
.. , 

~-,-------P&rfembe 

8 
Temmuz 1937 

Yıl: 20. 3 

Sayı : 7 000 -1120 

• 
(''•ıııı11ııııı111111uıııı11ıııuıııı1 111111111 ıııı111111111 u1111111111' 

( Atatürk ! 
\Dün şehrimiz-) 
; de bir gezini i ~ 
) yaptılar · 
~ 

Reisicumhur Atatürk d .. ~ 
· · ~1 d un -
og c en sonra saat l 7 de, yan- ~ 

-=:
§:~~-====-~ larıbnda1 Mac.rif Vekili ve Bazı ~ me us ar olduğu halde Florya. ~ 

rlan otomobille hareket d k ~ 
ı . . . e ere · : 
stanbul ıçınde bır gezint" :: 

ı yap- : 
ımşlar ve I3eyoğlundaki T k ~ - l r . o at- -

~ ıy~n ete mı teşrif ederek hu. g 
g susı salonunda -
- l d Yemek yemis- ~ 
~ er ir. , § 

~ Her tarafta halkı k 1 = · • n coş un = 
~ ve samımı tezahürlerile selam- ~ 
s }anan Atatürk T ı . ~ 
= k a;<:sımden ge- = 
~ çere. saat 21 de F g 
~ deniz evler·ıne d bloryadaki ~ 
= av et = 
§ lardır. uyurmuş- g 

\.111ııııııı11111ııııı1ııı111nııı1 ~ 
- ı1111ııını111 '. 111ıııııı1111uımıı111 .I 

Hariciye ve 
Dahiliye 

V:ekillerimizin 

~Moskova 
sehahati 

('f azısı 4 İincii saJ1f nda) 

tsrANBUL - Ankara Caddesi 
Posta kutusu: 46 (lstanbul) .. CD Gt 

Pariste gizli 
görüşmeler! 

lspanyol Başvekili ve Hariciy e Nazın 
habersizce Parise geldi, FransızhükQ
metile gör üştükten sonra döndüler 

F ranko milletler i 
tehdit ediyor: 

'' Bizi muhaı ip tanımazsanız ihtısadi ,fliyase
timiz size hapılaı ını kap ayacak,, 

l•. ·· 7 (lltı:-tı8İ - Bütiin Frarı· 
aıı,., . . N 

sız rr:ızeteleri. l:-pan) a Ha~' r.kıh 1 .eg· 
" . . f ... Hıra-riu i le IJarıl'ıyc nazırı pro e~or .. 

lin Pari~i g'zliı-e ziyaret cLLiklerını 'e 
Ba~nki l Şolan, eski ha§' ekil Le?n 
Bltun 'e Hariciye nazırı Delbos ~le 
gürQ~tiikten sonra tayyare ile Parıs
ten a}rı l c1ı~rııı yaznıaktaılır. 

Geçen ('Ullla günü rari~e giderek 
İspanya ı;efarelhanel!linJe. ı:üsafir ~a
lan iki nazırın Parisc gel ı~ındcn kıın
senin haberi olmamıştır. Nazırlar cu· 
marteı1i günü saat ikide Parisi terket· 
tikten sonra gazeteciler hu nıe,eleden 
haberdar olnıu~lardır. Framanm Lon
dra sefiri Korheu, Negrin'in Fransız 
riralile temasları csna:;mda hazır hu
lun~ınştur. 

Fran<>ız gazeteleri bn giirüşınelcre 
biiyilk eherııniiiyet 'emıektedir. 

I'ttrİS• l ( A. ) - Hmııahıte ga
zetesi yazryor: Baş' ekalet .lıu u:-i ka-

]4·uı miidiiri) elinin tevili dti~iue gii
rf'. Ha~' ekil . Clıauleınp:-ı. ~antıınılcr'e 
Fr:uı:-;ız yardım heyeti taraf ın4lan g4in 
dP-rilcrl•k erzakı hanı il' aı .. :ırlarrn nııı
lıafaza altımla µ;itmesi için emir \ eı-
lllİ§ lir. 

f'RA.'YKO M/U,ETLEUE NOTA 
GÖNDERDİ 

Sa1anıanra, 7 '(A.A.) - General 
Franko, de, ]ellere bir nottı yollı) arak 

Salamannı }ıükiımctinin heynelmilel 

kımun mm ihince mulıaril• adJedilme
sini istemjştir, 

Notad_. ~Z('Ümle şöyle denilmekte
dir: 

'·Aksi takdirde hevnelınilel iktmı
di ~iyasetiıniz, hakk~ızda düşnıan('a 
hisler hesi emiş olan memleketlere kar 
~r ) arın kapılarmı kapayacak olur~a 
lıa) ı·et c<l.iJnı ndirlir .. , 

Sonu Sa .. 4 Su 5 

~ . ~oğrudan doğruya 
rlj>arişle alışveriş usulü 
lngi ltere. Fransa gidi memleketlerde 

muvaffak olan bu usulün 
bizde de tatbikile 

Bugünkü sayımız 
12 Sayı a 

l 

Hem dahili ticaret faaliyeti 
artacak, hem hayat 

pahahhğı ucuzlayacaktır 
.(Başmakalemi:dn tamamı 4 iincüde) ASIM US 

Kıt:(l(/nn 1.-u rtulmı lar • 

Haliçte bir 
sandalı 

motor bir 
devirdi 

Dört kişi boğuldu 
(Ya ısı 5 inci sayıfamızda) 

=::::s ·===-- • 

Bugün yedinci 
sayıfada 

Dersimin 
içyüzü? 

Dersim sergerdeleri ile 
neler konu,tum ? 

B irkaç güne kadar 
Senenin en m uvaffak 

Jıikiigesi 

Kendine ayı 
•• •• susu veren 

adam 

Yepyeni bir mevzuda 
yerli bir hlk Aye 

•• •• 

Telgraf adresi: Irurun • fsfancul 
Telef. 21413 (Yazı), 24370 (idare) 

Sayısı heryerde 

100 
PARA 

Tarih tahrif edilmek isteniyor 

HELE BAKIN! 
Cesri Mustafapaşayı meğer 

Bulgar ustalar inşa etmiş! 

Oesrimustafapaşa ve mıakaleniıı Ç1kt ığı Bulgar ga:::.etesi:-ıirı makale ~şlığı 

(Yrı.:ısı 3 iincii snn/nda) 

Kavgall maç! 
Tahkikat için şehrimize gelen 

Spor Kurumu Asbaşkanı 
tetkiklerine devam ediyor 

Geçen pazar günkü dövüşlü ma
çın tahkikatına başlanmıştır. 

Hadise, bundan evvel de yaz
dığımı~ gibi, memleket hesabına e
sefle karşılanacak kadar acıdır. 
Memleket sporunun her gün yük • 
selmeğe istidad gösterdiği bir sıra-

da binlerce seyircinin spor zevkini 
baltalayacak bu gibi çirkin hadise • 
lerin doğması elbette beklenilen iyi 
neticeler değildir. 

Sporla alakadar her memleket 
köşe.sine yayılan bu hadise, her ta· 
rafta hayret ve esefle karşılanmış -
tır. 

Bu cümleden olarak Ankara Spor 
Kurumu Başkanlığı derhal harekete 
geçerek bu husu&ta tahkikat yapma· 
ğa başlamıştır. Evvelki gün şehri-

mize gelen Ankara Spor Kurumu 
Asbaşkanı B. Adnan dün de tahki· 
katma devam etmiş, alak3dar spor 
kurumları başkanlarım dinlemİ§tİr. 

13. Adnan bugun de oyuncuların bir 
kısmını dinliyecektir. 

Dün Halk Partisinde kendisini 
ziyaret eden bir muharririmize as • 
başkan B. Adnan hadise etrafında 
şunları söylemiştir: 

.. _ Gazetelerin bu husu~ta yap
tığı neşriyat pek fazla ve mübalnğa· 
lrdır. Bu gibi spor uygunsuzluklan 
olmamış . görülmemiş eyler değil • 
dir. Her defasında da bu gibi spor· 
cular, nizamnamenin gösterdiği yol · 
da cezaya çarpılırlar. 

Bu hadiseyi tetkik ediyorum. Bu 
(Sonu: Sa. ! Sit f) 

Günlerin peşinden: 

KABAHAT 
Adamın biri gece hırsızlık için bir eve girmiş. Fakat ev 

halkı uyanmış. Bu sırada ev sahibini öldürmüş. Kaçarken yaka. 
lanmış, mahkemeye verilmiş. Mahkemece müdafaası için tayin 
edilen avukat, cezayı hafifletmek için bir mazeret arıyormuş. 

Katile sormuş: 
- Esbabı muhaffife teşkil edecek hiç bir şey yokmu? Düşün 

bakalım?,, 
Demiş. Katil: 
- Geceleyin eve girdiğim 2'aman karşıma çıkanlar arasında bu 

maktuldP.n başka karısı ve çocukları da vardı. Yalnız bu adamı 
öldürdüm, ötekilere birşey yapmadım. Bu esbabı muhaffife ol· 
maz mı?,, 

Diye r.evab vermi~. 
Pazar günkü sporda döğüş oldu. Oyuncular içinde tekme ile 

hmyelerinden Ağır surette yamlanan ve şimdi hastahanede yatan· 
lar var. Ankaradan gelen Aydm mebusu Adnan, tahkikata girif· 
miş. K3bahatlileri meydana çıkarmağa çalışıy~rmu . Bakalım bu 
işte kabahatli olanlar ne diyecekler? Yoksa onlar da: 

- Biz yalnız tekme attık; sopalarla şimdi yaralı olanları öldü
rebilirdik; yahud arkadaşlarından birçoklarına dayak atmade:n 
hıra k tık l ., 

Diy~rek kendilerinde mesuliycti mucib bir kusur olmadığını mı 
iddia ~decekler?. Kabahat smnah kaftan olsa kimse üstüne giy. 
mezmış ... 

Hasan Kumçayı 

:s::::s 

1 
laves· 

3 renkli bir kapak içinde birçok 
güzel yazılarla çıkıyor 
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Fransız frangı 
•• • 

mutemevvıç para 
Franısız gazeteleri Clıaulemp~ ka· 

bineı:ıinin frank hakkında aldığı ted
birlerden heyecan içindedir. Bu heye· 
carım sebebi frangın kat'i surette al
tın esasından ayrılmış hulunınasıdır. 

Evvelce de i~aret ettiğimiz gibi 
l 928 seneı;inde Puvankaıenin kı) nıc· 
tini tesbit ettiği franı;m altm kar~ılr 
ğı ( 65,5) miligram altın idi. Leon 
Blum hükumeti bu altını ( 43) mi lig· 

Kavga il 
maç 

Ü ~t tarafı 1 inci <le 
hususta bir de rapor hazırhyacağım. 
Hangi tarafın kabahatli olduğu he· 
nüz belli değildir. Bunu yapacağı • 
mış tetkikat neticesinde anlayaca · 

ı·anı ile (49) miligram urasmda hir 
miktara indirdi. Bu defaki ClıautempH 
kahine8i ise frangın altm kar~ılığını 
tamamen meçhul bırakıyor. Bir gün gız.,, 
gelecek. hükumet frangm altuı mu· • ANKARADAKI iHTiLAF 
kabilini bir kanunla ta} in etlccektir. MESELESİ 
Fakat o günün, ne zaman geleceği bel
li olmadığından bugün için Fransrz 
frangı tamamen teda\ülü mecburi 
kar§ılıksız bir kağrtl para haline gir
miştir. 

Fransız hükumeti bu tedbire niçin 
müracaat etti? Fransa bankalarında 
bulunan altırı mevcudünü muhafaza 
edebilmek için. Zira Fransız frangmm 
kıymeti her gün tenezzül ecliyor<lu. 
Fran!'la hanka~ı bu kıymeti muayyen 
:.eviyede tutmak için piya ·adan her 
giin altın mukalıiJinde frank ı;atm 

almak mecburiyetinde kalıyordu. Bu 
tnuamele netiee~i olarak mütemadiyen 
l1arıkadaki altın stok eksiliyordu. Bir 
]mide ki yalnız ge~cn haziran ayı: i~in
<lc eksilen altın miktarı tiekiz milyar 
frangı bulmu§tU. Bu gidi§ <levanı etler· 
sc Fransa hankasmm altınları tama· 
men uçup gidecekti. 

Halhuki Fransız Genelkurmayının 
miilıim bir kararı vardır. Fransa De"
lct han kasında meveud ol an altın sto
kunu muayyen bir liadden aşağıya in
dirıneğe müsaade edilemez. Zira altın 
ııtokunun muayyen miktarı memleke· 
tin milli müdafaa ihtiyacı karşılığı
dır. Fransanm harb gemileri, silaJda· 
rr, hudud tahkimatı: nıilli müdafaa ha· 
knnmqan neyse Fransa bankasındaki 
bu altınlar da öyledir. İ§te bunun için 
Fransız lıiikfımeti kıymeti mütemadi
) en dü~nıekte olan frangı müdafaa et· 
ruek nıaksadile de artık Devlet ban· 
ka:-.ıntlaki altnılarm ı;;ekilemiycceği 
kararını \: ermiitir. Bu kararı Latbik 
etmek için de Fransız frangını altın 
csasmclan ayırını§Lır. 

Ilazılan hu vaziyeti Fransız fran~ 
grnın de\'alüasyon ~eklinde telakki et
mektedir. Hakikatte devalüasyon an· 
cak hükumet tarafından frank i~in 
evvelce tayin edilmiş olan asgari al· 
tm miktarı yeni hir kararla tenzil e
dildiği zaman' ukuhulacaktır. Bugün· 
kü Fransız frangı arz 'e tal eh nisbeL· 
lerine göre müteıneYviç hir paradır. 
.Vakıa İngilizlerin ster] ini de altın e
ı-a .. ırıdan ayrılınrştır. Fakat Jngiltere 
hiikilmeti bütçe müvazenesini temin 
elliği, !azla olarak sterlinin piyasa 
kıyınelini muavyen bir had dahilinde 
ıııulıaf aza etmek için bir nazmı rolü 
ifa edecek kafi altın sermaye ayırdı
~ı cihetle oracla sterlinin kıyınet~e 
dU~mesi eleği], clalıa ziyade yükt'clıne· 
si hareketlerine karşı mücadele etmek 
Jazımgeliyorcln. Fransa<la ise lmgünkii 
\ aziyet akşine<lir. Yani Fransadan 
Jıarice sermaye mühaceret\ vur<lır. V c 
hükumet bu ınühaeeretin önüne geç
mekte f'rangm kıymetini müdafaaya 
ihtiyaç gi>recektir. Bu rnüdaf aa vazi
f e~i yapılaıuaymca frangın ki} mcti ele 
dalgalanmakta devam eder. 

Nihayet Fransız frangmnı 'aziyc· 
tini zorJa~tıran hir fın1il c.laha 'ardır. 
Rn da Clıautcmps kabinesinin frangı 
altın e:.asmdan ayırdıktan sonra Fran 
a Devlet bankasından miktarı on bes 

> 

lllilyara kadar yükselen bir kredi faıe-
ıuiş olıua~ıdır. Devlet hanka::.ınrn bu 
kredi} i verme~i } eni hir Enflal"yoıı 
<lcmcktir ki frangın kıymeti iizerinc 
mühim tc~irler icra etıncklPn hali kal
mıyacaktır. 

Fransız efldin unıumıye:-i frangı 
'e mali 'aziyeti kurtarmak. iı;iıı bir 
çare görüyor: Bu da İngilizlerin keıı· 
di maliyelerini 'e paralarını idare et· 
mek için tatbik ettikleri siy~eti tut· 
nıak, bilhassa bütçe a~ığını kapatmak, 
varidat ile ma~raf arasmtla tam ve 
hakiki bir mü' azene lc1'i~ etmektir. 

"' ~ :(. 

Ankara bölgesi başkanlığından 
dün şu tezkereyi aldık: 

Son günlerde İstanbul gazeteleri· 
nin bazılarında Ankara klüplerinin 
bir toplantı yaparak iyi tanzim edil
memiş olan bölge işlerini görüştük
leri ve bu hususa dair olarak karar 
altına aldık1arı bazı meseleleri umu
mi merkeze bildirmek üzere tali bir 
komisyon teşkil ettikleri ve bu me· 
yanda bölge başkanlığına Muvaffak 
Menemencioğlunun veya Nasuhi 
Baydarın getirilmesi için temenni .. 
yatta bulunacakları gibi yazılar in
tişar etmektedir. 

Bu haber Ankara spor mahafi
linde büyük bir hayret uyandırmış
tır. Ankara bölgesi, evvelden ha
zırladığı program dahilinde her mev
sime aid sporu muntazaman takib, 
tatbik ve intac etmiş bulunduğun -
dan işlerin iyi tanzim edilmemiş ol
ması bittabi mevzuubahs değildir. 
Klüplerin toplantı yaptıkları hakkın
daki habere gelince, bu mesele de 
tamamen gayri vakidir. Ve böyle 
bir içtima yapılmamıştır. Ankara 
klüplerini idare edenler bilgili, gör
gülü, geniş düşünceli ve iyi ile kö
tüyü tefrike kadir zatlardır. Ve far
zı mahal böyle bir tasavvur varsa 
istihdaf ettiği maksadı pek güzel an
layabilecek, bu bakımdan hiç bir 
kimsenin rehberliğine ihtiyaç duy
mayacak, tezvirat ve tahrikata uy
mayacak arkadaşlardır. Esasen böy
le bir içtimam yapılmasına sebeb de 
yoktur. Bölge ile khipler arasında 
tam bir anlaşma vardır. 

Çıkarılan haberler tamamen asıl
sızdır ve gizli maksad taşıdıkları an
laşılan birkaç kişinin uydurmasıdır. 
Bölge heyeti ve klüpler bu gibi şa
yialara hiç bir kıymet vermeden el 
ele ve haşhaşa çalışmalanna devam 
etmektedir. Keyfiyetin sayın gaze· 
tenizle efkarıumumiyeye tavzihini 
dilerim. 

Z.ATEŞ 

GENÇLER BIRUCJ DOGANSPO
RU HÜKMEN KAZANDI 
Ankara, 7 {Telefonla) - İzmi· 

rin Doğanspor klübünün Gençler 
Birliği azasından Nurullahı oynat · 
ması üzerine hükmen mağlub sayıl
ması kararma federasyonun itirazı 
burada nizamsız görülmektedir. U
mumi kararı yalnız bir maça raci 
sayılmaktadır. 

Bu vaziyete göre, Gençler Bir
liği iki puvan daha alarak 28 puvan
la Milli Kümede beşinci olmuştur. 

-1\.iilbastılık sığır eli getirdin mi? 
- Eeet, harzcığım! Arhamdaıı ge-

liyor •.• 

GiinünA~i$leri 

ıııan şelıirdekile· 
re erzak getirmi~ 
olan İngiliz ge
milel'inden ikisi 
bu ablokayı ya

rarak limana girmi~ti. Bu gemilerden 
biri patates yüklü idi; diğerinde de 
buğclay vardı. Bu iki geminin kapta· 
nmm adı Con'du. İkisini birihirinden 
tefrik etmek için. llirine "Kaptan pa~ 
tatc:-;, .. ötekine de "Kaptan buğday., 
admı ·verdiler. 

Şiıııdi Kaptan Patates İspanya sır 
larıncla faaliyetine devam ediyor. Fa· 
kat, ayni zanıan<la asilere de erzak 
götiirmektedir. 

Kendisine hu nokta lıatırlatıldıbrı 

doktor Onezorge Berlinde, sefirler ı 
ve ecnebi gazete muhabirleri önünde 
teJevizyon hakkında bir kon!erans ı 
vermi§tir. 

Nazır. yakın bir zamanda bütün 
Alman şehirleri arasında televizyonla 
konuşulnıa~a başlanacağmr, ve hun· 
dan sonra da ecnebi menıleke1erle Al 
manya arasmda televizyon. teşkilatı 
kurulacağını ve telgrafın yerini, çok 
terakki elmekte olan televizyonun 
alacağmı ııöylemi~tir. 

CASUSLUK llAKKINDA 

(Kapitaliı::t devletlerde casusluk) 
namında I..eningradda Rmya hüku
meti tarafından bir kitab neşredilmiş 
tir. 75,000 aded basılan bu kitab der· 
hal kapışılmıştır. 

Son zamanda Ruı;ya i~erİ!'İnde ıney 
dana çıkarılan cusus te~kilatlarının 
iç yiizleri bu kitapla meydana vurul· 
maktadır. 

zaman ~öyle diyor: 
"İngiltere bitaraf bir memleket·--------------

tir. Hükumctçilere olduğu gibi, asile
re de erzak ~·eririm tabii. Nitekim 
geçen gün hir asi zırlıhs~a yiyecek 
göti.irdüm. Renim Bilbaodaki al1loka· 
larınr yaran kaptan olduğumu bili
yorlardı. Hutta, o günlerde başmn me 
zatla çıkarmr~lardr. Fakat ~imdi çok 
İyi muamele ettiler.,, 

SİVEJTADA YANANL4RIN 
RUHUNA ... 

Amerikalılar durup durup tulıaf· 
lıklar icadediyorlnr: Şimdi, sinema 
ve tiyatrolarda çıkan yangınlarda ()· 
!enlerin lrntırasma bir abide dikecek
ler. 

Bunu daha evYcl de düşünmüşler 
eli: 1923 sen<'sinde Şikagocla bir sine
mada çıkan yangında 583 kişi yan· 
mışlı ve hunların hemen hemen hep· 
si çocuktu. 

TELGUAI'I YERiNi TELEVİZYON 
ALIYOR 

j\.lmanya posta ve telgraf nazırı 

Sovyet - Japon 
hududunda 

Yeni biı hadise olhu 
Moskova, 7 (A.A.) - Tass A

jansı bildiriyor: Kinkuka dağı 

mıntakasında hududa nezaret et
mekte bulunan Sovyet hudut dev
riyelerine 5 temmuzda saat 12,15 
ve 4,30 da olmak üzere iki defa 
Sovyet arazisinde dağın eteğine 

saklanan bir Japon - Mançu müf
rezesi tarafından ateı açılmı§tır. 
Bu hadiseler üzerine iki taraf ara· 
ııında tüfek ateıleri teati edilmiş
tir. Çarpı§malar neticesinde ölen
ler ve yaralananlar vardır. 

.Sovyet hukümetı, hadiseyi Ja
ponya sefareti müsteşarı nezdinde 
protesto edecektir. 

lstanbul sokaklarının 
pisliğinden kim mes'ul 

Akşam karikatüristine 
göre 

Akşam Dikkatler muhar
ririne göre 

--------........... ==~ 
01.kka~Ie:raı 

.Avrupaya değil 
arka sokaldaral 

Dünkü gazeteler yazıyordu: 
Belediye temizlik şu.besi mildürlflı. 

ğüne tayin edtlen bay Mustafa. te-' 
mlzlik if lerinin nasıl yapılacağı, ba-

1
, 

hassa çöp~rin nasıl. tmha edileceğ• 1 
hakkında tedkikatla bulunmak üur' 
yakında. Belçtkaya gidecekmiş. 

Bundan evverkt şu.be müdürü de, 
trank/urt'ta toplanan temizlik kon-

1 

gresine gttmişti. Netice meydandadır/ 
Ah keşke, tstanbulun temtzlfği için 

bu derece uzaklara yorulacaklanncı 
arka sokaklara sapscı.ZM ... 

O kadar modern temizZUclerden 
çoktan vazgeçtik! Haftada bir kalxl 
kiri tılslar çokttın razıyız. 

Tahsil vaziye
timiz normal 

Kültür Bakanı şayia .. 
ları tekzip ediyor 

Kültür Bakanı 
B. Saffet Arıkan 
dün yanlarında 
kalemi mahsus 
direktörü Nihad 
Adil olduğu hal· 
de ..l).nkaradan şeh 
rimi:r:o gelmişler
dir. Kültür Ba
kam §ehrimizde 
bir hafta kadar 
kalacaktır. 

Dün B. Bakan 
Partite kendisile Kültür Bakam B. 
görüşen bir mu. Saffet Ankan 
harririmize şun· 
Iarı söylem.iştir: 

"Bugün Ankaradan gelir gelmez 
doğrn Dolmabahçe sarayına giderek 
sarayda açılacak sergi, Tarih ve Dil 
Kurumu işlerile meşgul oldum. 

Partideki arkadaşlarla <la görüş· 
tükten sonra şimdi Floryaya gidiyo· 
rum. 

Umumi tahsil vaziyetimizin fena 
olduğu hakkında yapr1makta ol
duğunu söylediğiniz neşriyatı yer· 
siz buluyorum. Tahsil vaziyetimiz 
normaldir ve alınan randıman da 
yüzde kırk nisbetindedir. Bu mese
le ile nlakadar olan müdürlerle gö
rüştükten sonra alacağım rakamlara 
istinad ederek size daha fazla izahat 
verebileceğim.,, 

Baldvln'ln hallrata için 

25000 ·dolar 
teklif ediyorlar 

Eshi İ rıgifiz Ba~vekili Baldı-in 

Niiı;r~' i1 İngiliz mecmuaımım y~ı· 
dığma gi)re Amerikalı bir Lahr eski in· 
"iliz Ba-.Hkili Bnldovine müracaatla, c .ı. 

hatıratını ya~dıgı t..ıkdirde 25000 <lo· 
lar telli) e edeceğini. hildirmişlir. Ta· 
hı, iki ~art iine sünnektedir. Hatırat· 
ta, eski kral Etlvarclın tahlmı terkedi· 
şine aicl bi.iti.in teferrüat yazılacak, ,.e 
ikinci:-.iı hatıralar, 1938 yılı yazına ka 
dar bitirilip teslim edilınış olacaktır. 

İngiliz mecmua~r, Baldovinin bu 
teklife ehemmiyet vcrmiyeceğini zan· 
netmekteclir. 

Geçmiş Kurunlar 

7 Temmuz 1923 
Y AB \NCI DONANMA BOCi.AZDA~ 

Kabataş 1ıe Dolmabalu;e a<;ıldarm.• 
da demirli duran Valdek Roso Fran.• 
sı: zzrlılısile bir İtalyan dritnotıı t'C 

bazı İngiliz Tuırb gemileri yukarı Bo
ğnziç:ine giderek dcrnirlcmi~fordir. 

- Uslu. olmak için ne yapmalı, 
teyze? 

- Hcqeyden evvel insanz.n lcen· 
disi uslu olmalı. 

- O halde sen nigİn: ·'Nasıl güzel 
oluııur,, hitabını oku-0yrsun?.. 

- Açıhlıarn sineması var, gel bal•! r Bunu kesip saklayınız -

Hl.JRUN'un sürprizi ı 
7 ( 8 Temmuz 1937) 



Tarih tahrif edilmek isteniqor 

HELE BAKIN! 
Cesri Mustafapaşayı meğer 

Bulgar ustalar inşa etmjş! 
6 Temmuz tarihli bulgarca Zo-) 

ra g~z~_tesinin sekizinci sayfasın
cfa. ~o~umüze çok tuhaf bir maka
le ılıştı. (İsvilengradın (Esl.i Mus
tafapaşa) kuruluşu ile onun ya
nında ve Meriç nehri üze . d k' 

k' k"" } rın e ı es ı op~ü başlığını taşıyan bu 
:mn:ı.kleyı, Bulgar kültür .. f tt" 
lerinden Zapraynof yaz mtu e lŞ· 

mış ır. 

Gospodin Zapraynof bu k"" .. .. B 1 , opru. 
nl~ _ u g~d;staları taraf ınJa11 ;·a-

hpı ıkgtu:u k~a ederek, Tüd.:! : rin 
ıra ıgı es ı eser 'en B l l - b' ...... .... U g.:.r I• 

g.ı ır şeref ve bilgi payı a ~ 
ya çalr~makhdır. yı • ._.ı. 

Gıcç - ~·ıl . . 
d 

' .-·· .:t yıne ayna &-.lete E •. 
ne e.ltı .: .:ltanselim canı.. . c dır
bir B ' ıu ın e t: .r;ar l!.sfası tarafınd . 
olunduı?unu i 1 ··a et . · -1 1 

• ..ı 
"' ---· •"11Ş" ·-~ ·1 cevap}· .- karsısında - , - rt en 

b. Bulgar gC:.zet . ~pışıp ,:almış· 
esının t 'h' 

tarihi vesika ve delille·· :ırı ın ve 
bundrn dolayı (C~sr' · , ~paçık 
T rakyadaki T·· k 1 Mustafapa. 

, ur a · a.r T k 
dehasının nıc:r~.-- ak 1 ve~ ür 
eserler üzerinde B~l oydu.eu esk 
na kalkışınası .. 1 . :garlık ıddiası · 
dir. ' gu unecek bir şey-

1510 yılında Ed" 
lafa paşanın k ırne ~al: .: i Mus-
yesinde Musta;rar ve htnımeti sa· 
ri üzerine bu k~a~~da Meriç ne!1 
bunda;} dolay (tl'U _kurulmuş ve 
şa) nanır ''e . ıl . ern M\: . ,. ' pa· 

• rı mı~t· F raynof, vali I' • . Y ır. ak:.t, Zap-
köylü halkı~~· ~ ~ ~: Paşanın civar 
h~lkınl bir a ' e ılhass:ı Ilulgar 
gary~) ile b:?-~ 1?P!ıyarak (an· 
ğunu y::zarak oprtiyü kurdurdu
Türkler tar f' ~ulgarların val:tile 
retiyb nasıİeı~ an (angarya) su
da (teb .. ) zılmekte olduklarını 

aruz tt' · l<u.tır. c ırrnıye çalı~mak-

Bu köprü A 
bağ hy"n ve 'c vrupayı Edirneye 
çen yolu Jn 

1
;rmen köyünden ge

!:'!.ıustu .. ç ··sak .. ınak İçin inşa olun-
• .. un u k ·· .. 

dan c ıvel M '. .0 Pru yapılmaz-
ta'?arak TUrk erıcın suları etrafa 
rr:ezrt,at ve Bulgar halkının 
ler ınüth?' harap ettiği için, Türk· 
bir san· ış Paralar sarfiyle güzel 
lerdit·. at eseri ıneydana getirmiş-

<r.::. staf 
bugün .., 

1 
apa;a) eskidenb!!!"t ve 

,..,_ ~u.f ... · ' - .. ~ ... . ' fındc"' İsvi-
~rat · 

aı l "'t" YJoıldıktan sonra da hava 
' ll .tn i k ~1 ile ın h' Pe , susa:ı\ ve bag arı 

eş urdur. 

Ke~~saba, Kamklı, Bayindir. ve 
ayrıiran naınlariy)e üç maha!Jeye 
anıl nııkşt1r ve hala da bu namlarla 

illa tadır. 

birOrta, devirlerin güzel ve büyük 
le.y·san at eseriyle bu kasabayı süs-

bir mi"'rmer levha vardır. Bu lev
hanın üzerindeki süh1s yazıda, 
köprur.ün İkinci Beyazıt ve Selim 
zamanlarında Edirne valisi Mus
tafa paşanın teşebbüsüyle inşa o
lunduğu da yazılıdır. 

Binaenaleyh, Zora gazetesiyle, 
(Cesri Mustafapaşa) yı Bulgarl~ş
~ırrnak heve::in... pılan Gcspodın 
=apraynofa bu sülus ~azıyı ~ik· 
!: :ıtle . · _ . .-::... · ... :nr tavsıye ederız. 

Vekil inhisarlar idaresind~ 
Sehrimi:ıde bulunan gümrük ve 

inhisarlar vekili Ali Rana dün de 
letkikatına devam etmiş, in?isar
lar idaresine giderek idarenın sa
tışları etrafında alakadar şefler
den inı.hat almıştır 

Vekil, bir aralık inhisarlar ~ · 
mum müdürü Mitatı ziyaret etmış, 
inhi~arlar idaresinin umumi vazi
yeti hakkında Vekile malumat ver 
mişlir. 

Tilrlng klUpte bir toplanll 
Dün saat 15,30 da Turing Klüp 

azalar! bir toplantı yapmış, sey· 
yah mevsi?r.İ dolayısiyle alınacak 
son tedbirler etrafında görüş· 
müştür. 

Toplantıda Liman Müdürü R~
ufi Manyas ta hazır bulunmuş, hır 
kaç gün evvel Vekalette tasdik e
dilen yolcu salonu projesi etrafın
da a]akadarlara izahat vermiştir. 
Raufi Manyas bu arada yo]cu sa· 
!onunda turing bakımından yapı
lacak yeniJik)er için serdedilen ba
zı metalibatı da teshil etmiştir. 

Askeri kamplar 
Liselerde askeri kamplar dün

den itibaren baJlamıştır. Bu yıl ]j. 
seler muhtelif yerlerdeki ilk okul 
binalarında barınacaklardır. Kam 
pa çıkan liseler şunlardır: 

Galatasaray lisesi, Hayriye, Sen 
Benuva, D. Ticaret, Darüşşafaka, 
Öğretmen okulu (kendi okulların
da), İstanbul erkek lisesi Harbiye 
okulunda, Vefa lisesi Emirganda. 
Pertev Niyal lisesi Anadoluhisa· 
rmda, Yüce)ü)kü lisesi de Pen· 
dikte kampa çıkmıştır. 

Köy öğretmenleri için 
&oo kurs 

Köy öğretmeni yetiştirmek üze
re muhtelif vilayetlerde açılan 
kurslar bu yıl 500 den fazla me· 
zun vereceklerdir. 

Bu mezunlar muhtelif vilayetle
}"e bağ'h köylere dağıtılacakbr. 
Çavuı. öğretmenleri mıntakalarm
da bi ~·er de öğretmen okulu me
zunu başöğretmen bulunacaktır. 

~ ... ıp Zenginleştiren Tüı-kler, Bul
hi ~ -. :::c~~sinin iddia ettiği gibi, 
ğ'fi Lı:r Yabancı ustaya muhtaç de
rt Mrdi. Esasen Balkanlarda ( Ces 
b" Ustafapasa) ya benzer daha 
. ırçok köprüler, kervansaraylar, 
!nıarc :haneler, __ :neler, camiler, 
c:>ıtakar. Türkler, san'at ve selim 
2 j'V'k hususunda ne derece yüksek 

Biı otomobılle bisiklet 
çaıpıştı 

0 ~uk~~ı.- mı bütün cihana göster· 
l'llışler1 ve göstermektedirler. 

Gospod:_ı Zapraynof, (Cesri 
~ustafapaşa) yı Bulgar ustasının 
h.~rduğ~ 1u iddia etmektedir Gra
nıt taşlar, demir -;~mberler, ve ho. 

- r~sanla jşlenen ve asırlar asrı Tür
kıyenin Avrupa kapısında bir sah
Mer olarak yiikseltecek olan (Cesr 

.. usta~apaşa) eseri de, Uzunköp· 
r~.' ~~ır~e köprüsü ve Çekır. ece 
kopruler~ gibi Türk eliyle, Türk 
azıın ve ıradesi ve Türk parasiyle 
kurulmuşlardır. (Cesri Mnstafa· 
P~ş~2. nın uzunluğu 225, ge
nı~lır,ı 6,50 metre, suyun dibine 
~ar9:'? t~melleri ise 21 metre".l ir 
\Alaımısema) gibi kıvrak ve b' 
l·ad b l' · ır : ın e mı andıran PÜzel bkim; 
ıl~, hu köprü, bütün Türkleri~ Ö· 

~~?eh.H::ekleri bir şaheserdir. 
.~prUnun tam ortasında 5 metre 

!ukseklik ve 4 metre genişliğinde 1 

Dün akşam saat 19 da Topka · 
pı - Çorlu asfalt yolunda bir hza 
olmustur. Bir taksi otomobili Ba • 
kakö·~ hastahanesi civarında, bir bi
sikletİe çarpışmış, bisikleti kullanan 
çncuk be)'ninden yaralanmıştır. 

Yenj eserler 1 

1 edavi kliniği 
Ünlü Profesör Doktor Akil 

Muhtar Özden'in direktörlüğünde 
cıkan bu mecmuanın 25 inci sayı
;ıncla değerli profesörün afik, mor 
fin e eroin manileri üzerine .bir 
konfe~ansı ve Do1rlor Süheyl Ün
verin Türk tıb tarihi için kuanc 
sa vılac'..\k Hr t•a;o;uu başta olarak 
çıkmı!;tır. Süheyl Ünverin bu ya
zısını İbni Sina'nın kan alınacak 
damarlar risalesi metinden nü
mune ve tam bir tercüme halinde 
takip etrc·ektedir. Tavsiye ederiz. . 
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iR HABERLERi 
ıçanakkale deniz kazası

Benzin fiatlan inın muhakemesi bugün 
için hazırlanan 

rapor 
Birkaç gündenberi benzin ihti

karı işiyle büyük bir dikkatle meş
gul olan İktisat Vekili Celal Ba
yar dün tetkikatma fasıla vererek 
istirahat etmiştir . 

Celal Bayar, bir gün evvel, Ti
caret odasına verdiği emir üzerine 
muhtelif semtlerdeki benzin satış
larının vaziyetini inceliyerek esas· 
lı bir rapor hazırlatmıştır. Bu ra
porda ayrıca 1929 senesindenberj 
benzin fiyatlarının vaziyeti muka
yeseli bir surette gösterilmiştir. 

Dün sabah ta yine Vekilin gös
terdiği lüzum üzerine sanayi u
mumi mü~ürü Reşadm başkanlığı 
altında benzin ihtikarı ile meşgul 
olan komisyon toplanmış, mesaisi
ne devam etmiştiı-. Haber aldığı
mıza göre; İktisat Vekili Celal 
Bayar, bugün tekrar Odaya gele
rek yapılan işleri tetkik edecek
tir. 

Köylerde nümune 
~ahçeleri yapılacak 

Kültür ve Ziraat Bakanhkları 
son köy·kalkmmasr işiyle yakın
dan meşgul olmaktadırlar. Köv]ü 
ye zirai mahsuller ve diğer ekim 
7ş1eri hakkında öğretmenler öna
yak olacaklardır. Her köyde, öğ
retmen, Köylüye ziraat h:ıkkında 
nazari bilgiler verdiği gibi ameli 
bilgiler de verecektir. 

Köylerde muhtelif ekim işlerine 
ait birer de umumi nümune bahçe
leri vücuda getirileecktir. Bu bah
çelerde hububat. çiçek, sebze ve 
saire dlkilecek, bunların yetişm.i' 
tarzları etrafında müşahede yapı
lacak, köylüye anlatılacaktır. 

Bu k:uarın önümüzdeki der;;,. 
lı ba~ınd~n itibaren tatbiki icin 
şimdiden hazırlıklara başlan~ış
tır. Bahçeler için bütçede muay
yen bir miktar da tahsisat ayrıl
mıştır. 

Şehrin temizli
ğine daha fazla 
dikkat edilecek 

BelecJ:ye, şehrin temizliği için 
,,eni iedbiı-ler almaktadır. Sokak· 
lnrın biH~assa geceleyin helasızlık 
yüzi.:'nden. pislendiği anlaşılmış, 
Evkaf Müdüriyetiyle temas edil
miştir. 

Bunun neticesi olarak şehrin 
;a.uhtelif yerlerinde hulunan cami 
helalarır.ır. gece ve gündüz açık 
bulundurulmasına karar verilmiş
tir. Bu korarın tatbikine hemen 
g~r.ilecel~t ir. 

Beledi)'e, bundan başka sokak
lan pish1~ dökenleri ve sokakları 
he" hangi bir suretle kirleten lcri 
silu bir surette takip edecek, f:.ele
diye znbtı.:ısı talimatnamesindz ya 
zılı huh·.m~n hu memnuiyetlerc ı;·i
ayet etmiyenleri şiddetle ccz:l~:m
dıracai<tı ... 

Sokakların temizlenmesi ,~:n 
lazım olan vesait üzerinde d~ tet
kikler yapılmaktadır. 

Çöp k~myonları on altıyı bul
muştur. İcap ederse yeniden l ;; ~rn
yon satın alınacaktır. Şehrin ~··h
telif yerlerinde bulunan çöp san
dı1~1arı da kaldırılacaktır. 
· Yaz miinasebetiyle temizH!~ a
melelerinin miktarı azahuştır. Ye 
niden amele a1ınacaktrr. 

Zarar gören 
Türk tüccarları 

mahkemeye 
ayrıca müracaat 

edecekler 

Fransa ile mua
mele yapanların 

endişesine 
mahal yok 

Japonya ve Fransa ile son de
fa yapılan ticaret anlaşmaları e
saslarını ihtiva eden talimatname 
hazırlanmı,, dün İktisat Vekaleti
nin şehrimiz. Tüı-kofis şubesi ve 
takas tetkik heyetine gönderilmiş
tir. 

Talimatname, ehemmiyetine bi
naen yarın toplanacak olan takas 
tetkik heyetinde gözden geçirile
rek mühim kısın:: )arı tesbit edile
cek ve takas heyeti tarafından 
teksir edilerek alakadar tüccarla
ra dağıtılacaklır. 

Diğer taraftan Fransa ile mü -
him mikyasta İş yapan f'iiccarlar 

arasında son zamanlarda Paris bor 
sasmın kapanması dolayısile Fran 
sız frangının kıymetten düşmesi 
bir hayli endişe uyandırmıştır. Bu 
cümleden olarak takas heyetine 
müracaat edip Fransa ile yapa
cakları muamelelerin Fransız fran 
gınrn Devoluation' dan evvelki fi
yat üzerinden mi, yoksa bugilnkü 
fiyattan mı muamele görecekleri
ni soranların adedi epey bir ye
kun tutmuştur. 

Öğrendiğimize göre; yeni tali
matnamede hu iş için çok makul 
biı C:oı·mül bulunmuştur. Bu da; 
Dev . ..,luation' dan evvel yapılmış o
lan muamelelerin Fransız frangı
nın o gi.:ıık;i ktym~ti ile yeni yapı-

Türk kara sularımızda vukua 
gelen deniz faciasının muhakeme
sine bugün asliye ikinci ticaret 
mahkemesinde ha!'>] anacaktır. 

Birkaç gündenberi her iki va
pur süvarilerinin ifadelerini al
makla meşgul bulunan liman reisi 
Hayreddinin riyaseti altında ko
misyon raporlarını tamamiyle ha
zırlamıştır. Bu raporlar bu~ün 
duruşması yapılacak olan mahke
meye ibraz edilecektir. 

Dün de yazdığımız gibi İspan· 
yol vapurunun süvarisi mahkeme
nin Valansiya şehrinde yapılması 
icap ettiği hakkında bazı iddiala'"· 
da bulunmuş ise de bu iddianın 
ne dereceye kadar yerli veya yer
siz olduğu bugün anlaşılacaktır. 

Diğer taraftan ltalyan vapur a
centesi tarafından getirilmiş olan 
tahlisiye mütehassısı da Çanakka
ledeki tahkikatına devam etmek
tedir. Mütehassıs, buna ait rapo· 
!"ll birkaç güne kadar hazırlıyaral: 
lstanbul şubesi kanaJiyle mahke
meye ibraz edecek, zarar ve ziya. 
nın miktarı hakkında mahkeme 
heyetine bir fikir verecektir. 

Son _aldığımız malumata göre, 
hatan lta]yan Capo - Pino vapu
runda 34 hin liraya yakın Türk 
emteası bulunmaktaydı Bu emtea
mn sahihi olan Türk tüccarları da 
ayrıca mahkemeye müracaat ede
rek tazminat İstiveceklerdir. 

Avrupa 
rındaki 

limanla
heyet 

Napolideki kömür 
limanına da uğradı, 

gaı ın geligoı 
Liman idar<"si taraf mdan A vru· 

pa ]imanlarında bazr tetkiki er 
yapmak üzere gönderilen liman i
daresi başmimarı Farih Köprülü 
ve mühendis Rifattan müteşekkil 
heyet yarın şehrimize dönmüş bu
lunacaktır. 

Heyet; bundan evvel de yazdı
ğımız gibi Avrupa limanlarında 
ve bilhassa ltaJyada Ceneve ve 
Tiryestede iki ay devam eden tet
kiklerde bulunmuş, bu arada İtal
yanın iktisadi ve ticari vaziyetini 
incelemişti. Heyet, son defa li
man idaresi tarafından aldığı bir 
mektup üzerine Napoli civarmda 
yeniden kurulan kömür limanına 
da uğramış, buranın vaziyetini de 
gözden geçirmiştir. 

Avrupada tetkikler yapan heyet 
şehrimize geldikten sonra tetkiitat 
farının neticelerini bir rapor ha. 
linde haztrlıyarak liman müdürlü
ğüne verecekler, liman müdürlüğü 
de bu raporları limanın ıslahı e!· 
rafında yapılacak yeniliklerde gö
zönünde tutacaktır .. 

lnrı muamelelerin frangın bugün
kü kıymeti nazarı itibare alınarak 
muamele yapılacağı tasrih edil -
ır.ektedir. 

Talimatnameden haberdar edi
len ve alakadar bulunanlar bu 
formülden fazlasiyle memnun gö
rünmektedirler. 

YENİ ROMORKÖRLER 
Almanyaya Li. 

man İdaresi tara
fından ısmar!an
mış olan son sis
tem romorkörler
den ikincisi yarın 
limanımıza gele· 
cektir . Romor
körler, evvelce de 
yazıldığı gibi Li
man idaresinin 

~.-"""""".ıw.~~...,;,ı ınühim bir ihtiya-
~!IW":::::f''S'. cını tamamlıya· 

caktır. 



Doğrudan doğruya • 
siparişle alış veriş usulü y .

1
. · t 

enı ıse ve or a 
lngiltere, Fransa gidi memleketlerde mektepler 

muvaffak olan bu usulün 
bizde de tatbiklle açılacak 

Hem dahili ticaret faaliyeti 
artacak, hem hayat 

pahahhğı ucuzlayacaktir 

Ankara. 7 (Telefonla) - Ma· 
· arif Vekaleti bu yıl yapılacak, ta • 
mir edilecek, genitletilccek mek • 
tebleri tesbit etmiştir. Bunlara 736 
bin lira sarfolunacaktır. 

Bu yıl 1stanbulda iki, Trabzon· 
da bir. Adapazannda bir, Tokatta 
bir lliıe ve orta mekteb açılacaktır. 

iktisat Vekaleti, Türkofiı daire-f edecek olursa bir İstanbullu, bir Afyon, Diyarbekir, Kars liseleri· 
ai tqkilibızlıktan ve bilhuıa tev- ~ Ankaralı, bir lzmirli sarf edeceği ne ilaveler yapılacak, Edime orta 
zi ve nakliye zorluklarından dola- tereyağı, peyniri tenekelerle Ana· mektebinin inıaatı bitirilecek, Edir
yı memleketimizde muhtelif mm· doludan, yahut Trakya4an dc;::ıı. ne erkek lisesi, muallim m~ktebleri 
takalarda ayni maddenin fiyatla- dan doiruya ıetirebilecektir. Bu.. kalorifer tesisatı yapılacaktır. 
rında görülen büyük farkları, na mukabil bir Konyalı, 'bir Eski· Daha birçok lise ve orta mekteb· 
mümkün oldufu kadar azaltmak tehirli, bir Sunalı, nihayet Ana· lere yapılacak ilaveler vardır. 
için bir tedbir dütünmüttür. Bu dolunun, yahut Trakyamn her ORTA TEDRiSAT MODORO 
tedbir lngi1tere, Franıa gibi Garp hangi bir tehrinde oturan Yatan• TEFTiŞE ÇIKIYOR 
memleketlerinde muvaffakıyetle dq da latanbul, yahut bmir civa- . Ankara, 7 (Telefonla) _ Or-
tatbik edilen bir usuldür ki, esası nncla iıtihaali.tta bulunan bir fab- fa tedrisat umum müdürü B. Avni, 
doirudandoğruya alıaı müstehlik- rikadan ihtiyaçlarmı doirudan mekteb vaziyetlerini teftiş etmek İ· 
ler ile, satıcı müstahsilleri kısa doinıya bedeli mukabilinde te- · b ·· ı rd Esk' h' K ı. • d b"I---1_._:_ çın, ugun e e ışe ır, ütan 
yoldan birlest · rmek, aradaki lü- mın e e ı cıııı;aaur. ya ve Afyon Karahisanna gidecek· 
zumsuz vasıtalan kaldırmaktan İ· Gazetelerde "Doinıdan doğru· tir 
barettir. ya ıiparif,, bathiı altmda çıkac:U M~a le ve *' 1 hakkında 

Mali rmı satacak olan İngiliz- ilinlar, bu huauıta büyük bir biz· me r11•8 

lerle Fransızlar ıehirlerde ve ka- met görebilir. " Ankara, 7 (Telefonla) - Mua-
sabalar:faki müşterilerin enlcücüt Hüliaa Türkofiain miiltabaill-r mele vergisinin tarh, tahakkuk, iti· 
miktarda taleplerini bile kaydet- ile müatebliklere taniye ettiii ve raz ve t~~?'iz .~~.amelelerinde yol· 
:..ıek üzere, mesela bir bankayı belediyeler ile ticaret odalarım da auzluk gorulmuıtur. 
müracaat merkezi olarak göıterir- kıllvuzluiuna davet eyledili U• • Maliye Vekaleti bu hususta bir 
ler ve buralara naıd müracaat e- aul Kriıtof Kolomb'un yumurtur nızamname hazırlamaktadır. 
tHleceiHni g;u~etf~lf'""l .,A.., ederler. gibi basit, fakat çok ainl, icleta ELAZIZDE ZEHiRLi GAZ 
Mütterilerin bedelini ödemek su· harikulade bir teTdir; ~ bti- KURSU BiTTi 
r.;)tiyle istediklerini doğrudan dol· ner, basit olduiu kadar güzel ve Eliziz 7 ( giden arkadaıımız 
ruya adreslerine gönderirler. harikullde olan bu usulü tatbik dan ) - Zehirli gaz kursu bitti, 

Bu usul sayesinde Cenubi Af. etmektedir. Biz bazı arkadqlan· ~!nera! iıtirak. edenlere müıbet 
rikada bulunan bir fabrik:ı Lon· mızın il~ri sürdükleri itirazları da rlrmlerı Tuncelınde naad yapacak 
drada her hangi bir bankaya ken· varit görmüyoruz. Bu ciheti dijer lannı anlattı. halkı irıat için öi 
di hesabına iki ıterlin yatıracak bir yazı ile izah edecejiz. retmenleri her köye göndereceği 
bir müfterinin adresine bir •ndık ASIM US ni bildirdi. "Yurdumuzu Atatür 
elma gönderebilir. kün nuru ile elbirlili ile tenvir e 

T b 1 ak b deceıır..:-" dedi. a it o ar u usul kc.~:ıylıkla •-
bir memleketin kendi hudutlan Başvekil ve Hariciye Niyai Ahmet 
d'lhilinde bulun::.3 •ehirler:!e ve Velllllmlzln Fransada bügllk bir 
kasabalarda da tatbik olunabilir. b 
BöyleJ:::l-:! lüzumsuz mutavauıtlar Yugoalav zabltlarlna orsa suiistimali 
ortadan kaldırdmıı olacajı için hedlyelerl Paris, 7 (A.A.) - Bir borsa a-
hayat pahabbiı üzerinde teıir ya- Belgrad, 7 (A.A.) _Avala a· jam tarafından mühim ihtil8slar ya. 
pılabilir. jansmm bildirdiğine göre Yugoslav- prldığı meydana çıkml§tır. ihtilas o-

l " y·· k f · • ı k • • lunan para sekiz milyon franktır. , .. e ut o ııın mem e etımız. yayı ziyaretleri esnasmcla Batvekil 
de tatbikini istediği usu), budu.-. ismet lnönü ile Hariciye Vekili Dr. Hariciye ve 
:Valmz ilk zamanlarda bu usule Rü§tÜ Aras, sahilde kain Kotor'a 
gerek müatahıilleri, ıerek halkı •• giderek muhtelif deniz mÜCSleaeıe:. Dahi 1 iye 
!ıtbrmak için belediyeler ile tica- rini gezmİ§ler ve Yugoslavya do • 
ret odalar · --In kılavuzluk etmele- nanmasına mensub zabitler tarafm. Ve ki 11 erimizi n 
rine lüzum görülr· ··-ti·r. Bir kere dan büyük bir hararetle kar§ılanmıt-
bu tarzda .ıı, veri, uaulü bir, ik' lardır. M 

0 
s kova 

madde üzerinde ve membketin Bu karıdamadan pek mütehaaaia 
muhtelif birkaç merkezinde oraza· olan Türk devlet adamlan. mühim 
nize edilecek olursa bunun fayda- miktarda Türk lüks sigaralan gön • s eh a h atı• 
•ım ıerek müstahsiller, gerek dermiıler ve bu sigaralar zabitler a· 
müatehlikler derhal anlıyacaklar- . rasmda taksim edilmi§tir. 
dır. Ondan sonra her tarafta ken-
di kendine inkitaflar bqlıyacak- Kagbalan kadın 
tırBu ıuretle hem memlekette da- laggareclnln 
hill ticaret faaliyeti artacak, hem Tayyaresı· go·· •· ıd ··t 
de doirudan dojruya müıtahail r u u. 
ile müıtehlikler arasında irtibat Nevyork, 7 (A.A.) - Gladea-
teeaaüs etmesinden dolayı hayat ton· Texaı'dan bildiriliyor: 
pahablıiı seviyeıi dilfecektir Saravac sahil muhafaza gemisi· 

Fikrimizce bu uıulün memleke- nin kaptanı Bennet, ltaaca kotra
timizde tatbiki için icap eden kı- Hndan bir telıiz haberi al-!ıtını ve 
llvuzluk vazifesinde belediyeler bu haberde kotranın Carhart•m 
ve ticaret odaları kadar nailli ban· tayyaresini ıörerek bacladına ait· 
kalanmız da hizmet edebilir. Bil• tiği bildirildijini aöylellldttir. 
haua it Bankaaı ve Sümerba.nk 
aibi milli bankaların tesebhi•sleri 
ile kurul~pt olan !abrikalar öna
yak olabıhr. Mesela şeker fabrika
lanmız herkesin kolaylıkla alabi

Kutba misafirliğe 
gidiyorlar! 

leceği bir miktar tekeri bu usul ile Amerlkahlar t'a, •imal 
Alamaz mı? İıtanbuJun uzakça kUlbUR8 uv•caklar 
aemtlerinde oturan bircok aileler .. • 
vardır ki, ik. günde bir bakkaldan Lonclra. 7 (H~ıu~) - ~en· 
birer kilo ıeker almaktan bıkmq- ~ methur ıc;ıflennden Klifo~ 
lardır. Fakat lıtanbuldan bir a&n• ~nn ın ~~gmda bul~ bır 
ddc teker ahp götürmekte mesele- ılim heyeti Şimal Kutbuna gıtmeğe 
dir. Eğer seker fabrikaları bu iıi bazırlanmaktacbr. ı 
organize edip her mii4terinin evi- 1 Amerilca heY'!f,i Croenlandacla 
ne birer küçüle sandık seker pi;n. lutlık bir iataayon meyd.iila getire
dermek imkinım teınin etseler, cek ve Şimal Kutbuna 800 kilomet• 
memlekette 11eker sarfiyatı bir kat re olan bu mtl\alden büyük bir~ 
daha a.-tacaktır. 1 tayyareai iLr Kutba sicleuklerclit. 

Şekerden baaka, tereya*ı, pey. Amerila h6yeti Kutubta. Rua Alimi 
nir _rihi hay"tl ihtivaçlar da bay. 
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Papanin ile bulupaaldamu zannet· 
ledıi'. Eter Tarkofiıin tavsiye et- .,.ktedlrler. Kutublarc:la ilk mia
tiii uaul, memleketimizde teeaaüa firlik bu suretle olaeaktır. 

Büyük ehemmi
yetle karşılaniyor 

Sovya, 7 (Husuıi muhabiritmz· 
den) - Havas Ajansının Moako· 
vadan bildirdiğine' göre, vekilleri· 
mizin Moskova ~i~retleri arife· 
ıinde bütün Rus gazeteleri Türki· 
ye hakktnda gayet dostane maka· 
leler yazmaktadırlar. Rus gazete· 
leri, Türkiye ve Sovyetler Birliği 
devletleri arasındaki doafluğun 
bu ziyaret münasebetiyle bir kat 
daha kuvvetleneceğini tebarüz et· 
tirerek, Türk vekillerinin Me>:Uo
vayı ziyaretine gayet büyük ehem
miyet vermektedir. 

Doktor Ara., lran Harbiye 
Mektebinde 

Tahran, 7 (A.A.) - Para bil
diriyor: 

Türkiye Hariciye Vekili Dok
tor Tevfik Rüıtü Araala Irak Ha
riciye Veziri Naciyülisil dün bar· 
biye mektebini ziyaret etmiıler
dir. 

Balhan Ve Doğu 
ArJ"finalan 

Moakova, 7 (A.A.) - Yakında 
imza edilecek olan Doğu paktı 
hakkında tefsiratta bulunan Prav
da lf!etesi, tarihin Balkan antan
tı ile Doiu antantının teıekkülünü 
beynelmilel emniyet ekaikliiine 
atfedec:elini yazmaktadır. 

~ 

Pariste gizli 
görüşmeler! 

lspanyol Başveklll ve Hariciye Nazı 
habersizce Parıse geldi,FransızhUl< 
metile görüştükten sonra döndüle 

O ıt tarafı 1 inci de murl;rmm bulunmasuıa da itiraz 
lNGlLTERE iT ALY A.YI PROTES· mektedir. 

TO EDiYOR Diğer cihetten Corhln ile Eden 
'Londra, 7 ( A.A.) - Hariciye na· ımdaki g9riipnelerden eonra Fr 

zın Eden, Avam kamarasındaki beya· ile İngiltere timdi.ki prtlar altında 
natmda demi§tir ki: panyadaki muhamn taraflara muh 

"İngilterenin V alansiya hükiimeti- rib hakkı verilmesi iıkrini de terk 
ne subay, tayyare ve harh levazımı mitlerdir. 
gönderdiğine dair İtaiyan matbuatı Şimdi ,·uiyeti eaumdan değiı • 
tarafından ileri sürülen ittibamata rebilecek bir tek imil Jlalmııtır: Od 
ka111 t"'ehbüste bulunmaaı için Ro· gönüllülerin ıeri çağmlnuw meae 
madaki lngiliz büyük elçisine talimat lidir. 
gönderilmİ§tir.,, Valencia hükiimeti, bunu en·el 

FRA.NKO INGILTEREYE kabul etmiftir. Şimdi hcqey~ S 
Y AKLA.ŞIYOR manca hükftmetinin kararma b ... 

Paris, 7 - Pelit Pariaien gazeteli, dır. ~ 
general Frankonun İngiltereye yaklq· Tahmin edildiğine göre, Lelıis 
tığını ,.e yabancı gönüllülerin geri çe· hükfameti, bir uzlapna teminine ç 
kilmesi meselesinin ademi müdahale mak için. meseleyi battan agağı te 
miizakerelerinin en son ve ehemmi· kik edecek ve yalnız bitaraflardan m 
yedisini tetkil ettiğini yazıyor. le§ekk.il hususi bir tali komite tqkİ 

BiR INGlLIZ GEMiSi lini teklif edecektir. 
TORPiLLENMiŞ PA'RlSLE WNDRA. ARASINDA. 

Barseloa• 7 (A.A.) - İngiliz Pe· . IHTILA FMI ÇIKA.CAK? 
nelope harb gemisi Akdenizde torpil· Parit, 7 ( A.A.) - Pans • Soir ga-t 
lenen bir İngilis gemisinin tayf umı zeteti, İspanya meselesini tahlil ede 
arattırmaktadır. Barcelona makamatı rek 

00

Eğer Fransa İspanyol hudutl 
İngiliz Penelope harb gemisine ldlçftk nnda kat'i bir kontrol teşkil etmez 
bir kayıkta bulunan bfr mektub tev- Pariale Londra arasında ilk ihtilil bu• 
di etmişlerdir. Bu mektupta denili· radan çıbcaktır.'2 demektedir. 
yor ki: uBarulonadan 50 mil açıkta MADRID CEPHESiNDE 'MUHAIW 
milliyeti meçhul bir denizaltı gemisi BE OLUYOR 
taraf mdan torpillendik. Bir kayıkta Salamanca, 7 ( A.A.) - Madri 
sulara tabi olarak gidiyorws. Kaptan cephesi: Dfipnan had.iı JAı. cephed 
ölmiı~tür. Küreklcılnılz yuL.tu•. Süao- mülWn..bn·etler t4\:fd :ederek :v· 
atle imdad g6ııderiniz.,, lameyade la Lanada ve Villaneye P 

Mektubun imzası Rohjhon' dır. Ge dilla civarla~ pddetli taamızlar
minin adı okunamamııtır. Mektub İn· da bulunmattur. Düpnan ağu- zayiat• 
gilizcedir. la tardol~. Yalnız 6 Rua tan• 

KONTROL MESELESi M0ŞK0L 
BiR SAFllAD.4 

Londra, 7 ( .\.A.) - Havas Ajan
ımm muhabiri bildiriyor: 

Salihiyettar bir membadan bildi· 
rildiğine göre Valencia hükümdi de
niz kontrolii verine f11panya limanla· 
rmm kontrol edilmesi ıtrojesine tid· 
df"t1e muarızdır. HükUmet climhuri· 
yet arazisinde ademi mttdahale me· 

lngiltere Filistin
den mandayı 

kaldırıyor 
Memleket içe 

agıılacalı 
Londra. 7 (Huauai) - Filistin 

hakkında talldkatta bulunan krali· 
yet koın:syonu tarihi talıJillerinde ıu 
neticeye varmqtn': 

Arab ve Yahudi kültürlerini bir· 
leştirıneğe veya biribine yaklagtırma· 

kından biri ve bir dütman müfrezesi 
hatl•.-umzdan birine girm~ maqf• 
fak~· Ba tummu 6 Rat tm
kı himave ediyordu fakat ihtiyat. kuV"' 
vetlerimiz bu diifman mifreseaini 
mat. etmiftir. Harb lehimize devam 
etmektedir. 

Gene Maclrid cephesinde vukubu
lan bir hava muharebesi esnamıda 
Franko ~are filolan düşmanın 16 
tayyares,lni yere dil§firmtl§tiir. 

Belçika Adliye 
Naz.ıı ını dlJvdiJler 
Brüksel. 7 (Hueuai) - Belçika

mn Monı tchrinde adliy• dairesi ö
nünde toplanan 1000 kişiden fazla 
İnim, adliye ncan Delavele'nin önü 
ne çıkarak otomobile binme8ine ma
ni olmuılardır. Yaya yürümek isti· 
yen namın yolunu keaen ahali, to
katlarla. Delaveleyi döwniiftür. Po
lis, namı hallan elindım Zt>rla kur
tarabilmiftir. 

Belgrıtd. 7 (AA.) - ~ya 
ile yapılan klering anlatımtn aftıa· 
tos nihayetine kadar uzatılıwftır. 

ğa imkin yoktur. Şimdiki manda ____ ...._ _______ _ 

ibka edildiği takdirde ırklar arumda 
esaaen derin olan uçuranı bir kat da
ha derinlqecektir. 

Komisyon, timdiki mandaya ni· 
hayet verilmMini ve rnemlAketin 0-
çe ayrılmasmı temin etr.ıek için de 
bir taraftan Araplar ve Maverffl Er 
den hüktimetile diğer taraftan da .ı
yonist te§kilit.ile müzakereye Priıile· 
rek muahedeler imza ed~ea~ tav• 
siye etmektedir. 

Memleket §11 tekilde ilçe aytdacak· 
br: ' 

1 - Erdilne bağlı bir Arap kumr. 
2 - Bir Y abudi bmı. 3 - Kudflsibı 
ıimalinde bir noktadan b~lanılarak 
Beytiillahamm cenubunda 'bir nokta· 
ya kadar uzanan ve KudiUten Yafaya 
kadar denize giden bir kulvan muJr 
tevi İngiliz mandası altında bir arazi 
ktsmL 

Şarki Erdünün geri bir memleket 
olması, itibaJiile İnaillz parllmentonı· 

nun Anb devletine iki JDilyon ıter
ling vermesi lhmıda. 

İngiliz manduı alımdaki kulvar 
miihim bir demirynlu p8l'Ç881111 wı Lr 
dada bir hava fiuflnü ihtiva edecAtir .. 
1ki detlet kendi ordulan olaiı mir 
takil dnletler olaeaktır. Fakat debis 
midafaalUJ lngili• bahriyesine tevdi 
edileeektir. X:omisyonun tawiyeai Sr 
riyôde tatbik -1ilmekte olan telde hm 
zemektedir. Filhakib Sariye. iki dev: 
Jet hatindedir. 

VAZIYET ÇOK GERGiN 
Kudüs, 7 (AA.) - Gerek bu. 

rada ve gerel Filistinin bütün ll• 
manlannda vaziyet çok gersindir. 
halk, brıtAJıldarclan korkarak e'V• 

lerine erzak yığmaktadır. Birço1' 
harb gemiai Hayfaya gelmfttir. 
Tayyareler Kuc:liia üzerinde müte
madiyen uçuılar yapmaktadır. Aa 
ker, htlalarda tecemm6 halinde bu,. 
lumnütadır. 
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Haliçte bir 
sandalı 

motor bir 
devirdi 

Dört kişi boğuldu 
Dün ıabah Haliçte feci bir de

niz kazaıı olmut, dört kiti ölmüı
tür: 

4bdullalı saraq kapısı önünde kılıç
lar altında parçalanıyor 

Sabah saat ıekize çeyrek kala 
Sütlüce ve Huköyde oturan Vik· 
lorya, Y ako kızı Viktorya Sara,, 
Fara, Eliza, Nani, Rebeka iıimle
rindeki itçi kızları Halicin kartı 
sahilindeki itlerine gitmek üzere 
Alinin kayığına binmiılerdir. 

Sandal kalkacaiı ıırada mezba· 
hada memur Hüaamettin de kayı· 
ia binmittir. 

kikat ıonunda ka:&ayı yapan Şa. 
hini Bahri iımindeki motörün Ah
met kaptana ait olduju, mezbaha
ya geldikten ıonra motörü ehli
yetıiz makiniıt VeU oflu Azize 
teslim ettiği, Azizin de a:otörü 
Y emiıe götürmek üzere iılettiii 
anlaıılmıtbr. 

Makinist tevkif edilmiı, vak'a. 
ya müd.deiumumilik el koymuş, 
kaptan ııticvap 'albna almmı,br. 

ÇIKAN KISIMLARIN 1 
HULASAsı 

Türlıler ~ iltfilall 
nna, Şam Wilelninin • ı 

lındtı 6ii,ai bir ,,,.,,..,,,.. f 
tlqa IHıfl.IL Halil• Oımcm 'ı 
,,_ ,,J.,.,. -1~U1n#İni 
utemelıl• hrc.Mr-, 6a lttır• 
lıet lıighir ,...,. ~·; 

Bunun için de, iyi bir plio tertip 
etmitti. 

Abdullah Revend; mezhebini 
ıizlice teaiı ederek, salilderini de 
etrafına topladıktan ıonra, Halife 
Manauruıı yazlık saraya çıkması· 
nı beldemitti... Nihayet yaz ıel
mit; halife de, mutat olan maiyeti 
ile sayfiyeye nakletmitti. 1tte o 
zaman, Abdullah ReTend de hare
kete ıeçmiıti. 

k:•=:.:t-. ~6ir :: 
F alıat Katayı,. !'!~il~. 
bir lnıınanil Uintli ulun 
l'GJJflfı ,,,:;:n Hor,,..,.. 

6ilalıü Ali, Wil• ol""*" 
..,,,. 6ir ,,;Mtlet .-,., 

!6a llüliın ~l6ir w: 
mcan, derAol. Emeoı _ _..__ 

"""1aJı ,_,,J11. etti719 ti• A· 
linin lwınlı ,.Wm, AU-!· 
lala Se6anua .,_ ~ Wr 
laikfft Htmli ,,,.,_70'f/a. 
AWallela S.h tlerW Se-
1Hıi7C ,_,_ 6ir ,,...,_ ,. ncıtuıı d-.: --1au·~ ~ ... ~rereA A66-ileri 

"Tefe rı'-----
az bir rrtiid-_...-ffllftı. F tılıol 
M;ı.ı· 1.._~et eonra Eba ,,,. ,.,,ır-~u· . 
bir Meaiai ;' ır edimma 
kc::hrGnıa an Senla, 6a 
r.r alm 11 adamın infiiann. 
verın · 1b~ kenJi kendine .az 
lr.atc,,lf ,,:.lunuyortlu. Haki-
•anl"rr A.~"b toplatlılı İn· 
'İİ-.erine as ortlulanmn 
Halile M •tıltlırdıfı saman 
•:ı't,,ra1ı ansur Yalnu ftıluİ 
,..:"'" bU '11'! tlefil, IJ&m tli
,,;,4:ıu ~ bır anda telılilıeye 
'- • "«'

111 llörnı:'·tü· F k t r rteaat1ii1 ~ • a a 
l " rJ "akaJ effri olaralt Sen
keıill!rek i,~ltllf ve lıalaı 
,..~ 1,.,4 l 1

' rnıuafın ucu
fo,,hj,. 

1 !:!1'1lı suretile halka 
'!' e"'r m· ti 'l'L • b t:c retl b lf . ,, I« ııyan u 

111n··1ı:,tJ-rtamf edilmif brı. 
"· te:~,'-... •n-1: ... ın '~ 

rıilak ' ılamlar aranna 
llecilı ıo~ma_kta o iratlar 
r. l "!etlı. Nıtelı.im aYni ••· 
;~er ıcintle AbJallala C!-ba 
•ıttnat· b • " ~ lini 1 

rr ' "hrıtli. imamı A· 
11 kutlsilifini oe pey. 

~'::,~~in vahiy lıatiplifi ile 
W 1

1 e ık mevltiini yegane ii· 
oM 9!___ebileeelr bir ıalıslyet 

118"11U ileri aürerelr efra· 

~Nllllff'Mıt& 71 ... 1111 

saoıık 
Servisimiz 

'-at flu.u.s doktorumuz Puarteet CUnlert 

-~ bet buc:ulrtaD )1rml19 le• ıar ra
de .... t idare...._...., CUmartell IGalert 
aıı.ıtı 1t &en ıt • kadar uı.u ,..,,..,.. 
cı.ı Zh&nıan tkhıct daire Gc DUIDaf'ada 
bfıı: OkuY\leu.lanmısı vedt lrupon aıulı• 
.\ lrabuı eder 

Yu 1al telrncte dlf dolrtorlannua de oır.,. 
~•rınıaam emJrlerllle bam 1ıeııuarne11. 
Pa • Dit doluorumua V&llreltlD Oltmen 
l'ad~pı f.UkllJ cadd..ande 11'1 DU .... 

enı P&a&rte8I ctınıert .. , H ile ao ",. 
11 

: bulunctutu l(llıt doktor Necau Pak· 
nu Karalce7 ll&llmuc11,. cadde• ı-t 
ıe.:•rada ..,, " cuma ctınıert •781 ••t
i OkuyUcal&l'lllUSID dltlerlm ..uoaı.. 
ar ve Ufak teduUert•I Japacaklardn 

.\Yal lamaDda Befllctq tram•a7 Cd 
- l:rlp •partunaıamdıi dmletQI llmle 
P'ldaa mahtac olcuyuculanmmn oaeu1r 
ların.ı ltbınet edeaekUr. 

Aynca Akara, Perte• a:cı.u. ,. 
lllJlda 182 DUmarada IODDetcıi .. •blaal 
memuru Nur1 l:pl:ıs KURUN doktc>ru•ua 
~ enJebl)'Olllan beberlDJ J'edl lcu-

lllllka1ıt111ıde ve aboaelerlmbe en e ._ ...,..ti• eocuıtıaraun .om.et .... 11o 
Jel•rbd ,......tıT, 
t.ıınıer11ı1 --.-

.u .tti .,. h ...,..,,. lıla· 
rnl7dn aıılıntldi .Ji,.te 
Ulı tlel11. ol-..lı mülltİf bir 
,.,,,. imliriltli: 

( HORASAN ) DA, iKiNCi 
KANLI iSYAN 

(Sebai1e) mealaebinin itikal ve 
teli.kkileri, çarçabuk Horuan ,., 
havalitine de air&Jet etmiıti. Ni· 
tekin, Eba Müılimin intikamını 
almak malaadile ortaya ablan Me 
cGai 5eafad111, halla cottuımak i· 
çin kullandılı Y&tıta da, ( S.bai· 
ye) mezhebinden mülhem addedi-
lebilirdi. 

Bir ıün, yüz kiıiden mürekkep 
bir cemaat; halifenin sarayına c:la
yanmıılar: 

- Ya Manıur! .• Sen, halifemiz 
defil.. Allabımızaın... Meydana 
çık. Yüzünü ıörelim. Sana kartı 
ibadet edelim. 

Diye, baiırmıya bqlamıılardı. 
Halife Mamur, banclan bir teY 

anlamam19tı. Ve bu adamlar,, her 
nuılaa bir araya toplanm•t olan 
bir mecnun ıüriiaü aanmıtb... A
damlannı ıöndenniı; bunlardan 
bir kaçını huzuruna ıetirterek is
ticYap etmiıti, Aldıiı cevaplar, ha 
lifeye hayret vermifti. 

- Sizi, dalllete anketmiıler. 
imanınızı tecdit edin. Tabe ve i• 

Fakat, Senfad hadiaeıinin Uze· tijfar eyleyin. 
rinden kısa bir müddet ıeçtikten Diye, bunlara nasihat vermifti. 
.:onra, ~ :ie Hor:.:anda b-.ı&ate- Fakat, dinletememifti. Bunun be
ren ~L.Jtir. hllr..ket. Abdullah Se rlne: 
lianın 1ıam ve IUlilnç nazariyesi- - Bu aclamlan zindana abn. 
nin ıayet adi bir kopyaımdan bat- Hariçten. hiç kimH ile konuıtur· 
ka bir teY delildi. m&JDI. 

Bu hareketin ba,ına, (Abdullah Diye, saray nazınna emretmit-
;.even:I) iıminde bir ada:. ı ıeç· • 
mi,ti. Bu adam, (Eba Müalim) in tı. Yüs kiti tutulaıut; zindana atıl· 
tetkil ettlli Horasan orduıunun Dllfb. .. Fakat aad O)'Wl, bundan 
rabitlerindendi. tonra batlamıfb· 

Revend, Eba Müslimi müfrit bir Bu laidiaeyi tertip, ve büyük bir 
muhabbetle ,.Yiyor; onun emirle- dikkatle takip eclea AW..llala 
rine klrükiirible itaat ediyordu. 1- Rnend; o zaman diler müritleri. 
çap ettilf _.,an, ona memnun ai etrafına toplumf; onlara vazi. 
etmek ~ J.iç bir feclaklrlıktan yeti anlattıktan IODI'&: 

çekinmiyordu. - Anlapldı ... Halife Mamur, 
Bu bal, Eba Müılimin hayabD· (Hida) bp kail o'-uyor. Şu ha). 

da, baylece devam etmifti. Fakat; ele, onu katled.nk, kendimin bat 
Eba Miılimin hlllite tarafından ka bir Hüda balmak lim pli. 
feci bir •ekil de tehit edilmetl; Alt- yor. 
dullah Revende çılpnca intikam Di7e, OJUDUD ikinci talaneaini 
arzuları vermittl. _ hasırlamıfb. 

Bu müfrit Eba Müslim tarafta- Halifenin sarayına bir batkın 
n; Senfad hadiaeainde. hiç bir ha- yapılacaktı. Fakat bu baskın açık
reket ıöıtern:emiıti. Belki de, hu lan açıla yapılma, munffalayet 
hareketin neticeaini beklemitti.... ualaca'c; belkt de halife elden ka 
Lakin Senfad. o acı alcibete ufrar çmlacaktı. 
uframaz, derhal iıe ıirifmiıti. Bunun için Abdullah Revend 

Alacağı intikamın parlak olma· kumuc:a bir plin tertip etmitti. 
ıı için, Abdullah Rev.ud b~ Biitiin müritlerini loı>lamı•: hun· 
dolambaçlı bir yol takıp etm14ti. lana omıu:lanna bir bot taht ver
Etraf ma toplıyabildili Eba Müa- mitti. Baylece sahte bir cenaze a· 
Jim pereatiıkirlanna, en f'nel layı tertip ederek, bizzat kendiıi 
(Tenasüh) nazariyelerini telkine de bu alann batına ıeçmiı; sara· 
bqlıyarak: ya doiru ilerlemifti. 

_(Dünya) var oldukça.. ~1- Saray halkı. m•ktan bu cenaze 
lüm) denilen teJ mevcut deiildır. alaymı ıönnütlerdi. Sarayın &
Ölüm, ancak bir kabp " tekil d.. ntinclen seçip sidecek zannederek 
iiıtirmekten ibarettir ••• Cenabı· ehemmiyet vennemiılerdi. 

Sandalcı evveli Hüaamettini 
mezbahaya çıkarmak için mezba. 
haya doinı yollanll'ken karııdan 
ıür'atle ıelen bir motör ıörünmüt
tür . 

Sandalcı Ali motörün yan ta
raftan ıeçecelini tahmin ederek 
yoluna devam etmiı, fakat motö
rün dofruca kayıim üzerine ıel
diiini ıörünce can havliyle kürttk
lere uılmııbr. 

Sekiz kiti ile yarı yanya ıuya 
ıimülen kayık mot&rün önünden 
kaçamamıı, birkaç saniye içeriıin
de motör kayıta ıiddetle bindir· 
mittir. 

Sandal müsademenin tiddetin
den ikiye bölünerek batmıf, yedi 
Yahudi kızı çıflıldar kopararak 
denize yuvarlanmıılardır. 

Yahudi kulanmn feryatlanna 
sahilden denize atlıyanlar ve san. 
dalcılar yetitmiı, kızlan kurtar
mıya batlamıılardır. 

Fakat Eliza, Fani, Rebeka, ve 
Hüaamettinin kayboldukları anla. 
ıılmrıbr. 
Zabıta tarafından yapılan tah-

işaretler: 

Festival 
eğJenceleri için 

1 ıalıgadan11eleceklere 
gllzde aıtmıı tenzillJt 

Aiuatoıtaki featinl eflenceleri 
eınaııncla yapılacak aiiret müsa
bakaları için Petteden bir, Finlan
diyadan üç, Stoldaolmden iki, Ea. 
ton:radan biı ıilretçi ıelecektir. 

Balkan memleketlerinden ıele
cek danı ve müzik puplannı te
min için giden Konıervatuar Mü
dürü Bay Yuıuf Ziya dün lıtanbu. 
la dönmüıtür. 
Diğer taraftan festivalde bulun

mak üzere Trakyadan ıelecek o
lanlar için Devlet Demiryollan 
dokuzuncu iıletme hatbnda yüz. 
de altmıf tenzilat yapmayı kabul 
etmiftir. 

Balkan memleketferinden ıele
cek olan ıeyyablar için de ayni 
hatta yüzde yirmi bet niıbetinde 
tenzilat yapılacaktır. 

Mikrop ve çocuk 
Yazan: Sadri Ertem 

Profealr Doktor Şevket Azize/ bahar ıelclitine inanmak müfkül. 
keıkin temmuz ıünetinin albnda dür. Fakat ıisin çölde ruı,elece
rutladım. Yaylada 18lıenin il· tiniz tek nebat, aize bir i•lrinıa 
fıra dilflüiü, ve ıehir saatlerinin müjdeciıidir. 
&lüme ~~zer bir rehavet içinde Bir köy Ç9flllMİDİa batmda bat
~urur pbı oldu~I~ zamanda se- lıyan kısa kon•ıım••m isleri üze. 
na, tatlı " ~itb . ~o~rorclu. rinde yürilyenk kiyün fikirce 1raı. 
Hatti ncd ıçınde ıdı. Elını oma· kmmuı davaaına .._ yalond 
zuma koydu: elle dokunabilirıinis. an 

"- Roneaanı batladı! dedi... Ve bu küçilk misal bi k mese-
Bu IÖ• o kadar saf, o kadar i· lelerin üstüıte dütünlil:ine im

nanmıı bir İDl&D apmdan çıkı. kin verir. 
yordu ki; derhal hepimizi tesiri Be 1 &· f b lu 
altına aldı. n, on an ır tara a ıra yo-

rum. 
Roneaa~ !.. .B'! IÖZÜ ti!"diye Sekiz Yatındaki çocuiu çevik•· 

kadar çok ~itmııt!Jc, bu IÖs 1~ !>-· donlarla koıturan; ona aancak 
kunda IM;ylı~ ~b.'rlerden b•nne m&rfı ıöyleten ve minimini kafa· 
pek benzıyebdırdı. Doktor, rone- ıma b"'..::L d"' b" • • • l"k k 1 u,..... unyanm ısım ıçın 
aanaı bey 1 • ı_ymet er arasından yeni meıelelerini :sokan sebebi dü-
Jcurtarmak ıhtıyacım duydu. tünüyorum. 

··-Viran, köyde idik, dedi, s·· ük külA 1 ı·· 
"Viran ~öy, Step kCSylerinden bi-

1 
kturuy Soırupe uyon ara uzum 

"d" " b da k" 0 
• yorum: rı ır. ÇCf:l:G &flD H iZ yafln· " v·--•-•• h k• d" ' 

da bir çocuia raıtıeldim... Bazı - lnuı&Of ocası ım ır. 
sualler ıordum, ıordcium sualler ~eY&p alıyorum: 
ve cevaplan tekrar edelim: -ÇaVUf kursunu t•m•mlıyaa 

bir delikanlı. 
"- Hastalık neden olur? 
- Mikroptan! 
"- Mikrop nedir? 
- Gözle sörülmez, aletle ıörü· 

Saffet Ankan, bir senede ~ik· 
tiii fidanın meyvalannı alacak 
kadar realiıttir. 

1.. ------- ----ur ••• 

"-Atatürk kimdir? Ankara bisiklet garı , 
- Bütün Türklerin babası .•• Sı-

nırlan bekler ... 
ne•..n .. _ ... ,., doktor. dlft.ıl •• etın 

..,. ... ,. mOracaaı ederken KURUN'an 
lılznıet kupnnundıuı vedl tan• ~tftnrıelr 
llz'lllchr. 

hale, eneli Adem Aleyhiselimın Füat alay, tam saray kapııı i
rahuna sirmlt-· Bitin peyı~· 11ilne ıelir ıelmes; Abclullahm 
berlf'ri dolattıktan tonra, mha- verdiii bir emirle tabut bir tarafa 
yet Eha MGtliniln ciıim ft ruhu- atıhmt; alayı tetldl eden eemaa· Bu arza yapıımıt bir ıene ıibi 
na intlkal .,.lemifti. Şimdi, Eba tin mühim bir kımy, aaray kapı· yqıyan pitmit toprak renpndeki 
Müılimin yefatile de, halife ~- lanndan içeri dalmı\b. iD1&Dlardan birinin afaçaız ve 1aı. 

Ankara. 7 (Husuıi) - f ederaa. 
yon tarafmdan tertib edilen 130 ki· 
lometrelik biliklet yanfl, bugün 
muhtelif bölgelere memub 19 biaik. 
letçinin ittirakile yapdmlfbr. 

r---KlJHUN---
Hlzme ,.uponu 

.Bu ırupoau ı:ıu:ı ı 
~ 

::!:~k ·:ıı~ 
11 reııtne ıc~ırenıer 

• :-ar.ı "-trnrlaı 
t Kunu;ıı,. ., ' ı r in t> ... .....kl 
'"'"' .... rıuoı• •• 

't Hı.11u11 ve nıaıı ınllferirtertoe .. , 
tUrt a llanun ..... 1 """ annı Pli,... tnnqlftJl'ealr 

t t.'!rda karar lnlmıtbl'· Binaen&· ıeıiz bir iklimde konuıtuiu, an. 
levh; Hafffe Mamur (Hüda) dır.. (Deotım eieeelı) latbfı feyler; bir harikadan, bir 
nidip ona (Hoda) bfnu bildire- mucizeden pek le farklı delildir. 
tim. Y ..,Odntleld habıslıltlann Çölün ıül ıüliıtan olmuı, in· 
kaldmlmumı lttiJellm. ••••••••--lflll~I san tarlalannın tulak, ıölıeli 

Demf,tl •.. Ve "" saçma ıapan GlzHeldml ' bir alem haline ıirmesi inaana na-
nazanyeJI, bir """ldanna kolayca Dı Qa~L- ze..... .. 1 ııl harikuladenin bütu"'n lezzetlen". y- • ~ .ıll'&ı ~.-, ... , 1 
kabul ettirmftti. C.l•lollu Nun1011Uaı,•-. ft'" 4 ni birer, birer tatbnna &u, k8yler-

Ahdullahm makudı bayle bir <C.l•Jotlu Ecu..- ,......., den birinin adıız çocujwıun ko-
dOzenle haltfe1e hulGI etmek .• OD• ı Tclefoa. nsae nutmaıı ela kültür davasındaki 
dan ıonra da, korkunç bir ıekilde kalkınmanın, deliımenin, bir kü-
• • 1111& ıüriiklemekti. çük qıiaalidir. Gerçi, bir çiçekle 

Netice fUdur: 
1 - Orhan ve Eyüb •• elele.. J 

saat 39 dakika. 
3 - Erdoğan (Ankara) 3 taat 

4 3 dakika. 4 5 saniye. 
4 - Bayram ( lzmir) tekerlek 

farkı ye, 
5 - Muhsin ( latanbul), 
6 - Kazım ( lzmir). 
1 - Halil ( Eskifehir), ııra ile 

derecealmıPmbr. 
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1914 
Umumi Harbin ilk üç yeliıninden biri: 

Saraybosnada 
öldürülen 

Avusturya Veliahdının oğlu anlatıyor: 

Sofyar. Çocuklarınız için 
yaşamak lazım! .. 

Frans Ferdinand Saraybosna hadise
sinden bir iki haf ta evvel 

Avusturya Veliahtı Franz Fer
dinand'ın öldürülmesi üzerine bü
yük harbe sebebiyet veren Saray
bosna suikastından ve 28 hazira
na gelen yirmi üçüncü yıldönü
münden bahsetmiş; hadiseyi İngi
liz Nazırı Vinston Churchill'in bir 
makalesinden nakletmiştik. 

Yine bu yıldönümü münasebeti
le, Saraybosna suikastında öldü
rülen Avusturya Veliahtının oğlu 
Maks Von Hohenberg kendisi ço
cukken olan bt• · ~ dise hakkında-
ki hatıralarım • ıyor. 

Suikast hadisesın ~.en birkaç ay 
evvel Avusturya ordusu Saraybos
nada büyük manevralara çıkıyor. 
imparator Franz Josef bir müddet 
evvel kendisine yapılan suikast 
teşebbüsünü hatırlamış ve oğlu
nun bu manevralara iştirak etme
sine mani olmak istemiştir. Fakat, 
Franz Ferdinand babasına şu ce
vabı vermiştir: 

- Ben Avusturya • Macaristan 
ordusunun umumi müfettişi bulu
nuyorum. Saraybosna manevrala
r (na gitmezsem, asker bu hareke
timi izah edemezler. 

Bunun üzerine veliaht manev
ralara iştirak için gidiyor. Karısı 
ile çocukları Avusturyada kalmış
tır. Fakat, bir müddet sonra, Ar
şidük'ün karısı da kocasının yanı
na gitmek istiyor ve (çocuklarını 
arkada bırakarak) Viyanada ko
cası ile buluştuktan sonra Bosna. 
ya gidiyorlar. 

Dillta Maks suikast hadisesini 
şöyle anlatıyor: 

"28 Haziran 1914 ! Günlerden 
pazar. Saraybosna üzerine bunal
tıcı bjr sıcak çökmüş. Caddeler 
bayraklarla donatılmış. 

Frans Fcrdinandm oğlu 
ti ziyaretten sonra annemin .ken
disine tahsis edilen yere çekilme· 
si lazım geliyordu. Fakat, annem, 
babamla beraber hastahaneye git
mek istiyor. 

Araba tekrar Appelkay rıhtı· 
mındun geçiyor. Askeri erkan bu
rasının anacaddeden daha az teh
likeli olduğunu söylüyorlar. 

... Birdenbire yolun or:tasına, e
linde bir tabanca olan, bir adam 
çıkıyor. Yolun kenarındakileri 
şiddetle iki tarafa ayırıyor, oto • 
mobiJe doğru atılıyor ve tabanca· 
sını çekiyor. Silah patlıyor, kala • 
balık arasında müthiş bir panik! 

Tabancadan çıkan ilk kurşun 
annemi s~ğ böğründen yaralıyor. 
Bir çığlık atmadan, bir söz söyle
meden babamın kucağına düşü
yor. 

Babam, duyduğu acı içinde ba
ğırıyor: 

- Sofiya ! Ölme sen ... Çocuk
larımız için yaşaman lazım .... 

Bu sözler kendisinin son sözle
ri oldu. Kurşunlar etrafında vızır 
vızır işliyor, muhafazaya memur 
adamlar birer birer yıkılıyorlar!.. 

Kont Reraş babama soruyor: 
- Yaralandınız mı, altes? 
Babam: 
- Hayır, diyor ve ağzından 

kan boşanıyor: Bir kurşun onu da 
yaralamıştır. O da annemin yanı· 
basma yıkılıyor. 

Otomobil vali konağına geldiği 
zaman, annem ölmüş bulunuyor. 
Babam da can çekişmek üzere .... 
On dakika sonra, o da gözlerini 
hayata kapamıştı .. 

Bu suretle, ben ve kardeşlerim, 
umumi harbin ilk üç yetimi olmuş· 
tuk." 

Tarihten bir gapriik, 

Halk tarafından parça 
parça edjlen bir Prens 

Kigotinler insan kesmeğe kafi gelmeyince, mah~ 
busları birer birer tutarak halkın arasına 

atıp parçalatmak _qolu bulunmuştu 
Fransa hapishaneleri dile gelse, 

duvarları içinde cereyan eden 
müthiş hadiseleri anlata anlata bi
tiramez. Fakat bütün hu hadisele
rin en müthişi, 1792 senesi cylu
lünün 3 üncü günü Paris şehrinde
ki La F orce hapishl:'.nesinde geç
miştir. 

T .:ı.hrip edileli hayli zaman ol
mus bu maktel, Fransız ihtilali es
nasmd"' gayet meşum bir yer sa
yılıyoı·d11. 

Meşhur Bastille hapishanesi, 
bir taşı bile kalmıyacak şekilde 
yok edildikten sonra, "La F orce" 
kullamlmıya başlanmıştı. 

DP.mir Parmaklıklar Arkasında 
Aşk 

Çok muhkem bir yerdi burası. 
Duvarları çok kalındı. içerisine 
gayet az ışık giriyordu, hava cere
yanı yoktu. Ratıptı. Yazın bu ka
lın duvarlar içerisindeki sıcak ta
hammül edilmez bir hale geliyor· 
ru. Kışın dahi, onun durgun mu
hitinin buz gibi soğuğunu hiı:- bir 
ateş ısıtamıyordu. 

Çok sürmeden La F orce o ka
dar doldu ki, memurlar, mahpus
ları sadece içeriye tıkıyor ve yal
nız dış kapıları beklemek sureti. 
le onları muhafaza ettiklerine ka
ni b\1lunuyorlardı. 

Hapishane duvarları içindeki 
betbahtlar, her hangi istikamete 
gidebfürler ve istediklerini yapa
bilirlerdi. 

Bunun neticesi olarak, hapisha
nede ölümlerini beklieyn aristok
ratlar muhtelif partilere ayrıldı
lar. Kumar oynuyorlar, sevişiyor
lar, flört yapıyorlar, türlü dediko
dular çıki'\rıyorla.rdı. Hülasa Ver. 
say sarayındaki gibi bir hayat or
taya koymuşlardı. 

Bir gün La F orce hapishanesine 
yeni bir mahpus geldi. 

Bu, memleket dahi1inde kadın
ların en güzellerinden sayılan 
Prenses de LamhalJe idi. 

Prenses de La~halle'in o zama· 
na kadar lekelenmemiş, hakkında 
hiç bir söz söylenilmemiş, hatta 
fakirlerin dostu bir kadıncağızdı. 
Kocasının ölümünden sonra saray 
dan çekilmek istemiş, fakat krali
çenin teveccühünü kazanmış oldu· 
ğu için orada kalması istenilmiş
ti. 

Nihayet Marie Antoianette hap· 
se atılınca, onu da ·tevkif etmiş
lerdi. 

Prenses de Lamhalle, hapisha
neye girdiği zaman o acınacak sos 
yetenin bas kadını derhal kendisi
nı tanıttı. O yer, bir mahpushane 
olmasına rağmen, mahpus aristok
ratlar arasında hala derece gözeti-

liyordu. Bu itibarla Prensese, ta.
yık olduğu tazimi yaptılar. 

Buna mukabil Prenseste, ha
pishane içindekilerin ahlakını dü
zeltmek istedi. Gayri meşru aşk 
maceralarına itiraz etti. Kumarı 
durdurmak istedi. Mahpusları di
ni hayata teşvik etmiye kalktı. He
le kiyotinin gölgesi, Üzerlerinde 
dolaştığı şu zamanda hiç olmazsa 
dindar olmalarını istiyordu. 

Bu noktada pek az muvaffak 
oldu. Sözleri kemali nezaketle din 
leniyorsa da pek tutulmuyordu. 

"Yarın ôleceğız.r· 

La F orce hapishanesindekilerin 
beğendikleri ve tabi oldukları 
mefhum şuydu: 

- Keyfimize bakalım, çünkü 
yarın öleceğiz! 

Ve bütün oradaki erkek ve ka
dınlar, filhakika biribiri ardınca 
keyif içinde ölüme gittiler. 

Giyotinlere pek çok iş çıkıyor ... 
Keskin bıçak kalkıyor, iniyor. Yi
ne kalkıyor, yine iniyordu. Başlar, 
sepet içerisine düşüyor. Vücutlar, 
mezarları olan kuyulara yuvarla· 
nıyordu. 

Bununla beraber, halk, daha 
cok kurban istiyordu. Giyotinler, 
idamlara yetişemiyordu. Bu kadar 
mahpusun ne yapılacağını bilmi • 
~·orlardı. 

Nihayet halk, bunun bir çıkar 
yolunu buldu. Fakat müthiş bir 
yoldu bu: Mahpusların, resmi cel
latlardan daha seri surette işierini 
bitirivermek yolu! 

Parisin yeraltı batakhanelerin
de yasıyan serseriler, kana susa -
mış olarak fırladılar. Katilam ya
pt'"" l,.lardı. 

1792 senesi eylulünün üçüncü 
günü sabahı, Paris sokakları ba
ğırıp çağırışan bir kalabalıkla dol-

muştu. La F orce hapishanesinde 
kapalı olanlar, bir takını ayak ses
lerinin kendilerine doğru geldik
lerini işitiyorlardı. Dışarda andlar 
içiliyor, küfürler savruluyor, şarkı 
söyleniyor, dansediliyordu. 

Kalabalığa Atılan ln•an 
Bütün sabah sokaklar ayak ses. 

leri ve silah şakırtıları ile çınladı. 
Ve hu sesler hapishanenin içinde 
akisler yaptıkça, mahpuslar, ıat
kın ve korkak biribirlerinin yüz· 
lerine hakıyorlardr. 

Birdenbire kapı kilitlerinin ta• 
L..-t .. .J .. a., isitildi c ... ..ı~,,. ..... 1 ... ~ ... 1. 
!erinde bir takım listelerle belir
diler. Ve birer birer maspuslan 
isimleriyle çağırmıya başladılar. 

isimleri çağırılanlar dışarı çıkı
yorlardı. Giyotine gitmenin zama
nı geldiği anlaşılıyordu. Fakat 
hayır... .Bu gardiyan neler söylü
yor? 

- L"ef evere, Garncau, ve de 
F rise ... Siz serbestsiniz. 

- Ne, serbest mi? 
Bu kelime, bütün hapishanenin 

koridorlarını çınlatarak dolaıtı. 
Serbest olmak! 
İsimleri çağırılan adamlar hay. 

retle tekrar soruyorlar: 
- Yani, şimdi biz gidebilir mİ· 

yiz? 
- Evet, yurtdaşlar. Hapishane. 

den derhal çıkabilirsinlı. Haydi. 
Tereddüt etmeyin. Çıkın! 

Mahpuslar, hayret içinde ola • 
rak kapılara yaklaştılar. Muhafız. 
lar, onları serbest bıraktı. Dış ka· 
pıJ~ra götürdü ve dışarıya itti. 

Hapishanenin dışında bir deli· 
set çığlığı koptu. Bu çığlıklara 
üç f\clamın "Can kurtaran yok 
.:-ıu ?" :ıevinden yürekler parçala
yıcı feç:ıtları da karışmıştı. 

"Saat 1 O da, alay Appekay rıh
tımından geçerken, anamla baba
mın bulunduğu arabaya bir bom
ba atılıyor. Bomba annemin boy
nunu sıyırıp geçiyor ve arkadaki 
A.rahaya diişerek patlıyor. Burada 
bulunan Binbaşı Minizzi ağrr su
rette yaralanıyor, bir kolu kopu
yor. Kendisini can çekişir bir hal
de hastahaneye kaldırıyorlar. 

"lngiltere hazırlanmadan 
harbe başlasak mı?,, 

Almanya ile ltalya ne düşünüyorlar? 

Bu sırada La F orce hapishanesi 
icindekiler, serbestinin ne demek 
olduğunu anlamışlardı. Titriyerek 
sustular. Demek ki iki ihtimal kar 
şısında bulunuyorlardı: Biri giyo. 
tine gidip sükun içinde ölmek. di
ğeri halkın ortasına atılıp salha
nede imi~ gibi kesilip parçalan • 
mak ... 

Tekrar kapılar açıldı. Yeniderı 
isimler çağırıldı. Tekrar erkekleı 
ve kadınlar dışarı çıkarıldrlar. 

Alay yoluna devam ediyor. 
Suikast yerinden yüz metre öte

de araba duruyor, annemin aldı
ğı hafif yarayı sarıyorlar. Yarası
na bastırdığı mendili kan içinde 
kalmıştır. Annemin alaydan ay~ 
rılmasını ve gidip istirahat etme
sini söylüyorlar, istemiyor. 

Askeri hükfunet erkanı anama, 
babama teessürlerini bildiriyorlar 
ve bütün tehlikenin atlatılmış ol
duğl.lnu söylüyorlar.Babam hemen 
Minizzi'nin yanına gitmek istiyor. 
Merasim programına göre, vilaye· 

Fransızca "L' I ntranusigeant'' 
gazetesinden: 

B. Eden çok mutedil, fakat çok 
kat'i bir nutuk söyledi. Ezcümle 
dedi ki, İngiltere İspanyadaki ne 
bayazların (asilerin)' ne kızılla
rın (Hükumetçilerin) taraftarı o
lacaktır. İngilterenin bir tek men
faati var: Yarımadanın toprak 
tamlığını mu haf aza etmek. 

Bununla demek istediği şudur: 
ltalya ve Almanya, ispanyaya a
yak basmamalı dır; onlar Balear 
ve Kanarya adalannda deniz üasü 

kurdukları zaman buna İngiltere
nin itiraz etmemesine imkan yok
tur. 

Bu noktada Fransız ve İngiliz 
menfaati birleşiyor. İngiltere, ken
disinin Hindistan yolunun, Fran
sa da kendisinin şimali Afrikası 
ile olan münasebatının kesilmesi
ni istemezler. 

Halbuki, bolşeviklikle mücade
le etmek ve medeniyeti korumak 
kisvesi altında Almanya Akdeniz 
sularına yerleşmek istiyor. ltalya
nın da Almanyayı tutması hiç te 
ihtiyatlr bir hareket değildir. 

Almanyamn Akdenize girmesi
ni İngiltere kabul edemez. Bu, Av
rupadaki müvazenenin bozulması, 
Almanya Egemonyasımn başlama 
sı olacaktır. İngiliz dostlarımızın 
gördüğümüz o silahlanması da 
bundan ileri geliyor. İtalya ile Al
manya da, bu vaziyet karşısında 
hiddetleniyorlar ve kendi kendile· 
rine, İngiliz bahriyesi, İngiliz tay
yareciliği, İngiliz ordusu bütün 
kuvvetleriyle hazır olmadan evvel 
harbe başlarsak, daha iyi olmaz 
mı? diye soruyor. (Galluı) 

Nihayet bir ses yükseldi: 
- Kadın yurtdaş, Lamhalle. 

Hürriyete kavuşmak sırası sizde· 
dir! 

Bu davet, bütün oradaki mali. 
pusların kulağına bir gök gürültü· 
sü gibi gelmişti. 

Şife Geçirilen BQ§ 
Prenses Lamhalle de hiç endi!e 

eseri göstermeksizin, bluzunun 
tentenelerini düzelttikten sonra 
kapıya doğru yürüdü. 

Dıs kapıdan da dıtarı fırlayın· 
(Sonu 10 ~'ıcu ooyfa.da.). 



Elaziz, "(Hususi s~ttc-gazete· 
m~~ için giden arkadaşımrzdan: -
Gunlerce Dersim dağlarının kayalık
lannda, karlı, çamurlu yollarında 
ve köylerinde dolaştım. Dedesi ile, 
seyidi ile ve her ikisine bila kaydü
şart bütün benliği ile bağlı bulunan 
Dersimli ile konuştum. Söyledik • 
Yerini, kendileri için söylenenleri, 
yaptıklarını, yapmak istediklerini 
d~nledim. Yaşayışlarını, adetleri
m tetkik ettim . 

.. ~stanbulun tam 3500 metre yük
~.egınde bulunan korkunç, tüyler 
urpertiçi dağlarında, Elaziz sıcaktan 
Yanarken oralarda soğuktan dona • 
rak dolaştıktan sonra da bu yazıları· 
mı yazıyorum. 

Burada birkaç satırla kaydetmek
~en kendimi alamadığım bir noktayı 
ızah edeceğim: Dersim hakikaten 
Yb~r yüzünün en enteressan ve sırlı 
ır .d. B . yerı ır. urada yaşayanları ke-

lımelerle ifade etmek güç! 

Onlar için cahil, vahşi diyorlar. 
Doğrudur. 
Zeki, kurnaz diyorlar. 
Bu da doğrudur. Bu toprak par· 

çasının y·· d - ·1 .. 1 b uz egı , yuz erce sene 
k:f~,~ş· .. ~t~:iteden azade olarak 

b
. . gı duşunulür ve bu muhitin ta
ıatın b"" ·· h ld .. utun aşmeti ile bezenmiş 

0 ugu kabul edilirse orada yaşaya· 
nın1 ne hale gelmiş olduğu pekala 
an aşılır. 

D .. 
h ersımın bir kazası olan Hozat'a 
y aratında bir defa gidememiş ve 

8 
anız sarp dağlarda mütemadiyen 
?Yf.u,nculuk yaparak yaşamış Der· 
s~~ ıde biz ne arayabiliriz?. Reisle
rın k en birinin Elaziz Halkevini ge
z~r en büyük aynada kenctisini gÖ· 
runce ~aşırdığım anlatıyorlar. Yiiz-

l
erce eli silahlı Dersimliyi ölüme bie .. f 0 nderebilen reis veya seyid, som-
~~ ı koltuğa oturduğu vakit birden· 
ır sıçramış .. 

l'v1C§hur 93 muharebesinde Erzu-
rum v ı· . D . 1·1 be .. a ısı ersım ı ere şöyle bir ha-

r gondermişti: 

. :-
1 
Ruslar ilerliyor, memleketi

~·~ a acak.. Bizi kesecek, kudre
ıın\~ a~ .. · Celin bize yardım edin. 

ı alı, Dersimlilerden fU cevabı 
a rnıştı: 

f, 
1
- Bizim bu sırada i§imiz çok 

a;z a K d' . 1 . w. Fak ... . . en _ımız . ge emıyecegız .. 

1 at hızım hıssemıze dü§en gavur-
arı g·· d · · b" b d ı· on erınız, ız ura a kese • 
ıın .. 

• Cene bir harbte Istanbuldan sad
ra:zaın şu haberi göndermiı: 
J - Düşman payitahta yakla§tı. 
dstanbul tehlikededir; paditahımızı 

a, bizi de öldürecekler. 
Sadrazama Dersimlilerden gelen 

cevab: 
- Mademki orası tehlikelidir, 

ıüşman gelip padi§Bh hazretlerini 
e:ıecek, buraya buyursun.. Sadri 

Prıncimiz de var.. Allah ne verdise 
Yer, şükrederiz. 

Bir defa vergi için bir tahsildar 
Kutu deresi civarına gidebilmiş: 

.. - Padişah beni vergi almak için 
gonderdi. 

Demiş. Dersimliler memura 
§Öyle demişler: 

- Padişah ne bilir ki Dersimde 
bir Kutu deresi vardır. Orada fa. 
lan köy ve o köyde bir de Haso var 
Hasonun dört keç.isi var... Bu kö: 
tülükleri hep siz yapıyorsunuz .. 

En nihayet istiklal Harbi esna • 
8ında tekalifi milliye cemiyetinden 
bir heyet buraya ayak basmış. On
lara da verilecek cevab bulunmuş: 

- Ne?. demişler, bizden mi 
para istiyorsunuz? Biz fakir adam
larız. Bizden ne istiyorsunuz. Dev
letin tüfeğide mi yok. Dört tane 
satsın, patası ile askerine ne lazım
sa alsın ... 

Bu misaller gittikçe çoğaltılabilir 
ve bu dağlara yaklaşan jandarmala
rın boğazlanarak 'ld .. ··ıd·· w •• k o uru ugu, a. 
zı~lan~~ak canları alındığı da ilave 
edilebılır. 

~en bu ~tırları yazarken şunu 
da soylemek ıstiyorum k · D . D . 

1
. . ı ersım ve 

A ersın~ ı~ı, tarihini, coğrafyasını, 
adetlerını, ya•a·vı•larını v . . . b .. ~ J Y e saıresı-
nı. u sutunlarda sayısını §İmdi tah-
mın edemediğim kadar yazı yazdık
tan s~nra belki biraz anlatabilmi 
olacagım. ş 

BiR NOKTA DAHA 

Dersimin içyüzü: 1 
.._,;:= a:wwwı ,_,, -~ 0-2 - ~ _...._.. 

Vahşi ve en t<urnaz 
. 

insanlar arasında 
93 Haı binde Rusların ileı ilediğini haber veı en 

Eızurum valisine Deısimlileı şöyle demişler: 

dettir bu dağlarda harekattadır. G~
zete sütunlarında zaman zaman bır 
çok aşiretlerin teslim oldukları, bir 
çok şakilerin öldürüldüğü _Yazı.~ıyor. 
Bu yazılar belki çok az bır rrıuddet 
daha devam edecek. Yalnrz Der· 
simi ve Dersimin mazisini biraz bi-

lenler: 
_ Bu adamlardan hayır gelmez, 

hepsini yok etmeli ... 
Diyorlar. 
Ben bu havalide gezdikten ve 

Cumhuriyet hükumetinin aldığı ted
birleri gördi.ikten sonra diyebilirim, 
ki Türkiye Cumhuriyeti tarihe yep· 
yeni ve eşine rastlanmaz bir sayıfa 
daha ilave ediyor. Hozattan 3000 
rakımlı Beyazdağ'a (Akdağ veya 
Ziyaret tepesi) giderken. Mistigan 
köyünde köy muhtarını birkaç Der: 
simli ile garnizon komutanı Sc~aı 
Tuncalıyı gördük. Köy muhtarı ıle 
çok hararetli hararetli konuşuyor • 
lardı. 

Muhtar şöyle diyordu: 
- Hakipayinize yiiz siireyim .. 

Biz korkuyoruz. Elir.izde silah yok. 
Bize silah veriniz .. 

Konuşma devam etti: 
- Silahı ne yapacaksınız?. 
- Biz silahsız yaşayabilir mi • 

yiz} { .... ) aşireti gelir. malımızı 
alır. Geçen sene koyunumuzu vur· 
dular (alıp kaçtılar). 

- Fakat sizin dediğiniz aşiret 
artık öyle şeyler yapmaz: hükume
te sadıktır. 

- Korkuyoruz.. 
- Artık korkmayınız. Bakın 

her tarafta hükumet askerleri var .. 
- Allah zeval vermesin ama .. 
- Aması ne?. 
- Bizi yalnız bırakırlarsa silah-

Iarnmz yok .. 
- Yok artık siz yalnız kalmıya

caksınız. Buralarda kışlalar yapıla
cak. Mektebler kurulacak, yollar 
açılacak ve hiç korkusuz yaşıyacak
sınız. 

Muhtarın, keskin uçlu birer han· 
çer gibi bakan gözleri mülayimleş -
mişti. 

- Biz inanuruh... lnanuruh 
ama ... 

- Bak gene ama diyorsun, ge· 
ne ne var?. 

- Bizi tehcir .. 
Sözünü bitirmedi ve garnizon ko

mutanının gözlerine bakmağa başl<l
dı. 

SEYID RIZANIN BiR 
UYDURMASI 

Henüz Elazizde iken duymuc • 
tum. Seyid Rıza yanında bulunan 
adamlarından bir kısmını bütiin asi
retlere dolaştırarak umumi bir teklif 
yapmıştı. Teklif şu idi: 

- Biz biribirlcrimize diismanrz. 
Fakat hükümet hepimize dÜşman • 
dır. Ele geçirdiğini öldürecek, teh· 
cir edecek. Şimdi öldürmüyorsa he
pimizi yakaladıktan sonra bu işi ya
pacak.. Durmadan, vakit geçirme· 
den birleşelim. 

Scyid Rızanın taşıdığı nüfuzu ve 
kudsiyeti dii~iinebi!enler bu teklifin 
ne derece tesirli olduğunu pekala 
anlarlar. Cahil, vahşi Dersimli 
(muhalefet edenler) bugün hayret 
içindedir. Hükumet kuvvetlerinin 

"işimiz bu sıra 
çok fazla.. Ken
dimiz gelemiye
ceğiz. Bizim his
semize düşen 
gavürlarıgönde-

riniz; burada 
keselim',, 

S<•\ iti Rı::n11ın nğlıı Şahin 

işgali altında bu!unan yerlerde h~cil 
vahşi, fakat zekı ve kurnaz Dersım-
li, yollarda gündelikle calışarak pa
ra alıyor, şendis;ne dokunulmadı · 
ğınr, sevildiğini, daima !evilerP.k 
rahat ettirileceğini duyuyor ve ina· 
nmıyor. 

Niçin mi?. 
Çünkü altı yüz senedıı Dersim 

köylüsü yalnız ve yalnız ağanın. se· 

yidin köle!i, köpeği olarak' yt'\şar
dı ( 1 ) • Ve şu muhakkaktır, ki bu
nu sonsuz bir zevk olarak yapıyoı
du. Ağa için, seyid için yaşıyor· 
du, onun için ölecekti. 

Garnizon komutanı, Dersimli 
Türke şöyle dedi: 

- Hayır, sen de bu yurdtın 
efendisisin.. Senin de herkes gibi 
yaşamak hakkındır. 

Dersimlinin göz bebekleri dönii
vordu. inanamadığı anla!!ılırordu. 
w Ben Oersimliyi buna inanmamak
ta haklı buluyorum. Sil de hnkl 
bulunuz. Eğer size: 

- Medeniyetin bütün ~onforla
nnı bırakıp Dersim dağlaı ında ya • 
şayacaksınız. 

Deselerdi siz de bir Dersimli gibi 
olur, onun gibi duşiınüı, onun gi· 
bi cevab verirdiniz. 

işte bunun içindir ki diiI"yanın 
en büyük inkılabını yapan Tfükiye, 
bugün başka bir cepheden o inkılab 
kadar mühim bir İş yapıyor. Dersi· 
me medeniyet ve kültür sokuyor. 

Ben lstanbuldan ayrılırken bir 
ahbabım bana aynen şunları söyle-
mişti: 

- Ah bu Dersimliler.. Onlar 
hiç bir vakit adam olmazlar. Bir 
Türkü ibadet eder gibi öldürürler .. 
Onların hepsini mahvetmcli.. Fa • 
kat kolay da değil.. Çok berbad 
yerlerdir . 

Bu dostuma cevab ve.-memiştim. 
Aradan günler geçtikten sonra şim
di açık ccvab veriyor ve diyorum 
ki: 

- Bir Türkü ibadet eder gibi 
öldüren bugünkü Dersiınli Türk, 
çok yakın bir günde cinayetlerinin 
azabı içinde kıvranarak, fakat yeti
şen çocuklarının saagetini görerek, 
mağrur dağlara ayni gururla baka -
rak can verecektir. Onun çocukları 
ne babalarının, ne de kaçırılan kar· 
deşlerinin intikamını almak için ya
şıyacaktır. 

Dağlarda mi.icadelenin giiç oldu· 
ğu meselesine gelince; en büyük 
düşmanlarını denizlere döken Türk 
askeri, Dersim dağlarını elbette bir 
kaç giin içinde alt üst ede~ilirdi Bu 
başı bulutlara karışan ve etek!P.rİ 
gözü karartan kayalıklar, mağara
lar ve uçurumlara bağlanan l\lun • 
zur silsilesindeki harekatı, Kutu de
resi etrafındaki ilerlemeleri görni.ik
ten sonra bin defa inanırsınız. Bü
tün asri vesait ile techiz edilmiş 
Cumhuriyet ordusunun kayaları de
virerek yol açıp ilerlemesi, köprüler 
kurması, kışla, karakol, hi.iku • 
met evlerinin temellerini atarak İn· 
şaatı gün geçtikçe artırmasını gör
seydiniz, Tiirkiye lsviçrcsinin pek 
yakında doğacağına inanırdınız. 

Jstanbuldan hareketinizin dör • 
düncü günü Dersim dağlarının aza· 
metini, vahşetini ve bu dekor için
de şiirini görmek elbete bir gi.ın her 
yurddaşı buraya çekecektir. Emin 
olunuz ki bu seyahat bir insan ha
yatına en unutulmaz bir zevk vere· 
cektir. Bir gün içinde y3zdan son· 
bahara, sonbahardan kışa ve tekrar 
bahardan yaza avdet edeceksiniz. 

( 1) Ağa, seyid, köylü hak
kındaki yazılarımızda bu tanımayı 
daha etraflı anlatacağız. 

El<fzf::de mcv1mf bulunan 8ergerdelm' ' 

Cumhuriyet ordulan uzun müd- İbrahim oğlu Hiue}in. 'Alımed oğlu Kamer Se)do oğlu Hıile)iıı. Murtaza oğlu Kamer Hi.ileyirıoğlu Cebrail 
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Garip adetler 

Sağlığında ölen 
aşiret reisi 

Hiç bir muharrir Titayna kadar 
dünyayı dolatmıt değildir. Ga?.e~e· 
mizde "Dünyayı dolaftım,, i11mli e
serini tefrika ettiğimiz, sizin de zevk. 
le okuduğunuz bu seyahat muhar• 
riri kadının görmediği, ha ili bir 
müddet oturup yafUUadtğı yer yok
tur. 

"Dünyayı dolattmı,. eserinde 
gördüklerini, öğrendiklerini, ~ş·n· 
dan geçenleri tatlı tatlı dinler~en di
ğer taraftan, bafka seyahalle~inde 
gördüğü garib teYleri de gazl'lemiz. 
de nakletmek iatedik. 

Titayna ilk olarak bir a!iret 
halkının garib bir adetini bize şöyle 
anlabyor: 

Dünyanın her tarafında cemiyet· 
cilik fikri hakim: Yeni Hebridrt a· 
dalannda bütün insanlar doğl~llkla
rı zaman biribirlerine müsavi sayı
lır. Fakat, ondan sonra, aşir-:tle
rinde bir takım dereceler varJır.•Bu 
adamlar cemiyetlerine karşı Tıe kc • 
dar fedakarlıkta bulunurlaısa o ka
dar itibarlı mevki alırlar. Yapac<lk• 
lan fedakarlık ve iyilik de, ce.sarct
leri veya meharetleri saycsirıde ka· 
hileleri halkına et temin etmekten 
ibarettir. 

Bu suretle derece 'derece yükselen 
adam nihayet en yüksek dereceye 
varır. Bu derecelere her yükseliıin
de kendi cemiyeti içinde diğerlerin· 
den üstün bir ya§ama hakkı kaza • 
nır. 

B.u "Jedakar adam,, en yüksek 
dereceye gelince bütün aşiret halkı
na bir ziyafet verir. Bundan sonra. 
bütün rütbelerinden düşer ve gene 
yeni doğmuş bir çocuk gibi bütün 
diğer insanlarla bir olur. Bundan 
sonra, cemiyetine gene iyilik eder
se, her nısbette yükselmeğe baı • 
lar. 

Bu suretle üç kere en yüksek de
receye vasıl olursa büyük "Tan Mo
nok,. reisi ilan olunur. Tan Monok" 
"dünyanın sonu vardır,. manasına 
gelir. 

Bu dereceye yükselmiı ola ada· 
ma "ölmüş., derler. Bu kelime ile 
onun bütün dünya mallarından fe· 
rağet etiği ve nıhi bir varlığa erit· 
tiği anlatılmak istenir. 

Yeni Hebridalılann aşiretlerinde 
harb ilan etmek, en büyük reis olan 
bu adamın hakkıdır. En büyük sa· 
lahiyet ve niifuz sahibi olan gene 
odur. Fakat bütün kazandıklarını 
yuddaşlarına verdiği ve mütemadi· 
yen onların menfaatine çalıştığı için 
kendisine aid hiç bir malı, mülku 
yoktur. 

Zehfrll yllan 
yemek yaeakl 

Amerikada hala devam eden ma· 
nasız kanunl~r vardır. Mesela Kan· 
sas'da "Vatandaşların zehirli yılan 
yemelerinin yasak olduğunu .. dildi· 
ren bir kanun mevcuddur. Bu ka· 
nun eskiden, yerlileri böyle cahila· 
~e bir hareketin doğurabileceği teh· 
lıkeden kurtarmak için çıkarılmıstr. 

Diğer bir kanun ''şimendifer ma• 
kinistlerini lokomotifleri demiryolun 
dan dışarda bırakmaktan., menedi • 
yor. 

Alabama hükumetinde de, inti· 
hah propagandası esnasında halka 
vaadlerde bulunan, fakat seçildik • 
ten sonra vaadini tutmayan mebus· 
lar hapis cezasına çarpılmaktadır ..• 

Dr. Hafız Cemal 

LOKMAN REKnl 

Dahiliye M<itehc.uın 

Pazardan bqka gtınlerde öfleden ecınra 
1&&t C2.~ tan t ya) kadar btanbulda Divan 
yolunda (104) numaralı hususi kablneainde 
bastalannı kabul eder. Salı. cumartesi gUD 

leri sabah "9,5-12" aaaUert haldkt fukaraya 
mahauatur. Muayenehane •• .. teıeıow 
mea. Kl,ıık t.ellfOG: J10ü. 
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.1 değil, 100 şeqtan islllhhanede ! 
Dillinger hapishanede 

kararile salıverildi! 
Orada zaptedifemiyen Con 
uslanmış göründü, valinin af 

1924 senesi Temmuz 
ayında bunalhcı derecede sı
cak bir aleşam üstü, fndiya
nada berberden dönen müs
temleke mallan taciri Mor
ganı Mursvil şehri parkında 
karmanyola eden iki deli
kanbdan birinin Con DiUin
ger olduğu anlaşılıyor. Ken
disi mahkUm edilerek, 21 ya. 
tında olduğu için, islahhane
ye gönderiliyor. 

Fakat, bu ıslahhane, kuruluşun
dan bugüne değin Mursvilli Con 
Dilinger kadar, direktörü, papas
ları, muallimleri ve bütün mubas
sır ve gardiyanları nevmit oluşun 
son haddine getiren hiç bir suçlu 
görmemiştir! 

Ona hiç bir nasihat kar etmiyor
du. Her iyi söze karJı kulakları 
tıkalıydı. Bütün ihtarlar, kendisi
ne vızgeliyordu. Oraya ayak bas
tığı ilk dakikadan itibaren hal ve 
hareketi o derecede aşırı, aykırı, 
uygunsuzdu, ki en sabirh ve mü
samahalı memurlar bile, çileden 
çıkm~ haline geliyorlardı. Gerek 
papaslara, gerek muallimlere kar
şı cehennemi bir istihza besliyor, 
yüzlerine l<arşı istihfaf ve hakaret 
dolu sözler sa vuruyordu. Hiç ara 
vermeden kafa tutmak, karşı koy. 
mak vaziyetleri almayı kendisine 
zevkedinmişti. En küçük bir ten
l:ih üzerine, lrudurmuşcasına bir 
çılgınlıkla bağırıp çağırıyor azılı 
delilere has buhranlar geçi;iyor .. 
ve geçirtiyordu. Bir yanr!an da, ıs
Jahhanedeki başka suçluları, yo
rulmak bilmeksizin, kışkırtıyordu. 
Kundak sokup yangın çıkartan ye 
ate~i varluzla, kıyasıya körükli
yen azılı bir delikanlı! 

Bütün ıslahhane mensuplan 
kendisinden yaka silkiyordu. o.: 
raya geleli daha birkaç ay olmuş
tu, ki ıslahhane, bir büyücü kaz;. 
nına dönmüştü. içi fıkır fıkır kay
nıyan ve köpükler saçarak taşan 
bir kazana! Con Dillinger, bu ka
zam tahrik kepçesile boyuna ka
rı§brıyordu ! 

Ortalığı kasıp kavurucu hare
ketleri, bu delikanlıda tek iyi dü
§Ün~e, tek insani his, beşeri hiç bir 
mezıyet bulunmadığı kanaatini u
yandırıyordu.iş o raddeye vardı ki 
daha sıkı ve ağır inzibati tedbirler 
almak icap etti. Kendisi, tek ba
şına bir hücreye tıkıldı. Bu mün-

f erit hapis cezası da, üzerinde müs 
bet hiç bir tesir icra etmedi. Hal 
ve hareketini değiştirmeden, bu 
cezaya da dayandı ! 

lslahhanedeki muallimlerden 
biri, Con Dillinger hakkındaki 
müşahedesini şu cümlelerle orta
ya koydu: "Eğer içinde 1 şeytan 
bulunsaydı, kendisini belki yola 
getirebilirdik; fakat onun içinde 
100 şeytan var!,, 

Islahhane idaresi, tam 4 sene, 
Con Dillingcri kah yumuşak, kah 
sert hareketlerle uslandırmak, 
kendisiyle başa çıkmak için uğ
raştı; lakin, hep menfi netice ha
sıl oldu ve günün birinde de hem 
sabır tükendi, hem de kuvvet! Da
ha ziyade tahammül imkansızlaş
tığc gibi, ıslah yolundaki irtat ve 
tedip vasıtaları da, artık işlemi
yordu. 

Islahhane idaresi, müstacel kay
dile ve tafsilatlı esbabımucibeyle, 
Con Dillingerin devlet hapishane
lerinden birine nakli lüzumunu i
leri sürdü. 

Bu esaslı istek üzerine, 16 Tem
muz 1929 tarihinde, Con Dillin
geri ıslahhaneden alarak Mitigan 
gölü kenarındaki Mişigan şehrine, 
lndiyana eyaleti hapishanesine 
getirdiler. Ve hayret! O, burada 
geçirdiği 4 sene içerisinde, bam
başkalaıtr. Her halde metodunu 
değiştirmiş olsa gerekti. Çünkü, 
sonraki yaptıklarına nazaran, bu 
hapishanede geçirdiği 4 sene içe
risinde gayet uslu, akıllı davranı
şı, başka türlü izah ve tefsir edile
mez! Anlaşılan, hapishaneden baş 
ka türlü kurtı:.lamıyacağını aklı 
kesince, aldatma yolunu tutmayı 
tercih etmiş, böyle bir politikaya 
başvurmuştu. Ve aldatmaya mu
vaffak ta oldu! 

lndiyana valisi, 10 mayıs 1933 
tarihinde Con Dillingeri affetti. 
Bu, bir nevi tecildi. ·Mahku~dan 
namusu üzerine söz alınarak, ce
za müddetinin bakıyesi J:.a~ıtlan
dı. Gerçi şimdilik kaydile, mu
vakkaten salıveri~ti hu; fakat, ne 
olursa olsun, dışarıya adım atmış
tı bir kere! 

Valinin attığı bu adım, ne ~ibi 
neticeler doğurdu? O sıralarda o
lan bitenlerin aksile. bütün dünya 
sarsıldı. Amerika, allakbullak ola
rak. bütün Amerikalıların tüyleri 
ürperiyordu! \ 

~ECE!! I! 
KASl~CASi 

KadJrcan KAFLI 

Yiilarca Adalar denizini \'e civa
rır.daki bütün memleketleri, bi.itün 
düşmanları korkudan titreten, merd. 
lik ve cesaretine hayran eden bu 
büyük Türk hükümdarı birdenbire 
sallandı. Önce merdiveni tutan sol 
eli kurtuldu. Sonra ayaklarından 

biri boşluğa düştü. Biraz kendisini 
toparladı. Lakin artık etrafını gö
remiyor, ne yapacağım kestiremi
yordu ve yüzü kan içindeydi. 

Etraf tan bir çığlık koptu:. 

Tefrika: 92 

- Umur bey vuruldu! 
Umur bey şimdi boşlukta salla· 

narak ve merdivenin basamaklarına 
birkaç defa çarparak yuvarlanıyor -
du. Onun hemen arkasında bulu
nan yiğitler yardım etmek istediler. 
Fakat fay dası olmadı. 

Ege kasırgası yerde acıdan kıv· 
ranıyor ve hala kılıcını sallayarak 
kaleye doğru uzatıyor: 

- ileri!... 
Demek istiyordu. 

Emsalsiz bir canavarın etrafa 
saldığı dehşet! 

Valinin affı, r.ıasum insan kan
larının seller gibi akmasına yol aç
tc; birçok cesur memurun, aevlet 
işinde canlarını feda etmelerine 
maloldu; insanlığı e~siz bir şeyta
nın şerrinden kurtarmak için, ne 
tehlikeler göze aldırıldı! Nihayet 
bütün Amerikayı ayaklandıran se
ri halinde vahıetler ! 

lndiyana valisi, müteakip sene
lerde "yılan gibi sokucu katil 
Con,, denilecek ve resmen "1 nu-
marah halk düımanı,, ilan edile
cek bir canavarın affını imzaladı
ğını, en amansız bir gangsteri hür
riyetine kavuşturduğunu katiyen 
hissetmemiş. ileride böyle bir şey 
olabileceğini aklına bile getirme
mişti! 

Ayni senenin haziran, temmu
ve ağustos aylarında Ohayo, Mi
şigan, lndiyana ve lllinoysis hüku
metleri sınırları içerisinde, biribi
ri arkası sıra cür'etkarca yapılmış 
karmanyolalar ve banka baskm
Jarı vukua geldi. Bir seri halindeki 
bu suçlar, suçu içliyenler hesabına 
h .. p müsbet netice!eı- ve:;y~-··:.:. 
Bu hii!.:imetlerin zabıta kuvvetle
ri . fai11e1";., i?:ini bulmak için ge
celi. I:Yföıdihlü f'.ayret sarhd:~·or-

lardı. Herkes heyecan içerisindey
di. Haydutların meydanı b::>ş bul
dı:klarından bahsedilerek, bunla
rın meydana çıkarılamamaların· 
dan duyulan hoşnutsuzluk, açıkça 
ortaya konuluyordu. 1 .. 

ilk olarak, bu karmanyolaları, 
baskınları yapan çetenin sür'at ve 
şiddetle hareket ettiği tesbit edil-
di. Emsalsiz bir sür'at ve şiddetle! 
Gerçi Amerika birleıik hükUınet
lerinin cinai vakalar tarihinde vah 
şice yapılmış birçok suç gösteren 
muhtelif devreler varsa da. bu ye
ni vakalar, daha müthi,ti. Dehşet
li vakalara alışmış olan Amerikan 
zabıtasını bile ürkütecek mahiyet
teydi. Meçhul çete, hiç bir müsa
maha göstermeksizin hareket edi
yordu. Takip ettiği kıyasıya me
tod, suydu: Derhal ateş ederek, 
karc:ı)arına kim çıkarsa çıksın, kan 
lar içerisinde yere sermek! 

(Dem nıı var) 

Lakin artık Ti.irk ordusunun kuv 1 
veti ve iimidi sarsılmış, kaledekile
rin cesareti artmıştı. 

Yiğitler en büyük başlarını aldc
lar ve yukarı İzmire götürdüler. 

Yıllarca Aydın ellerinde en bü · 
yük yemin: 

- Umur beyin başı için!... 
Diye idilirdi. Şimdi o baş, Bir

gi'nin sessiz bir köşesinde ve topra
ğa gömülüyordu. 

Ölüm haberi büyük bir denizin 
ortasından etrafa yayılan köpüklü 
dalgalar halinde her tarafa gitti. iyi 
ve temiz kalblerde ağrı ve fena kalb
lerde iğrenç bir zevk yarattı. 

Bu sırada üç kadın hıçkırıklarla ! 
ağlıyordu. Bunlardan birincisi Ay- ~ 

Dlnyayı Dolaştım 
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Yazan: Tilayna -28- Çc\•İrcn: vır G uı 

Kaptanın "Şimdiye kadar yalnız buraya 
ilk gelenler görmuştür. En son gören de 
·sen olacaksın. Hem de Lotl'deo daha 

iyisini,, dediği şeyle nihayet karşı kar
şıya idim: insana soğuk soğuk 

ilrpermeler veren bir şeydi bu! 

Yerli oyun
cu kızlar, yer
lere oturdular. 
çalgı ile bera
ber, oturduk
ları yerde, vü
cutlarını, el!e
rlnl muhtelif 
hareketlerle 

oynatarak şar 
kı söyl9meğe 
ba,ıadllar. 

Kaptan: 
- Düşün• diyor. Senin şimdi gü· 

receğini bugiinc kadar yalnız buraya 
ilk gelen gemiciler gürmü~tiir... Ve 
diyebilirim ki son olarak <ln sen gö
rccekilin ... 

'•Yer yiizündc kcşf <!dilccek hiç 
bir yer kalmamı~tı. Fakat mccck 
olan hir~eyi tekrar ya~atınak em
salsiz bir seh\'ettir. Okrıınusyadaki 
~on nleı-leri ~üreceğin için kendini 
mes'ud ı::-ayalıilir. in. Loti bile 1862 de 
höylesini g(irmcmi~Lir .. , 

Sinıdiki halele, ''Marti., tlaha lıe· 
nüz, dalgaların iizcrinıfo -.ıçra) ıp ıhı
ruyor. Deniz beyaz ki.ipük içinde. Kar 
~muzda yük~elen hir ka)a göriili.iyor. 

Burası Borohora. 
•· ~farti .. , hiitiin yelken lerjni indi· 

rerek, Vaytape kiirf ez ine ı;ircli. Etra· 
f rmızcla kayalar cinler \c periler 1?i
bi yükseli) or. 

Kayaların ılihinc yanaşıyoruz. Talı 
ta i .. kcJcdc . ehrin erkanı hizi kar ,ılr 
)Or. Biraz ileride valı~i güriihii çıka· 
rıuı bir mızıka 'ar. Oraya doğru gi· 
diyoruz. Etraf me~'alelerll' ardınl:r 
tılmı·,. 

1 ~le hiz i hek l iyen hm mu~: 
Kadın erkek diirt yiiz tlansüz, n•ıık 

renk tı;İ)İnmi~ler. ba::larıncla ku~ tUy
leri 'ı•va nıh~ilcrc mahsus süsler, 
rıunta~anı saflar hnlindc ı:ııralaıımı~
lar Ye ha~takilerin c;:altlıkları ı:;hkl aı·
la. lı~p~i h'rılen rak~edi)or. Bir yaıı
flaıı da c;:1ğhk koparı) orlar. hağmyor 
lar. 

Oynadıkları Okyanu -yalıların c=-ki 
rakıslarr. Bu oyuıılarm 'ah~i Ye çıl· 
~m lıali ı-e~ reclene soğuk soğuk ür 
pcrnıeler Yeriyor. 

Hazırlanmış otura('ak yerler var. 
Oralara oturuyoruz. Rakbeden güzel 
kızlm\ a-:ları rüzgarda u~uşnrak. ya· 
mııuza katlar geliyor, boynumuza de· 

şe idi ve ölümün tafsilatını on do
kuz yaşında olduğu halde lzmirde 
dövüşmüş olan oğlu Umurdan öğ
renmişti. 

İkincisi olan Prenses Liçya he • 
nüz evlenmişti ve zifaf yatağında 
başkasmm koynuna girerken orayı, 
Umur bey için döktüğü gözyaşlarile 
ıslatıyordu. 

Üçüncüsü olan T eodora Bursa 
sarayındaki yatak odasına giren 
altmış iki yaşındaki Osmanlı padişa
hı Orhan gaziye: 

- Bugün çok yorgun ve hasta
yım. Bana bir hekim getirseler ve 
yalnız kalsam 1 

Dedi. 
Hekim geldi ve gelmesile savul

ması bir oldu. 

niz ha)' anlarından, lıubuhat tanele• 
rinden ) apılıııı!'i kolyeler, çiçeklerden 
çelenkler geçiriyorlar; kubklarmmmı 
arkasına kendilerine mah~us küpeler 
takıyorlar; ellerimize dikkatle öriil· 
ınüş ~eyler sıkı~tınyorlar. 

Haki::; lı iç durmadan de' am edi· 
-yor. ıı\dadaki biitün halk ) ol lu kır 
maşlardan elbiseler giymi;;. Onların 
ırıilli kıynf etleri im. Hepsi tldanıı 
ale, lerin ara ın<la ıçrayıp tlUrtı) oı .• 

Çalgıcılar dm ullara kılllamım hü· 
tiin kun etilc 'uru) orlar. Da, ulları 
i1.:i oyulmuş ağaç kütüklerinden ) ap· 
nn~lar. Di~cr ~algılarda hep ağaçlar 
oyularak )apılnııj. Birçoğu ela kon· 
l'cn c kutularından ... 

Yerlilerin ha~ları in anın dii:.ünc· 
ıniye<'eği şekilde garih lıir kı) af ette. 
J ~le hakm bir tanesi ha~rna kuş tiiy· 
leri diknıi~. gözlerine siyah gözliiklcr 
gcçirıııi ·. Üzerinde hir entari var. En· 
tarinin etekleri allmı ı;a!lmı sarkı

) or. A) ak bileklerine !;Orap ına~a ı 
ıakım~. vıık larındn aya.l..kabr } ok: 
Ayakkabıl;rını bir elinde tutu) or. Ö· 
teki elinde ıle bezi olmı) an bir şcın· 
"i}e: Yalnız. tellerden ibaret. 

llurada zaten ı-;cı,nı::iye telleri iis 
cli)C ta~ını)or~ hem de çok kı)ıııetli 
Jıiı- e~ya ı;ihi. Hakikaten, fcrıı iye tel· 
lcri kadar, halık tutmak için, ''Gnuo· 
gnu,.; •. dedikleri lıirk:ıç kolin oklan 
ynpıııağa ) arıyan hir:;ey ~ok. 

Rakdar çok İ)İ tcrtih edilmi ,. 
J ran~ketler ınunlazmıı, adım atı;;lar 
ahenkli. :\k ... ıyan hirı.er yok. 0} nı· 
·yanlar. ::na ı,,ıra lluranlurın ara~mdnn 
geçi} orlar. 

Bir ~aat 8C) rcdi) onız. Giirdiiğii· 
mi.iz hu rüya gibi §cylerc t:ıkılchk kal 
dık, kendimizi alamryoruz. Niha) et 
kalkıyoruz. Yerlilerin llir iki reisilt 
beraber ··~farti .• ye gidi) oruz. Gem 
kalkıyor. F aıni"ye gidcce~iz .. 

(Ari.ası t'ar) 

Odasında, sırmalar ve ipekler 
içinde yirmi üç baharlık sanşm ba
şını avuçlarının içine aldı; hıçkınk
larmı başkalarına duyurm mak için 
kesik kesik \'e derin derin inledi. 

Tarihin bize haber verdiği yalnız 
bunlardır. 

Bunlardan başka kim bilir nice 
yiğitler ve her yaştan nice kadın 
kalbleri ve genç kızlar o uğursuı: 
okla vurulmuş gibi yıllarca ağrı çek
ti. 

Bugün bile Ege kasırgasının do
lnştığı her yerde altı asrrn ötesinden 
bize kadar gelerek ebediyete kadar 
gidecek olan eşsiz şeref ve kahra· 
manlık destanları vardır. 

SON 
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G ·· zel Trakyarnız kalkınma 
planın ı nasıl başarıyor? 

. 

NEVA~,, 
YOK• 

!Bütün Trakyada hummalı lenccek ve haylar nezaretindeki tam 
hir kııd ro ile kii) Jü için .) eti~tirilet'ek
tir. Koç İsla8)0llU t.la huraıla aı,:ıla· 
cakıır. 

Beyni azalan ~dam 
daha akllh ol;nuşı 

Bir beyin m t h . 
·· · d u a asısı bır hastanın 
uzerın e ameliy t 
mn içind k. b' a Yapıyor: kafatasr-

bir çalışma var 
80,000 dekarlık kırk göz 

bataklığı kurutuldu e ı ır uru k k .. 
hastanın b . . çı arma ıçın, 

eynının dörtt .. .. .. l yor. e uçunu a ı. 

Bu suretle be . . 
kaybetmi_q ] Ynının dörtte üçünü 

:ı: o an adam kıl dal veya del' l _ ın a sız, ap-
F k ı o acagı zan d']' a at, hiç de .. 

1 
ne ı ıyor. 

İ . oy e olmuyor 
Yı olup hastah · 

dam, iş hnyatı alneden çıkan a-
na atı ıyo K b' zamanda bü "k . 1 r. ısa ır 

k. . Yu ış er y 
ısınden cok p k apıyor ve es-

• ara nza 
Beyni azaldıkt nıyor. 

1ı olan bu aclarn, ,~n so~ra daha akrl
rakıyor... · -rkesı hayrette bı-

Profe~ör .... 
r.Opek 

~eçe?lerde Al . . . 
de bır göst . man polısı Berlın-
d·~ erı Ya 
ıger spor Pmıştır. Boks ve 

lis köpek} ~Yunları oynanmrs po-
1 erıne b ·' 

tın mıştır. B azı tıumaralar yap· 
ki polis köp ~. arada Arno isminde· 

k b. egı de ? 8 ~ 
se ır manian .. , :> metre yük-

8:..ı hayv .an c.tlamıştır. 
tihdam ed'l an Alman polisinde is-
d" ı en J·ö ki . ur. Oı-ılar d ~ Pe - erın profesörü· 
sek atlaına .:;a aha küçük vaşta yük-
rn ~. ....r ve 2·· 

e3'ı öğret' t.:şmnnr takib et-
olan Yavru) ır. Arno sülalesinden 
trlrnal<tadır nrın tanesi bin marka 50• 

ne kadaır y· ı 
nek Y P 

adar tçiyo ' uz? 
Bir ··ı· 

b. . <\ ını otu h b . 
ır ınsan .rmuş, csa elmış: 

rii11de ?Ü-~asatı olarak, bütün öm
kilo et ; J ? kilo ekmek; l 8000 
la da sucrlll.ış. 50,000 litreden faz-

A;ni he muhtelif içkiiçermiş . 
göre, · gc eb~bçtnm yaptığı hesaba 
&linde 2~~ •r İn~an vasati olarak 
kelime} .' 00 kelımc söylermiş bu 

- erı • 
metre Yan yana yazsak 900 
cdermj Uzunluğunda bir hat teşkil 

Ş. 

Şehir, kasaba ve 
köyler geniş yol
larla baştanbaşa 

biri birine 
bağlanıyor 

Trnk) auıız kalkınma planım tatbik 
ell'afında lıııınınah hir faaliyetle ça· 
Jı.,ınaktadır. Şimdiye kadar her saha· 

~ b" "k da yapı lan ıııulı telif i~lcrdcn uyu 
fa)jalar temin edilnıi~ıir. Ve halk~ 
memnun ede•·ek. ona refah verece 
J,irc;ok i~ler kı~a hir zamanda haşarl" 
larnk c_:ok İ) i neticeler almmıştır. Bu
raıla. okuyucularımıza ha)arılan bu 
islerle nelerden ibaret oldu~unu 'e 
1;rakyaclaki lıunımalı ~alı~ıııa etrafm· 
da nıulıarririmiz:n bizzat yerinde yap 
tığı hir tctkil.i 'crmcğ,i faydalı hul· 

<luk: 
Bir ı-cn<'clf'nheri dikkatle iıl<'elctıen 

on f'atı~ koopnatifiniıı kavunculuk. 
) apa~<"ılık. yuımırtacıl ık, yaş meyYe 
w sehze. arı ve balcılık, baJık satı~ 
kooperatifleri - esao bakmıtlan Trak· 
yannı ihtiyaç biinye~ine uyf(un gfüül· 

rur..·arıda: taruk 
iiraim'3 isf1UII'Dn

l.annda11 v:ri; yrııı 

tcraf i<ı • LUaZım -
gw::.l.ı nıaarif me
n ııı'ı< E:ıy Salih ve 
nrı krmanlrm. Uç 
<:" ırdı· ırıonn nrı 

l:'ı"" •ıı claha wıp1-
l~x1.:ı 1 r. 

... 

: r .ebe Yilz 
Uşürtrnuş 

çocuk 

ı:r· 
n~indP.i:lnsb.nın Lil .şchri~1de .J tiliyc is
YLİz c: ır cbenın şımdıye kadar 
lar1 ~~~11.k düşiirtti.iğii ve ölii .;ocıık
ıneyda~nın avlusu içine gömdi.iğii 
Çocuk a y~arılmıştrr. I· ransızlar, 
fabrik ~tısurteıı ebelere "Melaike 
ler. Ftorleri., ismini vermektedir -
tnesru ran~ız şehirleri içinde gayri
ten ~ şekılde en cok çocuk düşür-

, ınii~liir. IJk i-: olarak hugiiıılen1e ka~ 
\uttnıluk \C ~apn~C'ılık ~alı~ koopı>ra• 
ti flNi ıı in k ıırulıııa~ı ha~ 1 anı ak üzere· 
<lir. Halk yiik~wk İk tı~at Vekalf'tin itı 

ı1o!durnlnyor \e kurutıılıı)or. 
(mıakkalı• , ilfı) c:iııiıı l~zim· O\ :ı

:1ıııda tam 30.ooo d.·hıırl ık anızi) i ho
ğan H' uııııııni lıarplr. hir f rn lıe) <'I in 
er. ] 20.000 liraya 1 iizııııı gii,,.Lcrilf'ıı 

K ırk~(jz hatakl ı~ı Sıh lıal \ ı•l..alt•Liıı in 
12.000 lira ) ardııııile '4' ki~yliiııiiıı 
İllH'C'C H' nıiii):ellrfh l'lilı· 1 e kiloıııl'tl'(• 
hoyurnla lıir k:ını.ılla Be:-ike liıııanıııa 
akıtrldrğı ~ihi Bigaııın l:ı·c giilli dahi 

tneınleket L'l'd' ı ır. 

Ebe J'T . trıülü .. u ıycnın avlusu içinde gü-
llıası ~~~_çocuğun meydana c;rkarıJ. 
dedik utun F ransada pek büyük 
Çoc odulara sebeb olmuştur. Bu 
tür~klar.r h~ngi kadınlar düşürmüş
tn ... • Şımdı mahkeme bunu öğren
~hşmaktadır. 

)f'ni kanunlarile ~ii..,ler<li~i himaye 
u,,ullcrirıi H' malların tefi-din ta ra· 
f mdan ılcğer8İz para ile ~atılmaktan 
kurlu 1 ınn 'e ıl<'i'~r.r fiya t la toplu ola
rak ıf ı~ piyasa) a n teknik )·o l ıı ile 
ı..töndf'ri!ne:-<İni 

0 

ı'oktan anlamıı; 'e da
' a) r ka\ ramr~1 ır. 

Tral,) ;ıcla ... ıtma ı-a,·a~ ı ~i ı t'kc.;e µ;e· 
ıı i~l i pır. Dalın iki biiyiik uwrk<'z açı· 
lıyor. Te\ııi~c unmıı "\c en i~l<'k hir 
plan altrmhı haı;arılan lıu i~ler k iiylc
re kadar inınis 'c ı-arı ıııştrr. H' sı,.ohrn· 
ıtHn ne ak tarzı la 'e kiiylii nUıı gayreti
h• kiidik dı>r<'lf'r , e uzmaklar ~enili· 
) or, akıt ılı} or. ~u lıirikirıtileri. batak 
lık \e lıatıa kirem;l H' kerpiç ocakla· 
rınııı ı~nknr l arı bile nıechuri olarak 

J 600 kii) lii 'e :?00 ~ift ha)' aııın açtı· 
ğı al\J kiloıııclrf'lik hir kanalla akı
Lılınr~lrr. K4iylcrin lıu kaııallaı· ha~ııı
ıla )':.lfllı~ı tiirt•nlt•r H' lııı) kırdı~ı ... ı·
"inç 6eda ları C111ııl1tırİ) eliıı kı>ndiııi 
ifarlr ediyor. 

n·~t·r taraftan Ezineıl<' 7.ı•ııgirı , c 
modern hir '1o~mıı C\ i İnı;:a~ma da 
ha~lannıak iizereılir. Bunıı ) aııı ır:ı
ı·ak hihiik hir hayır ... ahihi \C \iik.,ek 
rn~ıflı 'zat 20.000 lira Sılıbat· Veka-
] P.tİnc Leherru ctmjştir. Planlar h:ızır 
lannı ı~tır. 

TARIM llAYATI 
R~!"lanbaşa ziraat } aparı ,-e giirı 

geı:tlk<;e tekniğe clo~rn ' 'e temiz pul
~ lnklar1a ı,:alı~m1 'frak) a halkr ve hele 

hu ~ene 90.000 c 'aracak giiçıııen 
knrdt>~lcriıı hızlı çalı~nıa 'c didinme
leri Trakyanın yiiziinü \(• şartlarım 
cleği~tirmiştir. Tahiı.ıt !,:Ok yardım et
nıi~, \e hu çah~ıııanm rııiikilfatmı H'r 

mi'?lir. Bereket hollnğıı. lıav' an bol
luğu, ~iit ve mandmı bolluğu ha~tan 
ha~a µ;iiriinUyor. 

( t\ğaı:l ama planı) ileri <l~recccle 
Ye tmn bir program altındu yürümek
tedir. Yalmz kavak ccliği <,lmak iizc
re varını milyon <likilmiş, ~imlen
dirilmiş ve tutturnhııu tur. 

\ynı zaınıında fenni ıırwılık alahil· 
<F;·n~ yiiriiyor. Yaktile kara koYanlar 

I:'> • • 

a lu olan Traknınm huıriin en az 

'arılrr. 
Ziranı \',.k:ilt'tinin k" nır•li vanlr 

1111 lıııııda ıla ·ok dokuıııııu~lur. Bü
~ iik ıııerkl'ı~l<'rıle urı nıüt4·hassı~larr 

rım ~i);ı;ii iiniimle oıı km ıuııları t•lli ko
' aııa katlar toplu 't> küıııt.li İı.-ta,,yon· 
lar 'ardır. 

İl\.iılı•ıı oııa b.<:ılar km an cdinr.ıı 
kö' lii!criıı ııayısr da pek coktıır. Be .. 
taı;,. arı ıııiilt'lıa~shı "4')) ar olarnk gf'; 
ım•klı>ılir. l ııııııııi ıııiifl'llİ..,Jil/iıı 8-J O . ~ 
1 irap pplırd ığı km aıı hırı kii} lii 
kcıııli t•ııw~ilı· tip 't: ı:apı hozıııak111· 
zırı ıliirl lir:!\ .ı ıııalNli, oı-. 

11.ıı .. al \ el..fıletiniıı Tiirkofi,, lt·~!fr 
l:tı ı 'c Lmıir En ll'rna .. \ uııa l f ııan 
Tnık., a:ıııı ıııiiıııtaz lıallarını 'I' lıal
ıııııııılarıııı dii:ı) a pİ) a ... ~~ma taııılnııl< 
tır. ll'rı;ok ffrıııahır ıııal i .. tcıliklcri 
lıalılı• lnı lıih lik j,..ıck. kar~ılmııııı) oı·. 

!'ıi.izıııc lı:ılıııı ~t'lıııi~ kunı~,ı toplıııı 
, <'::'<'il ki;) lii :-alll'ılar ı;ok ,;t'\ iıııııİ~Lir. 

Bu pi lıazı biilgdt•r ı~o~ Ya.!ımır ~eıli-
1/j iı·iıı arıı·ılur ı"C\ ini ur. Bazı \erlere c ~ , 
) a~ıııııı· uz dii~tiiğli i~iıı arılarııı lıii· 
) iik lı:ırekt'ti lıenii:.ı: taıııaııılanıııaıııı:;-

•. r: 
tır. l ~ .-.cııedc 1 <>.000 ) ı·ıı i ı~°' an ) a· 
pıl:wağı mıılıakkaklll'. 

llAYV lNCIU /\ 
Bir laraflaıı 60.000 lira tıarfile Lii· 

Jdııırgaz )akmmda Tiirkıwlıli ı:iftli
~inde lolnıııı iiretnw i~lw•yonıı kuru· 
lıırkeıı bir yan<lan da İnanlı lıara~ııı
tla 80.000 1 ira :.arf edilerek U) gır 'f' 

inek dnınızlık depoları ) t'fl) eni ) a
pılınr~ 'c kadro geni~leıııi::tir. B mr 
dan ha~ka <lört 'ilayelin tluımzlık 
•ırnırlan lıuım~i 'ilıİ)et biilçrlerilc 
arttırılnıı~ Ye lmn<lan ayn olarak da 
köylerin kollektif ·pırtlıınilt• altnıı~lan 
fazla at tc uıcrkl'f' nygırlarr K aran.ı
lıey, Çifteler ve Kıhm; lıarnlarından 
~ctirilnıi~ti r. Bu kalahal ık ılaıııızlık 
hareketine karşı ikinci 'c iiı;iiıwii dl'
ı·ert>de aşm durakları yaptırarak ki;)
hiHp;elerinc sokulmu~ oluyor. 

'/'AY VE BOCA ÇİFTDiCi 
1.!nğalar lıenı ıneıııleket, lwm de 

haralardan getiriliyordu. Bu , ol yer 
nıecli. Onun i~in halis kan -ho~~lar 
yeti~tirrnek üzere tanınmış olan kii)
lerin ve çiftliklerin bo~a ve tay yav
ntları sütten kesilince alınnıı"' 'e hu 
ı:-ene Çor! unun köpriice çif;liğimle 
hüyiitme İ!'-Lasyonu açılmıştır. Bu 
usulün 'erimi hüyiik 'e gerıiıetir. Ge· 

Ş tH lPÇIUK 1EB1GCIUK 
Bağ(·ılık ölçiilnıı~) en lıir hızla iler

li)or. En az bir ıııil)orı ı;uhuk 'eren 
i~ta~yoular tertiplcriııj iki milyon üze 
rinclen )apıııı~tır. Çulıuk tarlaları 
} iizlcr<'e dekar }cııiılen iı-tinıliik ile 
artt1rılıııı:;tır. Harp ıııusihetlerinin 
\erdiği :ın 'e f eliiketli neticelerden 
:.;or1ra dnrıı;nrılaı;an YC lıarap olan lıağ 
ı·ılık ~imdi <liirt nala kalknu~tır. Ha
fızali. \lgeınre ~ihi Türk 'e Trakya 
malı olan sofn,ılık 'c eh~ pi) asanın 
:-ıt'' diği iiziiınlt'r birkaç ~ene içinde 
)iikııek ınc,kiini alacaktır. AHı<'a 
flokseraya kar~ı \ıııerikan çubuğu 
hüyiik ölçiide ycthtirili~ or. 

BAYINDIRLIK 
Her ) enle ha) mdırlık ~ehirliden 

kö) 1 İİ) e kadar Lir plan altında -ıe tu
tnlınayan hir hızla i\erlhor. Kasaba
lar 'e kii) !erde lııırek~tler çok iyi 
'e elle lntıılurcaı,.ına gi>rülii) or. Edir-
ne ~elırinin ) eni pHinı Berlinden Kan 
tofat fabrikımnda 14.000 liraya yap
tınlılr 'e taı~clik olundu. Şimdi profe
siir F.gli ~elırin ıniistakbcl planını ha
rita üzerinde) apacaktır. Dalı il iye Ve· 
kal eti 'e Trakya umuıni ıniif et işliği 
profefıörii i~e daHt elnıi~tir. Bıı pla
nın ana hatları .-;izilince dört be~ mil
li miic ... ::-ese yeni binalar yaptırmak 
Hzere çim<f idcıı paralarını anrnw• , e 
emirlerini Edirne makanıla~ıua ~·eı
ınişti r. 

R<'lon a~falt yol tc~rinit>" el aprnla 
İ:-.ıanhultlan Liilelmrgaza kaclar taıııa· 
ıııilt' hitmi~ olacaktır. Ktetan (in<'e Lii
clhmgazdan Etlirııe 'c hududa kadar 
olaıı kıı>ını <la Nafia Yekalctinct! ek· 
iltıııc) c konacaktır. 

Uınmni müf ctti..,Jik kmıa;;ı K t\'ıkt .. s t: J n 

) apılıııaktadır. Kı~a kadar hile<'ektir. 
Bu hiııa hiiliin tef ernıatile 45 bin li
raya <~ıkaC'aktır. Edirne lıü} i.ik İı;La:-
) Onurıuıı da bu ::.ene De' Jet Demir
'olların<'a taıııamlanıııa"ı hckleni, or. 
De, !et Dcnıiryolalrı bütün lıal hoyun 
ca hıı haıtrıı kıırulıııaııımlan heri güı
lll<'<liği lıir ı:ılalı diizeıı 'c temizlik ile 
kaı·~ıla~mı~tır. \ğaçlanıa planı da tat
bik cJiJi, or. 

r.:ciTn11.,·, u;R Kl n~"U 
Kiiltiir. 'c Tarım Uakanlıklarnııu 

Edirne - Karaa~açla ııi,.an ha~mda aç-
1 ı~r c~iıııı.-nln kur~u ı'll lım·arctli hir 
larztla 'eriıııli 'c pratik) ollar ifaı·rin
rlı· çal ı~ıııakt.ııl ı r. Biitiin ıneııı l<"kctiıı 
'I' Trak, :ınııı kiiltiir lıil"'i~ine ı·ok var 

l"l '" -
clrııı cd,.ı::rk \C' I..iic;iik ki)ylcri knrtarıı-
ı·ak 11la11 hu ~ığır \tatiirk r~.iiıııinin 
lı••r 'akit ha:;:ınm lıii} iik csc-rlrri ara· 
bmılaılır. 

l~dinwniıı mı 'c ekmek i~lcri hıı· 
p;iinlenlc· ı•ıı ~a~lanı 'c eııınİ) etli Lir 
tnrza lııı~lanacaktır. 

Trak \atla 16 azat olıaııı 1. Tcııımu15 
da lırp hirdcıı :ıçılıııı~tır. ~u \ ~ ha\'a. J 

rıı p;lizel 'alı ~crll'rİ ll)f.\llll kiiy \C 

plfıil:ır ~Pı;cıı ) ıllara h:ıknr:ık scı:il· 
ıııi::tir. Bıı olıalarda 800 kiiy çrwu~u 
i~ı iralıaı edrrektir. Bunlar , orll'lın , o· • 
:-<ıtııı:dı. l'rlız. \ ı• binirlt•ri bozuk. kı.ı-
lori alanııı' aıı o;oı·nklanlıı. Başl~nn
da iki"ı·r iiğrctnıeıı ıt) rrlnu~tır. Gra
mofonları 'anlı r. H Pp~ini koruyan 
H 15 giindı• biı· lrn .. külle tartan ıiok· 
lorları ayrılnıı:;:tır. Gc~cn 'ıldan dalın 
ileri 'c lıir ıni,.,Ji fazla ıı;cvcııduınu7. 
vardır. 

Biitiin 'ilaHl 'c kazalarda hih iik 
ki;) lf•re 'arm~·aya kadar ı-por kururıı· 
ları. p:mçlt>r birliği, awılık. 'c atk· 
lİzm har{' ket lcri i lcrlnııektrdi r. Gii n 
geçtikı:t· hun !arın im: , c nı' ... elcri kud
ret kazaırn or. EdirıH'. Tc·ki~da~. Kırk 
lart•li ııwrkczlerinclı- hiiviik ı-tatlar hıı 
'-'('il<'. lıa~la} acak. Cnnı lmrivel Halk 
Parlİ!-iİniıı varılmıları 'c 'iJhet hiit
çclcrinin k~r~ılıklr olarak kov<luifo 
parnlar 'e ınalıall i ,·ardnnlar ı;u hü
yiik i~leri ha~araeaktır. 

Kırklareli, Ri~a. VizP- VP. Bahae.;;ki· 
de yeniden yapılarak Halkf'' leriPin 
para 'e planları hazırdır. f:nml111ri
yet ha) raınına kadar Y<'tİ ... tirilnıt>ı-i 
çok unınluyor. Belki dalı~ hiiviik çan
ta olan Kırklareli Halkevi bitıal:iı bir 



fi 

RADYO 
müsabamız bitti 
Müsabakaya iştirak etmekle mükem- . 
mel iki radyo sahibi olabileceksiniz 

Radqo müsabakamız 
nasıl olacak 

fafslllta okuyunuz. Daha fazla izahat almak isterseniz 
hergUn ldaremlza müracaat edablllr slnlz 

Bit müddettir kuponlarmı koyduğumuz radyo müsabakamız 
bitmiştir. Bunun için müsabakaların nasıl yapılacağını daha et· 
ıaflı bildidyoruz. 

Müsabakaya radyocular da iştirak edebilirler. 

RADYOCULARIN İŞTİRAK ŞARTLARI 
·-

Müsabaka Avrupa ve Amerika sistemi makineler olınak 
Üzere iki esas üzerine tertib edilmiştir. 

2 - Müsabakaya her kuvvet ve modeldeki makineler iştirak 
ve tecrübesine arzolunacaktır. 

3 - Müsabakaya iştirake çağrılan ve bunlardan iştiraki kabul 
edenlerin adları önceden ilan edilir. Radyo acentelerine 
ınektubJar gönderilmistir. İsimleri unutulan müesseseler 
tafsilat alabilirler, iştirak edenlerle iştirak etmek için mü
racaat edecek firmalan peyderpey bildir.eceğiz. 

:4 - Müsabakaya iştirak edecek radyolar memleketin tamnmış 
mütehassıslarının iştirak edeceği bir fen heyetinin muayene 
arzolunacaktır. 

5 - Müsabakaya girecek radyolardan Avrupa ve Amerika ma
kinelerinden ayrı ayrı birer birinci tefrik olunacak ve birinci 
gelen ilan edilecektir. 

6 - Müsabakada birinci gelen radyolardan birisi satın alınacak 
ve okuyucular müsabakasında birinci gelenlere hediye edile

cektir. 

OKUYUCULARIMIZIN JŞTlRAK ŞARTLARI 

1 - KURUN gazetesile neşrolunan 1 20 kupon bitiş tarihi olan 
3 temmuzdan itibaren en son on beş gün içinde aşağı· 
da istediğimiz malumatın yazılı olduğu bir kağıd ile birlikte 
bize gönderilmiş olacaktır. On altıncı gün gelecek rnek
tublar müsabakaya iştirak ettirilmez. 

2 Okuyucularımızın biriktirdiği yüz yirmi adedden ibaret tam 
bir takım kuponla tercih edilecek Avrupa ve Amerika rad
yoları için yalnız birisine iştirak olunabilir. . Her iki radyo 
makinesine aid müsabakaya girmek için iki takım kupon 
göndermek lazımdır. 

1 
; 

7aı ihten bir yaprak 
(Ba§tarafı 6 ınCı sayıfada) 

ca, Prenses kendini, müthiş suret
te galeyan halinde bulunan bir 
halk kütlesi arasında. baldu. 

Binlerce el, kanlı bıçaklar=., o
raklara ve baltalara sarıldı. 

Önce, içlerinden birinin ona sal
dırmasını bekliyerek hir miiddet 
hareketsiz durdular. 

Birdenbire mUs!ehzi bir Laykı -
ı·ış koptu. Sonra bu haykırış, kan 
dökmiye davet şe~.lini nl<lı. Bir 
lahze durdu durmadılar. Prense
sin üzerine atıldılar. 

Prensesin bu dakika cesareti kı
n l d! !:>önilp hapishanenin kapısı
na koş~u. Ve kapıyı yumreklariy
le \urarak: "Açın, açın!,, diye 
yalvar;r.ıya başladı. 

İçeriden haknretcmiz cevaplar
di\~ başka bir şey gelmedi. 

Ahali, onun üzerine atıldı ve bir 
an içinde öldürdü. 

Vf.; Prenses Lamhalle'nin dece
t.ed i, üzerindeki İpek elbiseler, 
tenteneler parça parça olduğu hal
de bir gün, bir gece sokakta kaldı. 
Fa 1<at bu ceset başsızdı. Çünkü 
haın1:, bir şişe geçirmiş oldukları 
hal ·!e sckaklarda dolaştırıyorlar
dı. 

B ORSA 
7. 7 . 937 

Wzalaruıda Jlldnı lfaretll olanlar, ilse 
rt9de muamele Jöreolerdll. Kakamlıu """* 12 de kap1U1q .atı" rlyatları 111'· 

PARALAR 
• Sterim 628.- Pezeta -
• Dolar l27.- •Mark 31,-
• Frank 98- • Zlotf 23 -
• Liret US- • Penga <)~ .. .> 
• Belı;;tka Fr. 84- • Ley 14-
•Drahmi 23- '•Dinar 52 -
• tmı;;reFr. 575,- Yen -
• Leva 23 - •Kron tsveç SJ -
• Florin 68.- •AJtm 10-~7 -
• Kron Çek. 84.- •Banknot -~7 
• Şilt.ıı Avu.a 23-

ÇEKLER 
• Lcndra 627, • Viya.na 4196:.ı 

• Nevyorlı O,i90'2:> • Madrt<l 1387.'l;) 
• Parü 204425 • Berlb:ı l 97 
• MtlAno 15 0318 • Varşova 4,17 

• BrllkJW !170 • Bud.apeşte 3 9875 
• AtiDa' S71610 • Btlkree 107 0175 
•Cene"" 3 4Zı61 • Belgra(l 34. 45 
• Sotya 6369~8 • Yokoha.ma 2 74 
•Amııterdıuıı 1,4390 • Moskova 24115 
• Pl"af 23.6425 • StokbolJD 3'()923 

ESHAM 

!ş Baakıun 980 l'ramvay -
Anadolu 24 •Çtmenw 1290 
Reji l§O Ubyon 091. -
Şlr. Hayı1y . - Ş81'k Del -

Merkez RJınk 87. - • Balya -
u. st~orta - Şark aı. ea.a -
Bomontı 9.- l'eleton -
ıstlkrl'zlar Tahvlllar 

• 1938 T.Bor. J 1610 Elektrik -
• • • • a 1515 l'ramYaJ -
• .. . .. ın 1:;15 Rıbbm -

lııtlk.Dahll! 95- • A.n.ıdolu ı 3:>CO 
• ErgerıJ tstlk. 95- • A:nadoltı D 39 90 
19~ ,. M 00 ı>,nRJOIU ID 

8. Eı-zurum rs i5 Mllmes.'lil A 3380 

• Perşembe CUMA 
Takvım 8 Temmu le) Temmu~ 
======129 R. Ahır 

Glln dogı~~ 
Gtln batlı,> 

Salıntı oıım~ 

:>gte namazı 
CkiDdJ oauıazı 

Akşam oamıı.z:ı 

'{ a t.~ı namazı 

lmMk 
Yılm geçen gtınıen 
Yllm kAIRn R"fln•er1 

436 
19,41 
aoo 

12 19 
16,19 
19.4.i 
21 44 
219 
189 
116 

~o R. Ahır . 
4 :l6 

19 41 
3,00 

12 19 
16.I9 
19 4.~ 
2L4i 
S20 
190 
ı i 5 

3 - Kuponlarla gönderilecek kağıdda şu malumat bulunma· 
lıdır: '~- KURUN 

A - Tercih etmekte olduğunuz markanın modeli. 
B - ,, ., ,. ,, Senesi. 
C - ,, .. ,. ,, Lamba adedi. 
D - Kendi e,dresiniz. 
E - M?.rkanm ismi. 

4 -- Müddeti içinde gelen cevablar tasnif edilecek, '1ıa~gi marka
lar fazla rey alırsa o markayı intihab eden okuyucular ara
sında iki birinci ayrılacaktır, birine bir Avrupa, diğerine de 
bir Amerika radyo makinesi hediye edilecektir. 

Eski kuponlarınızı gazetemiz idaresinden teduik _ 
edebilirsiniz 

YAKIT Propaganda Servisi 

Ayhlc 
8 uylık 
6 aylılc 
Yıllı!~ 

ABONE TARiFESi 

J\1eınJl'ker Memleket 

tçtnde dııtında 

9.J 15.'ı K!"!J. 

260 t.ı, Krş. 

475 820 Kr,. 
900 1600 Krş 

Tarifesinden Balkan birliği için ayda otuz 
kuruş dUşUJUr. Posta birliğine girmlyeo 

yerlere ayda yetmiş beşer kuruş 
zammedilir. 

l'Urklyenln her posta merltezlnde 
KURUNa abone l·a.zılıT. 

Adres değlt1tlrme QereU 25 kuruştur. 

1 

Beher ton~ 
muhammen bedeli 

kuruş 

400 Top 57X82 boyunda birinci hamur 1 S kiloluk kaat - 810 

200 .. 57X82 .. ikinci hamur 12 " 
\4zo 

200 
" 

57X82 .. ·birinci elvan kaadı 420 
60 .. 68Xtoo 

" 
birinoi hamur 24 kiloluk kaad 1080 

75 zamklı kaat • 900 .. 
1 O kilo Beyaz boya ·' 350 

Bel~diye matbaasına Kizumu olan yukarda cinsi, miktarı ve muhammen bedel
leri yazılı kaat kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 19.7.937 pazar• 
tesi günü saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnamesi levazım müdiil" 
lüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No.lı kanunda yazılı vesika ve 4 70 lira sS 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber teklif mektuplannr ha~ 

kapalı z:ırflarmı yukarda ya.zıh günde saat 14 de kadar Daimi Encümene vert11t' 
I:dirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. (B.) (3898) 

Senelik muhammen kirası 240 lira olan Yeni halde 59 No. lu ardiyesiz yatı' 
bane üç sene mUddetle kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuş ise de 
belli ihale günün<le isteklisi bulunmadığından artırma 9. 7.937 cuma gününe uza• 
tılmıştır. Şartnamesi Levazım mtidürlüğ ünde görülebilir. İstekliler 54 liralrk te

minat makbuz veya mektubile beraber yukarda yazılı günde saa.t 14 de D:ıinı! 
Encümende bulunmalı.dırlar. (B.) (3893) 

Beherinin muhammen bedell 
550 demet Nane 0,55 

4770 ,, Maydanos 0,57 
1200 .. Dereotu 0,91 

23400 kilo !spanak 4,28 
19180 

" 
Prasa 2,07 

7050 ,, Kereviz 4,65 
9030 .. Barbuny3. fasulyesi 9,39 

23330 ,. Ayşekadın fasulyes; 7,98 
7380 .. Çalı fasulyesi L0,93 

20750 .. Sakız kabağT 5,56 
1050 .. Kestane kabağı 4,32 

50 .. Asma kabağı 8,39 
300 ,. Balkabağı 3 

13300 ,. Bakla. 4,70 
3050 .. Bezelya 9,79 
7325 .. Bamya 11,28 
6520 ,, Havuç 3,94 

14500 u Kırdomatesi 5,02 
3800 

" 
Sırık domatesi 6,35 

105400 adet Patlıcan 2,45 
15650 kilo La.hana 4,05 

3450 adet Karnaba..har 14,03 
8320 kilo Semizotu 3,57 

450 adet Sarmusak 1,55 
1750 demet Soğan 1,17 

13200 adet Enginar 4,94 

3750 " 
Marul 3,11 

8300 ,, Salata y?şil o,55 
4950 kilo Pancar 2,55 
2975 

" 
Dolmalık biber 4,96 

250 
" 

Sivri biber 5,92 
530 ,, Taze yaprak 8,36 

4100 o.det Hiyar 3,40 
1210 kilo Ebegümeci 4,50 
Belediye hastahanelerile diğer müesseselerine lüzumu olan ve yukarda 

miktarile muhammen bedelleri yazılı yaş sebze kapalı zarfla eksiltmeye ko-
nulmuştur. Eksiltme 19.7.937 pazartesi günü saat 15 te Daimi Encümende ya. .. 
pılacaktır. Şartnamesi Levaznn müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 nu-
maralı kanunda yazılı vesika ve 1115 lira 46 kuruşluk ilk teminat makbuz ve-

l, 

ya ınektubile beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını yukarda yazılı 
günde saat 14 de kadar Dahili Encilmene vermelidirler. Bu saatten sonra verile-
cek zarflar kabul olunmaz. (B.) (3890) 

Kayseri tayyare fabrikası 
direktörlüğünden: 

1 - Kayseri tayyare fabrikası için teknisiyen memur ve tesviyeci, frezeci, 
~:aportacı alınacaktır. 

2 - lsteklilenn T.emmuz 937 nihayetine kadar istida ile fabrika direktörlü• 
güne müracaatları. 

3 - Sanat mektebi mezunları tercih edilir. İşçi ve memurların Kayseriye fab· 
rikaya gelerek imtihan vernıeleri ve beraberlerinde şahadetname, bonservis ve 
emniyet direktörlüğünden almınııı hüsrı:.ihal vesikasını getirmeleri lazımdır. 

4 - Memurlara 7 5: 126 lira ücret, işçilere 400 kuruşa kadar yevmiye verilir4 
(4002) 

Si4euı: 
~ .. ?., '"· 
4'1.,: "' 3 "f'l 
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Tllrklye Cumhuriyet Merkez Bankası 

31711937 vaziyeti 

Pt\51F t4\KTiF 

1 
Lir• 

15.000.000-Serma1e ı t t t ı t 

..... 
~:_ıı kllasram :? l O·H ~42 ~L.29.600.409.98 
Ufaklık, • • • ,. 12.959.953. -

Dahil • • • n .896.307 ,59 
deki Mııhabirler ı 

Xllrk llraaı • 
1 

ihtiyat akçesJ: 
43.456.670.57 Adi ve fevkaJAde. • • • • 2.105.172.40 

4.516.007.70 6.621.180. IO 
tL. .837.21 J .69 

• Hu.su.s1 . • • • • 
.873.211.69 1 lla.r • • • 

Altın lçt.eJd rbllhıtbtrler: 
Altın 31Lti kUogre.ı 5.0:>4A 7 ı 

a t&b.W kabt.J HrbMt 
~Yizler. 

1. 109.521.60 

15.228.64 
Diğer dövWer vı borçlu 

kUBartng bakıyelen • • , , 1 37.888.386.46 45.013.136. 70 
zlne tabYlll-• 

D - .. 
eruhte edilen eYrak:J naktı 

k&rşılıtı. ye J 
Kanunun ıı •e 8 ,_ 

1 
L 158.748.563-

d ~c ma~ 

rm nazlne t&ra-
elerlne te\'ftkıuı ty ~ 

d!Lll •akJ ted!yat. 
Seneclat CQ•A-- !? IJ.496.827- 145.251,736-

...._ll 
Hazine bonoları. 
Ticari letıetter • ... • • UL. 4.C00.000.-
Eeham •e Talı • • • ~ ,, 35.286.379.67 39.286.379.67 
r .Ult c"-.. --
> Deruhte e<llletı e ....._..,: 

•r~ılığı eab 

11 
ıtatıvtıtt ltlbar1 kı: ·~ L.37.415.339.98 

l l ttyeıı.trı k Y'rakı tıak. 1 
Serbest eııb etıe 

•m "' tab'11At 484 31 A•anR.lu: L. 3.771.144.33 41.186. · 
Altın -..e dl.~2 llzert•e 
Tahvııu Uzerıne L 67.342.22 

L. 8.458.369.7" 8.525. 7 I J .92 

4.500.000-
12.717.635.57 

340.71!.~_M 

feda villde.k:I Banknotlar: 

~ 
owuııt• edilen eVT'akl ııakUyı [L 158. 7 48.563-
Kanwıun t t'!! S Jncl ınadd~ 
ıertııe terllk&D buln• taratm. 1 

dan yakJ tecii,f&t. L. 13.496.827-

tıaltlJUI. • • • • j:L 145.251.736-
K•rııtıtı tamamen altm olarak ~ ~ 
Deruhte edilen tYl'ala naktlJ• 

ted&TUJ• 111nteıı •uedlleıı ~L. 19.000.000-
Reemkont mukabil! UlTittea ted.I '' 9.000.000- 173.25 l. 736. -
•az•d. 
Tll'lı U... llev,_tl 
DIYls 1'ullDdatı: 

Altına tahvili kabil döVizlcr L. 128.671.89 

IJ,452.768.69 

Diğer dövizler ,.. alacaklı 

Klirlnıı: b&ktyet'11 • • • L.25.328. 751.53 25.457.423.42 
Uuhtelll , • • • t 106.991.BjS.22 

rekb .i40. 774.96ö.43 
l'ekaıt 

2 M.art 1933 ta 
l"Uıhıden ltibueaı l.toıato ba'.!dl y:Qzdt 6 1..2 - AJtJr tllldılt &Ti.ha yüsdt ' 11 

.., • 1 
ı . ı 

SIR 
ZAYİ 

1408 numaralı bisiklet ehliyetname
tni zayi ettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

&on Rozerıtal 
(V. No. 22494) 

biri 
-~--- -

ZAYİ 
895 numarah reis şahadetnamemi 
. . y . · · karacag-ımdan es

zayı ettım. emsını çı 

kisinfo hükmu yoktur. 
ile - A lal·alı Mlıiyesinde 

Tclııned A)·dm 
(V. No. 22495) 

·~Jl\'11 
/\..11. 

lstanbul Be§inci İcru Memurlıı
ğundan: 

Bir alacağın temini zımnında mah

cuz olup paraya çevrilmesine karar ve

rilen kapalı takse otomobili 10.7.937 

tarihine tesadüf eden cumartesi günü 

saat sekiz buçuktan dokuza kadar Ve

lf - KURUN 8 TEMMUZ 1937 

Dzvlet Demıryolları ve Limanları işlet.'11e 

Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedellerile mikdar ve vasıfları aşağıda yazdı (4) grup malze. 
me ve eşya her grup ayn ayrı ihale edilmek üzere 12. 7. 1937 pazartesi günü 
saat 10 da Haydarpaşada gar binası !dahilindeki komisyon tarafmdan açık eksilt • 
me ile satın ahnacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin her grup hizasında yazılı muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komieyona 
müracaatları lazımdır, 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak ıdağıt1Imaktadır. 
1 - 50 adet muhtelif eb'atta vagon camı, 120 adet adi bina camı, 260 aae( 

duble bina camı ve 20 adet duble buzlu cam muhammen bedeli 1039 lira 5 ku· 
TU§ ve muvakkat teminatı 17 lira 93 kuruştur. 

2 - 34 adet muhtelif şekil ve eb'atta kofre muhammen beldeli 850 lira ve 
muvakkat te:ninatı 63 lira 7 5 kuruştur. 

3 - Muhtelif şekil ve eb'atta 19500 adet lamba şişesi muhammen bedeli 
2437 lira 50 kuruş ve muvakkat teminatı 182 lira 82 kuruştur. 

4 - 4000 kilo 4 m/ m lik galvanize demir telgr~f teli muhammen bedeli 
620 lira ve muvakkat teminatı 46 lira .'iO kuruştur. (3582) 

Muhammen bedeli 1351 lira olan 7 30 kilo 95 ve 120 m/ m2 lik bakır çrplak 
kablo tel ile 200 metre 95 ve 120 m/ m2 lik bakır izole kablo tel 15. 7. 37 per
şembe günü saat 1 O da Haydarpaşada gar bina sı dahilindeki komisyon tarafın
dan açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenleri 101 lira 33 kuruşluk muvakkat teminat ve kanu
nun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kaldar komisyona müraca· 
atlan lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondanparasız olarak dağıtılmaktadır. "(3715)' 

Steno - Daktilo aranıyor 
Ankarada çalışmak üzere Almanca lisanına tamamen vakıf ve stenografi bi

len bir daktilo alınacaktır. Diğer lisanla11 dabilenler t ercih olunacaktır. Taliple 
rin "Ziraat Vekaleti Neşriyat Müdürlüğü: Ankara., adresine vesikalariyle birlik· 
te tahriren müracaatları. (1907) (3921) 

Jandarma Genel KonutanlığıAankara 
Satınalma Komisyonundan 

1 - Eldeki vasıf ve örneğine uygun ve metresine yirmi be§ kuruş ldeğer ve. 

rilen 322,000 metre çamaşırlık bez 9/ 7/'J37 cuma günü saat onda kapalı zarf 
eksiltmesile satın alınacaktır. 

2 - Buna ait şartname 425 kuruş karşılığında komisyondan alına.. 

bilir. 
3 - Eksiltmesine girmek istiyenlerin 52 7 5 liralık teminat mek • 

tup veya makbuzunu muhtevi teklif mektuplarını eksiltme vaktinden en a% bir 
saat evvel komisyona vermiş olmaları (1663) (3509) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma komisyonundan: 

ı - Bir çiftine kırk beş kuruş kıymet biçilen 36.000 çift yün eMiven 19-7-

937 pazartesi günü saat onda kapalı zarf cksiltmesile satın alınacaktır. 
2 - Bu eksiltme şartnamesi parasız komisyondan alınabilir. İlk teminat 

1215 liradır. 
3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin şartnamede yazılı vesikalar ve ilk te-

minat makbuz veya banka mektuplu tek lif mektubunu en geç belli gün saat dC>9 
kuza kadar komisyona vermiş olmaları. (1848) (3844) 

·ı 
Satılık mahltiller 

Muhammen k.ıymct4 
Lira Kr. 
122 oo Fındıklıda Hacırecep mahallesinin Yağhane sokağında eski 6 No. lu 

51 metre 90 santim arsanın. tamamı. 

22 20 Kasımpaşada Sinanpaşada Meşrutiyet sokağında eski 10 yeni 24 
No. lu 48 metre arsanın tamenu. 

642 85 Kasımpaşada Tahtakadı malı ..,nesinde Dereboyu caddesinde eski 10, 
17 yeni 36, 21 / 1 No. lu 591 metre 25 santim arsanın tamamı. 

Yukarda yazılı gayri menkullerin mü lkiyetleri pe~in para ile 23.6.937 günün
c!en itibaren 15 gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 8.7.937 per
sembe günü saat 15 de komisyonda yapılaca ğından % 7,5 pey paralarile Mahli'1-
lat kalemine gelmeleri. (3588) 

Cinci Miktarı llk pey 
Birinci nevi burma dağlıç eti 1800 - 2000 78 
Sürpagop hastahanesine alınacak yulıarda yazılı et açık eksiltmeye konul

muştur. İhalesi 9.7.937 cuma günü saat 15 de yapılacağından isteklilerin Be· 
yoğlu Vakıflar m:idürlüğü mülhaka kalemine müracaatları. (3587) 

Kadıköy Vakıf /ar Direktörlüğü ilanları 

ı - Heybeliada Panaiya namı diğeri Çam manastırı. 
2 - Burgaz adasında Ayayorgi man astın. 
3 - Büyükada Ayayorgi manastırı. 

' 
Cemaatlerce idare olunan vakıflardan semt ve isimleri yukarıda yazılı vakıf

lara 2762 No. lu vakıflar kanunu ile nizamnamesine ve olbaptaki talimatname 
bükümlerine tevf.ikan tek mütevelli tayin edileceğinden isteklilerin 22.7.937 
akşamına kadar Kadıköy Vakıflar müdürJüğüne usulen m:.iracaatlan ilan olu-
nur. (3988) KLRIJJV doktoru 

Necaetln Atasa11u 1 ZAYİ 
3 35 senesinde Silıvri rüşdiyesin.den 

aldığım şahadetnameyı zayi eyledim. 

fada Yıldız garajında hazır bulunacak ------------------------------

3492 numa~~:
1

ba plakasını zayij Neşriyat Direktörü: R. A. Scvengil 
ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin 

Her gün l 6,30 dan 20 ye kadaı 

IJalelide Tayyare apartıman1arında dairt 

2 nuaıara 3 de hastalannı kabul edeı 
Cumartesi gilnleri 14 den 20 ye kzdaı 
ınuayenc parasızdır. 

HilkmU yoktur. 
Silini rii~diyı•sinderı nıC'=rın 

/lmıltim oğlu lbrahim 
(V. No. 224 92) . -

memuru tarafından satılacaktır. Almak 
istiyenlerin mezkur g':in ve saatte ma
ha11i mezkiirda hazır bulunmaları ilan 

olunur. 
.(V. No. 22499) 

hı:.ikmii yoktur. Sahibi: Asım Us 

'Ali ÇaL'u;: 
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10 Temmuz 1937 ye kadar 

-YERLi 
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PAZAR L A RI 

f;AıMAR 
~REU10R 

-
~ 1 

Resimli haki bir vak'a 

e ç 
• -Görünm nın yenı 

Saat 
bir 

sonra, 

6 da yorucu 
meşguliyetten 

buruşuk ve 

Saat 
yeni 

6,45 
ve 

T 
ve kolay 

de bu 
sihramiz 
pudrayı 

Saat 7 
hayret 
genç ve 

sul 

de 
bir 

şayanr 

tenle 
terütaze 

yorgun 
vardı. 

bir yüzü 

"4 te bir., 
kuliandr. 
na tisin 
cezbettiği 

Bir mik- görünüyordu. 
iğncleri 

gibi cild Bu yeni pudranın 
için son derece 

son derece yapışma ptşma hassasına 
ya-

Yüz ve burnun par
laklığı tamaı:cen zail 
olmuş, hatta bütün si
yah benler kaybolmuş
tur. Bir defa pudra· 
lanmak kafl.dir. Çün
kü bu pudra cildiniz 
için kuvvetli bir ya· 
pışma hassasına ma
liktir. 

hassasrnı veren fev- Jik gayet ince 
ma
hir 

kalade inceliği adeta pudradır ..... 

yüzünde gayrimer'idir. En sami
mi dostlarınız bile şayanı hayret 
teninizin, tabii güzellikten müte-
vellit olmadığına kail olamıya-

caktır. Dışarıda, yağmurda ve 
g:.ine~te veya deniz banyosunda 
ve yahud tenis maçlarında, içeride 
sıcak salonda dansta daima cazib 
güzellikte bir tene malik olabilir-
siniz. 

Bu pudra, ne sudan, ne de ter
den kat'iyyen müteessir olmaz ve 
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yüzde leke ve tabaka teşkil et-

mez. Tokalon pudrasını, cildiniz-

de son derece yapışma hassasını 

veren ve fevkalade ince olan bu 

sihramiz "4 te bir,, pudrayı kul-

lanınız. N eticcsinden son derece 

memnun kalacaksınrz. 
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Binlerre To~rnlon mij~teri~iıt c ll'n müessesemize mektup yazan· 1 
la rnı nıii~alıeıleleri krncf i 1 i~ irnlnı µ:den en kymetl i deliJlerdir: 

(Tolwlon kn>m t'e pudmlunnı kullanmaya ba§ladığın gün· 

denberi cildim lamrli krPm ı ·p prırlfll.~mı buldu) 
B<'ylerlu~y.... /(. cacJd,.~i..... Mu 

( Kr<'mlr•rini:in hir luıfta :arfrndn cildimde gÖ,çterm1.~ nTdu

ğu. iyi te.~ird<'n miitPr<>llid memnuniy?timi ısım t:e adresimle 
ilôn etmenizi rica ''derim.) 

8Pb<'k ... /b .. So ... No. 11 Ra ..• 
Mektupların ası lları dosyalarımızda saklıdır. 

-a a u u u 
Ok p·yangosu 

3. Üncü keşide 111 em muz 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 45.000 Liradır. 
Eundan başka: 15.COO, 12.000, 10.000, li ralık 

liralık ikramiyelerle ( 20.000 ve 10 COO) 
iki adet mükafat vardır. 

DiKKAT : 
Bilet alan herkes 7 Temmuz 1937 günü akşamına kadar biletini de .. 

sH;itirmi~ bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerinde ki hakkı sakıt olur ... 

~~~~~.....:...~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

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

yapılacak yirmi iki bin altı yüz yetmiş üç lira doksan altı kuruş keşif bedelli şo
se esaslı tamiratı işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 19 ~emmuz 1937 pazartesi günü saat on beşte Zonguldakta Vi· 
layet daimi cncümeninje yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve buna rnüteferri 
diğer evrak yüz on dört kuruş mukabilinde Zonguldak Nafia Müdürlüğünd en alı

nacaktır. Muvalı.'!at teminat bin yedi yüz lira elli beş kuruştur. Eksiltmeye gir
mek istiyenlcrin resmi gazetenin 3297 saytlr
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nüshasında ~ıkan talimatnameye 

tevfikan Nafia Vekaletinden alınmış müteahhitlik ehliyet vesikasiyle ticaret o
dasından 193 7 yılında alınmış vesıka ve muvakkat teminatları ile birlikte teklif 

mektuplarrnı yukarrda yazılı günde ihale saatinden bir saat evveline kadar vilayet 
daimi encümeni reisliğine vermeleri ilan olunur. (1874) (3866) 

Nafıa Ve.kalelinden: 
15 Temmuz 1937 perşembe günü saat 15 de Ankarada Nafia Vekaleti 

Malzeme ekı:;iltme Komisyonu odasında cem'an 2728 lira 80 kuruş muhammen 
bedelli Galvanize 15 ton 4 m/ m lik telgraf teli ile 160 kilo 1,5 mim lik bağ te
linin kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve te • 
ferruatı parasız olarak Ankarada Vekalet malzeme müdürlüğünden alınabilir. 

İsteklilerin teklif mektuplarmı 15ruştur. 
kadar Ankarada Vekalet malzeme müd temmuz !>37 perşembe günü saat 14 de 

Muvakkat teminat 204 lira 66 kuürlüğüne vermeleri lfızımdır. 
(1761). (3745), 


