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UDAR ADLiYE BINASI YANDI 
CiN HARBi BUYUDU 1 Yangın Diin . Gece . 

Rakiki Muharebe Düı1: 2 30 da çıktı 
Başladı, Bir Şehir Onii~e geçilemedi 

Alevler içinde Yanıyor 

l Japonların Abloka EHiği 
Şan9hay Etrafında 100 Bin 

Çin Askeri Tahşit Edildi 

Cenazesi, Vasiyeti Üzerine 
HCimidin Mezarı Yanına Gömülecek 

Alevi Önce Beyazıt 
Gördü, lstanbuldan 

Y angm Kulesi 
ltf aiye Gitti 

Arka Kaplamasından. Ateş, Binanın 

Çıktı, Sebebi Tahkik Ediliyor 
Bu gece ı.tanbul, e1fti adliye bina- görWdUftıııU haber verdiler. Derhal gın sahasına sevkedildiler. • 

m yangm faciuım hatlrlatacak bir a- harekete geçen itfaiye, PapkapJSma Sabaha karşı alman haberler, bf • 
cıya daha Jratlaııdı: Us'ldldar adliye gelditl r.aunan saat 2,35 ti. OakUdar na dahilindeki evrak ve eşyadan pek 
binam da yandı. adliye binuı, alt kattan bqhyan kı- azının kurtanlabildiğini göstermiş -

S.t 2,29 ... Bay"1t ku1eai yangın zıı .ıe14er bUrtlımıUftü. tir. Itfaiyenin bütün gayretlerine 
ruıtçılan, Vsktıdljla Pafakapısı fa- VulJ'Et. 'Oıldldar mtıddeiumumlıl· rağmen, atq, .:AJaatınlamamış ve esa
tikametJnden btiyUJ bir ale_!Alltunu ne, UUUdar bymakbıma, emniyet sen alt kattan 'başlamış olan yangın, 
nun yübeldiltai laö~~ ·Birkaç direkt&'lQtlne ve latanbul müddelu- binaya girilmesine mani olduğu için 
l&Diyelik ~· diıra Oaküdar mumisl Hikmet Onat'a ~di. Sür evrak ve eşyanın kurtarılmasını son 
itfaiye grubuna ,...akapısmda atet atle jandarma ve polis kuvvetleri yan ' (Arkası 10 uncuda) 

E•ki AJli~ Vekili 
B. Jlahtnut E•at 

Lira 
Çekildi 

Sovget Matbuatı Digor ki: 

HayatiMenfaatiTürkiyeyi 
uveflerini Sağlamlamı 
Mecbur Etmektedir 

Moskova, ll (A.A.) - Pravada ga ı şistlerin Türkiyedeki biltUn entrika 
zeteıli yaian ,arkta fa,ist yayımı hak !arma tamamen sed çekemedi. Big 
kında nş,rettiği bir makalede diyor §Üphe yok ki, Akdeniz paktmm TUr-

1 ld: kiye ve Balkan devletlerinin iştira
! ".Tür~ Balk~ar ve Akdenlz U· kiyle akdi keyfiyeti Roma hilkfımetl 
zenndeJı ,arka dogru ilerliyen Alman tarafından şarki Akdenizdeki vaziye-
ve ltalY-,n yayımının yollan üzerinde tini sağlamlaştinnak için değil, fa.
bulundufundan dolayı Berlin ve Ro- kat İtalyanın cephe arkasını ve ı.. 
mada devamlı bir itina ile takip olun panyada yaptığı müdahalenin inldşa.. 
maktadır f• esnasındaki serbest.isini temin et-

lskendenın meselesinden doğan mek maksadiyle teklif edilmiştir. 
Fransız - Türk ihtilatı hallolunduk- BOGAZLAR • lTALYA 
tan sonra Türkiye ile Fransa mlina- Pravda gazetesi matbuatın Kont 
sebetleri iyileşmiş ise de bu hal fa- (Arkası 10 uncuda) 

lstanbulda da Bir infilak O/da 

Dün Sirkeci Rıhtımında 
Bir Motör Alev Aldı 

Benzin 
Beş 

Varilleri Patladı, 

Kişi Yaralandı 

l~nJelıi benzin Jolu variller meçhul •ebepten dolayı inlilcilı 
eden 'mOIÖrü itfaiye ıöndürmiye çalıfıyor 

Clnfillkın tafsili.tını ve serı ha tinde resiİnlerl bugün 8 inci sayfada 
bulacaksmız.) 
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VAHDETIIN RÜYADAN 
MEDET ·UMUYOR! 

.~1 ~Ya~za...-n :_s._s._I 
M Utareke imtiha:w çok açık bır O Ainat !«'endin iki harem afa· 

imtihandı. Me§l'Utiyete ka- sınm koltuf\mda, adeta ta-
dar olan mücadele, sarayın ne de- şınarak merdivenlerden çıKarıldı-
mck olduğunu milletin ekseriyeti- ğmı, her haliyle erkenden bunama 
ne öğretınemişti. ali.metleri gösterdiğini gören en ba 

Gözü bağlı olanlar; sara- sit kafalı saraylıları bile endişe kap 
yıtı kendine mahsus kokmuş bir ah lıyordu: 

lakı, kayıtsız ve şartsız zevk ölçü- - Biziµı mücadelemizi bu adam 
lcrı olmasını tabii sayanlar pek çok mı yapacak? Bu adam nu bu müş-
tu. Ananelerin kuvveti, muhitin kW işlere kar9ı koyacak? 
yaldızı, asırlardan beri devam eden Yolunda düşünceler her dimağ. 
telkinlerin tesirleri; gözleri kamaş- da yer buluyordu. Bunun bir tek 
tırıyordu. istisnası vardı ki o da Altıncı Meh-

Mütareke, saray muhitinin ne medin kendiai idi. 
olduğunu, ne istediğini çıplak bir Onun gözünde Damat Ferit, hem 
surette ortaya koydu. Kendi men- şiresinin kocası idi. Hemşire hatırı 
fnati saydığı bir hedef için milletin vardı. Vahdettin bundan ilerisini 
varlığını kapalı gözle feda eden in- göremiyordu. Hemıire batın; mu-
sanlann karşısında bulunduğumu- kadderatı, meımleket nefret etsin, 
zu gördük. Saray, ilk hamlede mem etmesin; işin hakkından gelsin, gel 
leketi fazla bir safra gibi attı. Ya- meein bu adama emanet etmiye ki. 
bancılann yardımile debdebe içinde fi bir sebepti. Bu sebep, karşısında 
yaşayabilmekten başka emeli yok- bir işin icabını sonuna kadar yap-
tu. Hükümdarlığın en basit bir çer mrı bir adamin istirahatini duya. 
çevesi bile sarayı doyurnuya kafi biliyordu. 
geliyordu. O amat Feride Vahdettinin kız 

Bu manzara karşısında memleke kardeşi Adilenin hatırından 
te en küçük bağlılığı olanlar bile ta batka kendi oğlu Saminin nUfuzu 
kım takım saraydan uzaklaştılar. da destek oluyordu. Sami Hünkar 
Burada yalnız bir avuç menfaat yaveriydi. Kumaz, aWgan bir a-
düşkUnü kaldı. Bun1ar da sarayın damdı. Vahdettine kendisini sevdir 
eteklerine yapışarak istila altında mi§, üzerinde nüfuz kazanmıitı. Ba9 
bir memlekette olsun, hUkümet o- ka bendeler dU~r, kalkar; fakat 
yununa devam etmiye taraftardı- Sami daima nüfuz ve teairinl muha 
lar. Türk milletinin sahip olduğu faza ederdi. 
bir memlekette kendilerine mevki Bl.inlann yanında sttt karde§i Ze-
bulunamıyacağını biliyorlardı. ki, Dr. Reşat P&§&, Refik ikinci 

Fakat bu unsurlar sarayın etra- derecede roller oynuyorlardı. Zeki, 
fında yekpare bir cephe teşkil et- Vahdettinin huyunu almıg, damarı 
rnckten uzaktılar. Her biri diğerin- na girmiıti. Gemisini sonuna kadar 
den bir parça fazla mevki, bir par- yUrütmenin yolunu bulmuştu. 
ça fazla nüfuz istiyordu. Batan gemi içindeki nüfuz kav-

5 arayda Altıncı Mehmedin et gal&rmlJlt ihtiraaJaon ~~ 
rafında daimi bir sırpınma m&nzaraaı çok garipti. ..lıltm4vver 

vardı. Bendelerden filan ikbale ge bir Türk kadım ve iyi bir halk kızı 
çiyor, falan gözden düşilnUyordu. olan Dördüncü Kadm Efendi, her 
Bir az sonra ikbal nöbeti filana ve fırsatta Vahdettinin gözünü açmı-
falana geliyordu. ya çalı§ıyor, uçurumu gösteriyor-

Harem dairesinin iç köşesinden du. Fakat bu gözün hldiaelerle a-
bütün bu oyunların teferrUatı görül lakası yoktu. Dimağ, hep vehimle-
müyordu. Fakat bütün bu küçücük re, Çerkes kalfalardan, Habeşli la-
mücadelelerin umumi izlerini takip lalardan alınmış terbiyenin izlerine 
etmek mümkündü. En ziyade şu ve tesirlerine göre işliyordu. 
nokta göw çarpıyordu: v a.hdettin hadiselerin gidi-

Ortada ham, işlenmemiş bir di· şinde çıkar yol arıyacak yer 
mağ vardı. Altıncı Mehmet Vahdet· de hep ümidini bu vehimlere bağla-
tin, hadiseleri kendi göziyle değil, mıştı. Etrafındakilere merakla so 
etrafındakilerin göziyle görüyordu. rardı: 
Bir saray köşesinde, şahsına ait - Dttn akşam rUya gördUnUz 
zevkler içinde geçirdiği altmış ' mü? Ne rüya gördünüz?. 
nelik hayattan sonra memlekette Bir rüyada görülen bir rf;!nk, bir 
ve dilnyada' olup biteni takip etmek insan, bir defa onu bir, iki gün için 
ve ona göre kendi kararlarını ver- mevhum Um.it içinde oyalamıya ka-
mek yolunda ne bir kudreti, ne de fi geliyordu. 
kendisinde bunu yapabilmek iddiası Yakından gören bir insan şu his 
vardı. ee dü§Uyordu: Bu dimağı if!etecek 

Bazan gözleri far keder gibi olu- dahili bir kuvvet yok. Bazan, şu, 
yordu ki etraf çürüktür, gemi su bazan diğer 9u adam geliyor, dima-
alıyor, batıyor. ğa kendi motörUnü takıyor, istedi-

Onüne ilk gelen bende : ği gibi ifletiyor, istediğini gösteri. 
1 - Aman efendim, mUkemmeldir yor ve telkin ediyor. 
ve sağlamdır. Osmanlı hanedanının son hüküm 

Diyince mesele kalmıyordu. . dannrn etrafında, vakit vakit sah-
Bazan hadiselerin ve muhitin te te bir tecellUt nikabı altında gtzle-

siriyle eski, kendi halinde devlet miye çalışılan hudutsuz bir zavallı-
adamlannı i~ başına getirse bile ilk lık ve aciz havası vardı. 
fırsatta Damat Feride dönüyordu. (Arkası var) 
= 

Maltepe Enstitüsünde 

GUmrUk ve Inhisarlar Vekili Ali Rana Tarhan, birkaç gün evvel Mal
tepe tütün enstitüsünü ziyaret et~i. y~kil.' ~U~ssesede gördü~ intiza~ 
ve iyi çalışmadan dolayı memnunıyetını bıldırd~. Yukandak~. reaı~, enstı
tüvü teftişi esnasında Vekili enstitünün şeflen arasında gosterıyor. 

Bir Günde-~--~ Yerli mallar sergisi kapanı1Jor 

Beş Kisi 
Tifo Oldu 

Sümer Bank teşhir 
birinciliğini kazandı 
iş Bankası da dekor işinde en 

Bir Kl§İ de Şarbon l 
Hcistallğına Tutuldu ~ 
• _Şehn:n.id• 1.il0 • a_alwı~ı - önde mevki 
ıyulen ıyıye keıılmıftır. Bır i alıyor 
haltadanberi teıbit edilen , Galat~aray?,a kurulan yerli m~~
tilo vukuah aJi zamanların lar sergısı bugun, kapanıyor. Bu mu
uerJiği raluımın Jaha altın- nasebetle, sergide, küçük bir dolaş-

"
-~ B • h .. k.. - ma yaptık. 
CR1tr. u vazıyet, u ume- - Halk, bu güzel sergiye· belli ki, he-

lin ve belediyenin birçok ıu- ~ nüz doymamıştı. Onu, kapanmadau 
retlerle alchkları tedbir ne-l evvel, bir kere daha görebilmek ic:in 
ticesidir. Nitekim ıon yirmi akın akın gelenler, yarın bu kalaba-
Jört saat içinde Je fehri· lıktan eser öulamıyacaklarını diişü-
id k b t"I k nerek, için için üzülüyorlardı. Büyük 

m e ~c~ . eı 1 0 va 411 hoparlör, en kıvrak havalı plaklarını, 
~ kaydedılmıftır. Bu arada - sona ..saklaıml§ gibi jdi . 
~ 2348 kifiye birinci ve 5461 t İhtiyar bir adam, torunu yaşta bir 
- kifiye de ikiTıci aıı tatbik o- ~ çocuğu ;"nden ~u~muş, serginın k~-
~ lrınmuftur. ~ şe bucagıru gezdirıyordu. Çocuk, Su· 
S A L • • J"" 1 ıa - merbank pavyonunun önünde durdu: 
,. nca"' .an yırmı or • ı .. . . . b h - Baba .. Sumerler bu pavyonu 
; at ıçınd e bır de ıar on aı- görseler ne derlerdi?. 

i talığı kayJedilmiı ve derhal Büyük baba içini çekti: 
tedbirler alınmı,tır. - O kadar uzağa ne gidiyorsun 
""~"'" """ yavrum .. İnsanın, on üç yıl içindP ya

ratıp bu eaertere hayran olmıu;ı i-

Ta h S•ı ı e ~in, bet bin sene evvel, bir Sümer 
Tlı1'1 olarak yqamuma hacet yok! 
70 --~ bUyükb&banm bile hay-G ide c ek ;:~. açık kaldığını görmU-

İhtiylhn hakkı vardı . 

G 1 
Bu~an çok değil, otuz sene evvel e n ç e r feslerimizin püskülü bile, A vrupadan 

geliyoj'~f~13iriqWliği kazanan Sümer 
Bu yıl hUkUmet tarafından A vru- Barık ~nu~n, sergi devaım etti

~aya tahsil için 27 .şenç gönderilecek- ği müddetçe, en büyUk alakayı Uzeri
tir. Bunlardan dördü hukuk, on biri ne çekmektJ f» gizlenemiyen hayre 
maliyecilik, ikisi in&aat, ÜCÜ' lnakine tin de rolü vardı. Filhakika, yerli mal 
ve üçü elektrik olmak üzere sekiz lar 1\>azarları ıaüdUrU Ekrem tarafın 
mlıhcndislik, bir deniz inşaiye, bir de- dan büyük bi ıe'ilde vUcuda getiri· 
niz makine, bir telsiz ve bir liman ve len bu pavyon, serginin en cani! kö
mendirek mühendisliği için gönderile- şesi olmuştu. B. Ekrem serı;ilt>rde 
cektir. pavyon terti,P etmek hususunda de-

Bu gençler Adliye, ~aliye, 1ktısat. ~eı'li mUtehassıslar arasında bulun
w ~ :uo•itıat1,.~ ......... ı...ı...u W*..at"" ~-""' -.-. .. ı. --,..• v-- ~ 
edeceklerdır. Bu gençı:'r, '1\i~u~ v~ ;YY~ud~~e~ir~.PiWYOn da o zaman 
ceza ilmi için İstanbul veya Ankara çoK begenılmıştı. 
hukuklarından. deniz makine ve in- Serginin, kapanmak Uzcrr bulundu 
§aat mühendislikleri için Deniz Tica- ğu bugünde, inhisarlar ve !ş Banka
ret mek~ebinden mezun olattlar ara- ı:;ı pa\'yonlarının da, çok takdirler ka
sından, diğer mühendisliklerle mali- zandığını il~ve etmeyi unutmıyalıın. 

Bd aeneld lel'(inin yerli Türk sana 
yi hayatında bir dönUm noktası te9-
kil ettiği muhakkak sayılabilir. Çün
kü pazann yerini, sergi almıya bat
lamıştır. 

Bunu, yarının büyük İstanbul fua· 
n için atılan bir adnn da tellkkl ede
biliriz . 

Sergl bugUn son gtınUnU ya,amak. 
tadır. Yanndan itibaren mevcut te
sisatın peyderpey sölCUlmesine başla
nacaktır. 

FİLİM ÇEKİLDİ 
DUn yerli mallar sergi.sinin bUtUn 

pavyonlarının filmi çekilmiştir. Ser
gide dekorC'llluk bakımından birinci· 
liği İş Bankası, teşhircılik bakımın· 
.'lln birin,.ilicn ~ii,mP" Bıtn1r..- k.ıt-.tln· 
mı§br. Etibank ner ikı uokta.ıan 

ve killturel bakımdan birinci !&yıl
mıştır. Teşhir itibarile Karamf\rsel 
ve lbrahiım Ziya müesseseleri ikinci 
sıı.yxlmıştır. Rassürans pavyonu da 
birinciliği kazanmıştır. 

yecilik İGin de lise olıunluk imtihan- --------+----------------
larını kazanmıg gerçler arasından 
bir imtihan ile seçileceklerdir. 

imtihanlar 15 eylnlde yapılacak ve 
müracaat bu ayın 27 sine kadar ka
bul edilecektir. 

Doğru Değil 
Tramvayların iki§er yUz metre a

ralıkla &efer etmeleri hakkında bir 
karar verildiği ileri sUrUlmUttü. t>Un 
belediyeden ,Yaptığımız bir tahkik ne. 
ticeılinde öğrendik ki, belediye b9yle 
bir karar vermemiş ve böyle bir ka
rar da tatbik mevkilne konnlmaml§
tır. 

Pazarlarda 
Kontrol 
Yapılacak ' 

Pazar yerlerinin kirli tutulması ve 

Pişmiş Yemekler 
Bundan Sonra 

Camek81nlarına 
Lokantaların 
Konulmıyacak 
Belediye, her medeni şehirde oldu

ğu gibi şehrimiz lokantalarının ca
mekanlarında pişmiş veya henUz piş 
memiş yiyeceklerin teşhirinin yaaak 
edilmesi hakkındaki tetkiklerini bi
tirmiştir. Bu hususta bir taliımatna
me hazırlanmaktadır. Ayni zamanda 
kasapların et, tavukçularm kesilmit 
tavuk, ciğercilerin de ciğer teşhir et
meleri yasak edilecektir. Bu gibi mad 
deler dükkanlarda buz dolapları için 
de veya dükkanlann sokaıklardan gö
rUlemiyecek bir tarzda iç taraflann· 
da yapılan hususi bir bölme içinde 
muhafaza edilecektir . 

Bu kararlar gelecek ay tatbik olu 

12-8-937 ~ 

Maliye 
Su~eleri 
. ' 

ılacak 
fltl1 

Ma ti geçen ~ne ııe • 
bulda yeknesak yeni malıY:; 1f 
leri yapılmasını kararlaşt _.ıt • 
Milli Emlak müdürlüğü de b~ 
rın iki tip ~rine plflnları?ı. ha; ti#' 
mıştı. Bunların büyükleri ıçın ~ 
küçllkleri jçin 20 bin lira sa~ 
cektir. Bu eene Samatyad~ e ~ 
Uye şubesinin yerine yeni bır b ;rA' 
yapılmasına başlanmıştı ki . b~ r 
at bitmiştir. Şu günlerde bııı _, 
çılma merasimi yapılacaktır, 
kalorifer ve modern kasa teŞ 

9 
'

ihtiva etmektedir. lstanbuld~ ! 1J.. 
!iye ıubesi vardır. Bunlar ıçı~ 
binalar yapılacaktır. Milli ~ 
müdürlüğü F e n e r "" 
şubesile Sirkecide Repdiye 0~ 
sağındaki Karamustafa m~ 
yerine yapılacak maliye 9~bel1_., pllnlarmı Nafiaya vermiştir. 
da inşaata başlanacaktır. 

• 
J 

Ayarsız 
Taksiler 
Yüzünden .., 

Taksi liyatlannda yüzde .~ t 
ucuzluk yapılmış, fakat takl~.aıa 
yarlanmalan için bir mühlet ~ 
cihetle yalnız otomobillere bU ,, 
luğu halka bildiren birer eti.-~ 
nlmııtı. Fakat bu ,ekil halkla 9....tl 
ler arasında daimi bir ihtilaf~ 
de sürüp gitmektedir. Hatti. ~ 
sefer müdilrlilğüne de pek ço~ 
yetler olmU§tur. Bu itibarla 'I 
rin bir an önce a.yarlanmalatl 
tertibat alınmaktadır. 

lstanbulda sO 
Milyon Lirall 

Resmi Bina ~.-'ı 
Mlll' tr.~1~ -~r.ftn~nt!..~ devle e airoutun euuaKl ..,ı~..,. 

mi§ ve bunlar için çok mun ~ 
fotoğraflı sicil defterleri yal' ~ 
tır. Istanbuldaki devlet mtle , 
lerinin işgal ettiği binalar içiJl ~ 
80 milyon kıymet biçilmiştir. ~ 
ler gibi tariht kıymeti olan bi~ 
henüz kıymetleri takdir 4i1 
devlet binalan bu yeküna dahil 
dir. 

Sokakları 

Pisletenler 
Bunlar Derhal 
Ceza Görecek 

Belediye sokaklara idrar ~ 
ve sokaklarla köşe başlarınJJl ~ 
tilmesini yasak etmişti. Fakat~ t' 
lan kontrollerde bir kısım hal ~ 
yasağa riayet etmediği gö~ 1 
Her ne yaşta ve her kim ol , 
sun, soka.klan kirlettiği veya b~ 
ettiği takdirde şiddetle ve ~ '-1 
hal cezalandırılması allkadarl 
dirilmiştir. 

satılan maddelerin temizliğine dikkat nacaktır • 
edilmemesi hakkınd& yapılan ıika • yenilecek ceylet 

1 

Bir 

yetler belediyece doğru görülmtiştür. Bir lokanta camekanı 1• G•• d 118 ~ 
ÖnlimUzdeki cumartesi gününden iti- 1 ır un e A kt D "'°' 
haren bütün pazar yerlerinde birer 1 ' Ki • T t ld ÇI a ura ,1,,. 
zabita memuru bulundurulacaktır. BiRKAÇ SATIRLA fi U U U Sandviç, pasta gibi yentıece~ 
Bu memurlar pazar yerlerinde aGık- Dün Beyoğlu kazası içinde tram - delerin açıkta satışı ya~ak edU d• ~ 
ta gıda maddeleri satılmasına izin ~------------: vaydan atlıyan 9, sokaklan k4'leten Bundan başka köşe başla:,. Y.. 
vermiyecek, esnafın pazar yerlerini G ürurük müfetti,lerintlen Bay 80 kişi tutulmuş, aynca emre aykırı sır kebap edilerek satılmıya l~ 
çöp ve su vesaire ile kirletmesine ili.mit Almanya gümrüklerini hareket eden 19 hamal yakal&J1Dlll, suda pişmiş mısırlar da tabla~ 
meydan bırakmıyacaktrr. tetkik etmek üzere cumartesi günü 126 kedi ile 10 köpekte ltllf edilmit- bezlere örtülU olarak satılaJJll ~ 

mi~~~~:~a~::::r.yerleri tamamile te- AlmuıK:::~l~~:t •~•mda •~ ıt' Jt.r•.tUı· ~. -;~~-H· .. ~iiı 
Hasekf de Bir Mektep tobus işıetnmesı için beıewye- 14-"'~ ~ J ~ -:M-~/!!J 

den lzin istenilmiştir. 

• Kurulacak M aar1r Müdürü Te,·fik Kut, bu 
gün Ankarada.n şehrimize dö-

Hasekide Evkafa ait imaretin mek- necektlr. 
tep haline getirilmesi dUşünUlüyor. 
Maarif idaresinin bu yoldaki müra -
caati evkafça tetkik edilmiştir. Ev
kaf, bu binanın mektep olarak kulla
nılmasına muvafakat etmemektedir. 
Müzeler idaresi, imaretin harap ol-
maktan kurtarılması için Maarif i

daresine bırakılmasını istemi§, alaka· 
dar makamlara müracaat etmiştir. 

Yaralandı 

Ortaköyde oturan Ayşe, Ortaköy 
çarşısında karşıdan karşıya geçmek 
isterken kendisine 1602 numaralı o
tomobil çarpmış, yUzünden yaralan
mıştır. 

'

12 Ağustos 9371 
_PE!!§EMBE 

Ye,ilköy meteoroloji ı.taayonun
dan aldığımız ma!Qmata göre, bugUn 
havanın ;Ege ve cenup mıntakalann
da açık, diğer mı\ltakaların mevzii 
yağışlı olması, rüzgarların cenubt A
nadoluda cenuptan, orta Anadolu ve 
Karadeniz mıntakalannda garpten, 
diğer yerlerde şimal istikametinden 
orta kuvvette esmesi muhtemeldir. 

DUNKU BAVA 
Dün, barometre 757,3, hararet en 

Bugünkü Hava: AÇl1' 

,------~--=~•"'. --8 inci ay Gün: 31 ııv-·P' 
Arabi 1356 • RurnS 

1
. tJJ 

Cemaziyülevvel: 4v Temm~i,ıi 
Güneş: 5,06 - Ögle: 9 ı4 
tkindi: 16,11 - Akşam: 1

3
'1o 

Yatsı: 20,59 - tmsik: ~-'. 
tc•~· çok 27, en az 17,3 santfgra~~ 

miş, rUzglrlar şimalden 8 

metre !Uratle esmistir. 



======================TAN 

fi.EK 
- . . 
Asderı, ispanya lnCJiliz 

Açllan Küçük Eller 

Esrarengfz . 

Gemilerine 
liiicumu itiraf Ediyorlar 
Bir y 

Bir surette 

Bombalanan 

Gemiler 

IAlmanyadaki Yabancı 
Muhabirler Hükômeti 

Protesto· Ettiler 

Şu günlerde acıklı ve zararb bir 
sahnenin sık sık, ötede beride t.eker
rür ettiğini görmekle müteessir olu
yonun. 

Bazı polis uğrağı olmıyan tramvay 
lstasyoolarmda., bazı vapurlann için
de veya iskelelerde bUet gişelerinde 
beş altı yaştarmda. sefil ~.ocuklann di
lendlklerlni: 

- VallabJ açım! diye yoksulluk 
sahneleri yaptıklanm ve istediği sa
dakayı aldıktan, yahut reddedildik -
ten soara sıçnyarak, öte köşede du
ran arkadaşının yanma oynamıya 

gittiğini görüyorum. DUencllik hak
kında. abli.ki bir felsefe bahsi açacak 

andan da Kabahat Cüm-
huriyet ·ı . . 
l.o çı erın Üzerine Atılıyor 

L l'ldra, 11 (T 
""" 1tıra1 AN) - Ba6iin mi memba-
töre, IOrt llt~~ Yan rami auett: bilJirilJifine 
Ilı ı~ı f'f!nlerJe ınuhtelil lngiliz oe Fran-
fti -·"'en11e I 
~el • )"Gpı a11 tayyaTe taarruzlan, 

ttlfQ, fiınd· en taral111Jan yapılmlfhr. Bu iti-

"'• ay~>',; lıtİtlar inkar eJilmekte olan ba 
't loladra, il Gnrnıf olmaktadır. 
,,J ,. .. L 

1
(TAN) - ispanyada Aragon ve 

lil;... -· -.::p e . nd i;,'-· 'Mad ~ e askeri faaliyet haber ve-
f •e E.tra nd, Karabancd mıntakaaın-
~ Yapı~~ yolu boyunda aıiler tara'Q bild~ bır bukınm püakürtülmüt ol

l'llı l'erdiği ~~Y:>r ve dütm•nm 200 ölü ve ya
~ eeph nı ılave ediyor. 
~ _haaı ~ etlnıhurtyetçller Rudllla'nm g&r· 

I\~ !\ lllevzllerinl )§gal etmişlerdir. Milli 
~~'-ret! Asilerin elinde bulu.nan Castlo del 
''-ika y ~de tiifek BMleri lşitfldlğinl ve 

•eJonıe~l'den de bana beuer sesler geldiğini 
~ Liik . 

ta.~ Ceaaaı-<bıaet tayyaresi 
~ salıUJeri ~pıda 
lta·ıı..a .:::- tiç vapura ~ 
~ b bet hWdllnet tay -
~ ve bıı tleuın etınif olduğuna 
~-.._ ta11are1er1n hüldimet 
~ve harp mabemrsi 

ltg ~lrlco, 1ıı . b&ve ediyorlar. 

Gidip Gelme 

Bir Kutup 

Uçuıumu? 

LonJra, 11 (TAN) -\r to ~e ~tere hilkfunetinin pro-
~P ~~t talebine henüz oe- MoakovaJan habeı-' verildi-
tı ~ 1'llllr..t2_Aıniral Villa'in pro· fine •öre, Rru tayyarecileri 
lttti'~h7ift;ı 11~ Majorka makama. 
~aı!.e;~1t4ceva_r. verilmişse de ltutup tarikile Amerilıaya 
~"«<lir. a.a ıuc;w üQ.Mo -· ,,.,., oır aeı.er Jl!l.Jpıııc.uc &fuı 

aalcerleri rümütleri haoanın mü.ait bir fekil al-
""" llit La IÖtiirdüler mcuını be/JemekteJirler. 
·~ - tıdra ~llhabfıine g~tesinin CebelUtta. AnlGfllan bu aeler tayyare-
' eJ'f .\Jg . ıöre birtakım Alman cila giJif oe tlönüf ae/eri 
tebnı~bee1n:~·daki ispanya ban- vnpacaklarJır. 
bit-~ \>e ır zırhlı otomobil ile .,-
h~ Cl-tıl>luı p 11aziat.ıerden müteşekkil 
~~ Plı~ toteatoa -ltık.;-' ı..'"lllÜ§ una ragmen ban 
~dir. çubuklanm alıp götür· 

t.Jci diktatö· .. • 
~ nan yaven "N tuna dizildi 

~eti ~tö:dan bildirildiğine göre, 
'~o de Rivera'nm ya-
~ bulan Madridde kur

lr. 
~ Suil-_. 
~ h · etbı ~ ~ yalan 
'~ ~o istasyonu, Banelo
~ '~ıai Campanys,in bir sui 
ctıt- )'ol'aa ct. de öldürüldüğünü bil . 
~~~n!ıabe~ tamamile asılsız. 
-~. a 8ilk11net hilkUm sUr-

ll• 
ır lıı ·ı· 

llı.~ ~ il ız ıemiai 

Amerika 
Harp Gemisi 
Satamıyor 

Nevyork, 11 (TAN) - Birleşik Şi
mali Amerika devletlerinden 6 tor
pido muhribi satın almak istiyen 
Brezilyaya, başka devletlere askeri 
alit satmayı meneden 1936 Londra 
itilifnamesi mucibince bu talebin 
is'af edilemiyeceği bildirilmiştir. Bu 
itibarla yapılmış olan muhriplerin, 
Brezilya harp filosuna katılmaınaııı 
lizım gelmektedir. Fakat hüldbnet 
mahafill ~nubi Amerika devletleri
ne ödünç harp gemisi vermek hakkı
nm muhafaza edildiğini söylemek
te, ietenildiği zaman bu gemilerin ge.. 
ri almacağını bildirmektedir. 

Ustteıd resim
de, •ispanya sula

nnda bombaJuu 
lııglllz gemlal Bri

tlsh Corporel, alt.

takt resimde de ay 

m şekilde taamı

za uğnyan lt.aı

yan gemlAl lloa
goia göriilmekte. 

dlr. 

,~~~ 

t Dahiliye Vekill . 
Spor lşlerile 

Meşgul 
Oluyor 

~nkara, 11 ( A.A.) 
eti"- -, . • ---•--! ~--..... ('91.n. 
cak aayuınJa f11 /aaheri llef
retmektedir: 

iç l,Leri Bakanı oe Parti 
Genel Sekreteri Ba,, Şülıri 
Kaya iki giinılar Parti mer

lıezinJe Spor Kurumu Btlf
kanı ile çallfarak bölge ba,
kanlıklan bölgelerin ue 
klüplerin haap oe bütçe İl
lerinin tetkik oe te/tİfİ oe 
muhtelif uilayetlerıle yapı
lacak aaltalar için Spor Ka
rama bütçaintle meoza tala
naahn tevzii hıuualannJa 

t görüpniiftiir. 

Almanya, Kendi Gazetelerini Kontrol Ediyor, 
Ecnebi Gazetelerini de Hükmü Altına mı Alacak? 

Berlin, 11 (TAN) - Yirmi üç memleketin muhabirlerinden değUim. Fakirlik nekadar şayanı mer 
müte,ekkil Ecnebi Matbuat Cemiyeti f evkalide bir toplanb ya- bamet ise, dilencilik bir cemiyet i~ln 
parak Timea muhabirinin Almanya hududu haricine çrkarılmuı 0 kadar mmır ve ayıptır. Belki hepi-

h mJzin ara sıra yumuşıyan yürekleri-
karannı teeuüfle karfılamıt ve her angi hükUnıet tarafından bu mlz de bu küçük &\'UÇl&rm sadakaya 
tekilde karar verilme.inin ancak proteıto ile karfılanabileceğini açılmasına sebep olmaktadır. 
kararlatbrmıfbr. Uldn sebebi, i.mlli, şa.ild ne olur-

Mtlzakere esnasmda, ecnebi mat- ' sa olsu.n bu küçUk yavrulann daha 
buat milmel9Werlne savrulagelmekte ,~-----------;;. bu yaşta avuç açnuya ve bunu bir ka.-
olan tehdJtler uazan dikkati eelbet- Yahudi Kongresi zanç yolu yapnuya kalkışmalan, bli-
mlt, ecnebi muhabirlerin Alman da- yfilderln dUenclliğlnden da.ha zararb 
hDI slyuetine mttdabale ettwerı tt- Filistinin Taksimini ve daha tenac1ır. 

· hamlan reddolunmuştur. 1 O küçük çocuk bu yaşta iken dllen-
Y abancı Gazeteleri de mi istemiyor mek hareketinin icabı otan bütiin çe-

Kontrol? kin genlik ve ir kayitlerinden sıynlır-
Paris, 11 (TANJ _ Epoque gaze. 1 sa, büyüdüğü r.aman böyle bir ada-

tesi Times muhabirinin Berllnden çı. mm cemiyette yapabileceği zarar 
kanlması hldisesi bakkmda yudığı şimdiden ölçülemiyecek kadar bü -
bir yazıda bu hadi8enin Alman pres- yüktür. 
tiji lehinde olmadığını, fakat Al • AhWd sdıhati, bedeni afiyetile bir-
manyanm kendi gazetelerine kl.l'§ı ilkte zedelenmekte olan bu küçük dl-

' aıkı bir kontrol tatbik ettiği için ya- lencllerl, büyüklerden daha btiyük bir 
hancı guetelere karşı da ayni hattı şiddetle takip etmek bir taraftan po-
hareketi tatbik etmek istediğini anla- itsin işj olsa da diğer taraftan, ceml

vet içinde büyük n şerefli bir iş ~'iik-
byo~ ...,,. 

lenmiş olan Çocuk ~ırgeme Kuru-

Avusturya 
Dış Bakanının 
Beyanatı 

Viyana, 11 (A.A.) - Hariciye Na 
zm B; Guido Schmidt, Traunsee şa
tosunda tatil kurslarmın küşadı mü-
nuebetiyie yaptığı Deyanatta ezcum- YaliuJi kongrui re8ıi 
le demlştir ki: . 

Avusturya tam manasiyle Alman Doktor Haim Wei.zmann 
toprağıdır. BugUııtü Avusturyanm Cenevre, 11 (TAN) - Bir yandan 
Alman olan mahiyetinden hiçbir kim bir Arap Alt komitesi toplantısı ha _ 
se şüphe edemez. Bundan çlkan neti zırlanırken, diğer taraftan da beynel 
ce 110dur ki, Avusturya siyaseti bUl milel Yahudi kongresi içtimalarma 
yük Alman milletinin menfaatlerin- devam etmeirtedir. Meşhur Siyonist 
den ve saadetlerinden hiçbir zaman doktor Haim Weizmann kongrenin 
ayrı kalamaz. Keza Avusturyanm reisliğini yapmakta ve Filistinin tak
coğratt v~yeti ~endislni büyük Ce simi tezine şiddetle muhalefet etmek 
nup devletıne bağlamaktadır. A vua- tedir. 
turya cenup komşusunun kudretli in- Bugün Zürich'de 300 reyle kabul 
kif&fmdan sevinç du~a~. Avua edilen bir karar suretine göre Filisti
turya. İtalyan dostlugu t;abü bir şey nin taksimi reddedilecek fakat İngil
dir. Avusturya bUy\ik mılletlerle sı- tere ile bazı aı:ıırtlar dahil' d il d . i .,... ın e m za-
kı bir doatane münasebet i amesın ar kerelere girişilecektir. Bu karara 158 
zu etmektedir. Ancak Avusturyaya kişi muhalefet etım,, 27 kişi de müs
sokulma.k iativen nUfuslan reddeder. tenkit kalmıştır. 

munundur. 
Umuyoruz ki; zaten alakadar oldu .. 

4unda şüphemiz olnuyan, Çocuk Esir 
ıreme Kurumu hemen sıkı tedbirler 
alıp, arhk bu kü<:ük avuçlal'Hl yir ve 
aıh·ara karşı açılmamasını temin e
der. 

B. FELEK 

Kent Dükü 

Windsor 

Görmek 

Dükünü 

istemedi 
Belgrad, 11 (TAN) - Kent 

Dük ve Düşesi, Windsor Düklinll 
görmek istemeden Avusturya
dan Yugosla,·yaya geçmişler, 

ve Krang'a ğelerek Kral Naibi 
Prens Paul'e misafir olmuşla.r

dır. 

Romanya Kabinesi 

istifa Etmiyor 
Bükreş, 11 (TAN) - Silah milba.

'Von Neuratb Döndii 
Viyana, 11 (A.A.) - Bir müddet

-==-=--===-==-===-=-=--- tenberi Avusturyada bulunan Baron 

~ Alınan lıararların 
kına geçilecektir. 

yaası rezaletleri yüzünden istifası 

Al 
• beklenen kabine, Başvekilin kralla 

manya, Amerıkaya görüşmesini müteakip yaptığı beya-
• nata göre çekilmiyecektir. Harbiye 

Oç Sene 

Cenup Kutbunda 

Von Neurath, Berline hareket etmiş-
tir 

nm verdiği neticeler arasında cenup 
Londra, 11 (TAN) - Cenup kut- kutbündeki Graham arazisinin bir 

bilnde Uç senelik bir keşif seyahatine yanmada olduğunun meydana çıkma 
çıkmıt olan heyet dün Portsmouth li 11 gibi mühim coğratf ke,ifler de var 
manma gelmiştir. Heyetin tetkikatı- dır. 

Cevap Verıyor nezareti mubayaa reza1etıerinı tek· 
. zip etmiştir. 

Berlm, 11 CA.A.) - Yan resmi bir 
Alman membamm bildirdiğine göre, 
Reich hüktlmeti, Amerika tarafından 
40 muhtelif hüktlmet nezdinde sulh 
lehinde yapılan tebligata yakında 
müspet bir cevap verecektir. 

Belçikada ~"lllQ ~ bombalandı 
~~ lııgiUz Foechouna tor
'~ ~e bir İspanyol Asi tay
~ ~ iki bomba atılımt, 
ıııl!h~ Obu.ı bi gemileri tarafm
~ıoe bir er endaht edilmiş ise de, 
t\ıtt ~ ley olmamıştır. Sanıl -
~..._~· ~ burlda bir yanlışlık mev
~\lriy~r İngiliz gemisini bir 

ltalya Fransa Konuşma/arz 
Cir Alman Casusu 

Yakalandı 

BrUksel, 11 (A.A.) - Eupen poll 

si, muhacir olduğunu söyliyerek ik 
senedenberi Eupen'de oturan Almaı 
vaizi Scbecklis'i tevkif etmiştir. VaiJ 
casuslukla itham edilmektedir. 

l,._ _ lemi B&nilll§ olacaklar-
~ ~)l 
~ ~l <A.A.) - Marsilya 

bnk_ 'cıe:~ ~alışa.n Adrien Sen
~' • 

1 hır memur, Valenaia 
~' ~taben Yazılıme tifreli 
Ut. ır., ka Yerlere sevketmek 
~ ''llr un olarak tekif edilmiş
te it~ ~etresinin tesiri altında 
!tt~~ll ri lehine çalışan bir çe
lba!tta' 'f~are~et ettiğini itiraf et
~ tevkfata intizar olun-

kısa 'Ank:ra......., 

4, ..... erleri: 
' ...... ~ 11 (TAN)-
~~ Uınum Mttdttrtl B. 
"~ kota Pt.rt.tek1 BeynelmDel 

• '~· dönmtlf ve 
.._ ~tı Vflldn B.. 
......__: ~ti ...... _ - Ştikrtl Kaya. 
-~ -ı;uabala banket 

• nglıt.ere - İtalya anlatması-
1 na ait konuşmalar günün en 

birinci meseleleri sJl'Ulnda iken 
birdenbire ikinci, llçönctt sıraya dtl
ıter ,Pbl göründü. Çönktl iki taraf 
arumcbkl asıl mUzakereler, orta
~ serinlemlye ylls tutacağı ey - • 
lQI ayı içinde beflıyacak ve arada
ki aynhkiarlll o zaman tasfiyesi
ne çabıılacak. Halbuki hakikatte 
hidise ehemmiyetini muhafaza et
mektedir. Çtlnkll Kont Grandi Ue 
lngDterenin mezunen Londrada bu 
,;...... Roma sefiri sır Erle Drum
mond, lagntere barlclyesl De te -
mua devam ediyor ve milzKere 
zemlnl bazıriaımlda metgul olu -

yor, diğer t.arattan İtalyallln Parla 
seftri de Fransa Ba§vekiU M. Clıaa
temps De görüşerek ltalya De Fraa 
sa arasmda da daha iyi mllnase -
betler tesisi için gayret aarfedlyor. 
Ralbakl tnglltere De ltalya 81'88111· 

da yeni hislerin mübadele edDdlit 
Fraaaa .. 

~·····~~~:··()~~~···~,~···~'C)~~~·ı:·······ı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mit ve Fransa bu netrlyatl prote. 
t.o etmıye lüzum görmlltttl. Vaziye
tin henUa bu merkezde olduiu 111-
rada ltalyaıun Fransa De de arayı 
dtlzeltmek için hem de lacntereye 
k&l'fl trösterUea dddlyetbı tıplmlle 
tefebböse girlfmeal, ltalya beaa
bma çok mllhba bir tahavvül g.. 
)'dmaktam. 

llatt& Jl'rama mahatlllnln teM
klslne göre_ İtalya. Ukönce, Akde
Dbde İnglltere De Framaya bıp 
kafa tQtmak rlsldal gke abmt ol
dup halde llOll .......ı.nta. Av
rapada, lapaya ytbönda, bir bah
na vulnıu takdirinde, AlmaaJMlll 
kendisine ~ yardmm mah
dut olaminu anJunıt ve netleede 
daha az mtlteeazl bir hattı banket 
takibine karar vererek 11011 fieteb -
böslere ~. p..._.. mahaft-

pladıklan halde ttaıyamn bllsnll 
nlyetllld ispat etmesi için daha mlls
pet banketler beldeclllderi anlap -
byor. Meseli ltalyamn Akdenlzde 
muvuala ba.tlannı tehdit etmediği 
nl göet.ermeıd ve banu göstermek i
çin Balea.r adalamu tahllye etme
si, bu mtl9pet hareketlerin batında 
geliyor. Yine Fransızlann ba mtl
auebet.le İtalyanlardan bekledllde
ri dJler bir hareket, Şimali Afrİka
da teeavttzl mahiyet ve gösteriler
den, Arapları tahrik edici mabl -
yette propagandalardan vugeçe -
rek Laval ile MUIMIOUnl arumda 
Taam ve btlytlk salın lıakklllda ya 
pdaa ....... abkAm•ı tatbik& im 
kAa vermektir. 

Fl'M81S mallaftll, ltalyaam 
llabet ... tamnmadılı 1-

LWymda 

bul1111duğunu bDdikleri, hatta Ha
t.et meselesinin ortadan kalkması 
De onun neticesi olan meselelerin 
de kalkacağına dair Roma taralm
dan birtakım işaretler vukubuldu
ğunu takdir ettikleri için bu me -
sele hakkındaki dütöncelerlni de 
açıkça söylemektedirler. Bunlara 
göre, Fransa bir sene evvel, Habef 
delegelerinin Milletler Cemiyeti top 
lantuma iştirak edemlyeceklerlnl, 
çtlnldl Negtislln llabeşlstanda artık 
hiçbir ot.oritesl kalmadılm söyle
mit. fakat gerek Fransa murah -
b118111111, gerek lnglllz murahhası
nm bu yoldaki mesaisi llllletler 
Cemiyeti beY.etlnin ekseriyeti ta-

' rafmdan kabul olunmamıştı! 
Fraua malıaflllnln ltalyadan 

mtlspet teminat istemek yolundaki 
mtltalealan ıttphe yok ki, dikkate 
defer mahiyettedir. 

bıtlmal ki. ilk görüşmeleri ta -
kip ve devam ettiği söylenen te
......,., ba mllspet hareketler tıze
rlndedlr. 

Scbecklis, oldukça müreffeh hiı 

hayat geçirmekte idi. Bu tevkif hl 
disesi hakkında adliye makamatı ke 
tum davranmaktadır. 

Yeni Denizaltı 

GemDerimiz Merasimr. 

Tezgaha Konulacak 
OnUmüzdeki cumartesi günü saat 

11 de Kasımpaşa tersanesinde ıki ,.. 
ni denimltı gemisinin inşasına bat .. 
lanması münasebetile bir merasiuı J8 
pılacaktır. Bu gemiler, şimdiki de • 
nizaltı gemilerimizden büyük olacals, 
938 senesi sonunda donanmamızın• 
tindeki bu nevi gemilerin sayısı 9 u 
bulacaktır. Merasime BaşvekilimiJ 
lnönünden başka kara, deniz, hava 
zabitlerimiz, mebuslamnız da i§tirak 
edeceklerdir. 
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TOPLANTILAR 

e DAVETLER e 
1, ~ Clwnut.ell .... 

TEPEBAŞI 
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1 
. Türkiye Tıp Eneümeni Genel Sek- Kızılay .....,...._ ............_L Gtbdla pncr- -

Baiba le Onlu reterliğinden: ·-~ 
"':I , Yedinci Milıt müwıe mlnwbeelle OGLE NqR.IYATI: 

Tıp Kurultayı toplan- Saat l2,30 Pllkla TUrk ~-"" 
Biribirlerini tısmm Cümhuriyetimizin on beşinci 3 O E L 1 O 1 J E 'ler 12,50 Havadis 13,05 Muh~ 

yıldönümilne tesadüf eden 1938 se- neeriyatı 14 SON. 
Yaralamıclar nesine tehiri sayın Başvekilimiı: tara en bu,tlk tel ............ " AKŞül NF.ŞR1YATI: 

S . fmdan münasip görUlerek Sıhhat ve 5 f 1 R L Saat 18,30 Plikla d&D!...-1 
Dün Müdtleiumrımiliie ~ içtimai Muavenet Vekileti ve Kurul- il 1 R E 1 o 19,30 Spor musahabeleri: ~ 

' tay Yüksek Başkanlığından encllme- tarafından 20 Sadi ve ark 
Alıil ,,Jlı yıqlı 6ir otlamla , metlaar ve lllU'Uf lnunpuıya ra.tmdan Türk musikisi ve 

~ nimiı:e tebliğ buyruldulu muhterem _.._,. 
K.atlti atllı 6ir •e~ l'etiril- ~ üyelerimize bildirilir. ., -·- laları 20,30 ömer Rıza tJll'tıP!l!r 
miftir. Banlar baba ile ofrıl· TR 1 O DE L SOL f:rı~::~!0~r~~;9ili 

Sahte Senet Yaptığı iddia Edilen Yani ılar. llri.i ıl• 6iribirini döo- ; Kumalı F.encller FOLKLOBEZ f&l'kılan <Saat ayan) 21,lJ 

H kk m Lt •• al--L.a Dara ı·,.ı·n E8PANYOL ___.___ ...... _..._ tra 22,15 Ajana ve boru!•.a a ında; ~ Tevkif Kararı Verildı" erc en .,e yar UUKUCıan r ~ .. ...,..__,,___ ertesi gUnUn programı r,11,'7'1 

aırlu üliler. Kam: .. , •• / Btltlba .,_ etlencell • ..........,. sololar, opera ve operet -·rı-
MüddeiumumrJ.ilc Birinci T~ Büroeu tefi Bay Sabri dün de - Babam l'«e Pnıiü 0 Um e KadaJ Cemiyeti tarafından SON. 

öilecl~ .. evvel ve IODl'a, eneMd ,Un tevlmif edilen l•nbW ikinci ralıı i,er, evine bakma ıla Telıdı't elmı~c: aapJe edDmfttlr. GtlnUn proır! öd 
noten uanm dairesine ıiderek tetkiJıatma dnam etmiftir. onan i,in ltau6a eıtilı, ili- r RNl'ONILEB :a-_ı~uanf '-~-~raber kitibi RUfell Etref te teftdf edilmiftir. yorJa. Dün müddeiumumiliğe Muatafa ot- 3 lr•lefllnl•lerle l8.M Vartova: Leh 

u teYJU wumı, tahkilmta Mip aıfatile el koyan Sultanahmet MütlJeiumumilik iki )'Clrcto lu Mehmet adlı bir tehdit euçlu.u ve- llneat Varyete tıııpuam aoa (Osiııunski'nin idal'Minde>· 
Sulll Birinci Ceza~ Refit VSIDİftİ. lıyı da tabibi aJillere,,.... rilmlştir. Mehmet ayni l&ID&llda mem ......... yana, G~: Viyana SeDfonik 

Müddeiumumilik mahkemeye •uçlu Jlene ettirdi ue sonra aasla· nu ıillh taşımaktan da auçlu 1dL ld- truı. ( ozart, {5eethovellt 
olarak noter kitiblnden baeb Emi- l dia ıudur: YENi NEŞRIYA T ay, ll'errari, Reger). 
nönilnde Balıkpazarmm bqmda ı nu ~ J •k ar Salla Caa malalıemaine Mehmet, Singer makineleri Beya- ------- ILU'D' KON8ERI.EB 
maralı düWnda ptercillk yapan IV I 1 rop gönderildiler. zıt şubesi mümessili Vuil oğlu~- SJyut ilimler "Mülki e mecm 7,10: Berlin Jma datpll: 
iYaniyi de vermiştir. Hildm, noterle nule mektup yazarak para ietemıt- sın Y " ua. muaiki parçalan (8,l:S P1J.k 
bqkltibini tevkif etmif ve Yaninin K 1 ve vermec:lifi takdirde öldtıreceğini ın 937 temmuz eayısı çıktı. Bu sa- 20: Parla kısa dalgası: 
muhakemeeinin 1erbeet olarak ya. e ime s .• söylemiftir. Polis Mehbıedl yakıladı- yıda profeeör Atıfm Gentlemen'ı ldal, 10,30: Keza. 11.MJ~ 
pılmaamı kararlqtmnlfb. Arıların ğı aman tberinde bir de memnu •l- atreement hakkında bir makalelile, ::ii9t!°O:~~ =in kJll 

lıltıddeiumumilik, hlldm Retfdin H k ., llh bulmuttur. MUddeiumum.Wk tah- doktor ~ Fahrinin "Alman- 111: Eğlenceli konser (lf,15: 
irani ha.kkmdaJd kararma derhal iti~ a a ret m 1 kibt yaptırmaktadır. ya Yahudileri nuıl Soyadı aldılar", mı). 13.10 Bükrel: Kristal 
-- a+-i· d • H .. sı. 14,l:S Paris kıl& dalid' 
·- ~.._., ve Ollyumı uliye birinci ucum u ft a Bat Adilbı "Ölüm cezam", Nail Gi- dan konııer nakll 15 ReDJI 
ceza mahkemesine vererek tevkif b- Mehmet Nlyut ilminde bir tarir Hem Suglu del'in 1'Kall matemler - Amerika", ser nakli. 15.35 Roma kısa 

1 ran almıftn'. Yani eerbeet bırakılm- kntlelne ait eeyayı hamallarla .,lı. Rahmi Oren'in "Gtlmrllk tarifeleri. ır«ıeneeli, f&l"kılı orkeetrS· ca adliyeden aynldıf için tevkifine ywdea bqka bir yere kaldırtıyor - Ugv radılar Hem GUglül ilin btlnyem", Cevat Sadığm "Beynel- ;::rl~~~tııı7'.l ... Wı1'JI 
imkln rörlllmemit ve mtlseıkkere po- mut. Bu ID'&da hamal lrlhyalaraıdan milel ti '- : .... _ ... 1.klen· ................. ~ 1 
:U. g&ıderilmJttir. Polilı, dün pç Hakkı tJe aralarmda bir ihWlf çık- Bir kaçakçılıktan dolayı tevkif e- caret aonferaneı .. ", Muhar- ,.ı.cu .t-A.....- --

:vakte kadar Yaniyi buJamannttJ. Di- lllllt lcldia;ya göre Nlyul bam•'lar Torbalı, (TAN) - Aalanlar köyU dilen Arap Mahmut oğlu Mehmet, rem Feyzinin "Siyast Partiler - ~a ı:e~nd~~:S~~1:::~ 
fer taraftan hem mevkuflarm ve ~: civannda lrunıtu!analrta olan Akkel dün muhakeme edilmek tlııere güııt- Fransa", Davut Giresunlunun "Alya zika. 20,'6 Prag: 11'. o. K. 
hem de Yaninin avubtlan dtlB müd- - Sen ... ,.._._. d ... -~. nh mmtakasında be k k b" ka rtlkte asliye beşinci ceza mahkeme. kooperatiflere niçin muhtaçtır" m. 21 Va~va: Kanpk k 
deiumumiliğe mUracaat ederek tev- --vr"'" · --.W& · · · . 9 er e ve ır • sine verilmek tızere binadaki jandar- . mev. di, Puccini, Rubinatein va.) 
kit kararlarma. itiru etmiflerdir. ya ~ bunu hakaret •Jdıtı içba dmla iki beygir, anıızm bastıran an- ma karakoluna getirilmiştir. BuradJL .zulu anakalelen vardır. Bilkref: Küçük radyo 

Tevkif branm icap ettiren hldiM ~ Uracaat etmlftir. 1olia. d~ larm hücumuna~- Bağb 1 Mehmetle refikası Nuriye karakol ku . (arkılı). 21.40 Prag kısa 
l\ldur: • tik&19tçl ile nçlu Mehmet Nlyaziyı olan atlardan biri anlar tarafmclaıı mandam jandarma Mehmet otlu !deh Kayıp: 1335 yılında Bandırma Riiş Dvorak•m 81avv danın. 21. 

:Yaninin Sofiya adlı bir refikuı methut auç1ar mtlddelumumillğine öldürtllmtlf, amele köye doğru kaç. mede hakaret etmişler ve sövmilş ı er- tiyeainden alclıimı phadetnamemi ~: =~ = m 
vardır Yani refikas k vdfM 

1 
vermJftir. Mehmet Niyul "Mikrop., mı9lal'I& da anlar kadım•'"'" •urette dir. Suçlular cürmü meehut müddei- kaybettim. Yeniıini alacağımdan hük 15 Llypsiı Beethown, ~ 

· mı ço le a• • tabirinin ha.bretl tıammun etme -- umumil·w· rDmi 1 rdi Ebe ein) 22 .f5 BUkret 
çin OımumlJ Bantasmda mUtterek bir ditinl. çt1nkU mikroplarm içinde a.: yaralamışlardır. Diğerleri de yUzleri ıgıne ve ş e r. mU yoktur. Şahabettln oğlu Muhittin ne mr:llJWd. 23,o:s Prag ~ 
kasa tutmuş ve dUkkAnm 15 bin lira rarlılarmclan siyade fayda.Wan oldu- ve elleri fil bir halde yatmaktadır- m Orkestra konseri, 23.20: 
değerindeki bhıerini de lrendlıliae ba- ğmu ~u. Mt1dclelumuml, WC· lar. . Radyo orkeatruı. 23.30 V 
j1llaimltlr. lladw 8oft7& paıllırv 1117'1 ........... ._. Ml'IMl oe-. lsla b ul B 1 d • . d Pllkla ltalyan musildsi. 28t 
de Atinaya gezmiye gitmi§, ruuuapor- mahkeme.ine &Mnderdi. Haklın I\a - ~ , • Mı il n 8 e ıvesın en .• JrOlrıM cletpe· ıi'..ıi 

r~ ·- o""p~'~·.~·~;:=·...e. tunu da kocur biaat çıkartmı§tır. mil sorguya bqJamad•n evvel bun- er l Q Q r M.dde 1 - Belediye Zabıtuı talimatnaıneaiııiıı 20 inci .-__..... uaı._..l!iu~ 
Madam Sofi ya kocaamdan gizli ola- lara ıulh teklif etti. iki taraf barış- maddesi: 18,15 Roma ıı.. dal~: 
rat. ı.tan. bula. • gelmiş ve. dilkklıı 1ıia- tıklan için dava da sukut etti. C'ergz•sı·n -18 (Caddelere, tobidan., meydanlara, an bahçelere, paTI- ni'nin Madame Butterfl)r" 
lle8inl bi ı..... b 4'j u~ 21 Peşte: "Janoe Vites" 

mme on ~ m liraya ipo- yon aralanna ve cadde, IOlmk ve meydanlar üzerinde Mılu- ret plyeef. 22 Millno To-
tek ettiği gibi Yaninin mu,terek ban- Nlf!ln Düctü? B ' Jı d• nan binalar aluammclaki kapılara, pencerelere çamafll' aaı· capıl'ntn "Cavallleria it 
ka blumda bulunan 18 bin lirumı 'S s ır a ıse hal operam w d•.~r bir __ _.. lamu ve buralarda ı, yatak takımları, örtü ve diler .. y. 
da a1nut ve bqka biriainin evinde i- Sinemacı Dimitri, Bebek bahçeain- Yerli Mallar Sergisinde Inhiaarlar ler aillrilman..U.i) &mirdir. opera piyeyal. 22·05: Pral 
kamet etmiye bqlamıttır. Dtlkklru- de dtln ataca çıklllJI, bindiği dal kı- pavyonunda elektrikle tenvir edilen Irk g-1,3~ ~~:0=:= 
nm ve parumm biranda yokolctutunu tütün inhiaarma . ·mı . Umumi •I namına, halkımızın bu madde hükmüne 
gören Yani de Softya apmdan 15 nldıfr için de yere dtlferek tehlikeli aıt reaı enn ara- de u11ı111I riayeti ebemnryetle rica olunur. ni'8.nlı,, isimli QperUI. 

bin liralık lahte bir aenet yaplDJI ve surette yaralanmıt ve Beyoğlu bele- = sigara . içen ~eni kad~ Madde 2 _ Yine BelediJe Zabıtası talimatnamealnin ODA lltJ81IU8I 
bunu da ikinci notere tasdik ettire- diye hastanellne kaldmlımftlr. Mlld- ilinin' orayı d~::::u kın1t: ı:: 9 uncu ....,dd-i: 15,llS Berlin kma dali191: 
rek alacak davası açmJltır. l'akat detumumlllk tahkikata ltlzwn gönntlf nuan çe lar ve oda muıtldal. 
Madam Sofiya bu eenedin sahteliğini ve tabibiadil Enver Karam göndere- kumm dört aene evvel bir fotojraf. (Cadde" eolraldar biç bir kimae tarafmdaa biç bir 1U- aarraı.ı.m 
iddia ettifi için müddeiumumilik tah- rek muayene ettirmlftlr. hanede çektirdiii reelm olduğunu öt· retle itpl olunamaz. Diikk&ncılar cam.kin, tuılb, fıçı, 
Jtibta bqlamıştır. Yani, evvelki gün renince mahkemeye mnraca.at etmi• eancl• pi teJlerle ve aair etY• ve mekalit ve iakemle ile na~.~~ı:a1a 
hlldm Refit önUınde sorgu bitinclye le bir alacak iddia ettiftni eöylüyor· ve bir tarar alarak resmi oradan aök cacldfi.~ri muvaidcat ftbi ola itıal edilmemesini) emreder. gaın: Kemanla kaprtcyo ve 
kadar bir çocuk gibi hıçkıra hıçkıra du. tilnnUtttır. Davacı bu rMD1i çeken Dülrk&n aabiplerinin bu madde ahklmma tJUIN!ılDen ria- lar.19,45 Berlin kısa dal~ 
ailamıt ve baypılıldar geçlrmfttir. Müddeiumumi Sabri tahkikatını ve buraya veren totojrafane ~akkm- yet etmeleri tanenni olunur. (B.) (Sl&4) f&l'kılan. 20,no Bilkne: 
irani hlll refikasmı eevdifini ve bO- bltirdikten sonra dosyayı IOl'IU hl- da da bet bkı liralık bir tazmınat da- kılan. 22.25 Prag ima 
ttln eerveti elden gitti.fi için ele böy- kimliğine verecektir. vuı &çmlltır. ::fL reılitall. 23 Vaqova: 

Derisini IÖyliyemedi, büytl, ,oba da btlyüntln, 
al&IJ}ması kolay, fakat korkung bir mba vardı. 
Şimdi üo bet kadın, kız, akıllarma aplaııan büytl 
tesiri altında dtlştlnmiye batladılar. Büytl! Buctlnün 
en müthiş intikam vuıtuL Eskiden Allah korkulu 
olduğundan pek nadir yapılırdı. Llkiıı bugtln ne kul 
ne Tanrı korku.u var. Oyle balnler öyle kanpıtf
lar tt1redl ki ocaklan, hlnUmantın bir ttıtatlde, 
bir UfUrükte harman ederler. 

Hala kadın, çorbanm ekmeklerini ufak ufak dofn· 
yarak kızgın yap atarken yeni biqey aklına geldi. 
Tavayı hemen indirdi. Elindeki kqığı havaya kal. 
dırarak: 

- Yoo ! dedi. Buna vaktinden önce lçaqı durma
ııdır. Böyle ltlm8t1k oturmıya pim-. l'Cel' ili bm
mUflana da henllz fazla geçmedi demektir. 
~ Sonra Emite dönerek : 

- Gı ! dedi. Benim odanm dolabmda bir metla ke
se var, onu getir bana. 

lletlıı keM pldi. Bal& içinden bir ~ dit. keçi. 
boynuzuna benzer bİl'leY. kirli bir nüaba ve bunun 
gibi birkaç parça tıı.mı çıkardı. Bep9lnl bir Jmimm 
bea aanp yumak etti. BUttın bu tılRl!IJı 911& ve hır
davat bir ellilik tilttbı paketi bUytlkltlitlnde idi. 

- Bunu yeleğinin, ,.ıuıt ceketinin bir k'51! ılne, lo 
taraftan dikmeli. Kenc:Heinta baban olmum. 

Bet dakika 10nra btlytlye kartı blltb tedbirler 
almm11, ve kalplere bQyUk bir lllkb ft teaelll pi• 

mitti. 

Adam Yar, Adamcık Yar 
yaz olduğundan gllnler OD bet OD altı IUt allrll· 

yordu. Bu uzun oruç fu1ım uyku ile geçirmekten 
bafka çare yoktu. Oğleye kadar tobklarda, çarpda 
pazarda kimleler görUnmezdl. ikindiye dofru tek 

-80- . 
Erdenlerde, ondan IOllJ'& da keındl evinde •her vak- - Nereye gidlyonmı ! 
tine kadar öyle pklabanlıldar etmittl ki.. O da bu - Bezzaz gile varacağım onlara da bahar ede-
gtiıı, en tiryaki bir oruçlu gibi ancak ikindide kalka Y.fm. ' 
bilmit ve tembel tembel eokata çıkmı,tı. Karnı zil Ve böylece, her mahallenin bir kızı, her sobfm 
çalıyordu. Kanlına kartı ldlçlllme~ek, anamm &ön bir kadım, airtamki Yakayı bir dilli telgratla bllt11n 
lilnü kırmamak için çok dikkat ediyordu. Yalnız ka· kuabaya ııetNW1er Vergici btltün tatldlitı fakat 
pıdan glkarken, bir ara ortalığı tenha görmesinden evden eve geçerek bln bir tekle giren vukuab öfr'en 
iltifade ederek im kardetfnden IU iatedi HeDlflrMi mittJ. Kadmlarm ruhi baletlerin! bildifi için, lflttik-
ldlçükten beri onun mahremi idi. Hiç lell çıkarma. lerJni zihnen tartıyor ve yalnız Dllnbele-
dan doldurdulu bardatı kuNınm pOıldllltl ucuyle . . 
llilerek kapı arkumda kardetlne yeti§tirdi. Vergici iin bır kuduz köpek tarafmdan wnldıfı hakikatini 
içti ve : alıyordu. Yoka ku1ara, kadmlara blmıt olsaydı. 

- Aferin, dedi, A.kpma yalnız sana mahaua iki Dllnbelek köpekle bofulmut, Ô bunu ımnmt, o d& 
tane kokulu almit! iti di§lemif. Mollalar itminl biribirinden sor anr-

Geııç Jm sWdU. Tam o mada kapmın halkam tı- mqlar. Hayır 6yle defilmlf. Bir köpek geçlyormq, 
imdadı. Kıa aeğirtip mandalmı kaldırdı. Arahktan Çavdan eeyhi kuduz demif, Dllnbelek hayır deımİf. 
bir genç im bqı uzaadl. Bir kODlfU kIZJ telltlı tellt- Arada kavga OJkmıl, Dllnbelek teYhln lakalmı yol. 
lı : mut, Jdlçllk teyh te Dilnbelelln kanbunınu ıamu,. 

- Babamı var mı? dedi. Kelek, pce DUDbelekle- Bu gUrlllttlden uan köpekte Dilnbeleil dalamıf. 
ri kudus dalamq. Komtu 1mmm bir ayak tlatt1nde ve kapmm daracık 

- Hangisini? arahfr arumda verdifi bu havadia Versiclyi kendi 
- MebU8u. kendine gtlldtlrllyor ve tayle söyleniyordu: 
- Deme 11 ! "BOyllbiln iWıl ! bUyttblln bllytlk, bllyUtUn ya· 
- He! Gözüm çıksm ki öyle. nmda kalır pek kftçUlı:.. Bu bir ifareti rabbaniyedir 
Vergici kulak kabarttı. Komşu kızı içeriye ıtrml• ki Erdene yetlftlrmefe benim 1ebep, halkolundu-

yor, bqmı uaatmıt taflilit veriyordu. ·fam ltlklr. 
l ri. "Vergici! Tanrmm bu gtbel ifhıe kartı yarm bir 

Bu adalı o kadar kuvvetli dejildi. Muttaaıl 
kendine : 

- Y&fUDl kudurmut köpek! diye mırıl 
Erdenin evine pldi. Şubeye glttiltni haber 

- Ne lfi nr orada? 
- Ytlsbqı ~ Galiba ttveyik avına 

;ermlf. 
Şubenin ilerisinde harman yerleri nrdf. 

kalktığmdan, kavaklarda kqif hareketi yaplll 
yikler, oralan tenha bulunca yemlenmlye -n~· 
Refik Tekin birkaç ,ere çalı çırpıdan tume 
mıştı. Günde be, on üveyik avlamak eflenceli 
du. Vergici tubeye dojnı giderken: 

- Onlar kut avına gide dursunlar. Ben de 
kafiye avlaymı .•. diye mınlda.narak vardı. Bir lrıl 
ker bahge,Yi IUluyorlardı.. Yuıcı ça~ 
karp1adı. CaVUIUD hiç haberİ yoktu. ı.undil 
IWl &-alı deiil- O halde Erdenin de, Retljln dll 
dan haberleri yok. Ollllydı, P.VUfUll da iti~ 
tabii olurdu. Havuzwı batma oturdu. ÇaVUI .nl'•• 

- Oruçlu musun Ali Efendi! 
- Yahu görmüyor muaun? Tl evden ~ 

dar eetahate çıktım. Seferiyim eeferi. Niyetli 
asker debboywıda ne ili var? 

Çavu9 gtlldtl : 
- Demek köptlklü bir kahve ola... 
- Ha ölmtlflerine rahmet! Mankafaya 

ıziz, 9unu himmet et.sen. Aklim ~ 
Aç karnına bir kahve, bir kahvedir. 

- Karnın da mı aç! 

- Galiba senin tok olacak ki, ıayet kayıtsll 
duruyorsun. 

- Hele dur, 111.D& bir kıkırdalr.. potçuı 
Amma çok birfey delil- { 

- laterse bir lokma ollun, yetifir. 
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U a· E Y D U L L A H 
e.::::- E F E N D 1 
~:.::::u kuvv.ı derler. O L D u· g~~ OfdUfq llleınleket dahi-

p--'aet ieba .. kuvvet ve kudreti 
~ lôylenınlttır 

bfı tesı, ~ bir de h .. .:.ı_te 
~ "'1dıı- ,.,___ ·--~ yap. 
.._. lrterı de\'· "'-etelerin ecnebi y • 
~ kada~tbı l'eanıi mUmeMUi r"''"'~ azan.~""" 
~ ne..etle:~m::ev:ı - LJ. •• • r h . v l i ~,.,-~enag1tmes:'d~' nuseyın vO ıf ı açın 
IN,,.:_lılr 8eflr • Bir mulıablr ~...,....~~._,,..,~~.__,...~~~~~ 
~ h1t1.A_ ~ı, hulundugu mem: 
);"" o~~ t&ratmc1an kabul M ethur adıyla ''ObeyduJ- ~zelce ~~tı, ılık ılık öğle yeme-
'-.~ ~r. Nltekhn Sov- lah efendi,, öldü. Onun gme yeti§tırdı. 
~ ~ dah~a, ltalya kendi ölümiyle bütün bir devrin ıöç- O giinkU hayatımızı daimi bir kah 
..,.;~ere ız:,.e ~'f&CÜ ec- tütünü · aöyliyebiliriz. B. O- kaha içinde geçti denilebilir. Ubey-
~ Uttı - vermekte fev- • h Ef d ~ 'k" ~'""' 9cliebl-Vl'aıaoiar. beydullah Amerikadaki haya- dulla en inin anlattıgı hı aye-
..., iMI... lll11Jıab•...L. ·ı O 1 M ı· · M b !erden birf bir hatırımdan çıkma-~......_ ~ ~ kovulması, ti e, ıman ı ec ıaı e uıa- ~ 

~ bir ~ görmesi kadar nında geçen ıünlcrile, İngiliz- dı: 
~ ~el llıgb~ ltalyanm bir- ce muallimlijile, evlendirme Suriyede bulunuyordu. Abdülha-
lıit .._. ~erfat redg:.~~talyan memurluğile ve nihayet Bü- mide aövmüetü. Tabii, jurnal edil-
'- i::' Pro•-- ~·rnıası • ..::1. M'll Mecl• • d k h miş ve nasılsa idari bir muameleye ._..la oıqto ınahJyetlnl haizdi. ,.~ ı et ıa1n e i aya-
Ss;:111e~1'ınln Alman matbuat tile hakikaten bütün bir devir, tlbi tutulma.dan, cinayet mahke -

·-... lllenıl k b 1 L.. b. •h mesine verilmişti. Ubeydull•h Efen-...._. - .. ~ e et hartcbıe çı- llf ı.,...ına ır tari ti. Onun-
~ llYasi bir reh"~e Almanya ara- la vaktiyle parti ve aiyaıet ar- dl inki.r ediyordu. Fakat şahitler 
-.._ ~ Aı-__ aulse doğurdu. Bu- kadatbaı yapmıt olan B. Hü- vardı. Bazıları Ubeydullah Efen -
b..__ car.. __ :~ya da Nevyork rı- . • . al diyi yakmak istemedilerse de bir 
it,~ ..;.~ lll11bablrlnJ Alman- ıeyın Cahıt Y çın, ıeçen ıe- tanesinin her §eyi anlatmıya bq-
tı..... '-~ ~karmıya te§ebbtls et- nelerde ''Yedigün,, mecmua- ladığını görünce, işi bitti. Fakat U-
~'81 bir te lnglltereyl llıılrfen- ıında "Obeydullah efendiyi beydullah Efendi çarçabuk mah -

1-t, ~lilı ~e oldu. nasıl tanıdıiın• fÖyle anlatı- kftmiyeti kabul edecek adamlardan 
lt,. ~ .__:_"ltmt hüviyetleri yok yordu: değildi. O anda bir tedbir dUşUn-
~-...u ettikleri müeseese dü ve düşündüğünü derhal tatbik 
ı-.."":'~· ~~bir lmme mü- etti: Oturduğu yerde avaz avaz ga-
~~ -~ mttmesallldtr. Bu H enüz pek gençtim. Büyük zel okumıya başladı. 
ıL~ llaeınJ babanım, Mithat pqa vaka- 1 ' hllL.a--· eketlerde halkın sı münuebetile Mektebi Harbiye-
lı;11el'lll~ ..... etbı mümesslllnden den çıkanlarak Rodoea aürülmtle H akimler şaşırdı, samiler şa- Bu sözler, fırtınaya dökUlmliJ zey kimselerin yamında iken, Rahmi e-
~ ....... ~~·Onun için dev- ve orada on ~ aeneıWıi bitirerek ıırdı, fakat tahidin de söz- tinyağlan gibi bir tesi• h.i.sıl etti ğilerek kulağına hafüçe fısıldardı: 
.. _~.1-'"•7~.Jıaklanda akhkla- ~ terini işitmi.?ı ;µıkan kalmaclı! U-
"-~"- lbln...... ... ... ........ -w·-· ... ... nhuı. r1n..-n .. nl-nınnm• h•v- ı • - ve ortalık kahkahalar içinde ya- - Hoca, söyliyeyim mi? .""ille d ~ 4allkad -~ " ığını işitiyordwp: ... _.,.a .. n - •. ıı::u ... u.ı .1"" ---~---:·~ "'t:J 

lltt e te.a.t ı •""- er >Te bu _ Hila alullanmıyacak mıam ! rqtılar,. .... tu. Fakat tahit ağzınt tı§tı.. Ve UbeyC!ullali Efendi Çtldınrdı! 
': _ ~ azla olur. Ben sana 0 serseri herifle rörüeme açmca o eskisinden şiddetli suret- Onu da Ingilfaler Maltc.yr gön- Yalnız kaldığımız zamiınlar dert 
tı ~ ;;;. g&zetecllllbı ve demiyor muyum? te tekrar gazele başladı. Şahit din- dermişti. Başına bir Afgan serpu- yanardı: 
Q:~ ~ı.... Yada kazandı - lenemedi. Fakat Ubeydullah Efe'n· §U sararak kahverengi tesbihllc a-"-\ -~ .... ~gösteren _.__"erdir. Bu "serseri,, herif de kimdi aca- - Be adam, ne yapıyorsun böy-

.. ~ OLL_ .... .., --- "~ b ., Ube d 1 di sekiz on ay hapse rnahkılm ol - zamctli bir yu .. rüyu"" şü vardı. Salah ltaet ~~ "a-etect bu mevkle il- a · Y ul ah Efendi. le? Ya fısıldadığın sözleri ifitseler? 
"e ~te a...L .. ~ llYıJc .. olduğu ~ hUr- Dayım bana Ubeydullah Efendi- du.. Cimcoz ve Süleyman ~udi ile bir Bu herifin acaba yüz karası nedir 

--..lllll...,a.._... nin hürriyet ta aftan old .;..,_ .. Sonra bu "serseri,. tekrar göz - odada idiler. 
~~ett-- 1 uv.; IOl'dükçe yökselir r u6"'"u soy ki, demezler mi? 

ille ~-:tar. lemiıti ve bu sös, Ubeydullah Eten- den kayboldu. Me,rutiyette onu Oda halkı yemeklerini kendilen 
""-tee.;.~, ku\'Vetll bir gazet~I- diyi de hayalimde takdis ettiğim Meclisi Mebusanda gördük. Bir ~. pişiriyorlardı, yani Ubeydullah ı.;- Ingilizler onu zindandan salıver-
"""-. .. e11 ~k bunun l~ln öz- büyükler arasında sevmek için kl- muhalifler kendisine şiddetli hü • fendi pişiriyordu. Fakat, o, yemek- dikleri gUn esef ediyordu: 

1 fi gelmifti. cumlarda bulunuyorlardı. Lütfi Fik t en ziyade Sudiyi pi§irnıiye ~aheı- - Şunun ıuraamda rahat rahat 
~Qc:Q~ • Sonra bu "serleri,, yi Serveti ri bağırıyordu: yordu. 0 neşeli adam şimdi çcık oturuyorduk .. Şimdi nereye gitme-

.. 11 Fünunda tanıdım. Hiç te korkunç - Ubeydullah, sen junıalcısın ! titiz ve aksi olmuştu. 'f:lepllini lt&f- li? diyordu. 
1 ı bir adam değildi. Onunla konuo- O, patırdılann, kapak gürül tüle- Sonra geldi "Çöp çatanhk,, san-

la k h"kıı. ı · · ak-ı--. ~ı- · • 1 1 · d k Jıyor, azarlıyordu. Kendısine İ'l!cr-bı. ftd k ma , ı .ye erını ve 1 -- w..ı '""- rının ve ve esı arum a UrsUy~ dalyasına oturdu. OmrUnU bek•r 
~ ~ ırma lemek çok zevkli idi. çıktı, H8ini ifittirmek imki.nını bul 8enlz sövilnüz, fakat pıEirdiği ye- • 
1ı:.._~ ....... ~ıaı Bayann son bmlr Abdülhamidin sulmünden kaça. duğu zaman: meğe ufak bir kusur bulmak onun olarak geçirmi§ bu adam, hayatın 
~.b.;..-.eebetne orada kunılu rak diyar diyar dolqırken Anıe- - Cuıım, dedi, ne tellf ediyor- nazarında küfre girmek kadar af- garip bir istihzası, kendi kaçtığı 
~ l'e incir Kurmnundan rikaya kadar gitmitti. Şark ktl.Itu. sun~? Durunuz bakalım. ~n jur- !edilmez bir cürümdü. derdi ba9ka.lanıım başına sarmakla 

"b.._-: '1 • rUnden ve dillerinden bqka bir tey nalcı değilim mi diyeceğim, ne ti- yqıyordu. 
~ "e ~4:Ghi lhracmı organize tanımıyan bu sanklı adam 0 1'1.da liyorsunuz? GürilltUyU ondan 450n- Q nun hakkmdan Ra'1mı geli- Nihayet, tekrar Millet Meclisine 
~~~ki pazarJan geniş- ingillzce öğrenmif, ketenhelvur, ra edersiniz. yordu. Teklifli konutJt•ıiu girdi ve yerini buldu. 

11ıa 1.: "-.iı-;; ~eden bu ku· yüzük halkall ve ıu bu yaparak ve r-------------------------------------
ll,.~ "e ıı.~ \rl'upada te,klllt yap- satarak yqamııtı. 
...... ~~ &ramakla metguldttr. Inaan, akıl ve mantıfa nekadar 
)"t g~, ~ olan sermaye te- hürmet etle ve hareketlerini ona 
ıı....._ ""~ ~a kuvvetU bir fahıd uydurmıya çalıııyorum hulyuma 
i~_._M.._-.~ Avrupanm muhtelif kapılaa kal'flamda böyle akil ve 

~"'Rlt -~rlne mantığa iıyan etmit ve bu iayaru. 
-~~ ~ mUınessU gönd~ na rağmen açlıktan ölmiyerek zor. 

ıı-
; Ubeydullah Efendinin 

~..,_'~~böyle orgllllzc edl- luklarm içinden neteli bir 11çrayrı. 
.. :"' n.. .. - ..... .-kedeceğlmtz la kurtulmuş maceracıları görünce 
~~~ etin madde- hayran olmaktan kendi•ini alamı-
'-.~ e &rtaeajma, thraç 
"-e ~ bo1 .,._.. butacagım17A ,.e yor. t' ~lk llllktarda para gtnnt'· serveti Fün" Un muharrir ve IJa~· Olacağımıza tbphtı 
~~ oairleri böyle nqeli, cev -
~~~ ~ 'brrakmamak "~ val bir arkadaş ele geçirince, he
lı.. ~--;11181( gerektir. Bug1in men bir seyran tertip ettiler. Yu
~~ .!..~ incir Jçln yapdan şa tepesine çıkmak Flkretin aklına 
~' ~~ bütün ihraç mıul gelmiltl. Bir cuma günü oraya Bey 
~ ~:_"lllUI edllnıeu ve ihracat koz tarafmdan tırmandık. Rumeli-
~ ~ altıaa alınmalıdır. o hisarındaki yalılmda oturan Fik
~ Dıracaiınumı birkaç ret yiyeceğimizi de getirmişti. Fa-

li:...._ §•tlpheınls ymmu. kat sade yiyecek değil, tava vesai-
"· 11 1( re gibi birtakım mutfak takımları ti' '1ğıdı da Yup dağına yükseliyordu. Çlln-

·~ n.-_~ bit ldta kU aramızda Ubeydullah Efendi 
~-,... )trll p Verdber. Kapak ve vardı ve Ubeydullah Efendi yemek 
1() ~ \re .IDabdır, declller. Tet- il 
eft.t ~ .\.::-dbn. Çünkü her 1_ pigirmek hususundaki meharet e 
kot~~l*daıa getlrtllen ayni maruftu. 

~ ilııl1Qa~t, bu·~ farklı değildir. O gün kimler vardı! Hepsini ha-
,aı- )}il ._ ~ kiiıtlana yerli ol· tırlıyamıyorum. Fakat Halit Ziya

ti \'e ~~ za hnıklıı yoktur. Rauf, Siyret, Fikret gözilmUn h&ll 
f' ~ eti ~ir ~ttlr. ikin- önünde. 
~ n., 'l'lıı...__-:-· fabrlka.lanmız .,.. Ubeydullah Efendi ateei yaktı, 
~. --~e artık hariçten 

L._-"-.._..:.._....._.....;:.:~~_,..._.:=,_::_=:~::.ı_tou .. ırun vağını cızırdattı ve yuaı 

1 Hayatından Notlar, Fıkralar 
M erhum Ubeydullah ile bqh 

batın• bir varlık içimizden 
IÖÇtlp ıftmlştlr. Ubeydullah med-

reee tahalll gördtlgtt halde en ka
l'&llbk gtlnlerde taueubu yanp yük 

seım1, ve saray lstlbdadma kal'fı 
kencliae mahsus bir tekilde bir :is
yan~. 

Memleket hudatlan kendlabıe 
dar ıellnce, denls, okyanm tem
llllyarak dtlnyayı k•dlalne bir ae
velin yeri YapmJttır. Amerlkada ee
nelerce kendi d.ylle yaşamak yolu-

nu babnattv. Şllrago lleJ'glslnde Jre
tenhelva satıaeı llfatlle oynadılı 
rol lllefhanlur. 

Ubeydullalı, bJçMr anum hay• 
ta mağffip olnuyu, ea eda ........ 
da, en koyu Yobuzluk h~lnde ne
tealle beıpyln U.tüne ÇJku bir ln
eandı. lnetl nefsi Uarlnde dalma 
h&M&8 davranlllll ve en tlddetU bir 
lhUyıo kartmmda bile hayata bo- · 

• 
Bayati telikklslndekl üstünlük 

kendisine her ·devirde mümtaz bir 
mevki vermiştir. 

E şek hlklyesl meşhurdur. 

Meşrutiyetten sonra gaze
telerden biri, mebuslardan yüzde 
doklanmm etek olduğunu YazDUf· 
O zaman lzınlr mebusu olaıı Ubey
dullah Efendi bir gUll meclise gi
dince herkesi teli§ içinde bulmuf. 

Her kafadan bir ses: Klnıl gaze -
teclyl aıalUD, klml keselim diyor. 
V akayı Ubeydullah Efendiye an -
latınIJlar ve onun da heyecana dtiıt 
meslnl beklemlşler. O da hiç neee-
slnl boanıyarak ka~itsiz kalmış: 

- Yahu, demifler, neden böyle 
bir hakarete kımuyonıun ! 

Cevap vermiş: 
- Ben lnua olan yüzde on züm

resine dahlllm. Kızmak kendisini 

mak demektir. 

M Utarekede Ubeydullah E
fendi Maltaya nefyedllen· 

lar arumda idi. GUnUn blrlnde 
İngilizler kendisinin harp mesall
yetlerile alakası olmadığına karar 
vermişler \'e memlekete göndennlt
ler. Ubeydullah Efendi bakmJt ki, 
İstanbul sıluntıb bir yer.. Btittln 
ahbaptan Maltada.. 

lnglllzlere bqvurm111: 

- Bir yanhJlık oldu, d~ Ben 

onlardanım. Beni yanlışlıkla blıll
ye etm1§81nlz. 

Yüzlerce insan, Maltadan aa81I 

kurtulaeajız diye ahu fipn e
derken Maltada herk• Ubeydullab 
Efendinin bir gUn kendi ayağı De 
~ıkageldlğlnl hayretle görmüş. 

Bu kalender insan aylarca Mal
tada kendi nzulle kalnut ve ümit
sizlik içinde kalaa vatandaşlara le

tır. 

il 
~ 1 
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Kulaktan 
Kuıata ._ _____ . . .......... ~ 

Bir ...... gueteslnden a)Wll: 
"Van,, pmlal dön ll&UçtekJ 1ıa

vmlan1.a merulmle denbe lndlrDdL,, 
"Vu gölü lılletmeBI lçbı havmlar. 

da yapdmakta olan gemllerden birin
mi IJltlrUmJt Ye dün merulmJe de. 
nbe llldlrllmlttlr. Geminin lami "Vaa" 
dır. Mal mahrael l:SO ton, yttk tonı
l&toeu :so dlr. 118 kiti alabllecektlr. 
Çift mlmrladlll'. Saatte 9 mD yapar. 
Dm8ell Tltrk IRUerl taratmdaa vtL 
eudtı getlrllmltttr. lloat&J v ... gl. 
ltlnde yapdaeütır. Ddncl gemi ylrmI 
gün sonra biteeektir, BUDJan Havuz-
lar ve Fabrikalar idareli 70 er bin li
raya yaplDlftır. 

Biz bu merasimde bulunamadık. 

Yazdığnnız bu malfimatı Havuzlar 
• ldaresindfll telefonla verdller. Bava. 

dlsl kaydetmekle beraber, lstanbul 
tersanesinde yapdan bir gemlnln de
nize inme meraalmlne, gazetelerin 
davet edllmemeslne de teessüf etmek. 

' tm kmclimbl alımad* ,, 
A.ıılwleP"'mm lataabulcla denize 

lndlğlnl yazdığı gemi lstanbuldan 
Van gölüne denizden gldemlyeceğl 

içln (V•) göltillde monte eclllmlf ve 
denk.e orada lndlrllmltttr. 

Gerçi bls Dolmabah~ llallae 
kalyonlar geçiren bab&yttltlerln to. 
rualanya amma Bavm.lar ldanıal 
gemiyi yerinde kurmayı, karadan 
göndeımlye t.eralh etmlttfr. 

• • • 

Sirkecide Ebuasuut caddesinde 
Yeni Aydın kadın ve erkek berber 
salonu sahipleri B. Mahmut ve B. 
Hamit yazıyorlar: 
"- Bazı berberlerin IU bulama. 

dıklarmı ileri ıUrerek salonlarmd& 
belediyenin istediği sıhht takyid~ 
ta riayetklr olamadıklarını yazı. 
yorsunuz. Su bulamadığını iddia 
eden berber, bat11zdır. Sıhhl p.rt.. 
ları haiz salonlarda su, fazlaaile 
mevcuttur. Şayet, bazı dUkklıılar. 
da su yoksa, bunu bir mazeret o
larak kabul etmekte yanlıftır. Bir 
berberin salonu açarken dtl§Uııece 
ği ilk şey, su, elektrik ve havagazi. 
dır. 1 

Bunları dütünmiyen, temin etml· 
yen bir berber çalıtamaz ki... Mo
dem salonlarda, temiz dükkinlar
da umumun sıhhi menfaatini t&
min edici bütün alat, edevat, mal
Rme ve temizleyici vasıtalar fu
luile vardır. Kendilerini mesleğin 
icaplarına ve sıhhati umumiyeye 
taallQk eden inceliklerine uyduramı 
yanlar için muvaffakıyet yoktur, 
kanaatindeyiz.,, 

• 
Kalanııt iskelesinde 

Yürümek Bir ittir 
Pazar gUnU KaJamııJı bir okuya.· 

cumuz bize fÖyle dert yandı: • 
" - Kalamıı iakeleeinin üatt1nde 

selametle yürümek kabil değildir. 
Tahtalar Uık de,tk olmuıtur. Bir 
çok yolcuların ayaklan bu delikte 
sık11ıp kalmaktadır. 

Akaym bu iskeleyi hemen tamir et 
tirınesi lazımdır, kanaatindeyim.'• 

• 
Kardetini arıyor 

Istanbul, Çemberlitqta Tavukpa
zarı bekçiat Erzincanlı Kimil yuı
yor: 
"- Bundan bir müddet evvel Er

zincamn Refahiye kuuı Alakiae na
hiyesi Badrik köyünden Durmut o
ğullarmdan Bekir kızı kardeıim Fat 
mayı kaybettim. Amuya köylerinin 
birinde olduğunu duydum. Bilenlerin 
adresime haber vermelerini rica ede
rim.,, 

• Bir Okuyucuya Cevap 
Şilliden M. Dilmen'e : 
"- Istanbulda 19 yqmda bir 

ortamektep mezununun okuyup 
meslek sahibi olabileceği bir kura 
yoktur. Birkaç yerde açılan Ttura, 
meslek kurslarıdır ki, yalnız men
suplarını alır ve onların bilgllef'\
ni genişletme yolunda çalışır. Dev. 
re bqlangıcı geçmemiş olsaydı, si
ze şimdi Eskişehirde faaliyet ha
linde bulunan eğitmenler kursuna 
müracaat etmenizi. tavsiye eder
dik.,, 
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ŞEHİR iÇİNDEN RÖPORTAJLAR: 

Ta o 

sım S adyomun 
Bir Güreş Maçını 

a 

Nasıl Seyrederiz? 
B iri omuzuma çarpıyor. Bir 

diğer insan ayağımı eziyor. 
Bir üçüncüsü mantomun bir parça
.sınr koparacak ... 

Bir insan selinin içine kapıldım. 
One doğru sürüklenerek gidiyorum. 
Nefes alamıyorum ... Daracık, dap
daracık Sırat köprüsü gibi kıldan 
ince bir yolun üstünde on beş, yir
mi kişi yanY.anayız. Karşıda duran 
bir iki polis bu insan seline insani 
ve medeni bir seyir vermek istiyor. 
Fakat ne mümkün!.. 

Demir bir kapının önüne geldik. 
Arkadan halkın uğultusu ... Bastili 
mi zaptediyoruz? Nedir bu heye
can?. Neclir bu savlet? .. 

Kalabalığın arasına ilk sokuldu
ğum zaman pek ziyade naziktim: 

- Rica ederim... Müsaade eder 
... ? 

mısınız ... 
Filim ve falan gibi sözlerle ken· 

dime yol açmıya uğraşıyordum. Fa
kat şimdi gözüm dôndü. Ben de dir
sek vuruyorum, yumruk atıyorum. 
Yaka çekiyorum, bütün bunları yap 
masam bunalıp kalacağım, yahut 
ezileceğim. 

Demir kapının önünde gözleri he 
yecandan irileşmiş iki üç insan: 

- "Girersin ... Giremezsin" 
Münakaşaları. 

- Nasıl girmem ... Basbavaılı f"i-
receğim. 

- Girilemez. 
- Neden girilemezmiş ... 
Bir itiş bir kakışma ... 
- O nedir elinizdeki? .. 

E !imdeki ufak kağıdı gösteri
yorum ve ancak sıska bir ke 

dinin geçebileceği kadar daracık bir 
aralıktan geçerek bir karanlık av
luya giriyorum, bu avluyu süratle 
katederek upuzun bir turnikenin bu 
lunduğu daracık bir kapı önünde 
bir an tevakkuf ediyorum. 

- Nasıl girecekmişsiniz içeriye? 
- Işte bununla ... 
Gayet asabi bir insan, ben turni

keye abanırken, elimden o ufak ka
ğıdı alıyor ve o tam yırtıp atarken 
bir başkası yakama yapışıyor : 

- Giremezsin ... Yağma yok ... Ne 
imiş o kağıt?.. bakayım! 

Ta yanımda benim gibi ayni şe
kilde yakalanmış, on beş yaşların
da bir mektepli ağlıyor. 

- Atmayın beni dışarı.. Benim 
içeri girntiye hakkım var ... Arkada
şımı bulayım, şimdi göreceksiniz ... 
Kağıt yanımızda .. Mektepliyim, be
nim haysiyetim var. Bırakınız be· 
ni... 

Ayni vaziyette bulunan ben de 
yaygarayı basıyorum. 

- O kağıdın ne olduğuna bir ke
re bakınız .. Bir kere de bana bakı
nız ... Adamına göre muamele edilir. 

Bir parça kavga ettikten ve kar
şundaki zatı da özür dilemiye mec
bur ettikten sonra on sıra kadar 
insandan yapılmış bir duvara gelip 
dayanıyorum. 

- Aman ... Yol veriniz .. Burada 
durmıyacağım. ileri geçecegım .. 
Sizi rahatsız etmem .. Müsaade edi
niz. 

K imkime ... Dumduma!. Mah
şer günü ... Eloğlu nazlı naz 

lt yalvaran bir kadının ricasını din
ler mi?. Bu insan duvarının ötesin
de resmi elbiseli memurlar var. 

- Bay memur .. Bay memur. Ben 
ve ilah ... 

Diyerek ona derdimi ve geçmek 

İşte sey~rciler 

istediğim yeri anlatmak istiyorum.' 
Amma ne mümkün?. Onlar ileri 
doğru geçmek istiyen bu insanları 
zaptetmek telaşından benim yüzü
me bile bakmıyorlar. Nihayet yeni
den bir makfıs sele kapılıp geldıgim 
turnikenin önüııe dönüyorum.. Bu 
arada birisi beni tanıyor... Bana 
yardım etmek istiyor ... 

- Geliniz, buradan geçilmez .. 
Doğru geçilecek bir yol var, diyor. 

Turnikeden dışarı çıkıyor .. Artık 
ümidim kalmadı, bir daha içeriye gi 
remem ... Fakat yarım saat kadar 
bekleclikten ve münakaşa ettikten 
sonra bir gizli kapı açılıyor ... Ayni 
kapıdan girmek istiyen başka a
damlarla biz bile boşuğuyoruz. Yal
nız oranın muhafazasına memur o
lanlar değil... 

Nihayet bir merdivenden çıkıyo
ruz ... Bir aralığa geliyoruz. Oradan 
insanların doldurduğu bir başka 
merdivenden aşağı iniyoruz ... Orta
sındaki yüksek ve etrafı iplerle sa
rılmış kalasın üstünde yarı çıplak 
iki erkek çocuğunun boğuştuğu bir 
meydana geliyoruz ... 

Çok şükür beni tanıyanlar var .• 
Yanlarına sokuluyorum .. Bana :yer 
veriyorlar. 

D eydanm etrafında binlerce 
insan yakalarını ve ceketle

rini çıkarnuşlar, üstüste istif ol
muşlar ... Meydanın ta ortasına ka
dar çevre halinde yerlere bağdaş 
kurmuş, çoluk çocuk, kadın, erkek 
ihtiyar, genç .. Sayısız insanlar. Or
tada didişen iki çocuğun kısa boy
lusu ve küçüğü amma da acar şey 
ha! .. Büyüğünü kaldırıp kaldırıp 
yerlere atıyor ... Ve o böyle büyü
ğüne karşı saygısızlık yaptıkça et
raftan teşçi eden seslerle alkışlanı
yor ... 

- Bravo küçük. .. Kır .. Geç .. Ko· 
par. 

Nihayet küçük besbelli bu sesler 
le büsbütün gayrete geliyor . Ken
dinden büyüğünü bir kere yere çar
pıyor ve sonra etrafın alkışları i
çinde ayağa kalkıyor. Ve kendisi gi 
bi ayağa kalkan .. Ağabeyinin elini 
öpüp başına koyuyor ... Meğer böy
le biribirine giren iki çocuk, biribiri 
nin kardeşi imiş. 

Bundan sonra iki erkek ortaya çı 
kıyor, onlar da biribirlerine saldı
rıp boğuşmıya başlryorlar. !kisi de 
soluk soluğa ... Allah yarattı deme
yip biribirlerini bacaklarım kıracak 
gibi büküp kafalarını ezecek gibi 
yerin üstünde döndürüyorlar. 

- Ih .. Ah .. Oh .. Of. 
Gibi solumalar. Halk çoşkun: 

. - Bırakma be .. Bırakma! diye 
bağırıyor. B.a.ydi aban biraz daha .. 
Sıkı yakala .. 

Ben de heyecan içerisindeyim ... 
Yumruklarımı sıkmış, karşımdaki
leri heyecanla seyrediyorum. 

Ne ise onlardan biri de diğerini 
güç bela.. yere yıkıyor .. Bir düdük 
çalıyor. Ve halatlardan aşağı inip 
yerlerine gidiyorlar. 

• 
D erken işin en heyecanlı tara

fı başlıyor. Burada biribiri
rc meydan okuyan iki düşman ve 
bu düşmanların her birinin parti
zarı!arr var. Partizanlar kenarda du 
ıuyorlar. Etraftan sesler yükseli
yor: 

- Mülayim ürkmez, bugün gü
reşir onunla. 

- Tekirdağlı gar.ete ile onu da
vet etti. Tekirdağlı ürker mi zanne
diyorsun, ona gününü gösterir. 

- Amma Mülayim işte meydan
da .. Tekirdağlı nerede?. Nerelere 
saklandı? -

Ortadaki kalasın üstünde yıJ:rana, 
~ 

yıkana rengi uçmuş, mavi mayolu. 
Mayosu mütevazi, fakat bazuları 
haşmetli iri yarı ve yakışıklı bir er 
kek dolaşıyor. 

Mülayim!. 
Onun karşısında beyaz ropdö

şambrlı, ince yüzlü bir delikanlı: 
Mülayimle bugün güreşecek olan 

Ingiliz güreşçi ? 
- Mülayim bugün bir ecnebiy~ 

güreşecek .. Nasıl onun teklifini ka
bul eder. Yorgun olur, onun için .. 
Mülayim ilk evvel biribirimizle gü
reşelim diyor, sonra ötekilerle gü
reşiriz diyor. Tekirdağlı yorgun gü 
reşmek istemiyor. 

- Tekirdağlı ise evvela ecnebi
lerle güreşelim, sonra biribirimizle 
anlaşırız, diyor. 

- Tekirdağlınm hakkı var. 
- Mülayimin hakkı var. 
- Yaşa Hüseyin! .. 
- Yaşa Mülayim!. 
Taraftarlar pek ateşli.. Hayati 

bir mesele mevzuu bahis herhalde .. 
Nihayet ortada oturan bir takını 

zevat müzakereler ettikten sonra, 
Tekirdağlı ile Mülayim denilen iki 
delikanlının biribirlerile güreştirile
miyeceklerini, evvela ecnebilerle boy 
ölçüşmek lazım geldiğini söylüyor
lar. Ecnebilerle güreşecekleri gün. 
de biribirlerile uğraşmaları doğru 

değil .. 

A alkta bağırışmafar : 
- Olur!. Doğru!. Haklı! 

- Olmaz, güreşsinler! 
- Nasıl olmaz, isteriz! 
- Haftaya karşılaşsınlar!. 
Bu ara Tekirdağh denilen ve hal

kın bu kadar sevdiği babayiğit te 
çağırrlıyor. O da ortaya geliyor ... 
O da aslan gibi maşallah ... 

Kendilerine karşı çıkan ecnebiler 
onların karşısında birer genç kız gi
bi kalacaklar galiba. 

Hakemler tayin ediliyor .. DüdUk~ 
ler çalıyor .. Evvela Mülayim deni
len delikanlıyla İngiliz olduğu söy
lenilen ecnebi biribirlerine hücum 
ediyorlar. Mülayim pek zorlu şey-
miş .. Çocuğu çabucacık kıskıvrak 

yakaladı .. Amma öteki de çevik bir 

delikanlı epey de oyun yapıyor, di

yorlar. 

Arkada oturan kıymetli mugan

niye Bayan Safiye dayanamıyor: 
(Arkası 10 uncuda) 

r4N 

f çirı. 

BiR TUTAM 
PIRINC .. 

300 CAN~ . 
r 
L 

Çeviren: 

v. Ü. 

ong saatine baktı. Trenin 
W geçmesine daha bir saat var 

dı. Şiddetli bir rüzgar, şimal dağ
larının uzun tünelini hırçın hırçın 
kamçılıyordu. ihtiyar makasçı, ku
lübesinin mutbak şöminesi karşısı
na geçti. Bir şarkı tutturdu ve çor· 
basının kaynamasını seyre koyul
du. 

Sessiz ve insansız bir dağ başın

da yalnız başına yaşamıya mah
kfun bir makasçı için, sesinin ak.is
lerinden ve çorbasının fıkırdama· 
smdan daha tatlı ne müzik olabilir
di ki!.. 

Ihtiyardı. Amma, dağ yeşiJiikle
rinin mikropsuz ve heyecansız te
mizliği, onun ruhunu paslatmadı
ğı için bir delikanlı kadar neşeli, 
hali vakti yerinde bir insan kadar 
da gamsızdı. 

Vazifesi çok sadeydi: Tüneli bek
lemek ve kontrol etmek. Gelen 
trenlere tünelde bir tehlike bulun
madığına dair işareti o verirdi. Yar 
dımcısı yoktu. 

Vazifesi ayni zamanda çok mü
himdi: Yüzlerce insanın hayatı o
nun ellerine bağlıydı. Ufak bir ih
mal, bir ihtiyatsızlığı, şimalden ce
nuba taşman bir trenin içindekileri 
ölümlın çemberine sokabilirdi. 

Her gün 'ki defa tüneli boydan 
IJOya a~~UW, ı\.CUIJt:n l\U."ılA'-\.U\. CQ.Lf 

lambası, zevki tertemiz vicdaniydi. 

ong kulak verdi. 
W Kulübenin penceresi önün

de sesler işitir gibi olmuştu. Bun
lar, rüzgarın ıslıklarına benzemi
yordu. Yanılmadığını, kapı isbat 
etti. Vuruyorlardı. 

Ihtiyar makasçının kır bıyıkları 
titredi. Tanrının bu ıssız dağında o 
nun hatırını sormıya gelecek tek 
köylü bile bulunamazdı. Buraları 
öyle sarp yerler, herhangi bir misa
fire engel olabilecek kadar uçurum 
lu ve geçitsiz mmta.kalardı. 

Gözleri bulutlandı, muhakemesi 
sersemleşti. Hayatta çok tecrübe 
geçirdiği için hemen kendisini top
ladı ve kapıya yaklaşarak sordu: 

- Kimsin? .. 
- Aç! .. 
- Istediğin? ·• 
- Sen! ... 
- Niçin? .. 

v 1 _ Konuşacagız .• 
Konuşa.cağız! .. Birkaç kişi idiler 

demek! .. 
Wong budala değildi. Manasız bir 

mukavemetin, ince bir siyaset ka
dar fayda sağlıyamıyacağını biliyor 
du. Gelenler kimdi?.. Kendisi de 
daha farkında değildi. Fakat, gece 
vakti bu ıssız ve sığınaksız dağlar· 
da gezen birkaç kişiye kapıyı açma
nın kapıyı kırdırtmaktan başka bir 
şey olmadığını takdir ediyordu. 

Namuslu olsunlar, haydut olsun 
lar, güler yüzle karşılamalıydı. Gü
ler yüz, bazan büyük felaketlere bi
le karşı koyan en kuvvetli silah de 
ğil midir? .. 
Kapının sürmesini açmamak za

ten manasızdı. Bir iki saat sonra, 
trenin geçeceği srra, nasrl olsa dışa 
rı çıkmıya mecburdu. Korku, cemi
yete karşı vazifesini yapmaktan o
nu menedemezdi elbet.. 

S ürmeyi çeker çekmez kapı
nm eşiğinde beş haydut gör 

dü. Bugünkü Çinin insanlarından 
ziyade bir iki asır önceki Çinin <.a
pulcularma benziyorlardı. lhtiyar 
makasçı kimler karşısın.da bulun
duğunu hemen kavradı. Sendeledi
ğini belli etmemek için çıplak mas'a 
sının dirseklerine dokundu. GUler 
bir yüzle : 

- Safa geldiniz! .• 
Dedi. 
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- Çorban var mı?. 

- Hepimize yetecek kadar. 
- Ekmeğin? .. 
- Her vakit bulunur! .. 
Bir işaret. Makasçının elleri ha

vaya kalktı. Tek silahı olan taban
cası, iki saniye içinde haydutlardan 
birisinin kemerine mal oldu. 
Haydutların reisi olduğu anlaşı 

lan iri yarı pehlivan: 
- Makasçı! .. diye homurdandı .. 

llk bakışta hemen ölümün tasar
lanmıştı! .. Misafirlerine karşı iyi 
muamelen seni idamdan kurtardL 
Yalnız bir şart: Trenin tam kaç da
kika sonra geçeceğini haber vere
ceksin ! .. 

Wong'un gözlerini, henüz bütün 
hayatınca tanımadığı bir korku iş 
te bu dakika kapladı. 

- Tren ... Niçin? •. 
Bir kahkaha. Kaba gülüşler. 
- Niçin mi?. Trenin, tünel için~ 

de toprağa karışıp bir daha çıkma
ması için! ... 

•• htiyar makasçı, yanıbaşında 
bulunduğu iskemleye yıkılı 

verdi: 
- Tren .. Amma içinde .. masum 

neler var? .. 
- Kim olursa olsun ... Parça par 

ça edilecektir! .. Bu emri aldık! .. 
Herşey anlaşılıyordu artık: Kötü 

lüğü emredenler vardı. Şu halde 
m.emlekPttf:l vinı>t? i!'lv~n hit! lcJlr
gaşalık patı amış ı! .• 

Zavallı Çin!.. Alın yazısının her 
bir satırı, mutlaka bin bir kanlı fa
ciaya ve kardeş çarpışmasına mı 

sahne olmalıydı ? .. 
Wong, yere çöktü ve: 
- Yapmayınız! .. diye yalvarmı

ya başla.ek.. Uçurmak istediğiniz 
trende yüzlerce zavallı insan var
dır!. Yazıktır, siyasi hiç bir işle 
ilgisi olmryan o bedbahtlara! .. Bu 
kötülük gerekse uçurun tüneli! .. 
münakalat dursun! .. Amma bir in
sanın hayatını haksız yere gazbet
mek günahını işlemeyin! .. 

Bu sözleri yeni bir kahkaha kar 
şıladı. Şeytani ve kaba bir gülüş: 

- Gebertin keratayı! .. 
• ihtilalci şefin emri bir feryatla 

kucaklastı. Üç hançer darbesi. Hiç 
' I . 

bir günahı olmıyan bır bedbaht ye-
re serilmişti bile. 

Haydutlar gülüştüler. Masa üze
rindeki kağıtları karıştırarak treıı 

tarifelerini buldular. Bomba maki
neleri göründü, bombalar tren ge
leceği saate göre ayar edildi ve bun 
ları tüneldeki yerlerine koymıya me 
mur ihtiras ve kötülük şeytanları, 
gecenin her sırrı kapaımıya me
mur hırçın rüzgarın oynak kolları 
arasında kayboldu. 

• htiyar makasçı gözlerini a
l çabildlği vakit ortada kim

se yoktu. Yanıbaşında bir nem his 
setti. Kendi kanıydı. Müthiş bir acı 

bütün vücudünü kıvrandırıyordu. 

Yaralarından evvel saate baktı. 

Trenin gelmesine yirmi dakika var

dı. Yirmi dakika sonra kim bilir kaç 

masum taşıyan bir tren yine kim
bilir ne türlü bir felaketle karşı

laşacaktı. 

Haydutlar ne yapmışlardı ve ne 

ol.muşlardı?. Bilmiyordu!. Cemiye 
te, beşer kitlesine karşı muhakkak 

bir suikast vardı. Yalnız bundan e

mindi! .. Buna mani olabilmeliydi 
işte!.. Ayağa kalkmak istedi, mu

vaffak olamadı. Yaraları, seksen 

hançer altında işkence ediliyormuş 

gibi ıstırap veriyordu ona!.. Bun

ların hiç birisinin o dakika indın

de ehemmiyeti yoktu. Düşüncesi 

tek şeydi: Yıllardan beri kendi::ıini 

besliyen ve ekmeğini, velev dağba 
şında, fakircesine ona veren insan 

cemiyetine karşı son vazifesini 'P' 
pabilmek ! .. ·ııP 

h!!V' 
Dışarıda gece uğulduyor, · 

lar uluyordu. ..r il' 
ihtiyar makasçı sürtüne ~3 bl' 

~·arkasında kızıl yollar b.ı~~ dil~ 
raka kapıya ulaşabildi. !kı uç J' 

rıere 
ka daha. Dışardaydı. Bu ye oes.l" 
!ışık olduğu için karanlı~t~ bet ıe~ 
mıyordu. Tünel başında~ ışe..: tüııt 
hası sönüktü. Oraya dogr~ sU:,ğstiD 
rek gitmiye çalıştı. Gece!llll go. ,0~
de başka bir hareketten eser ı!rJı
tu. Haydutlar uzaklaşmış. fiil 
muhakkak! ... Ansızın tltred~·r ıeı 
bir tele ilişmişti. Hayır, bU bı s.~· 
değildi, bir fitil ucuydu. Hem~Il idİ' 
ladı: Haydutlar civarda pus~ 3ııol11 
ler ve tünelin içine otoınatılc . _,, 

•Jı~ı\'!V 
balar koymuşlardı. Zavallı ~ ·yor' 
son bir gayretle ilerilemek !5tı ııdİ' 
du. Hizmet ve muvaffakıyet e :ııııJI 
şesi, saatlerden beri kaybola~ bit 
yerine ona ansızın esrarengiZdıı!Ô 
kuvvet veriyordu. Fitilin ucUJl de» 

ııne~ 
ateşe yetişmek ve tren ge 1 
<>vvvel onu söndürmek ıa.zırndt "' 

iııiltJ 

A nsızın gece rüzgarının ,.,r 
leri arasında bir cail~rıJI 

haykırdı. Ufuklarda bir carı3'ıfiJi• 
keskin gözleri parıldadı. 17en ~ ır 
yor'' · ı ! .. Ihtiyar makasçı tu nel itiş 
nünı..: :armış, fakat fitilin ·ı.teŞ f 
yetişememişti. Bu, tünelin. içt!'l; tU 
mişti besbelli. Bedbaht ihtı~ar (i)Uıtl 
nele girmesi muhakkak bit 9~ 
dü. Dar tünelde bir kenara :ıı~ef' 
mazdı. Içeri girmek, demir te iı' 
lekler altında parça parça .~111' d°Ö' 
tan başka birşey değiLdi. oıuırıtt'.!, 
tW1b~ i1ıi\1fJrnU iÇ~str,röıf'\~, 
mak hırsı hakimdiF. Iyi insan :.J• . . e • 
ilk defa olarak, beşer kıtıesill rııl' 
zifesini yapmak sevgisile b~ ~uııJ 
yu da, bu hırsı da yenebild1• 13,ııı.t• 
rünü dermandan düşüren ~ar drf• 
onun ulvi arzusu önünde ıllt ~ . 
mağlfıp oldu. Bir ölünün rne~ıır. ;: 
çıkması kadar nadir bir bad~5~: ,,, 

yağa fırlıyabildi, tünele gır 1

1ııır 
bombaların kavuşmak üzere b~}'ıe 
duğu fitilleri yaralarının }{~ iŞı 
söndürebildi! .. Canavar ine ~Jeı 
iki dakika sonra onu tünel ıc;ı 
iki parçaya bölmüştü bile! •.• 

k t
.. ll bir )'il• 

Ç ılgın e spres, une . 
dırım gibi yardı, geçt~ ,ıı" 

Mükellef vagonların salofl ~d~ 
da gülüşenler, tekerlekler alt rıııt 
parçalanmış bir vücudün karıl~ ııil' 
sanki birer nazire imiş gibi, lıJÇ p~ 
şeyin farkında olmaksızın, şaı11 
yalarını içmiye devam ettiler· gille 

Yolcular, tam bir emniyetle, 
oynıya geçip gittiler. . oı~ 

ihtilaller bastırıldı, asayış b 
lar c~zalarını gördü. tııı.rı:ıl 
- Fakat hiç kimse, haya sı>Y' 

borçlu olduğu bir ka~ınalll ı-ıstl 
giyle anmadı ve onun yuksele ~~ 
ketinin büyük manasının fa! 
varan olmadı. diler 

Bir makasçı çiğnenmiş de 
ve omuz sallayıp geçtiler. ttel' 

O, kendisine her gelip g~çe~1tıı.ııl 
den bir lokma buğday ve bıt t ~ii~ 
prinç attığı için cemiyete kar~11ııı~ 
ran borcunu unutmamıştı. fo. . 111ııı· 
bir tutam prince mukabil o, !<lrJeJI 
lir kaç aileyi ebedi matemle 
kurtarmıştı!... ecıııı1 

Gecen_in karanlıkları, bU J1l rıic8 
kahramanın büyüklüğünil dedi. f,W 
emsali gibi, örttü. belli etme ver+ 
şer, her kahramana hakktnf tll~ 

·ıc p 
yor muydu ki ona da laY1 

' duğu saygıyı armağanlasırı .. · 

l Heybelide ArteıiY'~ 
of 

Kuyuları A~d•1 . 
ı.ırtP 

Heybeliadayı susuzluktan :c:ufil' 
mak için arteziyen kuyuıar~·~e ıf' 
ması kararlaştırılmıştır. Bel .. '· Wi' 

Şu1<rtı· ıı:· teziyen mütehassısı B. o.ŞıtıJll ~ 
belide tecrübelere, sondaja b 

tır. 
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~ Biti ''lfanı 
t.;. tane uretülaziz" de iki 

bir tane Ş Çatlatılacak (ayın) ile 
lağı ZedeUıun harfi tarifi vardı. Gırt 
hoŞa gitn:ı Ye.n bu altı heceli kelime 
ıiı•• old edi, belinden kırılıp "Ela-
:r u. Fakat · 
ese aYnu il Ytne bir tane med-

fi tarif k 1 e bir tane nıaşlahlı har
Yor. a11 .. adı. Bu da hoşa gitmi-
. '""U da d w, • 

ı~ en Yakı egıştınneli ve Ela-
Jnin asıı a şır adı vermeli. Dersi
kcıca bir bdını nasıı bulduk?. Orada 
ki ~kır dağı var. Demek es
den ,,,, da orası bir ış· lenen ma ., ı.ı\1ası • · 
den daha llniş. Oraya Tuncelin-
di? EJa ... .L Uygun ad verilebilir miy-

•. ""'12: de b"'yl 
tiiıeı Pan:ıu w 0

. e. Güzel Adananın 
llıU§, bu gu bıre otuz beş veriyor 
bire 1 Çalışış hıznu indirmezse 
~- ba bxuş, Yetmiş verecek.mio Ela 
"""• u~ ~· 
:'.>el'iyoıın n • vasati - bire seksen 
'bire Yllz uş. Bakını eli işler işlemez 
ıı... • elde bi-. · 0 . 
"Ql, Çatıa.ğuu 04 u.ıış. yle ıse age- 'l!f- & 

· .. '.\'. l>aınuk . kaldırarak ElA.zize 
• ~lı deıneliYiz. 
Işı bilenler aöy. 
~ lUyoriar. Der-

F rat üzerinde Büyükbtıfur köprüsü 

llıu-a.t l{Ull%\ır ve 
bee ~kları bin 
tect Yüz, iki bin ınet
~ en luııa dökülür
~ \'e iki Yüz ki-

TUNCELi 
etre Yol 

~. ge. PAMUKELI 
,: ·~. Bir ka,. -:ı 
"?ıı kağıt ~ Mil -

kiı°"atırlt t~ burasını beş ytiz bin 
kb~. ır el~ktrik deryası ya.
~din, ni Er~can, Muş, Van, 
elektrik !8-1'bekır, Urfa çevresi 
lca\>\lşu:&lna.ve çevirici kuvvetine 
lt~\1\1et bu:; Bır ~esaba göre de bu 
trıkle ı~ı deınıryoUarımızı elek 'I\_ . "9letnu 
".llllceU.ni bi Ye Yetermiş. Bununla 
d~ böı r. tnaden ve büyük en
ltıUş, Bu gesı YB.pnıak mümkün
~k. \1e ~Yede Oralarda küçük, bil 
do. '""il d "U.Btri ka erecede ınodern en-
~l, Bll sa?aıarı doğarmış. Hava 
~L ller ~l, Yer güzel, yollar 
lıöyıe bit :şıt emniyet tamam. 
de birçok k' ~k endüstri ülkesin
.._, Yirını ~· §İmdiki şöyle dur
~bilirnu ~ci asır hayatını ya
lı.. 19 boyı §. Ôgtendiğime göre de 
"'1 ıtıUbaı.~. olacaJcnuş. Böyle bir o

~ak ki Türkiyenin yüzü-

ll1i de'"· 
~~~ire~k, o zaman Türkiye, 

~ Yer~ı:şka nıemleketlere gi
~ i~ h aktan çıkacak ta "tet
~~k. ş· er ~araftan gelinen yer" 
... ~ 'l'un ırn~ bu elektrikli, endüs
~ lli dii::. bitişiğindeki Paınuk 
- ~lllteu .. Uz. Denizli • Adana .. 
~on hıaan nı~ııesi içinde kaç mil
ıteıer oıllııy Wzü, kesesi gülecek ve 
~ilrlcen b ~ca~: İnsan bunlan dü 
~ıı d Ue ilıklerine kadar he-

l UYuYor atih . 
ilin le~ Yazıyormuş: Mardi-

~~ Yel'de §~tndiki Harran kazası 
ÇIJlde Y&.§a bır ınilyon halk, varlık 

l'afya, li ~·Coğrafya, kozmog
)azıllı ~Yat üniversitesine dün 
~· O\>ııJ~!eriden koşup gelirler-

ilıtıe,.. --.cıııa ta Fırat boyundan 
lkıt "' ne · '· Geı 8lstenıı1e sular getiril-
~lı:: c\ta~~k tarihler de şunu yaza-
. lf ut k devri daha iyisini yap 

l'ı.ı"aeı•• 0"asınnı gerçekten "Altın 
•· O}d • ~.<>rece... Ugunu şiındiden sonra 

~tar~ F'ı_ra~, ~elim Fırat, bi
~k bu d ~:Yüzü, gülen Fırat, an
tol'ıiU. ? e\'irde çifte köprü yüzü 
ltaeaıctı oksa sürt AHah kerim a-
llıı • Ok · b· CUııa be ~esız, kırmızı, Fas pa.-
1 ile Si'lıi :ııyen inıanmı Şahturlar 
1~ııa Çe\>i uı:uuannı Ankara ufuk 
~o:r. :Ba tını~, başka köprüler bek 
b· . ltôp~~ Bırecik olduğu halde 
~" kaç . r de kuruıacaktır. Kim-

" "ir su~: .Yildanberi kimbilir kaç 
,:teıı "b. lıyen, kaç akına göğüs 
·'Ilı· ... ırat n· l 1 

lt .11
• Ote . ' ıc e den daha talihsiz 

h cı~l'll ta:ıırı~e hiç olmazsa bir iki 
ı~tıt-ıayaına;1 ~ar. Kimin olduğunu 

a IMdi . dıgını bir nakarat ak· 
··~ . 
••ı.. enınek · ti 
<\Ôplii . ıs Yorsan dehri" 
~ak ı~r Fırat nehri!." 

~a . ııı bir .. 
4\. llıde bal .~n gelecek, şimdi 
.. kdonıu 1_.~oz çalan Pamukeli'nin t a l\oyr · .. 
t Çapa a usu, Yumuşak topra-
er d~k tan ve nıot·· 1 .... d l'" " en or er onun e 1 0Iacaır. setre Pantalonlu hemşe 

J> ab\tıkeıı• 
gı U nln halkı .. Onu say-

km yüreği pamuktan beyaz ve ka
rakteri pamuktan yumuşaktır. Bu 
halk, çalışmak için dağıldığı dün
yanın dort köşesinde de böyle ta
nınmıştır. Asırlarca tek durnııyan 
eski Dersimin bitişiğindeki Mamu. 
retülaziz halkı için tarih hiçbir 
tek yolsuzluk kaydetmiyor. Bazı iş. 
sizlerin arasındaki dedi koducuiuk 
bile, bazı işsizleri olan başka yer
lerinkinden çok değildir. Bu temiz 
sokaklı, temiz yüzlü, temiz yürekli 
EIA.ziz, memlekete bin sekiz Yilzden 
fazla birinci derecede adam yetiş. 
tirmiş; devlette, ticarette, ilimde, 

herşeyde ... bir hapaziçi (1) bir de 
bin sekiz yüz sayısı çok mühimdir. 

Panıukeline bir Yem.işeli de de
nilebilir. Yemyeşil fistanlı Malatya 
F.ırat - Otesi'ne ne güzel ürün ör: 
neği olmuş. Harput ve Baskil etek
lerinde de her çeşit yemiş yetiştiri
liyor, hem iyi cinsinden ... 

Yaz sıcaklarmm batın sayıldığı 

buyelere Tanrı bir küçük' göl, ve 
giden vali bir küçük plaj vermiş. 

Gelen vali de burasını halkın sıh

hati için daha, geniş faydalı bir ha
le sokmıya çalışıyor. 

N e yazık. Elazizde akrep _gö
r emedim. Hoşuma gıdıyor 

bu nazik hayvan. Yalnız bir suçu 
var : Ternizliğı sevmiyor. 

Madam Pompadura benziyor. O
muzları ponponlu, beli boğum bo-

(1) Avuç, bir elin aya çukuru
dur. Bapaz ya.oyana tutulan iki~ 
vucun çukurudur. Kullanılan türk-

ğunı, yürüyüşü kibar. Amma dediın 
ya, temızlikten kaçıyor. Kral ka
patması olan Madam Pompadur da 
temizliği sevmezmiş. ömründe yı
kanmamış. Kırk yapraklı fistanınm 

eteklerini dizlerine kadar kaldırır, 
bacaklarını açar, altında kokulu tüt 
süler, otlar yaktırırmış. Apışlarmm 
kırk yıllık kokusunu gidernıek i
çin; beyaz peynirle rakı içen ace
mi sarhoşların sensen çiğnedikleri 
gibi ... 

Akrep iyi bir şeydir: İnsanı haya 
tında dikkatli davranmıya alıştırır. 
Akrep iyi bir ölçüdür: Azaldığı yer 
de temizlik başlamış demektir. Di
yarbekirde de akrep o kadar ça
!mk azalmaktadır ki tanesine yüz 
para koparmak için şeytan çekiçi 
çocuklar kavanozlarda akrep üre
tiyorlar!. 

Ş u dünya ne garip! Şu büyük 
Atatürk inkılabı ne akılla

ra, hayallere durgunluk veren şey! 
Düne kadar bu illerden şöyle bah
sedilirdi: Eşkiya çıktı, çete geçti, 
~yh_ayaklandı, seyit öldürdü, köy 
soyu!(\~ kasaba basknılandı, köprü 
yıkıldı, insanlar öldü, ve saire ve 
saire ... 

Bugün de yukarıdaki satırlan 

zincirliyoruz. Yarın da kimbilir ne 
destanlar yazılacak. 

"Türküm" diyen genç, ihtiyar! 
Sade suya inkılapçılık, gelişigiizel 
vatanseverlik olmaz. Bu illerde, şu 
illerde, bütün illerde gez dolaş ! Gı
cırı bükme dövizle üç bin liraya se
nin olmıyan Paris sergisini görmek 
fena birşey değil, fakat otuz ki.ğıt 
liraya senin olan bir vatanı görmek 
çok daha iyi bir şeydir. 

lzmirde 
Paraşüt 

Kulesi 

İzmirde bir müddet evvel yapılma
sına başla.Q.an paraşüt kulesinin in
şaatı bitmek üzeredir. Muhabirimi -
zin gönderdiği şu resimde kuleyi inp 
vaziyetinde görüyoruz. 

1 ~l§ir~@ll D«&~~O~[Q)fA 
- . . . 
PETROLCULER 
HERMISTE ., 

NASIL 
ÇALl$1YOR? 
H ermis küçük bir köydür. Telgrafhane filan, 

aramayın. Ancak, ihtiyaç karşısında bulu
r.an çare şudur: Midyattaki kamp memuru Mu
hittin kamptan çekilecek, ingilizce telgrafları te
lefonla alıyor, daktilo ettikten sonra Midyat tel
grafhanesine veriyor. Mütehassıslar, işe ait en 
küçüli bir tereddüt, fevkalade sayılabilecek bir te
zahür karşısında hemen yıldırım telgrafla enstitü 
direktörü Bay Cevat Taşmanı haberdar ediyorlar. Hermia petrol kuyuauna bir bakıı 

Kampta misafirliğim.in birinci ıı:--·-.. ·--· ... •••aw·-·--·-· ........ I bu muhitte yaptığı hizmetler ne ka 
gecesi ... ~tısat Vekaleti komiseri- ı Yazan: ı dar yazılsa, bitirilemez. Gönül isti· 
nin köşkilndeyim. Vantilatör harıl 1 yor ki, bu dağların arasında, kasaı-
harıl dönüyor. Uzeri evrak, plan ve ı LCitif Erenel j balardan çok, pek çok uzakta mil-
kroki dolu masanın kenarında bir 1. ................ - ...................... _. tevazi bir çalışma yolu bulan kam-
seyyar sahra telefonu var. Çıngıra 
ğr durmadan ötüyor. Oturanlar hemen ayağa kalktı- pm çok hayırlı uğraşmaları, en kü-

Benim için hazırlanan karyola- lar. Konuşmalar kesildi. Mütehas- çük köylerimizde bile görülsün. O· 
nm bir kenarına ilişiyorum. Arkada sıs arkadaşım : rada bir köylüye bir doktor gibi 
şun Ahmet, telefona koştu. Konuş- "- Çıkalım, dedi, şu viziteyi ya bakamıyorlar tabii.. Fakat kıvra· 
ma başladı. Ahmet soruyordu: palım." nan bir köylüyü sancıdan, midesi 
"- Ne var, ne yok? Ankaradan Kapının önündeydik. Köylüler bozuk cahil bir Hermisliyi daha fe-

yeni birşey? .. " na bı' r. mide hastalıgınw dan pekfili. Ahm.UC görünce, sevindiler, güldü 
"- • · • • · " kurtarabiliyorlar ve hiç değilse, "- Enstı"tu"den mi?" ler. Kampın hizmetçilerinden biri, 

" " - ..... 
"- Söyle bakayım." 
Kamptan, Midyattaki ingilizce 

telgrafı almak öyle kolay değil ... 
Telgraf ingilizoedir. lngilizce tel
grafı yanlışsız alabilmek için ne ya 
pıyorlar, bilir misiniz? Telgrafın 

her harfini teker teker söylüyor ve 
yazıyorlar. aHrfin yanlış anlaşılma 
ması için bildiğimiz kelimeleri kul
lamyorlar. 

N e ise, Ahmet kan ter içinde 

l 
kaldı. Ekmek, Davut, boru, 

Ali, sağlam ... diye diye telgrafı al
- dı. Harfleri birleştirdi. Metin meY.-

dana çıktı. 
Bu ,emirdi. BaY. Cevat Taşınan

dan geliyordu. O sırada köşke gelen 
başmütehassıs Rasıl telgrafı oku
du. 

Cebine koydu ve gitti 
Saat 23 olmuş, konuşmalarnnız 

bitmişti.Ertesi sabah erken kalka
bilmek iÇ'in istirahate çekildik. 

Uzun bir yol yorgunluğundan son 
ra akrepsiz, hastalıksız, sineksiz t~ 
miz bir yuvada oyumak fırsatı, o a
ne kadar çektiklerimi unutturdu. 

Sabahleyin uyandığım zaman, 
kampta çalışma başlamıştı. Şöyle 
pencereden dışarıya baktım. köş~ 
kapısının önünde kadınlı, ~rk~kli, 
çoluklu, çocuklu bir grup koylu ha 
fif hafif konuşuyorlar. Duruşları
na, yüzlerine bakınca, her birisinin 
hasta olduğunu anlıyorsunuz. Başı 
sarılı çocuk, elindeki sopara daya
nan bacağı sakat ihtiyar, sapsa? 
kesilmiş delikanlı, bir acmm tesin
le dudaklarını ısıran ve eliyle kar
nını uğuşturan şu ihtiyar kadın, 
belli ki hasta ... 
Düşündüm. Acaba Mi~yat.~~ 

doktor mu gelecekti? Hermıs koyu 
nun bütün hastalan yatttığım köş 
kün önünde toplanmışlardı. Alım.e
de sordum: 

"-Ne oluyor? Bunlar kim? Dok 
tor mu gelecek?" 

O güldü ve soğukkanlılıkla ce-
vap verdi: 
"- Yooook ... Bunlar, bizim kam 

pın hastalandır, dedi. Her sabah 
burada vizite yaparız. Gözünden 
mustari polan, karnı ağrıyan, aya. 

· ğı incinen, kel, uyuz nice hastaları
mız vardır. Bunlara nıuntazanıan 

bakarız." 

Bir an petrol kampında olduğu
mu unutarak köy kliniğine geldiği
mi sandım. Diğer taraftan köylü
nün sağlığına karşı gösterdiği bu 
alAkaya hayret ettim. 

A hmet, oturduğu yerden ba
ğırdı : 

"-Hazır nusınız?" 

sağlık yolunu gösteriyorlar. 
panaıman takımlarını, il!ç şişeleri- Vazifesi sadece petrol mütehas-
ni dışan Çıkardı. Ayakta teda.vi baş sıslığı olan lngiliz ka.dmlarmm has 

1amıştı. ta köylümüze gösterdiği şefakat, 
Kel bir çocuğun başına süblüme cidden insani duyuşun büyük bir 

ile yıkayan arkadaşım, karnı ağrı- misalidir. Kimbilir, kaç köyümüz, 

~:e::~;;~::=~o~!~di~ı::. şu dakikada kalpleri bu insani duy-
gu ile çarpan asistanlara, bakıcı-ğunu anlatıyordu. Ona da perhiz et lara mtithtaçtır ? Zaten kaınpm hiJI 

mesini söyledi. Ufak tefek yara pan 
sıpıanlarmı da kampın açıkgöz ha metini tamamlıyan muvaffakıyetle. 
demesi Sül~yman yaptı. "Sağ ol!" rin en başında bu büyük hizmet p 
diyen gitti, "var ol, ellerin dert 
görmesin" diyen gitti ve nihayet 
kimaecikler kalmadı. 

O zaman anladım ki, petrol kam
pı, sadece petrolün araştrnldığı bir 
müessese değil, ayni zamanda köy 
!ünün evi, kliniği, mektebi, bir ke
lime ile kendi yuvasıdır. Kampın 

liyor. Başmlitehassısmdan tutuna 
da hademesine kadar kaınplı her 

ı 

vazifedar, evvela köylünün derdile 
meşgul oluyor. Sonra kahvaltısım 
ediyor ve en sonra da kalp huzuru 
duyarak çalan iş başı kampanasma 
koşuyor. 

Amerikalı 

de Kaven'i 
Dansöz Joan 
Kim Kaçırdı? 

._ ________ . 
Bir Ajans telgrafı bundan bir iki 

gün evvel, Pariste sergiyi ziyarete 
gelmiş olan güzel bir Amerikalı dan
sözün Gangsterler tarafından kaçırıl
dığını ve ailesinden sadece 500 dolar 
istendiğini bildiriyordu. 

Dansöz Joan de Kaven, Parise, ha
lası ve bir başka kadınla beraber gcı
mişti. Şehirde ikametinin üçüncü gü
nünde ise ortadan kaybolmuş ve hala 
sma da bir mektup gönderilerek, bir 
bara 500 dolar götürüp kendi,:;ini 
bekliyecek adama teslim etmesini, 
yoksa kızın (gezmiye götürüleceği) 
bildirilmiştir. Amerika Gangsterleri
nin dilince, gezmiye götürmek; öl- ' 
dürmek demek olduğundan, hala fe
na halde telaşa düşmüş, bara giderek 
parayı da götürmüştür. Fakat kim
se gelip kendisinden para istememiş
tir. Ertesi gün gelen bir mektupta. i· 
se, barın şüpheli adamlarla dolu ol-

~---------·· 

duğu, parayı alacak adamın onun i· ----------- --

:~ı:.~ndisine yaklaşamadığı bildirn-jGazelecilerin 
Joan de Kaven 

Mesele halen polise aksetmiş bulun 

maktadır. Güzel dansözün halası de- Tren Pasoları 
miştir ki: 

- Gelen mektuplar, gayet fena ve Ankara, 11 (TAN) - Devlet ne. 
yanlış bir ingilizce ile yazılmıştı. O- miryollarmm gazeteciler için kabul 
nun için bu kaçırma hadisesini yapa- ettiği yüzde 60 tenzilatlı biletlerin; 
nın bir Fransız olması muhtemeldir. 
Ayrıca bu işte, Lindbergin çocuğu
nun kaçırılış tarzı takip edildiğini gö
rüyorum. Joan, Parise geldiğinin ü
çüncü günü sarışın, iri yan, güzel bir 
delikanlıyla tanışmıştı. Bu adam
dan şüpheleniyorum. 

Polis mesele hakkında sıkı tahki
kat yapmaktadır. Fakat hfila dansö
zün isi bulunamamıştır. 

Haydarpaşa, İzmir, Adana ve Sam
sun istasyonlarından da verilebilece. 
ği kabul edilmiştir. 

Tenzilat, Anadolu Ajansı, muhabir 
muharrir ve müdürlerine de teşmil e
dilmiştir ve Ankaradan gayri vil!yet 
lerde vesikaların vil!yet makamı ta
rafından verileblleceği kabul olun
muştur. 
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lstanbulda da Bir infilak Oldu 
................................ ______________ ........... ..._..._. 

iNFiLAK: RESİMLERLE ''KODAK'' 
Dün Sirkeci Rıhtımında "TAN,, foto muhabiri, dün Sirkeci kıyısındaki infilak hadi

sesini resimlerle tesbit etti. Önce motördeki benzin varilleri 
ateş aldı, sonra itfaiye yetişti, söndürme gayretine girişti ve 
yaralılar motörden kurtarılarak haştaneye götürüldü ve bu ara-

BİR KAÇ GÜZEL MAKiNE MODELLERi TAKDiM EDER 
Fiyetleri :, 14,.7 5 _liradan . başlar 

ir Motör Alev Aldı i da motör batırılarak benzin dolu varillerden birçoğunun pat· 
İ lamasının önüne geçildi. 

KODAK •JUNlOR11 620: 
14, 75 liradan 20 liraya k'adar lcö
rüklü makinelerjn eağlam, şık ve en 
ufak modelleri, en uygun fiyetlerle. 
Anastiğmat f 8.8 den anastiğmat f 6.3 
objektif ve otomatik deklanşörle mü
cehhez. KODAK No. 620 film ile 6X2 
boyunda 8 poz resim. 

1 Dun, Sirkeci kıyısında demirli bu
lunan benzin yüklü 45 tonluk bir mo
törün küpeştesi ateş aldı, şiddetli bir 
ınıılak oıdu ve bırkaç kişi yaralandı .. 

mış, motörün yanında yemek yiyen 
hamallardan Hasan oğlu Bekirle Meh 
met Ali ağır ısurette 'yaralanmışlar-

................. ·············-· 

Hadiseyi anlatalım: 
Dün, saat 7,30 da Amerikan petrol 

ı;irketine ait İzzet kaptanın idaresin
deki 418 numaralı Gayret motöril, 
Serviburnundan 194 varil benzin al
mış, bir kısmını yedeğindeki dubaya 
yerleştirere« saat 10 da Sirkecideki 
dcmiryolları yükleme rıhtımına gcl
mıştir, motöriln boşnltılmasmı ve va
r·ııerin vagonlara yüklenmesini de
ruhte eden anbar, hemen hamal pos 
taları kurmuş, evvela dubadan 84 ve 
motörden de 7 varil alınmıştır. 

Vak tin öğle paydosuna rastlaması 
yüzünden hamallar, motöre yakm bir 
yerde yemek yemiye çekilmişlerdir. 
Bır aralık, motörün birinden bir du
man sütunu yükselmiş, arkasından 
müthiş bir infilfık olmuştur. Uzakta 
bulunanlar kaçışırlarken motördeki
ler de ağır yaralı olarak denize atıl
mışlardır. Bir taraftan yaralıların 
f ryadı duyulurken diğer ta.raftan ha 
vaya uçan benzin varilleri de manza
r, nın dehşetini artırmış, hadise poli
se haber verilmiştir. Çok geçmeden 
yetişen itfaiye derhal tertibat almış, 
atesi bastırmıştır. Bu arada yaralılar 
da cankurtaran otomobllilo hastane
ye ıl\aldırılmışlardır. 

dır. Yusuf, Ramazan ve Ali hafif ya
ralılar arasındadır. 

İnfilaktan sonra vaka yerine gelen 
emniyet mUdürU Salih Kılıç tahkikat 
in bizzat meşgul olmuş, alakadarlar
dan izahat alarak motörün benzinle 
birlikte batırylmnsı için emir vermiş
tir. Bu suretle ikinci bir infilakın önU 
ne geçilmiştir. DUn kendisile görüşen • 
bir muhnrririmize motörün kaptanı 
İzzet şunlan söylemiştir: 

"- Bu sabah Scrviburnundan 194 
varil benzin aldık. Buraya geldik. Va 
rillerden bir kısmı nakledilmiş, çoğu 
duba ve motörde kalmıştı. 

Hamallar paydos ettiler. MotörUn 
yanında yemek yiyorlardı. Birdenbi-
re baş tarafta dumanla karışık bir a- • 
lev yükseldi. Bunu rnilthiş bir patla-
ma. takip etti. Kıyamet kopuyor zan
nettim. Sonra ne oldu, bilmiyorum. • 
Kendimi on metre ötede buldum . ., 

İnfilakın sebebi henüz anlaşılama
mıştır. Hamalbaşmın söylediğine gö
re, patlama, motöriln baş tarafında 

ve anbar kısmında olmuştur. Pnrlı
ynn benzin varilinin sayısı belli de
ğildir. • 

Polis, hadise etrafında tahkikata 
başlamıştır.. lnfi1akin sebebi, tahki- • 
katın vereceği neticeye göre anlaşıla
caktır. Motörlin kaptanı İzzetin yüzü yan 

=-======:-=::==========;=============================:;;::=-==:= • 
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BAŞMAKALEDEN MABAAT 

e günkü 
ay atta 

n~ılaplar 
(Bnş:ı 1 incide) 

na yapılıyor. Böyle bir teşkilat jçin
de küfe başına dfişen nakliye masraf 
h: külfeti, sırtındaki bir yükü uzak 
me~afclere taşıyan bir va.tanda§m 
kuvvet ve zamanının hakiki kıyme
tinden her halde azdır. 

P11zar yerleri, kooperatifler ve dük
kü.nlnr küçük bir kiırla mal satıyor
! ır. Çünkü cirolan büyüktür. Mem
leketimizde sokak satıcıları satışın 
bUyUk bir kısmım yaptığı için dük
kan az iş yapıyor ve masrafını az 
mı!,tarda muamele üzerine taksime 
r:ıtcbur oluyor. 
~rhrm satış hayatı bedevi şeklin

dt;n kurtulup normal hale girecek ve 
bPIPrliye en iptidai bir fiyat kontrolü, 
y·ıpacak olursa dükkanda satılan er
znh küfeci fiyatına ve belki de daha 
nşağı inecektir. Alınan erzakı e~ e 
gondermek için zaten kolaylıklar var
dır. Dükkanların muamelesi büyü
yünce bu kolaylıklar da artacaktır. 

·, şin en mühim tarafı, sağlık 
dU lince idir. Bu seneki tifo 

salgını şehre ve memlekete pahalıya 
ı'lal olmuştur. Belediye ve hükumet 
bütçesinden birçok masraf edilmiı:ı ve 
memlekete gelmlye hazırlanan birçok 
s "YJ'ahlar yollarını değiştirmişlerdir. 

Halbuki tifo salgını dediğimiz şey, 
hl p hamal ve sokak satıcısı gibi ip
t id i bir hayat geçiren ve kendini 
korumasını bilmiyen insanlar arasın
d olmuş ve bunlar hastalığı sırtla
r•nda ve küfelerinde her tarafa taşı
mmlardır. 

Küfeyi gözönUne getiriniz: Sıhhi
ye Yekaleti. bu yolda örülmüş iskem
lı·lt r üstünde oturmayı bile menet
mi<rtır. Çiinkü örgülerin arasını te
n;ızlemek ihtimali yoktur. Halbuki 
ayni örgüden bir sepet temizlikle a
Uıkası olmıyan hayat şartlan i~:nde 

ya~ıyan bir insanın daimi dükkanı o
Juycr. Buraya hergiin yiyecek şeyler 
ko-ıuyor. Hiçbir zaman temizloomi
yor. Geceleri küfe, sahibinin yattığı 
yerrle duruyor. 

Bir inkılô.p memleketinin b:ltün 
bu iptidailikleri görmesi ve bunlarla 
mtiNtdeleye cesaret duyması la?.Jm
dır. Değişikliğin vatandaşlar için hfı.
ı<tl Pdeceh"İ rahatsızlıklar elbette göz
öniinde tutulmttlıdır. Fakat insanlı
ğın terakki hareketi bu yolda endişe
ler ve dü~ünceler karşısında tevak: 
kufa uğrasaydı hiçbir zaman el kuv
vetinin yerine buhar kuvveti geçmez, 

r v tren emi vP arabanın vl'ri-

Çin Harbi 
Büyüdü 

(Ba§ı birincide) 
!evler içindedir. 

Bu çarpı~ma asıl Çin devletinin 
ordusu ile Japon kuvvetleri arasın -

• 
• 
• da vukubulduğu için büyük bir ehem 

miyeti haizdir. Bu sayede hadiseler 
mahalli mahiyetini tamamile kaybet • 
mi§ ve tam manasile milli ve bütün 
Çine şamil bir mahiyet almı§tır. 

100,000 Çinli • 
Tokyodan gelen haberlere göre, 

Şanghay şehri etrafında 100,000 Çin 
askeri bulunmakta ve bunlar şehri • 
adeta ablokaya almış görünmekte -
dirler. Japonlar da buna karşı lô. -
zım gelen tedbirleri almak ihtiyacı- • 
nı hissetmişlerdir. Şanghay önünde-
ki Japon zırhlılarının adedi yirmi ~·e· 
diye baliğ olmuştur. Japon konsolos 111 
haneleri Çini tahliyeye devam ediyor 
lar. 

Bir rivayete göre Nankin hükfıme • 
ti, hükumet merkezini Hankova nak

letmeyi düşünmekte ı·e bu işi ba - • 

şarmak için on gemi hazırlamış bu
lunmaktadır. 

Çin hükfuneti neşrettiği bir teb - • 
liğde Şanghayda öldUrUlen Japon 
bahriye yüzbaşısı ile neferinin casus 
luk yapmakta olduğunu bildiriyor. • Japon matbuatı 

• Asahi gazetesi müstesna olmak ü
zere, Japon gazeteleri Çinlilere sür
atle hadlerini bildirmek lti.zım geldi-
ğini anlatmaktadır. Siyasi mahafil • 
her şeyden evvel ÇJn askerlerine kati 
bir darbe indirmek lazım geldiği ka 
naatindedirler. 

Japonya harbiye nazın bugün im
parator tarafından kabul cdilmif bu
lunuyor. 

ni almazdı. 

• 
• 

M emleketimiıin halkı yeni vazi- • 
yetlere uymak hususunda hay 

ret verici bir kudrete sahiptir. !B
tnııhulda yiyecek ve içeceğin tevzi • 
'>istemi medenileşecek olursa bugün 
sırt satıcılığı eden birçok vatandaşlar 
bu gidişe uymanın imkanını bularak- • 
!ardır. Bulmıyanlar da aç knlmıya. 
caklardır. Bugün bütün madenlerimiz 
ve ~ütün yapılarımız kol kuvveti !lrı- • 
yor. 1stanbulda burnumuzun dibinde 
bclf'dıyenin temizlik amelesi kadro
sunda açıklıklar var da amele b:ılu· ı • 
tınmıyor. 

Hayatımız, bugünkU dar ve geri 
şekillerinden kurtulacak olursa yal- • 
nız lstanbul değil, burasile çalışan 
ıstıhsal yerlerimiz de geniş nefes a
lacaktır. Çünkü eskiden kalma ipti- • 
doi §ekiller, bütün inkişa.flan boğu-
yor ve lüzumsuz bir pahalılık ve is
tihHik azlığı doğuruyor. 

Ahmet Emin YALMAN • 

• • 
iN Fi LAK 

Faciasından Sonra 

infilak üzerine derhal yetifildi ve ıöndürme 

ameliyesi başladı 

~ 11 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

KODAK « VOLLENDA rı 620 : 
34.50 liradan 52 liraya kadar muh· 

1 
telif modeller körüklü makinelerde 
bu fiyetlerle bunlar kadar zarif. şık.1 
hacmi ufak ve yüksek kabiliyette ma· 1 
,kineler edınmck bir mee'cledir. Hepsi 
ıotomatik deklıınsörlü ve Kodak anas
tiğmat 4.5 veya Kıenar 4 . .5, Zei111 
Tessar 4.5 objektiflerle mucehhezdir. 
KODAK No. 620 . film ile 6X_2 J>o~ 
yun da 8 poz resim. · 

«RF.GENT• Kodakların " prcn~ 
Aerodinamik şeklınde, telemetreli, çÔk1 
hassas ve çok sağ-lam bir makine. Te· 
lemetrc makinenin içinde olup. dııında 
fazla hiç bir şey kalmamıştır. Otomatik 
deklanşör ve Kompur Rapid 1/400 sa
niyeli, Ko;e~ar 4.5 ve 3.8, Zeıss Tessar 
4.5 objektiflerle mücehhez modeller. 
KODAK No. 620 film ile 6X9 boyunda 
sekiz ve. istenildiği zaman 4.SX6 bo .. 
yunda 16 poz resim çeker., 

• KODAK ŞIRKETf - lstanbuJ • BeyoHlu,fOnil, ~ı1"ılz Sıikık No. §' 

~=====:::================::;;~ 
• 

• 

Tabip Alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum 

' Müdürlüğünde~;o 
Ankara civarındaki milesseseler için iki tabip alınacaktır. Isteld~tl~ 

'şartları anlamak Uzere umum mUdUrlük sıhhat şubesine müracaatla~ 

• lstanbul Liman Sahil Sıhhiye Merkezi Satınalr1'3 
• Komisyonundan; -... - . ıe1"' 

1. - Merkezl:ınlz <için 69 kalem evrakı matbua..pa~lJk sureUY 

Arkasından da derhal yaralıların kurtarılmasına başlanıldı. bettirilecektir. . sa~· 
2. - Pazarlık Galatadn Istanbul Lim~ ~~il sıhhiye merkezı ~p· 

alma komisyonunda 17 Ağustos 937 Salı gunu saat on beşte yapı13• gtıxı' 
dan isteklilerin 59 lira teminat parala.riyle mezkur koınisY.ona belli 

ı,te .. ağır yaralılardcın biri sedye üz.erinde 

Fakat itlaiyenin gayretile motör, daha geniş bir tehlikenir 
önüne geçilmek makıadile batırılıyor ... 

• de müracaatları. ıst~ 
3. - Evrakı matbuanın numune ve §8.l"tnamelerinl tetkik etınel<ı 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

ye~lerln mezkur merkez levazımma müracaatlan. (5157); __/ 

Saçlann dökölmesi 

Guddeterdtld fizyolojik kudretin 

tükenmesinden ileri gelir. 

beı.diren uey ~ 

GRiPiN 
• Optamin SaCj Eksiri i tecrübe edinciye 

kadar çekmeğe mab 

kfun olduğu ağrı ve 

sızıla.rdır. • 
• 

• 

Bu amdretsizliğe dUsen guddelerde 
yeni hayatiyet uyaudırarak dökül
meyi izale e(ler, snçla.nn en büyük 

dii~mn.m olan kepekleri diiljürür • 

Tecrübe Ediniz. .. 
TAN 

GRIPI~ 
En şiddetli baş e'' 

•• ABONE BEDELl 

diş ağrıl~rını k
0
eN 

GRIPI "~ 

Battıktan sonra Ja infilaktan kurtulan benzin varilleri 

deniz. üstünde böyle yüzüyordu. 

• 
• 

Türkiye Ecnebi --
~400 Krıı . l Sene 2800 Kr1-
750 • 5 Ay 1500 • 
400 .. s "' 

800 • 
150 .. 1 A.y 300 .. 
Milletlerarası Posta lttlhadma 

dahil olmryan memleketler için 

SO • Hl • 9 • S.5 '!radır. 

•~ ............... 

Romatizma, sinir, adale, .~ı ~~-
na karııı bilhassa mu-:• N 
GRIPI,.~ 

Kırıklığı, nezleyi, soğukalgınlıl<ıı \e 
• Ao.-1 61 

da.n miltevellld bUtUn ao• •• 
sancılan geçirir. 

--
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Ya.zan : Ziya Şakir 

$AHKULU ZATEN 
liAZIRLIKLI BULUNUYORDU 
'Ju - Ecdadınıa k 
.k n, kendi bac _anşmam .. Her ko-
at ben .. A agmdan asılır ... Fa-

aırş \'erişirn~k' ~rdebU tekkesi ile 
-- y estını. aaaa? 
- Ev t ... e. 
- Sebe ? - Altı P ... 

leh k; Osınanıı h""k·· 
. O§ geçinnı u umdarlari 

}'İın. ek ınecburiyetinde-
ıı~~u cevap· 
'""llllarına ' gerek Şah Ismailin a-
tekj eözı ,dve gerek Şahkuluna ö-

!'!.. er en d h ' 
~ ~ . . a a acı gelmişti. 

~et'IA..: aııın adamı . 
"''nden f 1 an, bırdenbire 

....... Artık ır anıı§lardı. 
~ı. burada, bizim işimiz kal 

))iye 
!'!.. nıırıtdanın 1 le YtUıkuıu d ış ardı. 

et etrn~. a, ayn.1 sureUe hare-

..... Pekaı· 
~ktir d ~· dostum.. Atlarımızı 
h~ . e, bıı gider 
""lrli§ti. un. 

• ki 1 nct nıuv ff da §tsınd k a akryetsfzlik kar 
~ lnları d .a alan Şah lsmail a
ebl'İ1.e' d~rın bir teessür içinde 

onerle k 
d Ya avd t r en, Şahkulu da 
~ etınez, 

0
.e etın~şti. Ve avdete

hi tophYar:llaıı ile aşiret beyle-
lnlattıktan ' meseleyi olduğu gi 

ı ....... Artık sonra : 
~ Cöruıu etra~ımıza dikkat ede
n lrfııc b~~·~·; eski dostlar bi
tl~ıp Yaparak :§rrıaıı oluyor ... Ne 

P gidelinı ır an evvel buradan 
bell\i . . 
~ ttı. 
\lllhk\llu hl 

t_k i~in, hud~in önüne geçil
li)' ~e katı tlardaki Osmanlı ııs 

otdu ,.,, elltirıer ~·~..ı1d·ğini· b. ~l'ıl..~ - • .{'akat •ıı;a• ı ı 

llo~dan gi~ hududa kadar, dağ 
tbıj h Yal'Jp .~e~, orada zayıf bir 
'ilınit edi obur tarafa geçece-

deıı l>l~it ::rd~. 
t\. o~liye h a§lret halkını gizli-

·~'ltat o· hazırlıyordu. 
' ~h ~ u. hazırlıkla meşgul i-
' teınıı§.. au t.araf~dan. bir a

bıı §ah, bUt~u ha ben getırmişti: 
?lıi l\rara .Un leşkerini toplayıp 
~: ~a· ·u·d geJıyor z··ık d' h. k. ·~ de\'} ··· u a ır a ı-
"'1 de burad eden hesap soracak. 
§; a hazırlıklı bulunacak-

ltıa hltuıu za 
td ltta idL' ~~n hazırlıklı bulun -
~ h '· Cilnk" T ~ eyetin U, ebrize avdet 

~bet 8ôııerin' ~h Ismaile söyliye
tt dağura:c ~ Yle korkunç bir a-

}l agını tahmin etmiş • 

radıntn bır kısmını yanına alarak, 
dağlarda sarp kayalıkların arasına 
iltica etmişti. Fakat, bir oğlu ile 
iki torunu, Şah Ismail askerlerinin 
ellerine geçmişti. Bu zavallı genç
ler; ihtiyar Alaüddevlcnin boşbo

ğazlığına kurban gitmişler; kendi
lerini silahlarile müdafaa ederken, 
birer birer can vermişlerdi. 
Şah Ismail, intikamını almıştı. 

Alfıüddevlenin ülkesini, baştanbaşa 
sarsmıştı. Harput kalesile civarın
daki köy ve kasabaları, kanlilen al
mıştı. Sarp kayalıklarda, izi kaybo 
lan bedbaht hükümdarın sarayı ile 
bütün emlakini, ateşlere yakmıştı. 

.Artık, intikam hisleri tatmin e
dilmişti. Bu sıra.da, (Yahya Paşa) 
kumandasında bir Osmanlı ordusu 
Ankaraya gelmişti.. 
Şah lsmail; derhal Ankaraya ca 

suslar göndermiş.. Oraya gelen bu 
ordunun, kendisine karşı bir ihti
yat tedbiri olmak üzere gönderildi
ğini öğrenmişti. 

Genç hükümdar, burada da dira
yetini göstermişti. Hemen Istanbu
la ve Ankaraya adamlar koştur. 

muş: 

danlar arasında harp vuku bulmak 
için, mutlaka ciddi bir sebep 18.zun
dır. Halbuki, kendisi ile harbetmek 
için, aramızda böyle bir sebep mev 
cut değildir .. Ben; Osmanlı toprak
larını büyük bir mecburiyetle çiğne 
dim. Bana ve ecdadıma hakarette 
bulunan bir adamı tedip ettikten 
sonra, tekrar geri çekildim. Ve, bu 
hareketimden dolayı da, baba gibi 
bildiğim Osmanlı hükümdarmdan 
özür diledim. Şeh7.ade, babasına 
gösterdiğim bu hürmeti takdir et
meli; memleketine ve muhitine bu 
kadar felaket getiren meşum bir ka 
dm yüzünden bizimle mücadeleye 
girmemeli. 

Şehzade Selim; Şah Ismailin gön 
derdiği bu habere, ehemmiyet bile 
vermemişti. Şah lsmaile tabi olan 
bir kısım araziyi atlılarma çiğ
netmiş.. Her tarafı altüst etmiş .. 
Birçok şii köylerini kılıçtan geçir
miş .. Şah Ismaile tehditkar haber
ler göndermiş.. Ondan sonra da, 
tekrar Trabzona çekilmişti. 

(Arkası var) 

E K o N o M i ' "'~' ~ Gün I ü I< i _Bu_ğ_d_a_y_v_e_P_a_t_a_te_s 

! PL!AS!Y~ ~Türk Patatesine Karşı 
te~~~~:=~-~ Genı·ş Rag\,J bet Var 
Küçük boy olanlarm kilosu top- ~ 
tan 14 ve büyük battal denilen ~ 
Seliruk fasulyuının kilosu 18 ~ 
kunıştan satılmıştır. ~ Yeni "Cümhuriyet Buğdayı .. Yüzde 20 

SUSAM ~ 
Susam tıyatıan ytikselmlye ~ Fazla Mahs ul Veriyor 

başlamıştır. Uç gün eveline ka- ' 
dar Antalyadan getirilen yeni ' .. Dün şehrimize ~ltı vagon buğday, ı--
mahsul susamlann kilosu 16 ku· dort vagon arpa, hır vagon kepek gel 
nışa verillyordu. Dün gek>n su- ~ I ml§tir: Gelen m~lları~. azlığına rağ- Rusyada 
samlarm kilosu 17,5 kuruştan sar~ men fıyatlarda bır degışme olmamış 
tılmıştır. t tır. İstasyonlarda vagon bekliyen çok M, / k 

İHRACAT BAKLASI - buğday mevcuttur. Çavdarlı karışık egVQCl l 
Yeni mahsul kuru bakla sa. f buğdaylar ~stekle aranmaktadır. Yu- Üçüncü 5 yıllık plan devresi zarfında 

tışlan devam etmektedir. Kara. ~ muşak bugdaylardan sıra _mallar Sovyetler Birliğinde yemiş veren a.. 
blgada t.eslim şarttıe kilosu 4,25 5•27 • 6•12 kuru§tan sert bugdaylar ğaçlara, fidanlara ve üzüm bağlarına 
kuruştan ihracat için iki yüz bln - 5•25 - 5•30 kuruştan satılmıştır. Po- tahsis edilen arazi miktarının ıki mis
kilo kuru bakla satılmıştır. i latiınm eks~ra ekstra buğdayları 1-2 line, yani üç milyon hektara çıkaril-

KETENTOHUMU çavdarlı bugdayları 7,02 kuruş ve 2-3 ması nazarı dikkate alınmış bulun. 
Yeni mahsul ketentobumu ye- çavdarlıl.~~. 6,38 kuruştan alınmıştır. maktadır. 

tişmlştlr. Yağ l~ln toplanan ke- ~ Çerkeskoyunden gelen 4·5 çavdarlı Hükumetin bUtUn kolkhozlarda ve 
tentohumlannm kilosu 10,50 ku- t Kızılcalar 6,10 kuruştan, çavdar 4,30 
ruştuı İstanbul teslimi altmı~ t arpalar 4,18-4,20 kuruştan satılmış-
tlç bin kilo satılmıştır. ~ tır · 

S YENi BUCDAY 
,......~ "- "- "'"""'""" 
Romanyanın Bizden 

ALacağı Mallar 

Hakkında Bir Kararı 
Ankara, 11 (TAN) - Romanya 

hükumeti, Türk parasını kuvvetli, dö
vizler kategorisinden çıkanp, zayıf 

dövizler kategorisine ithal eden, ka
rarnameyi neşretmiştir. Bükreş elçi
miz, Romanya pazarlarında daha ge
niş bir saha temin eden bu hadiseyi 
telgrafla hilkftmetimize bildirmiştir. 
Bundan sonra Romanya, Türkiyeden 
yapılacak ithallttan yüzde 38 prim 
&linıYae&ktır. 

Daimi Sergi 
lstanbulda kurulacak daimi sergi 

binası hakkında lktısat Vekileti tet
kikat yapmaktadır. Vekaletten vila· 
yetlere ve sergi ile alakadar makam
lara birer tamim gönderilerek İstan
bul sergisi hakkında mUtalealan is
tenilımiştir. 

Dört beş sene evvel ltalyadan getir 
ilim.iş tohumluk buğday, iklimlerimi
ze uygun gelerek diğer buğdaylara 

nazaran yüzde 15-20 nisbetinde fazla 
mahsul verdiği anlaşılmıştır. Bu huğ 
daya "Cümhuriyet buğdayı,, adını ve 
ren çiftçilerimiz kendi ihtiyaçlarını 
bu nevi ile temin etmiye başlamışlar 
dır. Fakat kalite itibarile yüzde 6-7 
glütenli olması borsada 5,20 kuruş

tan fazla fiyat bulmasına mani ol· 
mustur. Adapazarında yetiştirilen bu 
buğdaylardan dün bir vagon borsaya 
gönderilmiştir. 2-3 çavdarlı olan bu 
mallar tohumluk olarak kullanınIDıak 
üzere kilosu 6,50 kuruştan almmı ... 
tır. 

PATATES 

Türk patateslerinin dış memleket
lerde gördüğü rağbet; üzerine Kolum 
bia ticaret odası da Türkiyeden pata

tes ithal etmek istiyenlerin bir liste

sini tüccarlarımıza göndermiştir. Ge 
çende Hindistanm Bombay şehrinden 
dahi patates istenilmişti. Patates pi
yasamızda seçme büyük malların ki

losu 4,50 ve küçüklerinin ise 2,5 ku
ruştur. Eğer piyasaya fazla an.al ge
lecek olursa fiat biraz dU§eceği için 
patates ihracı mümkün olabilecektir. 
Annılan nevi Adapazanrun sarı pa
tatesidir. 

her kolkhozcunun şahsına tahsis edil 
miş küçük arazide meyva bahçeleri 
vücuda getirilmesi hati:kındaki direk. 
tiflerinin tatbikı neticesi olarak, ikin • 
ci beş yıllık plan devresi zarfında, 

bahçe, fidanlık ve bağ miktarı, 
1.050.000 hektardan bugün 1.500.000 
hektara varmıştır. 

İkinci beş yıllık plan devresi zar. 
fında, şehirlerde ve fabrikalar ve 
kombinalar civarında da büyük ve 
geniş bahçeler vücuda getirilmiştir. 
Mesela, Donetz kömUr havzasında, 

işçiler, halen geniş arazide yemiş ve 
ren ağaçlar yetiştirmektedir. Ural'da 
ve Sibiryada 12.000 hektardan fazla 
bir arazide fidan ve yemiş ağacı ve 
ayni zamanda da bağ dikilmiştir. 

Paris Borsasında 
Türk Borcu 
269 Frank 

Dün Paris borsasından Türk Borcu 
269 frank olarak bildirilmiştir. Şehri· 
mizde sabah 14,90 liradan açılan bor 
sa akşaım 14,80 lirada kapanmıştır. 
Anadolu tahvillerile milli tahvillerimi 
zin fiyatlarında hiçbir tebeddül olma 
mıştır. Yanız Merkez Bankasının his 
seleri 91,40 kuruşa kadar yükselmiş 
tir. Aslan çimentosu 13 liradır. Bir 
sterlin 132,81 frank olarak bildirildi· 
ğine göre frangın yavaş yavaş nor
mal bir şekil aldığl anlaşılmaktadır. 
İngiliz lira.c11 vine 631 kuruş olarak 
tespit olunmuştur. 

9.ltiitat b 
de~Oluda: ~rkezde idi. 
lM. ~ 11:: donen heyet, Alaüd-

- Sultan Beyazıt, benim babam
dır. HaşA, onun memleketine teca. 
vüz etmeyi, aklımdan bile geçir
mem ... Vakıa, Alaüddevleye, hak et 
tiği tedip dersini vermek için, Os
manlı toprağını çiğneyip geçtim 
amma; babam Sultan Beyazıdın, 
beni haklı ve hareketimde mazur 
göreceğine güvendim ... Artık bura
da işimi bitirdim. lşte, çıkıp gidiyo. 
rum. 

Kepçe Gibi Eller 
, 

BORSA 
,~~ 

ZAHİRE 
~l' "".Yledj -· dtrı ettneı. Ş gı o acı sözl&ri nak 
o._ldeta ç~d alı lsmail teessürUn

!tıe~~lllı hU~k. hale gelmişti. 
lıaı \1 aıhaetbıi ~etiyle hoş geçin
~ ~ (~ bile ~nutarak, der-

....._ l'trtış: e(:rneddini Geylini) yi 
ti l'eı 
~~~ Ordu hazırlansın. Cenge 

~!~ etlıir vernı ... ~: 
ıııo""~ ~- l~w. 

llta ~nısedd. · 
~il ' "eıiti • ının vefatından 

f!ede~ecrned~~~hk .m~kanıına ge 
du~ ISaltin v 1 Geylanı, son dere
"a~ iÇi11 ş e mutedil bir adam ol
~ıı!~çitıneka? Ismaıu bu fikirden 

ıı: ıstemişti. Fakat Şah 

ıı;- }.{linıkü 
~euerne n de~, bu hakareti 
dııtı ~~ in~" Eger Zülkadir oğ'..11-
bi~ iane:~ ~mazsam, ecda-

e, ısrar tsın. 
etnutşi 

t\11ııUn b .. 
l·u ~ ...: •rınde · Harput .. l ıı ••lld b" • on e-
~U ordusu e, .1rdenbire Şah Isma-

bu ~~arı .Aı~1~r;'işti. Zülkadir hü
oı Ucu .... ,,h evle, Şah lsmailin 

ab· '"-.ıd 
'h 

11btişti an Pek geç haberdar 
oQU • • 

ilaca,~ llli taar 
lı ~nı IJ.a ruz karşısında ne va-
.:ı aı bUtUıı kşıran Alaüddevvle, der-
"•nı uvvetin · ita tnUdafaa 1 tophyarak ken 
ı. t Şah ,_ etnıek istemişti. Fa-
~aın qnııur .. . 
be dalgası . ~ :rnuthış bir inti-

~Ulta\'ern &'ibı Çarpan kuvvetıeri-
~lll·~ et edenı · Ilı....~~ ril1.e . . emı§ti. 
~ llıği ile bu büyük f e-

Diye haber göndermişti. 
Son derecede ihtiyar ve hasta o

lan Sultan Beyazıt, böyle sebepler. 
le harbe girişecek vaziyette değil
di. Henüz kendisi hayatta olduğu 
halde, oğullarının saltanat kavgası 
na düşmelerinden endişe içinde idi. 
Buna binaen, Şah lsmailin verdiği 
bu tarziyeyi büyük bir memnuni
yetle kabul etmiş .. Kendisine karşı 
bu kadar mütevazi davranan genç 
hükümdar ile mücadeleye girişmi
ye lüzum görmemişti. 

Fakat ... 
Zülkadir hükümdannm, o 

(hasna ve müstesna) kerimesinin 
mcşum güzelliği, sadece böyle bir 
facia yaratmakla kalmamış .. Yeni
den birtakım kanlı hadiselerin zu. 
buruna sebebiyet vermişti. 

Trabzon valisj Şehzade Selim, 
- henüz yüzünü görmediği (dilda
de) sinin • ve henüz dost edindiği 
Alaüddevlenin intikamını almak i
çin mühim bir kuvvetle cenuba doğ 
ru hareket etti. 

Evvela Erzincan&, sonra Baybur 
da geldi. Şah lsmail ile çarpışmak 
istedi. Fakat Şah, maiyetinde yir
mi bin güzide süvari ve otuz bine 
yakın piyade askerinden mürekkep 
bir ordu olmasına rağmen, Şehza
de Selim ile harbe girişmek isteme
di. 

Yalnız, Şehzade Selim ordusun-
dan birkaç esir aldırarak, bunlarla 
Şehzade Selime şu haberi gönderdi: 

Okoyuculanmızdall Bayan Sabi
ha geçen gün vapurla Boğaziçine 

giderken, karşısına, elleri ve ayak
lan iri başka bir bayao tesadüf et
miş. Okuyucumuz meraldanıruş, 
bu ha..-.talığın sebebi nedir, bulaşık 
mıdır diye benden soruyor : 

- Ayaklan da genişti amma el
leri birer büyük çorba kepçesi ka
dar yuvarlak, geniş ve insanı kor
kutacak kadar büyüktü. Onu gör
düğüm günden beri her gece rtlya 
ına giriyor. Ben de bir gün onun gi 
hl olursam diye korkuyorum •• 

Diye yauyor. Saym ok.oyucumuz 
hemen temin ederim ki bu hastalık 
tutulana can sıkacak derecede çir
kinlik verir, görenleri korkutur, fa 
kat buıa..,ık olduğuna dair şimdiye 
kadar hl~ bir haber yoktur. 

Okuyucumuz bayanı meraklandı 
1'8.11 bu ha..-.talığa akromegali derler 
Ellerin ve ayaklann irileşmesi de. 
mektlr. Ancak hastalığın adma ba
karak irUeşmenin yalnız ellerde ve 
ayaklarda olduğunu sanmamalıdır. 
ln.'4&1Un yüzü de büyür, bele çene ke 
miğl ile borun yüzün başka kısım
tarmda.u daha ziyade büyüdtlğüo
den sima aca.ip bir şekil alır. Alt 
çene üst ~eden daha ileriye doğ. 
nı «:•kttğmdan pabuı; gibi bir şey o
lur · Dudaklar da "bir dudağı yerde 
bir dudağa gökte" rıencllerln dudak 
lan gibi lrileşeıek uzadığından, 

tizerlerlnde kocamaa bir t:okmak 

gibi kocaman bunmJa görmleıe ha 
klkateo korkunç bir tesir yapar. 

Zat.en hastalık bu kadarla kal· 

maz. Kemikler kalınlaşır, deri ka
lmla§ır, ses bozulur. Hastalığa tutu 
lan erkek ise, ses bir ko~'Uktao çı. 
kıyo.rmuş gibi gelir. Kadm ise er
kek sesi gibi kal•laşar. Dennansız 
hk gelir. Kadnıhaı' muayyen gün. 
terden kesilirler. Hatta bu hal blr
çoklannda hutalığm gelmekte ol 
dnğoau ytllarl'& ,., 'dcıeıı hsher VP

rir. Erkekler aşk duygusuna kaı-§ı 
soğuk kalırlar. 

Bu hastalığın al&metlerl arasm
da göze en ziyade çarpan ellerin ve 
ayaklann büyümesi olduğundan a
dına öyle denllmi§tir. Bayaola.rda 
ol.onca eldlvmıleri ve iskarpinleri 
mütemadiyen değiştirerek her defa 
sında daha büyüğünü almak mecbu 
rlyetl pek ziyade can sakar. 

Hastalığeı beynin içerisindeki 1-
paflz guddesinin ön kısmında bir ~ 

UJ' peyda olmasldır. Boodaıı dolayı 
bulaşık değildir. Bereket versin ki 
bu hastalık esasen pek nadir bir 
şeydir. Kadmlarda daha çok nisbet 
te göriildtiğünil söyllyenler bayan. 
lan meraklandırmak için söylerler. 
Erkeklerde ve akdınlarda ayni nls
bettedlr. Hastalığm tehlikesi de pek 
uzaktır. Ylnnl beş, otuz yaşmda 

hatladığı halde, ylnnl, yıl, otuz yıl, 
kırk yıl bile sürebilir. Şu halde çir
kinlik vermekten başka büyük bir 
zaran yoktur. 

Tedavisi, hasta.lığın başlaagıcm
da Röntgen ışddarlle olur. A.ısıeli· 
yat yaparak kafatasının lçerlsJn. 
deki una çkanmya tefebbüs eden
ler olmupa da, ameliyatın neticesi 
pek ıüplıell kaili'. 

. 
11 Ağustos ÇARŞAMBA 

P A K A L A I~ 

Sterlin 626,-
Dolar 123,-
Fransız Fr. 90,-
Liret 110,-
Belçika frangı 80.-
Drahm.i 18,50 
lsviçre Fr. 570,-
Leva 20,-

Florin 66,-
Kron Çek 72,-
Şilin Avusturya21,-
Mark 28,-
Zloti 20,-
Pengo 21,-
Ley 12,-
Dinar 48,-
Kron tsveç 30.-

Altm 1055,-
Banknot 257,-

Ç E K L i<; R 

632,-
127,50 
100,-
115,-
84,-
23,-

570,-
23.-
70,-
72,-
21,-
31,-
23,-
25,-
14,50 
52,-
32.-

1056,-
258,-

Londra 
New-York 
Paris 
Milmo 
Brüksel 
Ati na 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdaını 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 
Buda peşte 
BU kreş 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

631,- 631,-
0,7896 0,7888 

21,055 21,055 
15,0080 15,0080 

4,69 4,69 
86,6085 86,6085 

3,4382 3,4382 
63,3914 63,3914 
1,4382 1,4382 

22,6625 22,6625 
4,1790 4,1790 

13,7084 13,7084 
1,9632 1,9632 
4,1790 4,1790 
4,- 4,-

106,4975 106,4975 
34,79 34,79 

2,7225 2,7225 
20,435 20,435 

3,0738 3,0738 

BORSASI 
11-8-1937 

lt~ll:AlLAR 

Cinsı 

Buğday yu.muşak 
11 sert 
11 Kızılca 

Arpa Anadol 
Çavdar • 
Bakla 
Kuşyemi 
Keten tohumu 
Nohut natürel 
Pamuk 

Aşağı Yukan 
K. P. K. P. 

6,12% 6,23 
5,25 5,30 
6,10 
4,18 4,20 
4,22J,2 4,i.10 
4,25 • 
9,12 ~ .a 9,13 

10,10 
6, 2 

47,-
54,-
42,- 43,20 

Yapak Anadol 
Pamukyağı 

GELE1' 
Buğday 
Arpa 
Yapak 
Keten tohumu 
Yulaf 
Un 
Af yon 
lç fındık 
Kepek 
Kıl 

G 1 DEN 

255 Ton 
13-, :.ı Ton 
71 Ton 
30 Ton 
50 Ton 
93 Ton 

% Ton 
21 2 Ton 

15 Ton 
l ı:! Ton 

Yapak 164 Ton 
Tiftik 9 Ton 
Susam 9 Ton 
Un 9912 Ton 
Razmol 99 Y:: Ton 

DIŞ FiYATLAR 
Buğday Liverpul 5,03 K. 

,, Şikago 5,29 K. 
,, Vinipek 5,94 K. 

Arpa Anveres 5,15 K. 
Mısır Londra 3,80 K. 
Keten T. Londra 8,30 K. 
Fındık G. Hamburg 94,69 K. 
Fındık L. Hambure" 94.69 K. 
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"Übeydullah Ef endi11 Öldü 
(Başı 1 incide) 

Übeydullah kimdir, fJimdiye kadar 
ne yapmıştı;? Merhumun tercümei 
halini tetkik edecek olursak edinece
ğimiz malumat şu olacaktır: 

"- Çocuklar, gazetelerim nere
de?,, , 

Teessür duymaması için Hamidin 
ölümünU gizliyorlardı. Bu maksatla 
gazeteleri meydana çıkarmak ve ge
tirmek istemediler : 

12-8- 937 ~ 

Evlenme ve İJoŞanma Hükümle! 

Adliye Vekilinin Son 
Beyanatı Üzerine ııeı 

fil k 
l. 

T ayyiıre Piyangosu 

Dünkü KeşidedeBüyük 
ikramiye de Çekildi 

Tayyare Piyangosunun bu seferki ketidesine dün ba.tlanddı 
ve bu ke~idenin en büyük ikramiyesi olan "50.000,, lira da çekil
di. Ketideye bugün de devam edilecektir. Dün çekilen numa
raları hu sütunlarda sıraya konulmuf olarak bulacak, okuya
caksınız. 

B. Übeydullah, 1857 de 1zmirde 
doğmuştur. Soyadı olarak "Hatiboğ
lu,, adını almış olan merhum üstat 
daha pek küçükken okumıya, yazmı
ya çok heves etmiştir. İdadi tahsilin
den sonra medreseye devam eden ve 
ayrıca Tıbbiyede de 3 sene okuyan 
merhum, vakitlerini boş geçirmemiş, 
birçok vesile ve imkanlarla farsÇayı, 
arapçayı, ingilizceyi ve fransızcayı 
çok iyi öğrenmiştir. 

"- Müvezzi getirmemiş ... ,, dedi
ler. 

B. Ubeydullah, içinde duyduğu mUp 
hem acıyı saklamadı .. Gazeteleri iste 
mekte ısrar ediyordu: Nihayet, bin 
bir müşkülat içinde tstanbulun sabah 
gazetelerini kendisinden dört gün sak 
lıyabildiler . 

Hukukçular D:yor ki: :~· 
.. Adliye Vekilimiz Şükrü Saracoğlu ı •uz ve zararlı boşanınaiar .ı~~ olan 

50.000 Lira kazanan No. 
33494 Sovget Rusya 

Digor ki: 

5 inci günü sabahı idi. Gazete na
sılsa eline geçti .Hamidin cenaze me
rasimini okuyunca bitti, sarardı, eri
cti, sanki o dakikadan itibaren sön
miye başladı 

dun İstanbula geldi, fakat evvelki nulan tahditlerin olduğu gıbı 
gün İzmirden buraya hareket eder- sına taraftarım. \·e 

4
' 

ken İstanbul gazetelerinin muhabir- • • • ları 
15.000 Lira kazanan N o. 

6750 
10.000 Lira kazanan No. 

38522 
1000 Lira kazanan N o.lar 

30913 34222 
500 Lira kazanan No.lar 

5020 9079 11959 19361 
24144 27451 33496 33712 

200 Lira kazanan N o.lar 
423 1920 4172 4620 5672 

(Ba,ı 1 incide) 
Ciano tarafından gelecek ilk teşrinde 
Ankaraya yapılacak olan ziyaret ile 
İtalyanın Boğazlar mukavelesine ilti 
bakı arasında bir nisbet gördüğüne 
ifaret ederek şu suretle devam et
mektedir: 

"Görünü§e göre Faşist diplomasisi, 
Boğazlar mukavelesini tanımak için 
şimdiden genişliğini tahmin ve müş
kUl olan bazı tavizler elde etmiye ça-
lışacaktır.,, 

Harbin ilanı senelerinde Amerika
da bulunduktan sonra TUrkiyeye ge
len Übeydullah, istibdat idaresi aley
hinde, Türkiyenin ve Türklerin ileri 
hamlelerine yardım eden neşriyatta 
bulunmuştur. Übeydullah, yalnız e
mektar bir memur, muallim değil, ay
ni zamanda düşünen bir gazeteci, bi
len ve gören bir mütefekkirdi. Ken
disinin intişar etmiş ve etmemiş bir 
çok edebi eserleri vardır. 

Mal tada 

Çok müteessir olmuş, yarım asra 
y; \cm devam eden bir arkadaşlığın 
göçilp giden hatıralarını günlerce di
linden düşürmemiş, vakit vakit ağla
mıştır. 

llanaiJin ölünaü 
Bir gün ev halkı ve Übeydullah hep 

beraber oturuyorlardı. Söz, Hamide, 
Hamidin ölümüne intikal etti. Zaval
lı Übeydullah, artık çok yaşamıyaca
ğmı anlamış olmalı ki: 

!erine adliye mekanizma.sının yeni ça B. Haydar Rifat: .. ·ııı 
lışmalan hakkında malumat verdi, - Evet! Aile, gayet ın~}lir 
bu arada M~deni kaununuınuzdan da müessesectir. Fakat, herha.Dgı. Jı5i 
bahsederek fÖyle hülAsa etti: essesenin, zoraki ve bozuk b~ e 
"- Evlenme hakkındaki işleri ko- idamesini iltizam etmek, boş bit' 

layl~tıracağız. Fakat boşanma hak- -t- b. · · ve muuı- ır sıyasettir. t f. 
kındaki hükümler olduğu gibi kala- Avrupa kanunlarında ınevcu ti 

ca~~b~i dünkü gazetelerden biri lükler, boşanmayı büsbütün rxı~ 
blllJmakalesinde, Adliye Vekilinin bu cek mahiyettedir. Bunları M'fllııet 
sözlerine uygun olmıyan mütalealar aynen almak, eski Arap teaınU ~' 
da bulumıyor, boşanma hakkındaki ve fıkıh hükümlerine gQ.re, F,;~~ıı: 
kayıtların gevşetilmesi fikrini mü- liku = "ben, seni boşadıın,, g,Sl 
dafaa ediyordu. le, aile müessesesinin yıkılıtl 3~ 

a. 
~U\ 

b. 
c. 
5. 
~ 

7018 8629 9306 11829 12081 
12084 12658 14342 14449 17941 
19389 22021 23304 23212 34327 
24480 25071 25192 29972 30061 
32337 33749 

Pravda gazetesi, Türkiye - Alman 
ya münasebetlerinde birçok gayri mu 
sait işaretlere rağmen eskisi gibi Al· 
manlar için mühim inkişaflar görül
mekte bulunduğunu kaydettikten 
sonra, Türk hükumetinin harici poli 
tikası için esas olarak banç için müca 
dele prensibini kabul ettiğini ve barış 
davası aleyhindeki maksatlar için Tür 
kiyenin istismar edilmesine müsaade 
ctmiyeceğini birçok defalar beyan 
ettiğini ve Türk hükO.metinin müşte
rek emniyetin ve tecezzi kabul et -
mez banş prensibinin taraftarı bu -
lunduğunu ileri sürmetedir. Son za
manlardaki birçok hareketler Türki
yenin bu sahada mühim kazançlar 
tahakkuk ettirdiğini göstermekte -
dir. Türkiye Türk topraklarının mü
tecavizin genişleme yolu üzerindeki 
coğrafi vaziyetinin memleketin emni 
yeti için munzam bir tehdit olduğu -
nu hesaba katarak bilhassa müşterek 
emniyet teşkilatiyle alakadar olmak
tadır. Bu siyasi meselede Türkiye, 
kuvvetli mütekabil menfaat ve işbir
liği rabıtalariyle bağlı bulunduğu 

Sovyet politikasına yaklaşmaktadır. 

Ayni zamanda hiç şüphe yoktur ki 
faşist memleketler tecavüz politika
larını takip ederken Türkiyeden ara
zi "elde etmek yolundaki planlarını e
konomik ve killtUrel işbirliği gibi 
muhtelif şekiller altında ve her vası
taya müracaat ederek gizlemişlerdir. 
Tarih göstermiştir ki Türkiye bir 
zamanlar bu planların farkına var -
mış ve onlara karşr enerjik bir tarz
da mukavemet etmiştir. Hayati men
faatleri mütecavizlerin taarruzu kar 
§ısında istiklalini muhafaza etmek 
için TUrkiyeyi bUtUn kuvvetlerini 
sağlamlaştırmaya mecbur etmekte -

100 Lira kazanan No.lar 
444 863 1885 3255 3365 

3751 4661 5232 5502 6335 
6683 7434 7529 8071 8227 
8298 9585 10892 12387 12622 

Mütareke senelerinde İngilizler ta
rafından Maltaya sürülen Übeydul • 
lah merhum, hiç yeise kapılmamış, va 
tan ve millet sevgisinden aldığı hızla 
orada arkadaşlarına en büyük bir 
teselli kaynağı olmuştur. 

Medenf Kanunun neşrini takip e
den senelerde Beyoğlu Evlenme me
murluğunda birkaç yıl çalışmış, bi
rinci ve dördünctt devrelerde mebus 

"- Ben, dedi, ölürsem, Hiımidin 
mezarmm yanındaki bir yere göm
sünler. Herhalde mezarım, onunkine 
yakın olmalıdır.,, 

/lep okudu 
Ubeydullah, ihtiyarlığı yüzünden 

evde kaldığı son beş sene içinde dur
madan okumuş, durmadan tetkik 
ve tetebbu etmiştir. Bilhassa gazete
lerdeki günün meselelerine a.it ten
kitleri takip eder, tanınmış ediple-

Bir muharririmiz dün, bu hususta kadar yanlışsa, şimdi de, ort~ "1" 
hukukçularla görüştü ve bu arada, mevrus hükümlere gözü ıkllP dıt• 
eski Adliye Vekili B. Mahmut Esat rak, Avrupadan gelmi§ ınatA ~ 
Bozkurt'un mütaleasmı da aldı. Me- ye, aile hayatını zincirle tutI?l;. f l(i 
dent kanunumuzu, Isviçre kanunu kışmak ayni derecede yıı.nJış rJ1ll' \ \t 
medenisinden mülhem olarak Büyük evvel ve ahır bu miitaıeada) ~ e 
Millet Meclisine ilk takdim eden B. mütaleamın isabetine kati)')'ell 

12797 17149 17439 17467 17908 
18190 19270 19884 21114 21384 
21720 22092 22177 24304 24505 
24866 24709 25240 26522 26703 
28012 28022 28477 28960 30769 
33336 35974 37784 38724 

1 50 Lira kazanan N o.far 
169 394 410 441 

1112 1125 1274 1898 
2313 2413 2463 2504 
2928 2981 3132 3140 
3630 3724 3824 4082 
4517 4585 4626 4658 
5039 5160 5210 5822 
6582 6585 6612 6961 
7449 7510 7513 7754 
8396 9018 9549 9788 

515 
2218 
2682 
3488 
4328 
4884 
6438 
7335 
7854 
9814 

10044 10189 10323 10338 10487 
10689 10751 10766 11007 11327 
12117 12141 12546 12547 12715 
14316 14596 14626 15143 
16541 16907 17286 17958 
19478 19635 19857 19863 
20880 21189 21540 21586 
22138 22247 22608 22655 
25112 25187 25401 25422 
26770 26893 27328 27606 
28280 28310 28710 28737 
30441 30521 31069 31382 
32190 32549 32581 32689 
34218 34764 35101 35216 
36543 36621 36804 36972 
38314 38453 38594 38608 
39465 39501 39596 39814 

15152 
18175 
20464 
21684 
23138 
25868 
27980 
28818 
31437 
32765 
35218 
37020 
39312 

' 30 Lira kazanan No.lar 
748 

1876 
2664 
3786 
4869 
5288 
5819 
6981 
7506 
8745 
9361 

101 367 525 529 . 
1367 1376 1708 1831 
1907 2158 2359 23616 
3583 3668 3704 3718 
4296 4488 4709 4811 
4932 5172 5243 5285 
5390 5544 5555 5818 
6634 6635 6685 6707 
7199 7370 7462 7468 
8188 8410 8602 8744 
8791 8983 9054 9317 
9635 9768 9995 10043 10051 

11806 
12840 
13582 
14557 
15552 
16447 

11450 11466 11602 11744 
12441 12477 12541 12787 
13050 13051 13165 13443 
13623 13902 13960 14034 
15041 15107 15131 15387 
15972 16050 16145 16302 

Taksim 
Stadgomunda 

(Başı 6 mcıda) 
- Bırakma Mülayim ... Vur sırtı

nı yere!. 
Diye o güzel sesiyle bağırıyor. Ke 

narda oturan güzel ve şık kadınlar 
dizlerini dövüyorlar. Çoban Meh
met te ortadaki kalasların önüne 
gitti, diz çöktü ... Herkes nefes al
maktan bile ürküyor .. Nihayet dü
dük çaldı. Bir alkış tufanı, yer ye
rinden oynuyor ... Etraf çınlıyor. 

- Yaşa Mülayim! .. 
Bir de ne göreyim, sırım gibi In-

giliz delikanlısı yerlerde yatıyor. 
Hakikaten : 
- Yaşa Mülayim! .. 
- Sekiz dakika bile değil. •• 

dir. 

Usküdar adliye 
Binası yandı 

(Başı 1 incide) 

derecede güçleştirmiş ve imkansız bir 
hale sokmuştur. 

Ateşin her an büyümek istidadım 
göstermesi, Beyoğlu ve İstanbul 

gruplarından da muavenet istenilme
sini icap ettirmiş ve saat 2,45 te 
Araba vapuru ile Beyoğlu ve Istan· 
sini icap ettirmiş ve saat 2,45 te de
buldan yardımcı takımlar gönderil -
miştir. 

İstanbul itfaiye müdürü B. İhsan 
da saba.ha karşı Üsküdara geçerek 
yangın mahalline gitmiş, grupların 
aldığı tertibata ve tedbirlere neza
ret etmiştir. 

Usküdar itfaiye grupundan geç 
vakit aldığımız malfunata göre, ateş, 
binanın arkasındaki kaplamalardan 
çıkmıştır. Dış kaplamaların tutuşma
BJ, yangının sebepleri hakkında şüp
he uyandıracak mahiyette görülmek
te ise de bu hususta kati malumat 
ancak tahkikatın neticesinde meyda 
na çıkacııktır. 
Yangının başlangıcında içeride bu

lunan bekçiler nezaret altına alınmış 
tardır. Bekçiler, hiç bir şeyden haber 
dar olmadıklarını, akşamdan binayı 
gezdiklerini, her tarafını dolaştıktan 
sonra yatma odasına çekildiklerini 
söylemişlerdir. 

Müddeiumumilik ile ceza hakimlik 
lerine ait sandıklardan birkaçı ve 
ceza dairesindeki iki kıymetli dosya 

seçilmiştir. 

Son yuvcuı 

Bozkurt sadece şunları söyledi: im.,, 
• • • - Ben de Adliye Vekilinin fikrin

deyim. Boşanmalar hakkında, veki
lin ileri sürdüğü mütalea isabetli ve 

Avukat Salih Zühtü: J 
Tam 81 yaşında hayata gözlerini 

kapıyan B. Übeydullah, 25-30 sene
denbeıi "Feraşeti şerife,, vekili Esat 
(Efendi) ve ailesinin oturmakta bu
lunduğu Beşiktaşta Yenimahalledcki 
konakta yerleşmiş, bu aile ile çok 
eski bir hukuka dayanan yakınlık, 

akrabalık kurmuştur. Gerek Esat 
merhum, gerekse oğulları Ibrahim ve 
Ebussuud zamanında, muhtelif vesi
le ve sebeplerle bu çok sevdiği ve 
bağlandığı ailenin yanından ayrılma
mış, sık sık gelmiş, aylarca kalmış, 
bilhassa son on sene içinde bu yuva 
yı kendi evi bilmiştir. Ubeydullah, 
bu müddet zarfında hiçbir tarafa çık
madığı gibi, evlenme memurluğu ve 
mebusluğu zamanında da burada bu
lunmuş, son nefesini de burada tes
lim etmiştir. 

rin yazılarını okumaktan büyük bir 
zevk duyardı. Bu arada, !ngilizce, 

doğrudur. 

• • • 
- Ben bu hususta bir (ıe~ ~ 

meyi doğru bulmuyorum. f!~};i 
ve avukatlar, kanunun ıatbl il' 

meşgul kimselerdir. Boşanıı1~~) 
lerinin güçleştirilmesi veya ~~ 
tırrlması hakkmda, yahut b sOS. 
hangi birinin leh ve aleyhinde eJP>"" 
]emek hakkını kendimde göt 

ihtiyarlık 
B. Übeydullah, ihtiyarlık denilen 

o büyük hastalığın ıstırabını beş sc
nedenberi çekiyordu. 75 yaşına geldi
ği zaman artık yorulan gözleri, bitap 
dimağı, titriyen elleri mevcudiyeti ü
zerinde şiddeUe müessir oldular. Ü
beydullah, her sene biraz daha çökü. 
yor, biraz daha süzülüyordu. Kamu. 
tayda vazifesi vardı. Fa.kat gidemi
yor, oturduğu konağın mütevazi oda 
smda istirahatle, mütalea ile vakit 
geçiriyordu. Ölümden tiksiniyordu. 
Ölümle hayata; yaşama ile yaşama
mıya temas eden bir mübahase ze
mini hazırlamaktan ürküyordu ve hu 
nu son dakikasına kadar duydu. Ne 
çare ki, 40-45 senelik arkadaşı Şairi 
azam Abdülhak Himidin ölUmU, onu 
büsbütün yıktı, harap etti, bitirdi. 

Gazeteci 
B. Übeydullah, gazeteye çok düş

kündü. Onun ildeta tiryakisi idi. 0 -
kuyamıyacak derecede mecalsiz ol
duğu gUniln sabahlarında bile sabah 
gazetelerini yatağının başı ucunda 
görmek ister. onları. okuyamazsa ba 
ka baka, gözleri onlara dala dala ken 
dinden geçerdi; uyurdu. Esasen o, 
vaktile iyi bir gazeteci idi. 

HA.midin öldUğU gecenin sabahı tdi. 
Obeydullah yine gazete arıyordu. E
vin ic~inde bağırmıya başladı: 

dolabı kurtarılabilmiştir. 
Müddeiumumilik, ceza, ikinci hu

kuk ve tebligat daireleri tamamen 
yanmıştır. Gazete makineye verilir
ken icra hakimliği yanıyordu. 

Istanbul ve Usküdar müddeiumu
milikleri tahkikata elkoyınuşlardır. 

Eğer yangının vukuunda ihmal veya 
herhangi bir diğer suçu göriilenler o
lursa, derhal yakalanarak, adliyeye 
verileceklerdir. 

Ateş, saat 3,50 de önlenmiştir. Is
tanbul müddeiumumisi B. Hikmet O
nat ta motörle Uskildara geçmiştir. 
Sabaha karşı Uskildar polisinden al
dığımız malumata göre, yangın rtiz
gar olmamasına rağmen o kadar sü
ratle genişlemiştir ki, itfaiye Paşaka
pısına yetiştiği zaman ateşin binanın 
her tarafını sarmış olduğunu görmüş 
tür ve o anda söndürmiye imkan bu
lamamıştır. 

Fransızca birçok edebi eserleri de 
okuduğu olmuştur. Çok zengin bir 
kütüpanesi vardır. Kendinde takat 
ve kuvvet bulunduğu zamanlar vak
tini kütüpanesinin olduğu odada ge 
çirmeyi en büyük zevk bilmiştir. 

Doktorları 
Ubeydullahm çok inandığı ve bağ

landığı doktor, general Tevfik Sağ-
lamla Nazım Şekirdi. Tevfik Sağlamı 
çok rahatsız etmek istemez, fakat 
Nilzım Şakiri iki üç günde bir çağırıı 
dı.Eğer hastalığı bir parça hafiflemiş 
ise, kendinde bir parça kuvvet bul
muşsa otomobille doktorun muayene 
hanesine kadar gider, bu vesile ile 
de biraz ha.va alırdr, dışarının haya.
tını, canlılığını görürdü. 

Geçen çarşamba günü idi. Ubey
dullah birdenbire yatağa yatacak 
kadar bir halsizlik, bir bitabi duy
du ve yattı. Perşembe, cuma gün
leri etrafındakilerle latife etti, on -
lam güzel, tatlı fıkralar anlattı. Ha
tırlarını sordu. 

Cumartesi günü hafif bir kriz at
latmıştı. Fakat müteakip günlerde 
biraz daha açıldı. 

Salı sabahı idi. Birdenbire ü
zerine bir ağırlık ve dalgınlık ge
liverdi. Halsiz ve sönük bir halde, 
çok eski dostlarile vedalaştı. Onla
ra ayrı ayrı elini öptürdü: 

" - Hakkınızı helfil edin,, dedi. 
Ayni gün akşamı idi. General Tev

fik Sağlam ve Nazım Şakir geldi -
!er. Hastanın vUcudünde kuvvet, 
enerji kalmamıştı. Fakat kalbi mun
tazam, çok muntazam işliyordu. Bu 
anda Ubeydullahın dimağile vücudü
nün hiçbir alakası kalmamı§tI. Bir 
doktor getirttiler. Bu doktor gece 
hüvilkanfre yaptı. 

Dün sabah, fasılalarla gözlerini 
açabildi. Fakat konuşamadı ve niha -

Hukuk fakUltesi profesörlerinden 
B. Mustafa Reşit: 

- Halin icaplarına ve vaziyetleri
ne göre, boşanmaları kolaylaştırmak 
faydalıdır. Fa.kat beri yanda, lüzum
suz ve hatt! zararlı birtakım boşan
malar da var ki; bunların önüne geç 
mek icap eder. Ben, ,ah.sen bu lüzum 

rum. p/ 
Böyle bir hak, o kanunu i" , 

ait olsa gerektir. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanlatJ 
Jlı-1' 

Mikdarı. Muhammen bedell IJk temlıiat ~fli1 
Cinsi çift Lira Kuruş Lira kuruş ~ 

Dahili ayakkabı 90 ) 837 50 62 82 27-8-937 5 f 
Terlik muhte- 500 ) saat :ı. • 
lif boyda. ) 4'' 

Gureba Hastanesine lüzumu olan yukarıda cins ve :rn.ikdarı ya~ f. 
bili ayakkabılar ile terlikler açık eksiltmeye çıkarılmıştır. thıLl~,I 
kanda yazılı gün ve saatte Vakıflar BaşmUdürlUğU Binasında tor ı' 
Komisyonda yapılacaktır. Nümune ve şartnamesi her gün ı.,evazıt!l 
leminde görülebilir. (5155) __________________________ ./ 

mektebi artı ırff11 Yüksek mühendis 
ve eksiltme komisyonundan : ıl 

Ekmltmeye konan Miktarı Tahmin pey eksiltme gün ve saati el<_sU f' 
mevaddın cinsi Fiatı akçesi Tarihi llill 
Karpuz 4000 A. 10 Ku. 
Kavun Kırkağaç 1000 A. 13 ,, 
Kavun Hasanbey 500 A. 13 ,, 
Uzüm Yapıncak 500 K 13 ,, 

_.. A ). 

61 L. 27-8-937 Cuma 1'$ 

Uzüm Çavuş 500 K. 30 ,, ~f 

Mektebin 1937 mali senesi 2 inci Teşrinine kadar ihtiyacı olan ~ e 
rıda cins, miktar, muhammen bedel ve ilk teminatı yazılı mevad e.Ç t: ~ 
siltmeye konulmuştur. Eksiltmesi hizasında gösterilen gün, tari~ ~t1 

atte yapılacaktır. Şartnameyi görmek isteyenlerin hergün ve ekSJ1~ 
girmek isteyenlerin belli gün ve saat te GümUşsuyundaki .Mektep ) 
dahilinde müteşekkil Komisyona müracaatları ilan olunur. (3 5144 

Yüksek Deniz Ticaret mektebi 
yet, hafif hafif iniltiler ba.§ladı. Is- ffill•• du•• rıu·· g" u•• nden .• 
tırap duymuyordu. Ölümünden üç 
saat evveline kadar kalp, yorulmak 
bilmiyen bir çalışma ile hastayı azar, 
azar yaşatıyordu. Hatta doktorlar 
şöyle söylediler: 
"- Eğer Ubeydullahın yaşı 80 ol

mayıp ta 70 olsaydı bu kalp kendi
sini daha on sene yaşatırdı.,, 

Saat 13 Ü geçiyordu. Ubeydulla
hın nabzını yokhyanlar, kendisinin 
ihtizar halinde olduğunu anlamkta 
güçlük çekmediler. Dudakları oyna

Azı 

Forma. 
adet 

2500 adet beş ki ta- 80 
bm basılması 

Çoğu 

Forma 
adet 

142 

Kitapların içindeki S/ M2 S/M2 
eşkil ve resimler 40000 50000 
Fazla bastırılacak 
olan 500 adet Lugat 
kitabının Kağıt bedeli. 

Muhammen Çoğu 
Fiyatı Tutan 
Lira K. Lira Kr. 
26 3692 ) 

o 0.75 

Maktuan 

) 

) 

375 ) 
) 

mıyor, yüzü gittikçe sararıyor ve Cildiye 
süzqlüyordu. 

Adet 
3000 o 27 

) 

110) 
) 

810 ) 

Saat 15,43 tü. Baştanb~a bir ta -
rih olan Ubeydullah, sessizce gözle
rini yumdu. Aramızdan göçUp gitti. 

Cenaze mera.imi 
B. Ubeydullahın cenazesi, bugün 

saat 15 te merasimle Beşiktaşta Ye
ni mahallede Yıldız posta caddesin -
deki 41 numaralı evden kaldırılacak, 
namazı Beşiktaşta Sinanpaşa cami
inde kılındıktan sonra AbdUlhak Ha
midin asri mezarlıktaki metfeni ya
nma defnedilecektir. 

3987 00 ~,,() 
Mektebimizin Tedrisatına lüzumu olup forma tutan yukarıda. 1'j!P' 

Termodinamik, Deni:ı: Ticareti Hukuku, Buhar Makineleri tar~fatJİıı.t~ 
ya teknelojisi ve Ingilizceden Türkçeye Denizcilere Sözlük kıtııP-e.fİ~ 
basılması ve resim şekillerinin yapılması ve cildiyesi, 27-S-937. t ceı.-tl 
rastlıyan Cuma ı;ünıi saat on bu<:ukta açık eksiltme ile ihale edıle ı~· 

Taliplerin şartnameyi görmek üzere mektep muhasebesi~e '~ıl 
sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü maddelerindeki şartları haız .0 tıııt? 
lazrm gelen cks.iltıl!ı?ye itşirak edeceklerin de muvakkat teIJ'liJlllı f'. 
Istanbul Yüksek mektepler Muhasebeciliği veznesine yatırdıkları~oııl 
terir makbuzları ile veya bank mektuplarile mektepte müteşekkil 
yonu mahsusuna belli gün ve saatte müracaatları (5165) 



!::::::::::::: 
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A ~ ıı..ı,y..,.,, " lhıı11lan 1$1elnıe U. idaresi Oinlırı 
'»on • Anta · 

tGneı " lya hattında betonarme ac;ık 
e sandıkhda su deposu inşasına 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
7 - Ağustos -1937 Vaziyeti 

.\rYon ait eksiltme 
:e~ İll§aaı~e~Ya h~~tı~n 33 üncü kilometresinde Betonarme açık tü· 

l apalı zarı .hat uzerınde Sandıklı kasaba11Dda bir su deposu inşa-
b usuıı1e ek ilt 

2· - ou işleri s meye konmuştur. 
!'ak· - Istekhıe: :e~rnu mu_hanım:n keşif bedeli 77000 liradır. 
luk.ı 1111• Devlet De .u ışlere aıt fennı şartname, proje ve aair eksiltme ev-

3 eti Vezneleri llliryollannın Ankara, Sirkeci ve Afyon lfletme Mildür
da ~:' EksUtnı nden 385 kuruş bedel mukabilinde alabilirler. 
ola '-'!Vlet Dernie 20-8-1937 tarihinde Cuma günü saat 15 de Ankara-

4n Inerkez bi:~ııan ~fletme Umum MüdürlUğU binasında toplanacak 
\te · .-: EksiJtnı k?mı~yonca yapılacaktır. 
la 8a.i~ı aYni ru:Ye gırebılmek, için isteklilerin apğıd& yazılı teminat ve 

rı 1azıındır saat 14 de kadar komisyon Reisliğine tevdi etmiş olma-
'· - 249()

0 

lkı~vakkat tern~Yih kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 5100 liralık 
• _ b ınat. 

ou kan 
:· - Nana v:n~n t~yin ettiği ve prtnamede yazılı veıikalar, 

lbı · - Teklif kiletınden musaddak ehliyet vesikası, 
ltı de kornisyo nıe~tupJarı ihale günü saat H de kadar makbuz mukabi. 
~ltP1'rının ~a:ıeısJiğine tevdi edilecektir. Posta ile gönderilecek teklif 

6 hbnJ, b~ eli taahhütlü olması ve nihayet bu saate kadar komia
~ · - Bu · 1 UJUnası llzımdır. ilaıı Yol d;.er ~a.kkında fazla izahat almak isteyenlerin Devlet Demir· 

ıresıne müracaat etmeleri. (2515) (4877) 

•be\: 
' tilin bazı U\. e e e ~- _ biletıerını ~.IUltrn iıtuyonlan tarafmdan satılmakta olan halk ti-
~iı illn t l§ an ah1re kadar Sirkeci - Edirne arasında muteber 

o unur. (2559) 

IL.~frcfa • · e e e 
'(! tu ısım1erı h 
tt 1 l'Up rnuhteli • mu ammen bedelleri ve muvakkat teminatlan yazılı 
1ıı..a 5,3o da ay f tezgah ve makineler 27-9-1937 Pazartesi günü sa
~ latıJı al rı am sıra ile ve kapalı zarf usulile Ankarada Idare bina· 

-.11 ı._ ınacaktır 
tifi 'tc Cirrn . . 
~ "esikaıarı ek ıat~yenlerin muvakkat teminatlariyle kanunun tayin et
'lnı .... _~o. h n:. r~srnı gazetenin 7-5-1937 G. 3297 veya 1-7-1937 G. 
a.~ veaiıt us alannda inti§ar etmiş olan talimatnameler dairesinde 
~e "etnı~ v~ t~kliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Re
~anıeı erı lazımdır. 

· (5Q77:r 
14

0 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl.rnak-
~enin ismi 

l>er · 
'- çın ınaki 
~~ene tuıurrı na Ve ocaklan kazan) 
~ bası saç bükme maki-) 

ı.~ tkap bU ) 
~ft Ilı bUeırıeetne otomatı Univensal) 

Muhammen bedeli Muvakkat te-
Lira mlnat Lira 

29.000 2.175 

28.000 2.100 ~-~torna tezgilıı ve) 
~~freze tezgibı. ) 

'hane . HClltanesl. Baıtal»iAliinden; 
~!tat \1e n.in .1937 mail yılı ihtiyacı olan aşağıda cinai, mlktan, tah: 
arı ~bbr ın~kaiıtme eekilleriyle muvakkat teminatlan yuılı dört k&· 

Sa..: tün ınu rne 2 &--1937 tarihinden 17--8--1937 tarihine kadv 
Srb~llıeJ ddetıe eksiltmeye konulmuştur. 

bi(t l«Udue~ ~kara numune hastanem bqtabipliğinde ve Iatanbulda 
~ ~at: lıfr Ufilnde görülebilir. 
~<>nıiıyo uvakkat teminat olarak, para, ve para mahiyetindeki ev
~ ~ tı e'l\reın~a alınamıyacağından bunları vermek iıteyenler ihale gü. 
'l''lı.....~iııe astahaneye müracaat ederek teminatl&l'llll maliye veklle. 
~ ~ tdij Yatı~acaklardır. (4844) 

lt. en fıat Miktarı Muvakkat teminat Cinsi 
~'-.... Lira K. 

00 

l2:5Q 00 35000 metre 288 75 

232:) 00 5000 
" 93 75 

3o() 00 1500 Kilo 174 40 

2000 metre 37 50 

Gaz hidrofil (açık arttır
ma) 

Sargılık amerikan bezi. 
(Açık arttırma) 

Hidrofil pamuk Uç A ınar 
ka (Açık arttırma) 

Tarlatan bezi (Açık art
tırma) ~ 

------------------------------------
N Bina işleri Uinı 

1. afıa Vekelstinden: 
~ıı~~~~~eye konulan if Ankara Gui Terbiye Enaütillil Y&nm'-

2~ h...~ .ıık Oğretmen okulu pavyon inşaatıdır. 
. ~tlı. 31600 1° 

J>ı l~~ Eka · ıra 35 kuruıtur. 
~'f!eri tJ ıltıne 24-8·-1P37 Sah gtınU saat H5 de Nafia Vekaleti Ya-

3 Ue l'apı~urn MUdUrlüğU Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf 
Ilı · ....... """' acaktır. 

ltlttb 4'.oll1ııttrn · 58 kunı• bed ı i ilinde e §artnameı!i ve buna mUteferrı evrak 1 f e 
Jıtıı • ....._ tıc.u 'tapı l9leri U1:.11um MildürlUğilnden alınabilir. 

AK T 1 F 
KASA: 

ALTIN: Safi kilogram 21,044,426 
BANKNOT • • • • • • • • ıl UFAKLIK ••••• . . . 

Dahüdeki Muhabirler: 
Türk lirası • • • • • • • • 

Hari~telıi Muhabirler: 
ALTIN: Satı kilogram 5,054,474 
Altına tahvili kabil Serbest 
dövizler . • • . • • • • . 
Diğer dövizler ve Borçlu kliring 
bakiyeleri • • • • • • • • ı 

Haine Tahvilleri: 
Deruhde edl. evrakı nakdiye 
karşılığı • • • • • • • • • 
Kan un un 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan hazine taraf mdan vaki 
tediyat • • • ı • • • • • . 

Senedaı Cüzdanı: 

HAZiNE BONOLARI 
T1CARl SENEDAT 

' 1 • • 

• • • • • ' 
Eılaam oe T ahvil&t Ciizdam: 

(Deruhde edilen evrakı nak
A - (diyenin karşılığı Eaham ve 

(Tahvilat {itibari kıymetle) 
B- Serbest esham ve tahvillt . 1 

AvaMlar: 
AJtm ve Döviz Uzerine • • • • 
Tahvilat üzerine 

Hi.ıedarlar • • 
Muhlelil • • • 

• • • 1 • • 

• • • • • 
• • • • • 

l''ekun 

~ 

il 
Lira 

29,600,668,74 
14,504,889,-

905,577,63 45,011,135.37 

1,088,379,21 1,088,379,21 

7,109,521,60 

7,822,12 

36,366,584, 70 43,483,928,42 

158, 7 48,563,-

13,496,827,- 145,251,736,-

3,000,000,-
37,884,953,40 34,884,953,40, 

38,110,304,30 
41,906,635,90 3,796,331,60 

66,252,14 
8,280,366,15 8,214,114,01 

4,500,000,-
14,299,767,15 

341,706,901,60 

~tlrkige lr;) JJ~ 

PAS 1 F 

Sermaye • • 
ihtiyat Akçui 

Adi ve fevkallde 
Hususi 

• • • • • • 
• • • • • • 

TeJavüldeki Banknotlar: 

2,105,172,40 
4,516,007. 70 

Deruhde edilen evrakı nakdiye 158, 7 fS,563,-
Kan un un 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan hazine tarafından vlkı 

tediyat • • • • • • • • • 13,496,827,-

Derubde ~di. evrakı nakdiye 
bakiyesi • • • • • • • • • 145,251,736,-

19,000,000,-
Reeskont mukabili ilaveten ted. • 
Karşılığı tamamen altın olarak! 
ilaveten tedavüle vazedilen • • . 

vazd. 9,000,000,----
Türk Lirtm Mevduatı: 
Döviz T aahhiiclatı: 

bakiyeleri 1 • • • , , • 

721,892,96 

27,134,914,44 

Altına tahvili kabil dövizler • ~ 
Diğer dövizler ve alacaklı klirlııg 

-------ıı 

Muhtelil • • • • • • • • 

2 Mart 1933 tarihinden itiN.rea 
lakonto haddi o/o SYz Albn üzerine &ftm o/o 4~ 

Lira 

15,000,000,-

6,621,180,10 

173,251,738,-

13,214, 788,80 

27,858,807,40 

105,762,389,30 

- 341,708,901,90 

.,, 
h tli\l~ltlctt te t?1eye gİrebilme.k için ilteklilerin 2370 lira 03 kw:utiuk 

3 fi "esik hlinat verme1i ve Nafia Veki.letinden allDDll§ yapı müteah· b 1 b h · 1 · aa.i' late:s.1 ı~raz etmesi lazımdır. . iş Bankası asgari 25 lira mevduatı u unan bütün kum ara sa ıp er1ne 
lltıı ~lın lilerın teklif mektuplarını ikinci maddede ya.ıılı aaatten bir • • kaf t d ğ t kt d ltteııdit e kadar konıhıyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri senede kura ile 20,000 lira mu a a 1 ma a ır. 
1 . Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2586) <•994) 1937 sonuna kadar keşide tarihleri: Eyıaı, Birinci Teşrin ve Birinci K8.nL1n 

~~ibuı limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Eatınalma a_y_ıa_r_ı_n_ın_ı_ık--=g::_u_·n_ıe_r_ı. __________________________ _ 
~lliı syonundan • 

"";-ıcıı..lıakiı 'llitaları i;in 75 kalem eeya ı.a~ı art uaultt ile oatm alı· p R o F • L AA K s • N 1 inhisarlar Umup1 Müdürlüğünden 1 
>a 

2
." .:::-1':,lınıın bedeli 5356 liradır. ' 1 1 L Çanakkalede m,. edilecek Kanı barut depoauyla bekçi kulübesinin in-

~ a:_ ~ reçe.n malzeme için şartnameler merkezimiz levazımından pa-, Belso§uklu§u ve Frengiden korur. şası ve etratmm te1 örğuter1e çevrilmesi i,ıerı açıt eksiltmeye itonuımu,. 
~ ~~' :rrıe kapalı zarf UBulU ile 31 Ağustos Sair gtlnU saat on bet· turıİ. _ Keşif bedeli (5697.25) lira, muvakkat teminat (428) liradır. 

/
0
nullda ara Mu.tafa pqa sokafmd& mezkflr merkez satm&lma ko· A k B m. - Iartname, ke,ifname, proje ve sair eksiltme evrakı (28) kurut 

5 ....._ ıtuv~::11:cak~r. n ara elediyeeinden: mukabilinde lstanbulda lnhisarlar lnşaat şubesinden ve Çanakkale Inhi· 
lat'ını - ~kaııtın a teıninat parası (401) lira (70) kuruştur. Belediyemize alınacak arazöz, Vidanj ve Süpürgeli araba vesaire için sarlar Müstakil Müdürlüğünden alınabilir. 
tlr "at eye lireCP.k olanlar ka ... 1. sarf usulü ile teklif mektup- verilecek tekliflerin 2-Ağustos--937 tarihine kadar Belediye Reisliğine ıv. - Eksiltme (25-Vlll- 937) tarihine rutlıyan Çar9amba günü sa-. .\ıt orı d .. :ı-u de . 

6. 111 takd· orde kadar komisyona mühürlü olarak vermeleri oart· gön rilmesi ilan edllmleti. Halbuki tekliflerin bu müddet zarfında yetiş- at 14 de Kabataşta inhisarlar Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım 
,;-- Eksu;de eksiltmeye giremezler. tlrilemiyeoeği vaki mUr&caattan anlaşıldığından bu müddet 2-EylUl- komisyonunda yapılacaktır. 

lnaltbUıu eye rireceklerin 1937 1e11Hi ticaret oduı vesik&lanm te- 937 tarihine kadar uzatıımı,tır. Teklif vereceklerin malftmu olmak tı.zere V - Iateklilerin eksiltm egUn ve aaatinde % 7,5 güvenme paralariyle 
Ue · 5142) Uln olunur. (2564) (4956) s6zU geçen komisyona gelmeleri illn olunur. (4999) 

~----------------------~~----------__J 
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~ BELGE VŞEKLıGartE A ŞI 

• 
Her Sabah 
Daha Genç! 

Keduerı b e lediye topluyor . Fareler ne olacak ? H·'i 
korkmayınız 10 Kuruş mukabıl nde 

ve 100 tane fare ö ldürebilirsiniz 

1 orm ın 
1 

Tabletleri. Her eczanede arayınız (Posta kutusu ) t 

,,__ ...... _ 1255 Hormobin Galata İstanbul ~ 

• 

J.!USUSI ŞARTLAQIMIZ ~Al(~INDA 
GIŞfL~QiMiZOEN MALUMAT ALiNi z 1 

nafıa teknik oko;u müdürlüğünden: 
y '1 - Kapalı zarf usuliyle eksilmeye konulan i9: lstanbul Beşiıkta.ş 
iYıldızda bulunan Tekriik Okulu Tedrisat binasında şartnamesine göre 
yapılacak Hedmiyat, Çatı inp.881, Betonarme döşemeler, su ve elektrik 
tesisat ve teferrilatıdır. 

2 - K~ bedeli 47485 lira 43 kuruştur. Eksitmeden iki saat ev 
veline kadar mektebimizden alınacak irsaliye ile Yüksek Mühendis Mek 
tebi muhasebesine yatınlacak olan ilk teminat 7122 lira 82 kuruştur. 

13 - Eksiltme '8-rtnamesi ve teferrüatı, Yüksek Mühendis Mektebi 
muhasebesine yatırılacak olan 237 kuruş bedel mukabilinde alınacak 

makbuzun iprazı şa.rtile, mektebimizce verilir. 
4 - Eksiltme 25 / 8 / 937 tarihine satlayan Çarbam,a gUnk saat 

15 de Gümussuyunda Yüksek Mühendis Mektebi Muhuebeciliğinde top 
!anacak olan eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

5 - lsteklilerln teklif mektuplarını eksiltme saatmdan bir saat ev 
veline kadar Yüksek Mühendis Meictebi muhasebesinde toplanan komis 
yon başkanlığına makbuz ıınukabili vermeleri lazımdır. Postada vaki ola
cak gecikmeler kabul edilmez. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için Nafıa Vekaletinden alınmış ve en az 
30,0"0 lira tutarında betonarme bina inşaatı yaptığına dair müteahhit 
vesikası ve cari sene ticaret odası belgeleri bulunmak lizımdır. (5907) 

-..;< -:•l'f; u 
Yeni b "r re~ele. 
Uyurken, s ze 

Gençlik ve Güzel~ik 
Getirır. 

Daha taze, daha açık, daha genç v" 
buruşukluklan gaip olmuş bir zlld 
görenler ideta bir mucizedir diye
cekler. Filhakika asri femıin yem bir 
zaferidir. Viya.nadan bildirilen bu ~ 
yanı hayret keşif, "Biocel,, ti.bir e
dilen ve cildi ihya edm bir unsunlul: 
Btmu Viyana Coinrsitesl prof~örb 
Doktor Stejskal, kemali itina ile se~U
mlş genç hayvanlarda gizlenmiş cilt 
büceyrelerinden lstlllsale muvaffak 
olmuştur. Bundan sonra cildinizi Ilio
cel Ue besllyebillrshılz. Bu Biocel cev
heri yalnız (Penbe rengindeki) 'lo
kalon kreminde mevcut olduğundan 
her akşam yatmudan evvel kutlan
dığmızda siz uyuİ'llen clldinlzl be8Jer 
ve gençleştirir. Her kullanan kadına 
on yaş daha genç görünmesini te
min eder. Gündüz için beyaz rengin
deki Tokalon kremini kullanımz. Sl
yah noktalan eritir. Açık mesameleri 
kapatır ve clldi beyazlatıp yumu,,attr. 

Ne Mutlu 

r ARE: 

...... ---~ ··-........ ... 

FA/. 
• ra re/ e rifl 

Ö/iimütiü.rl 

Kutu su 
Dör! 
misli 

ıo 
26 

Ne mutlu o 
güzel kadına 
ki, pzelliğini 

Gümriik muhafaza genel komutan ıaı satınalma 
komisyonundan: 

muhafaza etmesini bilir. Ve 
yine ne mutlu o güzel ol· 
mıyan kadına ki güzelleJ-

Etyanın Cinsi Miktarı Tasmlanan tutarı Dk Teminat 
Lira Kr. 

Eksiltmenin 
tarihi günU saati Lira Kr. _______________________ __,,,,,,, 

menin sırrını bilir. 
Kaptanlar için lacivert 

Elbise 92 Takım 1725 00 130 00 24-8-937 Salı 

KREM VENÜS 
Kaptanlar i~in kaput 92 Tane 1955 00 147 00 24-8-937 Salı 

1 _ Gümrlik muhafaza komutanlığı için yukarıda yazılı e,yanm ayn ayn pazarlrklan yapılacaktır. 

bütün güzel kadınlarla gü
zel olmıyan yahut güzel 

görünmiyen kadınların 

2 - şartname ve evsaflar komis yandadır. Görüle~ilir. . . . ol" 
3 _ isteklilerin ilk teminat olan vezne makbuzlanyle veya Banka mektuplan ile bırlıkte o günde 

tada eski ithalat GümrUğU binasındaki Komutanlık Satmalma Komisyonu na gelmeleri. (4985) 

~~~~~!!!!i!!!i!i!!!!~!!!!!l!!!~~~~~~~~, 

Bir kenevir iplikhanesi tekmil tesisatı 

SAT IL IKTIR ı 

biricik dostudur. UskUdar ikinci sulh hukuk mahke-ı 
• ••••••••••••• mesinden: UskUdarda Pazarbaşı çi

Daktilo Aranıyor 
Osmanlı Bankasında daktilograf 

olarak istihdam edilmek üzere iyi 
türkçe ve fransızca bilen Türk müs
lüman bir bayana ihtiyaç vardır. 

çekçi bostan sokağında 5 No. lu ha- 1 

Gllnde 8 saat çalııımak üzere bir ayda takriben 150,000 kilo istihsal 1 

eder. Tekllflerin "Kenevir 178" rumuzile lst.anbul 176 numaralı posta 
kutusu adresine görıderllmesl. 

Bu vazifeye namzetliklerini koy
mak isteyen bayanlar hüviyetlerini 

~~~~~~~!!!iııi~!ii!!!!i~!!!!!!!!!!iiii!!!i!i!ı~~~ıii!i!!!!ii!~!J!iiiii~~~~~ milsbit evrak ile sertifikalarmı hami 

nede mukim ana ve babası vefat et
miş olan Ali Muhlis adındaki çocu
ğa ayni hanede oturan büyük ana
sı Hayriyenin vasi tayinine 6-8-
937 tarihinde karar veri!miş olduğun 
dan bu hususta itirazı olanların on 
gün içinde mahkemeye müracaatları 

illn olunur. 
len ve müstacelen sabah saat 9 ile 10 
arasında Bankanın Voyvoda cadde- ----- --------

' 

t l' Ja" nları 1 sinde ki.in Galata Merkezinde Kişi tş- Un Fabrikamım Satılık utanbuJ Beledı·yeıı· leri Servisine müracaat etmelidir- Makine ve Tran91Dİayonu .. ________ _ ___ _ _ _ ________ _. ler. Beş silindir ve dört taş devran e-

T enb hi Beledi: der un fabrikasının transmisyon ve 
Ge # .............. .. 

1. - rek benzin ve gerek mazot ile işler motörle mücehhez bilumum kampav makinesi ve kazanı ve bU -
Zührevi ve cilt hastalık.lan denız vasıtaları, Bostancı ve FJoryadan itibaren Karadeniz Boğazına ka- yUk bir torna tezgA.hı toptan ve par-

dar ol n sahil boyunda seyrettikleri müddetçe motörlerinden çıkan eğzos H • o 
gazlarını bir susdurucudan geçirmek mecburiyetindedirler; Buna muhalif Dr ayrı me ça halinde satılıktır. 
harekette bulunanlar umuru belediyeye müteallik ahkA.mı cezaiye ka- Oğleden sonra Beyoğlu Ağacamı Istanbul Unkapam KöprU meyda-
.nununa göre tecziye olunurlar. karşısında No. l33 Telefon.:•358.~ m 13 No. da Ferid' Ali demir tiea -

2. - Bu işlerin ikmali için bir ay mühlet verilmiştir. (B.) (5169) · rethanesine müracaat olunması . 

•• • POKER· PLAY 

' iRIETi Hl l l iJE ~ EN: . 
Muhterem yolcularımızın 7 Yatma kadar çocuklard~ ~ 

ücreti alınmamakta ve yqları 7 den f az~a olanlar tanfe V' 
emince tam ücrete tibi tutulmakta idi. Çocukların da So .-: 
ziçinde tenezzühlerini teshil için 7 den 12 yatına kadar ol 
lardan tenz:latlı tarife mucibince ücret alınacaktır. 

u~ vıet uem.ryolları 9. cu ışletme 
Dr rektörıoaonden: , 
7- Ağustos -1937 Cumartesi gününden yeni bir iş'ara kad81', 

tanbuldan saat 22,10 da kalkan 56 No. lı Banliyö katan her gün J.{U ç' 
çekmeeeye kadar uzatılacak ve 8 Ağustos 1937 den itibaren de .. g. 1" 
meceden saat 0,30 da kalkıp lstanbula 1,17 de varmak üzere'' 2~ 
lı banliyö katan yine her gün K. Çekmece - lstanbul arasında 
oektir. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat olunması. (4970) 

~ahibı: Ahmet Emin )' ALliAl'i. Um unu Neşı·ıyatı idare Eden. S. ~ 
Gazetecilik ve flıleşriyat Tllrk Limitet Şırketı Ra~ıldığı ve~~ 


