif Hüseyini Mek
keden attılar. Garip değil midir 
ki şimdi bu Şerif Hüseyinin oğlu 
olan Emir Abdullah yine İngiliz
lerin en ziyade itimat ettikler; bir 
adam olarak ortaya çıkıyor. 

Her ne ise, biz Fransız kon-

Gün ün AB-i.sfer. 
Goril ,eklinde bir insan 

varı 
Büyük Sahrada bir Goril insan ya

şamaktadır. Bütün şeklile dar alnı, ~ı 
kık çenesi, çukur gözleri, geniş göğsü, 
uzun kolları ile, tamamen bir Go-ril 
maymununa bcnziyen bu adamın yal 
nız vüculü kıllı değildir ve ancak bu 
noktadan bir insan sayılmaktadır. 

Goril insan, hiç konuşmuyor, yal 
nız boğuk boğuk sesler çıkararak ba 
ğırıyor. 

Sahranın o civarındaki bcrberi'lcr 
buadamı tanıyorlar ve ona Asoa adı 
nı veriyorlar. Onların dediğine naza 
ran, Asoa günde yüz kilometre kadar 
yol yürllyebiliyonnuş ve icabında bir 
at kadar hızlı koşabiliyormuş, Bun 
dan başka, ağaçlara da bir maymun 
gibi tırmanıyormuş. 

Yerliler bu Goril insanın geceleri 

lntlh arların sebebi 
Son zamanlarda Japonyada intihar 

lar çoğalmış, bunun üzerine hükumet, 
bu vaziyeti tetkik cttiamek ve inti 
harların sebebini öğrenmek üzere bir 
komisyon teşkil etmiştir. 

Komisyonun verdiği rapora göre, 
intihar edenler en çok on altı ile otuz 
yaşında olanlardır ve intihar vak'ala 
rına en çok, hava. yağmurlu olduğu 

zamanlar tesadüf olunuyormuş! 

çöllerde geyiklerin peşinden koştuğu 
nu, çakaları kovaiadığmı $Öylüyorlar. 

Asoa insandan hiç korkmuyor .. Ba 
zan köylere, kasabalara geliyor ve o 
rada gördüğü seyahlara elini uza ta 
rak para istiyor. Goril adam aldığı 
bu paraları Skura kasabas.ııda, kendi 
sini büyütmliş ve evhithk edinmi~ o 
lan bir kadına veriııni§ ... 

G.ünlerin peşinden: 

Emme basma bir tulumba 
lktisad Vekaletinin tatbikini ilan ettiği yeni ithalat rejimi memnu 

eşya listelerini de kaldırdı. Şimdiye kadar memlekete dışarıdan girme
sine rni.isaade edilmiyen bir takrm lüks eşya bundan sonra getirtilehile
cektir. Fakat lüks eşyanın memlekete girmesini halkı israfa teşvik ma
mvıma almak doğru değildir. Çünkü bu miisaade bir şart ile verilmiştir. 
Bu şartta getirtilen malların bedellerine mukabil Türkiyeden üzüm, 
incir, fındık, buğday ve arpa gibi yerli istihsal maddeleri alıp götürmek
tir. 

Demek oluyor ki memnu eşya listelerinin kalkması ile bi~ taraf· 
tan ellerinde fazla para olan 2evk ve heves erbabının arzularını yerine 
getiriliyor. Fakat zevk ve heves yolunda sarfedilen bu paraların diğer 
taraftan memleketteki istihsal erbbınm ceplerine girmesi için icap eden 
tedbirler alınmış bulunuyor. 

Emir Abdul"la.h 

solosu ile beraber sabahleyin er
kenden Maverayişerie'ye gitmek 
için yola çıktık. Hazreti Yusuf va
disini tuttuk.. Şerie nehrini Al
lcnby gölü üzerinden geçtik. Hıris 
tiyanlık kaidesi icabı olarak mu
kaddes nehri geeçrken bir haç çı
kardım. Buradaki karakol nefer
leri entıni giymişlerdi. Başlarmda 
Meml\ık başlıkları vardı. Kartı
mıza çıktılar. Pasaportlarımızı vi
ze ettiler. 

Şunu kaydetmeliyim ki, Mave· 
rayi~erie, arz üzerinde Yahudile· 
rin girmesi memnu olan yegane 
rr.emlekettir. Balfur kanu.::u mu
cibince İngilizler buraya Yahudi 
ml'.'haceretini yasak etmişlerdir. 

Bundan sonra dağlık yollara çı
kıyoruz. Yolları tamir etmek için 
çalışan amelelerin başında ilci de
fa halkalanmı§ Ageller var. Hal ve 
tavırlarına bakılırsa bunları, in
san, haydut zanneder. Esasen yol
da gelirken karakol hizmetini gö
ren askerler bize tavsiyede bulun
muşlardı: "Sakın, geç kalmayınız; 
her halde akşam saat altıdan ev
vel geriye dönmüş olmahsrr&'Z.,, 
demişlerdi. 

Nihayet ilk Çerkes köyünü geç
tik. Bu köyün evleri kübik biçim
de, alçak, kapıları koyu mavi ren
ge boyanmış, taştan binalardır. A
rabaları da kamıştan dört tekerlek 
üzerinde yürüye~ büyük sepetlere 
benziyor. Hasat mevsimi old:ığu 
için Çerkes köyliileri harman i~le
riyle meşgul görünüyor. 

Bu Çerkesler hakikaten hoş şey
ler! Kıy af etleri sinemalarda gör
düğümüz Türkmen kıyafetlerine 
benzeyor. 

Son bir dağı geçtikten sonra ar
tık ovaya indik. Ovanın ortasın
da betonarme bir bina var. Bina
nın etrafı tel örgülerle ihata edil
miştir. Maverayişerie'nin yegane 
san'at müessesesidir: Burada buz 
ve limonata yapılır ki, yerliler bu
na (Gazoz) diyorlar .. 

Maverayişerienin merkezi olan 
Amman, eskiden Romalıların Fi
ladilfiyası idi; Yemenin San'ası 
gibi. Burası bir Roma ankineteat· 
rine hakim bulunuyor. Yıkılmıt 
sütunlar ve ilah heykelleri var. 

Aır.ıman'da ne kadar insan var
sa o kadar da otomobil görülüyor. 
Bunun esrarı ne olduğunu tahkike 
vakit bulamadım. Burada bir A
rap çocuğu, benim eteğimden çek
ti. Gazete satmak istiyor. Amman
da çıkan bu gazetenin ilk sayfa
sında İtalya Beıvekili Musolini
nin resmi göze çarpıyor! İtalyan 
prcpagandası buralara kadar gel
miştir! 

Cumartesi günü lzmir liman 
körfez işleri umum müdürlüğünde, 
İktisat V elcilinin riyasetinde mü · 
him bir toplantı yapılmı!hr. Bu 
içtimada, timan vaziyeti ve yıllık 
ihracat meseleleri görü~ülmü~tür. 

1 Sözün kısası: Yeni ithalat rejimi bir bakımdan lüks ihtiyacını tat
min etmekle beraber milli istihsalde tetvik eden bir emme basma tu
lumbaya benziyor. 

Hasan Kumçayı 

Fa:7.la olarak İtalyanlar Amman 
da bir de hastahane yapmışlar. 
Burada bedava olarak fakir A
raplara yiyecek dağıtılıyor. Bura-ı 

' daki ltalyan hekiminin karısının 
anlattığına göre, hastahaneye hı- 1 

. . 1 u .. k•' rıstıyan memur a mmıyorm 9, 

dın bunu naklederken: 

"- Zannederim, hastahan~Y~ 
hıristiyan memur niçin almadıgı t, 
mızı anlarsınız. Bizim hükiiıne 
islam siyaseti takip ediyor.,, 

Dedi. 

Ammana cuma günü girdi~. ~: 
rada güneşten parlıyan hakı el 1'1' 
seler içinde Emirin müzika t~ 

1 
mının seslerini duyduk. Mcb:ı 
Emir Abdullah o g~n bi~ ot~ıno S~ 
içinde olarak camıe gıtm•t· . i 
müzika sesleri selamlık mera•1111• 
imif. İngilizler tarafından fev~dı 
iade iltifat gören ve Douvre• r 
yirmi top sesiyle kar§ılanan E.Jıl!. 
Abdullah, iılam şefi olmak ııf•tı. 
le vazifesini unutmamakla be_r!

1 ber, Maverayiferieyi bir Jngıb, 
Nevyorku haline getirmek haf' 
lindedir. 

Konsolos ile beraber Amman<!• 
Filadelfi - Palas'a indik. Resıni ~ 
yaf etlerimize girdik. Em irin ~ 

11 bir tepe üzerinde inşa edilmi• ol• 
11 sarayına gittik. Bizi kabul ede 

rr.abeyinci İngiliz Kraliçesi M•1 
ile Kral Jorjun resimleri arasın .. ~ 
bir yer gösterdi. Emir bizi büyı.ı • 
bir nezaketle kabul etti. F rans•f 
karsı dostluk hislerini anlattı. f 
ni daha evvel davet etımemiş ol .r 
ğundan müteessif oldu. Ayrı a'f'! 
yanındaki vezirlere takdim ~~: 
Bu arada harici işler müşavirı .1

1
.
1 de tanıttı. Bu müşavir ki, lngı 1 

Entellicens Servisinin sadrk bir f' 
damıdır. Maverayişerienin ına ı• 
yesine büyük hizmet ettiği söyle
niyor. 

Burada Emirin salonu tamanı~ 
İngiliz usullerine göre tefrit ecl~" 
miştir. Yemek salonu da öyledıt· 
Sofrada tabaklar, bıçaklar ve çl; 
tallar mükemmeldir. Müşavir Co 
tarafından bir mönü hazırlaı".fl111f tır. Şampanya kadehleri içincle r 
monat veriliyor. Emir müılül11•11: 
lık usullerine f evkali.de riayet ~. 
tiği için sudan ba,ka bir içki k" 
lanmaz./ 'l• 

Yemekten sonra Emirin, in~' 
1 

teredeki tac giyme merasinııJ1, 
dair olan hissiyatını anlamak islee 
dim. İngiliz sarayının nizam v 
intizamı hakkında uzun uzad•;:. 
memnuniyetinden bahsetti ve cı"' 
di ki: 
"- Tasavvur ediniz, herkesi~ 

yeri evvelden ayrılmı§lı. Hcıt~: 
Bukingam sarayında bir an ol" 

• il'! 
ki ben büyük ve boş bir salon ıÇ" 
risinde Zenkbar Sultanı ile k•';~ 
karşıya kaldım. Burada yaverl_e,e 
den biri gelerek beni aldı, içerı) 

• tJ1e götürdü, sanki orada taç gıY t 
meruimine bizden başka dıı"e 
ediln::i§ kimse yoktu!,, . 

Emir Abdullahın siyaset ale.li1; 
ve hadi"eleri hakkında kendıf'. 
göre §ahsi fikirleri de vardır. ..c 

İspanya hadiseleri ona deht"' 
vermiş: 

"- Siz nasıl hıristiyansımz. ~f, 
di, Hazreti lsanın dini, sizin bıt 'I 
birjnizi sevmenizi emretmiyor IJ'I" ~ 
Sizin güzel Avrupanız içinde h~ 
kes kendi kanaatleri ile yaşaJ11 
hakkına malik değil mi,,, .,, 

tı .. · Bir aralık Rusyadan bahs<·t .. 11 
Emir bolşevikliğin insanlı!< ~~~i 
bir saadet getirip getirmiyecddl' 
henden sordu ,.e sonra şöyle 
di: 

'.'- Bolşevikler, Çar! ve ai~ 
ni ıdam edecek yerde, meseb 
biryaya nefyedemezler miydi?,, 

Öyle anla§ılıyor ki, Emil ;\~ 
dullah yeni bir krallık için h~ı1 il' 
landığı şu sırada Avrupa işlerıJ1 , 
istikbalde krallar için nasıl bir ~ 
kibet hnzırladığmı dttşünnıe~ 
me,guldür. 



HATAYLILAR 

kendi'~' 
vazife başına 

~'1'1.C tcrett ·· 
Yapabiımclcri . . up eden va..""i/eleri 
Cclcn "-... ıçuı ccııevrcde takarrür 

~' e8~ 
Ya lıi:um !il> ~ "'01 buraaa hat1rlatmı 
HüL.'\_ ruyoru::. 

•·uıınet .... 
l T -.uvıarımn t-ekkül' ·· - e§rii -'ll' u 
'l'ecı .. uıuv. 

:ırıı kuvet li 
nıec1ı8 ~ f • atay milleti namına, 
dört sene ~ ından .cra olunur. Meclis 
· ıçın int h 
&.ıadan ırı" 1 ap olunmuş kırk 

:tdeclia ı;rckkep teK bır heyettir. 
li scç.zrı llıa_sının ıntihabı iki derece 

. USulıle y 1 • 
zaı ınaıı . :ıpı ır. Kanuru ve ce 
20 Ya§ın~·ıyetıerc düçar olmayan 
Vatanr1- Utccavız her erkek Sancak 
di ""§I birin · d r. lkı- . cı erece müntehibi 
b. uıcı dereced .. 
ılrnek içi c nıuntchip seçile 

ııındır. n okuyup yazm:ık bilmek liı. 
Aiebua ol 

ları ha· lllak için yukardaki şart 
l&._ ıı ve en ...,r.: 
~dır az ~o ya§mda olmak 

İlk lııtiha . . 
ltıuazrıeıeı .bat ıçın bilumum intihap 
li tarar erı Milletler cemiyeti mecli 
bıllre~ ltldan atyin olunan izalardan 
' p bir komisyon tarafından 
koınİ4y \'e nıUrakabe cdilec~ktir. Bu 
<>lrnak ~ 'rlirkiye ve Fransa hariç 
srndan 0ıa;e, milletler cemiyeti iza 
telekkU Devletler tebaasından mu 
le\'f • _ 01&cak ve bunlara TUrk A 
·~ap E , 

<:enıaatıerı' . rıneni, Ortodc.ks, Grek 
ltatılacakt nın ~ahalli mümessileri 
leri (yeni 

1~· Bırinci derece milntehip 
~ı erk ki O Yaşındaki Hatay vatan 
>"onun del er) kendilerim bu komis 
41e\'f Ae egeJeri ınüvacehesinde, Türk 
ltnrt. 'ce rap, 'Ermeni, Ortodoks, Grek 
Oldukı lllaatıerinden birine mensup 
aicııu,:1nı alenen beyan ile o cemaat 

1{0nıı kaydettireccklerdir. 
~ hita!on,. ~u ilk kayıt muamelesi 
tıhap ını ılan ile birinci derece in 
lir. ıtunanını tayine karar verecek 

~· °"-l'ııl cenı t 
"ıltrıi• aa c mensup olarak kaydc 
... ır oılll .. 
'll.Ylzı lı nıuntehiplerin adedi, Ha 
~~mecmuası için bu cema 
'tlır~ müntehiplerin adedini 
'1-adaıc olacağı mebus adedi ile 
:lir. 1 nisbetlere göre tayin edecek 

~Ukadar k ' b 
lle oıl.lra 1 u rnuameleııin neticesi 
~h a olsun, her <:emaate aşağıda 
cliı .... ~· ~garı ınebus miktarı temin e 
~ır; 

.\rap ~ ceın~ti 8, Alevi cemaati 6, 
~ok nıaatı 2, Ermeni cemaati 2, 
~ 8 

• Grek cemaati ı. 
ltaı. •• ~kt lnUaJnelesinin neticesinde çı 
~ at•· 

ler her 1 &deUer esas olup bu adet 
glıile ceına.at için daha fazla ise as 
llo~ ~adede isal olunur ve daha 
' a ıae &Ynen kalır 1 tenzil edil 
teca...,U: Yiiılen mebus adedinin kırkı 

lfer ~tın~si de caizdir. 
için bir ik' b1?nci derece müntehibi 
CaJttır. lİl ~ncı derece müntehibi ola 
llııtiha tıhap da'resi ''Kaza" dır. 
l<lrde .~ hbeaı "Nahiye" yahut §ehir 
de aYni t.laııaııe" dir. Lüzumu takdirin 
~is ~il~iYede iki intihap şubeai 
cı de~ ebııecektir. Mecls azası, ikin 
bal> oıu:a ınUntehipler tarafından inti 
~eı~i aie C~ktır. Birinci kayıt mua 
habatt., h nı beyan ile olup asıl inti 
t't) lle 'IUker iki derece intihap hafi 

!q""- ubuıacaktır . ~tı . 
tôl't ~· erbı cetvelleri cemaatlere 
~it, 'lllerı.ıp olunur. Her mUntehibe yal 
er liıte. up olduğu cemaatin namzet 
~~lctit. ~: havı bir tek varaka veri 

1 
~eı rlncı derece mllntehipler 

arı iLr_ den i•tediklerini c!zrek kalan 
Çe llaqcl d • 

l'lez. a ereee rnüntehip olarak se 
de a~i tu ikinci derece mllntehipler 
ler. •l'f.da llıebusları intihap eder 

l{ 
ı· a.n\Uı t 
13 ~ eklifi aynı zamanda Mec 

'&. . ına ve . 
rıfe ve ıcrai kuvete aitir. Ma :it kaııu:ergi ~. hazf ve tadiline 

U\rete ait· teklıfi nıilnhasıran icrai 
~Ut ır. 

l(ab çe tneer 
uı ve t 1~ taı:af ından her sene 

f ltbu esas aaclık edilmelidır. 
~~ bir hllkteş~ili.t kanununun hilİl 
;;ıe. lneclüıt mu bulunmadığı takdir 
..;.le atınn- e kararlar alelade ekseri 

"1lfr · ltleclisi teşkil eden ıiza 
ça, k nıecusıe 

('o aı-ar al hazır bulunmadık 
'· Qll.nc.11.. ınanıaz. 
"lln -,;ın Statna . 

Unu ve kan U, esas te§killt 
Unlar tararından tayin 

edilmig olan hak ve vecibeleri ihtiva 
eden Hatay vatandaşlığı sıfatı Suri 
ye tebaası sıfatını da mutazammın 
dır. 

Hatay arazisi dahilinde 1/ K. sani 
1937 tarihinden evvel ''Mukim" Su 
sıfatını ihraz ederler. 

Bunlardan işbu statünl4ı: meriyete 
girdiği esnada nüfusa kaydedilme 
miş olanlar bir sene zarfında vAzi 
yellerini etyin ve tesbit ettirmek 
hakkına maliktirler. Müracaat yoları 
mecanidir ve sicile kaydın gecikmiş 
olması cezaya tabi değildir. 

Yukarda zi!tredilen kimseler bu sta 
tünün meriyete girdiği tarihten iti 
baren altı ay zarfında ve herhalde 
ilk teşrii mccı :s intihabatrca başlan 
madan evvel Hatay memı:rlarına ve 
recekleri hususi bir beyanname ile 
Hatay vaatndnşlığı sıfatını reddede 
bilirler. 

Evli kadınlar kocalarına ve reşit 
olmayan çocuklar ebeveyr.lerine ti 
bidirler. 

Bu statünün meriyeti tarihinde 
ebeveyni yµkardaki şartlar dairesinde 
bulunan kimseler rilşte vasıl oldult 
lan tarihi takip eden bir sene zarfın 
da Hatay vatandaşlığı sıfatını kabul 
veya reddetmek hakkına maliktirler. 

Hatay vatandaşlığı sıfatını aşağıda 
yazılı klmseler de ihraz edebilirler: 

a) Hatay ülkesinde doğmuş olan 
lar; 

b) Babaları Hatay ülkesinde doğ 
muş olup da bu statünün meriyetc 
girdiği esnada 21 yn.~mdan küçük o 
lanlar; 

Bu vaziyette bulunup Hatay va 
tandaşlığı ihraz etmek isteyenler, 
taleplerini bu statunün meriyeti ta 
rihinden itibaren beş sene zarfında 
Halayın salahiyettar memurlarına 

tevdi etmelidirler. Bu talep meccani 
adli usul yolile tetkik edilecektir. Bu 
hakka ecnebi tabiiyetinde bulunanlar 
da maliktirler. 

Liman ücı etleı i 
indiı itiyor. 

Liman tarif eler komisyonu bu
gün saat 14,30 da liman itletmesi 
direktörlüğünde toplanacakt•r. 

Komisyon, bugünkü top~anl.ısm
da mesaisini ikmal ederek liman 
tarifelerini hazırlıyacak ve de~·hal 
halka ilan edecektir. 

Öğrendii~:nize göre, liman ta
rifelerinde eaaılı değişikler ycıpıl
mııtır. Şimdiye kadar hazırlan
mıı olan 35 madde araaında hil
hasaa hammaliye ücretlerinde bir 
haylı tenzilat yapılmııtır. 

Buna göre, ıubaylann efyal" -
rmda yüzde elli tenzilat, neferle -
rin qyalarında, eıyanın büyitk -
lüğü, küçüklüğü nazarı itibar.ı a -
hnmıyarak yalnız 5 kuruş kabul 
edilmittir •. 

Bundan bqka, bütün efyalar i
çin ,imdiye kadar en büyükl~rden 
50 kurut alınırken bu defa 35 ku
rut alınacaktır. Diğer bilUınum 
eıyada da bir miktar tnezilat ya
pılmaktadır. Tarifenin hakiki va
ziyeti bugün anlatılacaktır. 

Miltekaitleı le gazete
ciler futbol ognı

gacaklar t 
Galataaarayın bayramında ır.ü

tekaitlerle maç yapacak olan ga
zetecilerden mürekkep bir fut.bol 
takımı tetkil edilmi!tir. 

Maç 21 Temmuzda Taksimde 
yapılacaktır. 

Gazetecilerin takımında oynı -
yacak eıu ve yedek oyuncuların 
adı afağıda yaııhdır: 

Ali, Fuat, izzet Apak, Vali Nu
reddin, Osman Münir, Oaman Kav 
rak, Ahmet Adem (Haber) ; Na
mık, Ercüment. Ahmet İhsan, Sa
lahaddin (Cumhuriyet), Refik Os 
man (Top), Selami izzet (Ak
ıam ), Naci Sadullah (Son Posla), 
Talil Mitat, Naim Kara Oırnr.n 
(Kırmızı - Beyaz), Osman Cemal, 
Sedat (Kurun). 
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EHiR HABERLERi 
Benzin Sultanahmetteki kazı 

~~~~--!'-·~~~~-

Müddet bitiyor Çalışma sahası genişledikçe fevkal~ 
iktisat Vekili Celal Bavar tara 

fından benzin fiatlarında. tenzilat 
yapılması için tetkikat yapmağa 
memur edilen komisyon dün de Ti· 
caret odasında çalışmalarına devam 
etmiştir. 

ade enteresan neticeler alınıyor. 

Dünkii toplantıda sanayi umum 
müdüri.i Reşat, oda umumi katibi 
Cevat Nizami, Belediye iktisat iş -
leri mühürü Asım Süreyya ve So • 
koni benzin şirketi mümessili ha • 
zır bulunmuştur. 

Malum olduğu üzere bundan bir 
müddet evvel yabancı benzin şir -
ketleri ile bir prensip anlaşması ya· 
pılmış, 21 gün muteber olmak üze· 
re bir fiat teşebbüs edilmişti. Bu 
müddetin bitmesi yaklaştığı cihet · 
le benzin fiatlarrnı tetkik eden he -
yet çalışmalarına hız vermiştir. Ko· 
misyon azalarının her biri tetkika· 
tın bir cephesini deruhte etmiş, bu 
suretle yalnız şehrimizdeki benzin 
şirketlerinin geçen yıllar zarfındaki 
satış fiatlan ve muameleleri değil, 
dünya benzin fiatlarr mükemmel ve 
mukayeseli bir şekilde tesbit edil -
miştir. 

Bu hususta oda raportörleri tara· 
fmdan da aynca tetkikat yapıl -
mış, vesikalara müstenit malumat 
elde edilmiştir. Gerek komisyonun 
gerekse, odanın yaptığı tetkikat bi
rer rapor halinde hazırlanmIJty. 
Bu raporlar iktisat Vekili Celal Ba. 
yara verilecektir. 

Yeni deniz fenerleri 
yapılacak 

Tahlisiye idareıi, bu yıl bütçeye 
koyduğu genit bir tahıiaat ile bir

Sultanahmette üç yıldaul.erq 
.methur İngiliz Arkeoloji Profesö-1 
rü Babter tarafından yapılD" •. kta 
olan hafriyata ehemmiyetle ~e
vam olunmaktadır. 

Hafriyat epey ilerlemi§ oıdu
ğu cihetle Profesör amele kac!ro
sunu 95 e iblağ etmiıtir. Bundan 
batka Baxtere üçü İngiliz, biri Al
man, ikisi Türk olmak üzere 6 ki
tilik bir heyet le yardım etmekte
dir. 

Profesör her yıl yaptığıf acJiye
ti göstermek Ül.ere hafriyat ıaha
smı ıimdilik ÜÇ, kısma taksim et
miıtir. una göre; üç yıl içinde el
de edilen meaainin en iyi randı
manı Birinci Kostantin devrinden 
itibaren Tekfur İJlf&Sına kadar 
Binzans imparatorluğunun saray 
hizmetini gören altın sara)mın 
mozaiklerinin meydana çıkması 
tetkil etmektedir. 

T eıbit edildiğine göre, devrin 
hamaaayatını, dini akidelerini ve 
av sahalarını gösteren bu moza -
ikler, sarayın dıt kapısından iti -
haren içtima salonu olması muh -
temel olan ayıır deposunun yanı
na düten bir odaya kadar devam 
etmektedir. 

Bu odanın üzerinde medreıeye 
bititik olmak üzere vaktile bir de 
hamam vaıımıf ki bu hamamın su 
yolları oüyük miJcyattaki bu mo
zaikleri kıımen bozmut bulunu -
yor. Bu sene de meydana çıkarı -
lan kıaım bilhassa bu hamam ile bu 
hamama bititik olan mozaiklerle 
bu odadır. 

Profesör Baxtere ıöre; burada 

600 metre murıtbbaı yer tutan hu 
mozaikler ne Mısırda, ne Suriye
de, ne Mezamapatamyada ve ne 
de eski Akdeni~ n:edenİyPlİnin 
bulund'lifu hiç bir memlekette bu
lunamıyacak kadar kıymetli ve 
mütenevvidir. Fakat bu genif 
mozaik sahası henüz meydana çı
karılamamıftır. Bunlar meydar.'l 
çıktıktan sonra yüzlerce seyy:ıhın 
memleketimizi bunlar için ziyaret 
edeceği muhakkak sayılmaktr dır. 
Bu itibarla sahanın meydl\n:\ çı
karılıncıya kadar iyi bir şel:ilde 
muhafaza edilmesi icap el'l~ekte
dir. 

Profesör Baxter müzeler ida -
resine bu hususta müracaat ederek 
burada bir müzenin yapılmasını 
lüzumlu göstermiştir. Bu mü:ı.enin 
yapılması bir zaman meselesi ol -
duğundan ımeydana çıkarılan mo
zaiklerin şimdilik mu haf azası i -
çin üzerine evvela balmumu. son
ra kum dökülerek hafif bir çimen
to ile sıvanmaktadır. 

Bundan batka hafriyat yerinde 
gerek Profesörün, gerekse diğer 
mühendiılerin dikkat nazarım çe
ken iki iskelet bulunmuftur. 

Bu iskeletlerin hangi devre ait 
olduğu tesbit edilmemiştir. İske
letler, bilahare daha iyi tetkik et
mek üzere müzeler idare~ine nak
ledilmittir. 

Bundan baska hamamın bir kö
§esinin zemininde bazı çukur yer
ler bulunmuttur. Bunların, birin
ci ve ikici Türk devirlerinde bronz 
veya tunç dökmek için kullanıldı
ğı zannedilmektedir. 

çok yerlere büyük fenerler ~nf& --'~-~--------------.-----------
etmiye karar venniıtir. L • d 

Tahlisiye umum ımüdürü Nec - ıman a 
meddin, bunun için bir myd.Jet • 

tenberi yapmakta olduğu tetkika - Yapılacak 
1
• nşaat 

tını ikmal etmiştir. 
ilk olarak bu yıl lzmirde Kara- Jstanbul )imanında yapılacak bil· 

burun civarında Sinekli mevklin- umum intaah deruhte eden meşhur 
de büyük bir fener inta edi- Jngiliz Gip müesseseleri mühen . 
lecektir. Bundan sonra yine fz- disleri 27 temmuza kadar şehrimi· 
mir civarında Proven.sal adasının ze gelmiş bulunacaktır. Gelecek he· 
müna.1ip bir yerine ikinci büyiik yette 20 den fazla mühendis ve 
bir fener daha yapılacaktır. Bun- bizzat Gip müessesesi müdürü M. 
lar için idare, 20 ter bin lira Gip bulunmaktadır. 
ayırmıftır. Heyet §ehrimize geldikten son· 
Fenerlerı·n modem b'ır tekı'lde 

ra hazırlanacak bir program ile 1 O ve uzak mesafeleri göaterebilec.,k 
kadar kuvvetli olmuı için eaaılı gün kadar deniz müesseselerinde 

tetkikat yapacak, bundan sonra 
tedbirler alınnuf, Almanya tahli- Ankaraya giderek Ba~vekit gene . 
siye teıkilitı ve tesiaatı gözden ral ismet lnönünü ziyaret edecek· 
ıeçirilmi,tir •• 

Öğrenildiğinr. göre, fenerler 20 tir. 
m·il uzaktan göriinecek kadar ku\·- Gip müesse:ıesi mühendisleri Is . 
vetli ziva verecektir. tanbul limanının ıslahı, ve tam ma· 

nasile modern bir hale getirtilmesi 
Tahlisiye id..reıi, diğer taraf - için şehrimizde uzun müddet kala . 

~an yem tahlisiye motörleri de al - cak esaslı tetkikler yaptıktan sonra 
mıya karar vermittir. hazırlıyacağı projeler üzerinden fa. 

Bundan evvel bir Alman müeıse- afiyete geçecektir . 
sesine 20 bin liraya ıamarlanmıı --------------
olan motör, henüz yapdmamıf -
tır. Bu Alman müesaeıeai fazca it 
dolayısiyle motörü yapamıyacağı
m bildirmiıtir. Bu itibarla ikinci 
ir Alman teraanesine ayni te.1iaatı 
ihtiva eden bh· motör ıamarlan
m1ttır. Müeaıeıe henüz motöril 
kaça yapacağını bildinnemi!Ur. 
20 bin liradan fazla istenildiği tak 
dirde, deruhte ettiği halde yap-
maktan vazgeçen Alman müesse
sesinden rarar ziyan istenile.:ek -
tir. 

Bugiln bit piyade 
alagımıza sancak 

veıiligor. 
Bugün saat on yedide T~ksim 

stadyomunda bir piyade alayımı· 
za sancak verme merasimi yapı

lacağı haber alınmıftır. Bu rnera
ıimde bulunmak istiyen sivil halk 
ıtadyoma paraıız olarak girebile
celdir, 

Deniz yarıf~arı hazırhlı 
llerllyor. 

25 Temmuz pazar günü Mc.da
da yapılacak büyük deniz yarıf la
rı programı ve int.ibat talimatna
meai hazırlanmııtır. 

Deniz yollarının Ankara ve Gü
neyıu, Kocaeli vapurları ile Aka
yın Göztepe, Erenköy, Şirketi llay 
riye vapurları yarıf sahasına da
vetlileri götürüp orada demirHye
ceklerdir .. 

Y arıtların geçen ıenekinden da
ha güzel olması için bütün tedbir
ler alınmıttır. 

MUIAylm C'm Londosu 
gürele çal ırıyor. 

Evvelki gün Amerikan Bo~ası 
Bulkomer'i ~emerek Cenubi Ame
rika ıampiyon?uk kemerini k'lza
nan Mülayim pehlivan, bu keme
ri ortaya koyarak Cim Lond~51a 
güreımek istediğini ilan etmekte
dir. 

Tifo 
Salgın ne halde ? 

Tifo ile mücadele için her 
ftemtte aşı tatbikine devam edil • 
mektedir. Hazırlanmı§ olan bir 
program üzerinden her sabah aşı 
memurları merkezden muhtelif 
mıntakalara sevkeclilmektedir. 

Alınan bu tedbir sayesinde ti • 
fo salgınının kısa bir zaman içinde 
tamamen önüne geçileceği sıhhat 
direktörlüğü tarafından temin e • 
dilmektedir . 

Dün toplanması mukarrer olan 
hıfzıssıhha ıncclisi, tifo vukuahnın 
fevkalade bir artma göstermemesi 
dolayısile toplanmamış, şimdilik y( 
ni bir tedbir almağ t lüzum görül • 
memiştir. 

Meclisin gelecek salı günü topla. 
nacaktır. 

Şayet bu müddet zarfında vu
kuat endişe verici bir şekilde artar
sa meclis haf ta içinde toplanacak • 
tır. 

Diğer taraftan şehrin muhtelif 
semtlerinde muhtelif noktalardan s 
nümuneleri alınarak tifo mikrobu 
olup olmadığı araştırılmaaktadır. 

Belediyede ayrıca aürük olan ve 
yenilmesinde mahzur görülen ht>t 
nevi meyvanın satılmaması ve gÖ· 
rüldüğü takdirde imha edilmemesi 
için memullara emir vermiştir. 

Dün akşama kadar yeniden tc • 
şebbüs edilen tifo vukuatı 23 kisi
dir ki buna pazar ,vukuatı dahil d; • 
ğildir. 

DUn gelen zah!re 
Dün lstanbul zahire borsasına 

muhtelif memleketlerden 23 vagon 
Polatlı malı buğday, Kütahyadan 2 
vagon arpa, 3 vagon tiftik, 3 agon 
yapağı, Ankara çe Kayscriden 3 
vagon un Ankaradan bir vagon 
çavdar olmak üzere 38 vagon mal 
gelmiştir. 

Bur.lardan dün yalnız 3 vagon 
mal muamele görmÜ§tÜr. Piyasa 
gevşek ve isteksiz sayılmaktadır. 
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SON HABERLER 
insan 'kuvvetinin israfı 

Vst yani birincide 
kaldırılmasını sa.dece yabancılara 
hoı görünmek için alınmıı bir ted
bir sayanlar bulunabilir. Fakat bu 
tarzda bir t~lakki doğru değildir. 

da bir yük tqımanın hayata ~ 
biata kartı bir cinayet oldu.~ 
söyliyecektir. Onun için ı 
kuvvetinin bu tekilde israfın•;. 
samaha etmek asla doğru d 

•. : t • 

N8fıa Vekilimizin lsveçtekt beyanatı 

Demİrlıolu inşaatımız 
devam edecek 

Şaık ile Gaıp arasındaki memleketimizin her 
istikamette demiryoluna ihtiyacı vaı 

lstokholm 19 (A . A .) - lsveç ajan 
sı bildir.yor : 
Türkiye Nafia Vekili B. Ali Çetinka 

Birkaç günden beri lsveçte; bulunan 
ya, Grand . hotel'de gazetecileri kabul 
ederek aşağıdaki beyanatta bulunmuş 
ur: 

"Son senelerde demiryo!:.ı inşaatı, 

İsveç ile Türkiyeyi biribirlerine çok 
yakınl~tırmıştır. lki memleket ara 
smdaki mün~betler daima iyi bir 
halde bulunmuştur. Fakat lsveç firma 
lannın ve mühendislerinin sağlam e 
serlerinin müşahedesinden sonra bu 

• şimal memleketi hakındaki hürmet ve 
takdir hisleri daha ziyade fazlal~ış 
tır. Türkiyede demiryolu inşaatına de 
vam olunacaktır. Bu iş için yeniden 
50 milyon lidalık tahsisat vazedilmiş 

tir. 700.000bin kilometre murabbaı me 
sa.hası ve Şark ile Garp arasındaki 

köprü vaziyeti ile Türkiyenin her is 
tikamette geniş ve iyi münakale hat 
!arına ihtiyacı vardır, 

Türkiyede sulama meselesi de mev 
cutur. Bu mesele su seviyelerinin sis 
tematik bir tanda bir hizaya getiril 
mesi ile halledilecektir. Bu işe, bu se 
ne içinde başlanacaktır. 

.y. • .y. 

İsveç gazeteleri Nafia Vekilimizin 
İskokholmu ziyareti m~betile ye 
ni TUrkiye hakında takdirkar maka 
leler ncşretmektedir. tsveçiıı en büyük 
gazetesi olan "Stokholms - Tidningen" 
diyor ki: 

Birçok memleketlerde halen çok oo 
him bir meseleden, Ü}sizlik meselesi 
Türkiycu mevcut değildir. DeminJolu 
inşaatı, pamuk zeriyq.tı ve daha bir 
çok büyük 4Zer, kütle halinde i:7çiye 
iş temin etmektedir. 

J aponyanın oltimatomuna 

Çin ret cevabı verdi 
Vaziyet gittikçe gerginleşiyor 

Çinliler asker yığıyorlar 
seden aözlerie ula inanmak doğ
nı değildir. 

29 uncu Çin orduıu tiddetli bir 
asabiyet buhranı İçindedir. Zabit
ler, mbit muavinleri ve askerler 
Tiyen - Çinde bqlamıt olan mü
zakerelerde Nankin hükUnıetinin 
zaaf aöste11mesini ula kabul et .. 
memek kararındadır. 

Çin Kuvvetleri Ne katlar? 

Filistin aıapları 
İngiltereyi protesto 

ettiler 
Kudüs 19 (A.A.) - Şimal mın

takuı Hıriatiyan Arapları meclisi 
ali komiser ile Milletler Cemiyeti 
katibi umumiliğine bir telgraf çe
kerek Filistinin taksimine müteal
lik olan İngiliz projesini protesto 
etmiıtir. 

Y ahucliler "Ağlama T Cif'" 
Ônüncle 

Kudüs, 19 (A.A.) - Kudüsün 
tahribinin yıldönümü müna.sebeti
le 1 O bin kiti, dün akıam Ağlama 
Taıı önünde toplanmıılardır. Ge
çit büyük bir intizam içinde cere
yan ebnittir. Halkı nümayiıler ic
raıına teşvik için yapılan bazı mün 
ferit tetebbüıler semeresiz kal
olmak üzere Musevileri Filistinin 
mııtır. Zabıta, ihtiyati bir tedbir 
taksimine kartı doğrudan doğru
ya mukavemet gösterilmesine da
vet eden afitlerin neırinden me
sul siyonist liderlerini tevkif et
miıtir. 
Var1ovaJa Nümayiılu Y a,,Jıyor 
Varıova, 19 (A.A.) - Siyonist 

fırkaları tarafından Filiatinin tak
simine müteallik olan lngiliz pro
jeaine kartı protesto icrası mak
udiyle gerek Varıovada, gerek 
eyaletlerde bir takım nümayiıler 
tertip edilmistir. . 

Yeni Bir T ah.il Komiıyonu 
Cenevre, 19 (Hususi) - Filis

tinden gelen haberler, Milletler 
Cemiyeti mahafilinde endiıeli a
kisler yapmaktadır. Filistin tak
ıim edilecek olursa, Filistinden 
Hint Okyanusuna kadar bütün 
Araplan lngilizlere boykota tet
vik edecek, bir Arap komitesi te
tekkül etmiıtir. 

Milletler Cemiyeti katibi umu
misi, mandalar komisyonunun bir 
an evvel toplanmuını istemittir. 
"Joumal de Natiom •• (Jurnal de 
Nasiyon) gazeteıi, Milletler Ce
miyetinin kendi azalan arasından 
yeni bir tahakkuk komisyonu inti
hap edeceğini yazmaktadır . 

Hiç fÜphe•İz İstanbulda sırtl 
hamallığının yabancılar üzerinde 
tesirler, memleket hesabına kay
dedilecek manevi zararlardandır. 
Fakat insan sırtında yük taııma
nın en mühim zararı insanlık hu
kuku bakımındandır. Dünyanın 
hemen her yerinde umumi bir eko
nomi kaidesi vardır: Makine kuv
veti insan kuvvetine nisb~tle u
cuzdur. Halbuki lstanbulda sırt 
h!Unallığı bu kaidenin bir iılisna
sını leş.kil ediyordu. Bir hamal ar
kasiyle yüz elli ile iki yüz kiloya 
kadar yük taııyor ve bu suretle eı· 
yayı motöriü ve ır<>!örsüz, r.anlı 
ve cansız diğer nakliye vasa:tala
rının rekabet edemeyeceği derece
de ucuza götürüyordu. Sonra hay
van, yahut araba gibi nakliye va
sıtal.arı yükleri yalnız mağazala
rın, yahiıt evlerin kapısına kadar 
götürür. Ondan sonra insan kuv
vetinin yardımına ihtiyaç gösterir. 
Hamallar ise aldıkları eşyayı doğ
rudan doğruya mağazaların, de
poların, yahut evlerin içerisine 
kadar götürüyordu. icabına göre 
yukarı katlara da çıkarıyordu. Sırt 
hamallığının diğer nakliye vası
talarına bu faikiyeti memleket için 
iktısadi bir iyilik gibi görülüyor
du. 

Hakikat halde ise bir hamalın 
ıırh ile yiiz elli, yahut iki yüz kilo 
yük taş.mıası bir fayda değil, mem 
leketin milli kuvvetler kaynakları 
için büyük bir zarar, içtimai nok
tadan ise en ağır bir suçtur. Çünkü 
etten ve kemikten yapılmıı bir 
canlı makine detmek olan bir in
san kuvveti fer.nen buna müsait 
değildir. Herhangi bir dokt.onın 
reyine müracaat edilirse bu tarz-

di. ıı.I 
İtte lstanbulda sırt hanıal!"' 

demek böyle yüz elli, iki yüz ~ 
luk ağır yükler la§ıyarak hayal'f 
kazanmak demektir. Sayyar 
kilde esnaflık eden inıanlarrıı,&; 
ğu da ayni vaziyettedir. f 
memleketin en genç milli ırı:;. 
f aa kuvvetini teskil eden bu . 
datlar bu sureti~ hayatlarını ~ 
zanmıı olmayorlar. Ağır yüklt ~ 
tazyikı altında pek kısa 
zaman içinde kalbleri ve di"' 
leri harap olarak çürüğe çıkı~ 
lar. Daha doğnı5u sırt haırıal. ~ 
denilen ve iman Irk izzeti nef•i1 r 
de telif edilemeyen bu mesld 
çinde her sene binlerce vatan tf 
ladı tedricci bir intihara giclif"° 
lar. 

Sırt hamallan kalkarsa tabii~ 
larak bir kısım hamallar yine 
lacaktır. Fakat lstanbulda saY~ 
yirmi bet ile yirmi dokuz biıı 
11nda tahmin edilen yurtclatl~ 
uzviyet makinesinin tahamaıiil r 
demiyeceği derecede ağır yü~ 
taııınaktan kurtulacaklardır. 
hamallığı sokaklardan, yahut rtt' 
ğaza, ve depo içerilerine yük ~ 
mak it ine münha11r kal•CI'!!, 
Her halde bugünkü hem çir..,.. 
hem tehlikeli ıekli kalmıya~~ 
Bizde baıka memleektlerde ol. 
ğu gibi el arabaları kullanma1: ~ 
kanları bulunacaktır. Diğer ~,. 
tan bugün hamallık eden yurt~ 
lardan çoğu yeni yeni açı 
olan san'at merkezlerinde k~..t 
lerine daha müaait itler bula"!". 
tır. Nihayet lıtanıbul halkı ve ; 
unlık hukuku için ağır olan 
manzara ortadan kalkacaktır. 

ASIM 11• 

Cebelütarıkta Alman 
istihkimları 

Şanı haydan ve T okyoc:lan ıe
len aon haberler Uzak Şark vazi
yetinin beklendiği gibi büyük teh
likeli bir safhaya girmek üzere ol
duğunu gösteriyor .• Japonlar Çin 
hükUnıetine kırk ıekiz saat müd
detli bir nota verdiler. Ayni za .. 
manda bu notanın ultimatüm ma
hiyetide olduğu da ilave olundu.. 
Diğer taraftan Tokyadan gelen 
bir telgraf, Japonların istekleri a
rasında Nankin hükUnıetinin Şi
mali Çine asker sevketmemesi de 
bulunduğunu ve böylebir hal vu
kua Japonlar tarafından harbe tah 
rik 1&yılacağını bildirmiıtir. Bu 
haberlerden sonra Japon kabine
sinin Çine uker sevkiyab için 10 
ımilyon yen tahsis ettiği gözönüne 
~etirilirse Uzak Şark hadiseleri -
nin ne kadar vahim bir vaziyete 
girmiı olduğu takdir edilir. Rea
men harp ilan edilmese bile her an 
harp hareketlerinin baılaması ih

.Şanghay, 19 (A.A.) - Çok e
min bazı ecnebi menabiden öğre- --------------
nildiğine göre, Hopey eyaletinde Jngilf ere ile 
hükiimetin halihazırda 4 f ırkuı 

İngiltere için bir tehlike deği 1 mi dir? 
ispanyada asileıle hükumetçiler arasında 

en şiddetli muharebe oluyor. 

timali kuvvetlidir. 
Son gelen haberleri neırediyo-

nız: 

Çin Reel Cevabı Ver-eli 

vardır. Üçü piyade ve ikisi ıüvari aramızda 
olmak üzere bet fırka da Hopei-

d " 1 1 Ust y,., ... ,· bı·,..;--ı~-ye ogru i er eemktedir. Bu bet ...,,. '•™'"""° 
fırka, Hopei'ye vuıl olunca Nan- ket arasındaki mukarenette yeni bir 
kin hükiimetinin bu eyaletteki kuv merhale teşkil ettiğini ve Avrupanın 
vetleri en az iki yüz bini bulacak- siyasi istikrarı yolunda da bir adım 
br. olduğunu ehemmiyetle kaydetmekte 

M ongol Kuvvetleri 
Şanghay, 19 (A.A.) - "Cent

ral Newı' un Nankinden aldığı bir 
habere göre, bet Mongol süari li
vası ve 300 tayyare Şenside kan
tlkl;klar çıkarmak üzere tahıit o
lunmuıtur. 

Çin Po•taları lıgal Eclilcli 
Titençin, 19 (A.A.) - Japon 

askerleri Çin posta santralım itıal 
etmiı ve bütün postalara ıamür 
koymuttur. 

dir. 
Eclenin Sözleri 

Londra, 19 (Huausi) - Avam 
Kamarasında bugün verdiği iza
hatta Hariciye Nazırı B. Eden, ln
gilterenin Akdeni::ı:deki milli men
faat~rini müdaf aa7a azmebnit 
olduğunu ve ltal1a ile aktettiği 
Akdeniz anlatmasına sadık bulun
duğunu söylemit ve demiıtir ki: 

Şanghay, 19 (A.A.) - Mahalli 
saatle saat 14 te Nankindeki Ja
pon sefirine Cin hükUnıeti tarafın
dan tevdi edilen cevap Japonya
mn metalibini bilkuvve red mahi
yetinde ise de notanın ifadesi inti-
Jifcı bir şekildedir. --------------

"Akdenizde herkes için yer var
dır. Biz oradaki mevkiimizi mu
hafaza etmek iıtiyoruz. Bu, bizim 
bqkalarını oradan çıkarmak iste
diğimize delalet etmez.,, 

Japonların T ansıku' da yapmak
ta oldukları hazırlıklar Japonya -
dan nakledilmiş olan askerlerin 
pek yakında oraya gelecekleri tah 
minine yol açmaktadır. 

Son 24 saat zarfında Sanhai
ku:ın tariki ile şimali Çine 3.500 
Japon askeri girmiı olduğu tah -
min olunmaktadır. 

lngWz Kuvvetleri Neclen 
Çint!e Toplanıyor 

Londra. 19 (Huauai) - Çang
kaykuan' da bulunan bütün lngiliz 
kuvvetlerine Tiyen Cinde toplan
mak üzere emir verilmiş.tir. Mev
suk membadan beldirildiiine gö
r~: Nankin hükiimeti Hopey'ye 
dort fırka S(Öndermiıtir. Buraya 
Honan ft Şamiden daha bet fır
b ıanderilecektir.. Bu suretle 
pelc yalan Lir zamanda Hopeyde 
200.000 Çin ukeri toplanmıı bu
lunacaktır. Pekinde beyan edilen 
fikre ıöre Tokyonun aulh~en bah-

Tramvaydan, vapurdan 
atlayanlar, sokakları 

kiri etenler 
Eminönü mıntakaıında 38 kiti 

Fatih mıntakasında 17 kiti tram~ 
vay ve vapurdan atlarken yaka
lanmıtlardır. 

Bunlardan b.,.ka yedi kiti dük
kanlarının önlerini kirlettiklf'!rİ i
ki kiti caddeyi i11al ettikleri i~in 
yakalanmıılardır. Bunlardan bir 
çoğundan para cezuı alınmı,, ver 
miyenler hakkında zabıt t:ıtul
muıtur. 

OUmrUk ve inhisarlar 
veklll 

Bir müddetten beri ıehrimiı:de 
bulunan gümrük ve inhisarla-: ve
kili Ali Rana Tarhan, dün de tet
kiklerine devam etmit, inhisarlar 
idaresine giderek satıı itlerini göz 
den ıeçirımiıtir. 

l•ltenclerun Me•ele.i., Misal 
Milletler Cemiyeti hakkında bu 

müesaesenin ölmediğini ve ölüm 
halinde de bulunmadığını söyliyen 
Eden, Milletler C~iyeti paktı 
mucibince deruhte edilen vecibe
lerin arttırılması ve azanın da ço
ğaltılması lizımgeldiğini söyle
mit ve demittir ki: 

"Milletler Cemiyeti müessir ol
makta devam ediyor. lakenderun 
meselesinin halledilmiş olmaar bu
nun bir delilidir.,, 

Hıı oatlar harekele 
geçigoı. 

Zairep ( Huw.i) - On bet bin 
kiti Maçek'in evinin önünden ge
çerek nümayİf yapmııtır. Maçek 
ahval İcap ettiği takdirde Hırvat 
köylülerinin vatanlarını müdafaa 
edeceklerini söylemittir. 

Londradan bildirildiğine göre, 
Daily gazetesinin Cebelüttank mu· 
habiri Cebelüttardı boğazının Is • 
panyol toprağı kısmında Alman 
mütehassısları kuvvetli istıhkamlar 
yapmışlardır. Bu suretle, Cebelüt· 
tank boğazındaki lngiliz toprağı mu
hasara a1tına alınmış bulunuyor. 

Ayni muhabir, diğer taraftan, 
F ranko kuvvetlerine en fazla Al • 
manlar tarafından silah gönderildi· 
ğini haber veriyor: 22 şubatta De • 
u tsol un Schece zırhlısı tarafından 
Cebelüttarığa silah çıkarılmıştır. 

INGIL TERE lCIN TEHLLIKE 
YOK 

Lonclra 19 {Hususi) - Muha, • 
fazakar mebuslardan Winston 
Churchilin sorduğu suale Iord cran· 
bome, hükumet namdna aşağıdaki 
cevabı vermiştir: 

Cebelüttarık yakinine konulan 
toplar Alceziras'ın muhtemel bom· 
bardımanlanna karşı bir müdafaa 
vasıtası olarak yerleştirilrr.işlerdir. 
Bu toplar Ccbelüttardk'ta karadan 
kendilerine karşı tevcih olunabile . 
cek toplardan daha kücük çapta . 
dır. Binaenaleyh bir teylike teşkil e· 
demezler. 

ALMANYA iSPANYADAN 
DEMiR ALACAK 

Berlin 19 ( A. A.) - Emin bir 
menbadan Havas muhabirinin öğ
rendiğine göre, Almanya ile gene· 
ral Franko arasında aktedilen eko· 
nomik anlaşmalar arasında Alman· 
yaya Bilbao madenlerinden demir 
verilmesi de mevcuttur. 
ŞIDDETU BlR MUHAREBE 

OLUYOR 
Madrid 19 (A. A.) - Bu sabah 

şafakla beraber asiler Brunete, Qui· 
joma ve Villanueva civarındaki 
cümhuriyetçi mevzilere kartı bir 

.. 

j 
mukabil taarruza geçmiılerclir .. ~ 
mukabil taarruz esnasında daP"" 
harb müddetince cereyan etmif o' 
lan müsademelerin en ıiddetlisi ~: 
ku bulmuştur. Asiler taarruza 1'" 
madan evvel cümhuriyetçi mevıİ ' 
leri attı saat devam eden bir to~ 
ateşine tutmutlardır. Cümhuri' 
yetçiler asilerin biri biri addın~ 
dört taarruzun püskürtmüşle~ 
Bu esnada hava muharebeleri ~ 
karada gerek havada devam edi:_~ 
cereyan etmi§tir. Muharebe gerv 
nasyonalistler ağrr zayiata uğr' ' 
mrşlardrr. _____________________ __,,/ 

Haoun, karpuz, 11zill 
lstanbul piyaaasma T raky• ~ 

Bandırmadan karpuz, UzunkÖP ' 
riiden de kavun gelmeğe baılaııı" 
tır. 1' 

Alınan malumata göre, bu t• 
bostan mahsulu bereketli olmuf~. 
Bu itibarla piyasamıza yakında ıısil' 
~im miktarda ka~n karpuz gelıt'~ 
sı beklenmektedir. istihsal rıııt')el' 
takalarında alınan esaslı tecfbir b" 
sayesinde karpuz ve kavunlarıO 
~l ~alite it'barile de diğer yıll~ 
ustun olmnsr temin edilmiştir. ~, 
puzlar~n ~rt:ı derecede büyüle ~, 
!anlar şımdıkı halde piyasada 1 -
20 kuruş arasında satılmaktadır· • 
haftaya v~ya 15 güne kadar bLI,, 
tın 1 O kuruşa düşeceği ku~ 
umulmaktadır. 

Diğer taraf tan lstanbul W~ 
da üzümün mebzul olduğu da~ 
lenmcktedir. Bundan bir ay e;ş 
~ağlara ma~tar denilen bir haS ,t 
arız olmuş ıse de alman tedbirle!' il 
yesinde mikrop derhal öldürlitıı' I' 
mahsulün zarara uğramasının °11 

ne gcçilmiıtir • 



,,, 
~ 

'1EZHEP KAVGAL'Aflı 
SONNİLf K VE SllLf K ML.ICADE LESİ 

1 Tefrike numarası: 17 Yazan: ZIYA fAKIR 

11?,l~m Zeynelabidin tevkif edildi ... 
38 inc{1't'l.J~e nazaran, hicretin ıeyin) in on dokuz yqlannda bu- dı. 
IÜJrii; ;ıı:•• ~~n ayının 9 uncu l~nan oilu (Ali Ekber), c~~ Muhafızla! bu hid~yi, ima • 
da, 1İne A·' bı~ nvayete nazaran bır çarpıtmadan sonra, wehıt edıl- ımn_ke~a~etıne atfetmıılerdi. Hal 
lbaziiilaJı ı~r~tın 36 ncı seneıi Ce- mitli. Henüz bir buçuk yqında o- buJcı, ~ızlıce bu kafileyi takip e
-, olanerının cuma gü~ ~oi: lan en küçük oğlu (Ali Azıar) ela den Şıll~r, bü.~ fedakirlıklar e
"enlıııift· bu( Ç~uia, (Ah) ıımı babasının kucağında olduğu l. ~ı · derek nobetçılerı kandırmrtlar; 
lf!yin) • L Avnı zamanda <Hü- de, alnını parçabyan bir ok dar • ~imam 7.eynelibidin) i, o feliket
~~-i~d \~ eylin). iı~b~eki beıiyl~ ~erk~hayat etmiıti. Şim~i lı. yolculuktan tahlis eylemiıler· 
hır otlu en Yine (Alı) ıımınde- Hüseyının bır tek otlu kalmııtı ki, dı. 
~ çocuk v;;dı. ( Şehribanu.> dan o da; çadırları!' . bir köıesinde, Hidi~, bu~unla kalmamııb. 
llııye ed'J• iup ta o da (Alı) tea- humma ateıleri ıçınde yanıp tutu- Asıl aanp ve dikkate f&Y&D olan 
lkber) d 'n:b;..~yük Aliye (Ali f&l1 ortanca oilu (Ali Evsat) de- mesele, bundan sonra bqlamqtı ••. 

ArapJaeu~ ııtı.) . A nilen (Zeynelabidin) idi. Muhafızlann kumandanı her tara-
lra, 'te k•~ a, çocuklara bırcr la- Kerbeli katilleri onu da par· fa atlılar koıturarak firari imamı 
-. .. İçni 'b:t~ _veı:m~ adetti. O- çalamak istemiılerdi. Fakat kar· aratmıt, bulduramamqtL Artık 
Jlellbidbı) 1 !t•ncı Ahre ~e,. (Zey- ıılarına; kahraman bir kadın ı~ ujrayacağı korkunç cezayı ı&ze 

~l'aclaıı a abı verı.lmııtı. .. rilmitti. Bu kadın; (Hüseyin) ın alarak, Medineye avdete mecbur 
~), ke:be~le~.neç_ıp te ~Hu- hemıiresi, ve (Ali) nin cesur kızı ~lmıttı. Medine valiıi de bidise-
·~ll 0 fec· kço 1 erınde hı~ (Zeynep) ti.. Y• olduiu ıibi Şam halifesine yaz-
qerlc ı ve an ı maceraya ıı- z b. k k ku mııb lii eıa; h.ı emsal · h ·ı b"" eynep, ırço or nç mace· ·· 
L 11 (Ehlibeyt) . !jz b aı el: - u ralardan ( 1) sonra, bu bula ve Şam sarayı, büyük bir telif& 
-.dar te•diii 1 1 e. erah .rb-A 0 mecalsiz çocutu (Mekke) ye getİ· ıirmitti. Baıta halife olmak üzere .,,.... •e zevceaı (Şe rı anu) b'l . . V k büt" .. h atı bütu'"n E A ·· (1 Ze ~.., OQQn oil (Z IAb"d" ) . re ı mııtı. e, artı un ay - mevı ruelUI, mam Y· 
9ke1Üriilclenıiıt. u eyne a 1 ın 1 m; defalarca ölümden kurtardıiı n_elibidin) in Şii kabileler aruma 

1-KmtUN 20 TEMMUZ 1937 

Tayyareciler kızıştı! 
Fransız tayyarecileri Rus tayyare

cilerinin rekorunu kırmağa 
hazırlanıyor I 

Rwı tayyareci • 
leri Moıkovadau 
kalkıp ıimal kut· 
bundan geçe • 
rek, bir merha • 
lede San F ran • 
ıiıkoya gitmek 
ıuretile, düz bir 
hat üzerinde en 
fazla ıür· at re • 
korunu kırdı • 
lar. 

Sovyet tay • 
yareciıi Gromo· 
vun kırdığı bu 
rekor, Codos ve 
Ro11i isminde iki 
F ranıız tayya · 
recisinin elinde 
bulunuyordu. 
Şimdi Ro11i bir . . 
be k 

M oakooadan 'lctılkıp Şnnal kutbundan geçerek San FranNko 
yanat verere , :~-- 8 . . . .,.,. W • Zer 

R ta 
• ya g---,. ovyet tayyar~nnın 9"1f•'!l' yer .. 

~ "U~· • . 
)erinin kurduklan rekoru kırmak •· tayyare, aaatte 280 kilometre ala • 
çin, Codoı ile beraber, sefere çık· rak, düz mesafe rekorunu kolayca 
mağa hazır olduklarını söylüyor ve kırabilecektir. . . . 
bu tqebbüı için, kendilerine timdi Sovyet ta"arecılen Moskova ılt 
muntazam hava postalan yapan San F ranıiıko aı:um~ki mesafeyi 
••Am· . · ·1 · . 62 saatte katetmıılerclir. Bu suret • 

ıot., ta"areıının ven meıını l R . ·ıe Cod • 't l k e, 0111 ı oı a aı o an re o· 
iıtiyor. ru 1100 kilometre geçerek kırmıt 

Ro11inin söylediğine nazaran, bu oluyorlar. 

işaretler: 

i..:;-rbela rölun~.. d d bu, kardeıinin oğluna basretmiı- fırar ederek bir is1an çıkaracak-
-~ ~ e cereyan e en • l&n\l& h .. k:metm' ı d' ---------------------------
18Jil1) 111 1&fbasına ıirip te (Hü- b. 1ıte.,: t IA •ter d bir .. 
._ , anlar içinde yere setildik Ba.buının, ve büyük babumın hal'f . L~~ arası~ ~-- -~ 
a1:_ .80llra (Şeh "b "') kati"ll · ahlik ve zekasına taımlamiyle te- 1 enın wıı•ma bır auuu 4ikil
~ ,.....:.._._ ı" trı an"! Sah'eb~ı~ uk mitti. Uzun bir 1olculuktan ıeldi-~~~._ s ememıı.. ı ım variia etmi tolan bu küçük çoc ; v• • • 
.tQı .. ~li İçin ortada melOI melUI yqı ilerledikçe, büyük kemal e- gı, penpn lu,afetınden anlatılan 
~-. (Hüae · ) i - (Zül •erleri ıöstermiıti. bu adam: 
1-,.,._) İenıindeki 11:ıın: atlayıp Yirmi yaıma doinı, (Medine) - YAi,. ~bdülmü~. !:: Ben.. A~, 
li '- ~ın boynuna sarılarak emaa- ye ıelerek, vaktile orada (imamı Zeynelabıdın... Re111lu Ekreımm 
~rülen bir kahramanlık öı- Ali) tarafmdan teaia edilmit olan torunu .. ve imamı Hüaeyinin ol
le ~~:anında fedakar bir 

1
kö- medreHye yerl8fllliftİ. Bu medre- lu ... Eier benim buraya celbim 

l~i halde -dütman saflarını ae o devirde, bütün Hicazın bir i- matlup iae; bam h.ber ıöndermit 
~ ,..._ ebm.ti. lim. n.:irfa ..m..ı ballncleJ di. o~ydın, ıe~ miydim? •• Beni, 

diıa) • rken, otlu (Zeynelibi- Zeynelabidin, az zaman zarfm- nıçın zincirlere Yunlurarak llura • 
~ 1 de beraber ıötürmek iste- da, bu ilim ve irfan aahaırnda ya ö1lece ıetirtmek İstedin?·· Ga
~·Fakat o canada henüz on yübebnitti. Herkesi, faziletine rü10nu? ya? .. ~itimden korkma
laiia Jatlannc1a bulunan Zeyneli- meftun etmiıti. Yalmz (Şii) ler dıfmu ıabat edıyorum ... itte, hu
~~n aiiren bir sıtmadan delil; Mekke ve Medine ahaliai zurun~ ~ulunuyoram. 
~ Ptı. Ata binmek fU tarafa ile, bütün o civardaki kabilelerin Demıttı. 
' ; 1iİl'iiyemeyecek derecede halkı, ona çok büyük bir hürmet Hayretler içinde kalan Abdül-
~ Jbecalsizcli. ıö.termektelerdi. mülk, bu metin eeci:reli ve pena-

t.hit la lcatilleri· (Hu.eyin) i Mekkede Şii rüesası ara11nda sız sata, hiç bir teY yapmaya ce-
e.l&tJeltikte.ı aonrı: onun erkelr (Dördüncü imam) 11fatiyle ona aaret edememiıti. Bilikis onu iz
ci~ anın da aldü~ek için ka· biat edilecefi zaman amcuı (Mu· zet ve ikram ile misafir ederek, 
~ bulundukları çadırlara hammed Har.~ff') (2) kendisine hillfet hakkında hiç bir davada 
~ etnıiılerdi. Halbuki, (Hü- müracaat ederek: b!ll.unmıy~caiı?A. dair pazarlıia 

(1 ıırıımek ıatemiftı. 

SaQlık 
Servisimiz 
~ -.ı Cila Clolıtorumua Puartal 111n1er1 

le~ ~~tan ytrmJ7e kaw ga· 
Ge "-t ~ealnde, CUmart..S giln.ler1 
~ten 11 a kadar L&Jell Tayyare 

'oıcu an lklııd daJre oc: numarada 
~ lra~anmm yedi kupon mull• 
4h1 eder. 
~dit doktorlarımız aa okut 

• t>t, emlrtertne bUll' bulunmaır. 
~ doktorumua P'abrettlD Plfmen 
"Gıa ~ btikl&ı caddesinde 1:1'7 DUJDaıo 
:---~ COnlert aaat H De 20 ara. 
~. ıc.,-L.tu llbl doktor Necati PaJı. 
a..... ~-oı Mahmudiye caddeal 1-2 
~ Olru lalı Ye cuma gtlDlert ayni aat-

.. V..1'ıcuıanmmn dl§lertne b&kac&Jwo 
41111 tedavtıertnı yapacall1ardD . 

._ trıp .._an,,_ Beftktaı ttam•a1 cd 
~ •P&rtımaıımda .annet~ Emle 
~I :Ubla( OkuyucuJarmuzm QOCUll 
4~ lblet Pdecekur. 
~ Bat ~k .. nıy Pertn l!:c:zaoeaa y• 
~~ N "

11
ntarada .Unnetçt ..,. lfbbal ..--.... -':r "'-• KURUN doktcınınUD 

._.. lb1akatıt 1110nıan beberlnl yedi n-
te,..t1, bMse ,,. •boeelertmıze en eho 
~ Ja ~OC'Uklerınıa .nnnet :ınıelfo 
..... ~~tır. 
~.,.. ~iZ doktor, dl91.1 "' 10Jt 
~ lrlı~ t ederken KURUN'un 
~-IQG~. dan Yedi taoe ırfttftrmelı 

- Ben; mamı Ali> nin e1ğlu· ( mam 7 -eli.bidin), sözü kı-
yum. Sen ise, torunusun. Ben var- ~, .. 
ken imamlık sana dütmez. Bu me- sa keamitti. Hiç bir dünya ihtira-
seleden feraıat et. •1 beılemeclijine teminat vermi,-

Demitti. ti ... Bu teminat o kadar ciddi ve 
Zeynelabidin, bu teklife ıu ce- tüphe edilmez bir tekilde idi ki; 

vahı vermiı: Abdülmülk derhal buna kanaat 
- Yi, ammi ! .. Ben, hayatta hiç hasıl etmif.. (imam Zeynelabi

bir pye talip değilim ki, ondan din) i müreffeh ve muazzezen 
ferafat edeyim. Böyle bir teJİ ben (Medine) ye ıöndermiıti. 
den iıtiyeceiine; her ıeye kadir (imam Zeynelabidin) ; bakika-
olan Cenabıhaktan iste. ten, siyuet itlerinden daiına uzak 
· Diye, büyük bir hikmetle muka J&fanuıtı. (Medine meclreHai) 
'bele etmitti. ?'İn ilim ve irfan hayatından, bir 

(Zeynelabidin) in, Şiiler tara- an bile uzaklafmamııtı. 
f ından (Dördüncü imam) ilin e- Kerbeli katillerinden intibm 
dilmesi, Emevl!ere büyük bir en- almak için Ktiede ia1an edenler, 
dite ve telif vermifti. O al1'&de onu lraka davet etmifler ... Halife 
(Şam Halifesi) olan (Me"anm ilin eylemek iatemiılerdi. Fakat 
oilu Abclülmülk), bu yeni (1. Clmam Zeynelabidin) bu teklifi 
mam) ı, derhal kendine rakip ad- kabul etmemiftİ. O, Kerbeli çöl
detmitti. (imam Zeynelabidin) in lerinde cere1an eden o feci b&ile
derbal ~zincire vurularak kunetli yi, ve babasının ufradıiı kaıılı a
bir munafaza altında Şama ıön • lubeti ı&rdükten soma, dünya ih
derilmesi icin, Medine valieine e- tirulannc:lan tibinmiı, bayle bir 
mir vermiıti. mycadeleye ıiritmıek için biç bir 

(lnıam Zeynelizidin) hemen o temayül ı&termemiıti • 
rece tevkif edilmiıti. Boynuna ve Medinede; aaf, münzevi, hıllm 
kollanna ağır rincirler ıeçirilmiı- ilim ve irf anma faydalı bir hayat 
ti. He'lüz or+~ '·k ~aıanrken yola yaf&llllfb. Nihayet Hicretin 98 n
çıkanlmııtı .•. Fakat Meclineden i- cı Hne8İ Muharrem aymm 18 in· 
ki konak aynldıktan sonra, vuku& ci pel'f8Dlbe sGnü, büyük bir aü
ıelen bir hidiıe, bütün muh&fm- kCtn içinde, hayata ahlerioi ka
lan haJrette bıralmuftı. 

Konak yerinde o ıece imam pamqb. (Aılma ftl') 
Zeynellbidin bir odaya hapıedil
mitti. Odanm kapnı ve pencerele
ri de sımıılcı kapatılarak her ta
rafa nöbetçiler dikilmitti... Likin 
sabahleyin odaya sirenler, odayı 
bombot bulmuılardı. Sadece oda
nm ortuında 'bir yılın zincir var-

(1) (ICerhU l(tıliaa) imWwle
lri ......... ınilracaaı. <•..nJ 
ltiiliip,_._, neıri7Gfıllll .. >. 

(1) Bu zata ( llalaertnte4iillttı
ll), MulatunınH Haneli) tle 4.,. 
ler •• 

Moskovadan dönüş 

Şükrü Kaya ile Rüttü Aru Mo1-J 
kovadan döndüler. Bu dönüt Ta
lil Pqanın Balta dönütünden ne 
kadar faridıd"? Talit Pqa ve 
Oemaah yo,si,leri ~tene Boiaz-

"'" lardan çıkarlar, ar&JID mmnet ve 
fiikran hialerini Çarlara anlatırlar
dL Müteakiben Petre.huratan ıe
len bir ıefaret heyeti, Boiazlardan 
ıeçer ve ihtiras dolu bir facia ha· 
linde ıirer, Babıiliye ve memle
kete dehpt verirdi. 

Karadeniz kin ve nefretin, hır
ıın dalgalandığı bir ölüm çıkmazı 
idi. Rn ticari sermayesinin tetkili 
bqladıiı Birinci Petronun za
mamnclanberi Karadeniz sahille
ri mukadder bir tehlikenin a~bi
le pnlerini ıeçirir. Ve bir fela
keti Talatın tabii eseri sanırdı. 1-
bk Karadeniz kıyılanna inmek, 
Akdenbe çıkmak modem çarlık 
siyuetinin temel tA'ı idi. 

Rm borjuvası, esaleti ile elele 
vererek latanbul ufkunda altın 
baçlann ıölıeaini seyreder. Ve 
koloni hülyalarına dalardı. 

Senin san'atkir Sastiyemki bi
le lıtanbulu haçların aölıesinde, 
buhurdanb, ıünlük kokulu bir pa
p&I Silieti halinde tasavvur eder
di. 

Çok iyi bilirim, Karadeniz sa· 
hillerindeki tabyelerden Karade
niz açıklanna bakarken, imanın 
içine korku ve dehtet çökerdi. 

Yazan: Sadri Ertem 
Lozan aulhünde ve Montrö mu

kavel•i imzalanırken, ıösüken 
bu ruh 920 denberi Türk - SoYJet 
dıt politikalarmda tatma• bir 
prensip olmuttur. 

Aia Türkiy•i, lnta Sovyetleri 
ile öyle bir hat üzerinde birlet· 
mittir ki, bu iki camianın biribi
rinden ayrılması için hiç bir se-bep 
yoktur. 

Sulhi bölünmez bir birlik MJ&D 

Türkiye ve SoVJetler zaman za· 
man sulbü parçalamak, aalhü bir 
harbin mukaddimesi haline koy
mak iıti1en tecavüzkar iddialar
la kartıl&flllltludır. 

Bu iddialar, sulh aleyhine ha· 
zırlanan kundaklar menfaatlerini, 
ideallerini, isterik istikbalini 
güdenler için bir yakınlatma v•İ· 
lesi olmuttur. 

• • • 
Şükrü Kaya ile Rüttü Aru ict. 

allerini bilen, bqeriyet için saa• 
detleri tahakkuk ettirmenin yolla• 
nnı ıulhte bulan insanların birer 
timsali olarak Mollcovaya gitti• 
ler, ayni hava, ayni his, aynt ar
zulan taııyan iımanlann sulh i .. 
teklerini, ıulh davalannı bir daha 
dinlediler. Bize aevgi, doa\luk, ve 
ıulh ıarantiıini getiriyorlar ... 

Halbuki, Met:inkof korku ve 
deh,et l(etirir, T alit Pap. miıınet 
ıötürürdü. 

Zoquldak liman reisinin, ben ------------
çocukken söylediği sözleri bili 
hatırlanm: 
"- Aktamlan limba yakamı

yorum. Belki Moakof ıemileri p
lir din ..• ,, 

• • • 
iki saltanat Karadenirde ıö

müldü. iki tarih artık korkunç bir 
misalden batka bir tey deiildir. 

Şimdi Karadeniır:, bir aulh ve 
emniyet merkezi olmuttur. 16 yıl
drr bu denizin ufkunda sabahlar 
sulh süneti, ıeceler sulh yddızla
nnı ıCSrerek mukadderatlanm 
doldurmutlardır. 

• • • 
Ticaret sermayedarbtmm ve 

arkadan ittiii istilicı ordularm 
dikte ettikleri politika seyrini dön 
ya sulhüne hizmet ve medeni in
kip.flara imkin aramak teklini 
abmftır. 

Mlllt oyun!arımız 
ICreUllyor 

Şehremini Halkevinden: 

EviınUde zeybek ( muhftlif varyant
larile) sepetçi, köroğlu. horun ve Er
zurum bar oyunları gençlerimize öi· 
retileceğinden milli danslarımızı öf· 
renmek isteyeıt veya bilenlerin kay
dedilmek üz.ere ev .kitipliğine 27 / 1 /ı 
37 akpmma kadar müracaatleri lil· 
zumu ilin olunur. 

Konler•n• ve koneer 
Şehremini Halkninclen: 

20 - Temmua - 1937 .ıı giinli saat 
20 de evimisde bandocular blr toplantı 

yapacaklardır. Bu toplant;dan sonra 

yubrrlri aalonda en münte11ap parça· 
lar çalınacak, huk~ku düvel'! dair bir 

konferanı verilecektir. DaVltiye yok· 
tur. Herkes ıelebilir. 



6 - XURUN 20 TEMMUZ 111"3 7 

Tefrika Numarası : 1& Yazan : Fellks Savman 

Pans(lJonda şüphe uqandıran çift ! 
Yaşlıca, enerjik pansiyoncu kadının şüphelerini, müd

deiumumilik bürosundaki memur mühimsedi ! 
Kraım Roynet hapi.slıwıcsin 

dcıı Cmı Dillingor'lc beraber 
kcQan katil J/örbcrt Janyblat, 
16 Mart 1934 de Mi§iganda 
Fort Haroıı'da cadde ortasm
d~ yobcrtiliyor. Çarpı§nıada bir 
polis ve ahaliden ild ki.Ji, ağır 
surette yaralamyor. Firariler
den birinin 1ıürriyctındcn uzıtıı 
mii<l<lct istifa<Z.C edememesi, kil 
çii.~ bir tc,,elli mahiyctin::ic sa 
yılıyor. Fakat, Con Dillingcr'in 
izi bir tiirlü bttlımauııyor. lJr;,r 

hen, ,ıı;o J1art 1931 do, Sen R?VZ 
miiddcivmımıiliğin biirosıma 

ya~lıorı ve cııcrjili bir !.:adın 

başvurarak, 7mır!isfoin bir pmı 
siyoıı sahibesi oliiuğımıı bildi
rip, pan.riyomına birkaç gün
rc11bcri mi.<tafir olan bir crkck
Zc bir kıadındmı §iiphelendiğiııi 
anlatıyor. Adl.anm def tere 
Mister ve Mi.'Jis Karı T. Hcl
man §eklinde yazan bir çiftin, 
hcmcıı hif dışarıya çıkmatlık
l.arım ' söylüyor. Memurun, ev
li olnıamaları ihtimalini. ileri 
mlrmcsinc karşı, kadm, öfke
len.erek, pansiyonunda niMh
sı.: scvi§cn çiftleri kabul etme 
diğiui ortaya 'atıyor: 

Memur, bir İ! adamı ta vriyle, 
pansiyoncu kadının lif mı kesti: 

- Affeedrsiniz, amma, nasıl 
anlarsınız, ki... Yani •..• Demek is
tiyorum, ki.. evlenme kağıdını gös 
tertrr.ek itiyadında mısınız? Hel
manlarm evlenme kağıdını gözle
rinizle gördünüz mü? 

Ya,Jıca, enerjik kadın, tered
düt etti: 

- Hayır, evlenme kağıtlarını 
görmÜ§ değilim. Bununla beraber, 
ben §Öyle bir baktım mı ... Kadın
la erkeğin hal ve tavırlarından an
larım bunu ... İnsan, tecrübe sahi
bi oldu mu, bir kere ... Artık ... 

- Peki, peki, anlatıldı! O ci
het kafi! Esas meseleyi anlatmı
ya devam ediniz, daha iyi! 

- Ha, evet! Ne diyordwn de -
min ? .. Evet •. bunlar, hemen hiç 
dıtarıya, yani sokağa çıkımadıkla
rı gibi, pencereleri de açmıyorlar. 
Pancor1ar daima kapalı, adeta lia
remdeymi§ gibi oturuyorlar pan-

.siyonumda !. Bu vaziyetin fÜphe
yi mucip olduğunu tasdik edersi
niz, her halde .•. Ben .•... 

Memur, omuz kaldırarak, kaş
larını çattı: 

- Malumdur, ki sevişen genç-
ler ...... . 

Yaşlıca, enerjik kadın, aceleci 
bir tavırla, memurun 18.kırdmnın 
alt tarafını dinlemedi: 

- F arzedelim, ki bunda bir şey 
yok. Öyle olsun, hatırınız için! Fa
kat, dahası var! Mesela, pansiyo
numdaki hizmetçiler, teımizlemek 
için bunların odalarına giremiyor
lar! Buna izin vermiyor, hizmetçi-

1 lerimi İçeriye sokmuyorlar. Beni 
9D ziyade ıinirlenc!iren de, bu iş
te 1 Doinııunu söyliyeyim, haZJne
demiyorum hunu! Kim, ki odası
nı ve esvaplarını temiz tutmaz ...... 
kabul etmelisiniz, ki bu, herhangi 
bir ~eye ...... bir uygunsuzluğa de-

lalet eder! Umumiyetle böyledir 
bu! 

- Hepsi bu kadar mı? 
- Hayır! Sonra, kırk yılda bir 

dışarıya çıkacak olsalar, bütün 
kendi halinde olan, saklıyacak hiç 
bir halleri bulunı:myan insanlar gi
bi evin merdiveninden inip çık
mamaları, arka merdiveni tercih 
etmeleri de caba! Eğer siz bütün 
bu dediklerimi şüppheyi calip şey
ler mahiyetinde bulmuyorsanız .... 
diyecek yok doğrusu! Ben, polis 
değilim gerçi, amma... Evet, her 
ne kadar polis değilsem de... Bü
tün bu olan, bitenleri pek şüpheli 
buluyorum. Kapıcım da benjmle 
ayni fikirdedir! 

Müddeiumuımilikteki memur, 
daha hala pansiyon defterine ba
kıyordu. Düıünceli ve mütereddit! 

Sonra, yavaş yavaf, şöyle de
di: 

-- Doğrusu, ne demek lazım
geldiğini kat'iyetle kestirmek, ka
bil değil bizce! Kat'i bir şey diye
mem. Bizim bu gibi teYlerde bir
çok tecrübemiz vardır, ki hu tec
rübelerimiz...... bir şüpheyi caiz 
göstermiyor bu işde ! Tecrübeleri
mize göre, şiipphelerinizi yerinde 
bulmuyoruz biz! 

Ya!lıca, enerjik kadın, ric'at et
medi: 

- Bu tecrübelerinizin mahiye
tini öğrenmeyi pek merak ediyo
rum, doğrusu! Neymiş bu tecrü
beler acaba? 

- Durun, ıize bunu izah etme
yi tecrübe edeceğim! Şimdi ...... e
ğer bu çift, .sahiden vicdanları ka
ra ve karanlık kimseler olsalar ..... 
bu takdirde .... böyle hareket ediş
lerini ben yadırgamıyorum! His
siyatıma göre, eğer öyle olsalar, 
böyle kapan:mazlardı, biliı.kjs ..... .. 
demek istediğim şu, ki ku~kuda 
olmak için sebepleri bulunan kim 
selerin muayyen bir sevkitabiileri, 
bir insiyakları mevcuttur, ki. ... bu 
bana pek basit görünüyor!.. Hiç 
dışarıya çıkinamak... Pancurlar 
kapalı oturmak... Hizmetci k~zla
ra odalarını temizletmeme!< ... Yal-

nız arka kapıdan İflemek .. :": Bil
mem, ki ne diyeyim? Tü, Allah 
belasını versin!.. Affedersiniz ..... . 
pek seyrek olarak söverim. Fnkat, 
ne düşündiicü:rıi.i size nasıl anla • 
tayım? Biz, daha elegan, daha 
modern ıuctotlara alı~kınız da! E
ğer bir kimse hakikaten gizlen
mek isterse ... Bilmem, beni anlı
yor musunuz? .. Yani demek istedi
ğim .... eğer biri. her ne pahasına 
olursa olsun, gizlenmeye niyet e
derse ... Şey, biz, rafine metodlara 
alışık olduğumuzdan ..... 

Memur, pansiyoncu kadının ad
resini bir bloknot Üzerine not etti; 
sonra doğruldu. 

- Bununla beraber, pek ala! 
Her ihtimale karşı bir bakac:\ğız. 
Bu husufa alakadar olacağız. Size 
de ayrıca, göniHden teşekkür ede
rim. Ahali bize yardımccı oldu rr.u 
daima çok müsterih oluruz: biz 
memurlar! 

Yaşlıca ve enerjik kadın, müd
dtiumumilikten ayrılırken, daya -
namadı, gene sıkı sıkı tenbih et -
ti: 

-· Fakat, sakın geciktirmeyiniz 
ha! Hemen bugün memur gönde
rin oraya! 

Müddeiumumilikteki memur, 
bu ikaz ve tavsiyeye pek öyl~ ku
lak asır.amasına, derhal memur 
yollamamasına sonradan pek piş
manlık getireeck. .... Uzun müddet 
nedamet acısını çekecekti! 

Adresini veren pansiyon sahi -
besi, misafir defterini göğsüne bas 
tırarak uzakh\~ırken, müddeiumu· 
miliği ziyaret neticesinden pek 
öyle memnun ve mutmain görün -
müyordu.. . 

Memura gelince, n:üddeiumu -
milik bürosunda kadına muhatap 
olan memur da, kendi hesabına 
yaşlıca. enerjik pansiyoncu kadı -
nın ihbarını mühimsemezlikten 
gelerek, hiç değilse bilhassa ehem 
miyel vermiyerek "şöyle bir bak
tırıp vaziyeti kolaçan ettirmeye 
adam göndermek .. hususunda pek 
.. 1 1 • d.' oy e ace e e.me ı. 

( A rl•n.~ı t nr) 

Vekillerimiz 
Vst yani birincide 

mensüer, şehrimizdeki ıaylavlar, 
emniyet direktörü B. Salih Kılıç, 
Sovyetleı· Birliği, Irak ve lran kon 
solosları, ile bazı diplomatla .. ve
killerimizi katrılamıJlardır. Bun
dan baıka büyük bir halle kütlesi 
de rıhtımın dıJını doldurmuflu. 

Vekillerimiz geldikten bir müd
det ıonra Büyük Önder Atatürk 
tarafından kabul edilmiJlerd;r. 

Hariciye Vekilimizin BeyanıJtı 
Hariciye Vekili Doktor Araa, 

kendisiyle görüşen gazeteci?ere 
demiştir ki: 

- Gerek Belgrad, gerek Tah
rana ve Moıkovaya gidi~imizden 
memnun ol:nak dönüyonız. F.pey 
uzun süren bu seyahat bizde iyi 
ve güzel intibalar bıraktı. Şefleri
me tazimleri bildirdikten ıourr. 
bol bol görüşürüz.,, 

Dahiliye V ckilimizin Sözleri 

Dahiliye Vekili B. Şükrü Kaya 
da ıunları söylemiştir: 

- Seyahatimizden çok ne~eli 
döndüiümüzü görüyorsunuz. Bize 
biraz dinlenmek imkanını verb i~, 
Şeflerimize tazimlerimizi bildir
dikten sonra uzun uzun beyanat 
verpıek imkanlarını bu1abile~r.iJ!· 
mizi sanıyorum.,, 

Kurun 
Türkiyenin en ucuz 
v~ en çok sahlan 

gazetesidir. 
KURUN'a abone 

olunuz. 

:~, ı;;;:Jııi bir mevz11da ye!!! 
bir memleket lıikayesi: 

Kendisine ayı süsü 
veren adam 

Yaza11: ~al©ıırn ~ır'll:em 

- Or:ıda zorlu bir hoca ,·ar. Ün· 
dan bir muska alsan fena olmaz. 
Ama sen zamane delikanlısısın 
böyle şeylere itikadın yoktur. Ben 
bildiğimi söyliyeyim, sen İstersen 
yapma benden vebal gitsin. 

Kara Mehmet cevap vermerli. 
Yapılacak şeyleri tasarlıyordu: 

Bir kere hastayı göreyim ne hal· 
dedir diye !:arar verdi. 

- Dayı dedi eve gidelim .. 
Hasan dayı gülümser gibi du -

daklarım araladı. 

"- hikatsızlar inanmaz. Fakat 
ben inanırım. Allahm istediği o -
lur .. Ama sen, yiğit erkek çok karı 
e.skitir derler, yoksa onlardan mı ol
mak istiyorsun. Kadın erkeğin eli· 
nin kiridir yıkar gider, ne giinler 
gördiim ... Ne giinler. Doğrusu ben 
bir karı için bukadar düşünmedim, 
düşünemem, etrafı cin basmasın! 
Karı makulesi Amasyanın bardağı 
gibidir, biri olmazsa biri daha 

Kara Mehmedin kaşları çatıldı. 
Hasan dayı bunu fark etti. 
- Ulan dedi, düşündüğün şeye 

bak hepimizin başından geçti. A -
tımız öldü, silahımız bozuldu, el
biselerimiz eskidi. Karılarımız ya 
öldü ya bo~andı .. Elini sallasan elli· 
si, başmı sallMan tellisi .. . Ben Ata 
sözlerine bayılırım, vallahi bunlar 
akılları başlarından bir karış yu • 
karıda dolaşanlar:ın kitaplarında ya. 
zıh değildir. Amma ne yazıldı ise 
onu çekersin. 

Babama bir paşa şöyle demiş ... 
Babam paşanın perde çavuşu imi,Ş: 

- Muharebe meydanında düş . 
manın attığı her kurşunun üstün· 
de bir adamın adı yazılıdır. Gider 
sahibini bulur. Şehitler ve gaziler 
böyle ayrılır. 
. . Kara Mehmet akşam karanlığı 
ıçınde yüzü koyulaşan ihtiyara dik
leşerek baktı: 

- Hasan dayı dedi, sen muha. 
rebeye girdin mi? 
-Hayır ... 
- Baban muharebeye girdi mi? 
- Ht>.vır ... 

. -. Babanın paşası muharebeye 
gırmış mi? 

-Bilmem ... 

- Ben muharebeye girmiş, ya -
ralanmış adamım, Hasan dayı ... 

Sustu .. Hasan dayı da cevap ver
medi. Kara Memmedin telfüıa ben· 
zer haline hayret ediyordu. Ona gÖ· 
re ortada hiç bir fevkaladelik yok -
tu. Hasan dayı köyün oturma oda· 
sına doğru yürüdii. 

Kara Mehmet dar bir tahta 
kapıdan girdi. Üzerini buzağıların 
ineklerin ıslattığı otların arasından 
geçti. Rütubctli ve ekşi kokusuyla 
genzi yakan bir avludan aştı; bir· 
birine tutturulmuş odunlardan ya
pılmış dik bir merdivenden tırman
dı. Yontulmamış tahtaların ikişer, 
üçer parmak fasıla ile yan yana gel
mesile kurulmuş uzunca bir tahta· 
boştan hızlı yüri.idii. Odanın altı n· 
hırdı.Bir buzağının sesine, eşegın 
yorgun, aç feryatları cevap veri -
yordu. Bu gi.irültülere tahtaboşun 
bir ucuna birikmiş ince örgülü saç· 
h, mavi şalvarlı kızlarla. saçları 
merdiven merdiven kesilmiş surat
ları pişmiş toprak rengini andıran 
erkek çocuklar birikmişti. Kendi a· 
ralarındn cıvıldaşır gibi konuşuyor
lar, bu gecenin doğmıya başlıyan 
yıldızları arasından mutlaka bir 
fevkaladeliği bekliyorlardı. Hepsi • 
nin gözleri gizli gizli odanın toz -
dan, topraktan buzlu cam manza. 
rası almış olan pencerelerine kayr -
yor, ve bu karanlık kirli camların 
arkasında şişesiz honuk ziyalı ida· 
re lambasının gölgesinde ve petrol 
dumanları arasında ancak tahay -
yül edilebilen bir yüzü görmek İs· 
tiyorlardr. Onlar hep birden pusu -
ya yatmış, bu karanlık içinde ölü-

(flaş tarajı diiııkil sayımızda) 

ri.im hir odada nasıl adım adın1 do· 
!aştığını seyretmek istiyorlart: 
Harikuladeden hoşlanan bu çocu 
lan meraklandırmak için yakın .' 
!arından bir kuşun uçuruverıneil• 
bir böceğin geçivermesi idi, uça~·r 
kuşta insan bedeninden f ırlanııŞ 1 

can, yahut geçip giden bir böcek: 
te bir ruh tahayyül edebilirlerdi· 
Ve onların bi.iti.in bahası ölüın de· 
nen muammayı küçücük gözleri.' 
nin hudutları içinde halletmekti· 
Çocuklardan biri, yavaş yavaş ilet· 

D .. l 
1edi. Oda kapısını araladı. ot 
ayak oldu, başını soktu. Sonra ~· 
şım çevirmeden elile işaret et~1• 
öbür çocuklar saklanbaç oynar gı ' 
bi hızla koştular, başını kapının a· 
rasından uzatan çocuk yüzünü döll' 
dürdü. 

- Ölüyor, ölüyor diye seslen • 
di. Biitün bunlar Mehmet tahtabo• 
şun bir ucundan odaya gidincİYe 
kadar olmuştu. Kara Mehmet oda' 
dan iaeri, çocukların üstüne basara1' 
daldı. İçeride ihtiyar ve genç ka ' 
dm sesleri yükseldi. 

Kısık bir ses boğulur gibi söY • 
liyordu. 

- Çıkmadık canda umul vardır· 
Bir kenarda genç bir kız ağlıyor 

ve söyleniyordu: 
- Abam, abam kara Memnıet 

askerde diye bir gün zülfünü keS' 
medi. .. Abam, abam ... 

Bu ağlamasına makamla devaJ1l 
etti. Yani bu cümleyi göz yaşr ve 
boğuk sesle ağzında yıkadı durdu .. 

Bu genç kızın kapkara gözlert 
vardı. Ağlamaktan etrafları şişmiş· 
ti. Başına yazmadan bir çatma vul"' 
muştu. 

Yaşlı bir kadın ağlıyan kıza yak 
laştı: 

- Allah büyüktür sus, hiyor, 
beri taraf tan da kara Mehmedt: 
gündüzün olup biten şeyler hak • 
kında haber veriyordu. 

- Karşıki köye haber saldı, 
burada bir can var çocuğu doğuı11· 
mıyor diye .. Ebey: evinde bulmuf • 
lar, bulmuşlar ama kadın sizin kof 
bizim nahiyeye bağlı değil, gide • 
mem demiş! .. Ayak diremi~ yal• 
varmışlar yakarn .ışlar.. OlmamıŞ·" 

Kara Mehmet derhal kararıf11 
verdi: 

- Ben dedi simdi kasabav~ ~i· 
diyorum bir doktor alır g;lirirı'I• 
Sanki yani başında bir adamı ya '. 
kalıyacakmış gibi hızlı hızlı gerı 
döndü. 

Merdivenleri dörder dörder at · 
]adı. 

ihtiyar kadın doğuramıyan kil' 
dmı teselli ediyordu. 

- Kara Mehmet sana hekim ge· 
tirecek ... 

Kadın cevap verdi: 
- Ben ölüyorum .. 
Kara Mehmet ahırdan boz eşeği 

çıkardr. 

Mehmet karısını görmek jçitl 

merdivenleri tırmanırken anası btJ 
.... 1 l 1 k c. 

eşegı aı~ muan cı armamıstı. ı::. 

şeğe odunları tekr~r yükleri~ hattD 
ahırın bir köşesine yığılmış çalı ~ır• 
pıyı da odunların üstüne sardı. A· 
nası yardım etti. Mehmet sokllğ~ 
çıkarken anesı, gözünün ucundaki 
ya~ları gizlemeğe çatışarak çocuğll' 
na bir şey söylemedi. Onun bö)' • 
le vakitsiz yola çıkışındaki manllfl 
sezmişti. 

Mehmede 

- Senin <>-!!unlar istedığin şef' 
leri yapamaz .. 

- Odunlar ne tutarsa satarıt11· 
Hekime giderim, C§eği de satarııı1~ 
Otomobil tutardm varsın bund8 

sonra odunları hep sırtımızda ta~ 
1. 

~·yalıın tek bir can kurtulsun 1 

( Arka3ı uor ). 
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Istanbul Belediyesi ilanları 
ll1aa, .iadanna Vat yani birincide 
da "•Pard lamı muhaf azuın-Ar,:, çrkanlmıtlahdır. 

Galata 
10 

an Varclalar! 
çıbııtlar ~salonu kapııından 
zere ııht;; 1.~Yey~ ıetirilmek ü
batJIW!nııtl uzennde yürümeye 
Jlı iinünde •rdll', Merkez rıhtım ha-
bir el ıilib ıeçerlerken arkadan 
'eti u.enı. Pal tlamııtır. Bu r.ilih -v e, l1aa: 
lbi;. uruıc1uın' d. k ~..,, L__ • ıyere yere düt-

J ...:ınen Cihnü"'= 
aacial'llııa 1-- -~ T"'"r• 

lı~ -.:-aaraan Mehmet Ali 
~etli hi~'~ dönmüı, bqı kaı
de ~e~ın elindeki tabanca 
~ ~ere olduiunu gör
liııdeıa tahanca belinden tutmuf, e
Jaııd~ 11 almak iatemittir. 
la Yetit11a. dan llyu ta bu ııra
C&Jı ~' .. ıencin elinden taban
lııJu b uzere atılınıt, ıenç nam 
~~~~ çevirmiı ise de ta
tar. en çabucak alınmıt-
Jaııd.~ • 

liade ~rdan Mehmet te e-
~ bir ile kaçmakta o'ıan 
~ D_~encin arkasından kot· 
.....:~· ~ ıe ba ~ • .. 

1 
DÇ ta ncayı yere 

-,.,. e. 0 en llyuın üzerine 
llliı, f~rerek ateı etmek iıte • 
~ır. 4ı1r.a tabancası atet alma -
~1- l...~ı yakalanınca da 
Ja~lanııttır. 

Y~ dotr,. ~na, ıillhını hava
lllıt, bu--..~rerek bir el ateı et
ei ko~e kaçmakta olan ıen-
~ll İatemqtir. 

cl1_r1t ellla. ltbç bu ıiWı sesine al
~iıace • •Jefek kaçmaya devam 
.... b~~ Mehmet arbıın· 
~ •lef etmİf, kaçanı sol a-
ti11e 1~~Uflur· Bunun üze-
\1~ tatulmutlur. 
~~zabıta ve adliye ha
'~ , 11liiddeiumuml mu
~ &a, iL Bay Ferhat ve tabib 
.,.._ ...__ ':"8

1
•• Karan cinayet ye-

l ........ , erdir. 

~~.adamın ölerek yere 
~··;\~• kendisi .. de heJe-
~hı b' ile yere clüten ve 
~ • il' hale ıelen Mustafa 
s~ell • muavini ıelineeye 
:"';..... en çözülmemittir. Miicl
ıt.._ - umı lllUaYini eli '--if L--q Muataf 1 P _, 1•-
':! laaıde ll • kendin~~ ıeçmiı 
"' l.Jlı~ın ceaed1111n yamn-

c· \1 •tınl• Kim1 
Old~!~t deı:tıaı o civarda pyi 
)triQi....._.. bırçok kimseler vaka 
!'edea ~•1-.iftir. Ceeet muaye
~~ ıra morıa kaldınlmıftır. 
::"l'l• lc 1~ın arkaıına, saj ka
lıt, eQıılderinHı albna airmiı-

L C9iet llal qı_.._ iki clll'lldıktan IOD1'& ya -
--~ ıenç hemen Galata 
~~:d~ötürülmüı, ıorıuya 

B...:"i'!·~c ır. 

t:-I~• ıilihı atama Gönan
~ ka.:.. ~ından öldüriihniit o
~ıa 18 ,..._.ir oflu HÜleyinin ol· 
e ~nada Halim, dit~rinin 

fer olcl.ahllln otlu t 7 yqıncla Se-
~~.a_ anlaıılmııtır. 
.:...._~ ._... Halim, Hbuı vurul-

~ bçan l~ arb· ........ ı•lmit. ....... 
~.utPliilr 

t~nı..:: • ..ıı '- lallllfbr. Bir müddet 
t ~~ • oflu Sefer de la-
\~~e!raıı, o da aJDİ yerde 

ı· ,-~ b: hİılmuttur. 
.:..-..~-nrin aldüren kati
~ ~11ını bir telaraf ile 
-._ ~ babuınm intikuınnı 
"ı ş ıelclitlnl ımlamq 

1-1..~ •• en relen her vapu
~-~. ... 

liit11a6tler"t·~fer, aralannda ı&
~~ ~ı at91 edip öldüre
br-.-lllelc ~ı ~·Wıak katil; öl
• ~ eaıni üzerine almq-

~ ~'-•1nnız !.L! Sef ~· ,..,., ere 
... llai I~' .. kendiıi bab&lmın 
Gsirf /fir;,~. 

efer ı. ..._İYor 0t-LJ ~-L~ letir( Qllecl I ._ llUlllr 

,,.~ .tab~~ ~nra Adliyeye 
tele~ 11HldıJ Bay Enver 
'~ 1&1'aaını llllllayene ede-

ı..Otl.. t-~ hafif oldufunu bir ... ,1:.... -.oıt etın .lft' • .._ Cİaa ır. 

Jetini itiraf etmiı-

tir. Yalnız Sefer inkar yoluna sap- dairi ninde yablanmrtbr. Ceset 
mııtır. Kendi.inin elbise almak ü· te motöriin altından slkanbnıt- DüşkUnler evine lilzümu olan 12000 metre yerli amerikan bezi açık eksilt.
zere lıtanbula indiğini, Karade- br. meye konulmu§tur. Bezin nUmunesile şartnamesi levazım müdürlüğünde gö-
nizden ıelen vapunın nht1111a ya- Katil dün adliyeye ıetirilnlİf, rlllebilir. Bir zm,tre Amerikan bezine 28 kuruş fiat tahmin olunmuştur. İstek 
natmumı ıeyretmek üzere Galata haldnnda temf karan Yerilmit- iller 2490 No. 1u kanunda yazılı vesika ve 252 liralık ilk teminat makbuz veya 
rıhtunına ıirdiiini ıöylemiftir. tir. mektubile beraber 2/ 8/937 Pazartesi günil saat 14 de Daimi Encümende bu 

Sefer, muharririmize de töyle Blltflna Sopa lndinliler - Dün lunmalıdırlar. ( 4319) 
demittir: akıama doğru bir vak'a daha ol· 
"- Benim cinayetle alikam muttur: İtfaiyeye lüzumu olan 4000 metre hortum kapalı zarfla eksiltmeye konul 

yok. Rıhtımdan ıeçiyordum. Bir Kiiçükpazarda Demirtq mahal- mU§tur. Bir metre hortuma bir lira 60 kuruş fiat tahmin olunmuştur. Eksilt 
karıqalık oldu. Silah patlM:ı. Bu leeinde oturan Fehmi dün evine me 30/7j937 Cuma gUnü saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartname 
sırada elime bir tabanca tublftu· gireceği ıırada ayni mahalle sa· si Levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No.lu kanunda yazıl 
nıldu. Korktum. Kaçtım. Fakat kinlerinden Cemal arkasından ya- vesika ve 480 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber teklif mek 
yaralandım • vatça yetiımit, kollarından bıt- tuplannı havi kapalı zarflannı yukrada. yazılı günde aaat 14 de kadar Daiml 

Müddeiumumi muavini B. Fer- IDUf, Halit isminde birisi de kalın Encilmene vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. 
hat dün ıeç Yakte kadar tahkikat- bir sopayı Fehminin batına vur • (B) (4242) 

la ufrqmıt, Halim ile Seferin ak- muttur. f ehmi ağır surette ya _I Kilo 
rabalarını ıorpya çekmiıtir. ralanmıt, lıutahaneye kaldınlmq 

Samatyculalıi Cinayet diğerleri de yakalanmıfbr. ' 700 Kompresör yağı 
Dünkü sayımızda Samatyada BacafınJan Y •olculı 700 Makine yağı 

lbrahim iıminde bir adamın san- Dün aktam da Galata.da bir ya- 250 Gres yağı 
dalcı Kemali öldürerek cesedini ralama hdiaesi olmuıtur: Karaağaç buz fabrikası için lüzumu olan yukarda miktarlarile cinsleri 
denize atbimı yazmııtık. • Glatada, Birahane sokajında 0 • yazılı yağlar açık eksiltmeye konulmuştur. Bu yağların hepsine 548 lira bedel 

Bu cinayetin bütün safhaları turan Seniha dostu tarafından ba- tahmin olunmuştur. Şartnamesi LevazımMüdürlüğündc görülebilir. İstekliler 
da aydmlanmııtır: cağından yaralanmıtbr. Hidiaeye 2490 No.lu kanunda yazılı vesika ve 41 lira 10 kuruşluk ilk teminat makbuz 

Dün bir muharririmiz bu cina- ıebep, kadının bafka biriıiyle be- veya mektubile beraber 30./7 / 937 Cuma günü saat 14 de Daimt Encümende 
yeti bilenlerden Arap Kemalle gö- raber yafUD&)c iatemeaidir. • bulunmalıdırlar. ( 4241) 

rÜfmÜf, on bet ıenedenberi Sa- Yaralanan Seniha derhal Gala- . . . 
matyada sandalcılık eden Arap ta Merkez hutabaneaine kaldml- Keş~f bededı 1446 lıra 50 kuı:uş olan Kadıköy 10 uncu mektebin tamiri 
Kemal, tunları aqlatm11tır: Mlf Ye aıhhı imdat otomobiline ha- açık eksıltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi Levazım müdürlü 

Arap Kemal Anlatıyor her verihniıtir. Mmtake ııhbt im- günde görülebilir. lstekHler. 2490 numaralı kanunda yazılı vesikadan başka 
"Öldürülenin adı da Arap Ke· dat otomobili yara ...ı ıeç kal- ~una benzer iş yaptığına daır Bayındırlık direktörlüğünden alacakları Fen eh 

mal, benim de .•• Herkes timdi be- mıt. bu müddet arfmda yaralı lıy~t vesikuile birlikte 108 lira .. 4~. kuruşluk ilk teminat makbuz veya mek 
ni öldü zannediyor. Neyıe, ben:va- fazla kan zayi ctmİftİr. Nihayet tubıle beraber 30/1/ 937 Cuma gunu saat 14 de Daimi Encümende bulunmalı-
kaya ıeleyim: gelen sıhhi imdat otomaltili ile ka- dırlar. (İ) 4240) 

"Evvelki gün deniz kena11nda dın hutabaneaine kaldınlmııbr. Beşiktaş Tapu sicil muhafızlığından: 
otunnuf, müfteri bekliyorduk. A-rap Kemal de aramızda idi. Göz-ır-------------. Ortaköy vapur iskelesinde 8 No. luMecidiye mektebinin, Vakıflar Umum 
leri atrı~OTdu. Saat on bete dol- B O R S A Müdilrlüğü 341 bütçe kanununun 4 üncü maddesine tevfikan Vilayet Hususi 
ru Jbrahim ıeldi. Onu da tanınz. idaresi namına tescili istenilmektedir. Bu mektebin Tapu kaydı olmadığından 
Biaz ileride oturan motör kapta- t9 • 7 • 137 ltasamıfunun tesbiU için 22j7 j937 Perşembe gilnU saat on da yerine memur 
nı amcası Muıtafa ile ıörüttü. Bir ......._ ,.... ...,... ....,, ..._ gönderileceğinden bu gayri menkule tasarruf lddiasmda bulunanların bu mUd 
lira aldı. Karnının aç olduğunu ,..... -mele ...,.ıen11w. .._...... det zarfında Sultanahmette Beşikta§ Tapu sicil Muhafızlığına veyahut keşif 
ıöyledi. O da: .. , 0 • 11a,.... .... ~-· günü yerinde bulunacak memura müracaat eylemefori lüzumu ilin olunur. 

"-Git, ıemide kanımı doyur! P A R AL A R (1) (4377). 
dedi.. İbrahim bunun üzerine bi- • SterllD 628.- Paeta -

zim yanımıza ıeldi. Arap Kemale: : :ır ı~.- •Muti sı.- Satılık fabrika 
"Beni fU motöre ıötür,;dedi. Bera • Liret 

1
1
00
1,.. _- : ~'!.. ~ _-

be k 11 
..... _ ., • -- - Neft sanayi anoninı ş•rketinin belediyeye vergi ve rüsum borcunu ver 

r aıaular. Arap Kemalin ıan- •Beıc:ıkaf'r. 8'- •ı.e1 H- ed·v· d d 1 • dalına binip ıahilden iki yüz met- ~ Drabml 28 _ • Dlnu 
69 

_ m ıgın en o ayı hacız altına alman Anadolukavağında Umur yerinde eski 
re ilerde duran Mmtafanrn kömür leJmçreFr. rso. - Yea - 105. 107 ve yeni 21 No. lr klrgir fabrikanm dört tarafı duvarla muhat ve 
motarüne aittiler. Aradan yanm :=., ~ - • Kroala"C n - bir klrgir yazıhane ve yine klrgir kimyahane ve 2ı;ı ali.t ve edevatı sabite 
saat kadar ıeçti. lbrahim Arap ~Kron ÇeJr. 68. - , • AJtm 100 - L~8 adet muhtelif tonda tank ve tuğla ile muhat iki buhar kazanı, bir adet 
Kemalin sandalı ile yalnız batına ~ IJUlD A.u : : • Bllnknot 267 - atölye denınunda U[i torna tezP}ıı, blimakkap, bir mötör, bir dinamo, bir bu-
dödü. 

1 
________ ....._ _ __. __ 

1 
harla mUteharrik istim makinesi ve diğer klrgir bina dahilinde beş adet bu 

"- Kemal nerede? diye ıor _ ç E K L E R harla müteharrik pompa ve bir adet hava makinası ve iki adet kuyu ve bira 
ı. ... 1- _.., det tasfiye kazam ve 21j2 No. rada da ortadan bölUnmU11 bir kat ve ii7.eri gal u... • LaDdn v.... . • Vl,..a • 1962 ';# 

"-- O motörde kaldı. Biraz ıon- • N•.,_. O,i916 • ...-.. ıs 7160 vaniz saçla kapalı klrgir depo tahsili emval kanununun 13 Uncü maddesine 
ra ıelecek, cevabını verdi. • Part. 21 ~ • a..a. l 97LO göre müzayede ile satılacağından taliplerin kıymeti muhammenesi olan 

Sandalın İpini telifh bir halde • lln... ıa.0688 • v.....,.. U91i 141580 liranın % de yedi buçuk niabetinde pey akçesi olan 10619 lira 50 

hail 
LI-.. • llftUIMI '-'il •...,... UOll» kuruş teminatlartle birlikte 16/ 8j937 Pazartesi günü saat 14 de Beykoz k& 

ayıp uza..-,tı. • ... 1;7 1610 • 8Glawt 1011110 
Evveli hiç bir ıeyden füphclen- •OeMm us.ıs , 8ellnO BUl zaaı Encilmenine milracaatlan ilin olunur. (B) (4186) 

medik. Bir müddet sonra ben it • loCJ8 GS '1008 • Tolrcıbama ıı H 
aldım. Bir buçuk saat ıoma clö- • A.ımterdam um • lloelron 2' tl.5 Ankara Vilayetinden : 
nünce Kemali hila meydanda ol- • Pr9I ~'1868 • Ptnldlolm S.0936 

madıjını öfredim. Sadalı bil& bağ E a H A M Ankara vilayeti dahilitıde Sincan köyünde yeniden kurulacak g~men 
lı dunıyordu. Sandala gezme!c ü- it BanlruJ 980 n-am99, _ köyünde yapılacak 100 yüz adet göçmen köy evi 4/ 8/ 937 Çar§amba günü saat 
zere bir ma.teri çıktı .. Kiralamak . Aaadolu 2c ao • ÇI-'° 12.s:; 15 de Ankara villyeU binasmda toplanacak komisyon huzurunda ihalesi ya 
için sittik. Bir de baktık ki Kema- ReJI ı oo c .. ,_ Del - pılmak üzere kapalı zarfia eksiltmeye konulmuştur. 
lin ayakkaplan ıandalın içinde... ..,. Ra1111 .- e-1r Del - 1 - Keeif bedeli beher ev için 632 lıra 77 kuruştur. 
Bunun üzerine ıanc:lalcı Jirayr ile u;'"" RMntıS'l. - ı ,. 11a1,. .- 2-lıluvakkat temina % 7,50 hesabile 4413 lira 85 kuruştur. (Teminat 
kömür motörüne aittik. Kaptan ve M.::"'18 9:: ::!:' ..,. : Kwlay Cemiyeti Umumi Merkezi namına Malsandıklarınca emaneten kabio 
tayfalar orada idi. 11---------------11 hınacaktır.) 

"-Kemal erede? diye sorduk. ı atlkrazlar Tahwlller Allkadarların yukanda adı geçen günde tekliflerini, Ticaret Odası vesi 
Satkın bir halde fU cevabı yer- • ı• T.Jlnr 1 ıu1~ aeırtrD - kumı ve 937 senesi müteahhitlik vesikasını nihayet aynı günde saat 14,30 a 

diler: •••:•Dm ;:;: =' : kadar Ankara vilayeti evrak kalemineteslim edip mukabilinde bir numara 
"-Biz de onu clüfıiinüyorcluk. latlk.Dabl" ~i- • A'Wlallıl , ,,a pusulası almaları §arttır. 
Bunun üzerine ıeri döndiik Ji- l:rPDf 1••11l 9i> - • A~ rı 40 31 I hteyenler İdari, Fenni şartname ve keşif ve pllnları Ankara ve İstanbul 

r&7J' karakola ~idip haber vereli. 1111' • M 00 ",....... m lskln MUdUrlliklerinde görebilirler. (4350) 
Zabıta mamarlan motöre gelip &lllnunam es-• MDm...oA 3380 ------·--::-------=----------------
tahldbta el koydular.,, • .._-·------- lstanbul ODmrUklerl BaşmOdDrlDtOnden: 
~·Bir p,,,. M...ıai V..., 12 lira aylıkla ve müsabaka imtihanı 'ile kadm kolcu alınacaktır. İstekli· 

batl=q:-.:::.ı:::ı::.ı: Takvim~-=u ~' terin memurin kanununun dördüncü madeaiııde yazılı §&rllan haiz bmunnıası. 
Kemalden dört lira ödüç para iı- ========-=-=•' ıC.Evvel ı2C.Evvel yaşlannın 25 ten .qağı ve 35 ten yukan olmamaaı wmdır, Makine ile yuma. 
temittir. Kemal yanında bir lira- Gtıa OoCUfU 445 447 smı bilenler tercih edilir. lsteklilerin nihayet 24/1 937 Cumartesi günü saat 
·~ o~~nu bunu da üç çocuiu ve Gtııa ballfl 19.,11 1935 (13) e kadar vesikalarile müracaat etmeıe,; icabeder. (4368) 

aılesı ıçın ekmek parası yapacafl- Satıu ....... 3 00 3 00 
nı aöylemiıtir. 1~-Lun' parayı iı- otıe DIUDUI 12.21) 12 20 

D'nUI DWa.ıi UU1U1 16, 18 16 1 ~ 
temelde iırar edince aralarında Akfam ........ 19,31 ı ~.oi6 

Dr. Hafız Cemal 
U>IULUI _ .. 

münab.ta çıkr~ıf, lbrahim kö.mir rataı aunuı 21,'82 !t.31 
lerin üzerinde duran kaim b: r o- imalı ~.as s.:ıı 

Dahiliye Maıehaaın 
Puardaıt bqlla gODlerde qtedell IOD'8 

.. t c2.a tan e ,., kadar tataabulda Dl•u 
yohUlda f 104) numaralı ıaıuml utılnalndt 
butalanm kabul eder. Salı. cumarteal gQıı 
ıert •ball '11.&-12" .. tıer1 baldkl fukarayı 1 

Giz Hekimi 
Dr. Şilkril Ertan 

dunu kapınca Kemalin bqn:a in- Tılllı ıeçeo ıuıııen 2UI 202 
dirmiı, Kemali yarı ölü bir halde ._Td•m-llAl•an-gGA-•e.".--'.64_..__1•t>3·--· ı 

Cağalotlu Nuruoemaniye cad. No. 3C 
(Cafaloflu Eczanesi ranmdal 

Telefon. 22566 yere sermi9tir. 
lbralıim, Kemali öldü zannede

rek belinden tutup denize atmıf, 
motörde bWunan 18 ,..mc1a miço 
Ahmedi de: 
"- Eier kimseye haber Yerir

aen MDİ de böyle ölclüriiriim., di
yerek tehdit edip sandala atlamıı, 
sabile çrkmıftır. 

Ahmet yakalanıp ta aorıuya çe
kilince, cinayeti olc:luiu gibi an
lat:r.ıf, bunun üzerine katil lbra
him nitanlııı Fahriyenin Akaaray-ı 

1 Yeni e•erler 1 

VARLIK 

mıalllıuatm'. 11ua1911eballe "n telefon ____________ .. 

mlll Klflik telefon: 210M. 

15 T ...... ı JHf '-ihli 97 ici sa- Jandarma Gt'nel Komutanlığı Ankara 
yıaı Yqar Nabi, Nurwllah Beı:kı S. Sa-
mi Berkem. Hamdi Akver.di uaıran l Satınlama Komisyonundan: 
N~, Orhan ~eli,. ~vdet 'Kudret,~ 1 - B~r .~aneıine yüz otuz kuruı kıymet biçilen 6000 matra 21-7-937 
MUmtu, Cahit Hilmi. Yakup Sabn, çarpmba ıUnu aaat onda kapalı zarf uıuliyle satın alınacaktır. 
Macit Aray'ın -1cale. hiki7e ve tik· 2 - Şartnamesi parasız komisyon dan ahnabiltcek ve örneği görülebilecek. 
lerile n B~. Runca. Frfnpsca Bu eksiltmeye &irmek iıtiyenlerin 585 liralık ilk teminat ve şartnamede yazılı 
ve Felemenltçtden tercjimrlerle çık- veaikaları için~e bulunduracakları teklif mektuplarını en geç belli gün saat doku· 
mıttır. Okurlarımıza tavaıye ederıı;. .za kadar komııyona vermit olmaları. .(4912) 

~ 



1-XORUN 20 TEMMUZ 1937 

Suadiye Plajı 
21 T emmuz Çarşamba g ü nü 

s aat 10 d a 

Münür Nurettin ve arkadaşları 
konserı (Nefell bir gece) 

Sinemada ROBERTA bir katta devam eder. ................................. !, 
Ankaıa istasyon meydanın 1anzimi için 

yapılacak işleı in eksiltmesi 
Ankara istasyan meydanının tesviyes!, türabiyesi, Blokajlanması, şoselenmesi 

asfallanması, Bordür taılanrun yapılması elektrik tenviratı için ve kanalizasyona 
ait bütün tesisatin yapilmasi kapali zarf usulile eksiltmiye konmuştur. 

1 - Bu işlerin muhammen keşif bedeli 83058 liradır. 
2 -İstekliler bu işe ait şartname, plan ve sair evrakı D. D. Yollarinin Ankara 

Sirkeci, Haydarpaşa ve İzmir veznelerinden 4,15 lira mukabilin.de alabllirler. 
3 - Eksiltme 2/ 8/ 937 tarihinde pazartesi günü saat 15 te Ankarada D. D. 

Yollan işletme umum müdürlüğü Yol dairesi binasnda toplanacak merkez birinci 
komisyonunca yapılacaktır. 

4 -Eksiltmiye girebiilmek için istek lılerin aşağıda yazılı teminat ve vesaiki 
ayni gün saat 14 de kadar komisyon reisli ;{ine teslim etmiş olmaları lazımdır. 

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

muvakkat teminat, 
b - 2490 sayılı kanunun tayin ettiği vesikalar, 
c - Nafıa vekaletinden musadda!c ehliyet vesikası, 
5 - Teklif mektupları ihale günü E>aat 14 de kadar makbuz mukabilinde 

komisyon reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının ia -
deli teahhütlü olması ve nihayet bu sa;ı te kadar komisyona gelmiş bulunması 
I!zımdır. 

6 - Bu iş hakkında fazla izahat almak isteyenlerin Ankarada D. D. Yollan 
yol dairesine müracaat etmeleri. ( 4300) 

Kayseri Vilayetinden : 
ı - Vilayetimize bağl, Felahiye nclhiyesile Bünyan, Develi ve Pınarbaşı 

kazalarında Komi'iyonca tesb;t olunan yerlerde 241 tek ve 281 çift olmak üzere 
yapılacak göçmen evi inşaat: 2849 sayılı kanuna ve olbaptaki Heyet~ vekile ka· 
ıanna tevfikan 15 gün müddetle eksiltm<'ye konulmuıtur. 

2 - Yapılacak evler kargir tip köy evidir. 
3 - Tek evlerin keşif bedeli olan 316 lira ve çift evlerin bedeli olan 567 

lira 60 kuruşa talip zuhur etmediğinden mahallt rayıca göre ihale yeniden ya· 
pılacaktır. 

4 - İhale 28 Temmuz 937 ÇaIJamlıa günü saat on beıte vilayet İskan mü
dlirlüğUndeki İskan komisyonu tarafmd:ın yapılacaktır. 

5 - İhalede keresteden maada bilumum malzemei in,aiye eksiltmeye konul· 
muıtur. 

6 - İşbu inşaat toptan bir mliteah hideihale edileceği gibi icab! hale göre 
2, 3 vesaire müteahhide de ayrı ayn veya yüzer hane gurup halind~ ihale edile
bilir. 

7 - Kayseri gazetesinin 1160 ve 1165sayılı nüshalarıa da ilan olunduğu 

üzere pilin ve prtnameyi görmek istiyenlerin Kayseri İskin miidürlüğüne 

mlracaat etmeleri lazımdır. 
8 - 2490 sayılı kanun hUkümlerincgöre eksiltmeye i:tirak edeceklerin yu

kanda yazılı saattan bir saat önce yüzde yedi buçuk muvakkat temiı1atlarile bir· 
likte ve kapalı zarf ile !skin müdürlüğijndeki komisyona müracaatları. 

9 - İhale gün:i taliplerin ehliyet ve sikalarının yanların.da bulundurulması 

ilan olunur. 

Istanbul Belediyesinden : 
1 - İstanbul Belediyesinin Eminönü ve Fatih şubeleri içinde 28 Temuz 

1937 tarihinden itibaren ve Beyoğlu ve Beşiktaş şubeleri içinde 5 Ağustos 
1937 tarihinden itibaren arkalıkla her nevi eşya taşınması yasak edilmiştir. 
Bu yasak en kısa zamanda diğer belediye şubeleri mıntakalannda da tatbik 
edilecektir. 

2 - Eminönü belediye şubesi içinde Valdehanı iskelesinden Yağ iskelesi
ne uzanan kıyıdaki hamal bölüklerile İpçiler, Asmaaltı, Gazciler ve Çiçekpa 
zan ha.mal bölükleri ve Gal:ı.ta cihetinde Yağkapanı iskelesi hamal bölüğü 
mıntakalarında, bu sahalar içinde kalmak ve hiç bir suretle dışarı çıkmamak 

şartile 1 Eylül 1937 tarihıne kadar arkalık kullanılmasına müsaade edilmiş 
tir. Bu tarihten itibaren bu sahalar içinde elarabaları veya diğer nakil vası
taları kulanılacaktır. 

3 - Ta3ıma maksadile küfecilik yapılmasına muvakkaten izin verilmiştir. 
Şu kadar ki, bu taşıma usulündan münhasıran küçük hacimde zati eşya ve ev 
eşyasile havayici zaruriye taşınması için istifade edilecektir. Hiç bir küfeye 
elli kilodan fazla yUk konmıyacağı gibi konacak eşya da gerek yükseklik ve 
gerek genişlik bakımından küfeleri on beş santimden fazla geçmiyecektir. 
Bavul ve çanta gibi zati eşya ile çiçek ve fidanlar bu son kayıttan istsna edil 
miştir 

4 - İskelelerde deniz vasıtalarınd&n kara vasıtalarına yükleme ve boşalt 
ma işlerile kara vasıtalarından mağazalara ve hanlara boşaltma ve buralardan 
kara vasıtalarına yükleme işlerinde arkalık kullanılması şimd lik caizdir. 

5 - Şehrin muhtelif mıntakalarında bulunan ve araba, kamyon ve kamyo 
net gibi vasıtaların işlenmesine müsait olmayan dar ve dik yokuşlarda nakli
yat için arkalık kullanılabilir. Ancak bu nevi eşyanın yokuşların başına kadar 
arabaveyahut kamyonla taşınmışolması lazım geldiği gibi taş·nacak her parça 
yükün ye~m!ş beş kilodan fazla olması caiz değild"r. 

6 - Her turU deniz vasıtalarından yalnız kıyılara kadar kömür, kum ve 
tuğla ve çakıl ve kerste taşınmasında arkalık Jrullanılmasına izin verilmiştir. 

7 - Bu tenbihler şimdilik seyar ı:atıcılar hakında tafü'k olunmıyacaktır. 
B. (4378) 

lstanbul OE·fterdarhğı n dan: 
L. K. 

!Aksaray Katip Kasım mahallesinin Al boyacılar sokağında kain eski 
6 yeni 2 sayılı ve 11 metre murabaı arsanın tamamı. 33 
Bilyükçarşıda Keseciler sokağında ki. in eski 12 yeni 10, 12 sayılı kar-
&ir dükkarun tamamı. 120 

Yukarıda yazılı mallar 13/ 8/ 937 Cuma günü saat on dörde kadar pazar-
1*1& 11&tılaeaktD'. Satı~ be~line istikra zı dahili ve yüzde beş fa :ili hazine tah
villeri kabul olunur. Taliplerin yüzde yedi buçuk pey akçelerini vakti mu
ayı.1eninden evet yatırarak ~·evmi mezk urda defterdarlık Milli Emllk Mildilr 
lUğünde müteşekkil satış komisyonuna müracaatları. (4369) 

--~---~'--~~~-=----..-....;;;;;;;;;;;--.--........;;-......---.;;.;.;.;;--..--.....-/ 
T i F O 8 i L J P. T. T· Levazım Müdürlüg" ünden: 

Dr. IHSAtl SAMI 
Tifo ve paratifo hastalıltlanna tutul 1 - Yalnız kuma§ı idare tarafından verilmek, diğer malzemesi müteahhide,il 
mamak için ağızdan aiınan tifo hap- olmak Uzere 1800 takım maa kasket elbise diktirilmcsi kapalı zarfla tekrar etcsiltO" 
landır. Hiç rahatsızlık vermez. Her ye konmuştur. . ; 

kes alabilir. Kutusu 55 Kr. 2 - Muhammen be.deli 6300 muvakkat teminatı 472,50 lira olup eksiltnıe:, 
l•••••ı-ı••••ı••••• temmuz 937 Pazartesi günü saa• JS de Ank.arada P. T. T. Satınalma komiıYo 

tıtanbul Kendroı hanında 1 numara· da yapılacaktır. ali 
da ..kin elyevm ikametki.hı meçhul 3 - İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubunu Ticaret_.. 
Sami Antakiye: sı vesikasmdan başka müteahhitlik ehliyet vesikasını ve teklif melCtubun~ ~k-

Sami Koray ile §ayien ve müştere- tevi kapalı zarflarını o gün saat 14 de kadar mezkur komisyona tevdi eylıyeGV 
ken mutasarrıf bulunduğumuz :S:iyük- }erdir. 
adada Nizamda 40 - 42 - 4ö numaralı 4 - Şartnameler, Ankara.da P. T. T. Levazım müdürlüğünden, İstanbulda ~ 
arsanın gayri kabili taksi:n olduğun· yoğlunda P. T. T. Ayniyat şube müdürlüğünden parasız verilir. (1953) (4028,.,.... 
dan açrk arttırma ile sablarak ıüyuun ~ 

izalesi hakkında sözü geçen sami Ko- Devlet Demı·ryolları 1·şletme Umufll 
ray'ın aleyhinize açtığı davanın cari 
duruşması neticesinde müddealeh arsa- M •• d •• ı •• •• d 
mn gayri kabili taksim oHuğu anla- U Uf Uğun en: 
şıldığından açık arttırma ile satılarak Jllllf'' 1 - Devlet Demir.yolları istasyon ve katar i§ler:nde çalışmak üzere 
şüyuun izalesine karar verilmiştir. İş- baka ile hareket memur namzedi alınacaktır. 
bu ilan neşrinin erttesi gününden mu- A) Müsabakaya iştirak edebilmek için orta tahsili bitirmiş olmak i 
teber olmak üzere 15 gün zarfında B) Türk olmak; 
temyizi dava etmediğiniz taktirde Mi· C) Yaşı 18 den dun ve 30 (dahil) den yukarı olmamak; 
küm kesbi katiyyet edeceği tebliğ ma- D B w ) u sene için asker~ çagırılmamış olmak; ,,. 
kamına kaim olmak üzere ii~n olunur. E) İdaremiz merkez hekimleri tarafından yapılacak ıııhhi muayene ııetf"" 

Ademi iktidar 
Bel gevşekliği 

ne: en tesirli bir ilaç SERVOIN 
<lir. İhtiy;ırlara genciik yorgun· 

'ıara clinclik verir. Taşraya posta 

ile 185 kuruş" gönderilir. 
Sirlu·d Merkez Ecıanesi Ali Rıza 

İLAN 
Beyoğlu üçüncü sulh hukuk hakim

liğinden: 

Mahkemenin 937 - 907 sayılı doı? 

yas.ile Şiılide Osmanbeyde İkbal apar
tırnanında oturan Mehmet Barzar oğ
lu vekili avukat Apdülkadir Ertoğan 
tarafın.dan Galatada Karaköy palasta 
4 üncü katta aral şirketindı: Halit nez· 
dinde bulunan 1 ve halen nerede bu
lunduğu bilinmiyen Bedri al~yhine açı
lan 157 lira 50 kurU§ alacak davasının 
duruşmasın.da: Gelmiyen dava edilen 
mübrez mukaveledeki imz:ı.ıuru inkar 
halinde istiktap yapılacağından bahis
le ve yirmi gün fasıla ile ilanen gryap 
kararının tebliğine karar verilmiş ve 
muhakemesi 27 - 9 - 937 ıaı:.t 11 e ta
lik kılınmış olduğundan itirnla o gün 
mahkemeye gelmediği ve vekilini gön
derm~diği takdirde istiktaptan kaçın· 
mış ve vakıaları kabul etmiş sayılaca
ğı muameleli gıyap kararı makamına 
kaim olmak üzere ilan' olunur. 

SA F O 
A. Dode • H. Rif at 

Sayfiyede okunacak gü7.e1 
bir roman 

V AKIT Kitabevi _ 100 kuruş 

Zayi 
3962 numaralı kamyonete ait pla· 

kayr zayi ettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Hikmet 

20-7-937 Salı 
akşamı 

Anadolu Hisarı 
İdman yurdu 

bahçesi 
Eski Tas Eski 

Hamam 

sinde faal serviste çahşmağa mani bir gfma arıza ve hastalığı olmamak; 
Şarttır. ~t 
Lise mezunları imtihansız olarak 61 lira ücretle memur namzedi olaIY 

~~ ' 2 - Müsabakada kazananlara muvaffakiyet derecesine göre 61, 57, 46, 
lira aylık ve buna göre muhtelif vazifeler verilecektir. ~·"' 

3 - Müsabaka imtihanı 31 Temmuz 937 tarlhinde saat 14 de Hayda.IJI""". 
Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Kayseri, Malatya, Adana, Afyon, İzmir, ErzUru10' 
Mudanya işletme merkezlerinde yapılacaktır. 

4 - En son müracaat tarihi 30 Temmuz 937 Cuma günüdür. 1' 
5 - Daha ziyade tafsilat almak istiyenlerin işletme müdürlüklerine 9S 

amirliğine ve büyük istasyonlarımıza müracaat etmeleri 13.zımdır. (41 

Devlet Demiryolları işletme Umuıll 
Müdürlüğünden: 

1 - Yüksek tahsili ikmal etmiş olanlar.dan 40 yapnı geçmemiş olmak ~e 
!etme merkezlerimizden öğrenilecek §C rait ve ev3afı haiz bulunmak §Clrtile 
reket müfettişi yetişmek üzere müsabaka ile muavin müfettiş alınacaktır. 

2 - Müsabaka: Haydarpaşa, Ankara, Adana, Afyon, lı:mir ve Sirkecide 
!etme müdürlük merkezlerinde 7-8-937 cumartesi günü yapılacaktır. 

3 - İmtihanda kazananlara 130 lira aylık verilecek ve staj müddetinin 
mında müfettişliği tasdik edileceklerin a ylıklan 151 liraya iblağ edilecektir· 

4 - İmtihanda ve staj müddetinde :cmayüz edenlerden lisan bilenlerİJI 
zumu kadarı Avrupaya gönderilecektir. 

5 - İsteklilerin sıhhi muayeneleri y aptınlmak ı:izere matlup vesaikle en 
hayet 5-8-937 tarihine kadar yukarıda yazılı iıletme müdürlüklerimize istida 
müracaat etmeleri lazımdır. (4260) 

Nafıa Vekaletinden : ~ 
2920 lira muhammen bedelli 7300 adet komple telgraf fincanının 1. 'f'ıY it 

937 Çarşamba günü saat 15,30 da Ankarada Vekalet Malzeme Eksiltme J{oJtl, 
yonunda kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltme eartnamesl P' 
rasız olarak Ankarada Vekalet Malzeme müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 219 liradır. 
isteklilerin teklif mektuplarını 2490 sayılı kanunda yazılı ves.ıikle bir~!!: 

1Eylül937 Çarşamba günU saat 14,30 a kadar Vekalet Malzeme Müdürlilg'"'" 
vermeleri laz1mdır. (1994) (4114) 

lstaobul Dellerdarlığıodao : 
Senelik ınuh~e' 

kira })edeıı 
Lira 

Byükçar§ıda: Takyecilerde 26 sayılı dükkan • 12 
Kamerhatun: Mahallesinde Yenişehir Keklik sokağnıad 72 sayılı ev ~ ~ 

Yukrıda yazılı mallar 27 /7 ; 937 Salı günü saat 14 de açık artırma. ıle. ~ 
raya verileceklerdir. Kira. bedelleri dört müsavi taksitte ve taksitler peşııı tı' 
ver:leccktir. Taliplerin ~o 7,5 pey akçe lerinl vakti muayyeninden evvel );, 
rarak yevmi mezkfırda defterdarlık Mil lt Emlak müdürlüğünden müteşt' 
satış komisyonuna müracaatları. (F) (4371) __/ 

~ 

Di!v'iet Demıryolları ve Limanları işlPtme 

Operet 3 perde ~ 
ZJ.7.937 Çarşanba akşamı t 

Umum . idaresi ilanları 

Büyük Ada Muhammen bedeli 700 lira olan 13 kalem teferruatile birlikte bir ,deıJI 
iskele Tiyatrosu komple ebonit kutu yapıştırma aparesi 26/7/37 Pazartesi günü saat ~Ouıs' 

22·7 .93 7 Perşembe akşamı Hayradpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksıl 
Beşiktaş Aile Bahçesi ile satın alınacaktır. f1 =---·------------.. Bu işe girmek istiycnlerin 5250 kuruşluk muvakkat teminat ve ~O' 
Gori o e a ._ a nun tayin E"ttiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona 

H. Balzak • H. Rifat racaatleri lazımdır. 

Sayfiyeye gitmezden evvel mutla
ka bir tane tedarik edin. Büyük 1 

roman 
V AKIT Kitahevi . 100 kuruş 

HLRlJ'JV doktoru 
NecaeUn Atasagu ~ 

Her giln 15,30 dan 20 ve kadaı 

Ulelide Tayyare apartımanlannda daire 
2 numara 3 de hastalarını kabul edeı 

Cumartesi gilnleri 14 den 20 ye krdaı 

muayene parasızdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadıt• 

(4355~ 

Dahili ye Vekaletinden ,, 
1 - Vekaletçe alınacak (420) ten~ke benzin açık eksiltmeye konulJSI 

tur. ~ 

2 - Eksiltme 4 Ağustos 937 Çarşamba. günü sat 15,30 da Vekalet bil""' 
içinde toplanacak Satınalma Komisyonunca yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel (1332) lira (45) kuruştur. 
-ı - Muvakat tenı:nat (99) lira (93) kuruştur. ...,fi 
5 - Şartnameyi görmek ve almak istiyenler Vekalet Levazım btlto9"'" 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİiiiiİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"" müracaat ederler. Şartname için para a!ınmaz. 
11
J 

Sahibi: Asım Us 6 - İstekliler 3 Ağustos 937 Sah günü muayyen ~aatte teminatıarırıJ 
Neşriyat Direktörü: R. A. Sevengil milen komisyona. müracaat etmeleri. (2167) (4341) 


