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Posta kutusu: 46 (lstanbıil) -. . 
ispanya hükUmetinin daha bir 

haftahk cephanesi kalmış 
ispanya Başvekili Parise gidiyor, eski Başvekille 

ve Hariciye Nazırile görüşecek 

Hükômetçiler büyük bir taar
ruz yapmağı düşünüyorlar 

Parla 4 (A.A) - Le Jour Ye Le 
Journal gazeteleri, İspan)·a Ba§ . kil" 
N . . 'e ı 
eg_armın cuma günü mütenekkiren 

Parıse gelerek Blum ve D lb .1 görüştüğünü hildirmektedirl:r. os ı e 
Bu iazetelere gör f 
kil. c, spanya Ba~· 

~e ı spanvol cttml _ .1 • . ak b. k J ıurıvctçı erının 
anc ır .aç hafta yete~ek kadar 
cephanelerı mevcut old w •• 

1 . t' ugunu soy e-
Jlll§ ır. 

ı Perpignan 4 (A.A.) _ l\ıf '" kil 
"'Pyrenees O.· ıı. usta 

nentales., ı:ı;azetesi İspan 
ya cumhuriyeti generali . d ' p b . erın en o-
zasm eyanatını neşretınektedir. 

General yakında ın··ı . .k d u um mı tar a 

tanklar ye topçu kunetledle Arago
sa taarruz edileceğini Ye bu taarruzun 
bütün cephelerde aynı zamanda yapr 
lacak olan hücumlarla himaye edile
ceğini söyledikten sonra şunları ilave 
etıni~tir: 

''Ara,,on ,-e Katalonya ordu1arnnı
zın rn:,·cudu iyi techiz edilmiş 
200,000 ki~iyi teca' üz etmektedir . 
Katalonyada günde 3 tayyare yapıl· 
maktadrr.,, 

Bask cepheı<inden. hahsedcn ~ene· 
ral Santanderin müdafaasının Bilhao 
için söylenen L"«"hepler dolayn;i]c \ 'C 

(Sonu \_Sn. 4 Sü. ~) 

F ransada nakit sistifui 
esasından değişti 

Frank da lngfliz lirası gibi altın esa
sı·ndan tamamen aynlrnış bulunuyor 

Fransada mali buhranın tesiri 
bütün dünyada görülecektir 
F nınsa Yeni bir mali buhra l .. k d b" l ·ı· ı· • · d d. B n suret e o gune a ar ır ngı ız ıra-ıçın e ır. u buhra d .. ·ık -

netice şud . f mn var ıgı 1 • sı I 5 frank mukabili olarak piyasa· 
hayet dö ur d l ransız frangının l!ı· da tedavül ederken frank için tayin 
akibet" · nbe I 0 aşa mukadder olan edilen yeni kıymetten son bir isterlin 

ını u ması yan. alt . ı· k 
smdan fiili v k ' ~ 1 m esa • ıster ın arşılığı vasati 1 02 frank o· 
m e anunı olarak ayrıl- luyordu. 

a~ı. 

Hatırlardadır k. L Bl h '· .. ~ra·nsada frangın kıymeti böyle 
k" · 1 eon um U· kuçu!" k h".k " · h ı·fı · umetı bir sene ev . l . b . ur en u umctın mu a ı erı 
d 'k \le ış aşına gel- sıdd tl h.. · ı "B ı ten sonra F ran · f . · e e ucuma geç tı er: u ame· 

. sız rangına Yenı )' b. d l"" d . 
bır kıymet tayin etmişti. ıye ır eva uasyon ur,, dedıler. 
kadar bir frank 65 5 m·ı'· 0 

zamal na Buna karşr Leon Blum ~u cevabı 
... , ı ıgram a tın v . . . .. B b . . . 

k~rşılıgı sayılırken bir kanunla b .. ~rmış~ı · . u ır devaluas~on de-
mıkdar 43 miligram ile 49 ,.,..,·1· u gıl, bır alıngmandır. Yanı Fran· 

011 ıgram A US 
arasında bir hadde indirilmişti. Bu sım 

(Sonu Sa. 4 Sü. 1) 

Portekiz 
Başvekiline 

Suikast 
Lizbon, 4 (A.A.) - Boğa mey 

danma yakın Zir cad. de B. Sa
lazara karşı bir suikast vuku bul
muştur. Bu sokaktaki lağıma ko
nulmuş olan kuvvetli bir bomba, 
başvekil her pazar olduğu gibi 
bugün de dostu doktor T oreado
nun evindeki küçük kiliseye dua 
dinlemek üzere giderken patlamı§ 
ve civardaki evlerin camlarını kır
mıştır. 

Başvekile bir şey olmamış ve 
dostu doktorun evine giderek a
yinde hazır bulunmu§tur. 

Şehir ·mutat sükQnunu mu hafa
za etmektedir. 

SOVYET 
Asker ve gemileri 
Adalardan çekiliyor 

Tokyo, 4 (A.A.) - Hsin}.cing· 
den resmen bildirildiğine göre, 
Sovyet ganbot ve kıtaları Bolşoi 
·:~ Senfua adalarını tahliye etme
ğe başlamışlardır. 

lktısat, Maliye ve 
Ziraat Vekilleri 
şehrimizde 

iktisat vekili Celal Bayar, mali-
ye vekili Fuat Ağralı ve ziraat ve-

Nafia Vek·ııı·m:--ız--s------- :-- kili Şakir Kesebir, dün Ankara 
ekspresine bağlanan hususi bir 

lsveç seyalıati oruyoruz: vagonla §ehrimize gelmiılerdir. 
Vekiller, Haydarpaşa garında 

, Ankara, 4 (Telefonla) - Na- kalabalık bir halk kütlesi ve mu·-
fıa vekilimiz B. Ali Çetinkaya be- Kavgadan sonra tat zevat tarafından kar,ılanmı,-
raberinde imtiyazlı şirketl~r u- lardır. 
mum müdürü B. Emin, Devlet De- maçın devamına Birkaç gündenberi Ankarada ik 
miryolları Cer dairesi reisi B. Se- tisat vekili Celil Bayar ile maliye 
dat, hususi kalem müdürü B. Ne- · nası/ müsaade vekili Fuat Ağrah arasmda itha-
jat olduğu halde, ailesi ile birlik- lat rejimini tayin edecek olan ka-

Telgraf adre.sf: Irutttn~ fsfanl)uı 
.. ~ Telef. 21413 (Yazı),, 24370 (idare)" 

Sayısı heryerde ----
10 

PARA 

Bu bir faciadır! 
Bulgaristandaki 

800,000 Türk 
Çocuğunu okutacak 7 ürk mektebi bulam1gor1 

tarlasında istediği gibi çalışamıyor 
Anayurda gelirken de pasaport parası Jçlo 
malını millkilnü satmağa mecbur oluyor 
Resmi Bulgar makamlarınm ver

dikleri dostluk teminatına rağ
men, Bulgaristanda eski çetecilik 
zihniyeti ile hareket ederek 
Türk düşmanlığını kendilerine ' 
mukaddes bir mefkure gibi gü
den bazı unsurlar vardır ki, işte 
bu müfrit ve çete terbiyesi gör
müş şımarıklar, Bulgaristanda ya
şaımakta olan 800 bin Türkü ted· 
hiş ve tazyik altında inletip dur -
maktadır. 

Yıllardanberi çeşit çeşit sebep
lerle, dayak ve hançerler altında 
can veren, alınları kara yazılı bu 
bedbaht ırkdaşlarımızın, bize res· 
men dost olan Bulgar hükumeti
nin sınırları dahilindeki mektep -
)eri kapatılmış, terbiye ocağı o
lan cemiyetleri dağıtılmış, vakıf 
emlaki yağma edilmi!, işinden çı· 
karılıp aç bırakılmış ve bütün bun 
lar koskoca bir varlığı imliaya 
kafi gelmiyormuş gibi, son za
manda takip edilmeğe başlanan 
çok gayri insani siyasetle, bu ıma
ıum insanların el ve avucunda ka
lan be! on parası da soyulup a· 
lınmağa başlanmıştır. 

Deliorman Türklerini kasıp ka
vuran Dobruca komitesinin öldü· 

rülen reisi St. Karaca 

Bulgaristan Türkü, yıllardanbe· 
ri içine akıttığı ıztıraba taham· 
mül edememeğe ve çoluk çocuğu· 
nun selameti namına artık Ana· 
yurda göç etmeğe başlamıştır. 

Çocuğunu okutacak bir Türk 
mektebi, bir Türk öğretmeni bu· 
lamıyan bir baba, milli benli ğini 
kaybetmemek için gözlerini Ana· 
yurt topraklarına çevirmiştir. Hiç 

(Sonu: Sa. 6 Sü. t) 

Müliiyim kazandığı kemerle ve onu kazanmak için uğraşırken 

te, bu akşam lstanbula hareket edildi? rarname üzerinde yapılmakta o-
etmİ§tir. D lan konuşmalar, sona ermiş, ka· k • • ı d 

B. Ali Çetinkaya. lstanbuldan a/ıa ne zamana ha- rarna~e pro~e.si hazırl~nmıştır. emer 1n1 a 1 
ayın onuna doğru, İsveç hükum~- dar saha/at da bögie Malıye vekılı Fuat Agralı rahat-

Mülayim Boğanın 

tinin daveti üzerine Stokholıne sız olduğu cihetle tedavi edilmek r;r B .k d. G S 
gidecektir. Çİi kin hal/erin deva- üzere Avrupaya gidece~, lkti~~t C ener - eşz taşz yen z; • QYQY · 

Nafia vekilimiz, lsveçten dönü· mına sebebiyet vekili Celal Bayar da bırkaç gun -
,ünde Almanyaya uğrayacaktır. şehrimizde kalarak bazı tetkikat- Güneş 1 - ] berabere 
Orada rla bir müddet kalması muh Verilecek ta bulunduktan sonra Ankaraya 
=~ir. (Yazısr 4 ünrii .mnfnda)_.,_ avdet edecektir. (Yazıları 1 VP. 6 mcz sa\ / ala11nız:.rl11) 

r:;; - --- 3 

romanımızla 
•• • 

surprız 

• u a ı! 
Ameırnkaınınn °11 1 Numaran o HaDH< DlYışmaıırilo 00 C@ın1 
ıcnonnınıgeır ve Çetesnınınını mlYıtn=nnş maıceıraıDaıro; ~©>y!ll 

glYln, cnınıayet, nııaııpnslhla(fl)<e<dJ<e(fl) kaıçoş0 ~alfll~a 
baskono, BhtDıras ve aşk saıflhıaDaıroaaa 

temin ettiğimiz hediyeleri kazanmak için ikinci sagıfadaki 
kuponlarımızı toplamayı ihmal etmeyiniz ! 





-
Ti/ odan nasıl korunmalıyız? 

Satıcıların dikkat etmesi 
· lizım gelen şartlar 

nelerdir? 
Okuyucularnnıza tifo salgının

dan korunma ıartlannı ve tifolu bir 
evde ne gibi §eylere dikkat etmek 
lbım geldiğini iki makale halinde 
hildirmİ!tik. Bugün de sahcılarm 
dikkat etme~eri lazmıgelen ve dola. 
yııile hepimizi al~dar eden çok 
mühim bazı ?rtlan daha bildiriyo. 
ruz: 

Bu arada şunu da unutmamalı. 
clır ki gerek hasta odasının ve gerek
se hasta olmıyanların yapacakları .te· 
mizliğin, hastalığın bulaşmasına kar. 
§I koyacağı gibi, genişlemesine de 
meydan vermiyeceği pek aşikardır. 
Herkes mutad temizliğini pek ala 
yapar. Fakat böyle salgın zaman· 
larmda bu itinalan biraz daha artır· 
malıdır. Tifo hazım yolile bulaştığı 
için bilhassa eller mutadtan fazla ve 
ciaha iti?alı ?'ıkanmalıdır. Bu yıkan· 
ma antiscptık mahlullerle tamam
lanırsa daha iyi olur. Bunun im· 
kanı olmazsa bol sabunlu su da bu 
işi görebilir· Mamafih hic olmazsa 
kolo~y~, losyonla bu i§i gÖrmelidir. 

Bın de elbise temizliğidir. Böy. 
ih~s~alara elbiselerle temas da teh· 

elıdır. Akabinde temas yerine 
dalgınlıkla elini sürebilir ve böyle
ce kendi kendini veya başkasını a~ı
layabilir. Binaenaleyh böyle hasta· 
lara ne :lbise ve ne de elle temas 
ctmemege gayret etmelidir. 

. Bu i~ler yalnız §ahsi kalmamalı
dır. C~nel .sağlığa. karşı saygm o . 
lan her ferdın çok ilgili olmaları 1a
znndır. Salgın zamanlarında ken -
dilerile beraber genel sağlığı koru
mada pişmeden yenecek maddeler 
satanların pek büyük vazifeleri var· 
a~r ve bunları yapmak onlar için 
hır yurd borcudur. Bunda ilk saf
ta gelenler bahçelerden meyve top-
~ayan1ar ve dükkjnlarmda satanlar· 
dır. Meyveyi gerek toplayan, ge· 
rek satanlar hastalık a§ılayabilirler. 
Hele ha~.talıktan kalkmış olanların 
u.~u~ .~uddet pornör oldukları dü. 
~unulurse iş daha fazla ehemmiyet 
ke~beder. Meyveyi toplarken de el
lerın temizliğine, mcyv°' elerin toz 

v k • 
topraga anşmamasına ve mümkün 
mertebe çok temiz toplanmasına 
dikkat etmelidir. 

Satanlara gelince: lşin en ehem. 
miyetlisi burada göze çarpar. Sey. 
yar satıcılardan tutunuz, dükkan sa
hiblerine kadar hiç bir kimse bunun 
farkında değildir. Hatta alan hile 
bunu düşünemez. (Yıkandıktan 
~~nra ye!1mesinde ne mahzur var)) 
dıyerek yemesinden çekinmez. l-IaJ. 
buki iş öyle değildir. Bu tehlikeli 
bir iştir. Meyvelerin satış vaziyeti
ni göz önüne getiriniz. Hele temiz. 
liğe itina etmiyenlerin · dükkanında. 
ki meyveler daima toz ve toprağa 
ma.ruzdur. Bir de ona sık sık müş. 
tenlere satış yaparken kirli ellerin 
temasını ilave edersek kirlilik iki 
misli olur. Bu arada tifo ba,ilinin 
bolluğu da düşüni.ilürse tehlikenin 
derecesini anlayabiliriz. 

Genel sağlığı böyle tehlikeli va
ziyete düşürmemek için meyve satı. 
cıları da itinalı olmalıdırlar. Hem 
kendileri hem de genel sağlık na • 
mma tehlikeli olan bu vaziyetin hiç 
olmazsa hafifleştirilmesi için ellerini 
sık sık yıkamalı ve dükkSnların te
mizliğine son derece ilgili olmakla 
beraber, herhangi bir antiseptik 
mahlulü bulundurmağa gayret et • 
melidirler. Dükkanın toz ve top
raktan ari olmasını ve meyvelerin 
sinek hücumuna maruz kıılmaması· 
nı temin edecek tedbirler almalıdır· 
lar.. Hepimiz biliriz ki sinekler de 
birçok gayri sıhhi yerlere konarak 
herhangi bi~ ~astalığı nakletmeğe 
Y?r~nn edebılırler. Binaenaleyh \:-u 
gıbı meyve satıcı veya meyve top
layı.cı1ann hu gibi tertibatı almakta 
gecıkmemeleri icabeder. Bu işi de 

son günlerdeki salgınla mücadele 
tertibatı arasına sokmalı, her ferd 
kendisine düşen ve genel sağlık na• 
mına olan bu ulusal vazifeyi yap· 
makta tereddüd etmemelidir. 

Bu arada iyi su satanlar ve süt· 
çüleri de unutmamalıdır. lyi . su 
doldurma ve satış işleri belediye 
kontrolünde ise de gözden kaçan kı· 
sımlan da olmak ihtimali vardır. Bu 
daha ziyade satıcılık yap~nm !tin.a 
etmesi zarur1 bulunan vıcdanı ~~r 
harekettir. Belediyenin kontrolu 
altında bulunan yerlerden doldur • 
maz da herhangi bir yerden dol~~
rarak getirebilir. Herkes ~u getu;· 
len kaptaki mühürün beledıyeye aıc:l 
olup olmadığını tetkik ede~?z. ~u 
şekilde hile karı§ması da musteb ad 
değildir. 

Bir de böyle hileli olan suların 
doldurma şeklini düşünmelidir. Kim 
bilir ne kadar gayri sıhhi doldurulu· 
yor. Sucuların da bu işlerde ilgili 
olmaları yurd ve vicdan borcudur. 

Her ne olursa olsun böyle salgın 
zamanlarda kaynatılıp soğutulma· 
dan içilmemesi, meyvelerin çiğ 
yenmiyerek komposto şeklinde ye· 
nilmesi çok uygun ohır. . 

Şimdiye kadar yazılan aft, hasta· 
yı ayırma, dezenf eksi yon gibi hal
kın yapabileceği en kuvvetli müca· 
dele temin edildikten sonra tifodan 
korkmağa mana yoktur. Elverir ki 
bunlar ta_m ve yerinde yapılsın. Bu
nunla beraber daha bazı tedbirler de 
vardır. Onlar da sırasile yazılacak· 
tır. Bu sahada halkın hükumete 
zahir olmasile bu .salgının önüne ge-
çilmiş olur. Onun içindir ki mede· 
ni şehirler halkile hükumet müşte· 
reken çalı§tıktan sonra her tür1ü 
fenni tedbirler de alınacağı için 
korkmazlar. Fakat tekrar tekrar 
yazıldığı gibi halkın da hükumete 
zahir olması lazımdır. 

Hükumet sıhhi te§kilatı; bir ev· 
de salgın hastalık görünce o evin 
kapısına (Bu evde salgın hastalık 
vardır, girmeyiniz) diye bir levha 
fsa:. Fakat her evin önüne bir po-
ıs ıkame etmesine imkan yoktur. 

Medeni ve mütekamil insanlar bu· 
nun ne demek olduğunu müdriktir. 
Kendi kendilerine vaziyetten içtinab 
etmeleri icabeder. Hükumet aşıyı 
bedava temin eder. Fakat herk~i 
kolund .. "ki' . a.n s~ru ıyerek aşıya götür-
me8ıne ımkan Yoktur. 

. Günden güne tifoya tutulanların 
mıkdarmın azalması, halkın, salgın· 
la olan mücadele şartlarına riayet 
etmekte olduğunu göstermektedir. 

KURUN Doktoru 

PRAG SERGiSi 
Çekos1ovakyanm merkezi Prağ 

§~hri~de §İmdiye kadar pek az gö 
rulmıit büyük bir sergi açılması 
takarrür etmİ§tİr. 

1942 de açılacak olan bu sergi
Y_e bütün Avrupa devletlerinin iş
hrak etmeleri temin edilecektir. 

Sergi komitesi şimdiden teşek
kül etmİ§, sergi etrafında hazırla
dığı büyük bir raporu ticaret ne· 
zaretine vermİ§tİr. 

[Yeni e~erler] 

Arkltekt 
Bu ay lık Derginin 76 mrı sayısı 

Zf'!ngin ınUnderccat ile çrkınrştır. İçin
de Hn:o <_;a, dar oğlunun eski Türk 
sanatının , Çin, Himl, , e lran sanalına 
te irlni, Prof. İng. Vagnerin İstan· 
hulda rnünakaliit meseles-i, ı;ehirlerde 
ye§il nuntaknlor isimli makalelerden 1 

başka ıninıar evfi Arkanın Ankara
da bir apartını 11, mimar Abidin Mor 
taşın hir C\' İ mimar Tecmfttin Emre 
\C nıi ıııur Kfnınl Teti~in 1zınirde 
ra!ltıkb:-ı \ illalar ile di.in) a mimari 
hah~rlerinılt'n hahsctmektedir. 

z .•• - zv -

TiFO Deli mi? Şeker ve .fekerleme 
"' . Yoldan geçenleri sila- yapan muesseseler 

Alınan sıhhı tedbırler- h h d f t t b. k Umumt kontrol bugUn 
den sonra azaldı ına e e u an ır ız ba,11yor 

Kıııltoprakta yoldan geçen adam· Bir nıiiddeıtenheri Belediye tara• 
Bugün umumi bir ıarı heder tutarak ate§ eden bir genç rındun, ~eker, ı;ekerleıne, pasta, c;iko

kız dün polis tarafından yakalanmış, lata hiskfö i ' e em~ali şeyler yapan 
toplantı daha hakkında takibat yapıJmağa ba§Jan· YC satan tnÜC:-Eese)er hakkında hazıl"" 

mıştır. Mesele şu suretle meydana ]anmakta olan talimatname bitmiı• 

Yapılacak çıkmıştır: tir. 
Kızdtoprakta oturan l\lara;;lı İh· Bu talimatnameye göre, sehrimiz-

Memnuniyetle haber aldığımıza 
göre, son günlerde şehrimizde tifo 
vakaları azalmı§tır. Son yirmi dört 
saat zarf mda ancak yedi vaka kayd· 
edilmiştir. Bunlardan birkaçının da 
tüodan ba§ka bir hastalık ol~uğu an· 
la§ılmı~tır. 

Sıhhat Vekili Refik Soydanım şeh· 
rimize gelmesinden sonra alman çok 
esag]ı tedbirlerin tifo vakalarmı bir
denbire azalttı~ı görülmüştür. Bu 
cümleden olarak bugün de sıhhiye 
müdüriyetinde, Sıhhiye Vekaleti hıf· 
zıssıhha dairesi miidürü, lııfzıssıliha 
müesseseııi, birinci müdürü, İstanbul 
sıhhiye müdürü mütehassıslar ve has
tahane ı-erlahiplerinin iştirak.ile bir 
toplantı yapılarak umumi vaziyet bir 
daha gözden geçirilecektir. Toplantı 
da yeniden alınacak tedbirler teşeb
büs edilecek. Sıh1ıat Vekaletine veril· 
mek üzere bir de rapor hazırlanacak
tır. 

Diğer taraftan öy1endiğine göre; 
son birkaç gün zarf mda tifo sanılan 
bir hastalığa daha rastlanmağa başlan 
mıştır. Tifo sanılan bu hastalık teh· 
likeli değildir. Bazı doktorların ifa· 
desine göre; tifo şüph.esi veren bu 
hastalık üç günlük bir liumma olup 
papaYaçi humması denilmekte, 3·5 
gün sürmekte lliçhir tehlike gösterme· 
den p;e<;mek:te<lir. 
Bursa ticaret odasının 

bir mUracaatı 
Bur.sa Ticaret oda ından §ehrinıiz 

odasına bir mektup gelmiş, dükkin 
·ve mağazaların saat 7 de kapanmala
rının haİıgi kanun ve esasa istinaden 
yapıldığı sorulmuştur. 

Oda hu lnısm.ta tetkikat yaparak 
cevap verecektir. 

Beynelmilel ticaret kongre
•lne gldeh delegemiz 

dönüyor 
Berlinde toplanmış olan beynelmi· 

Jel Ticaret kongresi bitmiş. kongrede 
hazır bulunan muhtelif milletler Ti· 
caret odaları mümessilleri memleket
lerine hareket etmi§lerdir. 

Şehrimiz Ticaret odası namına 
ıiongreye iştirak eden :Mitat Nemli 
birkaç güne kadar İstanhula dönmüş 
bulunacaktır. 

Vall veklll yarın geliyor 
Evvelki gün Ankaraya ~itmiş olan 

Vali vekili, emniyet umum müdürü 
Şükrü yarm ~elırimiz~ dönecektir. 

Vali ,·ekiline gelinceye kadar, vi
layette muavin Hüdai Belediyede 
nına' in Ekrem vekalet edeceklerdir. 

Yeni takas heyeti 
işe başladı 

İktısat Vekaleli taraf mdan görülen 
lüzum iizerine hazırlanan bir karar 
name ile mewut takas lıt!yetleri Iağv
edilerek daha geni~ tcşkiJatlı yeni ta· 
kas lıevetleri kurulmuştur. 

Teı~nrnzdan itibaren vazifeye baş· 
layan yeni takas lıeyetleri, biri Mer· 
sin, biri İzmir diğeri de İstanhul
da olmak üzere üç tanedir. 

Sehrimiz takas heyeti cJc bu arada 
lağ~edilıuif, üç kisi açıkta kalmı§tır. 
Yeni heyet. reisi, İstanbul Türkofis 
müdürü Sabri Kaya, kambiyo müdü
rü İhı:ıan Rif at, İş Bankası ikinci mü
dür ,·e yeniden tavin edilen Türkofü 
raportii;ü Cc' al Tahirden mürekkep
tirlcr. 

E--ki heyette ha§katiplik yapan Ce
mal Necatinin dört yıllık tecrübe 'e 
muameleye ,·ukufu göziinünde tı.ıtu-
1arak takas lıe,·etine mÜ§avir olarak . . 
tayin edilmiştir. 

Taka!'! lıeveti, İktısat Vekaletinden 
aldığı yeni. direktif iiıerinden c;ahş· 
makta hir muameleyi ertesi güne bı
rakmamaktadır. 

san, iı-tasyon ho) unda gaz şirketi mii· de hulurı ıın hu gihi müesseseler!??. 30 
fetti§lerin<len ~urinin e\'jnin öniin- 1cmmuzdan itibaren talimatnamenin 
elen geçerken p;enç Lir kızın pencere· irap ettİrlliği bütün asri Yetıaiti alma• 
den kendisine hiiYilk bir maYzerle ları Ye bu suretle işlerine devam et· 
nİ§an aldığını <lelıietle görmü~, lıcde· meleri lazım gelmektedir. 
fi küçültmek için hemen kendisini Fakat buna rağmen müesseselerin 
yere atmıştır. Fakat İhsan hareketin· heniiz buna ait bir hazrrlıli yaptık
de geç kaldığı için silah üzerine doğ- ları göriilmemİ§lİı-. 
rn birdenbire pat]aınıştır. Bu itibarla bugünden itibaren ~eli. 

Fakat bir tesadüf eseri olarak İh· rimizin her tarafında umumi bir 
san kazadan g(iınleğinin atılan kur kontrol yapılacak, şimdiye kadar lıiç 
şunla delinmesile kurh!_lmu~ , korku hir te. isat yapmayaµlar, daimi encü
' 'e heyecan içinde c;oJuğu karakolda men kararile kapatılarak, noksanı 
almıştır. olanlara (la noksanlarını tamamla• 

Sonra .la ~ilahı atan Nurinin 19 mak iizere ay ba~ına kada'..· mü,aade 
ya~ın<luki kızı SeYinç karakola ce1h- edilecektir. 
edilmiş. kullandı~ı ma,·zer lıistemiıı
deki silahı müı;adere edilerek tahki· 
kata başlanmı~trr. 

Kızılay haftası 
devam ediyor Yumurta ambalAJları 

Şehrimiz Ticaret odası tarafmclan Kızılay kunımu tarafından birlta~ 
yumurta ambalajlarında rende tala§ı günclenberi yapılmakta olan şenlik.le· 

re diin de devam edi1mis, Üsküdarda 
kullanılması lıakkmcla yumurta ih- • 
racat bölgelerine yapılan tamim çok ve Doğancılar parkında büyilk bir 
iyi neticeler ,·ermiştir. tören yapılmı~trr. Törene Kızılay üye 

Uzunköprü ve hazı yumurta ihraç lerinden haşka kesif bir halk kiitlesi 
de iştirak · etmi~, Fenerbahçede de 

eden iskelelerden odaya gönderilen 
mektuplarda, büyiik faydalar Jıaııtl çarşı emaf r ayrıca toplanarak eğlen• 
Id ... h k 1. mi~tir. o ugu ildirilme te tamimin •Öyle-

re kadar te~ınil edilmesi istenilmekte- Kızılay haftasr daha üç gün deYam 
edecek, muhtelif Fcmtlerde §enlikler 

dirOda hu liusmta ikinci bir tamim yapılacağr gibi gece de müsamereler 
tertip edilecektir. 

yaparak köylere ~öndenniştir. Öğrendiğimize göre, Kızılay önil• 
TÜRK VE INGILIZ MOZELE· müzdcki ayın ıs ıinde bir Çınarcıli 

RI ARASINDA Cleniz gezisi tertip edecektir. 
Askeri müzemizle İngiliz cukeri Bu gezide. caz ve eaz bulunacaJC, 

müzeleri arasında bir fotoğraf ~ahjlli köprüden k:alkı.calt vapur hü· 
mübadelesi anlatması yapılmı, - tün ~\'dalara uğradıktan sonra Çinar• 
tır. cıga gidecek. gece saat birde köprüye 

Bu anlaşmaya. göre; İngiliz mü- cl<inece'ktir. 
zeleri Türk cephelerine ait 2500ı-------------
Türk müzelerinde İngiliz cephele· hazırlıyarak birbirlerine gönderer 
rine ait 1500 resmin kopyalarını ceklerdir. 

işaretler: 

Makine sevgisi ucuzluk 
Çölde serinlik, istiva güneşinde 

gölge ne ise hayatımızda u~~~l":k 
böyle mütemadiyen b~ledı~~~ı~, 
umduğumuz, varmak ıstedigımız 
bir hayaldir. Fakat bu hayal hakikat 
olmak imkanını her 'zaman yanında 
taşır. Her zaman ona erişebiliriz .. 
Fakat, ucuzluğu elde etmek, kuşla
ra ökse koyar gibi fiatlan etiketlere 
yapıştırmak demek değildir. Sopa 
ile inen fiat, ucuzluğun dile en ko
lay gelen çaresidir. 

Ucuzluğa türlü türlü yollardan 
gidilerek varılır. 

Bizde ucuzluk deyince az gün
delik, çok çalışma akla gelir. 

Yahud biraz daha insaflıca ham 
maddeyi ucuza maletmek düşünü· 
lür. 

Seneler var ki memlekette bun
ların hepsi s1;o'ı sıraya tatbik olun
du. 

Hakiki ucuzluk, bence henüz 
bizim için keşfedilmiş olmayan bir 
sahadır. biz henüz bu nokta üzerin
de itiyadımız olmadığı için düşün· 
mek istemiyoruz. 

Makinelerin ömründen bahset
mek istiyorum. Makineler bizde 
gayet kısa bir zaman yaşıyorlar. son. 
ra pek genç çağda hurda bir hale gİ· 
riyorlar. 

T akaide çalışan otomobilden, 
fabrikada işliyen makineye kadar .. 

Makineyi parçalayan, kısa za
man içinde tanınmaz hale koyan ve 

V.azan: Sadri Ertem 

gene kl!ıa zaman içinde yenisini sa· 
tın almaya icbar eden kuvvet kısa~ 
bizim makineye kQ,rşı duyduğumuz 
yabancılıktır. Onu kullanmak işin.e 
de henüz acemilik devresi geçiriyo
ruz. 

Acemi süvarinin altında at ne 
İse aceminin elinde makine de o ka· 
dar verimsizdir. 

Makineyi iyi kullanacak ve onu 
muhafaza edecek imıanı yeti§tirmel( 
lazımdır. Makineyi korumak, onu 
muhafaza etmek bilgi kadar da sev• 
giye dayanır. ı ---Ucuzluk davasının ba§ucunda 
makineyi müsrif bir adam cömerdli· 
ğile harcayanlarm yaşadığı bir mem
lekct te ucuzluk bir hayli zaman ha· 
yal olarak kalmaya mahkumdür. 

Sırf ucuzluk bakımından, onu 
memlekete maletmek için yapılacak 

hareketlerden en mühimmi makineye 
çok kalifye işçi bulmaktır. Kalifye 
işçi bulmak sözle, lafla, temenni 
ile elde edilmez. Teknik terbiye, 
imkan ve işte ihtisasa kıymet ver • 
mekle elde edilir. 

Türkiyede ucuzluk meselesini 
teknik terbiyenin gerçekten yerleş· 
mesi, muvaffak olması şartile te • 
min edebiliriz. 

Anlamayan, işletemiyen ada. 
mın elinde çelik, ucuzluğun değil, 
pahalılığın mikyası olur. Ucuzluk 
istiyenler, ve böylece bir memleketi 
pazar haline koymak arzusunda o
lanlar teknik bilgiyi ve makineyi 
koruma sevgisini teşkilatlandırma • 
ya mecburdurlar. 
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Soruyoruz 
Dünkü maçta oJan kavgadan 

M>Dra, anlamayız hakem nasıl bir 
aütünce ile musirrane düdük' ça
larak takımları oyuna davet etti 
ve nihayet mahalli inzibat amiri 
ae az evvel birbirini gırtlaklıyan 
bu yirmi gencin tekrar ıahaya çı
karak maç yapmalarına göz yum
'.3 ? uu. 

Kavgaya sebebiyet veren oyun· 
cuları tecziye etmeğe lüzum gör
miyer. bir ha.kem, ait olduğu yere 
vereceği raporda bu kavgayı ve 
kendi hareketini nasıl izah ede· 
cek? 

Dün hakemin '6u hareketi, ikin
ci ve daha mühim bir kavgaya 
~a sebebiyet verebilirdi. Nitekim 
:münakaıadan sonra baıhyan o· 
yun esnasında telaneler birbi· 
rini takip ediyordu. Bu gibi hare· 
ket ve idaresizlik1er sporumuzun 
gerilemesine ve disiplinsizliğe yol 
açmaktadır. 

Biz temiz bir spor istiyoruz. Bu
nun için de her .şeyden evvel oto· 
riter hakemlere ihtiyaç vardır. 

Fransız nakliye 
sistemi 

f(Ba§tarafı I inci sayı/ada) 
edilen yeni kıymetten sonra bir 
ôaki fiat farkını ortadan kaldırdık. 
Hepsini bir 8eviyeye. bir kıymet hi· 
zasına getirdik. Hükumet bu ka • 
ran vermezden evvel Londra ve 
Yaşington ile gizlice müzakerelere 
girişti ve anlaştı.. Bundan sonra 
Fransa. lngiltere. ~merika ara • 
smda müşterek bir para siyaseti ta· 
kib edilecektir. Fransız frangmm 
kıymetini küçültürken dünyanın 
içinde bulunduğu finans keşmeke • 
§İni de ortadan kaldırmak için ha • 
:zırlanmış beynelmilel bir planın tat· 
bikine girişmiş bulunuyoruz ... 

Leon Blumun bu _,özleri bir müd· 
det maliye aleminin gözlerini ka • 
maştrrdı. Fransayı mali buhrandan 
kurtarmak için alman tedbirlerin 
Clünya yüzündeki para kargaşalığını 
da. kaldıracağı zannı hasıl oldu. 

Hakikat halde ise Leon Blumun 
sözleri mali bir zaafı örtmek için 
müracaat edilen siyasi bir edebiyat
tan başka birşey değildi. lşte o gü
zel sözlerin mahiyeti bugün fiili ola
rak ortaya çıkmış bulunuyor: Fran· 
sız frangı Leon Blum hükumetinin 
tayin ettiği fiatta da tutunamamış -
trr. Bu defa Chautemps kabinesi 
Fransız frangının sabit bir altın kar· 
şılığı usulünü kaldırmıştır!. Yani 
Fransız frangı da isterlin gibi altın 
esasından tamamen ayrılmıştır!. 

Bu karann ameli neticesi şudur: 
Leon Blum zamanında bir isterlinin 
mukabili 75 franktan l 02 franga in
dirildiği halde şimdi bir isterlin ile 
125 frank satın alınabilecektir. Fa
kat bu da tahmini bir kıymettir. 
,Çünkü frangın artık altın karşılığı 
olmadığından ve altın mukabili ne 
olduğu da malum bulunmadığından 
bugün tahmin suretile takdir edil. 
len l 25 rakamı yarın 130. yahud 
140 olabilir. 

Bu tedbirin alınmasına sebeb 
Fransız hazinesinin bütçe açığı neti
cesi olarak tamtakır kuruması oldu
ğuna göre acaba Fransız hükumeti 
Fransız bankalarındaki altmlan mü· 
sadere mi edecektir? Bu ihtimal ta· 
bii olarak hatıra gelen bir mülahaza. 
dır. Netekim Leon Blum hükumeti 
de frangın altın kıymetini 65,5 mi· 
1igramdan 43 - 49 miligram dere· 
cesine indirdiği zaman Fransız ban
kalarındaki altın külçelerini yeniden 
kıymetlendirmiş, aradaki farkı hazi
ne hesabına zabtetmişti. Vaktile İn
giltere hükumeti isterlini altın esa
sından ayırdığı zaman memleketteki 
ibütün altın stokları üzerine ambar
go koymuştu. Her halde frank me
selesinin aldığı bu yeni şekil göste· 
riyor ki F ransadaki mali buhran. te
siri ya1nız F ransaya münhasır dahi
li bir mesele olmaktan ibaret kalnu· 
yacaktrr. Hatta daha şimdiden bey
nelmilel ekonomi alemini her su • 
retle aJ!kalandıracak bir mesele ma· 
hi1-etini almq aa~labilir ~ I 

TunceG'nde 
bayındırllk 

Dev adımlarıyla ilerliyor 
Mektepler, Halkevi binaları, 
köprü ve su tesisatı yapllıyor 
Elaziz, 4 (Hususi) -T uncelin

de bayındırlık faaliyeti. Cumhuriye• 
tin diğer büyük işleri gibi. dev adnn
larile ilerlemektedir. 

Bir taraf tan. aulann biribirin • 
den ayırdığı iki toprak parçasını bağ 
layan beton köprüler kurulurken, 
diğer taraftan yeni bir hayat mem· 
baı olan bir mekteb binası yapılmak
tadır. 

Yol. kışla, karakol, ziraat. 
makine, telefon.. Bir tek kelime ile. 
medeniyet kadrosu Tun celine Cum
huriyet damgasıni vuruyor. 

Dün burada. bir milyon liraya 
yakın bir mikdar üzerine başlayan 
bayındırlık işlerinin ihalesi yapıl • 
nuştır. 

52 kilometrelik Mamak - Tit
rek yolu §ose olarak yapılacaktır. 
Bu yolun ayrıca 40 kilometrelik 
tesviyei türabiyesi vardır. Yolun in· J 

şaatı 220 bin lira tutmaktadır. 
Siyin ve Nazilirde inşaatı 600 bin 

lira tutan askeri kışlalar yapılacak
tır. Ovacrkta subay daireleri inşa
atı 44 bin liraya ihale edilmektedir. 

Son üç ayın bilançosu bu rakam· 
ları kat kat aşacaktır. 

Artık T uncelinde silah sesi yeri· 
ne. radyo sesi. telefon. destere ve 
çekiç sesi geliyor. Tunceli Ankara 
kadar bizim olmu§tur. 

Yalnız Tuncelinde değil, bütün 
Şark elierinde kalkınma hareketi 
inkisaf etmektedir: 

Ağrının Katamero kazasında bir 
ilkmekteb binasına 11 hin lira sarf 
edilmiştir. Ağrıya güzel bir halke
vi binası, Karakösede de 20 bin li· 
raya şehir gazinosu yapılmaktadır. 

Beslide asri bir belediye binası, 
Şalgam' da Vana iyi su içirtmek için 
yalnız 20 kilometresine 45 bin lira 
harcanan bir kanal açılmaktadir. 

ispanya hükUmetinin 
(Ba§ tarafı 1 incide) nıi 30 tane k'adar mermi -' atmışsa da 

billiassa şehrin etrafında bir mulla- kimseye bir şey olmamı§tır. 
faza çemberi bulunmadığı için müş· Hasarat ehcmmiyetsizdir. Biraz 
kül olduğunu beyan etmi§tir. sonra Vilassor damar açıklarında ay-

General beyanatında ıu sözleri ili· m gemi bir yelkenliye taarruz etmiş 
ve etmiştir: ve yelkenli San Poldemara iltica et-

''Şimdiki halde sulhdan balisetmek miştir. Dalıa sonra asi gemisi bir ba
curnhuriyet ve onun hükumeti için lıkçı kayığını aramış ve niliayet cum
yanhş bir hareket olur. Harpten hah- huriyet tayyarelerinin takibi karşı
setmeıi ve sulh ba,hsini sonraya, ordu· sında kaçmaga mecbur o1mııştur. 
larmıızm dalıa iyi şartlar altında bu· • • • • • 
lunacağı zamana bırakmak daha mü- Dahılıye Vekılımız 
nasip olur.,, .. • 

iSPANYA PRENSi EVLENDl, Bukreşten geçtı 
MEMLEKET/iYE GELiYOR.. Macaristan yolunda 
Havana 4 (A.A.) - İspanya tah- B"kr 4 (AA) _ An d lu 
d d'"" ..... il u eş, . . a o 

tm an vazgeçme ıgı ogren en pr~ns Ajansının hususi muhabiri bildiri • 
Alfons da Bourbon, gere, merasını 
yapmadan İspanyol milyonerlerinden 
Antonio Zamuranın evinde Martha 
Recford isminde 23 yaşında bir kızla 
evlenmiştir. 

Prens Havana civarmda bir çiftlik· 
te biraz ay kadar kaldıktan sonra 
zevcesile birlikte Sefillaya gideceğini 
söylemiştir. 

'A.SlLERlN lLERLEDİGl YOLLAR 

yor: 
Moskovaya gitmekte olan Dahi

liye Vekili ve Parti Genel Sekreteri 
Şükrü Kaya refakatindeki zevat 
ile beraber bu sabah Köstenceye gel· 
miş ve Romen hükumeti namma 
hariciye vekaleti siyasi müsteşarı, 
hariciye hususi kalem direktörü, şe· 
hir adına da Bükreş yalisi, emniyet 
direktörü tarafından karşılanmıştır. 

Bilbao 4 '(A.A.) - Havas ajansr Bükreş maslahatgüzarımız, Kös· 
nm muhabiri bildiriyor: tence baş konsolosumuz ve konso· 

Dün ve e"'·elki gece asilerin Navar losluk erkanı da istikbalde hazır bu
livalan cephesinde ilerlediklerini hu lunmakta idiler. 
sabah burada henüz kj.rme bilmiyor- Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, 
du. Hükfurıetçiler artık hiçbir muka- Köstenceden Bükreşe kadar olan se
,·emet göstermemektedirler. Sureti yahatlerini Romen hükumeti tarafın 
umum.iyede zannedildiğine göre cum· dan tahşis edilen ve Köstence -
huriyet orduları kumandanlığı hu Bükreş trenine bağlanan hususi va
aralık kuvvetlerini Santander civa- gonla yapmışlar ve saat 1O,14 de 
nnda tah§it etmekle me§gu1dür, Bükreşe gelmişlerdir. 

Salamanca 4 (A.A.) - Alhadetor B. Şükrü Kaya BülCreş istasyo-
mes şehrinin hükfurıet tayyareleri ta· nunda, Sovyet elçisi ve elçiliğimiz 
rafından bombardımanı neticesinde erkanı tarafından selamlanmıştır. 
Santiago hastahanesi lıarap olmuştur. Dahiliye Vekili ve Parti Genel 
30 kadar yarah vardır. Sekreteri Şükrü Kaya, kısa bir te-

'A.SiLERl N 'ABLUKASI vakkuftan ve şehirde ufak bir ge-
Londra 4 (A.A.) _ Reuter ajansı zintiden sonra Peşteye doğru seya

Burgostaki askeri hükumet tarafın- hatine devam etmiştir. Şükrü Ka
dan yapılan beyanatı neşretmektedir. ya, Macar hududuna kadar olan 

Bu beyanata göre Santander mm· yolculuğunu Romen hükumeti ta • 
takasmm ablukası müessir olmakta rafından tahsis edilmiş bulunan hu
ve Canerias. Daco '\'e Baleares genıi· susi vagonda yapmaktadır. 
leri ile silahlı balıkçı gemilerinden ltalyada ~UyUk manevralar 
mürekkep bir filo Santander civarın- Roma~. 4 .. (A.A.) - Bu sene iki 
ki' Asturya sahillerini muhafaza et- yerde ıbuyük İtalyan manevralan 
mektedir yapılacaktır. 2 ağustostan 9 ağuı 

BU 
0

TAYYARE KIMiN?. tosa kadar Po vadisinde, 12 ağus· 
Londra 4 '(A.A.) - Hüviyeti meç· tostan 19 ağus~o.sa kadar da Sicil

liul bir tayyarenin İspanyanın şima· yanın batı ~8:hılınde • • • 
linde ademi müdahale k'ontrolünü B. Musolını . yalnız Sıcılya ma· 
temin eden iki İngiliz muhribinin nevralarında hazır bulunacaktır. 
bulundukları noktanın bir mil ileri· Liret düşmeyecek 
sine iki bomba atmış olduğu amirallık Roma, 4 '(A.A.) - Giornale 
makamından bildirilmektedir. D'1talia gazetesinde Gayda, Li-

B/R BOMBARDIMAN retin Fransız frangını takip etmi-
Barselona 4 ( A.A.) - Taragova· yeceğini temin etmekte ve frangın 

dan bildirildiğine göre bir asi harp tekrar düşmesinin dahili bir hadi· 
gemisi hu sabah Aragon ile Antaf ula se olduğunu, frank ile liret arasın 
ara~mdaki Katalonya sahilinin muh· da hiçbir münasebet mevcut ol~ 
telif no'ktalannı topa tutmu5tur. Ge· ma'dığını söylemektedir~ 

-- - ../""':· .. . 

MülAyim Amerikan 
Boğasını yendi 

1-lakemlerden biri BoOanın kemerini 
Mülayime verdi 

Fakat güreş berabere ilan edildi 
~erik'an boğası Bulliumarla Mü· ı kolunu büküyor. Mülayim hazan alta 

layim dün Taksim stadyomunda re- dü§üyorsa da çabuk ay8:ga 1Wl0yor11 , 
vanş maçlarını yaptılar.. Çok entere· BOGA BÖGÜRUYOR.. 1 
san olan hu güre§ten evvel diğer bazı Mülayim ikinci defa BuDrumann 
pehlivanlar karşıla~tılar. Güreşleri ayağını büktü. Amerikalı itin kolayı• 
sırasına göre yazıyoruz: nı bulmuştu: Kenara doğru kaçtı. iki 

Saat on altıda pehlivanlar ringe kolunu dı§an uzattı. Tabii liakem 'dü• 
çıktılar. Halka takdim edildiler. dilli çaldı. Ayağa kalktılar .• Boğa lie~ 
Stadyom hayli kalabalıktı. İlk olarak ayağa kalkışta böğürüyor, Mülayimin 
sekiz yaşında Selim pehlivan ile ağa ayaklarına atılıyor. Fakat hir dakika 
beysi dokuz yaşında Hasan pehlivan sonra kendisini yerde buluyor. Bir 
güre~tiler. · ara Bulkumar sağ dizini yukarı ltaldı· 

Bu iki kü~iilt pehlivan şimdiye rarak Mülayimin çenesine vurd0.ı 
k'adar yağlı güreş yapıyorlarmış .. Dün Milliyim buna çolı? kızdı. '.Amerikalı"' 
ilk defa serbest güreş yaptılar. On yı belinden tutup yere savurdu.. Orta 
dakika sonunda Hasan kardeşi Selimi hakemi buna müdah"ale etti. Bu mü· 
tuşla yendi. dahale haksızdı. Çünkü güre~ kırur 

Bunlardan sonra Dinarlı Mellme- ya olacaktı. Mülayim orta hakeminin 
din kardeşi İsmail ile küçüli orta hi- müdahalesine kızıyor: 
rincisi Süleyman güreştiler. -Çekil yahu! Güreşeceğim diyot"" 

Y arnn saat süren hu güreş sonunda Güreş ICızıştL 'Amerikalı yerde Mü· 
ikisi de berabere kaldılar. }iyimin altında ezilmekten ırurtul· 

İsmail boynunun kanamasına rağ- mak için mütemadiyen kenara kaçt" 
men güreşin uzatılmasını istedi. Fa- yor.. Mülayim buna içerliyor. Ame
kat ewelcc güreş yarnn saat olarak rikalryı bacaklarından tutup içeri sü· 
teshit edildiğinden hakem heyeti tara rüklüyor. FakatJBulkumar ipleri bir 
fm<lan uzatma teklifi liabul edilme- türlü bırakmıyor ki .. Ne yapsın? 
di. Mülayim hakeme sesleniyor: 

Ürüncü olarak İzmirli Hüseyin ile - Şuna söyle yahu .. İçeri gelsin.. 
büyük: orta birincisi '.Ali Ahmet peh· Güre§ mi yapacağız, yo~a liedi fare 
livan karşılaştılar. Altı dakika 38 sa· oyunu mu oynayacağız. 
niyede Ali '.Ahmet tuşla galip geldi. TUŞLA. MAl:LÜP OLMACA 

Bunlardan sonra Molla Mehmetle RAMAK KALMIŞTI .• 
Hayati güreşti. 15 dakikada Molla Bulkumar böyle ~eylere pi§km 
Mehmet tuşla Hayatiyi yendi Maksadı ayağa kalkmak. Bu suretle 

MÜLAYiMLE ~MERlKALI ezilmekten kurtulmak.. Fakat çoJt 
'KARŞI KARŞIYA geçmeden Milliyim bir telime ile Bo• 

Saat altıya gelmişti. Amerikan Bo- gayr yere düşürüyor. Bacaklarını hü· 
gası Bulkumarla l\lülayim. ringe çık- küyor. Boğa bir aralık'. Mülayimin 
trlar. Amerikalı güreşi bir saat olarak ayagmı tuttu. Büküyordu. Bir kurtul· 
teklif etti. l\Iülayim kabul etti. Ame- madan sonra yine bir ayağa yapııtL 
rikalı yanın saatte beş dakika ara ve- Büküyordu. Can acısmdan bunun 
rilmesini de istedi. MülAyim i.t!*Yece· kendi ayağı olduğunu far "etii, ·~( 
ğini söyliycrek hunu JQabul etmedi. raktr. '"' ff·,."'v,, 
Güreş yarr Pankras şeklinde olaca1'· y arrnı saati geçmisti. Mülayim yi· 
tı. Güreşe başlamadan evvel Mülayim ne Kumarın sol ayagmı ansızın kaptı. 
'.Amerikalıya ait kemerin ortaya geti- Büktü, büktü '\'e Kumar mecburi şe• 
rilmesini E"Öy]edi. Kemer getirilerek kilde sırtüstü döndü, Hakem ,.Bir 
yan hakemlerinden Suyolcu 1\Iehme· iki .. ,, diye saniyeleri saydı. Bir saniye 
de verildi. Boğanın meneceri Zibisko dalıa yerde dursaydı Bulkumar tu~Ia 
da i\Jiilayinıin 500 liralık çeki verme- mağlup olacaktı. Çabuk kurtuldu. 
sini iatedi. Mülayim yenilirse parayı Bundan sonra Mülayim bir kere 
terkecleccğini lıalkm önüm1e söz ver- daha tuş yaptı. Hem üç saniye .. Fakat 
di. İ Güreş ha~ladr. ringin dışında olduğundan kabul edil 

Ik hcş dakikayı iki güreşçi birbir medi. Boğa fena halde şişrnİ§lİ. :Müte· 
lerinin km"'·etlerini denemekle geçir madiyen dışarı kaçıyor, Mülayim içe
dilcr. Altıncı dakikada Mülayim an· ri çekiyordu. Oyun bu şekilde niha• 
sızm Boğanm bacaklarına saldırdı. yet buldu. Bulkumar feci bir şekilde 
Koh1ndan kapıp yere attı. Boğa ça· ezilmişti. Meneceri mütemadiyen sa• 
hnk döndii. Tekrar ayağa kalktılar. atine bakryor, güre~in biran evvel bit-
1\Iütemacliyen birbirlerinin k'af alarr mesini istiyordu. 
nr itiyorlar.. :Mülayim ller güreşte Nihayet bir saat tamam oldu. Mü• 
yaptı~r gihi Bo~aya bir çelme taktı. Hiyim hükmen galip olmn§tu. Buna 
Yere diisürdii. Bulkumar garip sesler rağmen Kumarı tuşla yeneceğini söy• 
çıkarıyor, ~ok kuv..-etli nefes alıyor. Jiyor, Boğayı ringe çağırıyordu. Boğa 
Ru ara :;\fiilayim Kumarın ayağını böyle şeylere pi~kindi. Ringten çıktı. 
hiiktii. Kumar kollarını iplerden dışa- Suyolcu Mehrnedin önünde duran 
rı ıızaur. Hakem düdük çaldı. Bu şe· kemerini aldı gidiyordu. Mülayim aı
kilde tehlikeli bir vaziyetten kurtul· kasmdan yetişti. Kemeri elinden zor'" 
du. la aldı: 

'.A'ıncrik'alr (fa Mülayimin topuğunu _ Bu b'enim liaklinndır. Değilse 
ERZURUM'DA gel meydana! diyordu. Araya giren· 

ler oldu. Kemer haliemde lialdı. HallC 
Atatürk günü Mülayimi çılgınca alkışlıyordu. 

Bulliumar :kemerin pe§inde 'dört 
BUyUk tezahUratla dönüyordu. Nihayet zabıta memurla• 

kutlandı rr müdahale ettiler. Boğayı sahadan 
Erzurum, 4 (Hususi) - Erzu· çıkardılar. 

rum, bugün Atatürkün Erzuruma Orta h'ak:emi lloparlörle l\Iülayim• 
ille gelişlerinin yıldönümünü kut· le Boğayı berabere ilan etti. Güre§İn 
ladılar. müddeti e"-velce bir saat olarak kabul 

Bu münasebetle yapılan mera· edildiği için de uzatılamayacagmı 
s~me Atalürkün buraya geldikleri söyledi. Mülayim çok kızdL Mütema· 
gün, Jehre girdikleri lstanbul ka- diyen güreşmeli istediğini söyliyordUA 
pısında gerilen kurdelenin keail • Bu sırada li'aliem Suyolcu Melimet 
mesi ve siyahlara bürünmüt kız- elindeki Jiemeri: 
Iarımızm Üzerlerindeki kara örtü· - Üç defa tu~ yaptın, @enin lialt
leri atarak beyaz elbiselerle orta- kındır, diyere1i Mülayime verdi. Mil· 
ya çıkmalarile l>aılanmı§tır. liyiın de liemeri beline t~araıi resinı 

Müfettiı Tali'ıin Uzer, kolordu çık'arttı. Halkın alliı§lan arasnida 
kumandam Muzaffer Ergünder, ringten indi. Saliaya birçok kimt11eler 
vali Hat im lşcan ve sivil ve aske· hücum etmişti. Mülayim hunlarm 
ri erkan, binlerce halk hazır bu· omuzunda stadyomdan çrltarıldı. l'aE 
lunmuştur. sim meydanına 1'adar götürDldtL 

Bu merasimden sonra vilayet Bulliumarm meneceri ise Müllyi-
binası önünde de tezahürata de - min tuş yapma'dığı için liemeri alma• 
vam edilmiş ve gece de askeri ve ya h"akliı olmadıgmı iddia ediyor, za• 
belediye bandolarının ittirakile hrta vasıtasile ltemeri alacağım IÖ~ 
büyük bir fener alayı yapılmı§tır. r.ordu~ 



Tefrika Numarası: t Yazan: Fellks Bavman 

Ansızın bir ilıtar: Eller qukarı! 
Bunaltıcı bir Tem muz akşamı 

donakalmıştı Morgan, 
berberden dönen 
olduğu yerde .•• 

tacir 

Temmuz! 
1924 senesinin temmu d 

b
. k .. .. h z ayır, a 
ır a şam ustu, er ür v·tr· . d .. 1.. .. l k ~ ı mı e 

turu mustem e e mallaril .. l 
b
. d .. 1• e goz a ıcı 
ır -~z a sus enmiş bir dükkanın 

sahıbı olan muhitinde t . 
Mister Morgan tra~ al nmmdış taBcır 

1 d 
• x o uyor u. u· 

na tıcı etecede sıcak b" k .. ·· M· tr a şamus-
tu, .. h ısdter Morgan koltukta ve 
yanı aşın a ayakta b b 

Müşterinin boyn:r er .. k .. 
beyaz bir örtü il" . . ~a .sa ~ gıbı 

.. d . b ıştınlmıştı. Şışman 
gov esı u örtünün . 1· ~. l da yan ki .. genış ıgı atın. 

sa anan mu t . . d ~· 
mi yüzü d b ş erının egır-
yanya kaphy:. un köpüklerile yarı 

Bu adam, orta . . 
mıştı. Bu itibarla Y~şını haylı aş. 
EI damar . l . ' ınce ve kırım-

ız erı barizleıae ·· .. .. 
ve cascavlak b x ı:ı. yuzunu 
ınaksadı, herhaaşı1!'ı . kazıtmaktaki 
hazırlık mah. t'ngdı hır randevuya 

l 
ıye ın e ve b k d 

a kendisine ç kid" u ma sa • 
lakalı ol e uzen vermekle a-
l 00 de W~dı.Am. An~ak, bu adam 

. erıkandı B ·· t' · 
amerıkalılar gibi türl .• t.: 1" uk un 
IOJlY l • u uru o • 
ufak~ · ~e evanta kokusuna, izili 
b .... §tşe ve fırçalara, sıcak ııcak 

8~::~ah sa\ıv}ren havlularla buz gibi ' 
Y'Ulldan av u ara ve bu arada bo • 
. yukarısının parmak 1 

nm yumuş k b uç an
na k ı a asışlarile okşanması
'..l- arş çocukcasma bir zaafı 
w. Berberi b""t" b .. var
zünü ve b• u un u muddetce vü-

aşrnı il k ~ · 
Morganın yalnız ~ ~r en, Mister 
taze bir ifade d' yuzu ve başı ter ve 
ni zamanda r~h ın:kle kalmaz, ay-

Müstemlek u tazelenirdi 1 
cir traıı:ı ol e mallan satan bu ta-

• .
1 

x manın zevkine t 
nası e varmıştı T 1 am ma-
b ·ı b · raş o urken b 
erı e oyuna çene cal d ' e:-

lllllll11111ffıtlllllU11111ıt1llflllhUı1111111ıiııııı~~ııı~;11111,~1e bı-
S ağ 1 ık ııırıuıııın 

Servisimiz 
HUBWıl doktorumuz Pazartesi 

&a.a.t on beş buçuktaı:ı yirmiye ka .f1nJerı 
zetemtz idarehanesinde, Cumartesı ıı.r ga. 
de saat H ten 19 a kadar LAıeU T gtlnıert 
•Partımanları lklncl daire uç nu an:are 
~ k ma~a 

ma o uyucuıarımw yedi kupon rıı 
bilinde kabul eder. Ukıı,. 

AynJ §ekllde dl§ doktorlanmrz da Oku
yucularımızın emirlerine bazır bul unnıaıt. 
tadır. 0111 doktorumuz Fahrettln oı 
P -•·•· 1 §tneıı arm'""'apı stlkl~l caddesinde 127 nuına. 
rada pazartesf gUnlerı saat H lle 20 
8IDd& bulunduğu gibl doktor Necau ;ra. 
11 de Karak<ıy Mahmudiye caddel!l l~~ 
numarada sah ve cuma günleri ayni ııaat. 

lar
lerde okuyucularımızın dJşletine bakacaı.. 

ve u!ak tedavtlerlnJ yapacaklarebr. 
Ayni zamanda Bcşlkt.a§ tramvay CaG 

desl Erip apartımanmd& sünnetçi Eınır:ı 

Fidan muhta~ olruyucularnnızuı çocuk 
larını ıUnnet edecektir. 

Aynca Aksaray Pertev Eczaoesı ya. 
Dmda 3:52 numarada ııUnnetçJ ve sıhhat 
memuru Nuri EşsJz KURUN doktorunun 
vereceği enjekslyonlan beberlnl yedi ku· 
pon mukabilinde ve abonelerimlze en eh. 
ven ııeraltle çocuklarmm ııU.nnet :ımeıı. 
yelerlnf yapacaktır. 
tıılmlerinl YllZdığrmız doktor, dlşı;t ve ııU& 
netçllere müracaat ederken KURUN'un 
hizmet kuponundan yedi tane götürmek 
IAztmdır. 

---KURUN--. 
Hlzmel kuponu 

Bu kuponu gazete idaresine geUrenler 

1 - Küçük UA.nJarmı parasız bastmrlar 

2 - Kunmuiı hekimlerine paraııız baktrrı. 
IIrlv. 

a - Hukuk ve man müşavirlerine ber 
tUrlUr!rantUl yollamu parıuıız sorup öğrenir. 

' 

Boğazla§ma sıra· 
sında, imdat çağır· 
mak üzere, bağır 
mı yordu bile; ru· 
velverlere aldınş 
etmeden, Tıiç ağız 

açmadan, t:arhızla 
tekme atıyordu •• 

ri susar, ne de diğeri ve bu suret· l 
le de iş müddetince sohbet etmiş o· 1 
lurlardı. Gerçi bu traş buluşmala
rı!1daki konuşma mevzuları hemen 
hıç d ~- d' H egışmez ı. ep avni mevzu -
lardr. Lakin, böyle oİmakla bera
ber, bu mevzular, devamlı hatta 
e?edi bir cazibe muhafaza ~derler
di. Diğer taraftan, bütün dünya• 
da olduğu gibi, bu konuşmalar 
berberle ona alışkın eski müsterisini 
b' . . :ı: 
ır nevı emnıyet havası icerisinde 

biri~irin_e. b_ağlar, müşteri ile her • 
benn bırıbı~leri hakkındaki dostca 
d"' .. ~ 
~şunc_e ve temayülleri, aralarm".ia· 

kı sa:ııımiyet, belki biraz da gayri· 
~u.u~1 olarak arttıkça artardı; ve her 
ı~ı~ı de bunu söz arasında açıkça be
lırtırlerdi 1 

Her ikisi de, Amerikanın küçük 
şehirlerinden biri olan Mur~vilin es· 
ki sakinlerindendi. Cedleri, seneler
ce evvel buraya çoluk, çocukları, 
kardan ve arabalarile gelen ve o za· 
manki vahşi tabiat manzaraları or • 
tasında yerleşerek, git gide bura • 
nın görüni..işünü yenileştire:n, bu • 
raya bu şehirciği kuran ilk beyazlar· 
tandı. Cedleririin, kırmızı derili · 
:~ arasında yer tutan ilk heyaz de
rılılerden olması hakikati berberle .. . 
muşterinin biribirlerine kaışı içten 
~empati duymalarını temin etmekle 
h alı:ıuyor, onları drş görünüşleri ci· 
b ~~ı~den. de muayyen bir armoni ile 
ırıb_ırlerıne eş gösteriyordu. 

d Konuşmalarında, maziden ziya
e halden bahsederlerdi. Halden 

memnundular. Bütün Mursvil sa
t~nleri memnuniyet besledikleri gi

ı, bu ikisi de halden memnun ol· 
makta o başkalarına eştiler. 

.... Mursvil şehrinin kurulu bulun
~ugu Yer, lndiyanada, lndiyanapo
lısle Vinçens arasındaki büyük 
otomobil yolu kenarında idi. Boy· 
le işlek bir yol yakınmda bulunan 
Mursvil, ileride inkişaf edebilecek, 
büyüyebilecek bir ıehir olarak heea· 

~ 

ba katılabilirdi. Vaziyeti, bu husu
sa elverişliydi. Yabancılar, bu şehre 
inerler ve külliyetli para akıtıp gi • 
derlerdi. Şehirde bol bol içerler, bü. 
yük iki otelde sık sık öğle yemeği 
yerler ve hazan da bu otellerde sa· 
bahlarlardı. Sonra da, çok şükür, 
seyahatlerine devam etmekte acele 
ederler, şehre para ile beraber ge· 
tirdikleri huzursuzluğu, giirültü pa· 
tırdıyı, sinirlendirici fırtınayı bera
ber götürürlerdi; parayı kısmen 
bırakmak şartile 1 

Mursvil, sulh ve sükı3n İcE:ric::in· 
de, rahat rahat yaşanabilen .bir şe
hircik olarak, parmakla gösterile • 
cek kadar eşsiz sayılabilirdi. Aha· 
)isi kendi hallerinde adamlardı. 1 '800 
nüfustan çoğu çalışkan, dürüst er
kekler ve becerikli, namuslu ev ka
dınlarıydı. Mursvilin süıdinetini 
bozan ha11erin vukua gelişi. pek 
nadirdi. Olsa olsa, büyük şehirler
den dönen bir iş adamı, hararetini 
söndürmek için yarrrn kadeh içki 
içecek de, keyflenerek, şöyle 7a
rarsız bir piyasa şarkısı tutt:..ıracak l 
Sükuneti bozan pek nadir hal, işte 
böyle gayet ehemmiyetsiz bir şey
den ibaretti l 

Şu hale göre de, Mursvil,her 
noktadan sakin bir yer demekti . Bu 
kadar sakin bir yerde, müsterih ol
mamak için ne sebeb vardı ki? Hic 
hiç mi hiç!. Mister Morganla her: 
beri de, her traşta bir nöbet şehir
lerinin bu hususiyetini ballandıra 
ballandıra metederlerdi. Mister Mor. 
gan, içten ferahlık duyarak, başını 
arkaya dayar, katmer katmer iki 
kat olmuş ensesi koltuğun yukarı 
arka kısmına yerleşik, keskin ustu
ra dolgun yanakları Üzerinden mü
layim bir temasla kayarken, ve son· 
ra hoş kokulu, buğulu, sıcak hav
lu ve nihayet buz gibi soğuk havlu 
yiizüne bastırılırken, kendini tam 
bir rehavete kaptırır, fevkalade 
mahzuz ve mesud, şöyle bir "Ooh !,. 
dereli. i(Arkruı var), 
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Tefrika numaras1: 3 Yazan: ZiY A ŞAKIR 

ilk kanlı is\lan başl'ıyor 

.... 

.• HULılS,4 
Üç rit•ayf't i§İtmi~tim: Bir Şa-

'- ban armda Kastamoni lıalkrn 
dan Hafrz Halil isimli bir 
medre5e talebesi bir Saban 
ayında Çorum taraf larm~ cer 

· re gider. Fakat aylar. seneler 
- geçtiği halde biitiiıı lıiiki'imr.t 
· tahkikatına rağmen lcendisin-

-:: den bir haber alınamaz. 
Bu e,çrarengiz meselcnitı 

- mahiyeti bir giin ~öyle pathrlı
verir: Mf'ğerse Hnfız Halil 
gittiği yerdeki alet•I halka va-

' azpttiği sırada Jfom•(re)i met" 
-.... hPttiği için lı·öy halla kerıdisi-
' ni iki tahta ar~sma yerleştire-
._ rek testere ile keser. 

Bu rit•a\-eti miilıim t'ilawt 
'- kadrlrklnrr~da bulunmuş bir 

· zattan dinlemiştim. İkinci ri
vayeti de Sryid Kiizrm i~inıli 
Serı•et sahibi birinden işit
tim: Bu rfoayPte göre bir 
çerçi 30 hanelik bir köye mi-

~ safir gidr.r. Fakar köy hal/it 
kızılbaş Çerçiden hiç lıaz::et
mezler. Öniine kC'sİp getirdi/..·
diklcri bir tm•şanr yenwdiği 

-::-- ve nefretle !•ofrndan kalktığı 
için bu Tıarekeri kendileri~e 
karş1 blr 1ı akar<'t sayarlar; t'e 
ertesi giinii Çerçi )'Ola çıktığı 
:aman bir ırmakta bir suya 
dii~iiriip öliimiine sebep olur 
lar. 

Üçiincii riı.ınrrı bir alet'İ 
'dostum anlattı:. Hocanın biri 
camide n1az ederl,·en bahis 
§afii afot>i miinaf eretine irı· 
tikal etmiş 1u? hoca Şafl, mez
bP.bitıe göm bir 1.udba§m ze· 
birli bir yıl(l]ldan hiç farkı ol
madrj{lnı .<;öylemiş .. 

Fahat biitiin bu rfrayetle· 
rin tahkikatını yaptığını za
man anlatan kim,<;Pnin hiçbir 
rnldt bir t'f'.'1ilmrn miisteniden 
<fP.ği l, nncrı~· ötrd<>n bPridPn 
lwla~mrı r.alznan uydurma bir 
tala m .~<!yl f'r ol<luiun u ö~ren
melı·tP. m iişldilaıa te-;adiif et· 
mrmi~tim. 

Bir 1.-ı ... mr r1PdiTwd11 malıi· 
yctİTl(/P. ri ı•nyetfor, diğer kı
srmlarr dn ~-rmlrş :;p/rnp 1•e te· 
!alddlrrden ibarf't nlan hu 
mi ... allr?re tabintile birçok §ey

ler ilrit·e Pdil<>bilir .. 
Falmt bu me:lıPp ilıtillifla

rı nrabn ne zammı ba.~lamış
tır? Şii(llıf'.'1iz ki isllimiwtt<' 
saltmıatrn ba$ladığ1 giindrnbP. 
ri.. Ve ilh· d<>f a olarnl.- da 
lmnm Aliyi mnhirmıc sirn5eti 
ilP. det•İrP.n Mıımıive zan;anrn-
da.. -

Tiirldere gelince, onlar 
Şam luılif<>IPrinin son senele
rine lcadar bu işlere karrşma· 
drlar. 

Fakat bir gün Şam .'1arayla
rrndan bir emir t•erildi; t•e 
$am orduları KutP.rbe isimli 
zalim bir h·umnrıda~m idaresi 
altmda Tiirldstmw giderek 
Tiir/;/prİn biitiin sert'Pt rn 
mf'dt•niw•tf,.rini çiğneyip geç
tilt>.r. Rrırılarr Şam ,çnra,·larrna 
11akl<'lm<'lı· ir;in Hora.~a~tln bu 
/mırın rJpı •e t'f' katırlar bile> 
hnf i gelmf'mişti: 

Türk milletinin maddi varhğma 
aid ne varsa, herşey bitmişti. Yal· 
mz, bir zerresi bile sarsılmayan bir 
şey varsa, o da Türk milletinin ma
nevi varlığı idi. 

Nitekim büyük felaketlerden son· 
ra, Türkün bu manevi varlığı bir
denbire kendini göstermişti. (Hora
sanlı Eba Müslim) isminde bir Türk 
genci, Şam saraylarının altın mine
lerle işlenmiş kubbeleri üzerine ka
hir yumruğunu indirmiş.. Yüz se
neye yakın süren Şam halifelerinin 
saltanatım bir hamlede ezivermi§ti. 

* ııc • 

Hadisat; Türkleri garib bir da· 
vaya sürüklemişti... Şam halifele· 
rinin zalimane idaresinden, dine ve 
,ahlaka karşı gösterdikleri hürmet • 
sizliklerden nefret eden Türkler; ha
yati ve siyasi bir mecburiyetle Eme· 
vi di.işmanlarile birleşmişler; ve bu 
suretle de pek tabii olarak (Ehli 
beyt)in ve (Aliresul) ün (Şie) ( l) 
!iğini deruhte etmişlerdi. 

(Kerbela vakası), lranlılarm ru
hu üzerinde çok acı bir tesir husule 
getirmişti. Çünkü Kerbelada şehid 
edilen İmam Hüseyin, lranm son 
büyük hükümdarlarından (Yezd· 
cürd) ün damadı idi. Bundan dola· 
yı lranlılar, Kerbela şehidlerine bü· 
yük bir alaka göstermişlerdi. 

Fakat Türkler, bu vakaya on• 
lardan daha çok fazla ehemmiyet 
vermişlerdi. Çünkü, Kerbela çölle
rinde dört bin kişilik bir Emevi or· 
dusuna harikulade bir metanetle 
karşı koyduktan sonra; susuzluktan 
ciğerleri kavrula kavrula şehid edi • 
len yetmiş iki kişinin hazin ve feci 
menkibesini, emsalsiz bir kahraman. 
lık hadisesi olarak telakki etmişler• 
di. 

Bu feci akibete uğrayanlar, (Re· 
sulü ekrem)in en sevgili torunu ile 
onun ehli beyti idi. 

Bu menfur haileyi tertib ve tat· 
hik edenler de, eski bir aile reka
beti yüzünden, Resulü ekreme kin 
bağlayan Emevi oğulları idi. Kılıç 
zorile islamiyeti kabul eden Emevi 
oğulları, Hazreti Muhammedin ha • 
yatında pek büyük bir fenalık yapa· 
mamışlardı. llk iki halife, Ebu Be· 
kir ve Ômerin zamanında da onla
rın adilane ve şedid siyasetleri kar· 
şısrnda yerlerinden kıpırdayarnamış
lardı. Fakat, ondan sonra daima 
fırsat kollamışlar.. Resulü ekremin 
o kadar sevdiği damadı imam Aliyi 
büyük ve tarihi bir hile ile hilafetten 
iskat ettikten sonra, evvela onun 
büyük oğlu İmam Hasanr bizzat 
kendi karısına zehirletmek suretile 
ortadan kaldrrmışlar.. Sonra da kü· 
çiik oğlu İmam Hüseyin ile sadık 
ve vefakar dostlarım Kerbela cölle· 
rinde insaf sızca kurban ederek Haz· 
reti Peygambere olan kinin intika
mım, onun sevgili torunlar:ndan 
alnuşlardı. 

Türkler; Kerbela vakasınm siyasi 
sebeblerini de di.işünüyorlar; bütün 
bu kanlı facianın (Em evi hilafet ve 
saltanatı) nr yaşatmak için yapılmı~ 
olan menfur bir cinayet olduğunu 
da biliyorlardı. Fakat onları alaka· 
dar eden cihet, bu değildi. Kerbe. 
la vakasmın onlara verdiği heyecan; 
(kahrnmanlara hürmet, mazh.im1a
ra merhamet) ten ibaretti.. Mesel.3: 
İmam Hasanm - Emevilerin teşvi
kile - kendi karısı tarafından zehir
lenerek öldi.irülmesi de bir facia ol· 
duğu halde, Türkler, bu hadise üze· 
rinde, lüzumundan fazla durmayı, 
akıllarından geçirmemişlerdi. Hal
buki; Kerbelanm kızgın çöllerinde. 
susuzluktan bitab ve mecalsiz kal· 
masına rağmen, elindeki kanlı kı
lıcı kahramanca savura sa'\·ura can 
veren Hüseyin'den; Harmele ismin· 
de bir Şamlmın attığı okla boğazı 
parçalanarak masum gözlerini inliye 
inliye hayata kapayan bir buçuk ya. 
şmdaki (Ali asgar) ( 1) a kadar, 
bi.itün KerbeJa şehidlerine karşı bü. 
yük bir al5ka göstermişlerdi. Bu· 
na sebeb de, kahramanlığa karşı his 
ettikleri mef tuniyetten ibaretti. 

f şte, bu alaka ve meftuniyet;] 
Türkleri yeni yeni maceralara SÜ• 

rüklemişti. Kufe' de I\fohtar ismin• 
de bir (Ehli beyt) taraftarı; Kerbe
la şehidlerinin intikamını almak için 
ortaya atıldığı zaman; karanlık bir 
gecede imam Hüseyinin kabri üze• 
rinde yemin edenlerin içinde, b[r 
hayli lranh ve Horasanlı Türk Cle 

r(Lutfcn sayıfay_t çevirin{i), 
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DONANMAM iZ 
Yeni bir seyahate çıkıyor 

~I 

iS ]p -- ]lf ----13 ağustostan sonra şanlı do· 
nar.mamızın Yugoslavy:ı, İtalya, 
Sovyet Rusya limanlarına yapa -
cağı seyahat hazn:lrk1arına de
vam olunmal-ı:tadır. 

pe, Tmaztepe, ikinci kafileye de 
Adatepe, Zafer torpitoları, deniz
altı gemileri, ve denizaltı ana ge
misi istirak edecektir. 

H~r iki kafilenin seyahati 15 
gün sürecek, birinci kafile, 15 
temmuzda kar" sularımı7dan ay -
rılarak Sovyet Rus~·aya, ikinci ka· 
file de ayni tarihte evvela ltalya
ya bilahare Yugoslavyaya uğra -
niak üzere Akdenize hareket e~e

Dünkü Milli Küme maçlarında 
Donanmamızın üç büyük devlet 

limanlarına yapacağı scyaha~ için 
bir program ha:zırlanmıştır. Bu 
programa göre; donanmamız se
yahatini iki kafile halinde yapa -
caktır. 

Fenerbahçe - Beşiktaşı 1-0 yendi. Galatasaray~ 
Güneş maçı kavgah bir karşllaşmadan 

sonra 1 -1 beraberlikle bitti 
Birinci kafileye Yavuz, Kocate- ceklerclir. 

Bu bir faciadır! 
(Baş tara/t 1 incide) ( yün Bulgar muhtarı Rusçuk kaza· 

bir fabrika ve hiçbir müessesede sınm Locva köyünde olduğu gibi1 

amelelik ve hatta hamallık bile bu satışa razr değildir. 
etmek hakkına malik olmıyan bir İdare ettiği köye hariçten başka 
aile babası, gayet tabii olarak göz .._ilenin gidip çalırmasında (lcanu
lerini anayurda çevirmiştir. Hay- ni mahzur) bulmaktadır. Daha 
vanını kendi merasında serbest, doğrusu, köyün Bulgar muhtarı 
serbest otlatar-I:-- n tarlasında is-j ayni köy içinde türeyen emla!: tüc 
tediğj şekilde çahşamıyan birl carları ile ortaktır ve Türkün sa· 
rençber, "iJla11ah,. diyerek ve herl tacağı malı ucuz fiyatlarla bu em
ne pahasına oluna olsun canını! lakçilerin alması içi.~, zaval'• ~ .... 
ve kendi evlatlarım Anayurt top-] kün önüne kanuni ve gayri kanu
rakları içine atmağa çalışmakta - ni bütün engelleri çıkarıp yığmak 

........ 

Fener - Be§iktQ§ maçından bir görünü§ dır. tadır. 
Çalışmaktadır amma, bu:ıa im· Bunun üzerine, naçar bir vazi-

kan bulmak gayet zordur. Göç yette kalan Türk, muhtarın arzu- Bugünkü Milli Küme maçlarının 
etmek istiyen bir Bulgaristanlı sunu ister istemez yerine getirir ehemmiyeti, F enerbahçe stadına 
Türk, pasaport çıkartıp, yol pa- ve muhtarın kendi ortaklarına be- müthiş bir seyirci kütlesi toplamış
rası temin edebilmek üzere, ecda- dava denecek bir fiyat üzerinden tı. Birinci rnaçtan bir saat evvel 
dından kalan tarlasını, bahçesini, malını, mülkünü devreder. tribünlerde yer kalmamıştı. 
evini, satmak mecburiyetinde-, Bu, bir faciadır. Her cihetten Saat 15 ile 16 arasında gelenler 
dir. Bu düsüncesini köyünün tazyik gören Bulgaristan Türkü- kendilerine çok müşkülatla, ancak 
içinde ötekin~, berikine söyler, nün en son olarak hir de böyle aralıklarda ufak birer yer edinebil
komşu köylülere haber yollar, bütUn mal ve mülkleri elinden a- mişlerdi. 
müşteri gelir. Aşağı yukarı pazar lınmakta ve bütün insanlık hakla- Balkan müsabakalarına hazırlık 
lıkla satar .. Maamafih, iş bu ka- ı rından tecrit edilm~ktedir. olan atletizm müsabakalarından son 
darla bitmiş değildir. Çünkü, T:!.r- Yirminci asırda ınsanlara bu ra tam saat 16 da evvela Beşiktaşlılar 
kün kendi malı için yaptığı sab'f şekilde muamele edilen başka yer az bir fasıladan sonra F enerbahçeli
"muvafık,, görülmemektedir. Kö- bilmeyiz ki var mıdır? ler sahaya çıktılar. Çok kısa süren 
Lb_u_l_u_n_m_a_k~-t~a~i~d-i.----------ç-o_k_k_r_ı_,_E_m_e_~_A_i_d_a_u_s-in-in_z_u_l_ü_m_v_e_ hlrs~amnni~ptl~. Vc~krmkr 

Masumların intikamını almak seyyiatım görmemek için, dağlara karşılıklı yer aldılar. 
hislerile başlayan bu hareket, gün çekilmişlerdi. Hakem, ~emal Halim .. 
geçtikçe siyaset şekline girmiş; ni- Eba Müslim, Emevi saltanatını Maça, rüzgar aleyhine o~ayan 
hayet (Eba Müslim) ismindeki Ho- devirmek için Horasana geldiği za· Fenerbahçeliler başladılar. San -
rasanlı Türk gencine, tarihi bir va- man, birçok nüfuzlu şahsiyetlerle Laciverdlilerin ilk akını Beşiktaş mü 
zife ifa etti:mişti. görüştüğü gibi, mecusilerin reisi dafaasmda kesildi. Mütekabil bir 

:f. :t. ~ Senfad ile de temasa gelmişti. Hat- Beşiktaş akını ayni akibete uğradı. 
ta; hiç çekinmeden, yapmak iste· Kuvvetli rüzgarın karşısında oy-

(Abbasiler) in hilafet mevkiine 
geçmesi, yalnız islam tarihinin bir 
döni.im noktası olarak kalmamış .. 
Türklerin siyasi hayatına da yeni 
bir mecra açmıştı. 

Hiç farkında olmayarak Arab 
siyasetine karışan Türkler, artık 
cok ciddi bir vaziyet karşısında kal
dıklarını anlamışlardı .. Eba Müslim: 
bu kahraman Türk genci, Abbas 
oğullarına koca bir saltanat hediye 
etmekle beraber; aradan altı sene 
gecmeden, büyük bir nankörlüğe 
kurban gitmiş.. İkinci Abbasi ha· 
lifesi Cafer Mansur'un sarayında 
tcrtib ettiği bir pusuya düşerek feci 
bir şekilde katledilmişti. 

Türkler; Eba Müslim gibi bir 
kahramana karşı gösterilen bu iha· 
neti hoş görmemişlerdi... Birdenbi. 
re (milliyet) hisleri dalgalanmıştı. 
Artık her turnfta Abbasiler aleyhine 
yer yer isyanlar başlamıştı. 

Asıl dikkate şayan olan bir cihet 
varsa, ilk isyan bayrağını açanlar 
müslümanhk ile zerre kadar alaka
dar değillerdi. Bunlar sadece, milli· 
yet hislerile bağlı oldukları Eba 
1\ l üslim 'in in ti kamını almak icin ha
rekete geçmişlerdi. Ve sonr~ Müs· 
li.iman Türklerle, Türk ve mi.islü. 
ma~ 1ranlılar da bu harekete iştirak 
ctmışler.. Abbasi saltanatım sars • 
mak istidadı gösteren iki kanlı vaka 
z~hura getirmişlerdi. 

:(. • * 
1LK KANLI 1SYAN 1 

Nişapur şehri ile civarındaki dağ
larda 'aşa~·an .ateşpe:est m 0 cusilcrin 1 
(Senfad) ısmınde bır rei~leri vardı. 
S~nfadm ailesi, asırlardanberi büyük 
~ır ateşgede ( 2) nin ruhani riyase
tın<le bulundukları için, Senfad 
da o muhitte sonsuz bir nüfuz ve 
kudrete malikti. 

Emeviler; bu ha valiyi istila et· 
tiTc!eri ZC\man, her millet ve unsm 
gibi tnecusilere de zulmetmisler · 
kendilerinden nefret cttirmisl~rdi.'. 
Sehirlerde yaşayan mecusilerden bir 

diği ihtilalin planlarını Senfada izah nayan Fenerliler kısa ve müessir 
paslarla yaptıkları akınlarda muvaf • 
fak oluyorlar. 

etmişti. 
Senfad, zeki bir adamdı. Eba 

Müslimi, büyük bir dikkatle dinle • 
mişti. Onun, ruhunu, seciyesmı, 
kuvvetli azim ve iradesini inceden 
inceye tetkik etmişti. Sonra ona e
lini uzatarak: 

- Seni şimdiden tebrik ederim .. 
Hiç korkma. Atıl. Düşündüğün 
şeylerin hepsini yapacaksın. Mu -
vaffak olacaksın. Halkı zulümden 
kurtaracaksın. İcabederse, bizden 
de büyük yardımlar bulacaksın. 

Demişti. 
Arası çok geçmeden, Eba Mi!s

lim büyük bir muvaffakiyet kawn
mış. Emev1 saltanatım devirerek 
hilafet ve saltanat makamına Abba
sileri çıkarmıştı.. Onun bu muvaf. 
fakiyetine memnun olanlar arasın
da, - en başta Senfad olmak Üze
re - mecusiler de vardı. 

Eba Müslim; Horasan de., bir hü
kümdar gibi idare başında bulundu
ğu müddet zarfında mecuqilere '.yi 
muamele etmişti. Uzun serelerd(."r•· 
beri Emevilerin Yerdikleri zarar!<. n 
mümkün olduğu kadar telafi etmı•k 
için gayret göstermişti. Bu seh~b
ten dolayi hemen her mecusinin kc=J
binde, Eba Müslime karşı derin hir 
muhabbet yerleşmişti. Bahusus Sen
fadın Eba Müslime olan merhutiı:e· 
ti, adeta minnettarlık derecesinde 
idi. Çünkii, Emevi döki.intülerin -
den bir fırka Senfadm ateşgedesine 
hiicum ederek yağmaya kdikıştıkla
rı zaman, Eba Müslim d..arhal oıa· 
ya iki bin kişilik bir kuvvet gönder
miş. yakalanan yağmacıLm karni· 
len ldıçtan geçirmişti. 

( ArkasL var) 

( 1 ) En kısa manası, (Taraftar) 
demektir. 

( 1 ) İmam Hüseyinin en küçük 
oğlu. 

( 2) Atewereat mecuıilerin ma
bedi. 

Oyunun ilk on dakikası daha 
fazla Siyah - Beyazlıların yarı sa
hasında cereyan ediyor. Bu sırcılar• 
da soldan inkişaf eden bir Fener hü· 
cumu Beşiktaş aleyhine bir favule 
sebebiyet veriyor. Orhanrn çok 
güzel bir vuruşuna çok süratli bir 
çıkışla yetişen Niyazi yerinde bir 
kafa vuruşile topu beşiktaş ağlanna 
takıyor. 

Akabinde Beşiktaşlıların soldan 
yürüttükleri bir hücum Fener aley· 
hine bir favul tevlid ediyor. F ey:zi· 
nin sıki bir şütü golposta çarparak 
dışarı çıkıyor. 

Bu tehlikeyi atlatan Sarı - La
civerdliler gene müessir hücumlara 
başlıyorlar. Bilhassa bu devrede 
çok güzel bir oyun çıkaran Fener 
muavin hattının müessir müdaha • 
leleri ve hücum hatlarını yerinde 
paslarlA işletebilmeleri bu devredeki 
Fener hakimiyetinin en büyük ami-
li oldu. • 

Birinci devre bu suretle daha faz. 
la müessir fener hücumlarına sahne 
olarak 1 - O bitti. 

llk devreyi rüzgar altında 1 - O 
bitiren Snrı - Laciverdlilerin ikin
ci devrede rüzgarı da lehlerine ala· 
rak gol adedini fazlalaştıracakları ü
mid ediliyordu. İkinci devrede ilk 
on dakikayı hakim oynayan Fener
bahçeliler bir aralık tedrici bir su· 
rette faikiyeti Beşikta~a bıraktılar. 

İlk devredeki parlak oyununa 
mukabil ikinci devrede durgun bir 
oyun çıkarmağa başlayan Fener mu
avin hattı, Siyah - Beyazlıları~ teh 
likeli akınlarını karşılayamıyordu. 
Bilhassa Hakkının ihdas ettiği bir 
iki akın F enerbahçe kalesini bir hay· 
lı müşkül vaziyetlere soktu. Fakat 
Hüsameddinin bugünkü çok güzel 
oyunu, Siyah - Beyazlıların bu 
tehlikeli hücumlarını daima akamete 
uğrattı. 

30 uncu dakikadan sonra tedrici 
bir surette faikiyeti tekrar ele alan 
Sarı - Laciverdliler, ihdas ettikleri 
müteaddid gol fırsatlarını rnüteaddid 
şekillerde kaçırdılar. Ve oyun bu 
suretle 1 - O F enerbahçenin galibi· 
yetile bitti. 

F enerbahceliler ilk devrede cok 
müessir ve ~uvaffakiyetli bir oyun 
çıkardılar. İkinci devrede yaptıkla
rı müteaddid hücumlar isabetsiz şilt
lerle söndü. 

Beşiktaşlılar ikinci devrede daha 
iyi oynadılar. 

GÜNES - GALATASARAY 
ikinci ~aç Güneş - Galatasaray 

takımlarını karşılaştırıyordu. ~ 
Hakem, Said Salahaddin. 
Oyuna rüzgar aleyhine oynayan 

Güneşliler başladılar. Rebiinin ilk 

Dünkü kavgalı maçta 
akınını Ekrem favulle kesti. Müte
kabil bir Galatasaray akınında da 
top, Cihadın elinde kaldi. Oyun, 
mütevazin bir cereyan takib ediyor· 
du. Yalnız ilk dakikalardan itiba
ren asabi bir cereyana sürüklenme
ğe başlayacak gibi görünen bu kar· 
şılaşmanm ilk sert çarp1şmalarmı 
hakem seri ve yerinde kararlarla ce
zalandırıyor. 

Bu devrede Güneşliler rüzgar a
leyhine oynamakla beraber, Sarı -
Kırmızılılara fırsat vermiyorlar, Bil
hasn iki Güneşli müdafi çok güzel 
bir oyun çıkarıyorlar. 

Hücum hattı da müessir olma ~ 
makla beraber daima Sarı - Kırmı· 
zılılarm müdafaasına kadar kolay • 
lıkla girebiliyor. 

Birinci devre her iki tarafın mü
tekabil hücumlarile O - O bitiyor. 

İkinci devreye San - Kırmızılı· 
lar gi.izel bir hücumla başladılar. Ve 
bu devrede Galatasaraym Necdet 
vasıtasile yaptığı akmlar Güneş ka
lesini çok tehlikeli vaziyetlere düşü· 
rüyordu. Bu devre, birinci devreye 
nazaran daha sert bir cereyan takib 
ediyordu. 

Galatasaraym bu mütemadi hü
cumlarında Gündüz üst üste 15 ve 
25 inci dakikalarda iki muhakkak 
gol fırsatı kaçırıyor ve nihayet sağ· 
dan inkişaf eden bir Galatasaray hü
cumunda Necdetin ortaladığı topu 
Haşim durdurmadan güzel bir vu· 
ruşla Güneş ağlarına takıyor. 

San - Kırmızılılarrn sevinci çok 
az sürüyor. Hemen akabinde orta· 
dan sağa uzanan bir Güneş hücu • 
munda Melihin güzel bir ortalaması
na Necdet seri bir çıkış yaparak sert 
bir kafa vuruşile topu Avninin elleri 
arasından kaydırarak Güneşin be • 
raberlik sayısını yapıyor. 

Oyun çok asabi ve sert 
bir hava içinde tekrar başlıyor. 
Bir aralık top Ha§imin ayağında, Is· 
maille Haşim arasında sert bir ayak 
çarpışması ve Haşim düştüğü yerden 
kalkamıyor. 

Bu vaziyet, esasm sinirleri bot 
zulmuş ve asabileşmiş iki takım ar~ 
sında çok çirkin ve lüzumsuz bir 

halk sahada 
kavgaya sebebiyet veriyor. Tabii 
kavgaya dışardan da iştirak ediyor
lar ve tedrici bir suretle dal budak 
salan bu kavga zabıtanın kati mü
dahalesile ve müşkülatla bertaraf 
ediliyor. 

Kısa bir fasıladan sonra hakem 
oyunun son on dakikası için oyun
cuları tekrar sahaya çağırıyor. 

Oyun sahasının tahliyesinden 
sonra tekrar başlayan maçın bu son 
on dakikası mütekabil akınlarla ve 
bir çekişme halinde bitiyor. 

Bu gürültülü maç da bu suretle 
1 - 1 beraberlikle bitiyor. 



Jandarma Genel Komuta-nliğı 
Komisyonundan 

Ankara Satınalma 

Şartnameleri parasız olarak Komiıyondan atın~bilecek olan aşafrdı mllfrecta& yazılı altı çeıt(malzeme e1CaUfmeslne 
gimıek iıtiyenlerin belli günlerinde teminat ve teminatlı mektuplarını Komisyona,·ermit olmaları. (3508) 

Cinsi 

Ke!ijeli belleme 
Kundura yağı 
Timar fırçası 
Bez su kovası 
Ka§l.ğt 

Gebre 

1 

' ' 

Miktarı 

811 adet 
1500 lirahk 
4226 adet 
4337 adet 

4 :5000 adet 
4566 adet 

Birinin Fi 

200 Kr. 
65 ,, 
75 .. 

165 
" 35 
" ıs ., 

'• 

ilk teminatı Alım şekli Eksiltme tarihi 

121 L. 65 Kr. A~ık eksiltme 6/ 1 /937 ıalı saat 10 

112 50 .. .. G/7 /937 salı aaat ıs 
237 72 ,. ,. 7/7/937 çar,aınba 10 

536 71 Kapah zarf 7 /7 /937 çartamba ıs 

131 25) Açık eksiltme 8/7/937 pef§embe 10 
51 37) 

182 62) Toptan veya ayn ayn en az fiyat ve 
rene ihale edilecektir , 

.,. f~ ' ,.. ~- ....--

.. i 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satmalma 
komisyonundan 

~şağıda cins ve mi~tarı yazılı eşy11 ve malzeme hizalarında gösterilen tarihlerde eksiltme ile satın alrnacakt~r. Bun-
lara aıt şartnameler komısyondan par · · b 

.
1 

.k 
1 

. . asız alınabilir. Eksiltmeye girmek istiyenlerın temınat makbuz veya anka mektup-
tan ı e vesı a arını vaktınde komısyona . (387 7) 

. vernıış olmaları. . 
Cınsi Miktarı 

Beherinin 
fiatx 

A - Ekmek torbası 3787 Tane -115 Kr. 

Yem torbası 10477 Tane 60 

Sünger 

B - Monta çivisi 
Monta çivisi 

Ağaç çivi 
Ağaç çivi 

Kabara çivisi 
Üç kath keten ipliği 

Dokuz katlı keten ip
liği 

On katlı keten 
ipliği 

Sustalı kapsul 
Nalça 

" 
2808 Tane 40 ,, 

600 Kilo 24.ooo 
400 Kilo 16.ooo 

600 kangal 42.ooo 

Kr. tutan 
Kr. .. 

100 ,, 7.ooo 
Kr. 
Kr. 

2000 Kilo 72.0oo Kr. 
150 Kilo 82.SOO K r. 

ı oo Kilo s ı.ooo Kr. 

100 Kilo 50.000 Kr. 

50000 Çift 8.000 Kr. 
20000 Çift 70.000 Kr. 

422 5.00 lira 

" 
" .. 
,, 

" 

" 

.. 

Hk temi-
natı 

Alım 

§ekti 

326.63 lira açık ek
siltme 

471.47 ,, kapalı 
zarf 

88.24 ,, açık ek
ıiltrne 

açık eksiltme 

316.SB lira 

Şartname 

bedeli 

o 

o 

o 

İhale 

tarihi 

1017/937 
cumartesi sa. 1 O 

14/ 7/ 937 

çarşamba sa. 10 

14/ 7/ 937 
çar§amba sa. 1 S 

1217131 ' 
pazartesi sa. 15 

....: 

Her işinizde 
KOLAVLIK 

Her ne işiniz olursa çabucak yaptırmak. Apartman ev ve 
her türlü eıya almak ve satmak arzu ettiğiniz takdirde 
hiç vakit geçirmeden latanbul ( 7 43) numarab posta kutusu adre
sine bir mektub göndermekle İ§İnizi bitirininiz. 

Nafıa Vekaletinden: 
15 Temmuz 1937 perşembe günü saat 15 de Ankarada Nafi& VekAletl 

Malzeme eksiltme Komisyonu odasında cem'an 2728 lira 80 kuruş muhammen 
bedelll Galvanize 15 ton 4 m/ m lik telgraf teli ile 160 kilo 1,5 mim lik bağ ta. 
linin kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve te • 
fernıatı parasız olarak Ankarada Vekalet malzeme müdürlUğünden almabilir, 

İsteklilerin teklif mektuplarını 15 ruştur. 
kadar Ankarada. Vekalet malzeme müd temmuz 937 perşembe günü saa.t 14 de 

Muvakkat teminat 204 lira 66 ku ürlüğünc vermeleri lizıındır. 
(1761) (3745): 

J andarma Genel Komutanh~ı Ank ara 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - Bir tanesine yüz otuz kuruş kıymet bi~ilen 6000 matra ' 21-7-937, 
çar§amba günü saat onda kapalı zarf u suliyle satın alınacaktır. 

2 - Şartnameşi parasız komisyon dan alınabilecek ve örneği görülebilecek. 
Bu eksiltmeye girmek istiyenlerin 585 liralık ilk teminat ve ıartnamede yanlı 

vesikaları içinlde bulunduracakları teklif mektuplarını en geç belli gün saat doku-
za kadar komisyona vermiş olmaları. {4912) 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Umum Müdürlüğünden 

Avrupabattında hayvan nakliyatına tenzlhlt 
Anahat hayvan tarifesi 10 temmuz 1937 tarihinden itibaren Avrupa hattın

da da tatbik edilecektir. Bu suretle meva şi nakliyatınlda mühim nisbette tenzille 
ya pılmrştır. 

Fazla tafsilat için istasyonlara tnüra caat edilmelidir. (1880) (3903)" 

Jstanbiıl Belediyesi ilanları 
Ketif bedeli 1480 lira olan Büyük Pangalttda Elmadağt yolunun tamiri a

çık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi levazım müdilrlilğilnde 

görülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesikadan başka Belediye Fen 
işleri Müdürlüğünden alacakları fen ehli yet vesikasile III liralık i1k teminat mak .. 
buz veya mektubile beraber 15-7-937 perşembe günü saat 14 ide daimi encUmen 
de bulunmalıdırlar. (B.) (3807)' 

Hepsine 25 lira kıymet konulan Beyazıtta Camcı Ali mahallesinde Hatice 
usta sokağrnda 14 No. lı Haticeusta mektebi ankazı satılmak üzere açık arttırma· 
ya konulmuştur. Şartnamesi levazım Mü dürlüğünde görülebilir. istekliler 187 ku
ruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 12-7-937 pazartesi günll 
saat 14 de daimi encümende bulunmalıdırlar. (f.) (3695) 

Belediye hastanelerile diğer müesseselerine lüzumu olan 387 50 kilo toz ve 
600 kilo kesme şeker kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 6-7-937 
salı günü saat 15 ide daimr encümende yaprlacaktrr. Kesme şekerin bir kilosuna 

30 ve toz şekerin bir kilosuna 26 kuruş fiat tahmin olunmuştur. Listesile şartna
mesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lr kanunda yazılı ve
sika ve 769 lira 12 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber teklir 

mektuplarını havi kapalr zarflarını yukarda yazılı günde saat 14 de kadar Daiml 
Encümene vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. 

Balmköyüne bağlı f ki telli köy mekte
binin tamiri. 
Silivri kazasrna bağlı Fcteköy mektebi
nin tamiri. 

(B.) (3570) 

Keşif bedeli: 

1775,45 

1127,49 

ilk teminatı 

133,16 

84,57 

Yukarıda keşif bedelleri yazılı mektep tamirleri ayrı ayrı açık eksUtmeye 
konulmuşlardır. Keşif evrakiyle şartnameleri levazım müdürlüğünde görülebilir. 
İstekliler 2490 No. lu kanunda yazılı vesikadan başka bayındırlık ldirektörlil· 
ğünden alacakları fen ehliyet vesi kas ile hizalarında gösterilen ilk teminat vey~ 
mcktubile beraber 12-7-1937 pazartesi günü saat 14 de daimi encümende bu• 
lunmaları. (t.) (3699) 

Senelik muhammen 
Kirası 

Uluköyde Muvakkithane caddesinde 29 
metre murabbaı yol artığı 12 

Küçükpazarda Hoca Hayrettin mahalle-
sinı:ie Asmalı Türbe so. Kavaf Şemsettin 
Türbesinin 1 numaralı odası. 180 

Eyüpte Tabakhane sokağında 8/ 1 numa-
ralı yol artığı. 36 

Edirnekapıda Neslişah Sultan mahallesi-
nin Sulukule sokağında 28 numaralı Ku· 
lei zemin 12 

Kadxköyilnde Osmanağa mahallesinde 
Kadıköy halinde 23 numaralı dükkan. 96 

tlsküdartla Rumi Mehmetpaşa mahallesi-
nin iskele meydanı sokağında 11/ 13 nu. 
maralr dükkan. 60 .._ 

ilk teminafı 

0,90 

13,50 

2,70 

0,90 

7,20 

4,50 

Yukarıda semti, senelik muhammen kiralarile ilk teminatlarr yazılı o
lan mahaller teslim t arihinden itibaren 938-939-940 seneleri mayıı sonuna 
kadar ayrı ayn kiraya verilmek üzere açrk arttırmaya konulmuşlardır. 

Şartnameleri levazım müdürlilğünde görülebilir. İstekliler hizalarında gös
terilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 15-7-937 perşembe günU 
saat 14 ide daimi encümende bulunrnalxdırlar. (B.} (3809) 




