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Yeni Çocuk Ansiklopedisi 

\~ c·ıt C" ~I ~ Kup~nu Kup~~u ~J 
30 kupona mukabil bir 10 kupona muka.bil btr 1 •a1 5 KURUŞ B A Ş MU H A R R 1 R 1: AHMET EMiN YALMAN cllt (300) kuruftur. ctls 71Aa lruruftur. 

yon Anlaşması Millet Meclisinde 
Paktın Metnini veriyoruz iKiNCi ANLASMA DA IMZALANDI 

lnönü Bugün Italyan Gemileri Sovyet Başvekil 

Anlaşmayı Tahlil Eden Limanlarına U ğramıyacak 
~ühim Bir_ Nutuk Söyliyecek ltalya, Nyon Antaımasına Girmek için Hiçbir Teklif 

yen. u A t•• k A k v d 1 !!!ı~!!.~c~~=·!· Roma Gazetele~:-~!~ b~:!?~: Whmı 
1 yanan ta ur n ar aya ar 1 ar lapıasma bağlı olan zeyil anlaşma bu ist~ş, buna diğer ~kan devl~t!e_ri 

S gln, Nyon konferansının reisi Fran- de iltihak etmişlerdır. Bay Polıtısın ey h t • Hariciye Nazın B. Delbosun reisli istediği izahat, ticaret gemilerin:n hl a a Millet Meclisinde Bugün Yapılacak ımcıe yapılan bir topıa~tıda i~~ e- m~yesinekendi.karasul~nn~amemur 
dilm.i§tir. Bu anlaşma ıle, tecavüzde edilen devletlenn taahhutlen hakkın-

eve S·ı M .. akerele B .. .. k ş fi . d lillunan tayyarelerle deniz üstü gemi da idi. Bu ticaret gemilerinin hlıııa-uz re uyu e mız e lerine karşı ticaret gemilerinin hima yesinin bu devletler için ımecb.ıri ol-

la ~lunet Emin YALMAN 
iYi 91Qlekette hepimizi sevin
~ direcek bir yenilik var: 
~lanmızda seyahat me- ' 
~ "1annutbr. Gezmek, gör
lil..:i -.aeınJeketi tanımak hevesi 
-~ UDıuml bir tekil alıyor. 

' lerg.i.Bi münasebetile bunun 
' ..._~illerini gördük.. lstanbuldan 
~eketin diğer taraflarından 
leti binlerce kişilik seyyah kafile
'~. gitmiştir. DenJz yolile git
hM..ı.tıYenlerin ancak üçte biri va-

Huzurıarı·ıe f V yeleri temin edilmektedir. Fakat Is- madıgıııa karar verilmiştir. 
Şere erecekler payol bayrağını taşıyan ticaret ge- Bazı murahhas heyetlerin, Italya-

~~ Yer &ulmU§tur. Hem de va
~ her ko,eat yolcu ile taştıktan 

hintelandmdaki trenler 
1.. .ld tl'WlMa ~çlmte a-
'~ ~ bbnotttın:a:n-. 
~ ~nlann iliıtihıe de dolmUf ... S tebıin hayatı fcln en bUyUt bi" 
~ hareket celbetmektir. lzmir 
,~, nıodem teşkillt ve ciddi 

"''-tına aayeainde bunu her sene 
\ blıYWt bir ölçüde bqarmakta-
~ ~. nıUnuebetile açılan hare
~ -~ aehrine milyonlarca lira 
l\~ IÖyleııiyor ki bunun küçük 
~ ol1un hariçten gelmi§tir. 

'( tll1 uyanan bu seyahat mera
\.~ kıııu1 içtimai tesirleri büyük

~ ~~ar, daima alıftıklan 
~ 'IP!''I muhitlerden uzakla
~· i, >'eııi nıuhitlerle tema.ısa gelir
~~ insanlar, yeni aeyler görilr
.. ~~ ufku değloir. Neticede S ~tleri için bir yenilik Amili 
~7~ 8iz. taraftan da bu hareket, 
_...~içinde her m1na ile hayat 
~._.ket uyandmr. 
~ iatidadı her vamta ile tetyik 
~ ~ekete kartı borçtur. 

~~-_için de ilk aanlaca~ e
~,~uk hareketine devamdır. 
\ -.., .. ı ~CUzlaclıktan sonra gördük 
~ ki nıemlekette hayat uyan 
~ ..... batıtca set pahaWıktır. 
~~ Ueuzlar ucuzlamaz seyahat 
~ o kadar arttı ki demiryöl
'- ~halılık günlerinden çok faz
'-.~ç elde etmfye baf}adı. Sergi 
~e yapılan yeni tenzlllt ta 
~ ~ lleViyesi daha dar bir kısmı 
lı..~'tgı illere, vapurlara düşürdü. 
~ lıa kayoaklan da dahil olduğu 
~~lekette her tUrlU inkişafla
aı~. . ~c~lukta aramamız la
-!_~ Gôıonündeki bu tecrübeler bu 
~ canıı bir surette ortaya koy-. 

Ilı......~ llrıuıı1a beraber seyahat hareke 
~)t~in artmasının bir sırn da 
~ ~ bazı krsımlarmda olsun 
~ ~-.fyesinin yükselmesidir. Bu 

>-. 11d llıdan yaşayış ve ihtiyaç se
~ ~e ~de derhal farklar başgöste
~ arada seyahat merakı kök 

l&~l'~ ~dn- i hareketi teşkilltlanclırmak 

B"fuelıilimiz ismet lnönü Millet Mecli.inin lıimiUiintle 
Ank~a, 17 (Tan mubab~den)-, lenlerile kalabalık bır halk kUt'esi ta

Akdenız anlqma8mm tasdiki maksa- rafından hararetle, coekunlukla iatik
dile Büyük Millet Meclisini fevkalide bal edildiler. istasyondaki ı.~vll.tın el
toplantıya davet eden CUmhurreisi- lerini sıkmak suretile Utifatla:da bu
miz Atatürk bugün (Diln) saat 10,15 lunan BUYtik Şef, infaatı bitmiş olan 
te refakatlerindeki zevat ile bir!ikte Ankf.ra garile yakından allkadar ol
Ankarayı ,ereflendirdiler. lstuyonda dular ve Nafıa Vekilimizden izahat 
Kamutay Bqkanı B. A~halik Ren aldılar. Bundan sonra da otomobille
da, Bqveldl lsmet I.nöntl, bUtün ve- rile §ehir içinde genit bir tenezzüh ya
killerimiz, Ankarada bulunan mehus- pan Atatürk, saat on bire doğru da 
lar, generaller ve veklletlf'r ileri ge- (Arkaaı 6 mcıda) 

Yeni Bir Spor HGdisesi 

F enerbahçe klübünün 
hesapları tetkik edildi 
Klüp Parasının, başkalannın zim
metinde bulunmadığı meydana çıkh 

"Fenerbahçe,, spor klübU hakkın
da, ali.kadar resmi makam tarafından 
bazı kararlar verildiği şeklinde bir ta 
kım şayialar dolaşıyordu. Bu hususta 
gerek klilpte, gerek ali.kadar makam 
da tahkikat yaptık.Öğrendiğimize gö 
re, klUbün hesaplarında açık bulundu 
ğu, bir miktar parasının klüp erki.nm 
dan birinin zimmetinde olduğu şeklin 
de bir ihbar yapılmıştır.Bu ihbar üze. 
rine İstanbul vili.yeti,Fenerbahçe klü 
büne bir heyet gönderml.§, bu heyet 
klüp kasasını mühürliyerek defterleri 
tetkiık etmiş, sonra kasa mevcudunu 
da saymış ve ihbann tamamen asılsız 
olduğu neticesine varmıştır. 

~let ~ Bu sene Denizyollan da. 
~G l»tı ltıiryoııan da hareketin ölçü 
~dadan tahmin edeımemiglıeP 
~ 110 r almamışlardır. Izmlr- t,t.af: " 
'-~al ihtiyacına yetişıtıl .. .. • • • 

Biz, bu hususta klUbUn ikinci reısi 
B. Hayri Cellle müracaat ettik, ken
disile görUştUk. B. Hayri Celi.l mu
harririmizin ilk sualine karşı §U iza
hatı vermiştir: 

fuvar mevsiminin sey F enerbahçe •l'Or klubu ılıincı 
(Arkası 'im · reisi B. Hayri Celal 

1 

.. Teftit, hilkftmetin her saman w 
(Arkası 10 uncuda) 

mfleri bu anlaşmanın haricinde bıra- nm nihayet Nyon itilifma iştirakini 
kılmlltir. temin için Fransa ve Ingiltereyi !tal 

Bu anlaşmanın mühim bir maddesi ya ile müzakereye memur etmek ar-
şudur :Ak denizde korsanlığa karşı em zusunu izhar etmelerinin birtakılJl 
nıyeti temin vazifesile mükellef olan güçlüklere sebebiyet·, vermiş olduğu • 
taıp gemileri, tecavüzde bulunan de- zannedilmektedir. Fakat nihayet bu 
niziıf!tu gemilerinden kuvvctsı~ olur- gUÇlükler de bertaraf edilmiş ve kati 
sa, an1aş-ıuya dahil diğer devletlerin metiD. imzalanmııtır. 
karakol genıi:cnni yardurıa rağırabi Nyon anll.flllUI ve ~yilleri hak· 
lecektir. Roma pzetelerl tarafrnda.o B. Edene kında bugün ili tebliğ ~dilmiştir: 

Yunan murahhası Bay Politis an- k~ tutulaıı B. Chemberleln (Arkası 10 uncuda) 

Üç Kişiyi 
• • •• 

Tarih Kurultayında 
Oç 

,..__..,...]' ı ProfesörDahaGeldi 
1 Pazartesi günü Dolmabahçe sara- Hana aft vesikalar Uzerinde arqtır..' 
1 
ymda toplanacak olan ikinci TUrk rnalar yaptım, eski TUrk • Bulgarlann 
Tarih Kurultayına iştirak etmek üze- payitahtı olan Pliskede de hafriyatta 
re Macar Profesör B. Feher Geza, Yu bulundum. Bu münasebetle şimdiye 
nanlı profesör B. Marinatos ve Fran- kadar 29 muhtelif eser neşrettim. 
sa profesörlerinden B.Azaioı dUn şeh Matbaaya verdiğim yeni eserimde 
rimize gelmişler ve Tarih KW"Wl\U a- (Aıbaı 10 uncuda) 
zalan tarafından karşılanarak Tokat -----------
liyan oteline misafir edilmi§lerdir. 

Macar Profesörü B. Feher Geza 
dün kendisile görü.şen bir muharriri
mize demiştir ki: 
"- Çok eskidenberi Türk tarihi 

ı hakkında tetkiklerde bulunuyorum. 
! Macaristanda Maarif Nezareti Proto 
Bulgarların, yani eski Türk - Bulgar
ların menşe, kültür ve tarihlerine da
ir tetkikat yapmak Uzere beni Bulga· 
ristana göndermişti. Şumnu civarın
da eski Türk - Bulgarlar ve Omurtag 

Yüz Lirallk 
Sahte Para 

Kendisinin manifatura taciri oldu
ğunu söyliyen Ahmet oğlu Ramazan 
adında birisi, dün akşam Doyçe Or
yant Bankın Iatanbul şubesi veznesi
ne bir 100 liralık klğıt para vermif, 
fakat bunun sahte olduğu anlaşılarak • 
Ramazan yakalanın~. Polis ehem
miyetle tahkikat yapmaktadır. . 

ı ıt:=========================================:ıı::::=======-

1 "Gölcük.. Gemimiz Limanımızda Katil "A•lan Kaplan,, 
öldürüldülııen sonra 

(Faclamn tafsilltmı OILUDCU sayfa- su'' rat 
da bulMBlmmm.) Tecrübeleri Çok 

jlyi Netice Verdi Yeni Tefrllcamıı : 

Kıskançlık 
YAZAN: N!HiT SIRRI ~i 

Aka Gtbıdiiztia .. Adsız Ro
man,,ı yakanda bitiyor. Bunun 

yerine "Nahit Sım,,nm "Km- i 
kan~" adını verdiği Dk bil· 
ytik romanmı netre ba§byaca-
ğız. 

"Kmkallçbk,, okuyanlan, l!IO-! 
nuna kadar zevkle, merakla 
sllrttkllyecektlr. Bu yeni ro
m•rmra okumıya başladığı-

nız zaman ertesi gttnktt gue- ~ 
teyl merakla beklemekte sa -
birimi* göstereceksiniz. 

"Gölcük,, gemisi l•tanbal limamna wfrerlm 
· [Tafsilat ve diğer reıimler ikinci sayfadadır.] 



• 

2 =========================================================TAN 18 - 9 - 937 =-:················································ ... ·····ı 
j Y lldızdan San Remoya t FILtV1LE GÜNÜN HADiSELERi Kıskançlık Yüzünden 
~ ....................................................... ı lzmit Deniz fabrikalarında inşa edilen "Gölcük,, yağ gemi

si dün limanımıza geldi ve merasimle karşılandı. Şu fotoğraf Fatihte Bir· Cinayet 
Daha işlendi 

.. 

iKiNCi KISIM No.43 

HAİNLERİN AKIBETİ 
larla •İze geminin geliş intıbalarını veriyoruz. 

~~~~"!'-"""'!'m.'"""!'!"' __ • • 4 __,.,...-....,_ .... ııiiiiiiiiiiıimiiii~ 

• • 
Vapurun Bütün Yolcuları 

Dubaya indirildiler 
• 
• 

. ..... 

> iı • 
• Gen~ Bir 

Konuşan 

Boyacı, Eski Metresi ile 

Erkeği Bıçakla Öldürdü 

1 
Yazan: S. S. 

1 

., 
~ 
1 

• . ......... • 
• 

Evvelki gece, Fatihte, Haydar ka· 
rakolunun önünde yeni bir facia daha. 
olmuş, bir erkek karnı deşilerek öldü 
rülmüş, genç bir kadın da yaralanmış 

Taşlüşlada; ot minderler üzerinde, 
ve leş gibi ayak kiri kokan batta
niyeler altında ne süfli bir hayat 
geçirdiklerini; Viktorya vapurunun 
aımbannda ne feci şerait dahilinde 
yolculuk ettiklerini unutuyorlar .. 
Daha hala, (zatı şahane) den, (zatı 
şithaneye layik saray) göremedik
lerinden .. (abü havası latif mes
ken) lerden .. (bol erzak) tan .. ve 
nihayet (gönUl şenliği) nden bahse 
diyorlardı. 

Acaba; çoluğunu, çocuğunu - iyi, 
kötü - yuvasını yüzüstü bırakarak 
bir hırsız, bir cani gibi yurdundan, 
vatanından, milleti arasından ka
çan bir insan: artık daha hfila gö
nül şenliğinden nasıl bahsedebilir
di? Ve bundan bahsedebilmek için 
ne nasırlaşmış bir kalp ve vicdana 
malik olmak gerekti? .. 

Maamafih; vapurun küpeşteleri
ne abanılarak kurulan bu hülyalar, 
pek uzun sürmemişti. Efendileri gi 
bi, onların da ayaklan suya eriver
mişti. 

V apurun demirlemesinden Uç 
saat kadar sonra, Viktorya 

vapurunun yanma iki büyük du
ba getirilmişti. Bütün bu pa~alar, 
beyler, efendiler, ağalar, bu duba
lara indirilmişti. Eşya dubalarının 
kenarlarında küpeşte, parmaklık gi 
bi şeyler olmadığı için denize yuvar 
)anmaktan korkan bu mahlfıkla.ı-, 

dubaların ortasında. biribirlerine 
kenetlenmişlerdi. 

Bir römorkör, leş sürükler gibi 
onları çekip göt\inmüs: büvük limR 
nm bır köşesine atıvermişti ... Ora
da •bir müddet beklemişler, Malta
nın yakıcı güneşinin harareti altın 
da buram buram terlemişlerdi. Son 
ra, gelen eşya kamyonlarına doldu
rularak, Polverista kışlasının kas
vetengiz muhitine nakledilmişler

di. 
Şaşırmışlardı .. Afallamışlardı. Bi 

ribirlerinin yüzlerine baka kalmış
lardı. 

Bunlardan birinin gözleri, duva
ra saplanmıştı: 

-Ay .. Burada, bir yazı var. Hem 
de, türkçe, diye bağırmıştı. 

Otekiler de, derhal oraya toplan
mışlardı. Mavi bir kopye lralemi ile 
yazılmış olan şu satırları okumaya 
başlamışlardı: 

(Ey hain Vahdettin!.. 
Vatanr, dilşmanlara tesli mettin. 
Milletin hak ve hayatını, ayak-

lar altında çiğnettin. · 
Bizi; bağrımıza düşman süngüle 

rlni dayatarak bu felaket zindanı
na gönderdin. 

Yaptığın bütün bu ihan~l ve ne
naetlcre mukabil, acaba eline ne ge 
çire bildin? Şu fani dünyada, dört 
günlük saltanat mı?. 

Emin ol ki, ona da doyam1yac:ı.k-
11ın ... Çünkü; yakında görece·nın 

Türk milleti; senin ve ortaklarının 
çevirdiğiniz felfıket çemberjni par
çalıyacak.. Hem kendi varlığını, 

hem vatanın mukaddes topraklarını 
hem de senin zulmüne kurban olan 
bizim gibi namuslu vatan evlatları
nı kurtaracak. 

Yalnız bunlnn kurtnrmakh da 
kalmıyacak. Senin taç ve tahtını yı 
kacak .. ihanetlerinin cezası olarak 
seni ana vatandan kovacak .. Haya
tının sonuna kadar seni vatansız ya 
eatacak. 

işte, sen .. ve senin nümunelcrin, 
günUn birinde, vatansız kaldığınız 
zaman, eğer buradan geçerseniz .. 
Ve talihin garip bir cilve ve tesadü· 
fil olarak şu satırları da görlirse
niz, diyiniz ki: 

"Bir Allah, varmış .. Ve bu Al
lah, masum Türk milletinin ahını 
alanları, cezasız, bırakmazmış ... " 

Bağrı yaııık , 
Bir Malta sürgUnü) 

Bu yazıyı okuyanların bazıları
nın başları, önlerine eğilmişti. Bir 
kaç saniye, derin bir sükut içinde 
geçmişti. · 

Fakat.. Talıh ve tesadüfün önle
rine çıkardığı fU btiyUk ibret levha
sından bile ders alımıyanlar, şöyle
ce söylenmişlerdi: 

- Laf ... 
- lttihatçı palavrası. 
- Ay, ittihatçılar bura.da1ar mı 

idi? .. 
- Herhalde, öyle olacak .. Bu ye 

zıya bakılırsa ... 

• .t 
• 
• 

• tır. Kısa kesilen bir kadın saçı yü
zünden doğan bu facianın tafsilatı şu 
dur: 

Sürat"tecriibeleri tamamlandıktan sonra limanımıza gelen • 
ilk yağ g~mimiz Dolmabah~e önünde . -... . • 

- Senelerce bu kasvetli yerde na • 
sıl yaşamışlar? .. • 

Haydarda Bıçakçı Alaettin sokağın 
da 5 numaralı evde oturan seyyar 
kundura boyacısı Ali oğlu 328 doğum 
lu Yasinin Fatma Saltanat ve Muaz
zez gibi çift ad kullanan 25 yaşların
da bir metresi vardır. Yasin beş se
r.edenberi bu kadınla beraber yaşa.
makta ve onu delicesine sevmekte
dir. Saltanat, çok uzun olan saçlarını 

- Ya, biz nasıl yaşıyacağız?. 
Birdenbire Pehlivan Kadrinin se 

si yükselmişti. 

• 
ge~nlerde kestirerek kısaltmış, fa
kat, Yasin bunu hoş görmiyerek: 

- lmanım! .. Para. ile değil, sıra 
ile ... Dayanabilene aşkolımn. • • 

"- Artık gözümden düştün. Nere
ye gidersen git." demiştir. 

Fatma Saltanat bir gün de komşu- Hadise •ırasında kolunJatt 

A radan,. Uç gUn geçmişti. 
Kışlanın alt katında, me

zar gibi k a r a n 1 ı k bir ko -
vu.şta yatan f i r a. r i l e r i n rutu 
betten imanları gevremişti. Verilen 
yemek te, hiç alışık olmadıkları tu
haf asker çorbasından. ve simsiyah 
bir çaydan ibaret olduğu için artık 
bir kıvranma. başgöstermi11ti. 
Koğuşun ve karanlık avlwıun kö 

şelerinde öbek öbek toplantılar: 
- Bu gidişle, halimiz ne olacak? 
Diye, sızlanmalar başlamıştı. 
Nihayet, akıllanna birşey gelmiş 

ti: - Efendilerine, müra.caat ... 
Derhal, bu fikrin cazibesine ka

pılmışlar; ve ımüzakereye başlamış
lardı: 

- Esasen biz buraya niçin gel
dik?.. Bura.da kara gözlülerimiz bek 
lemiyordu, ya .. 

- An"ıtk ve ancak. zatı sahanele 
rlne olan ferti sadakat ve Ubudiye.: 
timizden ... 

- Şu halde derhal içimizden bir 
heyet seçelim. Halimizi bildirmek 
için, nezdi şahaneye gönderelim . 

- Hayır .. Heyet göndermiyelim. 
Zatı şahanelerini rahatsız etmiye
lim., 

-Ya? .. 
- Bir ariza takdim edelim. 
- Çok mUnasip. 
- Hatta .. Çoluk çocuğa göndeiil 

mek ilzere bir mikdar da para isti
yelim .. 

- Olur mu? 
- Olur. 

P ehlivan Kadrinin sesi, top gi 
bi gürlemişti: 

- Olü gözünden yaş .. L.'Ilam evin 
den aş .. Ulan eğer siz de bu heriften 
bir tek metelik koparabil'rse '~; 
alimallah ben şu bıyıklarımı ka.,ır .. 
Mllta çarşısının ortasınd:ı ~-<:ıvıra kı 
vna bir çiftetelli oynarım. 

Pehlivan Kadrinin cidden büyük 
bir hikmeti ihtiva eden bu sözleri
ne eliemmiyet vermemişler .. Tum
turaklı elfaz ile müzeyyen bir ariza 
yazmışlar; altını da: 

(Arkası ,·ar) 

rfıeledigenin 
} apcafiı 
istimlak 

937 bütçesile belediye bellibaşh Uç 
istimlak işi yapacaktır. Bunlardan bi 

risi konservatuar binasının yapılacağı 
yerdir. Bu sahadaki 27 binadan yirmi 

üçü istimlak ediln•iştir. Dördünün sa 

hibile anlaşılamadığından kanuni mu
ameleye girişilmiştir. 

ikincisi Eminönü Halkevi için ya

pılacak pavyona ait istimlak muame
lesidir. Burada istimli.ki icap eden on 

bir binadan beşinin muamelesi biti -

rilmiştir. 

ÜçtincUsU de Çemberlita.ş istimlaki 
dir. Bura.da henüz muameleye geçil

memiştir. Halkevi işi tamamlandık -
tan sonra Çemberlitaşın etrafı tama

mile istimlak olunacak, .burası gü -
zel bir meydan haline sokulacaktır. 

tarından ihtiyar bir kadını dövmüş- yaralanan Fatma Saltanat • • 
• • 

t~~· Yas~nin buna ~a c~nı sık~lmı~tır. tır. Gözü dönen aşık, bundan so~ 
~oyle na~O§ saydıgı hırka~ ış bırle- , kamasını Fatma Saltanatm böğrllll 
ı:;ınce de bır ay evvel ımetresınden ay- 11 f k t k d b d beyı· ltO' · 

1 
t sa amış, a a a ın u ar 

n~~ ~ 
lile karşıladığı için kama koluna. Sil• • 

• 
Çalınan eşyanın hesabını lanmıştır. Bu sırada Haydar :katal<O' 

. ı . .. lın 
ı• emıf lu önündeki kahveci katilin üstiIIle 

Fatma Saltanat Uç ~ört gün evvel cum etmiş ve kafasına attığı bit iS' 

• 
• 

• 
Sürat tecrübelerinde hazır' bulunan heyet azaları, 
Fabrikalar Umum Müdürü ve geminin genç mühendisi 

ile birarada • 
• 

..,,ıı 

seyyar karpuzcu Salih isminde 28 ya kemle ile onu yere sermiştir. Yeti!i"' 
• C' 

• 
• · • 

• 

şında bir delikanlı ile dü3üp kalkmı- polisler, yerde sendeliyen Yasinill 
ya başlamıştır. Yasin evvelki gün sa- tinden bıçağını almı§lar ve karaıtolJ 
at 21,5 tat Haydarda et.ski metresile götürmüşlerdir. 

Salihe rastlamış. Hemen ikisinin de Kadın, hastaneden çıktı 
kolundan tutarak : S . - Ce h JlB~' 

.. nk k alih, kaldırıldıgı rra paşa. si 
- Buyurunuz karakola, çu U a- t . d d h 1 .. 1 ü tür yara 

rım benim ev eşyamı da çalıp götür- anesın e er a 0 m ş · t iS8 
çok hafif olan Fatma Saltana didil. Polis onu arıyor, hesabını bera- P"-• 

il 
berce verirsiniz. demiştir. Salih bu dün akşam hastaneden çıkmıştır. ~ 

• teklifi sert bir eda ile reddedince Ya· diseye, nöbetçi müddei~mu.mi llluJ ..od' y . }leJ!r, 
sin hemen kamasını çekmiş ve Sall- ni Orhan eıkoymUŞtUr. asın. ~ 
:ı.1 •• ' · - •••• --~ .,0 :r;-1A-.,, .. :ı..-; .,._. 1Lu...:J ~Lllli9-f dUn, öğleden 5 b 1'' • • 

• 
• 

lamıştır. Salih, barsakları dışarı dö- rinci sorgu hakimine verilerek il 

ki.ildüğü için derhal yere yuvarlanmı9 kında tevkif kararı almımıştır~ • •Antrepo 
inşaatına \ 

Tencere ile Haılancl• 
Samatyada oturan Arifin 7 Y~ 

daki oğlu Osman, mutfakta oynat ti 
mangalın üzerinde bulunan teııce ıı.f • Geminin in,tUıncla çalışan genç denizcilerimize 

buketler veriliyor 
• G ·ı· eçı ıyor devrilmiş, muhtelif yerlerinden ~

lanm.I§tır. Çocuk derhal tedavi 3İ 
alınmıştır. • • Liman idaresinin Mumhanede yap-

tıracağı antrepoların inşası 190 bin 
liraya ihale edilmiştir. Inşaata hafta 
içinde başlanacaktır. llavesi düşUnU
len yeni vinç tesisatı için tetkiklere 

"Gölcük" Limanımızda 

Geminin Sürat T ecrü
besi iyi Netice Verdi 

''Atak,, ismindeki Mayin Gemimiz 
de Yakında Denize lndirileck 

llk defa olarak, Türk tekniği ve 
Türk işçiliği ile Gölcük deniz fabrikr.
ln.rında inşa edilmiş olan "Gölcük" 
yağ gemisi, dün, lzmit deniz komu· 
tanlığı önünden hareket ederek, de
nıze açılmış ve Dolmabahçe önünde 
demirlemiştir. 

Davetlfü•ri alan iki motör, öğleden 
sonra saat on bcı;te köprünün Haliç 
iskelesinden hareket ederek Kınalı ar 
çıkl:ırında, raıtladığJ yağ gemisi ile 
birLkte lstanbula döıımüştlir. 

Davetliler "Gölcük,, te 
Deniz fabrikaları Umum Müdürü 

N:ıim Arnas, deniz kumandanı Mah
mut Gökbora, Milli Müdafaa Vekale
ti imalat şubesi müdürü Rıza, ve de
niz fabrikaları erkanı ile birçok deniz 
sUbaylarımız geminin dün Mannara
da yapılan sürat tecrübelerinde hazır 
bulunmuşlardır. 

"Gölcük" Kız kulesi önlerinde yol 
keserek davetlileri taşıyan motörlerin 
ynklaşmasına müsaade etmiştir. Kar 
tıı.l ve GUven motörlerinde bulunan 
d~ni! erkanı ve gazeteciler, bu müsa
ade üzerine, yağ gemisine çıkmışlar
dır. Davetlilere geminin her tarafı gez 
dirilmiştir. Kendi tersanemizde, göğ
sümüzü gere gere herkese gösterebi
leceğimiz bir yağ gemisini, denize in 

direbilınek muvaffakıyetini gösteren 
genç bahriyelileriınıiz; ve bilhassa 
bu geminin, teknik bakımdan kusur
suz iD.§asında büyük amil olan deniz 
fabrikaları umum müdürü Naim Ar
nas, ayrı ayn tebrik edilmişlerdir. 

Geminin su sathında boyu 56,37, ge 
nişlişi 9,54 metredir. 250 ton yağ yük 
liyebilecek kabiliyettedir. 700 beygir 
kuvvetinde bir Dizel motörlle işler. 
Mürettebatı 29 kişidir. 

Tecrübeler iyi neticeler verdi 
Gemi son derece zarif yapılıştadır. 

O kadar ki, ilk bakışta arka cephesin 
den bir yolcu vapurunu andırmakta
dır. Motörden başka güverte ve hatta 
iç eşyasına kadar, bütün aksamı, yer
li emek ve yerli işçi tarafından vü
cude getirilmiştir. Sürati saatte 12 
mildir. 

Yapıbln tecrübeler, çok muvaffa
kıyetli neticeler vermiş ve tezgahları 
mızda yapılan bu geminin Avrupanm 
en modern tezgahlarından çıkma ge
milerle boy ölçüşebilecek kudret -
te olduğu büyük bir memnuniyetle gö 
rülmüştür. 

Gölcük fabrikalarımızda yapılmak
ta olan Atak adında bir mayin gemi
miz de bu yakınlarda denize indirile
cektir. 

başlanmıştır. Bu vinçler sayesinde 
şimdi kamyonlara. ancak 25 dakika
da yüklenilen eşyalar, 5 dakikada ko
nulabilecektir. Emteanın vapurlardan 
doğrudan doğruya antrepoya alınma 
sı da bu tesisatla mümkün olacaktır. 

imtihana Giren Doçentler 
lmtihan için verilmiş olan mühleti 

dolduran doçentlerden bir kısmı tez.. 
terini hazırladıklarını dekanlıklara bil 
dirmişlerdir. Bunların imtihanla~a 

başlanmıştır. 

Mareşal Bu Akşam 

Hareket Ediyor 

1 BiRKAÇ SATIRLA_... 

A nıavutıuk seflrlmlz Ernlıl ~ 
dün Rodl vapurlle vazıtesl 

şma gitmiştir. 

• ı~ 

B omanyanm Istanbul konSo 
dün şehrlmlze gelmi!7tlr• 

o ~ 

B eledlye Floryada. datmi b~-et' 
danlık tesis etnıiye karat 

mt,tır. 

S eyyar sahcı~m kullıına~ 
n el arabaları için belecJl!..~ır 

nüınuneler gönderilmlye başlaıtıW"' 
tır. 

• ..• n~ 

Adliye rnüsteşa.n Hasan Saf' ~lf 
din ile Adliye Veki.tett ıat ~ 

lerl müdürü Muzaffer dün Iswıtb 
Dost Yugoslavyanrn birkaç gün son 

ra başhyacak olan büyük manevrala
rında bulunmak üzere Genel Kurmay gelmJolerdlr. 
Başkanımız Mareşal Fevzi Çakmak 
bu akşam Adatepe muhribimizle Dub
rovnik limanına hareket edecektir. 
Mareşalimize bir kurmay heyeti refa 

• 'O' 
•J nceburun civarında. Jal,111~,. 

turnn Yunan vapunı, ~ 
nlmı~hr. Gemi yoluna devaın et 

kat etmektedir. tir. ~ 

tTAkV~IBHA\ii 
Yurtta Bugünkü Hava 

Yeşilk~y meteoroloji istasyonun· 
dan alınan malumata göre, buglin 
yurdumuzda havanın Karadeniz kıyı
larında kısmen bulutlu, diğer yerler 
de az bulutlu geçmesi ve rüzgarların 

ekseriyetle şimali istikametten ve or 
ta kuvvette esmesi muhtemeldir. 

DÜNKU HAVA 

Dün hava akşama kadar az bulut-

l 
18 Eylül 937 1 
CUMARTESİ .. 

__,,,,, ___ , --------:ı,sff 

9 uncu ay Gün: 30 Hızır: 6 
Recep: 11 Eylül: !)S 

Arabi 1356 Ruınf 15· ı 
120S 

Güneş: 5,43 - Öğle: '
1
g 

l lkindi: 15,33 - Akşam: l 8•0s 
Yatsı: 19,40 - lmsak: ~ 

---1@ 
•lu sakin geçmiştir. Barometre ı;ıf. 
milimetre, hararet en çok 27 e~ 
santigrat olarak kaydediln1işt1t· 
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19 YILDANBERI EN BUYUK HARP! 
ıoo Bin Cin Askeri •••••••• 

1 ecrid ~e ihata edildi 
Buyuk Çek 

Devlet adamı 
Masaryk 

Oldu 

ispanya Harbi 
Yine Hararetlendi 

Çinliler Top Ateşi Altında. 
1i Şanghayda Kıtlık Var 

l/Qrtvyork, 11 (TAN) - Uzak Şarkta Büyük 
>1i4 ~~nberi eşi vukubulmamıf müthif ve bü· 
~ r~ muharebe olmaktadır. Muharebenin 
~~r $imali Çindir. Büyük bir taarruz yap· 
Qt ~olan Japon kuvvetleri •on yirmi dört sa
JQPo ıncla 12 mil ilerlediklerini bildiriyorlar. 
~rılrır, bu arada Pekin - Hankov hathnın bir 
be J rnr ela ele geçirmiye muvaffak olmuflar 
l<Jo QPon kaynaklarına göre Çin ordusunun 

ııe ::O ki1üik bir kuvvetini tecrit etmi,ler 
Çlfl kuvveti Pekinin kırk mü cenubundaki 
'v~clisinde ihata etmişlerdir. 
ltl\ı ~ıtarn.f müşahitler tecride uğnyan Çin km'\·et 
4t tıht binden fazla tahmin etmemektedirler. Tecri 
' Yan kuvvetleri bekliyeo akıbet meçhuldür. Bun 
~e 11:ı~rkası merkezi hükfunet kuvvetlerlndendlr 
~et dane muka\•emet göstermektedir. Fakat bu 
~ ~etin cenahlan tama.mile muzmahil olmuş bir 
~~· llu muharebeye ÇinWer tarafından 830 bin 
•,iştirak ettiği tahmin olumıyor. Buna mukabil "et l'tn burada kullandıktan kuvvetler 80 binden 
l1 etf.t 
~ ~t n:~ 
'ııo.,; !>'uı.liJerin topçu kun·etleri son derece zay:ıfhr 

~ .......................... . 

1 

. 
Çekoslovak devletini kunnnş olan Bay İgnace 

Masaryk'in öldüğünü iki gün evvel haber ver
miştik. Cenazesi halen Lany ~atoswıda halka 

teşhir edilmektedir. Yukandakl resim lUasary
ki ölüm döşeğinde gö!>teriyor. 

Alınan malômata göre, ecnebi murahhas he· 
yetlerinin törene yetişmeleri için cenaze merasi
mi pazartesiden sah ~abahı !4aaat 10 a. tehir edil 
miştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lngiltere ve Fransa Ademi Müdahale Komitesine 

Haber Vermeden Kontrolden Çekildiler 
Londra, 11 (TAN) - /•panya harp •aha.ından gelen haberlere 

göre pmal cephe.inde asiler ilerlemektedirler. A•toryalılar, bir 
yandan geri çekiliyor bir taraftan da yollan, köprüleri, madenleri 
fabrika ve telgraf hatlarını berhava ediyorlar. 

Guadelhara cephe•inde i•e hükıimetçiler taarruza geçerek asi 
ordularını pü•kürtmüfler ve 25 kilometre genifliğinde ... araziyi 
Franco'culardan i•tirdat etmiflerdir. 

Kordoya cephesinde cümhuriyetçi-ı------------

~rin bir taarnızwıun pü.~kürtüJdüğü Milletler 
asi membalan tarahndan ha.her ve-
rilmektedir. Yine ayni membalara gö C • t• d 
re, hükfunetçiler şimdiye kadar Bask emıye in e 
cephesinde 137 tayyare.kullanmışlar- Cenevre, 17 ı (TAN) - B. Negrin, 
sa da bunlann 105 i düşürülmüştür. Milletler Cemiyeti Konseyinde söz ala 

lnglltere ile Fransa lıtpanya etra- rak "icap etetiği takdirde Ispanyol hü 
tındaki kontrolden. ademi müdahale kumetinin scyrisefaini himaye etme
komitesindeo bir karar almadan \'az ğe memur deniz kuvvetlerinin vazife
geçmişlerdir. Ademi müdahale koml· !erini üa için Ispanyol kara sularına 
tesinin toplanması i~in bir t.arllı tes- girmelerine hiçbir veçhile itiraz etmi
bit olunmadığı gibi hiçbir de\·let mu- yeceğini beyan etmiştir. 
rahhası komitenin davetini talep et- B. Negrin, dün akşam Milletler Ce-
memiştir. miyeti umumi katibine Akdenizde ba 

E•ir mübadele6i 
ı-ı;~~ kesü mlkdıı.rda tayyare, tank '\'e top kul
~ \·e bunlan ayni bollukla kullana;mıyan Çin· 
Ja~.-palamaktadırlar. ---------------------------

~d n~ar Pekin - Hankov hattı il- F da G. ı· Ders·ımı·ı Şak·ı 

General Franko beynelmllel kızıl
haç teşkilatı ile imzaladığı mukave
leyi meriyet mevkiine koymuştur .. Bu 
mukavele mucibince iki ,ımuharip ta
raf arasında mübadele yapılacak ve 
ilk evvel 2500 kişi mübadele edilecek
tir. Gijondan mülteci nakletmek isti
yen lngiliz vapuru Stamore, asilerin 
sahil bataryaları taraf mdan açılan 
ateş üzer.ine geri dönmüştür. Gemiye 

tınlmış olan Campader vapuru kapta 
m ile bu geminin mürettebatı tarafın
dan konsoloshaneler memurları ile 
bahriye memurlarına yapılmı§ olan 
beyanatı bildirmiştir. 

ekı Çoşov'u zaptetmikterdir. ransa iZ 1 
~~ .. - 3so bin kir e· C • t Du··n Sorguya ~~~erin Japon ileri harekatını ır emıye 

~~~t'tnak için Rootingfu.da bir mü- Pıı.ris, 17 (TAN)_ Geçenlerde ya- Çek•ııd•ı 
ı...~ \b~is ettikleri ve burada 350bin 
~ ır pılan ve matbuata aksetmiyen esrar-

\'~. garnızou ı.....>iı:s cdilcliğı ha-
J,h.. •Yor_ engiz bir cinayet tahkikatile, Paris-

~ l'Vtl • . le bır fki -gııır-eVVeı 1Kl muınenryer-
~ ilı resmi tebliğinde, şimalı Çin de patlıyan bomba tahkikatı, ilerile-

ltıı 'ta hareketinden bahsedildik- dikçe bu iki ımesele arasında sıkı bir 
~illa!· a tayyare faaliyeti hakkında mUnasebet görülmiye başlamaktadır. 

~Ja Utnat verilmektedir: 
6i0lon tayyareleri, 16 EylUlde saat Yapılan tahkikat, merkezi Pariste ve 
~l~~aoting civannda bulunan Çin Fransanın muhtelif şehirlerinde şube
~"'lıl!ll nıevzileri ile tayyare mey- leri bulunan gizli bir t~kilatm keşfi
~li a. bonıbardıman etmiş ve Çinli- ne vesile olmuştur. Bu gizli cemiye-

~a. irlr zayiata uğratmıştır. tin binaları araştırılarak, bombalar 
)\ıoea?a.re nıeydanmda otuz Çin tay- ve her !;eşit esliha meydana çıkanı
~ lle lahrip edilmiştir. Paoting şeh- mıştır. Silahların birçoğu faşist .dev-

Vler içindedir." letler mamulatıdır. 
§a. ŞQrıghay cephesinde Bütün bu işlerin ortalığı karıştır-

ıı.: ngh mak gayesile Fransız faşistleri ve ec-

~~li ~aYda yağan son derece şid- d 
nebi teröristler tarafın an yapıldığı

~- eı.et tnurlar yüzünden mühim bir 
"' 11. nı meydana koymaktadır. 
L~~- \'tıku bulmamıştır. Bununla 
t'llle;~. Japonlar yanın mil kadar i- HükCımet ve polis şiddetli takibata 
Q~ıı:lerini bildiriyorlar. Çinliler girişmiş ve birçok kimseler tevkü e
~~tiC{> . Yaptıkları mukabil taarruzlar diLmiştir. 
!U~ ~11lde 1000 Japonun maktul düş Anarşist Tamkvrini'nin isticvabına 
lq_fyat"'·her vermektedirler. Japon devam olunmaktadır. 

Dualar, Beyitler 

Okumaya Başladı 
Elaziz, 17 (Tan muhabirinden) 

~- .. ;ı. ...... ~, ;_lıır..-.4. -· • ·, 1 ..... 1 ... 

nuyor. 

ispanyanın mahvolmaaına 

müsaade edilemez 

Dün Erzincanda.n buraya getirilen Paris, 17 (A.A.) - B. Largo Ca -
Dersimli haydut ba..51 Seyit Rızanın ballero, Matin gazetesinin bir muha
isticvabına bu~ün devam edilmiştir. birine beyanatta bulunarak demiştir 
İsticvap dört saat sürmüştür. Seyit ki: 
Rızanm halinden çok yorgun olduğu Milletler Cemiyetinin hedefi, karar 
anlaşılmıl} ve yarın isticvaba deva.m larım yalnız kendi azasına tatbik et
edilmek üzere tekrar t,evkifaneye gön mek değildir. Cemiyet, her türlü ikna 
derilrniştir. Çok milhim ifşaatta bu- vesaitine ve icabında cebir ve tazyike 
lunduğu muhakkak olan Seyit Rıza - müracaat etmek suretiyle kararları
nın muhalefet hareketlerine sebep o- na herkesi riayet ettirmelidir. 
larak bir~ok a.ı~iret reislerile bazı ma.- Eğer Milletler Cemiyeti, bunu yap 
haJli inzibat amirlerini gösterdiği ha-- maktan imtina ve aciz olduğunu ilan 
ber alınmaktadır. Dün geceyi buh - edecek olursa iki enternasyonalin ye 
ranlar fı;inde geçiren Se~it Rna şa- niden toplanmasını isteyeceğiz ve de
fakla. beraber u:vanmıs, birtakım dua- mokrat hükumetle11i Faşizme karşı 
tar, be~itler okumuştur. Muhakeme, mücadeleye mecbur etmek için doğru 
çok yakında. ha..c;hyaeakbr. dan doğruya icraata geçilmesini ve 

~ • bu bapta tedbirler alınmasını talep 

B erlin Süsleniyor 
Berlin, 17 (TAN) - Mussolininin 

yakında Almanyayı ziyareti dolayısi
Je, evveldenberi düşünülmekte olan 
bazı tezyinatla §Chrin süslendiği bil-

rilmektedır. 

. 
Belediyeler Bankası 

idare Meclisi 
Ankara, 17 (Tan muhabirinden)

Belediyeler Bankası idare meclisı re
is ve azalarının intihap müddetleri 3 
eylülde bitmiştir. Bu sene için de Va
hit Eroğlunun tekrar reisliğe ve Nus
ret Uçan, Kadri Sav ve Avni Aktul
galının azahklara intihapları, Vekilleı· 

heyetince tasdik edilmiştir. 

Mısır Tahvilleri 
Kahire, 17 (A.A.) - Yüzde üç fa

izli ve ikramiyeli Mısır kredi fonsiye 
tahvillerinin dünkü çekilişinde: 

~11.la.~lerinin Kutandaki cephe batar 
:~ıa.11 il Yerini keşfetmek için yap-
~ buıı.ı Uçuşlar boşuna olmuş 
~~aıı.g:rın yeri bulunamamıştır.~~ 

iki ev ve dört dükkan tamamen ve iki edeceğiz. ispanyanın mahvolup gıt
Tokat, 17 (TAN) - Geçen gece evle bir dükkan da kısmen yandıktan mesine müsaade etmek kabil edğil -

şehrimizde bliyük bir yangın çıkmış sonra söndürUlebilmiştir. dir. 

Tokatta Bir Yangın 

1903 senesi tahvillerinden 751.883 
numaralı tahvil 50 bin, 1911 senesi 
tahvillerinden 281.317 numaralı tah
vil 50 bin frank ikramiye kazanmış
lardır. 

· >ıfuı ay~ kıtlık hissolunmakta -
~il der lec.ıterin artmasile sayılan 
~~trı eU:ce itabaran Çinliler, bapon -
~ ~el'i v ~eki antrepolardan iaşe mad 

ıı. tı:ıa~ru.nıediği takdirde aç kalmı-
kümdurlar. 

~ ~ıı. Aınerikanın karan 
il! ~kanı V 8.şington sefiri bugün A -
~'.il.~~ ~Çin ve Japonyaya harp 
lıo ~l'o~lnin tanınmasını emretmesi 
~~aya 0. etmiş, bu ambargonun Ja 
·1;141 8Q bilvasıta yardım teşkil ede 

lQ Ja.rıoıı Ylemiştir. 
~ 1Ye llaJ·h~riciyesi namına söz söyle 
~~kart: lhıyettar bir zat ise ambar
t eliıı.e ~nrn , Amerikanın Uzak Şark 
~ ~ı:ıııt aıışmamak fikrnde olduğu
lı~ Ct(l'•• 

'ıı-"Qlelik ıgıni anlatmıştır. 
~~ b· anın ambargo tatbikinden 
~ ~o:::~aflık kanunu tatbike lü-
~ .. "t( 1Yeceği anlaşılıyor. 

~ııv'th1 ~Q rneydan verilmiyecek 
~~c~~e~ton, 17 (A.A.) - Bahrıye 
ı.. ~ıı""' • 'Wachita gemisi ile diğer 
·•ıa~ .... ,ıı çr 
~ ~esi .1ne ve Japonyaya harp 
ij ilin taşınmasını emretmesi 

~ 11 lta 
~ llt:aıı:l'ln kazalar vukuu ilitimali 
~ lle lta~1Ya nıatuf olduğu ehemmi
~ ~Olcu dedlltnekte ise de Japonla
"~lttcıu "e emtia nakleden vapurla
~ l bil' ;:nıaları halinde hUk\lmetin 
~~e~ l'tı arekete geçmekten feragat 

llndı.ı~ a~~ını tazammun etmekte 
ılave olunmaktadır. 

Almanya ve lspanya Harbi 
A Jmnııya devlet şe.~i Bitler bir 

k~. gün eV'\·eı soylediği nu
tukta mühim birkas noktaya temas 
etıni.,ti. Bu.nlann en nıühimJerinden 
biri, Almanyamn asi ispanya le -
hindeki müdahalesinin müdafaa•n 
idi. Her Bitler bu noktadaırı bah-
sedcrken: "Fran<ia ile lııı~iltere, is
panyadaki menfaaflerinden hahse
degelmektedirler. Nedir bu me.nfa.
atler? 

Siyasi mi? ispanyanın i<laresi me
selesi ha ·kalannı ala.kadar etmez. 
Nasıl ki Almanyanm ne şekilde ida 
re olunduğu da ayni şekildedir. Fa 
kat lngiltere ile Fransa ltal
ya ile Almanyanın ispanya~, işgali 
ihtimalinden nasıl tedehhiiş ediyor 
sa biz de ispanyanın Bolşeviklik ta 
rafından işgal e,dilmesi ihtimalini 
ayni derecede tedehlıüşle karşıla

maktayız ... 
Almanya hükumeti Şefinin bu be

yanatı, Almanyanm ispanya işleri
ne karışmasının müdafaa4!ı tal"Zln· 
da telakki olunmakta ve bu yUz • 
den bir hayli münaka.,alara sebe -
biyet venniş bulunmaktadır. 

ı······y.~~;\~~··t;~·E~··~,~···~o<i~u·L········ı 
! ....................................................... ) 

Asıl mesele, ispanyanın ne ltal- misale tesadüf olunmaktadır. 
ya wya Almanya tarafından işgali, Bu böyle olduğuna göre filan 
ne de Bolşe\<;kUğin bu memlekette memlekette bol~evik bir idarenin 
yerle~mesi ihtimalidir. ba§gösternıesi ihtimaline istinat e-

.. · derek müdahnleJi muhik nya caiz 

M eselenin a<ılı, ispanya işini, göstermek, daha başka. bir mu.kad-
bat-mdan sonuna kadar Is- dime ile ayni neticeye varmak ka-

pan;rollara bırakmaktır. lspaoyol - pılannı a~ ve bu da ancak sulbü 
laruı kendileri isterlerse Bolşelik o- tehlikeye atmaktan başka bir şeye 
lorlar, isterlerse yeniden bir Kral- yaramaz. 
lık kurarlar. Yahut Oümhuriyet Bitaraf \'e banşseverler içirı baş. 
rejimini ipka. ederler. Bu yalnız ve ka bir memleketin iç işlerine ka-
yalnız onlarm bUe<'ekleri \'e karar nş,ınak meselesi, mutlak surette, 
nreookleri bir iştir. ispanyada bol- mevzuubahis olmamak gerektir. 
ı;evik bir idare kunılması ihtimali 
mevcutmuş. Bu ihtimali bertaraf 
etmek için müdahale etmell! tar • 
zmda bir mUtalea, herşeyden evvel 
her milletin kendi mukadderatına 
hakim oldu~u esasını temelinden 
baltalar. Halbuki bu esas. Avro -
palılar t.arafındaıı, hiç olmazsa Av
nıpah milletler hakkında bfirmet 
görmekte ve bu esasın aleyhinde 
hareket edildi~ini gösteren tt"k bir 

Esasen bu noktaya riayet e
dilm.iş olsaydı, ispanya da

hili harbi bu derece uzamaz ve ye
ni yeni tehlikeler doğurmak istida

dını almazdı. ispanyayı hid ve va

him bir tehlike haline getiren amil, 
mtldahale siyasetidir. 

Mesele esas bakımdan bu mahi

yeti hah olmakla beraber ayni 

nutuktan daha ba.5ka şeyler de öğ
reniyoruz. Nutuk sahibi diyor ki: 

"Bolşevikleşmiş bir ispanya Al
manya i~in iktısadi bir kayıptır. 

Bolşe\ikliğin ispanyaya ya):ınnası 
Avrupa muvazenesini bozar. Fran· 
co ispanyanın hakiki mümesıdli -
dir. Valensiyadaki asilPr ise bugün 
hpanyada. yarın başka bir yerde 
harbedebilir . ., 

Fakat bu sözler de gPDiş bir mü
naka.5aya mütehammildir. Çünkü 
iktısadi bir kayıp ta, müdahale~i 

muhik veya meşru gösterecek bir 
şey değildir. Va.lensiyadald muha
riplerin, bugün ispanyada. yann 
başka yerde dö\iişecek makuleden 
oldtikıa'rma gelince, galiba Franoo 
tarafmda da bugün ispanyada, ya
rın başka yerde muharebe edecek 
olanlar da.ha çoktur. Buna dair neş 
rolunan istatistlkler de bunu gös
teriyor. 

Nihayet bu nutuk ta. müdahale si 
yasetinio eler tutar yeri olmadığı 
m ap~ık gösteriyor ve müdahale 
siyasetini müdafaaya imkan bulun
madığını isbat ediyor. 

3 

i(flfK 
Romanyada Neler 

Gördüm? 
Ben bu satırları yazmak istemiyor. 

dum. Bugünkü nakil vasıtalarile üç 
saatte gidilen Bükreş ve ci\'arını bir 
sahra seyyahı ~e yazmak Don
kişotvari olurdu. Olurdu amma ne 
çare ki, kimi görsem: 

- Ey! Anlat bakalım! Ne gördün?. 
diyor. 

- Vallahi azlzb:n. Roma.nya.ya ilk 
gidJşlm değildir. (Son gidişim olma
masını dilediğim gibi). Uı.kin bu se· 
fer hiçbir iş, güçle kaygularunadığnn 
için enine boynuna seyrettim. Bir ya
bancı gibi seyrettim. 

Bakınız neler gördüm. 
Bir kere BU.krefjte her yerden fazla. 

pşı var. Bunu da gölmeniz için yaz
mıyonım. Hakikat bu. Ve ~aşıların 
hepsi içeri. yanl burnuna ba.kan şa
şdardır. Sebeblnl bllmlyonım. Tabii 
kendilerine de sormadmı. 

Sonra Romanyada bilhassa. B~ 
ve civarında düoyanm en güzel yol• 
tan ve yollann kenannda şık şık '\il• 
War \-ar. Li.kbı bir giiçlük var ki, bi
ze gelmez. Bükreşte yazın gölgede 40 
derece sıcak olur. Herkes yazlığa git
mek ister. En yakın yazlık 100 kilo• 
metredir. Maazallah! Bizim burnu .. 
muzun dibinde deniz kenan varken 
yine üşeniyoruz. La.kin onlar gider
ler. 

Romanya.da. boyarunanıış ayakkabı 
çoktur. L8.kin düzgünsUz ve boya..o;ız 
kadın görmedim. 

Güzel kadın mı! Ben tesadüf etme 
dlm. Belki ya.zm sayfiyeye gitmişler
dir. Güze) erkek mi? Onu da görme
dim. Belkl iş saatinde sokağa. ~·kını· 
şımdır. Bükreşte alışveriş. bizde bun
dan yfmıJ beş, otuz sene eV\'elkinin 
aynıdır. Pa.zarlık yüzde yüze kadar 
tenzilat. 

Romanyada yemek ucuzdur. Lokan 
talarda yemek l;li değildir. Su bir kur 
şundur, biz içemeyiz. Bir hafta. maden 
suyu i~eden cevherlm madenleşti. 

Teneke sesi ~ıkarnuya başladım. Yi
yecek ucuzdur, boldur. Yemiş keza. 

'9 .... .,~. .-.............. ır--•• lrhn.n l 00 
kunı.,a olan incir bir lüks mev\'achr. 

Bomanyada. halk gece saat on btr.. 
den sonra akşam yemeği yerler. 
Çoğu erkeklerin benzi u~uk görü· 

nüyor. Kadm:larm ekserisinin bumu 
sivri ve kıvnktır. Soknklarda renga.. 
remk ünüorma görünür. 

Köylü tabaka.<ilmın bir garip adeti 
vardır, yalına.yak gezer. Fakat başın· 
dan şapkrunnı eksik etmez. 

~filli i~kileri erik rakı ı, mezeleri 
kürdana sapla.nmı ze)1in tanesi. 

Romanyada en ürıhi:ü~üın şey şu 

oldu. 

Otomobillerin yolda klakson, ko:r. 
na çalması yasak. Birkaç defa kuy
ruk sokuinumda bir Krayslerln veya 
bir Doçun gıcmlıyarnk stop ettiğini 
görüp titredim. 

Şık, fakat ulak dükkfınlan Yardır. 
Vitrin tanzimini iyi bilirler. l..ikin 
ya.nma yaklaşmak için evinizin tapu- • 
sunu beraber götürmelisiniz. Roman• 
ya, bize nazaran parası ~ok düşük ol
masına rağmen pahalı bir yerilir. 
. B. FELEK 

Kısa Ankara Haberleri 
Ankara, 11 (TAN): 

:to Emniyet işleri umum müdür 
muavinl B. lzzettinin münhal vali
liklerden birine tayin edileceği ve 
onU11 yerine de hukuk müı:avir mu
avini Osman Sabrinin getirileceği 

ha.beri doğru değildir. 

:t- Adliye Vekaleti, hakim ,.e müd 
deiumumiler arasında tayin ve n~ 
killeri ihtiva eden geniş bir karar. 
name hazırlamış, Başbakanlığa 

sunnıu~tur. 

:to Sular kanuntmu son defa tet
kik etmek üzere vekaletlerden se
çilen bir komisyoo, Nafıa Veldil~ 
tinde bugün ilk toı>lantısım yap • 
mıştır. 

:t- Ankara kız lisesi riyaziye mu
alliml Hüsnü Savaş, Kayseri maa
rif müdürlüğüne, btanbul maarif 
müdür muavini Neşet te Çorum 
maarif müdür?\iğüne tayin edilmi' 
lerdir. 

"' Nafı Vekileti, lstanbul tele
fon müdürlüğüne, bu müdürlük mu 
avini Niyaziyi naklen ta)in ~imiş
tir. 

• 
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#• Bugün MELEK ~~:ea%~~:ağ::kin~~~~ELL~~NE~~HIMustKts1NE ·,·.l\dahkemelerde· 
1 ve GOZELLtK filmi. 1 
. L K A c 1 H!SS! B!R FİLM AŞK - MUS!Kt 

1 • 

Garip Bir Köprüden 
Baş rollerde: MAGDA SCHNEİDER • !VAN PETROV1TCH 

Aö'nca: 1 - Paramount dünya haberleri - 2 - Çiçekler nasıl yetişir: Türkçe film f 
' Seanslar her gün: 2 - 4,15 - 6,30 ve 9 da••••••••·-~ 

Zarar, Ziyan , 
Davası 1 

11 

Yedi Ay 
Sonra 

Tutuldu 

1 Geçırilecek 
Koyunlar 

------------------------------------------------------~~---:=..---' 
Bugün lOMEA Sinemasmda __ , 

FERNAND GRAVEY'in 
en büyük muvaffakıyeti 

EBEDi SENFONi --o--

Bir Acente Aleyhine 

Dava Açıldı 

rAvukat Bay Hayreddin ikinci tica
ret mahkemesine müracaat ederek 
seyahat acentelerinden biri aleyhine, 

bir zararlandırma davası açmış ve za 
rar, ziyan istemiştir. 

Geçen Şubat ayı içinde 
Nebahat isminde genç bir 1 

kızatecavüz ettiği iddiasile 
hakkında tahkikat açılan ! 
marangoz Ali Yılmaz, Müd- ' 
deiumumiliğin tekidi üzeri· 
ne diin polisçe yakalanmış \ 
ve Adliyeye verilmiştir. 1 

Bay Hayreddinin iddiası şudur : 
'.Adı geçen acente, geçenlerde bir Av
tııpa seyahati tertip etmiş ve iştirak 
eden yolcularını da !talyan bandıralı 
Rodi vapuruna bindirnıiştir. Bay Hay , 
reddin de bu seyahat için birinci mev 
ki bir bilet almış ve vapurun hare-

Müddeiumumi muavini 
Orhan, Yılmaz hakkındaki 

, tahkikatı bitirdikten sonra 
kendisi71i Yedinci Sorgu ha
kimliğine gönd ermis ve tev
kil kararı almıştır. Müddeiu
mumilik, fimdiye kadar Ali 
Yılmazı tutmadıkları için de 
alakadar polis karakol ômir· ı 
feri hakkında takibata ba1-
lamıftır. 11 

ıket edeceği gün vapura gitmiştir .. Va 
11>urda bütün kamaralar yolcular ta
rafından işgal edildiği için kendisine ı 

ancak ahçıbaşmın odasında yer gös
~rilıniştir. Hayreddinin sıhhi şartları 
haiz olmadığını iddia ettiği bu odada 
>ayakları şişmiş, vapur daha ilk iske
~eye yanaştığı zaıman bile dışarı çıka
~a.ıruştrr. Hala da bastonla gezdiğini 
µIeri. sürmektedir. 

~~~~~~~~ı 

Kömür Depolarından 

Doğan Dava 1 Mahkeme, azadan Zeki ile tabibia
.fül Enver Karanı bu işi tetkike me
'mur etmiştir. Naip heyeti, dün evvela 
rcentenin kayrtlarnu, sonra da liman 
*1a. bulunan Rodi vapurunda Hayred
~ yattığı kamarayı tetkik et
pnı_ş ve vapurda tuttuğu bir zabıt va
f.akasmı kaptana. imzalatmıştır. Ya
fkında muhakemeye devam edilecek-

ı;.tir1 " 

Kiremitleri 

Düzeltirken 

Sokağa Yuvarlandı 
nıı .ı.ın::ı..~vte npıcilI.k yapan 70 

07aşalrmda Hacr Mehmet diin evinin 
kiremitlerini düzeltirken ~ağıya dUş 
müş ve kaldırıldığı Cerrahp~a hasta 
hanesinde ölmüştür. Tabibiadil En
~er Karar cesedi muayene etmiş, a
,çık bir ölüm sebebi bulamadığı için 
Morga kaldırılmasına lüzum göster· 
miştir. Alınacak rapora göre tahkika 
ta devam edilecektir~ 

DUn Asliye Dördüncü Ceza mahke
mesinde, Kuruçeşmede oturan müte
kait Düyunu umumiye memurların -
dan Salih Münir tarafından 24 kömür 
şirketi aleyhine açılan davaya devam 
edilmiştir. Mahkeme, tetkiklerini biti
remediği için kararını bildirmek üzere 
duruşma;yı 15 Teşrini.evvele talik et 
miştir. 

iki Yalancı Şahit 

Tevkif Edildi 
Sultanahmet Sulh Ceza Mahkeme

si, odün bir hakaret davasına bakar
ken Bayan Refetle Mustafa adlı iki 

şahidin yalan yere şahadette bulun
duklarına kanaat getirdiği için ikisi

ni de tevkif etmiş ve haklarında ka

nu.n1 takibat yapılmak üzere Müdde
iumumiliğe vermiştir. 

-0-

-0--

Zavallının Bütün 

Parasmı Almışlar 

Günün proe-camı - IstaabuJ 

naveten: EKLER JURNAL ve (PEKİNDE HAYAT) öğretici bir film OGLE NEŞRIYATI ·}ti:· ••••••••••il Saat 12,30 Plakla Türk n:ıuslpli 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 12~0H~a~s 13~5M~Ubf 
# Kibar ve adli bir muhitte cereyan eden mühim, alakabahş ve cazip " neşriyatı 14 SON. 

Bulgaristan muhacirlerinden Meh- AKŞAM NEŞRiYATI ·•d· 
bir tarihçeyi tasvir eden S 18 30 • d nıusı> met oğlu Kamil isminde bir genç, dün aat , Plakla ans . ıa· 

V . c D A N M u·. c . 19,30 Konferans Doktor 1bra}ıjJll ıruı sabah Eminönünden Karaköye geçer 1 A D E L E s •. 20 Suat ti Mesakin hıfzıssıhhası. ı:ı ır 
ken garip bir şekilde dolandırılmıştır. T .. rk ııı 
Kamil, tam köprünün başında iken ünümüzdeki Perşembe akşamından itibaren ve arkada.~ları tarafından 0u ôJJl sik isi ve halk sarkılan 20,3 ,,0 .ıJ 
yanma. birisi sokulmuş ve omuzuna S OH ER Sinemasının Rıza tarafmd~ arapÇa söylev "'ö's' 
dokunarak: Göstereceği ikinci güzel filmdir. Baş rollerde: Semahat ve arkadaşları taraf~sr 

- Arkadaş, galiba sen çobansın. JEAN GALLAND - RENEE St. CYR. JULES BERRY Türk musikisi ve halk şarkılaırı.dSı' 
at ayarı) 21,15 Taksim sta uıı1 

Kara.köye götürülecek beş on koyun Uaveten: EKLER JURNAL ye (MERMER SANAYU) naklen Beyoğlu Halkevinin Dl ~ 
var. Geçirirken bana yardmı eder ' nligı~ · b .. ··k k t ve koro ~ 

• ••••••••• ög" retici film. •••••••••• ..&. şe • uyu or es ra i gu misin, sana 50 kuruş vereyim, demi§- • jans ve borsa haberleri ve ertes 8 ıı tir. nün programı plakla sololar, oper 

K8.mil bu teklifi kabul etmi~ ve be- YENi NEŞRlY AT Şirketlerin Hava Kı •. ·ı..ırmuna operet par~aları 23 SON. .. ,.. Günün Pl'ogra.m ozu 
raberce gümrük dairesine doğru Yil- YEN! TEMAŞA 

. . "' ESERLER! - Devamh Yardımları HAFiF KONSERLER ft$ 
rümüştür. Bu adam, bir yere gırıp Müçteba Salahattin Or tarafından ya 7,10 Berlin kısa dalgası: ga 9.' 
çıktıktan sonra Kaımile: zılan "Mazliimlar serisi" isimli bir Dolmabahçe Havagazi şirketi, hava sonu konseri. (8,15: DevamI)··45: 

- Arkadaş, koyunların muamelesi perdelik komedi vodvil, "Ulkü yolcu- tehlikesi için Türk Hava kurumuna 20 Paris kısa dalgası: Plak .. 
9f!s· 

ni ikmal edemedim. Mağazaya kadar su" isimli bir perdelik manzum piyes, her yıl devamlı surette yaptığı yar- Keza. 10, Berlin kısa dalgas~·ııı~· 
gitmiyeyim. Eğer yanında para var- finf musiki 11,50 Paris kısa . ~ 

"Bir damla yaş" Unvanlı bir perde- dun taahhüdünün ilk taksitini, kuru- şı · Pıa· k 12 Bertin kısa dalgası· 
sa ver, demiştir. Kamil de sa:rnimiyet · · ıiS' 

lik facia, "Yirmibirinci asırda" adlı mun Istanbul şubesı' veznesı·ne yatır- ki valslerden mürekkep komP0_tı 
le kesesini açmış ve içindeki 265 kunt - 'fiıv11 

b d tk
. bir perdelik komedi intişar etmiştir. mıc.tzr. Hava kurumu, go··sterdı·gı-· al~- yon. 13 Berlin kısa dalgaslı3: pıırF 

şunu u a ama vermiştir. ı sa- • ~ a musiki (14,15: :Oevamı). ııı~ 
at bekliyen Kamil, kimse dönmeyin- kadan dolayı şirkete teşekkürlerini kısa dalgası: Nisten konser nıer 
ce dolandırıldığını anlıyarak polise GOMROKLERE DAiR bildirmiştir. Haber aldığımıza göre, 13,10 Bükreş: Radyo salon or GP 
müracaat etmi"tir. Polis, biraz sonra MUŞAHEDE ve TETKlKLER T El kt .k trası. 14,15 Paris kısa dalgası: te ~ ramvay, e rı ve Tünel şirketleri noble'den konser nakli. 18, pe~: 
dolandırıcıyı yakalamış ve meşhut Gümrük rehberi mecmuası başmu de Hava kurumuna mühim miktarda Radyo orkestrası. 18,10 Varşouit~ 
suçlar müddeiUımu.miliğine vermiştir. harriri Bay Ahmet Esat; Yugoslav- taahhütte bulunmak üzeredirler. Orkestra ile Çaykovski'nin ;9 ıS 
Bu, meşhur sabıkalılardan Hüseyin- ya, Y'll.Ilanistan, Romanya, Macaris 19,03 Bükreş: Askeri bando. ~ 
dir. Asliye ikinci ceza mahkemesine tan ve Avusturya gümrüklerinde do- Nı"ka" h merası'mı' Varşova: Chevalier'in plakl~rıf9•5 
gönderilmiştir. 19,30 Peşte: Çigan musikisı. :ıe· 

!aşmış, esas1ı tetkikler yapmıştır. A k • Berlin kısa dalgası: Mandolind.e;.~ 

Kasten Yangın 

Çıkarmış 
Gazinosunda kasden yangın çıkıtrdı 

ğı iddia edilen Süleymanın muhake
mesine dün Ağırcezada başlanmış, 

bazı şahitler dinlenmiştir. Gelmiyen 
şahitlerin çağınlması için muhakeme 
b o91rn bi.. siLo"' ı,,,.,,.1,.1,mıst1 ... 

-0---

s erı Tıbbiye mektebi ders nazırı, ~il" 
Bunları (teşkilat), (limanlar, ser • renadlar. 20 Paris kısa dalgası- tO' 
best mıntakalar, anbarlar, binalar ve ölü Doktor General Ahmet Remzi ser nakli. 20 Varşova: Amele l<~ıı· 
asri vesait) b' d ( 1 ) hafidesi, ve sabık Maliye baş müfet su . 22,45 Bükreş: Lokanta.dan _ııı: 

ve ır e muame e a- · · t · sı"k1· nakıı· .. 23,05 Prag kısa d 0 lgY d tı.şı smaıl Haıkkı Köni kerimesi Ba- .... 
ı altında üç kısma ayırmıştır. Hafif musiki 
T kilAt yan Nevin ile genç ve kıymetli mü-
eş a a ait olan birinci kısım re- ODA lUUSIKISI et 

·mı· hendislerimizden Y'Usuf Cevdet O- _..t 
sı 1 olarak çıkmıştır. Saydığımız 22.05 Varşova: Karışık l<U~~ 
memleketler gümrük teşkilatını an • nur'un nikahları evvelki gün Beyoğlu musikisi. 22,05: Prag kısa dal~.,... 
alttmctan sonra hem bizim teşkilatı- evlenme memurluğunda aile dostları ı Yayli kentet konseri.. ,A 
mızla, hem kendi aralarında müka- huzurile icra edilmiştir. 
yeseler yapıyor. Kitabı hem gümrük 
($Ul.:1', lu:ouı. 1.uccar, u~uı u~ uıger mtı-
raklı okuyucular için istifa.deli bul -
duk. Erzurumda Dilenci Çol< 

Erzurwn, (TAN) - Burada dilen- e 

manevralarmm canu "ta.o.ıoları, Alı 

Ekrem Bolayıra ait bir yazı ve muh
telif mevzuları alakadar eden röpor
tajlar, makaleler vardır. 

Bugün matinelerden ıti~:. 
büyük bir aşk .. Bir tarih ve 

ramanhk sahifesi... ola!l:: 

ci bolluğu vardır. Heımen her sokak LA DAM o KAMELYA_ Çoouk-
başında 3 yaşından altmış yaşına ka 
dar her çeşit dilenciye rastlamak ka- luğumuzun ve gençliğimizin hayali

ni süsliyen Alexander Dumas fils'in 
bildir. Bunların nıen'i çok yerinde 

bu hissi romanı yepyeni ve konuştu
bir karar olacaktır. 

ğumuz bir dille türkçemize çevril -
Orman Mühendisine miştir. 

• 
BARBARA STAN\'(C.P 

ve PRESTON FORS~ 
tarafından oynanan 

Ocak Patlamış Tecavüze KalkmıJ Remzi kitaphanesinin "Dünıya mu 
~ğaçtan Düıtü, Kolu Biga (TAN) - Eşelek köyü muh- harrirlerinden Tercemeler serisi,, nin 

PRATİKTORNA,FREZEveTE~ 

VİYEC1L1K - Yeni çıkan bu kitab, 
Torna, Freze ve Tesviyeciliğe ait bü
tün bahisleri ihtiva etmektedir. Ki
tabı san'at meraklılarına tavsiye e
deriz. 

iSTiKLAL I Kırıldı ve Öldü Galata.da Omerağa sokağında 5 nu tarı Ibrahim, kırlarda vazifeten dolaş 14 üncü kitabını teşkil eden bu kıy- • 
Mustafa oğlu Mehmet isminde bir makta olan orman mühendisi Bay I- metli roman, Mustafa Nihat'ın kıy- HUKUK GAZETES! - Türkçe SAVAŞ~, maralı dökmeci dükkanında. dün öğ- H 

çocuk dün incir ağacından düşerek sanın bizzat yakaladığı bir araba ka metli kalemiyle türkçemize çevrilmiş ve fransızca neşredilmekte olan u-
kolu kırılmış ve biraz sonra da kal- le üzeri birdenbire döküm ocağı pat- çak odunu yeddi emin olarak almak tir. kuık Gazetesinin ikinci cild 23-24 nu 
dırıldığı Cerrahpaşa hastahanesinde lamış ve on beş yaşındaki çırak ağır istemiş, bu yüzden çıkan münakaşa (YARIM AY) m 63 sayılı 15 maralı nüshaları olgun bir şekilde 
ölmilştür. Tabibiadil Salih HB.şim ce- surette yaralandığı için Beyoğlu Ço- esnasında !sanın üstünü bqmı parça Eylül nüshası çıkmıştır. Ga - intişar etmiştir. Bu nüshada Üniver
sedi muayene etmiştir. Müddeiumumi cuk hastahanesine kaldırılmıştır. Müd la.mıştxr. Mütecaviz hakkında tahki- Yet zarif renkli bir kapakla in ti - site profesörlerinden birçoklarının 

Fransızca sözlü film. ııa.v~~ 
Paramount Journal ve (~ fvııı
'ra) şayanı hayret ilmi bır 

lik tahkikata başlamıştır. deiuınumilik tahkikata başlamıştır. kat yapılmaktadır. §ar eden bu sayıda, Trakya büyük yazJları vardır. 

1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!~!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!~~~!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~!!!!!!~~~~~~~!!!!~ 
Su sözünü işiten hasta, bir yerine iğne batmış gibi 

• '5&l'Sıldı ve bütün vticudii zangırdamıY.a başladı: 
· - Isteme.m.! 

'Ağzından 'bir avuç salya fışkırarak haykırdığı bu 
((istemem) cevabına rağmen Erden göz etti. Maksadı 
Jıastalığı teşhis etmek için tecrübelerini tatbik et
,mekti. Su gelinceye kadar yandan eğilerek gözlerine 
J>aktı, iki kişinin himayesile sokularak ağzını mua
~ene etti. Karmakarışık sakalları salya içinde. Göz
!er, yine o buğulu cam parçası. Rengi ham bakır 
~alığına dönmüş, elmacıklarmm derisi sarkmış, bu
ı.run kanatları gerilıniş. Su geldi. Erden bardağı eli
.ne alıp tam karşısına geçti. Herkes dikkat ve göz 
kesilmişti. Heyecanlarını bastırmak için nefislerile 
mücadele ediyorlardı. Erden bardağı uzattı: 

- Efendi Hazretleri, biraz su içmez misiniz? Yü· 
ztinüze biraz su .• 

Demeye kalmadan ayni ihtil!ç ve feryat duyuldu. 
Başını sağa sola döndürerek, kolunu yüzüne kapıya
rak, kaçacak, saklanacak yer aradı. Sudan dehşetli 
surette korkuyordu. Erden panmaklarını bardağa ba 
tırarak birkaç damla su serpinçıe korku ve feryat, 
acı bir ulumıya döndü. Ayakları ateşe sokulmuş bir 
insan gibi, yürekler paralayıcı bir uluma ile kıvran
mıya başladı. Erden çekildi, barda~ müderrise uza
tarak: • 

- Götürüniiz. 
Dedi. Müderrisin çıkmasından istifade ederek ba· 

aını salladı ve yavaşça: 
- Yazık! dedi. Artık fayda yok 
- Fayda mı yok? 
- Hatta tehlike var. 
Ortalığa derin, samimi bir teessür yayıldı. 
- Çıkalım. 

- Bir çaresi yok mu? 
- Asla. Ya kapıyı kapayıp yalnız bıraımıaıı, ya· 

'ıut sıkı sıkı bağlamalı ki bir tehlike ... 
O esnada hasta homurdandr: 

-128-
- !çim tutuşuyor, birşey oluyorum, gidin bur

dan ! Gidin yoksa ısırırım ha! 
Sakallarının ortasındaki karanlık çukur, yine a

çıldı, iki sıra dişleri yine sıyrıldı ve pençeleri uzan
dı: 

- Gidin yoksa! .. Oh gidin .. Isırmak istiyorum! 
Hepsi dışarı çıktılar. Evin içinde elle tutulabile

cek gibi kesif bir matem havası dolaşıyordu. Mü
derris Hafız perişan ve renksiz, Erdene bakıyor. 

Onun bir dudak kmuldanışmdan bin şifa umuyor
du.' Delikanlı elini müdeITisin omuzuna koyarak 
sordu: 

- Şimdi ne yapmak fikrindesiniz efendi hoca? .• 
Mütevekkil, zebun, aciz ve sersem 
- Bilmem ki, sen söyle! 
- Bence yapılacak bir şey kalmamıştır. Şimdi 

.vdekileri muhafaza etmek lazım. 
- ? .••• 
- Hırkalarmdan birini getiriniz. 
Şal örneği bir pamuklu hırka getirdiler. Erden 

tarif etti. Sicim kadar kalın ipekle yenleri sıkı 8lkı 
diktirdi. 

- Bir de uzun kuşak ister. 
Onu da bulup getirdiler: 

- Şimdi bunu giydirip ellerini emniyet altına al
dıktan sonra kuşağı belinin arkasından bağla.malı. 
Bu da br nevi hasta gömleği işini görUr. 

Hafız Müderris bitik ve korkak bir sesle: 

- Biz nasıl bağlıyaum? 
Diye melUl, mahzun etrafına bakmdr. Erden 

tereddütsüz tekrar hastanın yanma girmiye teşeb
büs etti. Birkaç kişi de arkasından gittiler. Erden, 
Refik Tekine: 

- Sen şu yastığı al! dedi. Atik bulun. Salarken 
suratına kaparsın. Siz de giydllirken yardım edi
niz. 
Hastanın üzerinde bir sadakor mintan vardı. Ses 

çıkarmadan yanına sokuldular. Yerde oturuyordn. 
Kolları yanma sarkmıştı. Olandan bitenden haber
siz, gözleri bir noM:taya dikilmiş düşünüyordu. Er
den, hırkanın ön tarafı hastanın sırtına gelmek üze
re, hastanın arkasına geçti. Birşey söylemeden bir 
kolunu geçirdi. Hasta hiç bir harekette bulunmadı. 
Diğerini de geçirip sırtından kavuşturdu. tki kişi de 
koltuklan altından kuşağı sardılar. Tam o sırada. 

acı bir homurtu ile salmak istedi. Sondakinln ya
nağını ısırmak üzere iken, yastık yetişti. Çırpınır

ken kuşak düğümlendi. Hastayı yana yatırdılar. 

Erdenin işareti iizerine hepsi bir anda bırakarak 

geri geri çekilmiye başladılar. Hasta homurdanıyor, 
inliyor, salyalı ağzını sedirin eteklerine sürüyor, ke 
nar tahtalarını ısmyordu. Kapı tekrar sıkıca bağ
landı. O sırada mollalar arabanın hazır olduğunu 

haber verdiler. Erden sordu: 
- Ne arabası bu? 
- Götüreyim, dedim. Bilir miyim ben Her sa-

niye bin bir şey akla geliyor. 
- Nereye götiireceksin? ıd 
- Vilayete. Oradaki Amerikan hastanesinde bel 

iyi ederler. 
- Beyhude zahmet. ., 
- Ne yapalım? Bari gözümüz arkada kalIIl3 

.diç olmazsa .. ' . te-
Erden (bunu vaktiyle düşüne idiniz) demek 113 it 

di. Fakat mesele nazikti. Ses çıkaramadı. Oyle bal 
vaziyette idi ki (götürmeyiniz) demekte de ısr ~ 
mümkün değil, sonra (o göndermedi) denile_c~~ 
muhakkaktı. Bir aralık morfin A şı:mga etmek 1~ıce
di. Hiç olmazsa yolda dalsın. Lakın bu da t~~lı ur 
liydi. Bunun için de (göğsüne zehir akıttı da ~~~. ) 
dil) denilmiyeceğini kimse iddia edemezdi. (Got~ır 
demek daha müşkül, marazın bu şekli, sonu ,, 
mekti. Bir gün yaşar yahut yaşamaz, ses çmtar~~ 
dı. Son arzularını yapmalarına müsaade etm~le 
başka çare yoktu. Yalnız şu kadar söyliyebildı: 

, sıı' 
- Bugün geç olmadı mı? Yarın yola çıkacniC 

nız? . 'bl 
Müderrisin gözlerinde bir tereddüt sezer gı 

olunca derhal: 

S. b·1· · · ıl i t · ·· 1 ınız jııİ' - ız ı ırsınız, nas s ersenız oy e yap · 
1
., 

nız ağzından akan salyaları silmiye kalkmıı~S' 
Ve mümkün olduğu kadar el yüz gibi cilde b~c' 
mamasına dikkat ediniz. Belki kesik, çatlak, si 

gibi bir yere tesadüf eder... ıı~ 

Hepsi gözleri önünde homurdtya homurdIYll• "9' 
bile ölüme yaklaşan hastayı odasında bıralCS.~q' 
çıktılar. Yolda giderken Erdenin çenesini bıc;e.1< 
mıyordu, bir aralık yanındakilere: . . {I' 

- Bu bir hastalıktan ziyade bir cinayettır 1'l 

ilini tutmak kabil değil. 

- ?? .• 
(Arkası \'ıtr) 
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Glncielk Gazete 
~L~AŞMUHARRIRI 

't.l ,._.r,nmet Emin YALMAN 
~'lll hedefi: Haberde, fi· 
~ her ıeyde temiz, dü· 
~~ laınimi olmak, kariin 

eai olnuya çalıtmaktır. 

C:UNON MES~ ı 

--nizcle 
~ tatoeanda toplMan muraJı. 
'- harp SODl'UI konferaularm-
11 ~e nasip olmıyan bir sürat. 
._ --.ııııye vardılar. Bu sürat Akde-
.... ~Yetinin, Avnıpa ve cihan ba· 
~-.wnmdan aekadar ehemmiyeti 
-....~- u gösterir. Konferans reisi ve ~ 
~ Dıt Bakam Delbos'un açış ve ı 
~ AUtuklannda lwllandığı ta. ! 
~- tabammW edilme& vulyetla ol
~ buıaeajını tlmlt edelim. Çünkü 
"- IÖl'imUyor ki, b&nlÇı devletler 

llattntlar ne tahrik, ne de 1&DtaJ 
~ bpılmaJı .niyetinde değil
~ ~~e •t.erauyoul 1eyrlsefer ser 
~ tebllkede blnkırwmaJı .... 

"°1er. 

~'--=lu ..tyet vermek ve ba 
__.,.. lnaaea altlu almak J&rım. 
~ inan~ Mcak entenauyonal 
'- • Şa veya ba devletba, ta veya 
~n herhangi bir menfaatine 
tıllr için, Akdmls salan bulan&-

olarsa, yahut kendi analarma 
~retmek tstlyenler Akdeniz 
....__ -,ıul bir tehdit vuıtuı dl)'e 
~ olurlana bunun man ... 
~harp tehlikesi bavuı lçillde 
---... kalmaktır. 

... ~ bttttin Avmpuun denizi 
'ıa ...._ areımdau Jatma dmbldlr. 
.... kıyılannda oturanlar, o

... ltlkh ve gttvenllğbıl her ttlrltl ::r-&tlerln üstünde tutmalda mli· 
tirler • 

........... davetli devletlerin Nyon ta
~'°:::"s salonunda Jıaar bu • 

ancak teeesttf oluoabl· 
l'abt davet olwımıyaa devletle· 
dalat; aaa meDfaatlerl koafel"Uls 
.__ .... ınuvafflk olmuma yar. 

tet..ektaı ibarettir. ~tar 
e vanrk• lkB"cl ~va.-

... meeeleyl soy9Uluğa ujrat
,........,_, temin etmek hmU11111& bll· 
~~ cllkbt ve sulh kaypsunan dJ. 

~ ~~ epcliteleri bertaraf et-

~ Antantının oynadılı bal'IKI 
~ ':'!-hMlz bu 8Ulh blokunun aadk 

1111--.uar.ıa umumi dayan~ na-
~ edeeetlnl •bat etmlt olsa 
~L_ - • Akdenbde klydan yahut 
:'_..... allkalan olan Balkan clevletle-

~edefl lld kelime De hulAla ohı-
: Durluk ve ~! 

......_ "-tt edelim ki, konferans karan
~ tatboratı Akdemzhnhln &tönde 
:-- lbllletlerlnlB töphMlnl Kldennl
'-4 --.,fak olacak, 98'7 yılının en 
........_~ tehlikesi buhranın• da bu 
-~ &aline geçllmlt olacaktır. 

Falih Rılkı ATAY ........... 
.......... __ =-----=-------=---1 atınla n lıpanyol 

Vapurunun Enka11 
fıt: ~ lllUddet evvel Bozcaada civarm 
~bul bir denizaltı gemilıi tara
~ batınıan lapanyol gemisi en • 
'- buradan geçecek vapurlar !
~hlike tefkil ettiği anlqılmıı, 
'-i; kaptanlarına lhtiyath bulunma 

itin tebligat yap1hm9tır. 

~·•Harici Edlldller 
-.:;"&&ehnilel dolandmcılık auçu ile 
~ yakalanan ve sonra kefa
lr, lel'beat bırakılan Uç Danimarka
'-' dGrt l.kp.m Romanyaya hareket e
... ltecei Karo! vapurile hudut ha-

tdibnieıerdir. 

~ Hayriyenin Tarif.U 
l ~Hayriye sonbahar tartfeel 
ta. ~ n itibaren tatbik edilecek
~-ent tarife, iskelelerden muhtelif 
~ giden talebelerin ve me-

~~alıfma saatlerine göre 

Jc..dcahamamda Y etiten 

lt...._. Mabauller 
~~hamam, (TAN) - Kuamı
bf es._ köylerinde yetiten muhte
'>lır , llla.lısuııertn birer nUmunesl 
~ ~torbalar içinde Ziraat Vekl 

"~~yonu mtıdilrlil· 

~ENMABAAT 

AMERDKANIN iÇ vczc Yeni Uyanan 
ne rajmen amele hareketlerinde hlç 
bir zaman active bir rol aynama
mış, amele kütleleri arasına ,nre
memiftir. 1935 te 19,121 ıizuı ol· 
duğu halde 1929 da 7,500, 19M te 
3500 e dUşmUştUr. Bu fırkanın si

Seyahat 
Hevesi 

aa.,ı 1 ln"9de) 

yaseti reformism'dir. Bu sebP.pJe hareketini karşılamak elbette imkin· 
fırka, nazari ubadan aynlıp bilfiil SIZ blrteydi. 
amele i§lerile utrqmu. BunLİra Deniz idaresinin elindeki vapurlar 
göre, sosyalizm ideologique bir kav- ve Devlet Demiryollannın elindeki 
gadır. Soeyalist fırkumm amel~ye hareketli vaaıtalar mahdut olmakla 

likayt kalmuı bir taraftan amele • beraber Izmirin fuvar hareketi karşı
yi kumpanyalann elinde ç~tz bı- mıda herhalde fevkallde tedbirler 
rakmış, bir taraftan da kendi aza düşünmek llzmıdı. 
miktanm dUtUrmilftilr. 1• leriai için memleketin seyahat 

Bu fırka, Amerikan it BtrU'1nin hareketindeki devamlı artıf il 
mesleki birlikler liyuetinl tatkfp tidadmı kar§ıl.amak lizmıdır. Bu ce
ve AD&yi amelesini tetklli.tlan- reya.nm devam edebilmesi için şunu 
dınmya muhalefet etmittir. Soe- gözönünde tutmak icap eder ki ae
yaliat fırkumm tnhDlline 1e~p, yahat etmek, rahatsızlığı göu almak 
grevlere, amele hareketlerine llka- değillP-. Bunun aksine olarak dünya

nın he) tarafında eeyahati 90faltan 
Yit blmuı oldulu gibi, harbe tar- sebep, eeyahat edenlerin evlerinde 

'Amerilıatla amele veoleri ~it miithiı oe ~arpıpnalı olıqor 

11 mütereddit bir siya.et kullan • butmMıklan derecede istirahate U.. 
muı, Sovyet htlk6metlne dtlfman- VUfDl&landır. Bu istirahat imkanı 
lığı, Troçldatlert Aflan araama al· zenginlere de mahsul değildir. Gece 
muı, Roo9evelt htıldkmetbıe mu- seyahat edilen bir tren hattı üzerin· 
haletetidir. Bundan batb kendi 1• de üçüncü mevkie kadar temiz, ucuz, 
çınde meydana gelen gruplar d& bu yataklı vagonlar peyda oluyor ki bu 
inhillli teari etmiftir. vagonlara muell kOJDfumuz Yuna

Kommtıııı.t fır nlstanda bile t.eeadüf ediliyor, 

B ugün Amerikaya dünya
nın en çok ırevlere 

sahne olan memleketi denebi· 
lir. Hafta ıeçmez ki A..:.eri· 
kanın muhtelif memleketle
rinde bet, on ll'n ilin edilmit 
olmum. Milli kallmuna pli
nınm tatbikından sonra pev
ler azaJmamıf, bilikiı çoial· 
mıfbr. 1934 aeneainde, 1933 e 
nazaran 200, 1935 te 75 lreY 

fazla olmuttur. Bunun sebebi 
RooeeTelt'in blittin mücadele
aine rafmen, kemale ermit bir 
aermayedar cemiyetinin, iatib
aalci kunetlerle aruınc:lalri 
mücadeledir. 

Amerika, teknik makine mede
niyetinde en son merhaleaine var
mr9tır. Bilhassa umumi harpten 
.llOIU'.ft..Amerikanm ..,,,__ -
zengın memleketi olması, serma
yedarlara sanayii daha fazla ma
kinel~tirmek, kapltallat Rationa
lizationuna en büyük ıüratle ilerle
me* fırsatını vermiftir. Bunun ne
ticeai olarak 1&nayide çalıf&ll a. 
mele miktarı azalm11, amelenin ça 
lıtma ,eklindeki,_ ıUrat artm11, ka· 
zalar çojalmq, lflizler orduau mil
yorılan geomiıtir. Iktıeadt buhran 
gelince, ücretler azaldığı ribi, ha· 
yat pahalılqmıf, me11i ıaatleri 
&rtmlf, · hayat aeviyeei görUJmemiş 
bir dereceye dÜfDlilftUr. Normal 
devirlerde 4 milyon mutat işsiz 
varken buhranda bu miktar 14 miJ. 
yoııa kadar çıkmlftır. 

A merika, dUnyanm en büyük 
teknilt ve makine medeni

yetine sahip olduğu gibi, en çok R· 

melesi olan bir memlekettir. Bu
gün Amerikada 34,000,000 amele 
vardır. Mevcut niltueun dörtte bi· 
rini tetkil eden bu kuv.vet, bütün 
sanayi memleketlerindeki amele 
miktarına nlsbetle çok muazzam 
bir kuvvettir. Halkın dörtte birini 
tefkil eden bir kuvvetin iktmadl 
hoputauzluğu, iktıadt mücadele
si, demokrasiler ioeriainde ihmal e
dilecek bir kuvvet değtldir. Dört 
bet aene evveline kadar bu kuvvet 
orp.nize olmadıjı için kendini bu 
kadar fiddetle hiuettirmiyordu. 
Fakat iktJAdl buhrandan SOM&, 

amele aef &Jeti Amerika tarihinde 
görUlmemif bir dereceye vannca, 
amele de haklarını müdafaa için 
tetkilltıanmıya b&fladı. 

Roo8evelt iktidara geldikten IOD• 

ra, millf kalkmma pllniyle hem 
buhranda olan aanayli )'ilkseltmek, 
hem de amele sefaletinin, İfaiZli
jbı önüne geçmek için kati prog
ramlar tatbikine bafladı. İtlizliğe 
k&l'fl mücadele için, 1935 te Fede
ral hilkfmıetln bütün ipizlere İf 
bulacafmı, bulamadıklarma nak
den yardım edeceğini vadetti. 
"Yardım kuıununu,, kongreden ge
çirtti. Bu kanun, devletin her lpiz 
vat&nd&f& yardım etme8ini kuıu
n! bir mecburiyet ve mesuliyet o
larak kabul ediyor, kongreyi de bu 
maksatla hUkdmet tarafından ku· 
rulacak it müeueselerine tahsiaat 
vermiye mecbur ediyordu. Kongre 
bu yardmı için 8 milyon dolar a
yırdı. Bu paranm 2 mllyan dofru· 

34 Mi·I yon 
Grev işçinin 

1-lareketi 

kuı, byaliet Bizde yataklı vagonlarda yer bu
fırkuı içindeki labllen birkaç kiti hariç kalmak 11z&ı 
mQfrit 801lardan re, gece seyahati bir faciadır. Tren.• 
ılolnıuttur. Kom· ler ağmıa kadar doludur. Yataklı im· 
mtıııı.t fırkuı929 klnlan mahdut olduğu halde, yolcu. 
da Umumi Harp- larm kanapelerln Uat kıımmı açarak 
ten IODI'& tefek· uzanmalan menediliyor. Çilnldl yatak 
kül et.mittir. Sımf h idareaile eskiden yapılan bir anlat
kavgası prenaiple ma vagonlarda mevcut bir kolaylık• 
rine iltinat eder. tan iatifade edilmeaine iımki.n bırak· 
IJderleri W. M. Z. mıyor. Ve yolculann fuzuli ıurette 
F09ter ve Earl sıkıntı çekmemne sebep oluyor. 
BroWder'dir. Bu Sonra Anadolu aeyahatlerinde otel 

fırka her pyden evvel ame- meeeleei bir fellkettir .. Otel adı altm. 
leyi tetkilltlandmmya, ameleyi ten. da hemen hemen her yerde 4, 5 ya. 
vire tuurlandırmıya ehemmiyet taldı pis, havaaız han odaları ıizi bek• 

rdl K ·~ f k ler, her tUrlU hqerat sizinle gece ar-
ve . omım ..... 11n. ır asmm azası kadafhtı etmiye hazırdır. Anadoluda 
1930 da 7,t500, 1931 de 9,000, 1932 bir çareaf ~anmaamın masrafı çok 
de 14,000, 1933 te 18,000 1934 te mahdut olduğu halde yatağa temiz 

Y ~ b ·1z 7 k . :::- ~ 26,000, 19315 te 80,000 , 1936 da Ç&l'l&f konulmasını iatecfiPıiz saman 

-- -~!_ll_'!_·~ _'7.a_! a L: :r~~=;~: ::1 :mı:~:U:."'"m!: 
dan doğruya yardıma, iki milyan si (C. D. 0.) dur. Amele I§Çi Bfr. ---U,OIO UM 'il; tlllıliailau ~ :'::' =;r';'8'R= açtığı te. 
İf müesseseleri tesisine, 2 milyarı liği çok eskidir: lideri büyük milyo- bine varmaktadır. Sanayi Amelesi- miz, muntazam. otel, çöl ortamnda 
da ifçilerin kendi mesleklerine gö- ner William Green'dir. Yirmi se- ni Teşkilatlandırma Komitesi, Kom- rastgelinen bir vaha gibidir. 
re .İf bulmalarına tahsis edilecekti. nedenberi çalıttığı halde Amerikan mtlııiat fırkumm himayealndedir. Küçük olsun, gösterişsiz oı,un her 
Hükfimet bu para ile atıl fabrika- işçi Birliğinin ancak 8,t500,000 a. Bu birliğin iki eenede ~ milyon a- köşede; normal ihtiyaç aevlyesinde 
ları, uzineleri ifletecek, ve amele- zası vardır. Amerikan işçi Birliği, bir yolcunun tereddüt etmeden yata. 
ye İ§ bulacaktı. Kanunun hükmü ameleyi amaatlarma göre tefldllt- meleyi tetkilitlandırması Amerika· bileceği bir 'oda ve temiz bir yatak 
1937 senesine kadardı. !andıran mealeld birlikler oldutu 1• da amele hareketlerinin atıratle bulmaaı, huaual idareler, belediyeler 

çin, bllttln sanayi ameleeini içine al- müfrit sola aktığını göeteriyor. ve mahalli fırka teıkilitı içini bir va 

R oosevelt bu programıa ı,e 
bqladıktan sonra, serma

yedarları organize bir cephe ile 
ka!'lısmda buldu. Roosevelt'in kal
kmma kanunlarına, bilhassa ame
leyi himaye eden kanunlanna karşı 
harp açtılar. Kanuna rafmen üc
retleri ~JşUrdWer, mtl§terek an • 
laşmıya yanqmadılar. Amele bir
liklerini ZJylflatmak için kendileri 
kumpanya Unionlan kurdular, a
meleyi diğer birliklere girmekten 
menettiler. Amele açlık k8l'fısmda 
bu Unlonlara glrmiye mecbur oldu. 
Roosevelt kumpanyalann tlnion tef 
kilini menetmeaine rağmen, bugün 
bu birliklerin 2,500,000 azam var
dır. Kumpanya tıııionlan, amele el
lerinde olduğu için mesai saatleri
ni istediği gibi uzatır, ile.retleri efil. 
gürür, emirlerini ameleye dikte e
der. Roosevelt hüki\metinin Mesai 
Nazırı Mrs. Frances Perkins, bu 
kumpanyalarla yaptığı mücadelede 
bir tek talebini kabul ettlrememi§
tlr . .1937 haziranında Amerlkada 
meydana gelen 80,j)OO kişilik çelik 
grevinde bu kumpanya tlnionlan, 
ameleyi, amele üzerine göndermig, 
aili.h çektirmiştir. Çelik grevi gibi 
yüzlerce ölU ve yaralı ile neticele
nen kanlı grevler bugtln Amerlka
da ıünIUk hadiseler haline gelmi§
tir. 

1937 senesinde yardım kanunu
nun btıkmtl bitince, aermayedar 
grup, tekrar faaliyete geçmi§, ka
nunu kongrede reddettirmi§, yardı
mı yarıya indJrmittlr. HWdllnet mtl 
esaeaeleri de kapanmca, Amerikada 
grevler görttlmemJt bir tekilde ço
ğalJDJttır. 

B ugUn Amerikada mevcut 34 
milyon ameleyi te§killtlan

dıran iki tred-Unlon (amele birliği) 
vardır. Bunlardan biri Amerikan 
ifçi blrlltt (A. I'. L.) diğeri aanayi 
ameleahıi te§killtıanchrma komite-

m._..,,.ar. Sanayii Tetkllltluıdırma Rooaevelt'in intihabatta kuaıı· zife haline konulmalı ve sUfll, pis bir 
Komtte.t (C. D. O.) 193S te teeek- muma Kommtlniat fırkuı çok yar- otelden otelci değil, bUtUn bu ldare-
kw .J...~-+ı-. Lideri John L. " --'-•. lerin bqları mesut tutulmalıdır. ~ ıı:swauwo.u &AJw.. dım etmi§tir. Kommtınist fırkuı ta-
tir. Umumi kanaate göre !.lecek nadoluda devamlı blr seyahat hareke-

•- rlhln bu dönUm noktasında, fqbım ti ı.. ... öat -ı-ı- tan~ ... 1 intibabatta Roo.evelt kazanmana ucıwgg ermıı:ıııwuu ve va --rar-
teh1lke1l ,.·-·-da preulp ve re- dak' ml k ti tanımak ve·-cUmhurreill naımedldir. Sanayil W!lf&IN&& ı me e e arzu ........ 

Tetkilltlandırma Komlteld 1985 te jim kavgasını kenara bırakım§, fa. kinden iıtifade edilmesinin bqka yo-
teıtekklll etmit, iki 1eneltk bir bir- ılzme kl.l'fl demokrasilerle birleş- ıu yoktur. 

mittir. Franaada olduğu gibi Ame- ~ 1._ E • YALMAN lik oımaama rağmen ~,IS00,000 a- Anmet mın 
rikada da müttehit 'cephenin teee-

zuı vardır. Hele' son aylar zarfm- lrilailne Kommtınlat fırkalı eebep 
da Amerikan lt Birliibıden, ve olmuftur. BUtiln kommUniat fırka-
m~ birliklerden ayrılıp aa • lan gibi, bugUn Amerlkadaki Kom· 
nayi komlıe.ine iltihak edenlerin müniat fırkumm birinci hedefi de-
hudutnz •)'181 daha iltatiltiklere 
geçmemtftir. 

B ugUn Ameıikada mevcut 34: 
milyon amelenin ancak 9 

milyonu organize, 25 milyonu tet
killtlann haricindedir. Fakat son 
kanlı grevlerden eonra amelenin 
Sanayi Ameleelnl Teşkilltlandırma 

mokrulyi kurtarmak, fafimıln, em 
paryalizmin yayılmuma mlni ol -
mak, harbe kartı ıulhtt müdafaa
dır. 

. 
K ommüniat fırkaamm bu IO!I 

cephesi, halk ldltlelerlni stı
ratle sola çekmi§, amele hareketle-

rine tamamen yeni bir mahiyet ver

miftir. Buctın I08yallatler, Troç • 
ldatler, demokrasiye, RoOllevelt hü
kdmetlne dtlpıan iken, KommU
niatler demokraalye ve Rooeevelt 
hükflnıetine taraftardırlar. Kom • 

mUniatlerin bu feragati Amerikada 

fqizme kartı müttehit cephenin 

teeuilatlne 1ebep olmuttur. 
Bu fırkalardaıi bqka yeni te-

eekkW etmit bir amele fırkuı var

Şehirde Susuzluk \. 
Okuyuculanmızdan B • .Mehmet Na-

ri yazıyor: 
"- Pollı mtldiriyeti kartmmdaJd 

Beflrağa çeşmesinin suyu, hlli gelme 
mittir. Halk, delıf8tll sıkıntı çekiyor. 
&ksarayda Çakırağa KWhan sokapa 
da da lld Kırkçeşme ıuyu vardi. Be
lediye bunlann ikialnl de kapattı. Son 
ra buralara iki mualuk takıldı. J'a. 
kat sulan sicim gibi akıyor, halk ... 
bahlara kadar çe§Dlenin önünde bek· 
llyorlar. Babıili caddesinde kUttıpba 
neler sırasmdaki çeşme de tamamen 
kesilmiş ve Terkoe verileceği söylen
diği halde henüz açılmamıştır. Hemen 
hemen ısehrin her tarafında su sıkın
tısı vardır. Belediye, bu ihtiyacı ıe.. 
min etmelidir." 

Komitesine çotkun bir nehir halin
de akışı, Amerikadakl amele müca
delesinin stlratle genl,Iedlğinl gös

teriyor. Devletler harlct ıiyasetle
rinde cephelerini tayin ettikleri g1. 
bi, Amerika.da da dahiU cepheler 
taayyün etmlı, karlı lcareıya harp 
etmektedirler. Sermayedar sınıfı fa
ıist cepheainde, amele sınıfı ve 
gençliğin bUytlk bir ekseriyeti sos
yalizm cephesinde, halk, demokrasi 
cephesindedir. Hükfimet bu cephe
ler araaında muvazene tesis etmek, 
demokrasiyi korumak vaziyetinde
dir. ROOlevelt'in tarihi rolil bu i· 
tibarla çok mühimdir. 

dır ki, buna 109Yaliat fD'kymm bir #••••••••••ı~ 

A merlkada amele hareketleri 
eimdiye kadar olduğu gibi 

butt tınloniam hareketinden çık· 
mq, siya.al mahiyet almqtır. Şimdi-

. ye kadar çok zayıf bir fırka olan 
Sosyalist Fırkalı tamamen inhilil 
halindedir. Sosyalist Fırkası 1900 
de tefekkül etmiftlr. Lideri Nor
man Thomaa'tır. Bu fırka eskiliği-

buUbadelmevtl denebilir. Müttehit 
cepbeniıı teokil ettiği KöylU • Igçi 
flrkul bugiln daha pek yeni ol· 

malda beraber, kuvvetlenmek ı.tt. 
datlarmı tqıyor. 

Bütün bu man:r.ara, kanlı grevler, 
ikbaadt, içtimai mücadeleler, uya. 
si birletnıeler, Amerikanm harici 8i 
yuetten alyade dahiU iktmadt mil· 
cadelelerle hali ifbaa geldiğini, kes
kin mtlcacleleler içinde kaynadJlmı 
göetermektedir. 

Sahibhıbı Seai artistlerinden 

Me,1ıur Fıkriye 
Bu akfamdan itibaren en yeni ve 
modern tarlalanıu 

NOVOT NIDE 
okuyacaktır. 

Fiyatlarda defitlklik yoktur. 
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(,_s_._ı=>_O_R ___ -J) Paktın Metnini Veriyoru~ 
lzmırde Balkan Guresleri Basladı 

(Başı 1 incwe) feransa iştirak eden devletler, aşağı- Anlasmanın tasdiki hakkındakı 
köşklerine çıktılar. daki hususları kararlaştırmıslardır: la;ihanın esbabı mucibeti 

Vekiller heyeti, bugün öğLeden son- 1 - Garbi Ak.denize ve Malta ka- ı 
ra m. u··hı·m bır· toplantı yaptı. Bu ton.. Ankara ı 7 (Tan muhatHrınctcıı -

, , 
ı.· nalinda, nezaret hususu ayrı hükümle ' kk nda 

İlk Müsabakalarda Hüseyin, 
Mersinli Ahmet, Mustafa 

lantıde., ya~ (bugün) Millet Mec1i- re tabi olacak Tirenien mıntakası Nyon anlaşmasının tasdiki ha ı 
sinde görüşülecek olan Nyon anlaş - müstesna olmak üzere işbu icraat, a- hazırlanıp yarın (bugün) Millet ?JeC 

!isinde müzakere edilecek olan kanun 
ması etrafında müzakerder yapıldığı çık denizde ve konferansa iştirak e- b t'~sı· 
öğrenilmiştir. den devletlerin kara sularında Ingiliz layıhasmm esbabı mucibe maz a -
Yarın öğleden once toplanacağı ha- ve Fransız donanmalarına - iki hükfı- 01 aynen bildiriyorum: ıu· 

"!spanyada mücadele halinde bU 
her verilen Parti Meclis grupunun, Is- ımet arasında kararlaştırılacak tevzi lDlı 
tanbuldan gelecek olan rn'!hus1-ınmı- şekline göre - terettüp eder. nan taraflardan hiç birine ait 

0 
.; . ·ı . k Aıtdenı 

zm da bulunabilmeleri için ögleden 2) Şarki Akdenizde: yan tıcaret geımı erıne arşı, all 
de bazı denizaltı gemileri tarafınd 

Çoban Galip Geldiler ve sonraya taliki muhteme!dır. a) Bu icraat kara sularında alaka- birtakım tecavüzler vaki 0ım.uştur. 
Büyük Millet Meclismin yarın A- dar hükfımetlerden her birine kendisi · e iJl• Ilkönceleri, Ispanya sahillerın 1, 

ta.türkün yüksek huzurlarile tarföı ne ait kısımda terettüp eder. t'k"e }..r-hisar eden bu taarruzlar, git ı ~ • 
!znıir, 17 (Tan muhabirinden) 

Balkanlar arası güreş oyunla.n bu -
gün saat 18 de açrldı stad Balkanla
rın milli bayraklarile donatılmıştı. 

Yunan, Yıugoslav ve Türk takımla 
rı halkın sürekli alkışları arasında 

minder etrafında sıralandılar. ~alı -
nan istiklal marşından sonra llzmir 
vali vekili bir nutuk söyliyerek be -
şinci Balkan güreş oyunlarım açtı. 
Validen sonra Türk, Yunan ve Yugos 
lav murahhasları da birer nutuk söy
lediler. 
Takımlar arasında kupalar veril -

dikten sonra güreşlere başlandı. 
Birinci müsabaka 56 kiloda Biris, 

"(Yunan) ile Kenan (Türk) arasında 
yapıldı. Hakem Yugoslavyalı Rihter 
idi. Neticede Biris sayı hesabile galip 
geldi. 

lkinci güreş 61 kiloda Antonoviç (Yu 
goslav) ile Filipis (Yunan) arasmd:ı. 

yapıldı. Hakem Necati idi. Neticede 
Antonoviç sayı hesabile galip geldi. 

Uçüncü güreş,66 kiloda Pangras 
'(Yugoslav) ile Polihironyas (Yunan) 
arasında yapıldı. Hakem Sadullah i
di. Yugoslav güreşçi dört dakika 56 
saniyede tuşla galip geldi. 

Dördüncü güreş 72 kiloda Ankara
lı Hüseyin (Türk) ile Fişer (Yugos
lav) arasında cereyan etti. Hakem Yu 
nanlı Vekusis idi. Neticede Hüseyin 
galip ilan edildi. 

Beşinci güreş, 72 kiloda Mersinli 
'.Ahımet ile Yugoslav Kiş güreştiler .. 
Güreş baştan sona kadar tamamile 
Ahmedin hakimiyeti altında geçti ve 
'.Ahmet galip ilan edildi. Hakem Yu· 
nan Vekusis idi. 

Altmcı güreş, Büyük Mustafa ile 
Grakakis (Yunan) arasında yapıldı. 

Mustafa üç dakika 16 saniyede tuşla 
galip geldi. 

Türkiye Yüzme 

Birincilikleri 
lzmir, (TAN) - Türkiye yüzme bi 

rinciliklerine perşembe günü Karşıya
kada başlanmıştır. Müsabakalara ye
di mıntaka ıyüzlicüleri iştirak etmekte 
dir. Alman dereceleri yazıyoruz: 

100 metre: 
1 - Orhan (lstanbul) 1.07.8 2 -

Mehmet (Kocaeli) 3 - Mustafa (Ba 
lıkesir) 

200 metre kurbağalama: 
1 - Yusuf (Kocaeli) 3,15 2 - Te· 

kin (!stanbul) 3-- Mustafa (Mersin) 
400 ımetre: 

1 - Halil (!stanbul) 5,40 2 - Mus 
tafa (Balikesir) 3 - Abdullah (Ko
caeli). 

Ilk gün puan vaziyeti şöyledir. ls
tanbul 34, Kocaeli 26, Balıkesir 16, 
lzmir 8, Mersin, 3, Ankara 2 .. 

' Puvanlar 
!zmir, 17 (TAN) - Yüzme birin

ciliklerinde Istanbul 73 puvanla bi
rinci, Balıkesir 40 puvanla ikinci oldu 
lznıir 16 puvan aldı. 

----o-

Bisikletçi 
Kiimranın 
Büyük turu 

Adana, 17 (A.A.) - Üç bin kilo

ın-Ctrelik bir bisiklet turu yapma.k tize 
re Ankaradan 6 eylül günü ayrılan 
bisikletçi Kamran Bozkır hiçbiT arı
zaya uğramadan merhalelerini katet 
rnektedir. Bu suretle çetin bir tur 
yapmakta olan bu bisikletçi, 225 ki
lometre tutarında olan Niğde . Tar 
sus merhalesini arazinin çok sarp o
luşuna rağmen 10 saatte katetmek su 
rct:ylc 14 eylülde Tarsusu tutmuştur. 

Kamran Bozkır, merhalelerinde bi 
rer gün fazla kalmakta ve Türkspor 
!{'Urumu bölge ba~kanlan tarafından 

·c ı günlerınden birini daha yaşayacağı b) Açık denizde, Adriyatik denizi denizin garbinden sarkma kadar ya~11 anlaşılmaktadır. ·· t ı k ·· ç kk ı b · t' i ıca mus esna o ma uzere ana a e o- !arak, deniz ticaretinin emniye ın 

11 _ -=A L L O J. 

AL L O!. 
Nyon anlaşması ıın tanı metni 

Ankara, l'ı (Tan muhabirıuden) -
Yarın Millet Meclisinde lıarar~th mü· 
zakerelere vesile verecek olan Nyoıı 
Akdeniz anlaşmasının dokuz devlet 
tarafından imzalanmış olan tam met-

ğazının methaline kadar işbu icraat, dırmış ve bu denizi korsanlık faaliY.e· 
lngiliz ve Fransız donanmalarına -sey tine açık bir saha haline getirrni?~ır· 
risefainin ,tehlikeli olduğu korkulan Bu tecavüzler, beynelmilel ticaretı ıh• 
mıntakalarda, iki hükumet arasında Jil eder mahiyette olduktan başka, e· 
tekarrür edecek tevzie göre - teret- sas itibarile de her türlü insani ve 
tüp eder. hukuki prensiplere tamamen ayklfl• Doğu Muhteliti 

Bugün Beşiktaşla 
Karşdaşıyor 

1 nini bildiriyorum: 
Kendi . hükumetleri tarafından, u

sulüne tevfikan salahiyeti haiz olan 
mümessiller, Nyon'da konferans ha
linde 9 eylülden 14 eylül 1937 ye ka· 
dar toplanarak hemen meriyete gire
cek olan aşağıdaki hükümleri karar-

Işbu konferansa iştirak eden dev- dır. Fazla olarak tecavüzlerin vukllll 
Jetlerden Ak.denize sahildar olanlar, esnasmda ticaret gemilerine karşı ~e 
kendi vasıtaları nisbetinde bu donan n izaltı gemilerinin hareketlerine d~ır 
malara istenecek müzaherette lıulun· Londrada 6 Teşrinisaci 1936 tar~· 
mayı taahhüt ederler. Bilhassa do . de imzalanan ve Cümhuriyet b~k~~ 
nanmalarm harekatını kendi kara su meti tarafından da 23-6-1937 tarılıl 
larında takip etmelerine ve kezalik de iltihak edilen proseverbalde ın~· 
intihap edecekleri limanlardan bu do- deriç hukuku düvel kaidelerine de rı· 
naı;ımalarm istifade eylemelerine mü a.vet edilmediği görülmüştür. Bu va.· 
saade edeceklerdir. kaların tevlit ettiği vavziyet karşısın 

Anadoluda muvaffakıyetli bir 
1 turne yapan Trabzon, Samsun, 

1 

Erzurum futbolciilerinden mü
rekkep Doğu muhteliti bugün 
15,30 da Taksim stadında Be • 
şikta.5la ilk maçım yapacaktır. 

1 Hayat tarzları itibarile ener
jik oyunculardan te.5kil edilen ' 
Doğu muhteliti yaptığı tumeıııin \ 
en mühim oyunınrı muhakkak 
ki bugün oyıuyacaktır. 

Bu muhtelite karşı yeni kad-

Dün hcumını tuşla yenen Büyük rosile çıkacak olan Siyah Beyaz
lılar ihmale gelmiyen bir kuv-

M ustalanın bir müsabakası vetle oynıyacaklanru gözönünde 
Nihayet yedinci güreş Çoban Meh- bulundura.caklanndam müsaba-

nıetle Cardis (Yunan) arasında ya- kanın sıkı bir mücadele halinde ı \ 
pıldı. Çoban iki dakika 15 saniyede geçeceği tahmin edilebilir. Doğu 
tuşla galip geldi. muhteliti ikinci maçını yarın Ga-

Bu son güreşin hakemliğini Yugos 1 latasarayla. yapaca.ktı:r. 

lav Rihter yapmıştır. l ı~~~~~~~~~~iiiiiiiii~~ 

lstanbul Futbol 
Aianı Zeki Rı~a 
istifasını Verdi 

Istanbul m.mtakası futbol ajanı Ze 
ki Rızanın istifası bugün bir emri va
kidir. 

Şehrimiz spor mahafilini yakından 
alakadar eden bu hadisenin sebepleri
ni araştırdık ve şunları öğrendik: 

B. Zeki Ru:a 

1 

bu muhtelitler, huzurunuzda da görü 
5üldüğü ve mutabık kalındığı veçhile 
Istanbul şehrini temsil eden muhtelit 
takım olmayıp klüplerce yapılmış 

lstanbul belediyesi tarafından ter
tip edilmiş olan festival programın
da bir de beynelmilel spor teması var 
dı. Bunun için de lstanbul muhteliti 
ile maç yapmak üzere Pire muhteliti 
davet edilmiş bulunuyordu. Ancak 
mmtaka futbol ajanı çok daha evvel 
riyaset makamına gönderdiği bir tak
rirle, yorgun olan lstanbul futbolcü
lerinin istirahat edecekleri ağustos a
yında katiyyen temsili maç deruhde 
edilmemesini bildirmiş olduğundan 
kendisine sorulmadan çağrılan Pire 
muhtelitine karşı bir Istanbul muh
teliti çıkarmak mesuli~etini üzerine 
almak istememiş, bu noktai nazarı o 
günlerde mmtaka reisliğini deruhde 
etmiş olan Istanbul valisi tarafından 
da kabul edilerek Istanbul muhteliti :nuhtelitlerdir. Bu muhtelitlerin tar-
yapılmaktan vazgeçilerek Beşiktaş - zr teşkilinde ajanlığımızm bir müda

Galatasaray ve Fener - Güneş muh· 
telitleri oynatılmıştı. Bu maçlardan 

hale ve alakası olrnaımıştır. 
2 - Klüplerin iki muhtelitten han-

pazar günkünün seyircisi çok olan gisinin daha evvel veya sonra oyna
Fener - Güneş muhteliti tarafınd~n ması hakkında riyasetçe tarafıma ya 
yapılması ve (Beşiktaş - Galatasa- pılmış tebligat olmadığı gibi dört klüp 
ray) muhtelitinin de bizzarur cumar- murahhasının müfettiş Hayri, bölge 
tesi günü oynaması festival heyeti na 
mına bu işlere memur edilenlerce ar- asbaşkanı Necmi Ataman ve Güreş fe 
zu ve kabul edilerek o suretle gaze- derasyonu Genel Sekreteri Sadullah 
telere ilanlar verilmiştir. ve benim iştirakimle belediyede yapı. 

laştırmışlardır: 
Ispanyada mücadele halinde bulu-

nan taraflardan hiçbirine ait olmıyan 
ticaret gemilerine ~arşı denizaltı ge
mileri tarafından Akdenizde Ispanya 
ihtilafı münasebetile mükerrer teca-
vÜZ vaki olduğunu, 

Bu tecavüzlerin, ticaret gemilerinin 
tahribi hakkındaki 22 nisan 1936 ta
rihli Londra mukavelesinin dör düncü 

3) Şurası da mukarrerdir ki yuka- da, fikir teati olunmak maksadileı 
nda bir ve iki numaralarda zikredi- Ingiltere ve Fransa devletleri }..kde· 
len mıntakalanıı hududu ve tevziatı niz devletlerile diğer bazı alaka.dal" 
her zaman vaziyetteki her türlü de- dc-vletlerin 10 Eylfilde toplanacak o• 
ğişiklik hesaba katılmak üzere son lan bir konferansa davet etmişlerdir· 
feransa iştirak eden devletler tara- ltalya ile A1manyanın bu davete i• 
fmaan değiştirilebilir. cabet etmemeleri üzerine Türkiye. 

Arnavutluk, Büyük Britanya ve Şi· 
kısmında yazılı hukuku düvel kaide· V - Konferansa iştirak eden dev
lerini ihlal ettiğini, en iptidai in~ani- !etler, şu hususta mutabık kaLmışlar 
yet prensiplerine muğayir olduğunu ı dır ki yukarıdaki hükümlerin icrası
ve bunların bihakkın korsanlık hare- nı kolaylaştırmak maksadile kendi de 
keti olarak tavsif edilmesi tazım gel- nizaltı gemilerinin Akdenizde istimal 
diğini ve Ispanyada mücadele halin- ni atideki ~ekil~e tahdit edeceklerdir: 
de bulunan taraflardan biri veya di- a) Aşagıdaki b ve c fıkralarında 
ğerinin muharip hukuku kullanmak ?,erp1ş ~dil~n ah~al milstes~~ olmak 
veya deniz muharebesi. kaııunlarına u~ere hıç~ır denızaltı gemısı Akde
riayet etse bile açık denizde ticari sey nızde denıze çıkmıyacaktır. 
rüseferi kontrol etmek hakkım hiç- . ?> Denizaltı gemileri, konfer~~sa 
bir suretle tanımaksızın ve işbu mu- ıştırak eden devletlerden her bırıne 
kaveleye iştirak eden herhangi bir ~.ebli~atta bulunulduktan sonra deniz 

d 1 t
. k d ·za. h t" ı·· .. d uzerınde ve bir su üstü g~misi refaev e ln açı enı e er ur u mu a-

f 
ı.""'°tı.&-.ı. nt""",., 1.r Q"_.,_.;1" ..-nJrrpflphHo••ı. 

halelere karşı kendi ticari seyrüse e- )erdir. 
rini himaye etmek üzere ittihazını mu 
vafık göreceği herhangi bir harekette 
bulunmak ve sonradan karailaştırıla. 
cak müşterek diğer tedbirleri almak 
hakkına halel gelmemek şartile işbu 
mukaveleye iştirak eden devletler ev
velemirde denizaltı gemileri tarafın
dan yapılan korsanlık efaline karşı a
şağıda zikredilen müşterek tedabiri 
mahsusayı kararlaştırmayı lüzumlu 
addederler: 

1 - Konferansa iştirak eden dev
letler, kendi bahri kuvvetlerine, Is
panyada mücadele halinde bulunan ta 
raflardan birine ait olmıyan ticaret 
gemilerini himaye etmek üzere aşa
ğıdaki iki ve Uç numaralı fıkralara 
tevfikan hareket etmeleri için talimat 
vereceklerdir. 

II - Bahri teslihatın, tahdit ve 
tenkisi için Londrada 22 nisan 1930 
tarihinde imza olunan muahedede zik 
rolunup Londrada 6 teşrinisani 1936 
da imza olunan protokol ile teyit e
dilen hukuku düvel kaidelerine mu· 
balif olarak böyle bir gemiye taarruz 
eden herhangi bir denizaltı gemısinc 
bilmukabele taarruz edilecek ''e müm 
künse tahrip olunacaktır. 

c) Konferansa iştirak eden devlet
lerden her biri, melfuf lahikada tayiı 
edilip a ve b fıkralarında münderiç 
tahdidata tabi tutulmıyacak olan ba
zı mıntakaları talim için, kendi deniz 
altı geımilerine tahsis edebilirler. 

Kezalik konferansa iştirak eden 
devletler, şu hususta mutabıktır ki 
mecburi tevakkuf ve yukarıdaki b 
fıkrasında derpiş edilen şartlar müs
tesna olmak üzere kendi kara suların 
da hiç bir ecnebi denizaltı gemisinin 
bulunmasına müsaade etmiyecekler
dir. 

VI - Kezalik, konferansa iştirak 

eden devletlerce mukarrerdir ki yuka 
rıda yazılan programın icrasını kolay 
laştırmak için kendi ticaret gemileri
ne Akdenizde aralarında takarrür ede 
cek bazı esaslı yolları tavsiye edecek 
lerdir. 

VII - Işbu anlaşmanın hiç bir hük 
roü konferansa iştirak eden devletle
rin kendi denizüstü gemilerini Akdeni 
zin herhangi bir kısmına göndermek 
hakkını tahdit etmez. 

VIII- Yukarıdaki hükümler, Mil
letler Cemıyeti katipliğine tesçil etti
riLmiş olan beynelmilel taahhütleri 
hiç bir suretle ihlal etmez. 

IX - Konferansa iştirak eden 
devletlerden her biri, işbu anlaşma
dan çekilmek niyetinde olduğunu ha
ber verirse böyle bir tebliğ, otuz gün 

mali Irlanda Birleşik krafüğı, Bulga• 
ristan, Mısır, Fransa, Yunanistan, RO 
manya, Sovyetler Birliği ve Yugosla'I 
ya murabhaslarından mürekkep oıa· 
rak Isviçrenin Nyon şehrinde 10 ~~
lfılde toplanan konferans, dört günluk 
mesaiden sonra 14 EylUJde bir anlaş· 
maya vasıl olmuştur. 

Işbu anlaı;ıma mucibince TürkiY8 

Cümhuriyeti de kendi kara sula.rJJl" 
da emniyeti tesis edecek olan icras.:· 
ta bulunacaktır. Kara sularımız barı• 
cinde seyrüsefa.in. Prn.n,1•·~ .. , ...... , ·~ 
.,.,m nlı:ın '""a"'t . Tne-ıhz ve Frane, 
donanmalarına terettüp etmektedil'· 
Türkiye Cümhuriyeti de kerıdi v~· 
talar ınisbetinde bu donanmalara ıs· 
tenecek müza.hcrette bulunaca.lctır• 
Bilhassa Fransız ve lngiliz Jonanın:ıa• 
'arı111n harekatı, Türkiye kara sula• 
r,ııc.a da takip etmelerine ve irae ey· 
liyeceğimiz limanlardan bu donanın~· 
lrtnn istifade etmelerine diğer sabJ!" 
dar devletler gibi, Cümhuriyet bUJiU" 
metl de müsaade edecektir. 

Cumhuriyet hükfımeti, evveidenbC• 
ri takip edegeldiği sulh, emniyet .. v~ 
anlaşma siyasetinin yeni bir tezah\1~ 
olan Nyon itilaf ıru yüksek ınecllsill 
tasvip ve tasdikına arzetmiştir." 

-o--

lmerikada 

Nazi Propagandası 
Vaşington, 17 (A.A.) - A.nıeri~."' 

kanunu es~sisinin 150 inci ytldönu
mü ımünasebetile B. Boralı, bir nutulC 
söyliyerek demokrat hükiimetin ~s
tikbaline olan itimadını izhar etnııŞ· 

rst· tir. Mumaileyh, Nasyonal Sosyal 
l~rin Amerikadaki propagandalaf111" 
dan ve Nazilerin tahrikatından uzUll 
uzadıya bahsetmiştir. . 

Hatip, kanunları ihlal eden tab:1" 
katçrların idam edilmelerini istelllış· 
tir. 

III - ispanyada mücadele halinde 
bulunan taraflardan hiçbirine ait ol
roıyan bir geminin yukarıdaki fıkra
da zikredilen kaideler hilafına olarak 
taarruza uğradığı bir nokta civarın
da tesadüf edilen denizaltı gemisine 
• tesadüf olunduğu ahval, taarruzun 
faili kendisi olduğu fikrini tevlit e· 
diyorsa - yukarıda zikrolunan hüküm 

lük bir vadenin hitamında muteber 
olacaktır ve konferansa iştirak eden Van Zeeland 

ler kezalik tatbik olunacaktır. 
IV - Yukarıda zikredilen karar· 

ıarı pratik bir surette icra için, kon-

meyi de göndererek ajanlıktan çekil· 

devletlerden herhangi bir diğeri de 
bu husustaki niyetini mezkur tarih- istifa Etmiyor 
ten evvel bildirmek şartile ayni tarih .. ekil varı 
te anlasmı:ıdan çekilebilecektir" Bruksel, 17 (A.A.) - Başv sile 

· · . . · 1 Zeelandın ahvali sıhhiyesi dolayı ~ 
Mıllet MP .-:[ısınde beş altı hafta istirahate mecbur 01 

Fakat bu maçlar yaptml- lan toplantıda bu husus uzun tetkik 
I 1 

miştir: 
dıktan sonra stanbu mınta - ve münakaşalardan sonra birinci ma T. s. K. lstanbul Bölgesi Başk.mlı-

Akdenizde korsanlık hareketlerine duğundan istüa ederek yerine :MaliYe 
karşı ah~acak müşterek tedbirler Nazırı Donanın geleceğine dair ya• 
hakkınd~.kı .. Nyo~ anlaşm~sı Başveka bancı memleketlerden çıkan baberıer 
lettetn Buyuk Mıllet Meclısine sunul- resmen tekzip olunmaktadır 

kası, lstanbul Futbol Ajanlığına bir çın Beşiktaş • Galatasaray, ikincisi
mektup göndererek muhtelit takım- nin de Fer!erbahçe . Güneş muhtelit· 
larda oynatılan bazı oyuncular hak · 
kında sualler sormuş, bunların niçin 
oynatıldığını, bu hususta mesuliyetin 
kimlere ait olduğunu öğrenmek iste
miştir. 

leri tarafından oynanması kararlaştı
rılmıştır. Ve müfettişiniz Bay H 
tarafından da bu kararların tebliğ 

şeklinde gazetelere verilmiş olduğunu 

Buna karşı Istanbul Ajanı Zeki Rı bildirir, saygılarımı sunarım." 
za da evvela şu izahnameyi yazmıştır: Zeki Rıza 

"1- Pire muhtelitine karşı klüpler 
muhtelitlerinde yabancıların oynatıl· 
ması keyfiyetinin idari bir mesele ol
duğu için doğrudan doğruya klüpler· . .. .. 

Zeki Rıza, bir amatöre karşı ancak 
kendi arkad-!şı olan mıntaka reisi ta
rafından yazılan mektubun edasını 

dan 

ğına: 

Amatör Türkspor kurumu İstanbul 
bölgesi futbol ajanlığım fahriyen ve 
spor sevgi.sile ifa etmekteyim. 

Son Festival komitesi futbol maç
larr münasebetile aldığım 4-~-937 ta
rih ve 1240 numaralı mektubun tarzı 
tahririni amatör, fahri ve spor aşkile 
çalışan bir wareciye tevcih edilemi· 
yectlk şekilde gördüğüımden bu tarz
da teşriki mesai etmekliğime maalt>· 
sef imkan göremiyorum. Istifamm 
kabulünü rica eder ve saygılarımı su-

" 

muş ur. 
Bu anlaşma yarın Millet Meclisinde 

görüşülecektir. 

Bu münasebetle hükı1met adrna Baş 
veki' !smet lnönü, son günlerin siya 
si hadiselerini Cümhuriyet hükumeti 
bakımından tahlil eden tarihi nutuk
larından birini söyliyecektir. Harici
ye Vekaleti Vekili siyasi müsteşar 

B. Numan Rüat Menemencioğlu da 
ayrıca anlaşma hakkında bir nutuk 
söyiiyerek Kamutaydan anlaşmanın 

tasdikım istiyecek ve bazı mebusları-

Amerika da 

İntihabat Kavgaları 
or1' 

Nevyork, 17 (A.A.) - NevJ ve 
Belediye Reisliği için Demokrat iO 
Cümhuriyetçi fırkalar namzetıerill ., 
intihabatı, bugün birtakım sokak 1<

9

11• 
1 . klf 

galanna, camların, çerçeve erın tc· 
ınasrna ve daha bir hayli kargaşı.ı.\l 
lara sebebiyet vermiştir .. On bir ıcı 
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Şu gördüğünüz dört köşe, bir köy 

ünün tarlasıdır. Köşelerde gördüğü
,ıüz yuvarlaklar da birer ağaçtır. Bu 
:ı.ğaçlar da başka bir köylünündür. 

Tarla sahibi tarlasını bir misli da
na büyütmek ister. Fakat ağaçların 
ilahibi olan köylü, ağaçlarını ona sat 
mıya bir türlü razı olmaz. Bunun ü
z:erine tarla sahibi bu ağaçları kendi 
.artasına katmadan tarlasını bir mis 
.i daha bÜyütmenin çaresini arar ve 

bulur. 

Acaba köylü ne yaptı da hem bu 
!lğaçlan sahibine bıraktı, hem de tar 
tasını bir misli daha büyüttü? 

Çünkü görüyorsunuz ki ağaçlar 

tarlanın hemen kenarında. Tarlayı 

bir karış büyütür büyütmez ağaçlar 
fa içeride kalacak? · 

Akıllı köylü buna nasıl bir çare 
buldu acaba? Bunu, koyduğumuz 

resmin üzerine çizip bize yollayınız: 
Unutmayınız ki, köylünün tarlası bir 
misli daha büyüyecek. Yani evvelce 
:arlasının büyüklüğü ne kadarsa, ye
ni tarlası bunun iki büyüklüğünde o

acak. Bu bulmacayı doğru çözenler 
u-asında 30 kişiye kıymetli hcdiyel~r 
vereceğiz. 

T.A..Nin Çocuk fiJ6reıi 

Boyam a Müsabakası: PARASIZ OYUNCAK 

Bu hafta da Ay

dınlı zeybeğin gü-

(Hoplayan 
~Bebek 

zel bir resmini ve

rly1,>ruz. Bilirsiniz 

ki, Türk zeybekleri 

-:ok süslü ve göz a.

lıeı, güzel elbiseler 

ı giyerler . Bu zeybe-

\ 

ğin elbi~elerini gü

zel renklerle boya-

yınız. Aynca göz-

terini, bumunu ve 

palabıyıklannı da 

<ı iz yapınız. 

iyi boyayanlar

dan üç kişiye gti· 

zel hediyeler \' &-

receğiz. 

,.... 
\ · o ... 

• o~ .• ı 
et 

Zıplıyan bir bebeğiniz olmasını ie:
ter misiniz Çok kolay. Beğendiğiniz 
bir bebek veya çocuk resmini kalın 
bir mukavvanın üstüne yapıştırıp 

mukavvayı resmin biçiminde kesimz. 
Hatta isterseniz -resmi boyalı de
ğilse- boyayınız. Sonra bu mukav
va bebeğin bacaklarına resimdeki gi
bi iki ufak delik açınız. Yarını metre 
uzunluğunda sağlam faıkat ince bir 
ipi bu deliklerden geçiriniz. Uçlarını 
düğümleyip bebeğin arkasına doğru 

çekiniz. nmiğin bir ucunu bir san
dalyenin ayağına geçiriniz. Öteki u-

•••••••••••••• 

Resim Boyama 

Müsabakasında 

-= .. \cunu bir elinizle tutup kendinize doğ 
ru çekiniz. Siz ipi çektikçe mukavva. 
bebek kendi kendine hoplayıp zıplar. 

' -

Kazananlar 

49 numaralı mecmuamızdaki "Re- koyduğumuz Hisarda Yenimahalle- ! 
~im B~~aı_na,, müsabakasını ~azanan ı de Bayram köşkünde Fahrünnisa ile 
uç karnmız ve alacaktan hedıyelcr: Konyada askeri mektep hesap memu 

_ 1 - Uş.ak sulh had~imi Fehmi lnal ru oğlu Hiı!.; ·· :-~ rediye kazanamamış 
oglu Bergıhan lnal, bır sulu boya ta· 1 ki be b b d · el • 1 

:::;;; TAN 
ÇOCUK KLUBO 

-----
tStM: 
MEKTEP ve No: 

-- ... -·· ··- ... ...... . 
MEMLEKET: 
ADRES: 

k 
o ma a ra er u eta :.ı resım e-

ımı. 

2 - Beyoğlu 15 inci ilkokul beşin- ri çok güzel boyamışlardır. · 
ci sınıfta Necile Onaran, bir kuru bo Yine hediye kazanamamakla bera 1 

Hu kuponu doldurup bize yolla· 
ymız.. Mukabilinde göndereceğimiz. 
lza kartını alır almaz Tan Çocuk 
lclilh'· "ün lh:aı:ı ">lursunu:ı· ya takımı. ber, Cerratıpaşada Hobyarda Tulum-

. 3 - Beşiktaş Muradiye Teşvikiye ba sokak 16 numarada Adnan ve re
yokuşu 15 numarada Mehmet ErcU· simlerini bastığımız İstanbul erkek Konyada Çifte merdıvenler tarla so
ment, bir kuru boya takımı. • Jlsesindcn 284 Abdiirrahmnn. Laleli kakta Adnan Uygur da resim boya

Geçen nüshalarımızda resimlcrıni Çarsancak apartımanm d:ı HUsey.n ve mada muvaffakıyet göstermişlerdir. 

49 Numaralı Bilmecemi:ıden 0-ledcye Kazananlar 
49 numaralı mecmuamızdaki "Bil· 

mece - Bulmaca., yı doğru halleden 
terden hediye kazananların listesi: 
BiRER MÜREKKEPLİ KALEM KA 
ZAN ANLAR: 

Üsküdar Aziz Mahmut Efendi so
kak 94 numarada Ferit Tanaçan, ts
tr.nbul Aksaray 97 numarada Hay
riye, Eyüp ortaokulunda 87 Münime 
lşcan, Çarşd<apı 48 numarada Tur
han Özgör, 64 üncü ilkokulda 761 Ca
vidan. 
BlRER TARAK KAZAN ANLAR: 
Şehremini Saray meydanı caddesi 

52 numarada Kemalettin, Beşiktaş 

Kağıthane caddesi eski mezarlık so
kak 28 numarada Hikmet Asal, Fa
tih 15 inci ilkokulda 702 Zeki Şe:ı, 

Beyazrt küçük Haydar Efendi sokak 
Demiröz apartımanı 13 numarada Sa 
miye, İstanbul Aksaray kırma tulum· 
bJ s~r~ı. 2 numarada Reyyan Gök
tı~ _, 

blRER AJ.,BÜM KAZANANLAR: 
Emet yeni halk kıraathanesinde 

Hakkı Çoban, Adana Dörtyol ağzı as BlRER KÜÇÜK OYUNCAK KAZA· 
falt kıraathanesinde Ömer Ynnık . ls- NANLAR : 
tanbul Laleli caddesi 16 No Mch . Biga muayene ve tedavi evinde 
met Altay, Borda eski hnm;ı,m Hüseyin Evcimen, Tarsus Hatip E
yanında foto Ali Tüner, Bursa mey· nis kızı Meserret Alpaytaç, Bursa 
dancık mahallesi Sevindik sokağı 13 Setbaşı 32 numa;:ada Yaman aslan, 
numarada Mehmet Şenyıldız. u7ak U~aB ~~~dciumumisi Ah.met _ Ünal 
varid t r· H.. tt• - 1 .F i . oglu Mufıt Ünal, Edremıt Soganye-

a şe ı usame ın og u . a ın ahall · d 28 d F mez m esın e numara a u-
Tuncer, İzmir Eşref Paşa DamlacıR at Azak. 
cadde 148 numarada Kemal özmen. BİRER KART KAZ~NANLAR: 
Siirt Cümhuriyet okulunda Selçuk 
Öncel. 

BİRER BÜYÜK OYUNCAK KA7..A
NANLAR: 

Bursa Hacılar mahallesi Rakım so

kak 30 numarada Naci Ertan. Edir· 

ne inhisarlar eksperi Dara Baykal 
kızı Füsun Baykal, Ankara P. T. T. 
umum :rpUdürlüğü hesap işleri me
murlarından Mehmet oğlu M. Kemal 
Arman, Üçüncü Beyler sokak 67 nu 
marada Hediye Gündoğdu, Eskişehir 
4 üncü kolordu terzisi Mehmet. 

Tunceli komiseri Şevki Demiralp 
kızı Sabahat Naşide, İstanbul Feri -
köy Çoban oğlu .sokak 61 numarada 
Gönülsevil, Üsküdar Kısıklı Nükhet 
Aybcrs . . Edirne Garp hd. tğ. muhabe 
re gedikli başçavuşu Adilin oğlu Er
doğan, Konya Çiftemerdivenler tar
la sokak 3 numarada Enis Vygur, 
Kayseri inhisarlar Barut depo satış 
memuru Lfıtfi oğlu Kemal Yalçın, 

Bursa tuz .pazarı berber Mustafa oğ
lu Tahsin Altındiş, l.stanbul erkek li 
sesinde Vedat Baysal, Samsun - Sı 
vas hattında Hacı Bayram İstasyonu 

S. Boray, Üsküdar lhsaniye harem 
iskelesi caddesi 42 - 44 numarada 
Ayten Kuttaş, İzmir iki çeşmelik tek 
ke yokuşu İzmirli sokağında Rukiye 
Kera, Siirt Başmahallesi Cümhuri • 
yet okulu karşısında 44 numarada 
Kemal Özdemir, Gaziilnlep Adliye 
yanında Doğruluk yazıhanesi eliyle 
S. N~if Yeşilova, Konya askeri orta 
mektep hesap işyarı Mesut oğlu Or· 
han Özgenler, Bursa Yeşil posta ku
tusu: 27, Bursa Yemiş caddesi Çatal 
Fırın karşısında 45 numarada Peri
han Menküer, İstanbul Beşiktaş .Mu
~diye mahallesi Kağıthane yokuşu 
15 numarada Saha S. S. Ankara or
man çiftliği onuncu yıl yatı okulu ta 
lebesinden 169 Ömer, İstanbul Göz
tepe Yeşil Bahar sokak 16 numarada 
Mehmet Uluiz, Eskişehir Akarbaşı 
mahallesi Alp sokağı 2 numarada F. 
Arpacı, İstanbul Çarşıkapı Azak a
parbmanı 38 numarada Handan O~ 
gilç, Ankara orman çiftliği onuncu 
yıl yatı okulunda 134 Fahri Elüstün. 

• 
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Sürek\i Hikaye: 6 
Miki Fare, Sevgili okuyucularına 

BUBUL iLE BiBi 
Harp !'atlıyor 

Meğer Çın Çın de General olmak 
sahiden kolay ve tatlı bir işmiş. Bibi 
hemen bütün gün parkta, bahçele:r
de, dolaşıyor misafirlikten misafirliğe 
gidip eğleniyordu. İş zamanı günde 
beş dakikayı bile geçmiyordu. Dün
yanın Çın Çından başka neresinde 
böyle ordu, böyle generallık bulunur 
du! 

' S'ı L-AH ~~ı NAt 
SINE.\\LER -J 

l-\A\7P AC T\ •. 
~ . 

o Kaaar tatlı tatlı söytedı ki topıanu 
ya çağrılan bütün sinekler hep bir
den bağrıştılar: 

_:_ Alacağız, Çın Çın'ı alacağız. 
O günden sonra hemen kocaman 

bir sinek ordusu hazırlanmıya baş

landı. (Çın Çın) m ne halde olduğu
nu iyice anlamak için oraya gizli ca
suslar yollandı. Bu casuslar (böcek 
memleketi) nde herkesin uykuda ve 
eğlencede olduğunu öğrenip kendi 
memleketlerine habetler saldılar. Çok 
geçmeden tepeden tırnağa kadar si
lahlı bir sinek ordusu {Çin Çın) asal 
dırmak için ha?.ır oldu ve toplandı. 

Bizim genç General Bibi ile ihtiyar 
ilbay hala kırlarda, parklarda gezip 
toza dursunlar, sinek ordusu nerede 
ise yola çıkacaktı. 

lşte o günlerden birinde bir sahalı 
Bibi Zizi ile birlikte dolaşırken uzak
tan uzağa kulağına acı bir zil sesi 
geldi. (Çın Çın) a kocaman bir zil var 
dı: Adı (Tehlike zili) idi ... Korkula.-

• A 1 • cak birşey oldu . mıu bu zil çalınırdı. 
(Sılah başına. Sınekler Zili duyan her böcek şehrin büyük 

harp açtı.) meydanına koşar, orada büyük bir 
Hele kırlara çıkınca Bibi sanki ye duvara asılı koca bir jlanda korkulan 

ni bir dünyada imiş gibi neşeleniyor şeyin ne olduğunu okurdu. 
hep şarkı söyleyip gülmek, eğlenmek Bibi zil sesini duyar duymaz: 
istiyordu. Yalnız kalmasın diye Zi:Gi _ Zizi, dedi, haydi çabuk arabaw 
ve ilbay da onunla beraber dolaşıyor mıza atlayıp "büyük meydan,, a k<>
lardı. Hepsi cennet gibi güzel Çin Çın §alım. Bak "tehlike zili,, çalıyor. 
da eğlenip duruyorlar, yakında baş- Arabalarına atladılar. Yolda ken-
larında kopacak kıyametin farkında _ 
bile olmuyorlardı. 

1 Evet Çın Çın yakında büyük bir fc 
1lakete uğrayacaktı. Çünkü: İlbayla 
general kolkola kırlarda dolaşırken, 
beriyanda "Sinekler memleketi,, inde 
(Çın Çın) a karşı korinınç bir savaş 

:hazırlanıyordu. 

Sineklerin bütün büyükleri Krnl· 
arının emri altında bir toplantı yap-

~ 

şlardı. Kara! onlara: · < 1 
- Biz sinekeri gittikçe çoğahyo- .t ' -: .;.ı 

JZ. Bu memlekete .sığamaz olduk ar · 
k. Hem yeni bir memlekete, hem de Yumruğunu masanın iUtüne 
aha fazla paraya ihtiyacımız var. 
anıbaşımızdaki böcekler memleke-

.i Çın Çın çok güzel ve çok zengin 
ir yer. Ahalisi de az. Onlar çalıp 
ağırmakta, eğlenmektedirler. Vu
şmaktan, çarpışmaktan birşey an 
dıkları yok. Çabuk orduyu, donan 
ayı, uçakları hazırlayın. Bir hücum 

apahm. Ya teslim olsunlar. Yahut 
bütün böcekleri kırıp geçirip mcin 

ketten atalım . Güzel (Çın Çın) a 
·erleşelim. .. 

-· 

vurup ...• 
dileri gibi büyük meydana koşan 

yüzlerce böcek ve araba kalabalığı 

vardı. Herkesin yüzü merak ve kor
ku içinde idi. Meydanın ilan duvarın
da kocaman harflerle şu sözler yazı
lıydı. 

"Silah başına! Sinekler harp açtı
lar!,, 

Tehlike illi duyan herkes ıkorkunç 
birşey dızyacağmı zaten biliyordu. A 
ma bunu ya bir büyük yangın, yahut 
ta buna benzer bir§ey sanmışlardı. 

Çünkü: Ne kadar yıllar var ki böcek 
ler memleketine savaş olmamıştı. Bu 
rada herkes harbin adını bile unut
muş gibiydi. 

Herkes ne ise ne amma, ya zavallı 
Bibi ne yapsın. Daha General olalı 

bir ay olmadan bu harp te nereden 
çıkmıştı. llbay onu kavga nedir bil
miyen bir m·emlekete general yapmış 
tı. Bibi harpten, askerlikten ne anlar 

1- = · · ~ ~ ııl dr. Zaten bö~kler memleketinden 

1 

- Bulclum,ıeytanca bir kur-
azlık buldum. 
Dedi. Bunları o kadar hevecanln. 

başka yerde olsa onu kim general ya 
pardı ki ... 

Zavallı kan ter içinde, doğru ilba.-

ya koştu O, herhalde harbin ne oldu 
ğunu bilirdi. Bibiye de yapacağı şey 
leri öğretebilirdi. Fakat ne gezer? Za 
vallı Bibi bu düşüncesinde adam akıl 
lı yanılmıştı. İlbay, kızının korkudan 
ağladığını, sokaklarda kosuşup ka -. , 
çışanlan görünce ona: 

hikayesini takdim eder. 
uuııwıaz bir bale geldi. Yumruğu ile 
masasının üstüne vurup: 

- Ya öİeceğini, ya bir çare bulup 
hepimizi kurtaracağım. diye bağırdı. 

Bibi Harp Meclisi Kuruyor , 
Fakat Bibiye birdenbire bir ferah

lık geldi. Yüzü gülümsedi çünkü ak
lına şeytanca bir kurnazlık gelmişti: 
~ Sanki o kadar neye telaŞlandım. 

Ben birşeydcn anlamam amma sava 
şın planlarını yapacak bunca akıilı 

iş adamlarım var. Onlan çağırır, bir 
şey bilmediğimi sezdirmeden işi onla 

?:ll~ ra yüklerim. Bana da emir verip, sözü 
_ . mü dinletmek düşer. Zaten herkesin 

._-..,._o-,_?-~~-- benim emrimi beklediğini ilbay söyle 
· medi mi? 

~ . l.şte Bibinin bulduğu çare bu idi. 

- Memleketi kurtarmak işi 
sana düşüyor Bibi. 

- Bibi, dedi, sen bu memleketin 
biricik generalisin yurdu kurtarmak 
sana düşüyor. Düşün, taşın, çı.re bul. 
Herşey senin emrinde. Haydi (bu
yur) bakalım. 

Bundan fazla da bir şey söylemedi. 
Zavallı Bibi sıkıntıdan yüreği hop 
hop ede ede kendini iş odasına dar 
attı. Burada yalnız başına onu bir dü 
şüncedir aldı. işte sinek ordusu geli
yordu. Çın Çında nerede ise top s~ 

Hemen önündeki zile bastı. Uşağına: 
- Çabuk, bütün subaylanmı ça

ğır, emrini verdi. On dakika geçme-

lcri duyulmıya başlıyacaktı. Böcek . 
ordusunun ne canı vardı ki, zora da Sinek 1!arlı bütün adamlannı 
yansın. Sinekler bütün memleketi ala topladı 
caklar, kadın oçcuk, genç, ihtiyar <le den içeriye uzun bacaklı, ince uzun 
meden öldüreceklerdi. Hatta Bibiyi burunlu biri girdi. Başında Amiral 
serserilikten kurtarıp Generalliğe yük kasketi, sırtında tyeşil uzun kıuyrul{· 
selten büyük kalbli ilbayı, hatta ar- lu şık bir elbisesi vardı. Bibinin öniin 
kadaşı ve nişanlısı Ziziyi bile. de saygı ile eğildi. Ve şu emri aldı: 

Bunları düşününce Bibi yerinde • - Biliyorsunuz ki sinekler bi?.e 

\
harp açtı. Ne zırhlılarımız, ne de u-

r
....,,,,..~ ,,,>JtT...,._,.,.,,,,,,,, ~ çaklanmız yetişmez. Çabuk yüz zırh-

G t • • ~ lı ile, bin uçak hazırlayınız. Bekli,Y.e-
~ aze enızın ~ cek vaktimiz yok. 
~ ~ Yeşil elbiseli böcek, hava donanma 

~ ~ işlerinin ~ıydı. Aldığı emirden şa-~ Hazırhkları . " şaladı: (Yüz %1rhh, bin uçak, }>ci{li-
~ .. .. • • ~ yecek vaktimiz yok.) 
~ Kuçuk Okuyucular, , Bütün bunlar olacak şey mi amma 
~ Gelecek aayımıulan ba,- ~ ne denir. Harp patlamış, emir, emir-
~ lıyarak •ize birçok yenilik- ~ dir. Böcek memleketi bu! 

~ ler hazırlıyoruz. OkullaTınız ~ Yeşilli i.ş adamı askerce bir selar 
\ ld. • • ' d d ~ açı ıgı zam~n gazetenız n· ~ ma ur u: . . 
~ ze hem faydalı, herr,ı eğlen· ~ 
~ celi birçok yeni yazdar, re-- ~ 
~ •imli hikayeler, bulmacalar i~ 
\ •anacaktır. Bundan btıfka, 
~ hediyelerimizi zenginlefti· 
' riyor ve kazananlann sayı
t •ını da çoğalhyoruz. 
~ "TAN,, ın çocak klübüne 
~ girenler .için de birçok yeni 
~ feyler hazırladık. TAN klü
~ bünün azalan bu azalığın 
- çok iılerine yaradığını göre- ~ 
~ ceklerdir. ~ 
~ Gelecek sayıda •İze bütün ~ 
~ bunları teker teker yazaca· t 
' ğız. -~ """'',..,'" ",.._., , , .... ,, ,..,..,_, .... .,.....-

- Kof arabamıza atlıyalım. 
Meydana gidelim. 

- Başüstüne Komutan diyip oda
dan çıktı. 

(Arkası Yar) 
Gelerek hafta: Börek - Sinek bıu. 

bL 
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i.J;T~ BUN u, \\KAHKAHA ~ZOSES\) 
BiLMiYOR DUM • - · 

1i~~!!i f--.>ı ·~#!· ~ • \f~ 't~~j 
Puslayı ilk Defa • Camdan Şapka lkı Çocuk (~ ' lf:iJ 
Kim Kullandı? ve Elbise , Arasında Jf ~.] 

Eskiden Yunanlılar ve Romalılu, ' Son zamanlarda camdan şapka ve · ~ 
mıhladızm ne mühim bir işe yarıya- elbise yapmak işleri çok ilerledi. Ön
~<'Tıııı tamamile bilemiyorlar, onu ce camdan iplik yapılıyor sonra bu 
yalnız demiri çekmek işlerinde kulla ipliklerden şapka yapılıyor. Elbiselik 
nıyorlardı. Mıhladız iğnesinin dünya kumaş dokunuyor. 
nın çekici kuvvetine uyarak şimal Şapka için hazırlanan bu iplikler 
kutbuna doğru döndüğünü yedinci tıpkı hasır şapkalarda kullanılan sa
ve sekizinci yüz yıllarda ilk defa Çin man sapları gibi camdan saplardır. 
liler buldular. Ondan sonra Araplar Böyle yapılan şapkalara cam sama
bunu Çinlilerden öğrenerek kullandı- nından şapka deniliyor. Bazı memlc
lar. Haç savaşları zamanında da Av- ketlerde bu şapkalar saWığa çıkarıl
r:upalılar da Araplardan öğrendiler. mıştır. Bir taraftan da cam iplikle
Daha sonra Amerikayı keşfeden meş tinden çuha ve kumaş ne\inden do
hur KB.şif {Kristof Kolomp) pusla' kumalar yapmak için çalışılmakta
iğnesinin tamamiyle arzın şimal kut- dır. 

bunu gö~termediğini-' kutup nokta- Cam kumaşlardan yapılacak elbi
sından bıraz aynldıgı~ı meydana çı- seler çok dayanıklı olacak ve artık 
kardı. Ve puslanın dogru olarak kul- yazın elbiselere musallat olan güve 
lanılmasını buldu. derdinden herkes kurtulmuş olacak. 

Tava Neye Yarar? 
Kim bunu duyar da tereddüt eder: 

''İçnde bir şeyler lozartmıya tabii..,, 
Ya tenis ne ile oynanır. Ne ile ola
cak? "Raket,, le tabii. Halbuki tava
nın bir işi daha varmış. Tenis te ra
~etten başka bir şeyle oynanıyor

muş. Biz de yeni öğrendik: Tenis ta
va ile oynanıyormuş. Nerede mi? A
vustralyada. Oranın tenis şampiyonu 
bir gün söz arasında arkadaşlarına 
"Ben değil raketle tava ile bile oy -
nasam önüme çıkan oyuncuyu yene
rim. diye övünmüş, arkadaşları da 
onu bu sözüyle tutmak istemişler. 

İçlerinden en iyi bir oyuncu hemen 
n.~tin alıp sahaya çıkmış. 

Cam elbiselerin birçok faydası da.ila 
1 var. Bunlar ateşle kolay tutuşmıya
cak, ve yıkamakla kısalıp daralmıya 

Kendini övenin eline de bir tava 
vermişler. Tabii herkes bu garip o -
yuncunun hemen mağl\ıp olacağını 

bekliyor ve gülüşüyorlarmış. Halbu
ki: Çok geçmeden tavalı tenisçi oyu
nu kazanmış. Gülmek sırası ona gel 
mü;. 

O günden sonra tenLc;i tava ile oy
namak moda olmuş. Herkes raketini 
bir yana atmış, birer tava. edinmiş. 
Spor mağazalannda şimdi raket ye
rine tava satılıyormuş. Raketlerse 
antikacı dükkanlarının camekinlar.ı-

nı süslüyormuş. 

Yavrularını Ballk 

Olarak Doğuran 

Balıklar 
Bilirsiniz ki balıklar da lwşlar gibi 

yavrularını yumurtladıkları yumur
tadan çıkarırlar. Acaba bu kaideye 
aykırı olarak yavrularını yumurtla
madan doğuran balıklar var mı? 

1 Balıkların en çoğu yavrulıyacağı 
zaman yumurtlarlar. Sonra bu yu
murtalar vakti gelince yarılır. .Mini
mini balıklar ortaya çıkar. Fakat bar 
zı denizlerle tatlı sulardaki balıkla
rın yumurtaları doğrudan doğruya 

balıkların karnında açılır ve küçü
cük yavrular meydana çıkarlar. 

Bu cins balıklara bilhassa Fransa 
sahillerinde rastlanır. Camgöz ve kö
pclt balıklan da bu cins balıklardan
dır. 

caktır. 

Bizim devrimiz tarihte belki de 
cam devri diye isim alacak. 

Himalaya ve Tibet'e 

Gidenler 
Dünyanın en yüksek dağı olan Hi

maliyaların tepesine çıkmak kaç y1l 
dır birçok gezmenlere, coğrafya bil· 
ginlerine büyük bir merak oldu. Bu 
uğurda kar ve buzlar altında can ve
renler de yok değil. Bu yıl yine bir 
İngiliz bilgin ve gezmen kafilesi o te 
peye tırmanmak için hazırlandı. Bun 
Iann hazırlıkları her sefer gidenler
den çok daha mükemmeldi. Çünkü 
bu kafileye baş olan edam Himalaya 
ya ilk defa gitmiyordu. Daha e\rVel
ler de ayni yolculuğa teşebbüs etmiş, 
tepenin (300) metre yakınlarına ka
dar çıkmış fakat ondan yukarıya gi
dememişti. 
Gidememişti amm.a bu ulu dağlara 

tırmanmak için en iyi mevsimin han-
gis oldiuğunu, yolculukta neler lazım 
olacağını da öğrendiği için bu sefer 
herkesten ve her zamandan iyi ha
zırlanmıştı. 

~te bu gezmen kafilesi yalnız Hi
malayaya tırmt.nmakla kalmadılar, 

·oralarda coğriı..f yaya, havaya ve da
ha birçok şeyler üstünde incelemeler 
yaptılar. Bundan başka bir de mü
kemmel f'ılm çektiler. Bu füm renkli 
dir. Dünyanın en ·esrar dolu bir mem 
Ieketi olan Tibetteki papazlan, hUkfı 
met adamları renk 'renk elbiselerile 
bu filmde görünmekte. 

Parlak boyalı saraYfar, manastır
lar, Himalayalann üstünde güneşin 
doğuşu, batışı da hep bu filmde. Bu 
gezmenler oralardan zakkum ve da
ha başka oralara mahsus çiçekler, fi 
danlar da getirip ekmişlerdir. Onla
rın sayesinde yakında lngilterede Ti
bet çiçekleri, Tibet fidanları görüle
cek. Oralara kadar giderniô•cnler de 
hiç olmazsa bu. çiçekleri, manzara.la 
n seyredip Himalayalan, Tibcti gör
mUş gibi olacaklar. 

Baydar - Galiba evımizden taşı
nacağız. 

Nazlı - Neden anladın?. 
- Bu sabah pencerenin bir camını 

lgrdım da annem bana hiçbir şey söy 
lemedi. ~; 

Haylaza Göre Ders 
Oğrctmen - Cemil; senin hiç ders 

dinlediğin yok. 
{Bir beş kuruşu kürsünün üstüne 

atıp) kalk söyle bakalım bu, ne?. 
Cemil - Turn ! 

Lokantada 
j 

- Garson, bu sıcakta balıklarınız 
taze mi 

- Vallahi orasını bilemiyorum b:ı 
yım, ben buraya geleli sekiz gün ol
du. 

Çocuk 

Mantığı 
~ 

Güneş (6 yaşında) - Yeni evlenen 
1l blamın bir çocuğu olmuş. Bu sabah 
mektup aldık. 

Aysel (7 yaşında) - kız mı, oğ
lan mı? 

- Bilmiyorum ben de çok merak 
ediyorum. Acaba teyze mi oldum, 
ycd<.s;l, dayı mı? 

Dalkavuk 

Pruayanm eski Krallarından Fre
derik-Giyom boş zamanlarında res-

samlığa heves eder, acayip tablolar 

çizerdi. Eli bu işe hiç y~ matlığından 

Küçük Ahmet, hüngür hüngür ai 
lıyordu. Amcası sordu: 

- Ne var oğlum, ne ağlıyorsun? 
- Annem bana beş kuruş vermiş 

ti kaybettim. 
- Haydi, al ben sana on kuruş V• 

reyim de ağlama. 
Küçük Ahmet, on kuruşu alıncı 

daha acıklı acıklı ağlamıya başladı. 
Amcası sordu: 
- Ayol, ne oldun? Şimdi neye ağ

lıyorsun 

- Hi.. HL Ben ağlamıyayım da 
kim ağlasın. Eğer annemin beş ku· 
ruşunu kaybetmeseydim, şimdi 15 
kuruşum olacaktı. 

Hasta 

Fırça 

.;;aziyenin 
ki: 

annesi, babasına dedı 

- Yazık, geçen gün aldığın f ırçn 
çürükmüş, bütün kılları döküldü. 

Bu sırada Şaziye söze karıştı: 
- Merak etme anne, fırça kıl dö· 

ken hastalığına tutulmuştur. Birkaç 
gün sonra kılları yine çıkar. 

Acsık Sözlülük 
Baba - (E ... ) e saat ~ta tr~ 

var? 
Memur - Benimle ,eğleniyor mu

sunuz'! Tam beı; keredir sordunuz, 
söyledim. 

Baba - Koou$ma.nız c;ocuğu güldii 
rüyor da. •• 

Hasta 

Kuş 

çizdiği resiml.er manasız, münasebet _ Anne, kuşun kafesinin kapısını 

siz şeyler olurdu. Fakat etrafında- açık bırakmışım. 

kiler onun her resmini ba.)Tanlıkfa. _ inşallah kaçıp gitmiştir. 
ve takdirle ıkarşılarlar, her vurduğu _ Hayır kaçmadı amma, soğuk 
fırçanın harikulade bir sanat eseri. alınış dört defa sırtı sırtına hapşrtır· 
meydana getirdiğini söylerlerdi. Bir du. 
gUn Kral yine böyle, boyalarla oynar 
ken, yanındakilerden birine sordu: 1 Berberde 

- Şu yaptığım tablo, kaç para e-
der dersin? 

- Beriki atıldı: 

- Bu tabloya paha biçmiye im
kan yoktur Majeste fakat birisi bu
nu 200 altma aldığı zaman "vur
gun vurdum.,, dedi. 

Kral: 
- Haydi ben bu kaaar para iste

mem, 100 altın ver de tablo senin ol
sun, dedi. 

Zavallı dalkavuk, beş para ctmi
ycn tabloyu almak mecburiyetinde 
kaldı. 

Berber, müşterisipe, saç ·Çıkartaı 

suyu methetmişti. !ı{Uşteri: 

- Vallahi, dedi böyle şeylere hic 

emniyetim yok. Baksanıza, bu Ba! 

suyu işe yarasaydı evvela sizin başı 
nız saçşız olmazdı. 

Berber: 

- Hnyır bayım, decıı °' tsaKınız bl· 

zim kalfaya saç suyunu kullandı Sa( 
lnrı arttı. Ben de kendi icadım olar. 
kıl döken merhemini kullandım. Ne 
tİ~PrlP. hJl.Rlm kRh:uİ'n. ilön<lii 
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E~en 
~·ı 1 Çayırına 

Geldi 
llu i . 

lli:ı r~ıın, sadece Şah Isma-
~ kU • ordusuna giydirdiği kırk' ~htan kinaye idi. Bu isme 
~lingtdenler ise: Iranlılıkla, Şah 
bıta \' Ordusile en küçük bir ra
~~ alakası olmıyan Türkler ve 

ıı. erııerden ibarettL 
"'\>\·eı 

~~ arı ce .de_ münasebet getire-
~ada~t~~ık ki ; vaktiyle Orta 
'l'utktn goçup gelen Türkler ve 
tııeıhep~nJ:r: oralarda, -(sünnil 
\•et....., • etin zuhurundan çok ev. 
Ilı ka~tişar eden (Şii) itikatlan
f:ttfıtıe?i etmişler. Ve. garbe akın 
ı, d ~~an, bu iman ve itikat
~·el'd~g'lştınniye lüzum görme-

ı. 

2iıı~ ~sya Türkleri, eski dinle -
da% llşahebeti olduğu için; ora.
il! de ~fır eden (Batıni) tarikatleri
~ bJıı olayca benimsemişlerdi. Bu 
l~d~~lldir ki; (Hayderilik, Ka
Oı ta ık, Babailik, Bektaşilik) gi
'l'tıl'ltJ tikatıer, Anadoluya gelen 
~a~r \'~ ~rkmenler arasında, 
~ tntişar etınişti. Ve bütün 
'l>aıı.t esası da; (Şil) likten 
~~} ' Clnıam Ali) ile onun (Ehli 
lha,l'et~ne fazla muhabbetten-
lr . 

lıe~1~<1~ ~Şii) lik (resmi bir mez
~ ~ alinı aldığı zaman, Anadolu
~llliran Türk ve Türkmenler a
'l'\lı Irana kar§ı k-ıtiyen bir te
~ \te merbutiyet tserı görünme
'ge · liatta, vakit vakit Irandan 
lıa~ Şah Ismail, ve gerek onun 
~~aı:ı tarafından- gelen Şii pro 
1',ddacııan, Anadolu şiilerinin a
~oı a gezip dolaştıkları halde, A
~ 11 Türk ve Türkmenlerinin 
~i \te bayrak hislerini çelcmemiş-

?vitek· 
' 

1ın, Şah Ismail ile harbe ha-
ı,u1 ~n. Selimin koca ordusu bile, 
'~ltı::~kadına salik ve kamilen 
~) 

1 
1 tariki) ne mensup (Yeni

tııat ~,1'den ibaretti... Bunlara iti
~ltı, ıp te Şah Ismail ile harbe 
~k: ~ah 1.smnilin, Kızılbaşlık) 
'l.ll.ıtı k 11 ıle kırk binden fazla zaval
~a \'e:aıarmı kesmesine, ne ma-

Seı· ~bilirdi? ... 
teıı :ın, seferberlik emri verir
)or ı.. . l'lediği nutuktan da anlaşılı-

~ı · b 
l'e bir ' U hüküm.dar, lüzumsuz ye 
~il 1l:ı hnezııep kavgası) icat etmiş .. 
\·aıırneşuın icadına da kırk bin za-
~) i;Urban ederek, Anadoludaki 
~ı katıannı bu masumların 
';setleri altına defnetmek is-

İiiç b' 
~I~~ tarih; Selimin harbe ha-
ı..~ tras zaman, Anadoluda (Şii) 
"'IYıı..... llıda, Şah Ismail lehine bir 

""il '-'e . 
lnıenı ısyan hareketinden bah-

~Or iti. ekt~dir. Bundan da anlaşılı
llt}ia ' Selınıin yaptığı bu hailevi 

\'e ~o~ Yalnız ve yalnız bir §Üphe 

~'; . eseridir ... lster Kızılbaş 
11ldeıı !Ster yeşil başolsun; kırk 

~e )aııı:azı~ ınasum Türkün, yalmz 

1 
aı:ı l:it t b~r §ilphe ve korkuya kur 

f 
l' u~ lllesı ; Türk tarihinin en tüy
a ~verti · 
~ .~ia11ın cı bir faciasıdır. Ve bu 
tıUıı kaıb~atemi, her hassas TUr-

1', inde, ebediyen yaşıyacak-

(~·ı 1 Çayırı) nda s euın .. 
il. de ' uç gün sonra, Edirne -
,,. e baha~ hareket etmişti. O se
t ~llııta ~rken gelmişti. Edirne o
~~~ r~ ~ınrüt gibi çimenler ara
~l'll, ~~ar?nk çiçekler belirmişti. 
~~~eti bıatın bütün bu letafet ve 

be arasında b.. ··k b" d "' ıı. '-'e n uyu ır eu-
~~ i~~ntana ile geçerek Saf er 
~ tan <:l ln<:ı gUnü, doğruca Eyüp 

llda (~arında ve sttrlann kena
~I. ÇaYin) denilen yere gel-

~l'ak ~ 
atih Sultan Mehmet, ve 

1 AN 9 

1 E K o N o M i ' 

il 

gerek !kinci Beyazıt ordunun· ku
mandasını bizzat deruhde ederek 
sefere çıkacakları zaman, çadırla

rını buraya kurdurarak birkaç gün 
ikamet etmeyi, ve bu arada da hu
susi bir merasimle (EYup Sultan) 
m kabrini ziyaret eylemesi adet 
edinmişlerdi. 

Selim de, babasının ve dedesinin 
adetlerine ittiba etmişti. Doğruca 

Fil çayırına gelmiş... o geniş mey
dana saf bağlıyan yeniçeri ortala
rını teftiş ettikten sonra, sahile ya
kın bir yerde kurulmuş olan otağı 
hümayuna yerleşmişti. 

Burada, evvela muhteşem bir ka
bul resmi yapılmıştı. Sonra; kurban. 

Ta.zan : Ziya Şakir 

ZI Dl 

kil Sultan Selimin, onu öldürmek 
için diğer }izli vasıtalara mUra -
caat edeceğini hissetmişti. Halbuki 
Murat Bey ona lazımdı. Çünkü, Sul 
tan Selim kendisi ile harbe başladı 
ğı zaman, bu genç Osmanlı Prensi 
onun pek çok işine yanyacak, A
masya ve havalisinde bulunan taraf 
tarları, Saltanat davasına kalka-

caklardı. Böyle bir dava ise, Sultan 
Selimin ordusunu ikiye ayıracaktı. 

Ancak; Şah İsmail büyük bir te-
18.ş içinde idi. Derviş kıyafetine ko
yup Anadoluya gönderdiği üç sadık 
adamından henüz bir haber gelme
mişti. 

(Arkası \1lr) 

Balık Bol 
Çıkıyor 

Palamutların Bir 
Kısmı Denize 

Döküldü 
Mevsim itibarile balık bollaş

mıya başlamıştır. Karadeniz ve 
boylarına göre kilosu toptan 
lan muhtelif balıklar arasında en 
ziyade palamut, lüfer, zargana, 
kefal, kılıç, barbunya tutuJmnk
tadrr. 

Piyasaya getiriJen palamut ve 
lüferlerbı fiyatlan yavaş yava., 
düşmektedir. Ewelki gün farla 
palamut tutulduğu için ffyatla.
nn düşmesini önlemek mak~adile 
bir kısmı deııize dökülmü~tür. 
Palamutların çl fti toptan 20 ku 
ruşa, perakende otuz kuruşa ka
dar !"atılmaktadır. Lüferlerin 
65 - 80, perakende 80 - 120 ku 
ruşa verilmektedir. 

\m-.-v--vrr - --- - -- .. - -- --- -ZUJ4JLJIA4-<ax . .sx.•W.,. 

Kuru Bakla Satışları 

iyi Gidiyor 

Dün piyasamızda 815 bin kiloluk 
büyük bir parti kuru bakla satılmış
tır. Bu baklalar Bandırma ve Balı
kesir mahsulüdür. Bu sene bu mınta
kanın bakla rekoltesi iyi olmuş ve 

miktarı 2500 - 3000 ton arasında 

tahmin edilmiştir. Bandırma baklala
rı 4,02 kuruştan, Balıkesir baklaları 
4,15 kuruştan ihracat için satılmış
tır. 

lar kesilmiş, İstanbul fakirlerine r---------..,.---------------------
sadaka.lar dağıtılmıstı. L o k M A Nm:..:::::-=:~:~::;:;::::·:·:·:·:·:~~;·;~::~ 

Selime hoş görünmek istiyenler, ;~:;:;:~~:;:;:;:~~=~~@~:;:;:::::::::::~::;:;.-;~:;::::=:~ 
~ .. :;:::;.;::::::::::::::~:::::::::::::;::::::::::::::::::::·:::~::::: 

~~~~:::::~~:r~~!~: :~~ıı~~~ı~ıı:ı~1\1:1:f.ımr:ı[ M E K i Mi N. 
dı ... Fakat iki Islam milleti ve hü- <!:!) G ~ T L ER i 1:1:1:~~:;:~:1:;~~;;:1:~;~~:;:;~::;:~;:;:;:;:;:;:;:;:;~: 
kfımeti arasında yapılacak olan bu · · · · •· ·· .. · ·· · · · · ···························· 
harbin fecaatini dilşlinenler, dilhun 
oluyorlar .. Döklilecek İslam ve Türk 
kanlarının acılarını, şimdiden kalb
lerinde duyuyorlardı. 

Selim de tıpkı dedesi ve babası gi
bi (Eyilp Sultan) m türbesini zi
yarete gitmişti. Türbenin avlu ka
pısında, sırtındaki müzeyyen elbi • 
selerle sorguçlu kavuğunu ve sarı 
çedik çizmelerini çıkarmış .. türbe
ye; basit bir gömlekle, baş açık ve 
yalın ayak girmişti . 

Elinde taşıdığı kılıcını, Resulü 
Ekremin bu güzin sahabesinin mü
zeyyen örtülü sandukasının sağ ta 
rafına koyarak kendisi de ayak u
cuna diz çökmüş, uzun uzun dua et 
miş .. ondan sonra kılıcını ahp boy-

nuna takarak, manevi imdat te
mennilerile türbeyi terkeylemişti. 

Fil çayırındaki merasim, böylece 
hitam btdmakla beraber; Selim, Top 
kapı sarayına nakletmemişti. Ora -
dan, Kağrtane ve Yedikule çayırlar 
rmdaki ordug8..hlara nezaret etmişti. 
. Bu iki çayır, birer mahşer halin-

. de idi. Rumeliden gelen Sipahiler ve 
Zaimler, buralara inmişlerdi. Her 
taraf, rengarenk çadırlardan ve 
bayraklardan geçilmez bir hale gel 
mişti. 

Selim, tstanbulda beslenmesi 
güç olan bu orduyu burada tutmı
yarak, gemiler ve kayıklarla der • 
hal Üsküdar ve Kadıköy sahillerine 
sevketmiş .. Bütün ordunun (Yeni
şehir) ovasında toplanmasına emir 
vermişti. 

Sevkedilen askerin arkası alındık 
tan sonra, kendisi de dedesi Sultan 
Mehmedin saltanat kayığına bin -
miş Sirkeciden Kızkulesine, Salıpa
zarı önünden Paşalimanına kadar 
dizilmiş olan Osmanlı donanması
nın selam toplan arasında ÜskU • 
dara geçmişti. O gün, 920 senesi Sa 
fer ayının 24 ilncü, ve 1514 senesi 
nisan ayının 20 inci perşembe günü 
idi. 

Casus ( Kdıç) 

Ş ah lsmail, misafiri (Murat 
Bey) in etrafında sıkı bir 

muhafaza çemberi çevirmişti. Çün-

li•plr~~~1!~!~~~!:,a.n I~~~ ıu~~~~!~ maden .ına. 
eski .usullerinden biridir. Hekimlik rlyle teda\i hekimliğin, pek geniş 
da.ha. bir ilim olarak kurulmazdan olarak tatbik edilen, usullerinden-
önce insanlar maden sularının lez- biridir. 
utlerbıe, kokulanna. rttıklerine, bir Fakat maden sulan nasd tesir e-
çoklannııı sıcaklıklarına dikkat e- derler?. 
derek, hasta olduklan vakit o sular 
dan iç:erler. Yahut suyun içerisine 
girerek banyo yaparlardı. Pek eski 
zamanlarda, hekimlik rahiplerin e. 
linde kaldığı müddet~e kaplıcalar 

hastalık tedavi<;inin temelli usulil 
kalmışb. Maden sulan en çok defa 
çok güzel manzaralı yerlerde çık

tığından ,rahipler kaynaklann ya
nında güzel mabetler yaptırmışlar, 
hasta olanları maden sul&Jma so
kup ~ıka.rdıktaıı sonra mabe.din ha
misi olan ilahın !ı>lfa verici kudreti
ne tevdi ederlerdi. O :zamanlarda 
kaplıc,a t.edavisi adeta bir din ol
muştu. 

Hekimli~i ilim olarak kuran 1-
pokrat, kaplıcalar rahiplerin elbıde 
va.~rta olduğundan, onlara rağbet 

göstermemişse de, sonra. Bergama

Birç-0kJannm fikrine göre kaph
cala.nn güzelliği Ue, oralarda tembı 
edilen rahat ve eğlen<'elerle. Vakıa, 
her hastalığın maddi sıkmtılanndan 
bqka. nıha verdiği bir Istırap var
dır. Kapbcalarm bulunduktan -bi
zim Yeşil Bu.l'!mt Zümrüt Yalova gi
bi- yerlerin güzelliği ruh f!'ltırabı
nı eo iyi kaybettirecek şeydir. An· 
ca.k hastalığı büsbütün kaybettir
mek için bu kadan yetişmez. Hal
buki kaphcala.rm bazı hastalıklan 

büsbütün kaybettirdikleri muha.k
kaktır. O halde? 

Belki maden sulannm içinde bu-

lı Calinus kaplıcalara pek ziyade e
hemmiyet vermi~ ve kaplıcalara o ki ... 
d im tm. ti Belki, maden suJannda bulunan 

Junan madenler iyi gelir. Fakat ma,.. 
den sulannnı çoğunda ancak mın. 
gramla, pek çok snntlgramla ölçü
len ve zaten her tahlilde değişen 
bu madenlerin miktan o kadar az 

a ane ış . . 
A~ırlar geçtikçe insanlarda iman radlyoaktivitenin tesiri vardır. Fa.-

azalmakla beraber kaplıcaların e- kat böyle has ·ası olmıyan maden 
hemmiyeti kaybolmadı. mç bir dl- sulan da iyi tesir ederler. 
ne inanmıyan imansızlar bile kaph- Acaba maden suywıdaki elektrik 
calara rağbet ederler ve maden su- mi? iyonlar mı? Fakat bunlar da il 
lan kaynaklannın yanında süslü mln henüz pek yeni tetkikleri. Has 
kö5kler yahnrlar \ ' e her yıl mev 1- t.alık üzerine nasıl tesir ettikleri he-
m.inde oralara giderek kaphcalann nüz be.ili değil ..• 
etrafında kibar cemiyetler kurarlar. Bununla beraber kaplıcaların ve 
dı. Bu suretle kaplıcalar eski blr dl- içmelerin birçok hastalıklar üzerin· 
nin ziya.ret yerleri olmaktan çıktık· de ~ita vericJ tesirleri muhakkak
tan ~nra en kibar halkın itaat et- tir. Maden sularının kendilerine 
meyi kendine bor~ bildiği bir moda. mahsus bir oe\.i hayatı bulunooğu-
olmuşJardı. nu kabul etmek zaruridir. Bunun en 

Halkın bu kadar rağbet göster- büyük delili maden suyunun kayna-
diği kaplıcalara hekimler, tabiidir- ğmdaıı uzaklaşınca ölümleri, artık 
ki, n1fıknsız kalamazlardı. Onlar da tesir edememeleridir. 
Ipokratı bırakarak Calinu-.a tabi Kaplıcala.nn nasıl tffiir ettikleri 
oldular. Maden sularını tahlil etti- tam ilmi bir suretle izah edileme-
ler, terkiplerine göre hangilerinin mekJe beraber, onlann hayatı oldu-
hangi hastalıklara iyi gelecekle- ğumı kabul etmek, kaplıcalara. iman 
rlo.i tetkik ettiler, uzun m:un mlişa.. etmek Jlmndır. 

s 

Almanya İle Y aplla 
Yeni Anlaşmanın 
Esasları Bildirildi 

Bir Yılda 40 Milyon Lira 
Kıymetinde Mal Göndereceğiz 

Almanya ile yapılan son anlıLfmanm ihracat tüccarlarını ala· 
kadar eden bazı esasları iki cetvel halinde ihraç limanlarında 
bulunan Ticaret Odalarına bildirilmittir. Yeni anlaşmanın en 
mühim eaas]arından biri Almanyanm alacağı bir kısım maddele
rin miktar tayin edilerek teshil edilmiş olması, diğer kısmının da 
miktar tahdit edilmeksizin serbest bırakılmasıdır. 

1 Eylül 937 tarihinden 31 ağustos 1 
938 tarihine kadar Almanyaya kırk 
milyon lira kıymetinde Türk malı gön 
derilecektir. Bu malların ihracı on i
ki aya taksim edilmiştir. Her mevsim 
mahsulünün ihraç zamanına kadar a
yı ve maim miktar ve nevi tesbit o
lunmuştur. 

Almanyanın memleketimize ithaUi.
tı da mütekabil şekilde ve §artlarla 

Serf Buğday 
Fiqatları 

Yükseliyor 

yapılacaktır. Bu Cins Buğdaylar 
Almanyaya göndereceğimiz mallar 1 

sırasile tütün, tiftik, buğday, yapağı, 
yumurta, fındık, ceviz, arpa, kuşye

mi, nohut, dan, kepek, fik, deri, in
cir ve üzüm ve sairedir. Çavdarın it
hali miktar tayin edilmeksizin ser
best bırakılmıştır. 

Diğer maddeler için kilo ve kıymet 
itibarile tahdidat yapılmıştır. Mesela 
11 milyon liralık tütün, 4 milyon 848 
bin liralık tiftik, 4 nülyon 840 bin 
liralık buğday, 3 milyon 604 bin lira
lık yapağı ihraç olunacaktır. 

Bu malların miktar ve kıymetleri 
TUrkofisce kontrol ve tesbit edilecek 
bu suretle ihraç nisbeti daima gözö
nünde bulundurulacaktır. Eski bloke 
paralar için henüz yeni bir malümat 
yoktur. 

Borsamızda 

Dünkü 
Muameleler 

Londra borsasından verilen fiyata 
göre, dün frank Uzerinde birkaç pu
an artış kaydedilmi§tir. Frank, dün 
akşam borsamızda 146,56 frank ola
rak kapanmıştır. 

Türk borcu diln Pariste 251 frank 
olarak açılmıştır. Borsamızda sabah 
13 lira olan Türk borcu 13,40 liraya 

Çok Aranıyor 
Dün §ehrimize yalnız on altı vagon 

buğday gelmiştir. Buğday piyasası 

biraz gevşektir. Yumuşak buğday • 
lardan değirmenlerde 10 - 15 giln· 
lilk stok bulunduğunu ve bunlarm ö
ğütülmesi bir zaman meselesi olduğu 
için değİ.rlllenciler yumuşak buğdaY. 

almamışlardır. Anadoluda yumuşak
larm kilosu beş kuruş iken burada 
5,17,5 - 6 kuruştan fazlaya fiyat 
verilmemiştir. Polatlı malları da pi • 
yasada artmış olduğundan 6,17,5 ltu· 
ruşa düşmüştür. 

Yalnız sert buğday fiyatlarında b14 
raz da yükseklik olmuştur. Bunun se
bebi, bulgur yapılmakta olan bu cins 
ouScioylcu•.rn .....-~:ıunARTn11" Buli!Ur is
liyen fabrikalar mevsim icabı faali· 
yetlerini arttırdıklarmdan sert buğ
day toplamaktadırlar. 

Marmara. ve Trakyadan gelen sert 
buğdaylar 5,25 - 5,35 kuruş arasın· 
da satılmıştır. Arpa piyasası istekli· 
dir. Ihracat için arpa toplanmakta ve 
4-4,05 kuruştan alınmaktadır. Mısır 
istekli ve 4,15 kuruştur. Çavdarlar bi 
raz gevşek ve 4,28 - 4,30 kuruşa sa
tılmıştır. 

kadar yükseldikten sonra 13,35 lira- ,,,.. ... _.-.--._. ... ._ ...... ..,...,,;-... ~ııııı.-..11111a11w::u: .. n11ıu111·11ıa .. ·ııııııa .. e-111z .. ·111a•._••111., .. 
da kapanmL<Jtır.Merkez Bankası 90,75 
Aslan çimentosu 10, Ergani tah\'ille
ri 96,5 liradır. Bir sterlinin 625 kuruş 
alış, ve 628 kuruş satış fiyatı deı.·am 
etmektedir. 

PARALAR 

Sterlin 629,- 629,-
125,-
30,-

115,-
84,-
23,-

Dolar 125,-
Fransız Fr. 82,-
Liret 110,-
Belçika frangı 80,-
Drahmi 18,-
!sviçre Fr. 570,-
Leva. 20,_. 

580,-
23,-
66,-
23,-
31,-
23,-
25,-
14,50 
52,-
32,-

Florin 66,-
Şilin A vusturya23,-
Mark 28,-
Zloti 20,-
Pengo 21,-
Ley 12,-
Dinar 48,-
Kron lsveç 30,-
Altın 1053,- 1054,-

260,-Banknot 259,-

Ç EKLER 

Londra 
New-York 
Paris 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Bertin 
Va.rşova 
Buda peşte 
Bil kreş 
Belgrad 
Yokohama. 
Moskova 
Stokholm 

628,- 628,-
0, 7892 o, 7885 

23,3168 23,3168 
14,9921 14.~936 
4,6925 4,6906 

87,0225 87,0225 
3,4343 3,4367 

63,6942 63,6942 
1,4332 1,4332 

22,5716 22,5716 
4,1735 4,1735 

11,7038 11,7038 
1,9675 1, '675 
4,18 4,18 
3,9810 3,9870 

106,8475 106.8475 
34.435 34,435 

2,7336 2,7336 
20,3375 20,3375 
3,0884 3,0884 

ZAHİRE 
BORSASI 

17-9-937 

Fll'.AfLAR 

Cinsi Aşağı 

K.. P. 

Yukan 

K.. P. 

Buğday yumuşak 6,- 6, 71;l' 
Buğday sert 5,20 5,37Yı, 
Arpa. 4, 4 4, 5 
Bakla 4, 2 4, 21h 
Çavdar 4,28 4,30 
S. Mısır 4,131/2 -,-
Kuşyemi dökme 7,15 -,-
Nohut iri 8,10 -,-
Susam 17,10 -,-
Afyon 510,- -,-
İç fmdık 44,- - ,-
Yapak Anadol 56,- 60,-

Buğday 
Arpa 
Fasulye 
Mısır 
Un 

G ELEN 

Keten tohumu 
z. yağı 
Yapak 
tç baden. 

Razmol 
Tiftik 
Afyon 
Arpa 

G 1 DEN 

344 Ton 
90 Ton 
15 Ton 

111 Ton 
73 Ton 
31 Ton 
15 Ton 
9 Ton 
2V,ı Ton 

200 Ton 
2 Ton 
3a~ Ton 

48 Ton 
DIŞ FiYATLAR 

Buğday Liverpul 5,98 K 
4,75 K 
5,86 K 
5.08 K 
3,94 K 
8.33 K 

Buğday Şikago 
Buğday Vinipek 
Arpa Anvers 
Mısır Londra 
Keten T. Londra 
Fındık G. Hamburg 
Fmdm L. Hamburg 

94.60 K 
94.60 K 
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9.Ç Kişiyi ikinci jYeni bir Spor 
Oldu··ren Anlaşma da· Hadisesi 

Katil 
Bafra (TAN) - Kasabamız iki 

gün heyecan içinde kalmış, bir aşk 
yüzünden Uç kişi öldürülmüş, ertesi 
gün de ô.deta bir sokak JllUharebesi 
vuku bularak bir bekçi yaralanmış, 

katil de öldürüLmUştlir. Bu kanlı va· 
kalann tafsilatı şudur: 

Bafrayn yeni gelen bir aile, Rıza 
mahallesinde yerleşmiştir. Bu aile, 
Musa oğlu Ali isminde 35 yaşında bir 
şıracı ile kansı Inebolulu Mehmet kız.ı 
ayni yaşta Azize ve bunun hemşiresi 
24 yaşlarında Fatmadan ve Alinin 
dört çocuğundan ibarettir. 

Ali, Domuzağı köyü muhtarı 35 yaş 
larmda Arnavut Aslan Kaplan ile ah
bap olmuş, hatta bir aralık karısını 
ve baldızını Muhtarın köyüne ve evi
ne göndermi~tir. Işte bu sıralarda As 
lan Kaplan, karısı ve altı çocuğu ol
masına rağmen, Fatmaya gönüI ver
miş, Ali buna engel olmak istemiş, fa 
kat AGJ.an Kaplan Bafraya gelip Ali
nin evinde misafir olmuş, ertesi gün 
de Fatmayı alıp köye götürmek is
temiştir. Işte bu yüzden çıkan ımüna 
kaşa esnasında Aslan Kaplan, taban· 
casını çektiği gibi evvela Aliyi, sonra 
Azize~i ve daha sonra da, kendisini 
kucakhyarak cinayete mlni olmak is 
tiyen sevgilisi Fatmayı öldürmüş, kaç 
mıştır. 

Katil derhal takip edilmiş, fa
kat zabıta silft.h atmak mecburiyetin 
de kaldığı için Aslan Kaptan ölü ola
rak yakalanmıştır. Kendisinlıi attığı 
kurşunlar mahalle bekçisini de yara
lamıştır. 

, 

Schacht 
ltalyaya Gitti 

Berlin, 17 (A.A.) -Alman banka
sı direktörü Schaht ltalyaya gitmiştir 
ÖnUmUzdeki hafta Berline dönecek· 
tir. 

-<>-
Sen"dikalar Federasyonu 

ile Sosyalist işçilerin 

A1dıkları Karar 
"' Paris, 17 (A.A.) - Beynelmilel 
sendikatlar federasyonu ile Sosyalist 
işçi enternasyonali, müşterek bir top 
lantıda ilk iş olarak, aşağıdaki tedbir 
lerin alınmasını kararlaştırmışlardır: 

1 - Akdenizde korsanlık tam ola
rak kaldırılmalı ve serbest seyrüsefer 
tanınmış bütün bayrakları ta~nyan 
gemilere açılmalıdır. 

2 - F-i9İst devletler tarafından !s 
panyaya gönderilen aı;keri kuvvetler 
geri alınmahdır. 

3 - Meşru İspanyol hUkumetine, 
memleket dahilinde asayiş ve sulbü 
yeniden tesis için lazım gelen silahla 
rı beynelmilel piyasadan tedarik et
mek hakkı verilmelidir. 

Polonya ve Dantzig 
Arasında Bir Hadise 

· Varşova, 17 (A.A.) - Postacıların 

tevkifi ve gazetelerin müsaderesi yU
zünden çıkmış olan ihtilaf halledil -
mek Uzeredir. Dantzigdeki Lehistan 
umumi komiserinin bir müdahalesi ü
zerine Dantzig memurları, tevkif edil 
miş olan posta müvczzilerini serbest 
bırakmışlar ve Leh postası tarafın
dan yapılmakta olan posta servisini 
kontrol etmekten vazgeçmişlerdir. 
Maamafih Dantzige ginmcsi memnu 
gazetelere abone olmuş olan birçok 
kimseler aleyhinde davalar ikame e
dilmiştir. Pat Ajansının bir tebliğine 
göre bu davalar, gayri kanunidir. 

--o---
lngiliz ve Amerikan 

Maliye Nazırları 

imzalandı 
(Başı 1 incide) 

"Xyon anlaşmasını lınza eden dev
·letler 17 Eyliıldc Cenevrede, tahtelba 
birlerin hücumları hakkında N'yonda 
14 Eylfılde kabul edilmiş olan pren
siplerin gerek açık denizlerde, gerek
se kara sularında tayyare ve deniz üs 
tü gemilerinin tecavüzleri valcalarma 
da tatbikı hususunda mütemmim bir 
anlaşma imza etmişlerdir." 

lıpanya kontrolü 
Ingiltere ile Fransa, Akdenizdeki 

gemilerini korsanlıkla mücadeleye 
tahsis ettikleri ve bu işin daha fayda
lı olduğuna kani bulu.ndukları için Is
panya etrafındaki kontrolden vazge~ 
mişlerdir. Ingiltere hilkumeti 52 torpi 
do muhribini Akdeniz kontrolüne tah 
sis etmiştir. 

ltalyan gemileri için 
bir karar 

Bükreş, 17 (A.A.)- Gazetelerin 
bildirdiğine göre, Köstencedeki Ital
yan seyrisefain kumpanyası acentesi, 
Romadan Italyan gemilerinin Ka
radenizde Sovyet limanlarına hareke 
tini meneden bir emir almıştır. 

Londra, 17 (TAN) - Italyanın 

Nyon konferansında verilen kararla
ra karşı vaziyeti uzun uzadıya mev
zuubahis edilmektedir. 

ltalyan gazeteleri, ltalyanm müsa
vat talebinde ısrar ettiğini yazmakta 
ve yeni adımın Ingiltere ile Fransa 
tarafından atılması lazım geldiğini an 
tatmaktadır. Messagero ile Giornale 
d'Italia'nın neşriyatı bu yoldadır. 

Fransa matbuatı ise umumiyetle 
bu mUtaleaya muhalefet etmektedir
ler. 

Paris gazetelerine göre, Almanya, 
Akdeniz anl~ması karşısında ltalya
ya itidal tavsiyesinde bulunmuştur. 

Populaire gazetesine göre, Italyan 
gazeteleri Ingiltere Başvekili Mister 
Çamberlayni Hariciye Nazırı Mister 
E dene karşı tutmakta ve Edene kar
şı zacri tedbirler sırasındaki lisanı 

kullanmaktadırlar. 

Londradaki salahiyetetar bir memba. 
da.n aıza.n Uınata öre In -
giltere ile Fransa ltalyayı Nyon 
itilaflna iştirak ettirmek için teşeb
büste bulunmıyacaklar ve Italyan tek 
liflerini bekliyeceklerdir. 
Romanın Paris mahafili ise ltalya

nın Nyon anlaşmasına iştirak için ye
ni bir teklifte bulunmıyacağını söyle
mektedirler. ltalya bu teklüi başka
larından bekliyecektir. 

Amerikanın istiklali 
Ylldönümü 

Nevyork, 17 (A.A.) - Amerika 
Birleşik hükumetleri 150 inci yıl istik 
18.l dönümünü parlak bir surette kut 
lamıştır. 

Reisicümhur Roosevelt bu mUnase 
betle radyoda bir nutuk söylemistir. 

lngilterede 
64 Tayyare Düştü 

Londra, 17 (A.A.) - Bir bombar· 
dıman tayyaresi Conwal açrklannda 
denize düşmüştür. iki kişinin cesedi 
bulunmuşsa da diğer iki kişinin ne ol 
duğu belli değildir • 

İngiliz askeri tayyarelerinin bu se
nenin ba.şmdanbcri uğradığı zayiat 
altmış dört tayyare ve 105 tayyareci 
dir. 

lzmir Valisi Atlnada 
Atina, 17 (A.A.) - Selanik beynel 

milel sergisini ziyarete gitmekte olan 
İzmir valisi buraya gelmiş ve Pire
de Vapurdan inerken matbuat ve tu
rizm nezareti yüksek memurlarından 
bir zat tarafından karşılanmıştır. 

(Başı 1 incide) 
her an için hakkıdır. Biz bu teftişler
den dolayı memnuniyet duymaktayız. 
Etrafta, gazetelerde ve halkın ağzın
da dolaşan dedikodular, bazı Fener
bahçe aleyhtarlarının hislerine mağ
lup olarak çıkardıkları şayialardan 

ibarettir. 
Fenerbahçe kltibünün 30 senelik 

mazisi, başardığı işler, 'memleket spo
runa ettiği hizmetler meydanda iken 
onu idare edenlerin temiz nasiyeleri
ni kirletmek istiyenlerin ergeç mah
çup ve hakikat önünde mağlup ola
caklarına şüphemiz yoktur. 

- Kasanın mühürlendiği haberleri 
doğru mudur? 

- Çarşamba akşamı klüpte kimse
nin bulunmadığı bir zamanda, bilaha
re vilayetin emrile geldikleri anlaşı
lan biri sivil, biri resmi iki komiser ve 
iki belediye memurunun idare heyeti 
odasındaki kasayı mühürlediklerini 
geç vakit haber aldık. 

Ertesi gün ayni memurlardan mü
rekkep olan heyet geldi, klübün he
saplarını tetkik etti ve hesaplarda vu 
kuu ileri sUrUlen açıktan bittabi eser 
bulamadı. 

Biz bittabi bu açık sözünü anlamı-
yoruz. Bu tabir, bir ticarethane, bir 
şirket için kullanılır amma, kazançla 
alakası olmıyan ve daima bir heyet 
tarafından murakabe altında bulunan 
umumi menfaatlere hizmeti görülen 
bir müessese olarak tanılan bir spor 
klübil için nasıl mevzuubahis olabilir. 

- Bu arada dedikodu şeklinde bir 
zimmetten de bahsedilmektedir. Bu
na ne dersiniz? 

- Bu, hiç mevzuubahis olamaz. 
Yukarda heyet halinde geldiğinden 
bahsettiğim memurlar klUbün para
sının tamam olduğunu ve bankada 
bulunduğunu tesbit etmişlerdir. O şa
yia da diğerleri gibi yalandır. 

Bu çirkin şayialardan dorayı duydu 
ğumuz teessür çok derindir. Fener
bahçeyi idare edenler onun mazisine 
ve şerefine, değil leke sürecek, bila
kis tam kendisine layık insanlar ol
duklarını her fırsatta isbat etmişler· 
dir.,, 

-=~--40'1---· 

Tarih 
Kurultayında 

(Başı 1 incide)' 
de eski Bulgar Türklerinin harp tek
niğini ve usullerini tanıtıyorum." 

Yunan profesör B. Marinatos ta 
şunları söylemiştir: . 

"- Şehrinize ilk defa 1932 de Gı
ritten buraya gelen büyük bir seyyah 
kafilesile geldim. Tarih Kurultayı~~a 
":Milattan evvel 2000 inci yılda Gırıt 
ile ön Asyadaki, Eti Krallıkları ara
sındaki mUnasebat" hakkında bir tez 
okuyacağım. 

Girit ile ön Asya arasında çok ya· 
km ve şayanı dikkat benzerlikler var-

dır." 
Fransız Profesör B. Aza.io da kısa-

ca demiştir ki : 
"- Ben Türkiyat ile meşgul olma· 

dım. Harpten evvel 14 sene Habeşis
tanda bulundum. 5 sene de oradaki 
cüzam hastanesini idare ettim. Büyük 
harpte askerdim. Verdun muharebe
lerinde bulunduım. 1918 de Trakyada. 
tarihi hafriyat yaptmı." 

Bir ltalyan 

Dükü lngilterede 
Londra, 17 (A.A.) - İtalya kralı· 

nın yeğeni Acosta dilkası hususi bir 
ziyaret yapmak üzere Londrada bu
lunmaktadır. İtalyanın tanınmış tay
yarecilerinden olan dükün bu müna· 
sebetle İngiliz tayyareci arkada.şiarı· 
nın misafiri olarak askeri tayyare 
karargahlarını gezmesi muhtemel -

dir. 

BU AKŞAM 
Taksim BELEDiYE Bahçesinde 

Hava kurumu menfaatına 

Büyük Müsamere 

Saf iye, Hamiyet, 
MELiKE CEMAL 

Grup halinde Milli Zeybek oyunları, Garden'in maruf artistleri. Bu gece 
için masalarınızın temini ile programı müessseseden sorunuz. Tel. 43703 

ELBiSENiZi N 
Koltuk altlarında olan 

LEKELERiNiN 
ne ile çıkarılacaı]ım 

dütünmektense 

ELBiSELERiNiZi 
Hem lekeden ve hem de 

terin tahribatından 

SUOORONO PERlEV 
kullanarak kurtarınız. 

tst. 7 inci icra memurluğundan: 

Sabrlnin Fetiye zimmetinde alacağın 
dan dolayı mahcuz olan Samatyada 
Sancaktar Hayrettin mahallesinin 

1 Koea Mustafa paşa caddesinde eski: 
269 yeni 229 Emlak No. lu kayden 
kahvehane ve mahallen bir bap hane
nin tamamı borcun temini zımnında 
açık arttırmaya vazedilmiştir. 

Hududu: Tapu kaydına göre Seli
menin ıka.sap dükkanı ve bir tarafı 

Hüsnti ve sairenin hane ve arsası ve 
bir tarafı tariki has tarafı rabii - Ko 
ca Mustafa paşa caddesile mahduttur 

Hududu hazırası: Sağ tarafı borç
lu hanesi arkası borçlunun diğer se
netle tasarruf ettiği mahal sol tara
fı Ali bey aralığı cephesi Koca M ıs
taf a Paşa caddesi. 

Mesahası: 39 Metro mlirabbaı 
Evsafı: Zemini renkli çini bir kori 

dor üstünde zemini kırmızı çini ve 
sabit kazganlı ve maltız ocaklı bir 
mutbah yüklü ve dolaplı bir oda arka 
tarafında diğer senetle tasarruf olu
nan kısma geçmeğe mahsus kapu. 

Birinci kat: Merdiven başında yük 
1ü dola.ylı bir sofa bir oda ve bir be
ladır. Zemin kat kağir ve birinci kat 
ahşap olup ayda 10 lira kira getir -
mektedir. 

- Or. Ihsan Sami rtllfl' 
IST AFlLOKOK AŞISl 

lstafilokoklardan mUtevellit (er 

genlik, kan çıbanı. koltuk altı çı· 
hanı, arpacık) ve bUtUn cilt h~ . ı· bll 
talıklarma karşı pek tesır 1 I 

'• aşıdır. Divanyolu No. ıı:ı • 
~~-----------------"'-
, _ 8 EŞ l K TAŞ ~ 

Di K iŞ YURDU 
Elişleri sergisi ay sonu.na .k~· 

dar umuma açıktır. Biçki, dı~~ 
öğrenmek isteyenler bu serg•Y1 
görerek kayıd olmalıdırlar. Ta~ 
lebe knydı da açıktır. 3 ayl 
kurs da vardır. 
Beşiktaş Akaretlerde 87 No. 

HAREKE.' HASEBlLE 
Riwyı tarnfe~·n ile s:ıtı~ 

Harbiye'de Cümhuriyet cad· 
desinde 269 numaralı Elir8~ 
apartımarunın 2 numaralı dal· 
resini süsleyen biJUınuın ne· 
fis ve lüks mobilyelerle halıl~ 
vesair levazımat rizayı tarafeytl 

ile satılıktır. Eşya bergiİ11 

saat 10 dan 19 a kadar ziyaret· 

le görlilebilir. ---~ 

, _ KAnZUK -

Oksürük ~uru bul 
,~;:-..~~ 

Kıymeti: Ehli vukuf tarafından ta 
ma.mına 1250 lira kıymet takdir olun 
muştur. Arttırma peşindir. Arttırma 

ya iştirak edeceklerin kıymeti muham 
menenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi 
veya milli bir bankanın teminat mek 
tubunu hamil olmaları icap eder; 
Müterakim vergi tanzifat tenvirive 
ve vakıf borçlan borçluya a'ittir. Art 
tırma şartnamesi 15.10,937 tarihine 
tesadüf eden .cuma günü dairesinde 
mahalli mahsusuna talik edilecektir. 
Biıinci arttırma. 3.11.937 tarihine mü 
sadü çarşamba günü dairemizde saat 
14 ten 16 ya kadar icra edilecek kıy
meti muhammlnenin '}O 75 ini buldu 
ğu takdirde Uste bırakılır. Aksi tak
dirde son arttıranm taahhüdü baki 
kalmak Uzere arttırma on beş glin 

~ Satıhk Otomobil ' 
1937-38 modeli 6 silindirli ,re 

mükemmel bir halde bulunan bir 
FİA T otomobili satılı:.ktır. İstelt·, 

ı, ' 

En muannit öksürüıklerle bron
şit, astm, ve boğmaca öksürü
ğünün kati ilacıdır. Göğüsleri 
zayif olanlara vikaye edici tesi
ri şayanı dikkattir. 
Bütün eczanelerde bulunur .. 

1NGttJZ KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu, İstanbul 

daha temdid edilerek 18.11.937 tari -
hine müsadif perşembe günü saat 14 
den 16 ya kadar dairemizde yapılacak 
tır. İkinci arttırma neticesinde en çok 
arttıranın üstünde bırakılacaktır. 

2004 ı o. tu icra ve üll).S Ranununun 

, lilerin "R. M." rumuz ile tstanbll• 
176 posta kutusu adresine ys.ı· I 

\ maları. . ;;a 

~---------------_./ 
ISTANBUL BEŞlNCI ICRA )!$ 

MURLUGUNDAN : Binaya de11l 

bir kapıdan girilir. Zemini ka.T8,,ı~ 
döşeli olup tavanın kısm~n c~e ... ~ 
ve kısmen ahşap örtülildür. ~ 
kat bir sofa Uzcrinde iki oda bir ~ 
ve yanında bahçeye çıkılır bir k~ 
vardır. Bahçede beş meyve ağacı 
dır. Ve çimento bir havuz olUP; 
kağı duvar ve kapısı vardır. Bod 
katı malta döşeli bir taşlık üzeri~ 
iki gömülü küp bir kömürlük )ıJf'" 1" 
lap ve zcnilni 'kırmızı çini eski P ~ 

126 ıncı maddesine tevfikan hakları t ı b b ı tf k keıl ve u um ası u unan mu a . .-r 
tapu slcilile sabit olmayan ipotek ala · d eli JJl" 
caklarlle diğer alakadarların ve irti mıni çimento döşeli bir öş · O' 

fak haklan sahiplerinin haklanru ve divenle çıkılır. Zemin katının art11~ 
lstanbul Dördüncü İcra Memurlu- 1 d b. · h i rd· Tavaıı hususile faiz ve masarif e dair olan up 0 anın ın şa n ş 1 ır. r}.J' 

ğundan: Divanyolu Bestekar Osman tı bir sofa uzerm· de tavan ..... ast d d iddialarını ilan tarihinden itibaren -
sokak N. 3 de Fatmadan 4-3-937 ta- 20 .. bı ve zemini "'nko döşeli ve etrafı .f' 
rihli kira mukavelesi ile kiraladıaı gun zarfında evrakı milsbitelerile ~ ,,... 

0 birilkte dairemize bildirmeleri 18.zıın var ve korkuluklu bir tarasası 
Eminönü Alemdar Bestekar Osman ,Jf dır. Aksi takdirde hakları tapu sici - dır· Bı'r bodrum ve ...... mı·n kat od 
sokağında l N. Iı dükkanın 7-8-1937 · ""'"' ili' lilc sabit olmayanlar satış bedelinin l · 1 kl dır v 
tarihine tekaddüm eden Ü" aylık müd rının pencere erı parmak ı ı · . .ı• ~ paylaşmasından hariç kalırlar. Müte tt:7 
dete ait 24 lira kira bedelini verrniyen na dahilinde elektrik ve TerkOS e~ rakim vergi tanzifat ve tenviriyeden ıtı kiracı 'Eminönü Alemdar Bestekar satı vardır. Binanın tarzı inşa ve ..ıı ibaret olan Belediye rüsumu ve va- _..-ıP 
Osman sokak 1 N. da Münüre rnez - k ki emliı.ık piyasasına nazaran t~-olA ıf icaresi bedeli müzadeyeden tenzil r 
kfır kira bedelini faiz, avukatlık üc- olunur. 20 senel'ık: vakıf icaresi ve ta na 2930lira kı:)"Illct takdir edltn_!_Aıt 
reti ve icra masraflarile tutarının . birinci derecede ipotekli olup v;.. 

vız bedeli müşteriye aittir. Daha faz pıv .. 
otuz gün zarfında ödenmesi, aksihal paşada Divanı Ali mahallesi . , la malumat almak Lqtiyenlerin 37 / e" 
de aktin feshedileceği ve sulh mahke- 1854 sayılI dosyada mevcut evrak ,.e Ali sokak 6 ve8 No. lu bir bap ~ 
mesinden tahliye isteneceg· i hakkında arsanın tamamı açık arttınnaY11 

aS mahallen haciz ve takdiri kıymet ra ı<r 
ki ödeme emri, borçlunun muayyen nulmuştur. Gayri menkul 21· 1r porunu görüp anhyacakları ilan olu- be ı;· 
mahalline gönderilmişse de buluna - tarihine tesadUf eden Perşeın . ...ııı nur. d blV. 
madığı, ikametgahı da meçhul olduğu nü 14 den 16 ya kadar daire e ~ 
mübaşir tarafından tebligat arkası - #. •••••••••••• ~ ci arttırması icra edilecektir. r\"5 ı 
na verilen meşrubattan anlaşıldığm- kıymeti muhammemenin yüzde 

1 ~ Zührevi ve cilt hastalıkları . .-ııı 
dan hukuk ıusulU muhakemeleri ka • bulduğu takdirde müşterisi ü.ze.ı' eD' 
nunu mucibince işin tahliye olması Dr Hayrı· o"· me bırakılacaktır. Aksi takdirde en)( u 
hasebile on gün müddetle tebligat i- arttıranm taahhüdü baki kalfrl\ t' 
fasına karar verilmiş olmakla tebliğ Oğledeo sonra Beyoğlu Ağacami zere arttırma 15 gUn daha tem?

1 cıf 
makamına kaim olmak üzere keyfi· karşısında No. 133 Telefon:43585 dilerek 5-11-937 tarihine milsadtf e1' 
yet olveçhile ilan olunur. (47) ma günU 14 den 16 ya kadar~ 

Liseler alım satım komisyonundan 
Komisyonumuza. bağlı gündüzlü okulların 20-9-937 gününde eksilt

mesi 2, 7, 12 - 9 - 937 günlerinde Sontelgraf ve Tan gazetelerilc ilan 
edilmiş olan yakacakların eksiltmeleri 24-9-937 gününde kok kömilril 
saat 15 de, Tüvemm 15.30 da Mangal kömürü 14 de, Odunlar 14.30 da ya
pılacağı ve işbu günde kapalı ~rfların eksiltme kanununa uygun olmak 
üzere belli saatten bir bir saat evvel komisyona tevdileri. 
Şartname komisyon katipliğinden görülüp öğreniliri (6206) 

dairemizde yapılacak ikinci a.rt rilf-(j 
bedeli kıvmeti muhammenenin ) 

Eskit ehir Hava Okulları Komutanlığından : 
Hava okulları kayıd ve kabul müddetinin Eylül 1937 

uzatıldığı ilan olunur. (6073) 

75 ini buİmadığı takdirde 2280 .~~ 
kanun ahkamına tevfikan gerı .~ 
kılır. 'Satış peşindir. ArttınnaY~ ~il' 
rak etmek istiyenlerin kıyınetı tiJ1 
hammemenin yüzde 7,5 nisbe ıt 
pey akçesi veya milli bir bankanı~•( 
minat mektubunu hamil bulunfrl ı,ı 
lazımdır. Haklan tapu sicillerile :ğt 
olmıyan ipotekli alacaklılarla ııl 
alakadarların ve irtaifak bakk~ 58

{1 
!erinin bu haklarını ve hususUe l 

sonuna kadar ve masarife dair olan iddialarını 9(. 
rakı müsbitelerilc birlikte iliiil ttff. 
hinden itibaren nihayet 20 gün zıı. 
da birlikte dairemize bildirrneterı ~ 
zımdiır. Aksi takdirde hakları tali 
cillile sabit olmıyanlar satış bed~utf 
paylaşmasından hariç katırla:· .• e(i 
rakim vergi, tenviriyc, tanzıM jcıl 
mütevellit Belediye rüsumu v~90 
Icaresi bedeli müzayededen te 111 
nur. Yirmi senelik vakıf tavi1.atı t ,~ 
teriye aittir. Daha fazla matnmıı ~t 
mak istiyenler 18-9-1937 tarilı!l'I ~ 
itibaren herkesin görebilmesi jçı!'I S~ 
rede açık tutulacak şartnamesile~ 
125 No. lu dosyaya mUracaatls 

Kadıköy Kız Enstitüsü Direktörlüğünden: 
Enıtitü ve Ak.fam Okulu talebe kaydına devam edilmekte-

dir. "6258,, 

Mektep, hast ane ve bilumum resmi ve 

hususi müesseselerin ihtiyacı olar. yün ve 
pamuk battaniyelerle yatak takımlarının 

Hasan Hu""snu·· ktır dosyada mevcut vesaiki gorfl' 
~~-_. .. 11kt.A nldııü.ıınıı iHivP. P.tmlıu.u0 ;.._-------------~--------------------------_:__:__~~~=-:_=:_:_::..=_:~.=_=_=.:_:::=-=..===~.!._!:n:!_' ~il~an~o~lu~n~u~r::_.JC~3~4~) _____ _il 
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lngiliz "HiGH SCHOOL,,Mektebi 
Nişantafı - latanbul Telefon 41078 
Derslere 22 Eylülde başlıuıacaktrr 

~ayıt ve kabul muamelesi, Cunıar lesi ve Pazardan maada h<?rgün 
saat 10 dan 12 ye lradar mektepte yapılmaktadır. .......____._, _________________________________________ _ 

,.., Sipahi Ocağından __ , 
1937 SONBAHAR KONKUR IPIKLERI 

ned müsabakası 7, 8, 9 Birinci Teşrin. Araba, Dresaj \'e :!\lanı .~ mü-
~bakaları ıo ve 17 Birlncıte,rln pazar günlt.rl Sipahi ocağı bahçesinde 

1 l~Pılacaktrr. iştirak etmek istiyenlerin, müsabaka günlerinden nihayet 
10

rt b'ii:n evveline kadar Ocak bürosuna müracaat ile atlarını veya &· 

............ •• rabalarını kaydettirmeleri ilan olu nur. 

---~ 

1'. C. Ziraat Bankası lstanbul Şubesinden: 

1 ikisi Halkalı~!~!:~ .!~~~i~ .. ~~ı~tilköy Tohum 
~h istasyonunda olmak Uzere beheri 52.5 X 7.5 eb'a?ında Uç adet ahşap 

gar yaptırılacaktır. Çatıları kiremitle ve cephelen oluklu saçla kapa
llacak, direklerin temelleri beton olacaktır. Muvakkat teminat akçesi 
~a.ktua.n 800 lira kat'i teminat akçesi ihale bedelinin o/o 15 şidir. Talip
etin bu gibi işleri yaptıklarına dair vesaik ibraz etmeleri lazımdır. 
1 Şartname ve projeleri görmek ve işi almak fstiyenlerin teklif mektup-
2lrını vermek ve muvakkat teminat akc;:elerini yatırmak üzere nihayet 
d~EylUl-1937 Çarşamba giinU saat 16 ya kadar Ziraat Bankası Mü-
Utiyetine mUracaat etmeleri ilin olunur. (6202) 

Yapı İtleri ilam. 

NAFIA VEKALETiNDEN : 
. ~· - Eksiltmeye konulan iş: Devlet Mahallesinde Emniyet abidesi ile 

~u~rilk ve Inhisarlar Vekaleti arasındaki sahaya yapılacak olan Adliye 
ekaleti binası inşaatıdır. 
l{eşif bedeli : 450,000 liradır. 
2. - Eksiltme 24- 9-1937 Cuma gUnil saat 16 da Nafia Vekaleti ya· 

illı işleri Umum Müdürlüğü Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf u
llUlile yapılacaktır. 

3. - Eksiltme şartnamesi ve buna mUteferri evrak 22 lira 50 kuruş 
bedel mukabilinde yapı işleri Umum MUdUrlüğünden alınabilir. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 21750 lira muvakkat temi
~at \Termesi ve Nafia Vekaletinden alınmış Yapı Müteahhitliği vesikası 
braz etmesi ve yaptığı en büyük i§in 200,000 liradan aşağı olmaması 18.
~dır. 

S. - Isteklilerln teklif mektuplarını ikinci maddede ~ılı saatten bir 
11
aat evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri 

llıuktezidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3153) (5819) 

Liseler Ahm Satım 
Komisyonundan: 

:\'akacağın Cinsi Miktarı Beherinin nk temi- Eksiltmenin ya· Eksiltme· 
Tahmin natı pılacağı gtin ve ıekli 
bedeli saati. 

Kuruş Sa. Llra Kr. 
~~--~~~~--~~~~~~-...~~~~~~~--~--

Ok Römürü 483 Ton 1900 688,28 24/ 91937 Pazar-
tesi saat 15 de Kapalı 

~---~~~~~~~~~~~~ 
\'eıtan 280 Ton 1300 273 24/ 9/ 937 Pazarte. 

si saat 15,30 da. Açık 

~ --------atı g aı Kömürü 17730 kilo 4,50 59,84 24/ 9/ 937 Pazal\. 
tesi saat 14 de Açık 

Od------------~----------------~- -~~~ ~n 11
Gürgen" 471 çeki 310 137,41 24/ 9/ 937 Pazar. 

""' eSilmiş 
~Uıı "Meşe" 120 ,, 310 tesi saat 14,30 da Açık 

esUmig : 
?t l{0nıisyonumuza bağlı gündüzlü lise ve orta okulların Mayıs 938 so· 
tn~na kadar ihtiyacı olan yukarıda cins, miktar, mubaımmen bedeli ilk te· 
da l?ıa~, eksiltme gün ve saatleri, hizalannda yazılı yakacaklar yanların-

gosterilen şekilde eksiltmeye konmuştur. · 
~ ~kt:ıiltme Istanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde toplanan Komis· 

0
llda yapılacaktır. 

Od:teklilerln şartnamelerdeki yazılı kanuni vesik~la~a~ başka Ticaret 
e~~ının yeni yıl vesika ve teminat makbuzları . ıle bırlık~ belli saatte 
1(

0 
il~nıeıere gelmeleri ve kapalı zarflarında eksı!t~~en b~~ saat evvel 

~ lrıisyon başkanlığına tediyeleri ve şartnamelerı gormek uzere Komis
~§kanlığına milracaatları. (5778) 

lıtanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 
Tahmin 
Bedeli 

Dk 

lllu l{ursurnuzun kadın ve erkek berberlikleri kısımlarının kayıd ve kabul 
tarı~lnelesine başlanmıştır. Alakadarlar 1 ilkteşrin 937 akşaımına kadar Is 
taca Ulda Türbede Berberler Cemiyeti merkezinde kurs memurluğuna mU
kaVı:t etmelidirler. Taşrada bulunanlar tahriren müracaat suretile de 

!arını Yaptırabilirler. 

Her Aktam HARBiYEDE 

BE L V O 
"HAVALANOIRILMIŞ,, 

Y ENi 
PUDRA 

Bahçesi alaturka kısmında 
MISIRLI Film Yıldızı ve Rakkase 

TAHİYYE MUHAMMED 
Meşhur Rakkase 

MELiKE CEMAL 
-----~ Ayr1ca Bayan MUALLA ~ ................ .. 
, Eski feyziati --------.., 

1 Yatıh ~~~ı~a~!~.L An~tS~~-~ı~İ•mıflanYatısız ı 
Esmer ve 

sarışınlara 
TABlf BİR. 

giizellik verlr. 

Dk kısımdan itibaren yabancı diller 1 Talebe kaydı için hergün mektebe müracaat edilebilir. Istiyenlere tarifname gönderilir. 1 im•••••• Arnavutköy tra.rnny caddesi: Çifte saraylar. Telefon - 86,21 -------

ESKi FEYZiYE ------------.. 

Güzellik müteha•lı•ı Pari•li bir Kız ve 1 ş 1 K L i s E s i 
kimyagerin ,ayanı hayret ke,li. Erkek 

Evvelce, mevcudiyeti bile tahay- lST ANBUL - NlŞANT AŞI 

Geceli 
Gündüzlü 

yill edilmiyen on misli daha ince, Memleketimtz1n en eski hususi lisesidir. Ana, ilk, orta ve lise kısımlan, ren ve eaeoıyat ıtouan vara.ır. 
daha hafif ve havada uçurulup tek- 1stanbulun en havadar ve sakin bir muhitinde Teşvikiye karakolu karşısında ve Teşvikiye camii itl\salinde-
rar toplanan yegane pudra haline ge- 1 

1 
k rif · ·· d 

dir. Kayı't için her gün ondan on yediye kadar mUracaat edilebilir. stiyen ere me tep ta namesı gon e-
tiren Parisli bir kimyagerin şayanı l••••••••••••-
hayret yeni usulil, Tokalon pudrası- rillr. Telefon: 44039 
nm iımalinde tatbik edilmektedir. Bu
nun içindir ki, Tokalon pudrası, cildi 
bir güzellik tabakasile kaplıyarak 

yüze muntazaman ve mütesaviyen 
yayılır ve adeta tabü bir güiellik te
min eder. Bu pudra ile 11Makyaj edil
miş'' manzarasını veren adi ve ağır 
pudralar arasında ne büyük fark de
ğil mi ? Ayni zamanda Tokalon pud
rasında krem köpüğü vardır. Pudra
nın tamam 8 saat ciltte yapışmış 

kalmasına sebep olur. Tokalon pud
rasını kullandığmız takdirde, en sı

cak salonlarda bile tekrar, pudralan
mrya hacet yoktur. Uzun bir dans 

istiklal Lisesi Direktörlüğünden : 
1 - tik, Orta ve Lise kısımlarına gündüz ve yatı, kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 -Henüz müracaat etmiyen eski talebenin kayıtlan kapanmıştır. Bundan sonra yapılacak mliracaat ka

bul edilmiyecektir. 
3 - lstiyenlere mektebin kayıt !:artlarını bildiren tarifname parasız gönderilir . 

• Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkası. Telefon: 22534 

suvaresinden sonra bile teniniz dai
ma terU taze kalacaktır. 

Istanbul Beşinci Icra Memurluğun
dan: Yeminli üç ehlivukuf tarafından 
tamamına 2670 lira kıymet takdir e
dilmiş olan Hasköyde Kiremitçi Ah
met Çelebi mahallesinin Sinağon ye
ni Aziziye sokağında eski 10 ila 16 ye 
ni 10, 10-1 kapı numaralı hanenin ev 
safı aşağıda yazılıdır: 

BODRUM KAT: Zemini toprak ve 
küçük bir kısmında çimento tekne ve 
idi ocaklı çaımaşrrlık, Uç odunluk cep 
hede tahta kepenkli dükkan. 

ZEMIN KAT: Bu katın sahanlığın
da dolap mevcut olup yük ve dolaplı 
bir sofa üzerinde Uç oda içinde halası 
bulunan mutfak arka cephede .tahta 
bir tarası vardır. 

BlR!NCI KAT: Camekanla bölün
müş bir daire olup zemin katın ayni
dir .. Yalnız bu katta ha.la mutfakta 
olmayıp sofadadır. 

IKINCI KAT: Bu kat basık tavan
lı ve camekan bölmeli bir kat olup 
bir sofa üzerine içinde çatı dolabı o
lup iki basık tavanlı oda ile bir san
dık odası ve zemini karismen döşeli 
mutfak. 

EVSAFI UMUM!YESt : Hanenin 
ahşap doğrama aksamı yağlı boyalı
dır. Terkos vardır. Çatı katından ma 
ada katlarda elektrik mevcuttur. Bina 

KEllPETEN <iiSb 
Sil<ER ~ 
ATA.it-

A~ık arttırma usulile 
haricen sıvasızdır. satış 

UMUM MESAHASI. 95 buçuk met Nişantaşmda Rumeli caddesinde 
ro murabbaıdır. 

1 
5 numaralı Sedat Bey apartımanında 

HUDUDU: Sağ tarafı camcı BohC: yüksek bir aileye mensup Viyanaka
run hanesi, sol tarafı ~uzun hanes~: ri yatak ve yemek odası takımları 
arkası lyodranm hanesı tarafı rabıı yazihane, kUtüpane ve biblolar, kris 
Sinavi sokağı ile mahduttur. taller, Tilrk ve Acem halıları önümüz 

' 

Yukarıda evsaf ve hudutları ve sa- deki pazar günü saat 10 da satıla -
hası gösterilen gayri menkul açık art cağı eşya meraklılarına ilan olunur 
tmmaya konulmuş olduğundan şart- - - - . - • w - • -

namesi ilan tarihinden itibaren her KAYIP: Nüfus kagıdım ıle Davut
kes için açıktır. 18-10-1937 tarihine paşa 81 inci alay üçüncü tabur ikinc i 

i milsadif Pazartesi günü saat 14 ten bölitkte~ ald1ğım. t~r?is tez~erem 
16 ya kadar dairede birinci arttırma kaybettım. Yenılerını alacagımdan 

-
. 

icra edilecektir. Arttırma bedeli mu- hükümleri yoktur. Çemişgezek kaza 
kadder kıymetin yüzde 75 ini buldu- .sının Kezi karyesinin Sofi çavuş ha 
ğu takdirde müşterisi Uzerine bırakı- !idi 314 doğumlu Hurşit oğlu İsmail 
ı~aktır. Aksi takdirde en son arttı
ranm uhdesinde baki kalmak üzere 
arttırma 15 gün müddetle temdit e
dilerek 2-11-937 tarihine müaadif Salı 
günU saat 14 ten 16 ya kadar yine 
dairemizde açık arttırması yapılacak 
tır. lşbu arttırmada mukadder kıy
metin yUzde 75 ini bulmadığı takdir
de satış 2280 No. lı kanun ahkamına 
tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir. 
Arttırmaya iştirak etmek istiyenle
rin mukadder kıymetin yüzde 75 i nis 
betinde pey akçesi veya Milli bir ban
kanın teminat mektubunu hamil bu· 
lunmalan lazımdır. Haklan Tapu si· 
cilile sabit olmıyan alacaklılarla di
ğer alaka.daranın ve irtifak hakkı sa
hiplerinin bu haklarını ve hususile 
faiz ve masarife dair olan iddialarının 

s 
-

n 

KAYIP: 34-35 yılı Ankara ilk Ulu 
okulundan aldığım 39 sayılı şahadet 
namemi zayi ettim yenisini alacağım 
dan eskisinin hükmü kalmadığı ila 
olunur. Çerkezköy elektrik santralın 
da Alaaddin German 

. -
n 

-

n 
i 
t 
lı 

-

evrakl müsbltelerile birlikte ilan tan 
hinden itibaren nihayet 20 gün zarfı 
da dairemize bildirmeleri lazımdır 
Aksi takdirde haklan Tapu sicilile sa 
bit olmıyanlar satış bedelinin paylaş 
masından hariç kalırlar. Müterakim 
vergiler ve dellaliye satış bedelinde 
çıkarılacak 20 senelik taviz bedel 
müşteriye aittir. Daha fazla malfıma 
almak istiyenlerin 936-346 numara 
dosyamıza müracaat etmeleri ilan o 
lunur. (38) 

1 

------
QÜNDUZLÜ 

1 latanbul Belediyesi ilanları 1 -------------------Hepsine 42200 lira bedel tahmin olunan Eski Unkapanı köprüsünün 
hurda aksamının satılması kapalı zarfla arttırmaya konulmuştur. Keşif 

evrakile şartnamesi levazım mlidürlüğünde görülebilir. Eksiltme 24-9-9371 
cuma gUnU saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. IJ5teklilcr 2490 No. 
lı kanunda yazılı vesika ve 3165 liralık ilk teminat makbuz veya mek .. 
tubile beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını yukanda yazılı 
günde saat 14 de kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saatten sonra 
verilecek zarflar kabul olunmaz. (B) (5986) 

• • • 
Ekmek ve francalalann kağıtlara sarılarak satııması hnkkmdakt kara· 

nn 4-8-937 tarihinden itibaren bir buçuk ay sonra tatbik edileceği ilan 
edilmiştir. 

Görülen lUzum Uzerine işbu Belediye tenbihlnin tatbikı bir buçuk ay 
müddetle tehir edilmiştir. (6290) .. 

Devlet Damlryollın ve limanları ı,ıaıme u. idaresi Hinlar1 

Muhammen bedeli 1200 lira olan 1000 Kğ. yerli yağlama için yün 
fit.il 30.9.1937 perşenbe günü saat 15 de Haydarp~ada gar binası dahi
lindeki satmalma komisyonu tarafından açık eksiltme ile alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 90 liralık muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme gUnü saatine kadar komisyona mU
racaatlan lazımdır. 

Bu işe ait şart.nameler komisyon tarafından parasız olarak dağıtıl
maktadır. (6152) 

Nafıa Vekaletinden : 
1 - Bala.diz . Burdur hattı ihtiyacı için 9-9-1937 tarihinde münakasaya 

konulan otuz bin metre mikap balasta talip zuhur etmediğinden mezk\ır 
balastlar kapalı zarf usulile yeniden münakasaya konu1muştur. 

2. - A - Bu balastların muhammen bedeli 13500 liradan ibaret 10000 
merte mikabı Bozanönü istasyonu civarındaki taş ocağından. 

B. - Muhammen bedeli 12500 liradan ibaret olan 10000 metre mikabı 
Karakuyu istasyonu civarındaki taş ocağından. 

C. - Muhammen bedeli 11000 liradan ibaret olan diğer 10000 metre 
mikabmdan 5000 metre mikabı Baladiz - Burdur hattının tarafeyninden 
toplama ve 5000 metre mikabı da ocak balastı olarak verilecektir. 

3. - Eksiltme 4-10-1937 tarihinde saat on beşte vekaletimiz demiryol· 
lar inşaat dairesindeki münakasa komisyonu odasında yapılacaktır. 

4. - Muvakkat teminat 2775 liradır. 
5. - Münakasa şartnamesi, mukavele projesi ve diğer münakasa evra

kı 185 kuruş mukabilinde demiryollar inşaat dairesinden verilmektedir. 
6. - Bu eksiltmeye girmek istiyenler 2490 No. lu arttırma ve eksiltme 

ve ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur o1dukları evrak ve vesika
larla 937 senesine ait olmak üzere vekaletimizden verilmiş müteahhitl k 
vesikasını ve fiat teklifini havi zarflarını mezkur kanunun tnrifatı daire
sinde hazırlıyarak 4-10-1937 tarihinde saat dörde kadar inşaat arttlrma, 
eksiltme ve ihale komisyonuna makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 
(6200) 

Sahibi: Ahmet Emin YAL.~Aı"l. Umumi Neşriyatı ldara Eden: s. :SAl 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN ..... 
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Kat'i Emniyet ve 
Edecek 

istirahatin izi 
Emsalsiz Temin 

Yeni Bir 
Goodyear 
B u ı:esi~deki f evkal~de güzel liatiğe dikkatli bakınız. 

Şımdıye kadar harıcen bu kadar güzel bir lastiği dün· 
ya yüzünde hiç kimse görmemiftir. 

Emniyetin ve mukavemetin temini için hiçbir fedakarlık
tan ç.ekinilmiyen, para mukabilinde daha iyisini almıya im
kan bulunmıyan bu yeni Çifte Kartal markalı lastik dünya
nın en büyük lastik fabrikası olan GOODYEAR fabrika.sının 
mamulabdır. 

GOODYEAR fazla sür'atli yeni model arabalarda e.ki mo
Clel arabalara nazaran sekiz mi•li daha fazla mukavemetli 
lastiğe ihtiyaç olduğunu nazarı dikkate alarak yeni Çifte 
Karlal lastikleri ;imal etmittir. 

GOODYEAR'in timdiye kadar 250.000.000 lastik yap-
makta elde ettiği enualm ecrübelerin meydana çıkardığı, yo
lu ısırdığı için kaymasına imkan olmıyan, sağlam, müvaze
neli, takviyeli lastik budur. 

Yüksek evsafta mevaddı İptida.iyeyi dünyanın her taraf m

<la arayıp bulduktan ıonra uzun °ve çetin tecrübe ayları geçti. 
Devamlı surette saatte 155 kilometre sür'atle giden tecrübe 
otomobilleri bu suretle sür'at rekorlarını kırdılar. 

Bu tecrübeler neticesinde GOODYEAR'in tekemmül ettir
'diği kalın ve kaba bir 18.etik değil, esneyen, aupl, hararete ve 
azami sür'ate mütehammil, konforlu ve emsalsiz zarafet ve 
güzell:kte son derece mukavim bir lastiktir. • 

Çifte Kartal lastiklerine et olmak üzere ve kat'i emniyeti 
bir kat daha yÜkseltmek 1'in can kurtaran (Life Guard) ·ç 

lastiklerini tavsiye ederiz. Li.ati.k patlamasından mütevellit 
kazalardan muhafaza için bu iç 18.etikler yeganedir. Yalnız 
lüzumlu değil, fakat kat'i bir ihtiyaç olan bu iç lutiklerin 
vazifesi para tcuarrulu J eğil, ha

yat tcuarrulu olduğu nazan iti
bare alınmalıdır. 

' 

Can kurtaran 
iç last~klerl 

:A - San supap ve mavi renkli 

başlığa dikkat. 

B - Can kurtaran iç lastiklerine 

hava verilmesi diğerlerine 

nazaran biraz daha uzundur. 

Sebebi havanın iç lastiğin 

birinci kısmından ikinci kıs. 

rnına bir supap vasıtasile ted

ricen geçmesidir. 

C - Iç lastiğin içindeki iki kat bez

li bu ikinci lastik ile dış lasti
ğin yırtılması ve iç lastiğin 

patlaması üzerine arabanın 

kontrolünü muhafaza ede
rek tevakkufa kadar emni

yetle yola devaIQ. edebilirsi

niz. 

DOUBLE 

EAGLE 

LAsT1KLER1 

Can kurtaran iç 

lastikleri 

Para tasa:nııf u 

için değil, hayat 

tasarrufu için 

yapılmıştır. 

K A T ' ·i 
SEBEP 

Yeni Çifte Kartal Ji.stlkleli.nı 
§imdiye kadar imal olun~n 

bütün lastiklerin fevkine 
çıkarmıştır. 

1 - Para ile mübayaa olunabilen en 
kıymetli, en iyi en emniyetli ve en 
fazla kilometre yapan bir lastiktir. 

2 - Dünya üzerinde mevcut lastikle-

rin patinaja en ziyade ~ukavim. ola- ren hususi lastik kısmı :tekemmül et-
nı. tirilmiştir. 

3 - Daha kalın taban, % 15 daha 6 - Her bir kat taş kestiğine ve ke
derin çizgiler, emniyetle tevakkuf ve narların arızasına .ve li.sti~n çabuk 
birilerce kilometre daha fazla ömUr aş~~as~~ mu~avım hususı supert· 

. wsıt ıplıgınden ımal olunmuştur. 

temın eder. . . . 7 - Fazla takviyeli İbtiklerde gl>-
4 - Taınamıle yenı bır usulde yapı- rülen sertlik olmıyan, çok esniyen ve 
lan taban, lastiklerin en büyük düş- istirahat temin eden bir lastik. 
manı olan hararete fevkalade müte- 8 - Lastik sanayiinde kullanılan en 

hammildir. yüksek malzeme ve en iyi i3Çilik ve 

5 - Bez katları ayn ayn takviye ~ en sıkı teftişten çıkan son derece 

dilmiş olup amortisör vazifesini gö- muvazeneli bir lastik. 

Cifle -Kartal 1.istikleri 

DUNYANIN HER TARAFINDA DIGER MARKLARA NAZARAN DAHA FAZLA ADAM GOODYEAR LASTIKLERILE GEZER. 


