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ı F' lltboicularımız 1 Çinliler çekildi, Japonlar 
"'1~~n Belgrad'a hareket ettile~- Pekin' e girdil 

OIAğu~!Osta biri mi~H ve biri temsılı 
rnak uzere iki maç yapacaklar 

r 
Nankin hükumeti Japonyaya karşı 200,000 

kişilik bir ordu hazırladı, bekliyor 

Muharebe Merkezi Çinde I 
Kay Şek Çin fçin kurtuluş ancak muharebe 
meydanında zafer kazanmaktır, diyor 

.lm]ran Galata rılııım111dn. 

Yugoslav 
mektep gemisi 
şehrimizde 

Çin • Japon hadiseleri birden
bire kat'i bir tekil almıJ ve olduk
ça sarih bir safhaya girmiştir. 

Bugünkü vaziyette, cereyan !

den hkiki bir harptir ve bu 
harpte Japonya galip m::v!cidedir. 
Son gelen haberler, Şimali Çin or
dusunun kumandanı Gene r:;. I Sung 
- Çe - Yuan'ın, askerlerinin büyük 
bir kısmile Japonlar tarafma ge; 
tiğini bildiriyor. 

Sung - Çe - Yuan, Japonyanın 
oltimatomu karşısında mütereddit 
kalmıt, bu arada oltimatömü ka
bul etti veya reddetti haberleri 
gelmİ§lİ. Bu iki takdirde rle vazi
yet vahimleşiyordu. Çünkü, Çin 
generalinin, Japon otimatömün
deki tartları kabulü şehri Japonla
ra teslim etmesi demek olacaktı . 
Reddetmesi ise, Japonyamn Pe
kin üzerine yürümesini doğura· 
caktı . 

·rsonrı Sa. ö Sii 4) 

Kosaıcaı: 

Daha bUyUk bir 
sergi binası 

lraounlardan beri 
ilk yapılan meıasim 

Mısır Krah 
Kıhç kuşandı 
Kahire, 28 (A. A .) - Royter a

jansı muhabirinden : 
Kral Faruk, bu sabah alkışlar i ·in 

de Mısır Kralı olarak kılıç kuşanmıı 
tır . 



' 

1-RURUN 30 l ı..-. ~i\iUL l 'J37 

Desim'in • •• •• 
ıçyuzu: 5 

~ ............................................................... . 'Jaj>onya Ç1nden ne1stiy~ 
Seyyifler halkı 
nasıl soyar? 

Çin- Japon ha-
diıeleri hakkın
da lransızca Is-

.. tanbul gazetesine 
beyanatta bulu-

, nan bir siyaıet a· 

Gii.nünA/iisfet 
li CD f> 

Kapının önUne seyldln dlAtlğl llnel lafını elamı, hülasa ola .. Ku,dlll çayırından ıııillct, 185 sayı He. Fran a:İ~ 
kaldırmak için, Dersrm'll~er 

rak, 1öyle diyor.: Emniyet meydanı'na 't l 76 sayı ile, küçiik bir 111 151 
Japor.yanm ıs· - lan Albiyon geliyor. Rt11Y•,., 

her clnayet'eri yapmaya hazırdır Çin G<!rıernli dine müstemleke J<'cncrhah~c ~por klühüniiıı ıncrke· He iiçiincii<lür. Bundan !~, l 
:) 

Senelerce Dersimde yaşamış bi 
ri bana aynen şöyle söy!edi: 

- Tetkik ettim. Adetlerini öğ· 
renmek hevesine kapıldım; fakat 
öğrendikçe bilmediklerim çoğaldı. 
Merak ettikçe merakım arttı, göı · 
mediğim yerleri görmek istedikçe 
göreemdiğim ve göremiyeecği· ..l 

yerlerin çokluğu ile karşılaştım .. 
Neticede hu sevdadan baz geçe· 
rek: Dersim dünyanın eşsiz bir 
yeridir. Ne girilir, ne görülür, ne 
öğrenilir .. dedim .. " 

Bugiin Denim, artık tamamile 
cı.:mhuriyet rejimine uymuı, giril· 
miyen ve görülmiyen yerleri kal· 
mamıfhr. Fakat gire:ı ve gören 
gene pek az kimsedir .. Öğrenilme· 
yen tarafları ise pek çoktur .. 

Oç bin metreyi atan yüksek· 
likte Munzur silsilesi, onun önü· 
ne dizilmiı sayısız ve l:erbiri 2000 
3000 metre yüksekliğindeki dağ· 
lar korkunç birP.r hayüli. gibidir. 

Yüz yıllardır taşa, toprağa, ka
yaya ve en !iddetli sıcakla en f id
detli soğuğa göğüs gerip bura· 
larda yaıayan Dersimli, bunun 
için ibizden olamadı .. Temiz kanlı 
Türk çocukları tarihin bir tesadü· 
fü ile buraya düttükten sonra bir 
daha çıkamadılar. . iklim onlan 

- kendi gibi sert, kendi gibi haıin, 
vahti, merhamet.siz yaptı.. işte 
yer yüzünün bu en zeki ve kabili
yetli Türkleri Şah lmıailin ektiğ! 
fiilik zehiri ile uyuıtuktan sonra 
kendi kardeşleri olan Türkleri iba 
det eder gibi öldürmeğe başladı
lar. Yatama şartlarını mümkün 
olduğu kadar basitleştirerek de 
soygunculukta karar kıldılar. Der 
simli keçiden batka hemen hemen 
bir fey beslemez. Bütün yaz ayra· 
nı kurutup "Kurut" yapar, yo· 
ğurur; bir çömlekle toprağa gö
merek kıtın ondan istifade eder. 
Bütiin yemeği budur. Hüdutlarma 
uğrayan yollarda kimseye aman 
vermez. 

Seyid ve Ağa köylünün kanını e
mercesine istismar ettiği için Der· 
~imli vergi veremez ve vermezdi .. 
Gene Seyid ve Ağa için canmı fc
.da ettiğinden askere gelmezdi.. 

Dersimin birçok köylerini, bir
çok dağlarını ve mabedlerini gez· 
dim. içlerinden düımanlık yü· 
zünden birçok akrabası öldürül· 
müf, mahvedilmitleri müstesna 
diğerleri hala ketum ve hala iti
mad etmek istemiycn vahşi ba· 
kıılarla insanı süzüyorlar. 

Küçük Dersimlilere vereceğiniz 
teker, para ve oyuncak yJ.vrum~ı. 
göz bebeklerinde tatlı parıltılar 
bırakıyor1 ellerinize sarılıyor ve 
aldıktan Sonra önündeki çalılığa 
kafesinden fırlamış bir kuş gibi 
dalıyor. Fakat yaılı Dersimli, he· 
diyenizi almak istemiyor, çekin
gen, her harekette muhakkak 
menfi bir mana arayan bir titiz· 
likle durgun! Ya red ediyor veya 
bakıtlarmı, hareketlerini zerre 
kadar değiştirmeden alıyor! 

SEYYiDLER HALKI SOY AR ? 

Geçen yazımda Seyyidlerden 
bahsetmiştim.. Bu yazımda Sey
yidlerin halkı nasıl soyduklarım 
anlatacağım ... 

Denim seyyidleri daima cerre 
çıkarlar .. Buna "çıralık toplamak'' 
denir .• Bu dolatmada Seyyid pa· 
paslann "günah çıkarma" itini 
yapar. ilk bahar ve son baharda 
bütün eeyyidler seferber olmu' 
vaziyettedirler .. 

Seyyid. kendisini Dersimliya 
9öyle tanıtmıthr: 

- Dünyada herkesin aomuz 

günahları, vardır. Bu günahlarla 
olen hiç bir vakit azaptan kur· 
tul rr.az. İnsan günahlarını 5eyyide 
~ıkarltıktan sonra ölmelidir ki e· 
bedi hayatı bulsun.. ' 

İşte onun içindir, ki seyyidleı' 
sen~de iki defa seyahat yaparlar . 
Maksadları günahkar blrakma· 
maktır .. 
..Der~~mli seyyiClin gelmesini 

~ort. gozle bekler ... Seyyidin aya· 
gı gıren kulübenin insanları ken
dilerini hayatta ebedi s~adele 
ermiı sayarlar. Çü;..kü bütün gü · 
nahları çıkarılmıt olur.,. 

Köylii evinde ne tedarik edebi· 
!irse, c!:ıha doğruıu veri!eceic . .:si 
v~rsa hepsini seyyide verir ... Sey 
yıd duasını yaptıktan, günahları
nı çıkardıktan sonra yola revan 
olur. 

Çr:ng tediği, Çini ken- zi Kuşdili !;ayırma bakardı. 1\Iaçlar· tnr)a (131), f pan)a ( / d• 
etmek değildir. Şüphesiz ki Ja- ılnn yorgun argın dliııtlükten onra (32), Almanya (24 ). lJoll'11 
ponyanın nüfusu toprağm~ •. n ta- kliilıün pcnrcrelerinılen ku~dili }lİya· .scliyor. ~ 
şıyor. Fakat Japonya :-. !dığı bir- :,,a ~~ı se) ~.ederdi~. Buracla, '~ın.'!ını- .... yni .j .. tali tiğc göre .B6ier.ı 
.-ok müıtemleb::lere ~ '.nli gönder- lar ayrı he) ln' a) rı gezerdı. Onii· hulun dıger lıarplerdekı ıe t 

·memiştir ... ':.ponlarm yaşıyabile- miizdc. kar~ıJa~ıııalar, giiz süzii~me· muunun ~ekiz misli tcJcfat' 
cekleri tek yabancı top · i. ıli- lcr olur ve hazan hanınılurın yanın· ıSoAuk su atef 
forniyadır. Oraya La dı!-,·ıdnn <lan kopup ayrılan hir çocuğa JJisik- erine e 1 orl 
gelecek insan adedi La!: !it edil · letle l'lola:.arı hir di~er !:oc·ıık hir rııek· Y g Ç Y 
miş bulunuyor. l~ıp 'f'l'İ~.cli. Bazan da .. "he) ler" .•ara· İki Viyanalr alim. ~ii~~~~ 

Japonlar ucuz mal satıp para f ııılaıı ~oz atılrrclr ve lıanıııılar 'elan Jıayrettc bırakacak hır ış uı 
kazanmıya alıştılar. On- •1 i:in, is lıiri~i kızarır fakat içinden memnun rühe yapıyorlar: 
~:di!deri §ey, SC!"best i~raç ~-.~ a.sr- olıır yalıu<l yanındaki arkachı:;larr ile Hu usi aletlerle ı;oğutu1';J. 
<'··· . koıı ııfıı) ormıı;: gibi, hir ~anıar ı;ihi: yemek pi~irınck. Bu jştc sıı b. 

- T.crhiye:~izler! rine geçmektedir. Aliınleri.11 ~ Asy'J. ha!'·ı, Çi.::lilcr d~ dahil ol
r·- '~ i.'.Lcre, ucuz malı ararlar. J;ı. 
pcnya Çine de ::;:uz n:.- l :-3.t-·: ~' 
~iyasetini tutmak istedi. Fakat geç 
kalmı!tr. 

Ç
. , 
tn, •• en.!i ke::<line ihtifa etmek 

• • 1. • 
. . :yen .::ır ııyuet tutmustut. 

Binaenaleyh, Japonya'°nın iste
<:·:·, Şimali Çini kc::di nüfuzu al
t··· '\ almaktır. 

D,•rı1ı. giire, son derece yiiksek bı~ 
O ı;iinler hir ) ere takılıp kalllt. Dün derece i gıdalar üzerinde h r/' 
3~f:ıı~ı "rnniyet meydanında kalahal~k ~İr tesir .Y~pmaktac'.hr. Bu E~ı' 
hır pıya;:;a 'ardı. Sıralar (lolmu~hı. l'..r ~uk su 1çrnde "ka:;natıla.c 
kek kaılm. karı§ık oturuyor, konu§u· her gıda nımlde:;i. pi~ull~ 
) or. ı;iiliiyor ) alıucl sadece, lıava alr çe:ı;nİ alacaktır.. . ~ 
)<>rılu. fektup giitüriip getirenler Kralfçenln benzere (" 
) oktu. Si;z alanlar rnktu ::_.:.......-

Ba~ka hir insani ık · 1 kk. k k' Hın an Sinıp on giinÜll b :. , ınu ıa a ı "k k 1. . • da ' 
Yalnız eğer köylünün seyyidi 

memnun edecek ber,eyi yoksa bir 
tek keçisini çıkarıp verir. Sey}rid 
hiç itiraz etrr.eden alır ve kapıdan 'Japoı:yar.ın yeni Pariı elçisi de 
ç:kar; fakat birkaç adım ileri le· Qfağı~aki. beyanatında, Japon;ıa~ 
dikten sonra sivri bir taş bulup nın Şımalı Çini muhtar bir vazi
kaldırır ve kapının önüne diker. yete getirmek istediğini •öyliye-

!.:ok ılnlıa tabii ya§ayan 'e daha tahii ı . en. C~l ı.-ıne hmı:•> en ö' 
'a~adı~ı friıı clalıa lıa 1•• ti ' h" · kım elcrın hulundugu ele .. · ~ ,.., ı • ı<)e ı ırın~an· . .. . ~· ..ı;av 
lık , iicucJ bulmu~tur. ıı. Şııııdı, ,aJıık Bayan ~Hıırae 

"Alıla"~" l>clclc.n w • 1 1 . sor Jii~c um ani le , e koca• .-.. a~n:;ıya aıc ur 
nıdlıuın olnıaktaıı kıırt I· . k k her, hu tıırnıcla ) a~a) or. 

Bunu gören evhalkı kulakları rek, bu fikirleri teyit etmiı olu
u .tr.t . on· I I ) k D~ tJl 

trol kii11ribünii tekr-ır ,. wl 1 k )3 1 ecen ı;ı:ı olınuvor. u~ı 
• t ırnııı; ana ·ur I . 1 • • •1 ]<&1-

ınthlur Bunu ·ırkacla 1 .. .. .. ) en P-rın <"' l!mıı aııı ınaz o 
çınlatan bir vaveyla koparır .•• Fa· yor: 
kat seyyid arkasına bakmadan g :-
de~ JAPO 

~ · · • i:nn a gurup gır 1• k 1 k K I k 14 
zetlf'clikt"n onr·ı ark· d .1 1. ' a at. n ıı · ra ııı ar. •· • • .ı aş 111, ı.111a 1 ] 1 ~ • • 1 .,.. YAL"IN '·.MEŞRU lHTlRA l" clı•di ki: ZC)Cll er o ı ııgu gıhı. kra •~: 

Kapının önüne dikilen sivri ta.· 
tın manisı, af aroz etmektir. Der· 
simde buna "lanetleme" denir .. 

Lanetlenen ev, ayni taşı ayni 
ıeyyide kaldırtmak için ne miim· 
künae yapar, adam öldürür, kom· 
!U aıiretlerinden çalar ve seyyidi 
memnun eder. Seyyid memnun o· 
lur da tatı kaldırırsa esasen bü· 
tün günahları dfedileceğindcn 
günah sayılan i§leri de bile bile 
yapar. 

Niyazı Ahmed 

Gelecek yazı: 

Dersimde hadın 
ve oynadığı ı ol 

l> } 1 l 1 zeycn lıirit-İ ele , arını ... Kral~ı! - >ra' o. mn ar ıtı ın,·ntı , a,.,a- t1P"." 
Japonyanın Paristeki yeni elçisi ııııık lıakkmı hir claha kinı:cH ·k;p- (llcri) 'e lıenzemekle tnı 

B. Sug~n:ura, verdiği bir beyanat- tırıııadar. _ B. B. "Ulus"' ~li Lce .i ıııindeki hu fnı;ilİ' 
t ç· J 76 ) a~uııla olclıığu halde ı;I 
a, ın - apon hadiseleri hakkın· Para savuruyoruz Mi::. Lec'niıı <iliimiinii ha 

da bilhassa demiştir ki: " ır ı kraliçr: ,H) lr: ılcıııİıolİr: 
Benim fikrime göre Çin . Ja- tr ıafıaclır, hiitiin .. elıir 1111Ji,Jl'rİ ...ı ' l'kk · ' - Krallı~;ımzın 1opr11 

pon hadiseleri umumi sahada ka- 1 1 at ediyor. muz. hizim iı·in islı·ri· · f,if · ı k , :> kerııUı;inei>f'nZ<'ff i..,;;im hn .. il 
panmııtır. Vahim bir hal alacag~ı- 111 ura ıııı~a henzİ)orlar; i kclcdc ıı 

k 1 
hulunmasıodan o kadar nıenı 

nı zannetmiyorum. Çinle bir har- ·araya na~ı ayak ha.-al'ak 'e tı·aım :ıy· 
be giritmek isteyip istemediğimi- ~~ra. ~asıl hir maharetle inip hirıe,·e· ki!.. _./ 
zi soranlara yalnız §U cevabı veri· gıınızı kontrol ı·clen lıu giizciil<"r kar- Y4nl konsoloslar 
rim: "O kadar deli değiliz biz!" ı..mda. eğer ~izıle ) ok!<a hile, lıir alı· Mısır konsolosu Bay Ahr1'ıı' 

"Fakat t b'A b' k "h. A hahmııılan iidünr alnıak· ızm kendi· kı memleketine gitmiş, yer• , a ıı, ır aç mu ım a· . . ... "' 
mili gözönünde bulundurmak la- nızı okaga a~rnanıu, pek 1m iye et- Avvadülbahari gelmiştir. 
z1ımdır. Evveli, bizim askerleri- 11.ıeden geçenııycccğim. Böyle hir ta\· Jngiliz Başkonsolosu da 111e 

. ıvcıle Jıaklı · · Ç" k" ı · · ] ne gı'tm' · Ba T hof1 mız nüfuzlarını kurtarmağı esas • ) 1111 • un u: ı·e HmZl en ış. yerme Y a 
sayarlar. Sonra şimaldeki bam· ıııutl~k. surette !.:'karmak için kendi tir. Yeni konsoloslar vali ,,e 
b ka · t" d~' .. k IA kendınıze si;z 'erdi~iniz hir liranız yaret etmişler, vekil de kefl 
aı vazıye ı Ufunıne azım: k' rı • tt'ır. / 

Jehol ile Mançury"' topraklarım v~r ı ona J.ıiçlıir 'akit ~alı ip <lc~ilsi· iadei ziyarette bulunmuş~ 
ayıran hiç bir hakiki hudut yok- nız. ~~~at sız de lıaklı. ımz ~ lıan~inıiz 

Mek•lkada bUyUk bir tur. Ordular daima biribirleriyle l"ankı ıt~y.odımrzı o katlar kolay kolay Kad 1n1 ar ı"çl n 
zelzele d hırakahılı"·oruz? temaata bulunuyorl:-.r. Bundan a .. ..~ · ... --' 

M d h . d d • h 11· 'mkA hA d' , Dun. oglc · rcaırıncla ll)' llVan J>oli · eksika a Meksiko şe rın e tem aıma a ı ı ansız a ıt~ ÇIKI· ı k . . rı ' • 

muzun 25 inci günü bir zelzele ol - yor. Sonr.ı, buradaki ahali komÜ· ınrc · ı:,tını uyanclırmaıııak İ!;İrı ola -
. 1· . . 1 d 1 1 ı·ıık lıır lnım 8)" kaıl .... I· k ] muştur. Bu sarsıntı Meksikoda hafif n;st rk tesırı a tın a kf mış o au . ' .. ' . ' ı:omr ) agc arı ı 

hissedilmiştir. Orizaba, Jalapa ve ~lcrkezi Cidn idareıınde bulun· çeker gıln hır maymuncuk u tal 1ğile 
Veracruz'de ciddi hasarlar ika etmi§· ~ak istemiyorlar. ~~;ra~, kmd~~ini. ka!~ır~a bırakan 
f "B ti hta b' gı nç, lıana, hır kagıt lıra) ı }18, ayn 
ır. u sure e, mu r ve ıze dnğrı ıı" J • ._. • 

Mal trata köyü harap olmu•tur. d t b' ş· ı· ç· · t -~- •., .. hak- . 
1 

:o"Y e ea' ıınır gıuı !!;Cldi. :ı os ır ıma ı ın ıs c... Sım ı· d" ·· ·· 'N · 
1 7 kişi ölmüc:ı, 30 kiıai yaralanmıştır. k B d · t' · · :. < 

1 u~urıuyorum: ı c açı1' ('Üz· :ı :ı ımız var. u a, sıyase nnızın danlarmuz k d J 
Bu zelzele on senedenberi vukua k b' 'ht · d " · 'ar 'c ne 8 ar ıovarda 

---------------..:ç:...o_m_e..:ş_ru __ ,_r_ı_ı_ra_s_ı_ır. in anlıtrız lıiz? K. il .... 

Lübnanda siyasi 
ihtilaf far 

EUyUk harp bUtUn 

harplerin a mlsllne bedel 

Yapılan hir islalİ~Li~e göre, eoıı 
l 000 @ene jçindc en çok Jıarbe giren 

Yeni seçim vaziyeti 
değiştirebilecek mi? 

Frc:n•ızca Jurnal gaz.ete•ininl 
&İycui muhGTTiri, Lübna.1 Cumhur· I 
reui B. Ecltle'nin Pari• ziyaretin
den •onra memleketine döndüğü· 
nü, sonra kabineyi deiiıtirerek 
parlametoyu lağvettiğini yaz.arak 
§Öyle diyor: 

Bu memleket Fransa için çok e· 
hemmiyetlidir. Çünkü Fran:anın 
Akdenizdeki burcudur. Fransa, 
Uzak Şark yolu ~zerindeki bir 
merhaleden vazgeçemez. T amami 
le teıiri altında bulunan bir mem· 
leket bulmak bahtiyarlrğındadır. 

Maalesef, Lübnanlıların biri et
tikleri nokta bundan ibarettir. On
lar iki rakip kıema aynlmıt hulu-ı 
nuyor!ar. Beyrutta çıkan f r:ınsız
ca t;a.zeteleri okuyup l- , nu re· 

kabetin ıiddetini öğrenince hay
ret ediyor. iki sene terkedilmiş o
lan kanunuesasi yeniden tesis e- • 
dileli çok olmadı, ikiye ayrrlmıı 
olan bir parlamentoda ihtiraslac 
alevlendi. Bu parlaaıento hakika
ten ikiye ayrılmış bulunuyor: Bir 
yanda 13 mebw var, bir yanda da 
12 meb':.ls. 

Yeni seçimler bu vaziyeti de
iittirebilecek mi? Lazım ola:1 ,. :y 
uıl, Lübnanlıların ıunu anlama 
larıdır: İskenderun Türkleri, Sn· 
riyedeki iler milliyetçiler ve lngil- • 
terenin Arabistan siyaseti arasın
da 11kıım11 kalmı, olan Lübnan· 
lılann biribirlerini yemekten bat· 
ka vapa.cak ıeyleri vardır.~ 

Hizmetçi - Kımıaym l>ayan, içe
ri girmeden evvel anahtar delijinden 
baktmı. Fena vczİyeUc olsaydınız 
tabii gi,nnen\im ! 

Bı• senenin kadın şapkıt91 
ri arasında Çin Manderen t~ 
andıran biçimler de vardır· 
Fakat bilhassa toplu yüzlere 
gitmemektedir. 

1 Geçmiş Kuranı 
30 Tem~~ 

Bir buçuk ay evvel a~st 
rinci gününe kadar tatbik• ıı 
eden meni müskirat kanıJl't 
ay sonra tatbiki için eınir gt 

Müttefik askerler naının3 

rakılması istenilen meyha 
nunun tatbikine bir mani t 

w• ··ı~L b ef1\jl cegı mu anazası, u nı 

işgalin refine kadar geri b 
nı zaruri kılmı§tır. 
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Böyle gid0rse ... ~ ŞEHiR HABERLERi 
b
G_aliba "Avavaname,, den sonra Bu

1
stokabk a

1 
caba 

ır de "Mirn yazılacak san u un 

i 
avname,, içinde mi? 
Yazan: 1 

H 
1 

Hakkı Süha Ge~gln r":::.lgınılstanbu:==:::::ı:= 
.ı k atır ayabildi-· . . .. tırnağını, :: . l k ı·· Q~ orları icind gb~m) en eskı günlerin j Azıcık zorlasanız o~ ··ı .. ıı bu :: bir temız i yapma uzumunu 
dir T·· • e ı e kedı" eks"k d -· '· .... d" · • t'nı'ze <'omu ınu:ır ı 11,i tamamile açıg-a vurdu. Yaln.ız:• 
L··. urkiyede ' ı egı >ır suru ışını e ı o asla canı 
IJOI Yle oldu- Ya§ayan herkesin de ursunuz. Ve bu hırçınlık .. l p _ !I bu temizlik nasıl yapılacak, ışel 
erimizde gunu_ samyorum. Daha el- )'andıg-1 iC"İn değildir. O _böY e. yanır il nereden başlanacak? Bu belli: 

c "l emzıkl 1 d 1 ~ k d guna ına · .!.! .Jeg-il .. Bu tarihi ve güzel şehi-
.ag ardanberi O er e o aştığımız makla analığını oru u dikkat edi -
§Jzdır. y k • nlarla dost yaşamı- y avrularmı taşıyışlarına . l . . b' r iİ rin sokaklarını şöyle bir gezer • 
tııu .L a ucağımızd D"' t ön dı~ crını 1 

••• •• • seniz ürküntii verir. Öyle yer -f Zyq Yum a, ya omuzu - ni7.. Şaşarsınız. or . "d' haline 
b~kiyc gibi h!:k kuy~_uğ~, bir ipek halka, bir can kurtarfl: 81~~ halka _ fi ler var ki ilk görüşte: ı 
ır kedinin ~y~ puskurmüş, cins kor, çocuğunun boyn . bir ·e _ il Burası mikrop yatağı.. De-I 

Ye clinley b~e~ıflı mırıltısını dinle -ı nm bolluğu içinde kalır. Hıj · ·~de •• i:.= ınekten kendinizi alamazsı_nı~."· 
E:)( • c uyudi.ik 1 . . . Hele onlara ses enışı . l k 1 ı· .. erırnize d'k · rı ıncımcz. . hi bir can • :i Bununla beraber temız ı 

~ 8ılınrneıniş .1 ka.t]e bakarsak, ha· ki tatlı ahensıne, başka ç ii mücadelesi başlamış olduğun -1 
~cbiliriz S' m:e tırnak izlerini de lı da rastlanamaz. f1 1 sıranla H dan ergeç mikrop yataklan?mff 

~tık örs~le;.v~ıb~iz, biraz kabarsa, Bir tek sevinıdiz ~ra d~~m;nhk, g da temizleneceğini umm~k ıs .~Hı· 
COtku 1 ıcı ır hal alsa onlar ra düşmanlıkları ır. u ., k d •• = .. = tiyoruz. Bu mücadelede bız_e du 1 
l( n uğu h .. ' , l k nlarına susama e 

ll§ tü .. oş gormczler. bazan on arın a l kl kendi . if şen vazife bir an önce ted~ı~ a -; 
b~ gibi p~~~pençeleri açılı:-, bir kon- . recesine varır. B~ ~ızgın 1 y~r yapar U lınması lazım gelen yerlen ı~a • 1 
k~k avuc. k k" yu~u~aklıklar içinde, !erinden geçerek ıgr~~~ şduygu coş • H ret etmek ve alakRdarlarm dık -
L' a ön.ce k ın .dıken belirir. Bir da- lar. Bunun tam tersı l ır n yedikleri ji katini çekmektir. 

ducalern·ıııı 1 endı lokmanızdan ayırıp kunluğu ile de yavru an ·1ı· . . o"k • 1 . . . Ga oy ıı o sanız 
0 

. k l .... 
1 

.. .. Tıpkı sevgı ısını g 1 Dün bir muharrırımız • 
l'tıakutrsanız da bu at, sız kalç 1 a ıp onu g~r~ m~şt~r·d a•k azgınlığı ile sı .ı ·ıl lata Balık pazarındaki dökmeci· 

k 
an ı. ırna ara yırtrl - sunun ustun e . Y. i 

1 
,.,;urt J b ı. leri gezmiıtir. 

U§ atdan u amazsınız. Hürriyeti, kıp öldürenler gı ~· d "e hak· I' 1 (\_ çok k d"I l A b d bır sey emeg 1 Gördülerini şöyle an atıyor: 
b. vıılarrn b .~ ı er an amışlardır. ma una a "' am anıların ı· .ıl Çok ke u yuksek duygularına, kımız yok. Aramızda y y Sonra :i - Dökmecilere köprüden 
ıı1 l, Çiink"~e Yan_ılarak nankörlük de· bulunduğunu unutı:ıa~alı_m k ka • İi geçerek, tramvayları, otomobil·u 
~r. Ne uk keyfımize kulluk etmez • 1,. ı.t bir bak•ştan bıle ~?_c_ı_n1ece . ii leri, ~~tleri başl~rı tem~z insan·H 
tı}' d' er ekl · k'"l · "z gogus ere tan h lan gormeden gırersenız, bu ·H 

e ır erı o e, ne dişile'ri ca· dar ınce m<".sameaı · ' l ıı bili~· rı tezgahında dokunmuş ıpek omuz· H lunduğunuz yerin ~tanbulda. 
~}'tnuşlız.de: "Bülbülü altın hfese )ara, ihtiraslanmızınU damdga~~rını i! olduğuna sizi kimse mandıra-!. 
r.~ bir at:r, .~h .. vı~~anım demiş!,, di . vurmuyor ~u~JZ?.. . zun üşune • ii maz. Şehrin her yerinden daha il 
<ınay • sozu scylenir B .. b" lim ve kedılerı affedelım. ii fazla bir faaliyet durmadan de·li 

L . c ıçin .. l . u soz, ır . 1 . ·ni ne ı. d' A k d u ~r llk· 8oy enmiş ol ki be . Fakat bugün on arın ne cınsı • ;: vam e ıyor. tcş arşısm a:: 
\> uc 

1 
• • ma a ra v 1.. .. d n ı• 1 d l · ıı 

itr. ıçınde bir parça gerçek de huyunu ayırmaga uzum gorme e ıi yüz eri kömür için e ça ışan ın 11 
f:'ak ~öp arabalarına doldurup taşıyoruz. g sanlar için 8ıhhat bakımındanÜ 

tılt !e;t h~rriyet aşığı bülbülün yap· fstanbulda sanki bir kedi ingizi~yo - iİ hiç bir şey yapılmamı§. Dök -g 
)<:ıt, v ' nıhayet ahtan ı"ba t k l nu kuruldu. Gazetelerde havadısle • ii meciler gece karanlıkmış ve:a 
').. l\edi ' .. re a ı - " P ... .. il a~ ~fla ooyle değil. Altına kus tü rini okuduğum bu.. .. ogr~m~ " ii gezmek mümkün değilmiiş.,1 lid~ k() lar sersen de, önüne kuş dün gözlerimle de gordum. Yırmı o· ii Gündüz manzarasını gördük ·I. 
~ Ysan da boynuna tasma tak· tuz çocuk ellerinde topaç kamçıları, H ten sonra gecesini tasavvur et İ 
~ lcad~lorifer radyatörüne seril _ değneklerle dört nala koşarak so - ii mek çok kolay. Burada tek kal 
(itktarı 1 e bir §iltede esirliğe katlan- kaktaki bütün kedileri damlara ~a. - fi dırım ve ta§ bulamazsınız. iki 
a?itrrn:a, ~~rlı damlarda büzülüp cırıyorlardı. ilk önce bunu. :>:eni _bır ii tarafı dükkan olan yol, toprak 

~'lıitıdc {.' u~t tutar, Varlığının ta • hainlik sanmı.ttım. F ak~at ıkı dakıka il ve kömür tozu içinde. Bir çok İ 
~c llltrnır n~~~n, bir kordona, bir a· sonra ne kadar yanr.ldı~mı anladım. ii di.ikkaıılar harabe halinde. 1 
~hlllkla a butün benliğini satını§ Meğer arkadan kedılerı toplayan. a· !f Koku buranın ayrı bir derdi. 1 

k, kcd· ta sık sık rastlayan insan _ 1 aba geliyormu§. Çocukların telaşı U Ne __kok.~su olduğunu araştır ·ıı 
'-)q

1
d 1Ye karşı yalnız sevgi değil bu yüzdenmif. il maga luzum yok. Yalnız öyle 1 

'?.cvk duysa yeridir. ' Kr..fileri tn'"•~as•T'l::\r diu.- i\rlW - İi yerler var ki, bu~n~nuzu kapall 
h~ck bahsinde de ona ayrı bir yer ·1·!~ JCaçırıyorl ·rn:ı·ı. B~ !ufka içlilik, ~ madan geçemezsınız. ! 
aıı!) 1• b' gerek. Ö:ıüne ıc 1 h • kim ne derse dt'sın, benım h(lşuma • lşçiler dert yanıyorlar- I•.! 

to"!I ır § • Konu an er 1 . . d Ik 1 d .. '-n eyı, gelişi güzel y ızitti. Yavru arı ıçım en a 1§ a ıın. ı: -Biz ne yapalım .. Burnu .:ıi" 
~~ 8Cvd·~· b emez. d k · · k' b lk kl llrı ıgı ir yiyecek } d Ama iyece sınız. 1 u a ış, a ın il muz kokuya alıştı Toza aldır -il 
ltı~. ~~un koklamadan -... 

0 
sa I ~ buyruS?u değldir. Belki ama. aklın ·ı ~ ~ t agzına a _ d v·l h kk k k' 1 mıyoruz. Ateşin karşısından birft 

) 
ttıdi · .. c e, damak 'le fn k r§ı hııvrunu egı se. mu a a 1 man- İJ an nefes almağa vakit bulup!: 
~v..,nı 0 Y1c gl."ızel v . ey 1 b~ hat tı;:;..n da kuyru'!u demi midir. Tifoda 1 k d ll ~~., -v d e ınce ır a ır· ,.,. ~ en imizi dükkanın önüne atar 
~t> .. r ar ır, ki ı"bretl d"I ~e (ke..Ji) nin rolii. lstanbul bu halde l "". e seyre ı meg d d k l k da d _.1 . atmaz rüzgarın toz usuna, mik· 
~ I .. ka1dtkra. eve e u a egı • an roblusuna bakmıyoruz. 

~tda a ~~ın daen al 1 ki' . • ccıl· "")inada ızözdi.ir denilebilir. Bı'zce Galata do"ku"'mhanele ·_ 
tı gor.. .. ım ı şe ını on ş· . k ·ı .. 1 b 1 k kla • 
•nı haya~rudaz. Cebe bir kedi, kar - ınası. va tı ~ stan 1~ 8 .~0 0 ; rinin vaziyetleri vakit geçirilme 
~ n daha dikkatle korur. (Sonu: Sa. " "· .., 

1 
den ıslaha muhtaçtır. Belediye 

_ -- f stanbulun .fethindenberi ne -

1 
dense imar için uğranmayan 

€n emın, en rahat, e11 seri Ankaıa -
lstanbul go/cult1ğu: 

Vt: tiarıa Bak ~ Yolları Devlet işletm idar 
Posta ta anlıgın:ı )laglı :mıva bul - Ankara günluk 

n:ıuntaı YYarclcrinin Ankara - i&tan 
aına d 

lia...a ~ cvarndadır. 
A. ollarının ncentcleri: T. T bina ıri:la; (T le 

~o: 35;)~nkarada • Bankalar caddesinde p 

8 - ta binasında (Telefon No: 40374) 
tanbulda Karaköyde P. 1'. T (2339) (4745) 

ıl bu semtin aralık sokaklarını 
11

1 
taıla döşemeli ve yıkık veyahut 

1 yrkılmağa hazır dükkanları yık ,p tmp yeniletmelidir. iki metreyi 
•i geçmeyen yol etrafındaki dük _ 
li kanların hemen hepsi belediye 
Ü cezasına çarpılmışlar.. Kapının 
lı' öniine kazara küçiik bir demir • 

·ı d 1 

1 
parçası bırakan er hal ceza l 

Bir dükkancı diyor ki: 

- Buradan hangi yolcu ge· 
:: çer .. Caddeyi İfgal etmiyoruz, 
il ki .• Sonra dükkanın önüne ko
g nan demir satılsın diye de teıhir 
n edilmiyor. 1 
ii Dökümhanelerin yapmak ·ı· 
i! ta oldukları iş tetkik edilirse;l

1 

si memleketin mühim 8anayi şu-i 
ii besini teşkil ettikleri de görü ·I 
U lür. Küçük bir atelye bir hafta!I 
is evvel iki bin kilo ağırlığında! 
!i pervane dökmüş; Avrupadanf 
!! büyük masrafla getirtemiyece -!I 
ii ğimiz bir çok levazım burada ·ı·İ 
İl Türk elleri tarafından yapıl -1j 

I
"! maktadır. - ... 1 
i Tifonun salgın bulundugu• 
İ şu günlerde belediyen~n bir ani 

ıl önce bu i~e el koyacagmı umu-
1 

:: yonn:. lı' 
humı zz .auammıı =-'-· 

, akas heyetinden 
şikayetler çoğaldı 

Kadı o hafi gelmiyor 
mu? 

lstanbu] takas tetkik heyeti yeni 
kadrosu ile çalışmağa başladıktan 
sonra piyasada bir takım şikayetler 
işitilmiye başlanmıştır. Şikayetlerin 
sebebi, günlük muamelelerin yapıla 
mayup bir kaç gün sürmesinden ileri 
gelmektedir. 

Yeni takas tetkik hr.yetinin kadro iti 
barile noksan bulunması ve bilhassa 
eski tecrübeli takas memurlarının 
kadro harici bırakılması muamelele
rin normal bir çerçeve içinde deva -
mına imkan vermemektedir. Şehri -
mizde takas iti ile meşgul olan 200 
ü mütecaviz komisyoncu ve tüccar 
bulunmaktadır. Haber aldığımıza gö 
re bir kısı,!11 komisyoncular Ti.irk O
fise müracaat etmişler, muamelele -
rinin zamanında yapılması için la • 
zım gelen tedbirlerin alınmasını iste 
mişlerdir. 

Türk Ofis lıtanbul ıube direktör 
lüğü müracaatı tetkik etmektedir. 
Takas tetkik heyeti kadrosunun tak
viyeedilmesi için Türk Ofisin vazi -
yeti vekalete bildireceği anlaıılmak· 
tadır. 

Konservatuvar için 
• 

60 bin liralık ikinci 
bir istinılak yapılacak 

Şehzadebaşır.da yapılacak olan 
Konservatuvar binası yeri için bu se 
neki bütçede bulunan 60 bin lira ile 
yeniden istimlake başlanmııtır. 

İstimlak kısmı Ferah sinemasının 
arkasına düşen evlerdir. Burası geri 
deki su kemerine kadar alınacaktır. 

Konservatuvar binasının inşaatı 
gelecek sene başlayabilecektir. Bina 
nın önünde bir de park yapılacaktrr. 

Glp mUhendlslerl 
yarın dönUyor 

Evvelk gün limanımızdan hareket 
eden Konya vapuru ile Zonguldak kö 
mür havzasına giden Jngiliz Gip mü 
essesesi mühendisleri yarın lstanbu
la döneceklerdir. 

Mühendisler, üç gün zarfınC:fa yal 
nız havzanm mühim kısımlarını ge
zerek bazı esaslar tcabit edecekler -
dir. fngiliz mühendisleri şehrimize 
döndükten sonra buradaki tetkikleri 
ne devam ederek, Kuruçeşmede bir 
milyon lira ile tqkil edilecek büyük 
kömür havzasının projesini hazırla
mağa başlayacaktır. Bundan son -
ra rıhtımların genitletilmesi ile, mo
dern antrepoların etrafındaki proje 
yapılacaktır. 

Zonguldağa giden, Deniz ve hava 
rnüstC§~m ~dullahın da ayni gün 
mühendisler ile beraber lstanbula 
dönmesi beklenmektedir. 

Vell ÜatUndai Fr•n••d• 
kUr yapıyor 

Gelen haberlere göre, Vali ve bele 
d_iye rei~ Bay Muhittin Üstündağ Pa 
rıste .bogazını daktorlara göstermi§, 
amelıyat yapılmasına lüzum görül -
memiştir. 

Bay Muhittin Üstündağ Paris ci 
varında bir şehirde bir müddet kür 
yapacaktır· 

ŞUpbell bir UJUm 
Ayvansarayda Külhan sokağında 

oturan sandalcı Hasan Fener iskele 
sinden aldığı bir mÜ§tcriyi Azapka
pıya cıkarmı§, biraz sonra ölmüştür. 
Sandalcının ölümü §Üpheli görüld"'. 
ğünden cesedi morga kaldmlmıtt~. 

Bundan ba§ka Balmumucu çiftli
ği harmanlarında çalışan 70 yaşında 
<:;aferin de civarda bir çukurda cese 
di bulunmuıtur. Bunun da cesedi 
morga kaldmlmııtır. 

Mavnalar limana 
kafi gelmiyor 

Yenidtn 50 nıavna 
ısmaılandı 

ihracat mevsiminin bu yıl pek ha 
raretli başlamış olması, Jstanhulda 
mavuna ihtiyacını arttırmıştır. 

Ôyleki, liman idaresine ait bütün 
mavunalar günün hiç bir saatinde 
boş kalmadığı halde yine mavunaya 
ihtiyaç görülmkte bir kısım ihracat 
tacirlerinin eşyaları istenildiği gün 
vapurlara verilememektedir. 

Liman işletn.esi direktörlüğü 
mübrem olan bu ihtiyacı göz önünde 
tutarak yeni mavuna almak için 1 12 
bin liralık bir tahsisat ayırmıştır. Bu 
tahsisat ile derhal Karadenizde ma • 
vuna inşaat müessesesine 50 tane 
mavuna ısmarlanmıştır. 

Maçka - Beyazıt 
otobüsü işleyecek 

Maçka ile Bayezit arasında oto • 
büs iıletilmesi için belediyeye yapı • 
lan müracaat fen heyeti tarafında,n 
muvafık görülmÜ§, Daimi encümen 
de kararı tasvip etmiştir. 

iktisat müdürlüğü tarife üzerinde 
incelemeler yapmaktadır. 

Beyazıt -Maçka arasındaki ücret 
12,5 kuruş olacaktır. 
Topkapı- Sirkeci arasında da o 

tobüs işletilmesi için yeni bir müra • 
caat yapılmıştır. 

• Gal&tada eakl ithalA.t gUmrUğüne alt ikl 
bUyUk anbann Uman i§letme dl?'eklör1Uğl1 
tarafından almmaaı için gUmrUk l:ıa§mUdUr. 
IUğüııe yapıımı,1 olan teklit kabul edllmltUr. 
Liman i§letmesl bu iki bQyUk aııbarı bJrleı. 
Urerek bUyUk bir antrepo haline geUrmJye 
.karar vermtı, buııa alt fe&P eden huırlıklara 
gtriımııur. 

• Liman tarife komlıyonu 1.§lnl b!Urmlt. 
tariteyl hazırl&mı1tır. Bu tarife tetkik ve 
taadtk edilmek Uzere dQn lktuat Vek&JeUne 

gönderllml§t1r. 
Yeni t.a.ritede gUmrilk hamal ücretleri 211 

kuru§ lndlrllmlfUr. Bund&ıı bqka tarltenlD 
beılnct grupun bof&ltm• luımı Ucr~U ola. 
rak 3711 kuru§ ta 3llO lruruf& indlrilmltUr. 

• Ticaret ve Zahire 'borsuı fda-:e heyeti 
intihabı bltmlı; Huan. Nuri, Şeratettın. 
RemZI, AbdWkerlm yeni idare heyetine ••-

çllmlılcrdlr. 
Yeni heyet dUnden iUbarcıy çatıımaya 

baılamııtır. 
• Talebe kamplarından bir kıımr 30 Tem_ 

muzdan fUbaren kapanacaklardır. Yalnız 
ŞUedekl kampm mevkii mllaalt oldu#U için 
mUddeU 1:1 gün daha uzaWmıttir. 

• Tatil kurslarına iıtlr&k eden muallim. 
ter, 'M.aarif !dareıılne bqvurar~k bu seneki 
programda lzmlt klğıt fabrlkuınm da tct. 
kik cdilmeBlnl lıtemltlerdlr. Maarlt İdaresi 
tekllCI kabu! etmitUr. 

• Çocukları Kurtarma Y.urdu önUmUzdeld 
hafta Heybelladada kamp kuracaktır. 
Mayısta Yurttan çıkarılan 16 çocuğun Y•. 

rlnc yeniden ktmaeılz ~e seneri çocuklardan 

alınacaktır. 
• Belediye mUtcmadl bir çall§madan ıon. 

ra Kumkapı l&hlllcrlnl tamamen tamızıe. 

mittir. 
• 1ktııat VekAleU UcreUI memurlar hak. 

kında verilen Veklllcr heyeti kararının d•. 
ıı,urıımeılnl lıtemlıUr. 

• Ankara Ticaret odalı, h&\'11.yicl zaruı1yı1 
maddelerinin doğrudan dotruya mUatahsil. 
den mUstehlike \•erllebilmesl için yardım 
edilmesini İstanbul odasından ıeteıninUr. 

• Belediye bazı uygunsuz klrruıclerC' melet 
olan ve pls bulunan hamamlan kapatmağa 

bqlamııtrr. 
• Belediye memba 11ulan salı§ depolarmt 

VlddeUe kontrol için emir vermiştir. 
• Hcybcliada \'e BO!tancı önlerinde yarı. 

lacak olan iki mendireğin plA.nları lıı:zırlan-

nııştır. 
• TUrk _ Irak müşterek flmcndlfer haltına 

alt tetkikler lkmal edilmiştir •. 
• üniversite binasının cephesi son zamaa. 

ıarda harap ,.e kötU bir hal almıotı. Bu , •• • 
zlyet üniversite ile kabili telif goruımedlğll\.e 
den derhal tamirata başlanmasına karar Ye. 

rllmlşUr. 
• sıhhiye VekA.leti ırhb\ mnzelerln mt's11ı. 

.ını bugUnkU modem hıfizıuıhha esaalann~ 
göre tanzim etmete karar ,.erm14ur. Bunun 
için her vilAyetten 11ıbbl mtıael~rin hwundu. 
ğu yer. kimler Uırafından idare edlldiA"f, 
muhteviyatı \"e günlUk ziyaretti adcdı hak-
1'.mda maltlmat lstenmtıUr 
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Tefrlka Numarası: as Yazan: Fel!ks Bav;nan 

bir t.avslye -
Nasıl gezinti 
yapmalı? 

Bir yere gezmeye, dolaş.~aya ~it 
mek istiyorsunuz. Bunun ıçın sıze 
imkan verecek bazı §eyler vardır: 

1 - Cebinizdeki para, 
2 - Bu gezmeye tahsis edebile-

Yepyeni bir mevzuda 
~ memleket hllı~ 

•• •• Kendisine ayı susu 
veren adam 

Yazan: Sadri Ertem · 
-12- luk hatıralannı ayaklan~,)i! 

Cumhurreisi Ruzvelt 
ve Con Dillinqerl 

ceğini zzaman; 
3 - Gezmeye gideceğiniz yerin 

uzak veya yakınlığı. 
Bu ıartların üçünü de bir arada 

toplayabildiğiniz zaman gezmeye ka 
rar verebilirsiniz. 

BB§larını ağacın köküne dayadı
lar, tabanlarım ate§e verdiler .. Ağtt
larmda cigaralar arkası üstü yatıp 

Ayıcmm anlattığı v~ ~ 
leri Kara Mehmedin kö~ 
gelmiıti. O zaman on ~ ıd 
di. Kansı henüz elinde h ~ ,f' 
yan, ÇCfmenin ardında t yarenliğe başladılar. 

Ayıcı anlatıyordu: yen bir çocuktu. 

- Ben eskiden davulcu idim .. 

kavramıştır. Baş 
Kammingse .. ,, 

Fakat dikkat edeceğiniz bir şey var: 
Bu üç fart birbirile kıta kıt birleşi • 
yorsa biraz tereddut etmelisiniz: Ce 
binizdeki para, hesap ettiğiniz mas
raf tan fazla olmalı. Tahsis ettiğiniz 
vakit de öyle. Gideceğiniz yer de 
çok uzak olmamalı: Belki vasıta bu 
lamazsmız. 

Bayramlarda seyranlarda beni çağı -

Fakat o, çocuk hayali~de ., 
kızı büyütüyor, gelin ediyor • 
yı Kızılırmak boyundan . lj' 
damat atı ile suya dalıyor bit 
kamıyor, gelini kulaklarınS 
hika;·::deki gibi kendisi k rd 
Gelini babası, anası Kara { ~ 
veriyorlardı. Kara Mehme , , 
luk günlerinde bir kahra.na;.., 
zihninde yaşattığı adamla f ~ 

"0, bu tehlikeyi 
Müddeiumumi 

rırlardı .. 

l'fl§ingtonda adliye sarayın -
da, f eukaUide top7.antı. Birleşik 
hükUmetler polis t~kiU:itı cinai 
kısım şefi Hıwer, gizli cel,sede, 
aözlerine devam7.a, kaT§l81ndaki 
polis memurl.anna, Amerikada
ki suç ve suçlulann ve:iyetini 
wh ediyor: 

Huver, not defterinin yaprak
larını parmakları arasında çevire· 
rek, devam etti: 

- Son bir sene içerisinde bir
leıik hükUnıetler hudutları dahi
linde 12.000 cinayet ve bir buçuk 
milyon raddeıinde diğer ağır auç· 
]ar itlendi. Bu demektir, ki her 48 
tahısta bir tah11 herhangibir ıuçla 
alude olmuıtur. Ve gene bu de· 
mektir, ki memleketimiz. &halisin- Amerika Birleşik HUkiımetleri 
den her biri 120 dolar vergisini, Cumhurreisi Ruzvelt 
bu hususta vermektedir. 

Bunun için, cebinizdeki para he 
sap ettiğinizden çok fazla, yol hesap 
ettiğinizden kısa, tahsis edeceğiniz 
zaman hesap ettiğinizden fazla ol -
malıdır. 

Bundan ı>a,ICa, kırdaki gezintileri 
nizde yerlilerden malumat sormayın. 
Bir köylü çocuğunun veya bir çoba 
nm "beş dakika,, dediği yer en aşa 
ğı yirmi, yirmi bet dakika, hatta ya
rım saattır. 

"Buradan falanca yere kaç saatte 
gidilir?,. diye sorduğunuz zaman: 

"Ayakla bir saat,, demelerine gü 
ven irseniz yaya kalırsınız! Bu yol, 
sizin ayağınızla, en aşağı iki, iki bu 
çuk saattır .. 

Osmaniyede 
Huver, batını kaldırdı ve göz- da fena b!r nam kazanacağız! 

lerini, bu malumatın ezici tesiri Birleşik hükUınetler r-·.:n~ urrei· Bir orta mektep bina-
altmda kalan kartrsındaki zabıta si Ruzvelt, bu tehlikeyi kavramıı · I 
memurlarının sert çehrele:-i üze· tır. O, baımüddeiumumi Kanı- Si yapı ıgor 
rinde gezdirdi. Muhtelif birleıik mingse "Milletimizin büyük bir Cebelibereket (Hususi) - Bun. 
hükiimetlerin bu memurlan güzel ekseriyeti suçlul.ua müsamaha dan on yıl evvel açılmıt ve ıimdi
memleketlerinde itlenen suçlann gösterdikçe, memurların rütvet ye kadar 220 mezun vermit oLn 
bu kadar sarsıntıya uğratıcı dere- almasına ve zaafa uğraımuına ıöz Osmaniye orta okulu ır.:.inısip bir 
cede fazla miktarda olduğunu iti· yumdukça, haydutlan kahraman bin::.Jan mahrumdu. Barındığı 
tiyorlardı. ilk defa olarak yüksek- olarak gösteren filmleri lıilhusa yapı ,ekilıiz bir evden ibaret!i. 
len bakııla, yeraltı dünyuınm hu hayranlıkla seyrettikçe, ceza k:ı· Bazı sınıflar bu evin altın~ :ıki 
Clut ve ıumiilünü ihata edijorlardı. nunlanmızın ahkamına riayet te- dükkanlara yerlqtirilmitti. 
Hepsinin de hayrete uiradıkları min etmek ve gangsterleri temiz- Osmaniye ile mütenasip olnıı -
bariz surette göze çarpıyordu. lemek yolundaki faaliyet, netice- yan bu vaziyeti belediye gözönün-

Huver, sözlerine devamla: ıiz kalacaktır. Maalesef, herhan- de tutarak bir orta mektep binası 

Bundan on be§ sene kadar oldu, 
Kızılırmak boyundan bir gelin alayı 
geliyordu. 1 00 atlı gelin alıcı vardı. 
Gelin kırmızı vele başında, imam pi 
van ayağında kızıl bir atın üstüne 
bindirilmiıti. O zaman öyle kolay 
kolay geçilecek köprüler, yollar, ti -
renler otomobiller yoktu .. Yollar her 
batt. Arabalar tekerleklerine kadar 
çamura dalardı. Atlar göğüslerine -
dek çamurda yüzerlerdi. Köprüleri 
hiç sorma .. . O zaman köylüleri top 
larlar, köprü yapılacak derler.. bir 
şeyler yaparlardı .. Kemerler kurulur, 
taşlar taşınır fakat bizleri bu yerler
den geçirmezlerdi ... Köprü üstünde -
ki yola <Paşa yolu) derlerdi. PBŞ8 
yolundan ancak vali paşa geçerdi ... 
Sözü uzatmıyalım gelin alıcılar kara 
bulut gibi sökün ettiler. Delikanlı • 
lar silah atıyorlar cirit oynuyorlar, 
at koşturuyorlardı. 

şı karşıya idi. Ona kendinde ~ 
ha yakınlık hissetti. Sonra 
hatırladı. _.w 

Ve sırasile hclpishane, ~~ 
ğı birer filim gibi gözünün 
döndü. 

Kendi kendisine ıoruyardu: 
- On bet senede ne old1Jllll' 

rın öldü, bir elin koptu, bir tı 
ekmeği ile kamını doyurdu~ 
ne olacak bunu allah bile ;;-.ıJI 
Yalnız bildiği çok iyi hata~ 
şey vardı 1 5 sene içinde d-~ 
kenarından bu kenarına ge?."4'\ 

Bir yaz sabahı karıiki ,,,, 1 

Alay ırmağın tahta köprüsüne ·~rkalı 
doğru yöneldi. Ben de elimde davul ---------'-"'--

geçmitti. 

çala, çala ilerledim. Ben gelinin atı p O 11 S ~I 
nın hemen yanına kadar gelmiıtim.. ~ 
Gelinin atı köprünün tam orta yeri SAATi ÇALAN Y 
ne geldiği zaman tahta köprü birden Dl - Abdullah isminde bir 
bire çöküverdi. Hep birden apğı in- iki gün evvel Çiçek pazanndaıl 
dik. Baktım ki ben suyun içindeyim. ken cebindeki kıymetli saati 
Nasıl olmuş bilmem bizim davul, su- ID!ftl. Yaakeeicinin cingene 
yun üstünde yüzüyor. Eh eskiden bi duğu anlaplmq. yakalannuf~ 
raz yüzmek bilirim hemen atıldım... Saat satıldıiı yerden 
Fakat davul yerine gelinin aaçlan e hibine verilmiftir. 
lime geçti·. At altından kaçmıı m - KAVGANIN SONU -
vallı boğulacak .. Anc baba günü, at ela Haakadm mahallesinden 

· 1n hır kısmı nayvanlan mahmuz Behçet ile arkac:lqı Hüse~ 
)adılar geri döndüler .. Bir kıımı göz isminde birisi ile kavp e _ ,.,_,_,~._ 
göre göre kaybold-1. Ben gelini yaka Neticede Şadi ıol gözü •· 
ladım kıyıya çıkardım.. Ama Behçet de sol kqından vaıl'IUP--
bizim davul gitti .. Giderse gitsin eli· lardır. ikisi de teclavi altına 
yordum. Bir can kurtardım ya. lardır. ~-4 

Herkes gelin kurtuldu diye sevini O roNE ~~'"'.'• 
yordu. Suyun alıp götürdüğü beş ki TAŞLAR S D ~ 
şi gelinin yoluna kurban gitti deni- Fatihte Abdiçeiel:.i mahall 
yordu. tekar Hakla eokağmcla oturalS 

- Müdch!iumuminin noktai na- tonda, Şikagoda ve baıka ~crha.n- için bu sene bütçesine tıLhsiaat 
zan, dedi, bütün birlqik bükii- gi bir yerde, vaziyet böyled~l'. koymuştur. lnsaat.-. baı!:::.ım:ık üze
ınetler hudutları dahilind~ 6000 Genç suçlular miktarı~n ~~' /ıt- redir. :.Iektebin bu ders yılına k.l
aangster mevcut olduğu merke - tikçe arttığını görme1"eyız ~r- dar yetiıtirilmesine ç:ılııılaca!c· 
zindedir. Ben, onun ortaya koy - ken, ben de yanındaydım. ~.so1z- tır. 
Cluğu bu rakamların mevcut suçlu leri onun ağzından bizzat ~ın e· Belediye Ulu Önderinıirzin yü.!t · 
Jniktarının hepsini ifade etmediği dim ! sek hatıralanm taııyan sahada 

Gelin kurtulmasaydı düğün evi tında lbrahim dün surlar :~ 
oynarken bet metre yübek}İP""" 

yas tutacaktı. lar üstüne düımüf, ağır suretti 
kanaatindeyim! '( Ark<IJı var.) güzel bir park • :.icuda getirmitt!. 

Suçlulara ait dosyalaı:ımızdaki --------=--d~---- Bu yıl parka zengin dekorlu bir de 
Uç milyon parmak izinden 12,510 Böyle gi erse.. s:.~ne ilave edilmitlir. Burası hem 
tanesi, tarafımıdan tehlikeli un- çok güzel bir aile parkı, hem de 
aurlar telakki edilen kadm, erkek (Baffam/ı 3 üncü saya/ada) bir ıehir tiyatrosudur. S&lon ~ 
nüfusa aittir. Bunlardan bir kıı- n,, adlı makalesinde köpeklere h~ • metre uzunlukta v~ 12 metre emn
mı, tehdit ve tazyik kuvvetile in- cum etmif ve Etem P~~tev ~· u dedir. 
san soyanlar, istedikleri külliyetli na .. Avava,. sile Kıtmır~n agzmdan Oamaniyede bu yıl iki çırçır fab-
Jidyeyi vel'ır.ıeleri hususunda in- güzel bir cevap verrnittı· .. • rikası daha inta olunmuttur. Bun· 
aan kaçıranlar, para verilmediği lkisi de kuvvetli yazılar oldugu 1 

• larda kereste im•litı ~çin. tertibl\t 
takdirde, bunları fena halde hır. çin, bugün okumu§~~ .g.ibi aklımda: ta vardır. Mahsul vazıyetı gayet 
palryanlar, yahut ta öldürenler • Pek az yerleri degııtinlerek yen~ iyidir. 
d. L--tan n~ı1redilseler, aanıyor.ım, kı ...::~=---=--------:--
ır. uat ~ . • k 1 d 
Bir kısmı, makineli tüfekler ve hiç kimse eskilikl~ri~ı ıezmıyec~ : Deniz banyo arın a 

·k I l I b k 1 Kediler 1• rin de bari hır kalem aahıbı d I otomatı rove ver er e an a arı >' yeni mo 8 ar 
basanlar ve cesur memurları kan. çıksa da böyle ölmez, zamanla ah • 
lar içerisinde yere serenlerdir. Di· kamı değişmez mesela .. Mırnavna -
ier bir kısmı da memurlarımızı me,, diye bir eser yazsa. ..tekirbinti 
kancıkcasına arki:idan bul'an kor· pamuk,. gerçi mcthur bir imzadır. 
kak kimselerdir. ama .. hürrename,, de benim dileği • 

Ya bunlardan tevkif edilmit 0 • me uygun satırlar yok. Buna liyakati 
lanlar ne n:uamele görmüttür? Bu miz yetmiyorsa, bari "kedi,, lerin 
gürühtan 3.676 kiti, itledilderi bu şu son günlerde uğradıklan felaketin 
ağır suçlardan dolayı tecil kararı olsun, fenni bir ··esbabı mucibe layi 

b f f hası.. Ortaya konsa da Yüregıw · mize 
alnıı!Iar, yahut ta. bü& füün a a 
ma7 har o lmutlardır ! biraz su serpilse ! .. 

Bu sözleri takip eden derin sü
kun safhasında, Hrden fazla iç 
çekit duyuldu. Memurlar, ıefleri
ne hiç ağız açmadan bakıyorlar· 
dı. Onun izah .;ttiği vaziyet, ken
c1ilerinde esef ve iğbirar uyandır
mııtı. 

Tahsil ve bina ,ubelerl 
yerleftlrlldl 

Belediyenin 26 tasil ıubcsi ile 26 
bina şubesi birleıtirilmiştr. Elli iki 
ıube yerine bir ağustostan itibaren 
26 ıube çalıpcaktrr. 

Doğrusu iste -
nilirse, bunlar ye 
ni değil, eski mo 
dalardrr: 

1900 ıenesin -
deki gibi ilk ma -
yolar tekrar mC> 
da olmuf, yapı -
lan bir çok deniz 
eğlencelerinde gü 
lünç olsun ve gö
ze çarpt•t diy~ 
bu mayoları giyenler çoğalmııtır. 
· Bundan bafka, yüksek bir yerden 
denize bisikletle ve ıemsiye ile atla
mak da deniz eğlencelerinin çok 
garip manzaralanndan birini teıkil 
etmektedir. 

Gelini ben kurtardı~ için geli - lanarak Cemıhpqa haı 
nin anası, babası, damat, damadın 
anası, babası, konu kolnfU hep ge kaldınlmqbf. 
lip elimi sıktılar. -----------"-:"' 

-Davulcu dile bizden ne diler - Bir mualllm •IC8 
sin dediler}.. yUzllnden lldO 

Ben onlann hepsine:· Kabatat liaeai tabüye iti 
- Sağlığınız sultanım·. diye ce - Vehbi, İstanbul erkek Jiaeaiııde 

vap verdim, onlar yine lan tetkik komisyonunda 
- Dile bizden bir §ey dile .. dedi- faz1a ırcak yüzünden ölmüttiit• 

ler... Vehbi, ayni zaınanda nı 
Dü§ündüm, ta§ıncmn: yarclna aandığmcla aza o~ 
- Benim davulumu ıu aldı .. Ba- cenazeei aancbk tarafı~ .• ~A 

na çarııdan bir davul aatm alıverin.. Dllf· aileeine de yardım edilOPF .. 
Hep sizi anar bayramlarda. seyran - Bir avubta ceza .,.,,,,__, 
larda çalanın dedim. 

Bana bir davul parasından daha ldtlnbal Bar.., B'-•'lllP" 
çok para verdiler.. ilan: 

Baromuzun 1179 kütük Parayı alınca köyün odaama git - ~ 
tim muhtara hali keyfiyeti anlattım. da adı yazılı ve Galata I' ' 

Muhtar bana dedi ki: eller llyadis han, 10 11 
- Olan sen bu para ile hem bir vİıkat Rafi Oralkan bir '1_ 

d l h d b detle ---'-':aten : .. • avu , eı~ e ir ayı satın alırsın. JmWaL 

Davulu al köy oclaimda bırak me _ menedilm!t ve keyfiyet 
raklrqt sreldikçe çalım durslln. C. müyddeiumumilili tar• 

27 Temmuz t 937 tarihiııd~ 
Ayı al gel, hem para kazanırsın, da 

h d b kemelerle adliye ve icra em e izim köye ıenlik gelir. ~ 
V elinimetimi böylece aatın aldun ne tamim edilmift . .., 

dı·. öleceğini hiç aklıma getirmez - Kapanan mektep 
dim... Azlık ve akalliyet mekteplerırıi' 
Yorgun musun sen, uyu bakalım·.. kıamı bu sene faaliyetlerin~ 111 

Kara Mehmet kendisine acıyan venniıler, neticeyi maar'f 1 ~ 
ihtiyara: bildirmiılerdir. Kapanaıı 111 

- Eier bu böyle dev:.,.... .. decek 
olana, bu kat'i surette yeniz has
easiyet, bu tamamiyle yolsuz cer
hamet, memleketimizi uçurumun 
kenanna sllrükliyecektir.. Ve e -
ier henUz it hu merhal e Kelme -

Bina memurlarının maaşları yük 
ıek olduğundan bunlar yeni tubeler 
de bafmemur olmuşlardır· 

"-Sabah ola hayrola hemıe - ıunlarclır: 
tenviriye resimleri ile numerotaj be rim dedi.. Yorganım çözdü. Yansı- Y edikule ltalyan, Fransız f 
deli bundan sonra tahsildarlar tara nr kendi üstüne yarısmı ayıcmın üs lizabet, Yeniköy Jandark Bu münasebetle belediye resimleri 

hakkında da yeni bir karar verilmiş 
tir. 

k · F k b. ·· ı· · Kartalda Ermeni Bezciyan ısı. fmdan toplanmıyacak, mükelleflert n:iıu' nVıe~çelıı..t_ı. __ a_a_t_ı_r_t_u~r_u_u_yu~y~a_-.LA..:l..ftlMiı-.lilt..--..-...-..-...J&U ... ~ 
tarafında lere ötiiriin-,y_...~··-
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numarası· ı 
· 27 Yazan: Ziya Şak r 

Anadoluda kanlı 
.. l.ıııtııeıj mücadeleier 
oıte . t Yerle-d · h • 
hilı~1fti. o · e, ııyanJar baş- kuresi...) ne de, acı bir d~r ~ ı~-

.. hi tıine kad: ~·~~d~n, .. ~e di.~ılerdi ..• V ~ artık, ikıncı ~~~ 
eaıi ~rnı Türk h .. Y~klu kuçük- T urk yurdu halıne gelen Anado 
iifı!tı. Bunları . ~kumetleri tü- nun aaf sinesinde, aıırlan:a kaj" 
~t) h~ kudretn ıçın.de en çok lar ve irinler akan bir yara husu e 
Set ukUıneue:.~•!ık olan (Sel- getirmiılerdi.. 

tııu ÇUkiler (1 1 ıdı. 1 Anadoluda kanlı rnUcadele 
lldan ' . ran) ın mane " ·- · ı ·· ün· 11tırı içi endııe etnıekt I ; nu- Mezhepler ve tarikat ar 1':ı 

ethıi ı~ onlar da (Ş'") e. ~: ı. O- den Anadoluda cereyan en 
)~ fL!'ırtnak . . ıı lıgın kuv- f . h"d' 1 i nr.kle baılarken, 
ttıerı'1~1, <ffan ısf~e)mııler; Abbasi- ecı d ak~~eük.er bir hüliaa yapma)'I 

qbu e ı nıezheh · · ıura a uç 
~ L I.._~ S 

1
1 etnıiılerdi ını res- faydalı addettik.. . ... . . ve 

11U~ e çuJcile . : Şimdi e kadar arzettıgımız .. 
~etti darlık nıerıkn.~ ısyan ederek ka iden ~nlaıılmıfbr ki; (Eme~ı) 
ıOr il ?eki ) Y ııne ge~en (A- 1 Y d henüz mezhep ıh 
ı. lll•iJf) 1 n , Şıilere ve ::> 'Jh er zamanın a, l neğil-
~ha.ıı:.. ere kar Ad ı ~s.s.ı tilif ve tefrikaıı mevcu .. ·ı 
~e....ı·~.• lçnıııt B!ı a ela cıhat d' E "ler kendi ananevı aı e Le• ııırı ı. ır taraftan .. ı.. mevı , . d (Ha· 

1 - ECRUN 3ö TEMMUZ '19"37 

Mudanya, Bursa ve Ya/ovada bir gezinti 
...,.-

Mudanyaya doğru 
Her istigen vapurda kamara 

bulamaz mı? 
güne~ altında veya Yolcular güvertede 

hambarlarda - Ne yavaş bir vapur! 
- Allo ! Allo! Neresi efendim?. 
- .. 
Mudanyaya vapur yarın kaçta?. 
- ... 
- İkide mi efendim. Teşekkür ede

riz. 
Ertesi gün saat iki. Vapur hali 

Tophane rıhtımında. "vapur ikide" 
demek " ikide kalkar" demek değil. 

Hava sıcak. Vapur keman başlı. 

••""""''"'"""'""""'"ııı" "'"'" 
Vapur kalkıyor. 

Güverteden Topha • 
ne rıhtımına, oamt
ye, oaminin üstün
den Aya8plı§anın 

yüksek binalanna 
son bir defa daha 
bakıyoruz .• 

nı111111ıtttıı111111ııııı11111ııııııııu11 ııı11 

•• 
• 

'(Lı Çt}ıt~~dularla, lsmailile .' tJlOd~- siyaıetleri dolay111!e, ~I ~e fradı 
, ... •cl(en d'.. rı c ı- . t' p ber) 10 aı eaı e • lleft) , ıger tarafta d zıre ı eygam . . . l . hüku· 
ı11ı, ~· l!ıezhebini neıret n k :' ile mücadeleye gırıt~ı~ er' ların 
>b.: .. " 1 l!ıahau d · me ı- met nüfuz ve kudretını, . on . 

Kaz gibi burnunu havaya uzatmış, u
yuyor. Hiç kalkmağa niyeti yok. Ham
barın ağzı a~lk. Vinç yukarda duruyor. 
Hambar ağzının bir atrafında koyun
lar serilmiş, güneşin alnında yatıyor. 
Başlan önlerinde, soluyorlar. Vücud
lan bu solumalarla mütemadiyen sal
lanıyor. Gölgede kalmış bir iki tanesi 
ötekiler gibi sallanmayor. Yanı başla
rında bir tulumba var. Bir çocuk su 
çekiyor, avucu ile koyunlara veriyor: 

lar, uzanmışlar, p.rkı söyleyip duru
yorlar. 

liarsa yedi, yedi buçukta Mudanyad.,. 
yız. 

.... ~(~ll ıttı 1 an a hır medrese il . ek ı"stememıılerdı. 
"' 'l ... fte y·· ki e erıne verm l --.L lhefi • ur er arasın- Abb .1 · e propogandacı a· 

"te'"l ·Ve, ~ünni) )'"'• aıı er ıı, İçmiyorlar, kaçıyorlar. Tuzlu su bu. 

Hambann üzerinde bir otomobil. Ya 
nına azbuçuk gölge veriyor. Gölgede 
oturan çocuklar var. Lise kasketli bi
risi, elile Boğaziçini göstererek, arka
daşına: 

Kapta.il köşkünün, Da.canın, yani~ 
da filikalarln bulunduğu yer. Makine 
dairesine hava boruları, bemen h!lva 
hortumu iniyor. Makine dairesine yu. 
karıdan pençereler açılıyor. Dam eek'.· 
lindeki pençerenin camları bir o yan • 
dan bir bu yandan kaldınlmış, iki cam 
yukarrda amudi bir gekilde birle§mi§, 
bağlanmış. 

(s "ı d ... ıgı en e- .1 liıi~llllni) e.!.8 Yan bu zattır. rı vaııtaıı ~; '"-li Resul) ün 
t_~ lııın kuvveti . - Emevılerden, va 

Vapurun rıhtıma uzatılan kırk beş 
derece zaviyeli dik merdivenin yarımı
şar metreye yakin aralıklı ayak ba.sa
cak yerleri var. Çıkanlar ayakları kay 
masın diye, buralara basmak için ba
caklarını kasıkları çatlayacak şekilde 
açıyorlar. Merdivenin yalnız sağ tara • 
fmda tutunacak yer var. O da gev§ek 
bir ipten ibaret: Tutup çekince boş 
olan sol tarafa doğru gidersiniz. İp e
linizden kurtulursa düşersiniz. 

- Böyle mi gideceğiz? diyor. 
ötekisi asıl istikameti gösteriyor: 
- Hayır, böyle. 

:-..1 'diİt1er taro.rı-dan eruneıı,kve intikamını alacağız. ·••
1 

· H 
lct:t., l!ıeaj ü . :· r::smen a- Diye ortaya çıkmıf ar.. ora-
~~t) ka.p zerıne, artık (Babı- h İk n fedakirlriı sayesin· 
b~- ~l'afınd annıışlı. Ve :ı:.ikUmet- dıan Ea ı?lı n· devirerek hükfune· Saat ikiyi yirmi geçiyor. Düdük öt

tü. Vapur kalkıyor. Güverteden Tap
hane nhtımma, camiye, caminin üs • 
tünden Ayaspaşanm yUksek binaları. 
na son bir defa bakıyoruz. 

~~ an (Ku , S" t) e, mevı e ili E 

~h. e Qaij~is o~ an vel. undn~ t ti ele almıılar; fakat ~ a.pr da -
• - 11 ,_ an ya nız or ·ı 'bi (Hazrelı eyganı-
~ «<nıtınr t (Ha fi mevı er gı 'lt - Şaf" f ı... ne - ber) in ahfadına hiçbir hak verme 

aaı.....:1111 İrfh 11 - Hanbeli).. . I d. s:b :r ı adın k ... ımıt er ı .. 
ine kuv . a~annıaıı, .tn it bu kadarla kalmıt olsaydı; 

~~=· Çu v~tlı b~! darbe ın: Türk milletini pek 0 derece alaka
~~ ~ .. ht ': Şıı ve Caferı dar etmiyecekti .•. Fakat Abbasi· 
~i he ijbi de ~~ıJ~ Ş~~a'!.en ~?r ler çok mahirane bir siyaset takip 
. ~~.et hangi f~ 1

• 
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1
mbuçakkte ıt- etmiıler .. Peygamberin torunla· 

~ ..,..._ ır mese e ın· h" tk" ı büyük" bir 
-:.~1... -na ve eki .. h"kü rma urme ar o an 
'h;~ı~rdi ... '. e gore u m kitleyi parçalam~ için. .me~hep 

'J 1Çlihadı k d. .. tefrikalarını teıvık etmıılerdı ... 
~ eJerde Ren~ a~a~maıı, mı Jlk kanlı mücadeleler, yine bu 
St ole.nJ ! hükümlere ta- ta 'ht baılamıttı. Irak ve lran 
(Şif) '•İnj a:;~ ve bilhaa&a ~a!k d::. p:rlayan bu alet, Türk dünya 
Jııi'! ler, hük" nınun. ~tmemıttt.. sını da sarmıttı. 
~~da.rt.ra\Ulıe!~e~ı ıdar~ eden (Mütevekkil) ismindeki bir Ab· 
' ~Olerrıa) de ~ükum~t ruesaaı · baai ha lif esi, on be 1 ~ -~ süren 

A ... d~ta d.. nılen dın uluları- ıaltanatı zamanında, (Şii) )eri, 
,lal~ ~ uhınan keailmi,Ierdi. mütemadiyen kılıç ve aletle takip 
ı(ll\ ·• ilk d tp kavğalan batla· etmiıti ... Bu feci mücadeleye ku~
~)dan. ı: İ olarak (Irak) ve ban gidenlerin büyük bir ekaerr 
I~ her:. ayan bu kavgalar, yeti Türklerdi .. 

,..... Selçu1tJ rafı ıa~tt.~. B~ kanlı siyaset karıısında,, ~r 
lıh.,_;ct.ıı (k •rınnı hükümdar tık Türkler de mukabeleye gınt· 
k""' <taf'h ızdaılan) . ın zanıa· nıek lüzumunu .hiase~iılerdi .. ::· 
~Y bir i 

1 
an) tehrınde, . k~r- (Ali Buye) ismindeki Türk hu

diı~) ler hı 'Yahn zuhur etmııtı... kümelinin en kudretli hükümdarı 
ı -ıııeıind ez eplerine hakaret e· lan (Muizzüddevle) (.Abbasi> 
~.- 1 en hah d (Şaf'•\ 0 ' '(. l ethi se erek 1~ ı hanedanını devirerek hilaf et m~v 
,..,~I 4.:İ lay~m eylemitlerdı.. kiine (Ali Rasul)den birini geçı~· 
la •!tr •.• Bn, çok tiddetli dav· nıek için program dahilinde btr 
,;: lc~ile 11 kıyama tebep olan· milC".adeleye girİflllİflİ. .., 
d~~e etr ~ t.atırmıı... Ancak bu V :ıkıa bu hükümdarın yaptıgı 

P.;ri 'ba.t a dehtet vererek ha· bu hareket Abbaıilerden intika.m 
l'e iict.delll'lnıttı •· alnıak içindi. Fakat, sonu dütünül 
lteı.~e •iray:t Yav~ı .Yavaı T~r~}.e· nıeden yapılan bu Pl'OI':~'. mec· 
":f't~ inr etınııtı. Sünnı Jıgın raıını ıatırmıf; Türk mılletı ara· 
lerı~~ ~ra bqladığı Buhara, ınıc:la da bir takım acı nifak ve 
~li e, .\~d elat gibi büyük ıebir ıikaklara ıebebiyet vermitti. .. 
hk~de, (rnl unun muhtelif yer MuiZzüddevle, bir {matem gu· 
~ılde ihrİ"li :vabdet)i sarsacak nü) yapmak suretile ite baflamıt· 

Ş·tiSıtel';if!ar Ye huıumetler tı. o tarihe kadar (Muha.rr~m ~
l'lf liaıdiye kıtı.. yının 10 uncu günü} ıu ıkı .h.a
h 1"d, lop1 adar milli vsrlık et- diıenin ıenei devriyesi add~ılır
'll ~altla k:r~n ve biribirine da· di .. Biri; (Nüh peygamber)ın ge· 
ol l'll' lt~ndj . V\'et alan Türk un· misinin (Tufan)dan kurtUlarak 
t~·İ hir ai;me .tamamen yabancı (Ct1di) dağının tepesine otu~•; 
'-t • .1 hCere~ ... a

1
•etin, karıı ılr ve çet· 11 • diğeri de, (Yusuf peygadm ehr 

.... ı " ... narı . r . ' k ld .. ·nc:1an an a 
erııı-· ~J> ai, ~a gırmıf!J... . in yedi ıene a ıgı zı 
(~il~etlar!~'t~~ıleri; çevirdiklerı lis ol~rak saadete- kavupna~i~ li-

lıyet b· 
1
. urlder de uıl olan Muizzüddevle, bunlar'!' ( I 

it ı". v f • t • - • aı.. e, milliyet nıe üncüsünü ilave etnııt 1
: .. 11 (( lJ · ~amı Hüseyin) in Kerbela ço e· 

lıll R lJ N · de ıebid olma••··· 
~ıı it ~1'181 k rın • (Demımı var) 
1 Uı>onu UpQnU 

... l<tı lt&zete td ı -~ ~k lı• areaıne ıetırerııer 

.. le "nla 
~ ı.ı~ rını Paruu tıutmrlar l 
a ... •Un tıetunııertne P&naatt baktrr ı.ıanbul MüJJeiarnumi iğin-

DAVET 

llı110 ~ llıa1tı.ı1r 
lııtqı l'oıı: ıtıaıı mıııavtrlerlJıe her 

l'ttıı P•raaız aorup ôfrenlr-

cli'ı~nbula geldiii anlatılan Bo · 

1 eza bakimi Sedad'm acelem!> 
uc .. b 
ınurlyeti.mize Jnür&ca& • 

Aşağıda bir baş görünüyor. Önünde 
bir tepsi, içi:ıde pirinç. Sıvalı bir kol 
pirinçleri bir yandan alıyor, parmak. 
larile tane tane itiyor, bir yana top • 
layor. (Ayıkla pirincin taşını). 

ön direk uzun, arka direk kısa. ön 
Tahta merdivenin vapur tarafında -

ki ucuna geldiniz mi tahta daha yük
selmektedir. Vapura inmek için pat 
diye yan taraftan atlamak l&zı:m. 

Sarayburnundan açıklara. Kadıköyü 
ve Ada vapurları da Saraybumundan 
geçer amma böyle açılmaz. Kadıköyü, 
Moda tarafları solum\17.da kaldı, açık
ta; İstanbul sağımızda ke.ldr, açıkta . 

GUnee kızgın. Açıldık; gene esme -
yor. Başım iğip tentenin altında iki 
btlklüm oturmak lA.zmı. 

direkten arka direğe bir anten. 
Biri tayf aya. soruyor: 
- Radyo var mı bu vapurda? 
-Yok. 

Vapurun bir baş tarafında, bir kıç 
tarafında iki güvertesi var. Güverte 
yolcularından bir kısmı ön tarafta, 
bir kısmı arkada. ön güvertede 4 7 ku
ruşluk güverte yolcularmm ön güver
tenin altındaki hambar da öyle arka 
güverte birinci mevki güverte yolcu
larının. Onun da altında kamaralar 
var. Herkes kamara bileti alaınayor: 
"Bitti" diyorlar. 
Baş tarafatki güvertenin Uurinde 

ancak ortasından ayakta yilrilnebile
cek şekilde, yelken bezinden tente ge
rilmiş. orta tarafta da direkler, ham. 
bann pençereleri falan· var: Oradan 
yürUmek kabil değili Yanlardan yü
rünecek, - iki biiklilm olarak, karşı
sını görmeden ve hep ayaklarının u
cuna. basarak. Çökünce rahat: ~mı
zı kaldırabilirsiniz. 

Güverte yolcuları, yere be~ kilim, 
mendil yaymışlar. ayakkaplarmı çı • 
karmışlar, kimi bağdaş kurmuş, kimi 
otunnuşayaklarını uzatmış, kimi yan 
yatmış. Kimisinin ayakları da vapu • 
run parmaklıklarından dışarı salla • 
nıyor. 

Yolcular arasmda sporcular var. Ar 
kalannda idman C'lbiseleri. Kaptan 
köşkünün altında serin bir yer bulmuş 

- A:r. müsaade he~ri. 
Güvertede hambarm kapağı var. 

Bir adam geliyor, - Geminin adamla
rından. Kapaklar iyice oturmuş ayn 
ayrı kalın tahtalardan ibaret. Bir ta
nesini kaldınyor, yanlamasına deviri
yor; onun üzerine oturmuş olan a • 
dam ayakta kaldı. Açllmıyan tahtala
rın Uz.E'.riLe oturmuş olanlardan biri: 
-Zavallı aşağıdakiler, diyor. Hava 

alsınlar ... 
-Ya .• 
''Aşağıda ne var? Bakayım .. " 
Karanlık. Biraz bakınca göz karan

lığa alışıyor; seçebiliyor: Çevre ol -
muş oturmuş bir insan halkasının y:ı
n dairesi görünüyor. Bağdaş kurmuş 
lar. önlerinde sofra. ''Çilingir sofra.eı" 

_ PUhf! .. Koku geliyor .. 
Koku hambardan geliyor. Hava al

mayan bu yerde oturanların nefes ko
kusu .. 

Vapur gayet yavaş gidiyor. 
- Kaç saatta. gider Mudanyaya ?. 
- ötekiler Hayırsızadayı Uç çeyrek-

te alırlardı ama, bu alamıyacak. (Sahi, 
saat Uçü geçiyor, da.ha Hayırsızada 

hizuına gelmedik.) Onlar dört, dört 
buçuk saatte giderler Mudanyaya. Her 
halde, altıda, altı buçukta Mudanya -
dayız. 

1 

• • • 
Vapur A·nt.alyrı vapuru. 

- Bu teller ne! 
-Telsiz o. 
Saat 4. Arka.da !stanoul hlla görü

lüyor. Önümür.de karşı sahil de ayni 
kuvvette görünüyor: 

Tam ortadayız galiba. ..• 
Saat altı. Kara.burun'& geldik. 
-O duman ne? 
- Fabrika mı var orda? 
- Vapur dumanı değil: Sarımtırak. 
Karaburnu dönüyoruz. Yananlar 

fundalıklar. Tepe tamamile yanmı§. 

Ateş aşağılan sarıyor. 

- Bak koku geliyor. 
Çalı çırpı yanmasından çıkan ko • 

ku. Köylerdeki toprak fırınlardan da 
ıtm koku çıkar. 

(Fundalıklar her halde kendi ken
dine tutuşmuş olacak. Tabii bir h8.dl. 
sedir: Güner~e kızan çalı çırpı, kim • 
yevi bir sebepten, ateş alır. Büyük or
man ,Y,angınları böyle çıkar. ) 

V. G. 
(Ar1oası var.) 

Y t!ı il çimento fiyatları 
Ankara, (Telefonla) - lk

baat Vekaleti memlekette imal e
dilen çimentoların aatı! fiyatını 
teıbit eden bir kararname hazır
lamıt ve çimentoları iki tipe ayır
mııtır. 

Makineler i§llY,or. Mil 9 mil Uz.erin
den 

Bwıa göre, fabrikada vesaiti 
il&kliye içinde bir ton ıun'i Port· 
lancl çimentosunun fiyatı 17,5; 
çubuk Portlandın fiyatı 20,5 lira
dır. Bu fiyatlara vergiler dahil· 
dir. Kararname 20 Temmuzdan İ• 
t~baren mer'i<lir. 

lstanbuldan ayrıltrken.. 

Mwneniıı il7.erinde markası, yapıl-
dığı y~r falan var: 

R. & w. Hawthorn. 
Lesli & Co. LD. 

Enginees & Shipbouilders 
Engine NO. 2190 

1891 
E. C. Marshall's System 

NEWCASTLE upon TYNE 
Kırk altı senelik gemi ... 
- Satta 9 mille gider. !sterse 9 bu

çuk mil de yapar. Altı buçukta Armut. 
lu'dayız. 

- Ne kadar kalır Armutlu'da? 
- Bir çeyrek kadar: Yolcu çıkarıp 

alıncıya. kadar. Sonra doğru MudanyL 
Yediye çeyrek kala. Armutludan kal. 

Perakende satıtb.r icin tüccar· 
lar ton batına ancak elli kurut İ• 
lave edebileceklerdir. 

1 Yeni eserler 1 

Fllozofi 
Cemil Sena Ongunun eseridir. 

Yeni pr~grama göre tadil ve ehem • 
miyetli notlarla takviye edilmit olan 
Filozofi grubu hakkında umumi ma 
lumatı veren bu eseri olgunluk imli 
hanlarına hazırla.nacaklara ve felsefe 
oku~cularma tavaiY.:e ederiz. 
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Madrit'in müdafaa plinıl Eden 
asilerin eline geçti! Mussolini 

Londıada düşünüldüğüne göre ile görüşmeğe 
F ranko ltalya ve Almanyadan ayrılacak gidecek deniyor 

Avila (A. A.) - Havas a1ansı 
ı'huhabirinden: " 

Nasyonalistler Madrit cephesin -
deki hükumetçilerin Casas Rajos 
(Kasas Rahas) daki kumandanlık 
mevkiinde mühim vesaik elde etmiş 
]erdir. Bu meyanda bilhassa Madri
din müdaffasına müteallik bir plan 
da vardır. 

HARP NE ZAMAN BiTECEK ·~ 

Paris 29 (Hususi) - Valancia 
{Valansiya) hükumetinin hariciye -
nazırı B. Jose Cirol <Hose Hiraa) 
bulunduğu bir beyanatta söylediğine 
göre, ltalya ile Almanya nasyona -
listlere yardım etmediği takdirde, is
panyadaki harbin bu sene sonunda 
biteceğini tahmin etmektedir. 

Londra 29 (Hususi) - Buradaki 
siyasi mehafilin fikirlerine göre, 
General F ranko, şimdiye kadar müt 
tefkler olan İtalya le Al~anyayı br 
Takabilir. Yalnız, İngiltere, Fransa ve 
Sovyetler birliği Valancia (Valansi
ya) hükumetini tutmaktan vaz geç -
meli ; her iki tarafta muharip hak
kını tanımalı_ ve eğer F ranko galip 
gelir, bütün lspanyayı eline alırsa 
kendisini İspanyanın meşru reisi o -
Iarak kabul etmeli. 

1NGIL TERE NOT ASINA ALMAN 
YANIN CEVABI 

Londra 29 (A. A.}"-Ademi mü 
dahale kcmitesi sekreterliğinden öğ 
renildiğir.ı~ göre, Alman cevabı, In -
giliz planın esaslı noktalarını kabul 

etmekte, fakat yalnız, yabancı gö -
nüllülerin İspanyadan çıkarılması 
meselesile muharip taraf hukukunun 
tanınması meselesinin aralarında sı
kı bir irtibat mevcut bulunan iki 
mesele gibi telakki olunması ve bin
netice bunların ayni zamanda halle -
dilmeleri ve tatbik olunmalarr lazrm 
geldiği arzusunu izhar eylemektedir. 

iT ALYA NE CEVAP. VERDi ? 

Londra 29 ( A. A. )- İtalyan ce -
vabmı ngelmiş olduğnnu bu sabah 
haber veren Evening Standard mu -
habiri, İtalyanın İngiliz tekliflerini ka 
bul etmiş olduğunu söylüyor. Yine 
muhabire göre bu plan gönüllülerin 
gerek çekilmesine müteallik esasi 
ter1birler ile İspanyadaki iki tarafın 
muharip sıfatının tanınması arasında 
tesis etmiş olduğu rabıta hakkında 
ihtira7.i bir kayit dermeyan etmekte
dir. 

SOVYETLERIN FlKRl 
{ 

Londra 29 (A. A.) - Sovyet cc 
vabı, ezcümle muharip taraf huku -
kunun tanınması keyfiyeti ile deniz· 
de nve karadan kontrol meselesi hak 
kında ihtiraz kayitlerini ihtiva etmek 
tedir. Sovyet cevabı, muharip taraf 
hukukunun tanınmasının, muhte -
mel olarak, ancak yabancı gönüllü -
leri İspanyadan tamamile çıkarılma
sından sonra nazarı itibara almabi -
leceğini tasrih etmektedir. Sovyet -
ler, Faslıların yabancı telakki edilme 
leri üzerinde ısrar eylemektedir. 

' 

Benzin işi kati surette 
halledilecek 

lktısaf Vekili dün Ticaret Odasında 
yeniden meşgul oldu 

Ankarada tifo 
Ankara, 9 (Telefonla) - Ti

fonun Ankaraya sirayeti şehrimiz
de ciddi bir endişe uyandırmıştır. 
Bütün devair ve müessesat me
murlarına mecburi aşı yaptırıyor· 
lar. 

Fakat hastalık korkulduğu ka· 
dar, değildir; yalnız, tek tük va
kaların etrafa sirayet etmemesi l
çin çok sıkı tedbirler alınmakta
dır. 

Tayin ve naklolunan 
adliyeciler 

Ankara, 29 (Telefonla) - Son 
bir kararname ile naklen ve terfi
an yeni tayin olunan hakim ve 
müddeiumumilere tebligat yapıl· 

Bir müddettenberi çalışmakta o -
lan benzin komisyonu dün tekrar 
toplanmış, yabancı benzin şirketleri 
ile üç hafta için yapılmış olan pren
sip anlaşmasının müddeti bitmek ü
zere olduğundan tetkklerini son bir 
gayret sarfederek bitirmeğe çalış -
maktadır. 

Komisyonun dünkü toplantısın -
da şehrimizde bulunan iktisat vekili 
Celal Bayar ve bütün benzin şirket -
leri müdürleri h_azır bulunmuştur. 
iktisat vekili Celal Bayar Odaya sa -
hah saat onda gelmiş, komisyona ri -
yaset ederek bütün yapılan çalış -
maları büyük br dikkatle gözden ge -
çirmiştİr· · 

İktisat vekili komsyonda saat ya -
rıma kadar meşgul olmuş, öğle üstü 
yemeğe çıkarak saat on dörtte tekrar 

mıştrr. Odaya gelmştir. 
AdHyecilerimiz Ağustos maaş- Öğleden sonra yapılan toplantıda 

larını yeni vazife yerlerinde ala- benzin şirketleri müdürleri de hazır 
caklardır. Ayni şekilde terfi eden, bulunmuş, akşam geç vakte kadar 
fakat henüz kendilerine tebligat fasılasız olarak benzip işleri etrafm
yapılmamış 23 adliyecimiz de ey· da mühim müzakereler cereyan et -
lul ayında yeni memuriyetlerine' miştir. 
baslıyacaklardır. · Öğrendiğimize göre, komisyon 

Zirrat EnstitUsU Yapı dün geç vakte kadar devam eden bu 
Kooperabfi .. toplantıda yeni anla§manın mühim 

Ankara, 21 (Tele fonla) - Zi- kısımlarını tamamile tesbit etmiştir. 
raat Vekili B. Şekir Kesebir yarın Yeni formülün mahiyeti bugün anla 
Yüksek Ziraat Snstitüsü profesör, şılması çok muhtemeldir. İktisat ve -
Türk muallim ve doçentlerinin teş kilimizin KarabüRe bugün gideceği 
kil ettikleri yapı kooperatifinin hakkında çıkan bazı haberlerin doğ
lemel atma merasiminde buluna. ru olmadığı anlaşılmıştrr. Celal Ba -
caktır. yar çok mühim tuttuğu benzin işini 

Kooperatif tarafından ilk mer- tamamile halletmeden şehrimizden 
L I ..ı 1 ak f 37 t d' ayrılr.1ıyacaktır. .ııa ee&o yapııac ev er ane ır. 

Bu evler Çubukbarajı yolu üze
rinde ve Ziraat Enstitüsü yakının
dadır .. 

Bu yeni malialle 360 metre mu-

rabbaı bir sahayı kaplamaktadır. 
Evler bahçeler arasında kurul.ı
cktır. 

Londra 29 (A. A.) - B. Edenin 
B. Musoliniyi görmek üzere Roma
ya gitmesi muhtemel olduğuna dair 
olan şayia hakkında sorulan suale 
cevaben, iyi malumat almakta olan 
mehafil bu şayiayı ne tekzib, ne de 
teyit etmiştir. 

Bundan başka henüz teeyyüt et -
memiş diğer bir şayiaya nazaran baş 
vekilin B. Grandiyi Romaya hareke 
tinden evvel görmesi muhtemeldir. 

F utbotcularımız 
(Üst yamı 1 inci.de) 

ol<luğu k:afile şu oyunculardan müte
şekkildir: 

Hüssam, Ya~ar, Rc§ad, Fikret, Ni
yazi (Feuerbalıçe) Cihad, Karun, 
Rıza, Rebii, Rasih, (Güneş) Hüsnü, 
{Beşiktaş), Hüseyin, Selim, Niyazi 
( Genı:lcr birliği), Hakkı, A clnan 
(Doğan spor) Said, (Üçok). 

l Ağustos pazar günü milli maç, 
2 ağustos pazartesi günü temsili maç 
yapılacaktır. 

Dost Yugoslav sporcularının fut 
bokularınuza biiyük hir lıüsnii kalml 
gösterecekleri muhakkaktır. Daha 
§İmdiden maçlardan sonra n<>re]eri 
gezmek ve g<irmek isterlikleri trlgraf
larla kendilerinden sorulmu~tur. Bu 
meyanda Bosna - Hersek1ilerde fut 
holcularnnızı gezmek için daYet et
mişlerdir. 

Gerek milli ve gerek' temsili ta
kımalmmzm YugoslaYyada yapacak-
1art karşılaşınalarcla muvaffakiyetlcr 
temenni ederiz. 

BAŞVEKiLİN TEBLlC.t ŞÜKRAN
LA KARŞILAı~DI 

A'nk:ara 29 "(Telefonla) - Türk 
sponmun kurtarıcısı Başvekilim.izin 
tebliği Ankara spor mahafilinde çok 
büyük bir sevinç ve ümit uyanuırdı. 

Birtakım dedi k'odularla TiirlC spo· 
runu bir anar~ havası içinde yaşatan 
klüp geçimsizliklerine son ''e 
recek 'e memlekette sporu inki§af 
ettirecek olan devlet tedbirleri bütün 
sporcular arasında şükranla karşılan
mışhr. 

YEDİ FUDBOLCUYA CEZA VE
RİLDİ 

Milli küme maçlarnun 4 Lemnıuz 
Galata:-;ara) - Güneş karşılaşınasin
da '.:•kan ka' gaıım müsebbipleri hak
kında Türk :-;por kurumunun yaptığı 
incE>lemelcr netİ<·clenmiş 'e tesbit 
edilen cezalar ,crilıui§Lir. 

Her iki kliipten tecziye edilen o
yun~ular şunlardır: 

Gı~atasarydan Ekrcııı, hir ~ene. 
Lfılfi ılokuz ay, fü~~atl )cdi a), ~Cl!" 
det n Gündüz iic;er ay. Güne!iten, 
İbrahim le f smailc altışar ay boy kut 
verilmiştir. ~ 

l\f erkı>zi umumi Galatasaray klii
hiinc de bir tebliğ göndererek ka\ga· 
lr maçta ıncı-ul olanlara kar~t yavaş 
hareket edildiğini zikretmiştir. 

Fethi Ba~arandan hoş alan lııtan· 
hul ınmtakası reisliğine eski sporcu
lardan Adil Giray tayin edilmiştir. 

Yeni mm taka reisile spor ınuhaı
rirlerinden Sadun• Galip de mensup 
bulundukları Güneş klühünden ay
rılmışlardır. 

Galatasaray Spor Klübündcn: 
l - 1 ağustos 1937 pazar günü 

Taksim staoyoınunda yapılacak 33 
üncü yıl diinümii spor merasimin~ 
İstanhulda hulunan saym l\'leb'usla
rmıızm şeref vermelerini dileriz. 

2 - 33 üncü yıldönümümüz mera
simi saat 14 de resm geçtle başlıyaca
ğmdan klübümüz yüksek mürakebc 
azasının o gün azami saat 13 de kliip 
Jokalinde bulunmaları ve fazla izahat 
için lıer akşam kliihe müracaat ede
cekleri bildirilir. 

. 

Pekine girdiler 
(Üst yam 1 incide) 

Müşkül bir vaziyette kalan ge
neralin nihayet istifa ettiğine daif 
bir haber geldi. Bunu merkezi 
hükfunetin muhtar hükumeti lağ
vetmesi takip etti. Son olarak ta 
General Sung - Çe - Yuan'cn Ja
Ponlara geçtiğini öğreniyoruz. 

Generalin, Pekini tahliye etme· 
si üzerine, şehre Japon askerleri 
girmiş ve Pekin bu suretle fiilen 
Japonyanın eline geçmiştir. 

Diğer taraftan muharebe de
vam etmektedir. Şimdi Japonla· 
ra karşıkoyacak olan, merkezi 
Nankin hükumetidir. 

Japonyaya Nankin hükümeli 
bir nota vermiş ve ileri ııürdüğü 
talepler için 48 saatlik bir müddet 
koyımuştur. Bu müddetin bugün 
24 saati geçmiş bulunuyor. Kalan 
müddetin de geçmesini ve arkasro 
dan Japonların oltimatömü red
detmelerini beklediği anla§ılan 
Nankin hükiimeti 200.000 kitilik 
bir ordu hazırlamıştır. 

Bu suretle, merıkezi Çin hükU
metinin Japonyaya fazla muka'.ve
met etmek niyetinde olduğu dütü
nülebilir. 
~bnan son haberleri aşağıda 

verıyoruz: 

Şanghay, 29 (A.A. )' - Nankin
de iyi malUınat almakta olan bir 
membadan bildirildiğine göre, 29 
uncu Çin ordusu, ~aat 8 de Pekini 
tahliye etmiştir. Japon kıtaatr bi
raz sonra Pekine girmiştir. Telg
raf ve telefon muhaberatının ke
silmesi dolayısiyle şehrin etrafla 
alakası kalmamıştır. 

Pekin 29 "(A.A.) - Reuter a
jansı muhabirinden: 

Burada Çinlilerle Japonlar ara· 
sında bir sulh konferansı yapıl· 
makta olduğu haber alınmıştır. 

Şehir hemen tabii vaziyetini al
mıştır. 

Tokyo, 29 (A.A.) - Tiyençiıı
den gelen !bir telgrafta 38 inc.i fır
ka ya mensup Çin kıtaatı ile Japon 
kıtaatı merkez istasyonla Tiyen-
çinin şark istasyonu arasında hı; 
sabah saat ikide muharebelere baş 
lamıştır. Bu iki istasyon arasın
daki mahalle, Tiyençinin en kala
balık mahallelerinden biridir. 

Sung - Çe - Yuan, Paotingfu'ya 
kaçmıştır. 

Japon askeri makamatının bir 
tebliğinde Çin kıtaatı bakiyesinin 
şehrin Cinlilerle meskful kılınma 
girmiş ;e ateş etmeğe l::-.slamış l.ll
duğu bildirilmektedir. Çinlilerin 
açmış oldukları ateşi durdurmuş 
olan Japonlar, lazım olan ihtiyat 
tedbirlerini almışlardır. Japonla -
rm zayiat vermiş olduklarına dair 
bir gilna haber yoktur 

Ôrfi İdare !"Tir 

Tiyençin, 29 (A.A.) - imtiyaz
lı ecnebi mıntakalarında jrfi ida
re ilan edilmittir. inzibat ve asa
yişi muhafaza için İngiliz kıtaatı 
ile gönüllülerden mürekkep müf
rezeler teşriki mesai etmektedir
ler. 

Şanghay, 29 (A.A.) - Central 
News bildiriyor: Tiyençin:le çar
pışmalar bugün akşam üzeri dur
muştur. 

"Çin Mukavemet Edecek" 
Paris, 29 - Jurnal, Çin hadise· 

leri hakkında şöyle diyor: 
"Japonya bu işe tamam\le ken

di lehine olarak neticelenmek ü
zere girişmiştir? Zannetmiyoruz. 
Çin, bes senedenberi hazırlanmış· 
tır ve Mançurya harbi esnasında
kinden daha ciddi bir muk~vemet 
gösterecektir. 

Diğer taraftan Japonya bu it
ten muzaffer çıkacak olursa, her 
zamankinden daha kuvvetli bir 
boykot karşısında bulunacaktır. 

Çang - Kay - Şek'in 
Kat'i Sözleri 

Nankin, 29 (A.A.) - Mareşal 
Çang - Kay - Şek, şu beyanatla 
bulunmuştur: 

Bugünden itillaren, mahalli bir 

ha' sureti gibi ~eyler ar~~:; 
bahsola.maz. Mesele, ını ~ 
hiyet almıştır. 19 Teınıııulri 
beyanatımdaki dört a.ti"ıı ~ 
Japon hükiimeti tarafınd.• ç~ 
edilmedikçe, herhangi bı.~ d 
J .. k . ··aıkllll apon muza eresı mu . ,o 
d. O d ki . lerııı ır... ra a prensıp l ~1 (. 
kabulü, Çinin, milli var ıle~ 
tiklali için mücadele ede' 
mektir. . ) ~ 

Mare,al, Peping (Pekı~i 
muvaff akıyetsizliğin net~J· 
ne için ümitsizliğe düşOl~li~ 
za hettikten eonra Çin "tiiJI 
milli mücadele yolunda b~ef. 
lığını tam olarak hasreyl ~j. 
zım geldiğini bildinnit fe 

ni §Öyle bitirmiştir: 1'~Ji 
"Ben eminim ki, Çin, il 

Jrukuna Japonya tarafın1~şbir* met olunmasını ve §eref 1 ~ 
rette adalet ve sulhe ka\1\ll: ~ 
yi, ancak harp meydandetıil~ 
zaferden sonra temin e 

1
,, 

~aponyaÇiniJtlüJa 
Ediyor... r,ııl 

T oliyo, 29 '(A.A.) -
11
D 

şansmdan": • do~ 
Şimali Çin hidiselerı ·fe 

le ihtiyari icap eden D1.aslLf11, 
şılık olmak üzere evvelc~l)ıJI 
san meclisi tarafından k• ~ 
miş olan munzam tahs;,-tı 
meclisi de kabul etmiıtir· ,J 

Başvekil Prens KonoYe, •f. 
san meclisinin heyeti uıııı:;t" 
timaında Japonya hiil< \il 
yalnız Şimali Çinde ~~fı 
hal sureti elde etmekle }I<t~j 
miyerek Çin ile olan miif\ 

0 
nın esaslı surette ıslahı Y ı~ 
daha ileri gitmesi 18.ztın ge 
ni beyan etmittir. ,1 

Başvekil, Çinin mülki t ; 
yetini Japonya1!111son-j.? 5~f 
fmda mütemadıyen ın1!d t 
miş olduğunu söylemittır. V 
Japonyanın Çinde hakiın °ııJ 
cek her türlü ecnebi nüfut\Jd~ 
ni olmak arzusunda bulutı 
gösterir. e o 

Komintern'in sarfetınel<t of 
ğ faaliyetlerin, Çinin, Je.~0fi 
karşı olan muhalefeti pe: ~ 
kasına gizlenmekte oldugd p~ 
ir olan haberlerden bahse e 
vekil, ili.v~ e~iştir.: . . jlıtıl 

"Eğer çınlıler, şımdık1 tJI 
oecnebi entrikalarını kar•t. f 

. eıı ..t olurlarsa, hunun netıc r 

milletleri, kuvvetleriniıı ~ > 
fa uğramaSI olacaktır. f.~ / 
noye, Çinin Japon mille!!ı:ii~ 
birliği yaparak şark Jtu d~d 
terakkisine ve Şarkın teeed. ı# 
vakfınef s edeceği ümiditıl 
etmektedir. 

Yeni kanuna giSf';tı 
Emniyet teşkil 

hazırlıkları 
Ankara, 29 (T elefonl•~ ;Ş ~ 

niyet umum müdür mu~"!.rı 6· 
zetle ikinci ıube müduru )1111~ 
cati yarın (bugün) b~a~,i/ 
şehrimize dönecek, yen• tite' 
ka.drosunu da birlikte ge 
lerdir. · i~ 

1 Ağustosta mer'iyete g g~ 
olan yeni polis l<anunı.111~ 01~1 
polislerimizin ad!i ve id~rı 0~) 
iki kısma ayrılması işi bırÇ 
]erde bitirilmiştir. bİf ~ 

Yarın toplanacak huııll11 )e 
misyon kanunun teşkilatl: te 
esasları üzerinde çalışaca bil 
leriıii önümüzdeki haf ta 
cektir. .. Cliİ'ıı 

Ankara emniyet rrı0 tıtb 
Sadreddin yeni kanunuıı ıı 
tı hakkında emniyet u111°' ;ıe 
dürü B. Şükrü Sökmensiie~"I' 
rüşmek üzere bugün lstl'11 

reket etmiştir, .. .. ~ .ı. 
Emniyet umum müdoril.~ i" 

tanbul vali ve belediye r~ iti 
B. Sükrü Sökmensüer'in il 
me;kezde meıgul o)J1'la~f' 
:Ankaraya gelmesi bekle1'

1 
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~ ~k•u1ııı. Nafıa Vekaletinden 
hat.akı Ye konulan i . ç cut lkların k ş. ::ı.rşamba ovasında Hamzalı ve civarında mev 
~eşif bedeli ~~tulm~sı ve Aptal ırmağı tebdili mecra ameliyatı. 

- Ek il 121 lıra 85 kuruştur. 
Natia V s tnıc: 12 -- 8 937 t 'h· .. .. aat 15 de 1ı ekaıet· . • arı ıne rastlayan perşembe gunu s 

ı Zarf usuıu 1 sular umum müdürlüğü su eks:ıtme komisyonu odasında kapa-
~ 3 _ t t e Yapılacaktır · 

neı 8 ekliier· Ek ·ı · · ı · c ıa: S lartnarn . · sı tme §artnamesi mukavele proJ·esi bayındırlık ış en g -
uı esı fen i ' ' bT de • ar lrrnurn M" .. n ııartname ve projeyi 5 lira 71 kuruş bedel nuıka 1 ın 

~1 \· 4 - E:ksilt udu~lüğündeıı alabilirler. . 
rıc erınesi ve 50mbe_ye gırebilmek için isteklılerin 6956 Ura 10 kuruşluk ternın.~~ 
Is' ne ın r ·r d gı 
J \'e ~e bu kabil s . ıral~k. nafıa su işlerini taahhüd edip muvaffakiyetı: bı ır 1

• 

ş ~aletinden 
1 

u ışlerını başarmakat" fenni kabiliyeti olduğuna daır Nafıa 
r. lin steklilerin ~ 1:1~1s müte:ı.hhidlik vesikası ibraz etmesi. 
jİ dı e kadar Suı e ıf mektuplarını ikinci maddede )1azılı saatten bir sa~t ~vve

l'. Postada ~r Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermclcrı ıazıın-
d! ......__ 

0 an gecikmeler kabul edilmez. (4276) 

~ Ank v·ı" ·ıı A.n1t ara ı ayetinden : 
. kö\Ji: ara vu- t' . . .. men ' l~·"tnde "a 

1 
aye 1 dahılırıde Sincan köyünde yeniden kurulacak goç 

<ı d J Pi acak o .. ·· saat 
P' D e .Anka . 1 O yüz adet göçmen köy evi 4/8/937 Çarşamba gınıu . 
,t llınaıt Üze ra vılaycti binasında toplanacak komisyon huzurunda ihalesı ya 

l re kapaJ f . - Rc§if b 1. zar la eksiltmeye konulmuştur. 
dı 2 - lYt edel; beher ev için 632 lıra 77 kuruştur. . . 
11~ tııllttıi M.crk uv.akkat teminat 4413 lira 85 kuruştur. (Teminat Kızılay Cem:yetı U-

• A czı na M k ) ıf k ~ıakad rnına alsandrklannca emaneten kabzolunaca tır. . 
b' asın arların k . . T" t Odası vesı k ı Ve 9

37 
Y1l arıda adı geçen günde tekliflerını, ıcare 0 ı:ı adar .A.nka senesi müteahhitlik vesikasını nihayet aynı günde saat 
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•
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Usıııası al ra vilayeti evrak kaleminetcslim edip mukabilinde bir numara 
1~ tnaları şarttır • 

lakan Yenıer İd • · • tstanbul 

TASHiH 
!stanbul altıncı icra memurluğu -

nun 27 temmuz 937 tarihli nüshamız.. 
da çıkan 935 / 2322 dosya. numaralı 
ve Beyoğluda Tophanede Katip Mus
tafa Çelebi mahallesinde Baltacı çık-

mazında eski 5 ve yeni 7 numaralı bir 
kıt'a arsa ile yine Beyoğlunda Kul 
oğlu mahallesinde Lapacı çıkmazında 
eski 4 ve yeni 4. 6. 8. numaralı maa 
bahçe kayden yoğurthane ve halen 
yağhanenin tamamlarmın açık arttır
maya çıkarıldığına dair bir ilanında 
birinci arttırma tarihi 2 / 9 / 937 
perşembe günü olarak yazılması la· 
zmıgelirken sehven 2 / 7 / 937 per
şembe şeklinde yazılmıştır. Tashih o
lunur. 

SATILIK ARSALAR 
:Maltepe istasyonuna beş dakika. me

safede Kuruçeşmede Içinde tatlı kuyu 
suyunu havi iki buçuk dönüm arazi 
satılıktır. ·Tafsilat için Kadiköy - Yel 
değirmeni Kahve sokağında 13 numa
ralı haneye müracaat. 

§ Büyük Çamhcada Millet bahçesi 
'karşısında tramvay yolu üzerinde dört 
buçuk dönüm arazi satılıktır. Tafsilat 
almak için (Kadiköy - Yeldeğirıneni 
Kahve sokağında 13 numaralı haneye 
müracaat. 

§ Küçük Çamlıcada Çilehane civa
rında merhum Serasker Riza Paşa ara 

I - mffiUN ·30 TEMMUZ ~ 937 

Kıı~kçeşrne 
Suyu 

(Üst yanı 1 incide) 
Umumi, abdeshanelerde de temiz 

liğe azami derecede ıiayet olunacak, 
buralarda hergün dezenfekte edile -
cektir. · 

Belediye gıda maddeleri satan ve 
yapan dükkan, kahve, lokanta gibi 
yerlerde de yatıp kalkmayı menet -
miştir. 

Diğe rtaraft<ın Kırkçeşme suyu -
nun tahlili bitmiş, bu suda koli basil 
bulunmuştur. Bu basil barsaklarda 
yara yaparak buraları hastalığı ça -
buk kapmıya müsait bir vaziyete ge 
tirmektedir. Bu suyun şehirdeki 88 
umumi ve 44 cami çeşmesinin ka -
patılmasına karar verilmiştir. 

Bu ka:panma işi, T erkos çeşmesi 
açıldıkca tedrici bir surette yapılacak 
tır . 

Murat dağmda ormanlar 
Uşak 28 (A. A.) - Uşak · 

Gediz ılrcasmm bir sayfiye ve mesire 
yeri olan ça mormanları ile muhat 
bulunan Murat dağında bir yangın 
çıktı. Yangının söndürülmesi ıçın 

icabcden tedbirle• elmmıştır. 

--·------=-----~ 

Yugoslav mektep 
• • gem ısı 

(f.Jstyam 1 incide) 
konsoloshane er'kam, Yugoslav ge -
misi zabitan ve talebesi, vali mua • 
vini, bir çok tanınmış kimseler ve a~ 
ileleri, bazı gazeteciler davetli olarak 
hazır bulunmuşlardır. 

Talebe, dün şehri gezmigti. Bu 
gün Heybeliada deniz mektebini zi .. 
yaret edecektir. 

Ge!ecek olan ltalyan 
mektep gemilerl 

Dokuz ağuatoeta lim~.nımıza "V es 
puci,, ve "Kolombo., isminde iki 
ltalyan mektep gemisi gelecektir. 

Gemiler Selimiye açıklarından ge 
cerken top atarak şehri selamlaya • 
~aklardır. Selimiyeden 21 pare topla 
mukabele edilecektir. 

ltalyan amirali şehre çıkınca Sa -
raya giderek defteri mahsusu imza c 
decek, sonra valiyi, İstanbul kuman· 
danmı, Harp Akademisi kumanda -
nınr ziyaret edecektir· 

Gece İtalyan amiral ve subayları 
şeref ine vilayet tarafından Parkotcl· 
de 50 kisilik bir ziyafet verilecektir. 
Bunu bi; suvare takip edecektir. 

ıtUdü .. arı, ıFennı şartname ve keşif ve planları Ankara ve 
~klerinde gfüebilirler. ( 4350) zisine muttasıl içinde tatlı su kuyusu- ---------------

Ayni gece İtalyan talebeleri şere
fine Tksim bahçesinde bir akşam ye 
meği verilecek, yirmi kden sonra ta 
lebelcr Parkotele giderek suvareye İ§ 
tirak edeceklerdir. 

;I 
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ol~ 

~' 
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"e 
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ı Nafıa Vekaletinden: 
~il, - :Rcsrn· d cı;:re ltı" ıı ltıi.iteah • 1• gazetenin 7 Mayıs 936 tarih ve 3297 sayılı nüshasın ~ ~ :ı: e~ 

.ılga.<Iır hıtıık vesikası Talimatnamesi ı Temmuz 93 7 tariliindtn ıubat 
l)'• ,_.y 
lııı.. eni taı· 'hl' 3645 sayılı ~:"'llına ımatname Resmi gaz et~ nin 1 Temmuz 93 7 tan ı ve . 
lıııatııa a ne§rcdilmiş olduğundan vc:si ka almak isteyen müteahhitlerin yenı 
~ ~ll'ıeyego"re .. 1 •1• 1 (4266). ---_ muracaat arı ı an ? unur. _ 

ı P. T. 1~ Levazım Müdürlüğünden : 
dc'lllr ~ İdare ihtiyacı için 140 ton 4 m/ m 10 ton 2 m/m ki cem'an 150 ton 

2 kap 1 , 'il ....._ ı, a 1 zarf csulile satın alınacaktır. . " ,, . 
~~si 

14 
tıhammen bedeli "27.000", muvakkat temınatı 2025 lıra olup ek. 

Otııi'>'cırıun tyıuı 937 "Salı" günü saat "15'' de Ankarada P. T. T. Satınalma 
~ıl 3 ....._ t da yapılacaktır. . 
,, ~gı 'ı . stekliler, rnu,·akkat teminat makbuz veya banka mektubunu, Tıcaret 
~" ~'tk h . '-i1~ilh ıa asınJdan ba:;ka müteahhitlü< vesikasrnı ve teklif m:ıktubunu rnu tevı 
'fır rf ıa ~ · li kl · ' rtnr o gürı s2at 1'14'' e lradar mezkOr komisyona tevdı ey yecc er .. 

~ i ...... 
i'rıiyilt §::ttn~.m~ler, Ankarada P. T. T. Levazım, ts.t~nbul Beyoğlu P. T. T. 

nu havi dokuz dönüm arazi satılıktır. 

Tafsilat almak için (Kadiköy • Yelde
ğirmeni Kahve sokağında. 13 numaralı 
haneye müracaat . 

ZAYi 
Kadiköy onuncu mektebinden 

935 - 936 senesinde aldığım 15 / 4 78 
No.lu şahadetnamemi zayi ettim hük
mü yoktur. 

Muharrem 

Dr. Ihsan Sami -. 
TiFO AŞISI 1 

Tifo ve paratifo hastalıklarına 

tutulmamak için tesiri kat'i, mu· 

afiyeti pek emin taze aşıdır. Her 

eczahanede bulunur. Kutusu: 45 

kuruştur. -
'-.........._ c mudurlüklerindcn "135" kuruş ücretle verılır. (2353) (4711) .......... ------'-__ .:____ ___________ _ ----

EN GÜZEL 

• 

BORSA 
29. 7. 937 

Bbalarmda yddıa lprcUI olanla.r, ille 
rt.de mwuuele ı;örea.Ierdlı. H.akam.lai 
aaa\ 12 do kapllJUI aatq rlyaUanıur. 

PARALAR 
•Sterlin G3t- Pezeta -
•Dolar 126. - • Me.rk :n.-
•Frank ıoo- • ZloU 23 -
• Liret ll5- 'Pengo 2:; -
• Belçika Fr. 84- • IAy 14-

•Drahmi 23- •Dinar 52 -
• tsvıçre Fr. ~.- Yen -
•Leva 113 - •Kron Iaveç 32 -
• FıorlD G8.- • Alt.m 1047 -
•Kron Çek. S·i- •Banknot 201 
•Şilin Avuı 23-

ÇEKLER 
ı Londrtl GS~ • Viyana 4. 1762 
'Nevyor• 0,78CO • JıladrtO 13 7J 
• ParLt 2109 • BHllll ı oo:n 
• .HUA.no 15 01 'V&r1<>.... 4.,liH 
• Srtık.seJ 4.69 • Budapqta 3 .• 9:?0 
e Att.ııa !6 i460 • Blllcnl 106 6666 
• CeneYN a 4! • Belgr&d 54 2::157 
ı Sofya 63 49:?0 • Yokob.am• :? i268 
ı A.mıterd&m 1.43:?0 • Mosko·ıra ~o 40 
• Pral ~.6380 • Stokbolm 3 0787 

ESHAM 
iş BankRSJ 9 so 
uadcllU 2·ı 20 

J'r'111V8J -
• Çtmeoto i30J 

Reji 1 60 
Şlr. HayrlY -

.. Merke:a Baok O 50 

Oı.yoa Del -
Şark Dil. -
Balya -

(1. SfjtOrtl -
Somonu 9 15 

Ş&rk m. ~· -
Telefon -

ıstıkrazlar TahvllJer 
• ı9SJ T .aor. ı ırı. ıoı ıı:tektrtıı: 

e • • • D 1.t 2:> l'nuD••J 
.... m - Rıhtım 

ı:.ttJLDahlll .- Alıadohı J 
• J!:rgenl taUlc. ~;> - Anadolu D 

ı928 " u oo """®"' m 
8. Enurtım ~7 25 ' MUm"slil A 

• CUMA Cumarteıi 
Takvım !lO Temmu ·31 Temmm 

======921C.Evvel 22C.Ev\·el 
GUD doğuftl 4 :54 4 !)5 · 
3Un tıaU§l 19,28 t 9 21 
Sabah namUD :l 00 3.0ll 
~ğle namaz> 12 2ı) 12 20 
ı kin.11 oauıa.ı:ı 16, 16 l 6 t 5 
Alcf&JD namazı 19,28 19 ~7 
vataı oamazı 21.19 21.17 
ıma&Jl 2.51 ~.52 

211 21~ 
vııın geÇ60 gtınler1 l SJ 
vııın kalıı.n J:1lnler1 154 

1 

.;... Birinci sınır Operatör -
l)r.CAFER TAVVAR 

Umumi cerrahi w sinir, dimağ 
cıırrahisi mütehassısı 

Paris T rp fakültesi S. Asistana 
Erkek !<adın ameliyatları, dimağ 
estetik . "Yilz., meme, karın bu· 
ruşuk1ukları,. Nisaiye ve doğum 

mütehassısı ' 

Muayene: Sabahları M e cc !I o e n 
g den 10 a kadar U 

1 O Ağustos sabahı İtalyan deniz
cileri abideye çelenk koyacaklar, on 
altıda Şirketihayriyenin bir vapuru 
ile boğazı gezeceklerdir. O akşam 
Heybeli deniz harp okulunda bir 
gardenparti verilecektir. 

11 Ağustos çarşamba sabahı mü
zeler ve şehir gezilecek, öğleden son
ra talebeler s~best bulun~caklardır. 

12 perşembe günü öğleden sonra 
Akademide bir çay verilecek. 

13 Cuma günü lstanbul kuman -
dam Harbiyede bir çay verecek, 1 5 
pazar günü gemiler limandan ayn -
lacaklardır. 

SPOR 
(Üst yanı 1 inci.de) 

noktasında çok haklı olarak iarar 
etm,i,tir. 

Spor meydanları, klüp rekabeti 
kaldırım kavgası 9ekline girerse 
ve memleket sporculuğunun bu 
şekilde tereddisine karşı sük\ıt e
dilirse, sporda gaye olan terbiye 
maksadı kalır mı? 

Bu münasebetle bir noktaya da
ha işaret etmek istiyoruz: Spor İf
lerimizde alaka Ue üzerinde duru
lacak bir cihet daha vardır: Spor 
oyunları memleket gençlerini et
rafında toplıyacak bir terbiye va· 
sılası olmakla beraber umumi be
den terbiyesi hareketleri ile spor 
Hen tc. :.iyesi hareektleri ile spcr 
]U::larını bi~·ibirinden tefrik et

mek ve umumi olarak mektepleri· 
mizde bede:ı terbiyesi derslerini 
ona göre ıslah etmek gere!rtir. 

Spor oyunları ile bir memleket 
gençleri :\rasmda beynelmilel miL 

sabakaları her sahada ka~anacak 
birkaç yüz genç yetiştirilebilir. Ve 
bu gençler beynelmilel yarışfa.rda 
miJli izzeti nefsimizi ok,ayacak 
muvaffakıyetler temin edebilir. 
Fakat geriye kalan milyonlarca 
Türk genci hakiki bir spor terbi. 
yesinden mahrum kalırsa yine 
maksada varılmamış olur. 

Bazı yüksek terbiye müe,,sese
lerimiz vardır ki buralarda spor 
ışine ehemmiyet verilmiştir. Hal
ta bu hususta bir ecnebi müteha!
sıs bile getirilmittir. Halbuki yi· 
ne yüksek terbiye müessesesi olan 
bazı yerlerde bir ders olarak spo
ra mevki vermek bile düşünülme-
miştir. Bu vaziyet umumi kültür 
müesseseleriım.izde dahi spor işi· 
nin esaslı bir surette tanzimine ih
tiyaç gösterir. 

Her halde İsmet lnönü'nün spor 

öğleden sonra Ucretlidir 
I:kY• ~lu, Parmakkapı, Rumeli Hanı 

No. 1 Telefon: 44086 - 1 
1 

'' ışlerine bizzat el koymuş olması 
güzel bir beşarettir. Efkarı umu
umumiye için çok üzücü olan bir 
derdin tedavi edilmesi yoiuna. ar
tık kat'i olarak girilmiş demek
tir. , 



1-XURUN 30 TEMMUZ 1937 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum Müdürlüğünden: 

r e • Hayriyede 

Bu cumartesi günü dahi 71 nuJll~ 
ralı vapur mutad tenezzüh sefetr 
ni yapmak için saat ondört onb~ 
te köprüden kalkacaktır. 

Tilrkiye ile Avnıpa memleketleri arasmda mütekabilen yapılac.ı.k eıya nakliyatına aid 1 Mart 1935 tarihli Türk,' 
Yunan, Bulgar tarifesi l :Ağustos 1937 tarihinden itibaren tadil olunarak yerine mühim tenzilatı havi diğer bir 
tarife ikame edilecektir. 

!Ap.ğıda her ilci tarife ücretleri ve aralannda tcnzilit farkı r .:Sbetleri gösterilmiıtir. Daha fazla malilmat almak için 
aayın halkın İstanbulda Sirkecide 9. İ§letme Müdürlüğü Ticaret ve Tarife tubesine m:iracaatlan rica olunur. 

Mamul eıya A.F . 
KrJ. 

Eski U cretler Ytni Ücretler 

İstanbuldan !stanbuldan İıtanbuldan İstanbuldan 
Dragoman Oboriıte Dragoman OboriJte 

hududa hududa hu~uda hududa 

..-----------·a-----------·ı----------"!"--Beher ton için 

74,83 
3142,86 

Beher ton için 

84,08 
3531,36 

Peher ton için Reher ton için 

61,36 69,50 
2577,12 2919,-

Tenzilat Nisbeti 

İstanbuldan !stanbuldan 
Dra(oman Obori§te 

hududa hududa 

Beher ton i in 

- % 18 

Beher ton i in 

..._ % 17 

Vapurda Sarıyere kadar iki Malltl~ 
seyir esnasında memleketimize 1' 
gelen sekiz artistten mllrekkep 

Taze ve kuru mey
va ve yaş sebze, 
portakal, liman ve 
saire A.F. 34,74 41,95 LiLLi ZEKL°f 

KTJ. 1459,08 1761,90 
Kavun ve karpuz 

A.F. 
KtŞ. 

35,17 
1477,14 

36,87 
1548,54 

27,04 32,50 % 23 % 12 iDARES/NDE 1135,68 1365,-
Canlı ve taze ıbalrk 

A.F. 35,75 45,03 POYANY 
DEZS~ 

Krş. 
A.F. 
K-rş. 
AF. 
K. 

1501,50 1891,26 
Yumurta '48,33 

2029,86 
63,32 

2915,64 

53,80 
22 .ı;9,60 

69,42 
2915,64 

32,02 38,20 % 34 

% 49 

% 30 

% 45 
1344,84 1604,40 

TUtıJn 32,02 38,20 
1344,84 1604,40 

Macar orkestra takımı en latif vee 
klasik parçaları çalacak ve sonra , 
purdakioparlör tertibatı en seçihJJ 
havalar1a sayın yolcularımızın buS 

A.F. remzi altın frank 
Krı. rc..'llZi kuruıtur. 

Devlet Demırgolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

J\.nkara istasyonundaki demir mrtr kiz, peron ve bağa) tür.eli intaatr kapalı 
~ usuliyle eksiltmeye konmuıtur. 

1 - Bu itlerin mı>hammen keıif be deli ceman 317.7 40, 7 S liradır. 
2 - İstekliler bu işe aid fenni şartname, proje ve sair eksiltme evralaru 

bcvlet Demiryollannın Ankara, HaydarpaJa, Sirkeci ve İzmir i§letme müdürlük. 
İeri veznelerirlôen 15,SS lira beldel mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 15 - 9 - 1937 tarihinde çarşamba günü saat 15 de Ankara.fa 
bevlet Demiryollarx İ§letme Umum Müdürlüğü binasında toplanacak olan met. 
Aez: birinci komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aJağıda yazılı teminat ve veaai
A:f ayni glin saat 14 de kadar komisyon reisliğine tevdi etmi§ ~lmaları lazımdır. 

a) - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 16460 liralık mu. 
ft,kkat teminat. 

b) - Bu kanunun tayin ettiği ve p.rtnamcde yazılı vesikalar. 
c) - Nafıa Vekaletinden musaddak ehliyet vesikası. 

5 - Teklif mekti.lplan ihale iÜnil saat 14 de kadar makbuz mukabilinde 
ıyon nisliğine tevdi edilecektir. Posta ile gönderilecek tek1if mektuplarının 

ı teahhlitlü olma:ıı ve nihayet bu ıaate kadar komisyona gclmiJ bulunması 
dır. 

fS - Bu işler hakkında fazla tafsil!t almak isteyenlerin Devlet Demiryollan 
lrol Dairesine müraca41tlan. (2375) (4733) 

Muhammen bedeli (3397) lira olan muhtelif cins eğeler 9 - 9 - 1937 per
Jembe günü saat 15,30 dz. kapalı zarf uıulile Ankaradaidare binasında aatınalına· 
b.ktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (254,77) liralık muvakkat teminat ile kanunun ta
fin ettiği vesikalan, resmi gazetenin 7-5 - 1936 gün veya 1- 7 -1935 G. NO. 
Ju nushalarında intişar etmi:ı olan talimatnameler dairesinde alırmış vesika ve 
tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hayd.upa§ada te
•eUJ m ve sevk gefliğinde;ı doğıtılmaktadır. ( 4529) 

lstanbul Belediyesi ilanları 

400 top birinci hamur kaat 57 x 82 18 kiloluk beher topu 810 kuruı 
200 ikinci hamur kiat 57 x 82 12 ,, .. " 

420 ,, .. 
200 ikinci hamur elvan 57 X 82 12 

" " " 
420 ,, .. 

60 ,, ikinci hamur çift İst. 68Xl00 24 .. " 
,. 864 ,, 

75 " 
'birir.ci hamur ı:trnklık kaat .. 900 .. 

l O kilo beyaz mürekkeb kilosu 350 
" 

Belediye matbaasır.a lüzumu olan muhtelif boyda kaat kapalı zarfla eksilt. 
meye konulmuıtur. Eksiltme 10 • 8. 937 salı günü saat 15 de Daimi Encümende 
yapılacaktır. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. fatckliler 3490 nu. 
maralı kanunda yazılı 'esifa ve 461 lira 13 kuruıluk ilk teminat makbuz veya 
mektubiyle beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını yukarda yazılı 

günde saat 14 de kadar Daimi E,cümene vermelidirler. Bu saa~ten sonra verilecek 
zarflar kaoul olunmaz. (B.) (4574) 

Belediye makine şubesine bir elektrik fen memuru alınacaktır. Talipler şe. 
raiti öğrenmek üzere makine şubesi mü iürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

(B.) (4749) 

Keşif bedeli 11632 lira 71 kuruş o lan Tepe başı bahçesi arkasındaki Tozko. 
.ra:ı caddesinin beton asfalt yapılması kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

ksiltme 9 • 8 _ 193 7 pazartesi günü sa at 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. 
Keşif evrakı ve §artnamesl levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 
N. lu kanunda yazılı vesikadan baJka Belediye fen işleri veyahut Nafıa Müdür. 
lüğünden alacakları fLn ehliyet vesikasiv le 872 lira 45 kuruıluk ilk teminat m.ak. 
buz veya mektubiyle beraber te&lif mektuplarını havi kapalı zarflannı yukanrta 
yazılı günde saat 14 de kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saatten sonra ve 
rilecek zarflar kabul olunmaz. (1.) (4570) 

Fatih parkının el~ktrik tenviratında yapılacak ıslahat ve i!iveler açık r.kıilt

meye konulmuştur. Bu iş için 1725 lira bedel tahmin olunmuştur. Keşif evraki. 
le prtnamesi levazım müdürlüğünlde gö rülebilir. İstekliler 2490 N. lı kanunda 
yazılı vesika ve 129 lira 38 kuruıluk ilk teminat makbuz veya mektubiyle be. 
raber 9 _ 8 • 937 pazartesi günü aa~t 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

. ,(B.) .(4571), 

4684 

Dördüncü icra memurluğundan: 

Ha.san Ra.?lliye 2100 lira mukabilinde 
birinci derecede ipotekli paraya çevril
mesine karar verilen ve tamamına 2776 
lira. kıymet taktir edilen La.ngada Bos 
tancıba.şı mahallesinde Tutmaklıdede 

sokağında atik 34 mükerrer NO. 1ı sağ 
tarafı 2098 ve 2099 harita numaralı 

sol tarafı 2133 çap numaralı arkası Be
lediye malı arsalar cephesi tariki im 
ile mahdut bir kıt'a arsa. elyevm ha -
nenin evsafı aşağıda yazılıdır: 

Bodrum ka.t - Zemini toprak ve 
etrafı sıvasız ve basık tavanlı bir oda 
ve içinde bir kapısı vardır. 

Zemin kat - Çift kanatlı ve kısmen 
camlı demir bir kapıdan içeriye giril
dikte 7.eminl karismen bir koridor ü-
7.erİnde bir oda, bir hala ve zemini ka
rismen ve maltız ocaklı ve sabit teneke 
li bir mutfak ve etra!ı kısmen beyaz çi 
nl döşeli bir yıkanma mahalli vardır. 

Birinci kat - Tahta merdivenle çı
kılır, bir sofa ii7.erinde biri küçUk ve 
diğeri cumbalı olmak üzere 3 oda. bir 
hala .. 

İkinci kat - Bir sofa ilrerinde yan
larında. iki dolaplı olan bir oda. ve 
remini çimento ve etrafı divar korku
luklu tarasa vardrr. Bina tam kB.gir 
ve dahili aksam ahşaptır. 

Sahası - 81 - 75 metre murabbaı 
olup bundan 65 - 75 metre murabbaı 
kagir hane ve kalan kısmı bahçedir. 
Binada elektrik tertibatı mevcuddur. 

Yukarıda evsafı ve mesaha ve hü
dutları gösterilen gayri menkulün ta
mamı açık arttırmaya vaz edilmiştir. 
Arttırma bedeli peşindir. Arttırmaya 
iştirak edecek olan mU§terilerin kıy-

ve sefasını temin edecektir. 

Büfe meşhur lokantacı PS~ 
deli tarafından deruhte ed 
mektedir. 

................ ................ 

~ İtalyan uıulü Afi irmikten yapdall 

Y iL D 1 Z 
MARKA GLUTEN MAKAiRNASINI iSTEYiNiZ 

:~· Bacabakkalıye mağazalannda satılır. 
Fabrikuı: Galata Necatibey caddeli No. 167 ı 

l ,www_.!!!!.=~~=~!.~--:!"J!.:-~·=.!!:!:!::~~ 

Askeri Lise ve Ortame~ 
teplere ücretle öğretıne 

aranıyor 
meti muhamminenin yii7.de yedi buçuk 1. - 1stanbulda 'Askeri Liselere: Fizik, riyaziye 
nisbetnide pey akçesi veya. milli bir Bursa Askeri lisesine : . Edebiyat, riyaziye, 'Almanca 
bankanın teminat mektubunu h8.mil Kırıkkale Askeri Sanat lisesi: Edebiyat, coğrafiya, riyaziye ,,,1 
olmaları icap eder. Vergi, tanzifat, ten Erzincan Askeri orta okuluna: Türkçe, tarih gurubu, F::anıızc:a. 
viriye, vakıf kareleri ve tefviz bedeli Konya Gedikli Hazırlama ortaokuluna :Tarih gurubu · _.fil I 
satış bedelinden çıkarılacaktır. Yilz- ~nkara Gedikli Hazırlama ortaokuluna:Türkçe, riyaziye, Almanca öğre~ 
de iki buçuk dellaliye müşteriye aid· nacaktır. ~ 

dir. . ~· - İst~klile~in lise ve orta mekte~ öğ~etme~ e~yetini haiz o~arı ~ 
Arttırma şartnamesı 30 / 7 / 937 Ehhyet; Unıversıte mezunu olmak, Uruveraıtede ımtihan vererek ehhye~ 

tarihine müsadif cuma günü dairede Kültür Bakanlığı kararile öğretmenlili taıdik edilmit olmaktan ibaretti'• ı; 
mahalli mahsusuna asılacaktır. Birin- 3. - İstanbul, Bursa, San'at liıelerinr birinti maddede yazılı dersler içl' ,İ 
ci arttırma 31 / 8 / 937 tarihine mü- 126, orta ve gedikli orta mekteplere aid deraleıt için 981 108 liraya kadar 
s~.dif salı günü dairemi~e sa~t on verileiektir. ~ 

d~~tte~ On altıya kadar. ıcra cd'.lecek 4. - İstekli olanlar; dilekçelerine ap.ftda ura ile yuılmıı evrakı bl~ 
bırıncı artırmada bedelı kıymetı mu- Ankarada Milli Müdafaa Vekileti Askeri Liıeler müfettitlifine ıönderıo 
hammenenin % 75 ini bulduğu taktir- ı. - Tasdikli ve fotoğraflı fiş ıtl 
de üste bırakılır. Aksi taktirde son 2. _ Yüksek tahsil flhadetname taldikname benzeri veya eJılie 
arttırmanın taahhüdü baki kalmak ü- tasdikli benzeri. ' 
zere arttırma on beş gün daha tem - , 3. - Nüfus tezkeresi tasdikli ıuretL 
did edilerek 15 / 8 / 937 tarihine mü- 4. _ Askerlik durumu hakkında vesika. 
sadif çarşamba günü saat 14 den 16 5. _ Hüsnühal varakası. 1 
ya. kadar dairede yapılacak ikinci art- • .nııt 

t t . . d artt 5. - 4. Maddede yazılı evrakla müfettiıliğe müracaat edıp durumu uY•-
ırına ne ıcesın e en son ıranın . 

ilstilnde bırakılacaktır. 2004 NO. 1ı i,ırdan bılahara ıu vesikalar istenecektir. td' 
icra ve iflas kanununun 126 ncı mad· l. - Tam tefkilli aıked hastahanelerden abnacak aağbk rt_? 
desine tevfikan hakları tapu sicillerile 2. - Noterlikçe tanzim edilecek taahhüd senedi. Örneği ıııUf 
sabit olmıyan ipotekli alacaklarla di- ten v~rilecektir. .. U e / 
v 1:.1.ad irtif k h kk 6. - İsteklılerden yazılı şartlan haiz olanlar 15 Ağuıtoı 1937 gun n ger a öA aranın ve a a ı sa- . . 
h · ı · · b haki h ·ı f m:iracaat etmelıdırler. 

1
• ıp erırun uif da~ılve ~dSdU~!le a- 7. - Dileği yerine ıetirilemeyenler bir hak iddia edemezler. ca~ı9) 
z ve masar e aır o an ı ıa arını 

ilin tarihinden itibaren 20 gün zar -

fmda. evrakı mUsbiteleriyle birlikte ----------ı~----------------
dairemire bildirmeleri lazımdır. Aksi 
taktirde hakları tapu sicilleriyle sabit 
olmaY.anlar sa.Ut )ledeliııiıı pa;r.lapıa-

ıından hariç kalırlar. 1 evrak ve mah:.ıllen haciz ve 
Daha fazla malmat almak istiyen- kıymet raporunu görüp aııl 

lerin 934 L 4410 No lı ~ mevcud n llAıı olıuwr~ JBU). 


