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Halayda yeni tecavüzler 
SURiYELi BAZI UNSURLAR 
TRABLUSŞAMIN SURIYEYE 
G ÇMESiNI iSTiYORLAR ! 

1 

Hatayda son günlerin 
9Ürültülü nümayi§lerinden 

biri 
'-.....--------·----· 
Hollanda İle 
licaret 

Böylelikle İskenderunu 
Kaybetmenin Acısını 
Çıkarabileceklermiş ! 

· Adana• 22 (TAN Muhabirinden) - Hataydan bugün gelen 
haberlere göre• cebir, şiddet ve tazyik devam etmektedir. Tevkif 
ve propaganda son haddini bulmuştur. Evvelki gece 10 kadar 
suvari· Antakyanm dış mahallelerinde Türk evlerinin camlarına 
kurşun sıkarak nümayiş yapmışlar, kaçmışlardır. 

Lazkiyeden alman haberle \ 
re göre• Kırıkhanda yeniden 
de bazı Türkler milic;ler ta 
arruzuna uğramışlardır. Mü 
sellah gruplar halinde sokak 
larda Taşnaklar, pazar yerle 
rinde, caddelerde mahalle a 
ralannda rastgeldikleri Türk 
leri sitah ve bıçakla. tehdit et 
mektedirler. Bu mrntakada ta 
arruz ve tecavüz, aleni bir şe 
kil almıştır. 

Kubilay 
ihtifali 

Menemen, 22 (Thn muhabirinden) 
Bugün saat 15 te inkılap şehidi Ku
bilayın cillimünün y>ldönümti münase. 
betiyle bir ihtifal yapılmışt11·. Mani
sa ve Izmirden gelen binlerce Egeli. 
nin işLiı-akiyle yapılan ihtifalde lzmir 
ve Manısa parti heyetleri, ordu, mu
allimler ve kasabalılar namına nutuk
lar söylendi. Yüzlerce çelenk konuL 
du. 

\ 
ispanya Asileri Her Cephede Mağlup 

ispanya kanlı harbi devam ediyor. Son gelen haberler, asi kuvvetlerin 
bir çok cephelerde mağlCıbiyete uğradıkları merkezindedir. Yukardaki 
resinıde, Madrit civarında harp eden hükCmıet kuvvetleri kumandanı ge 
neral Miajayı bir planı tetkik ederken görüyorsunuz. Yazısı 3 üncü sayfa 

mızdadır. 

AMERiKADAKi SON 
FACiANIN TÜYLER 

ÜRPERTEN T AFSiLATI 
içerisine 2200 TalebeyiAlan 

Lahzada Ufalanırcasına 

Koca Bina, Bir 
Oldu Berhava 

Dünkü posta ile gelen İngiliz gazeteleri, Amerikanın Teksas 
eyaletinde vukua gelen müthiş faciaya ait yeni ve tüyler ürperti 

ci tafsilat veriyorlar. Bu tafsilatı aynen okuyucularımıza nakledi 

yoruz: 

Amerikanın Teksas ülke 

Başvekil, 

Dün Hintli 
Misafirleri 
Kabul Etti 

Ankara, 22 (TAN muhabirinden) 
- Ankarada bulunan Hint Parsi ce. 
maati, ruhani reisinin oğlu ve kızı, 
bugün meclisin açılışında bulunmuş • 
lardır. 

Hint dilberi, sırma işlemeli sansile 
dikkati celbetmiştir. Hindistanm en 
güzel kızlarından biri olduğu hakkın 
c!a ortalıkta dolaşan fısıltı bir çok 
mütecessis başları vakit vakit t• o is. 
tiirnmete çevirtmiştir . 

Toplantıdan sonra Başvekili • 
miz, iki misafirimizi kabul ederek pek 
iyi ve dürüst bir İngilizce ile kendile. 
riyle görüşmüştür. İsmet 1nönünün 
şahsiyeti misafirleri teshir etmiştir. 
Başvekil, Meclis Reisi Abdülhalik 
Rendayı ve vekillerimizden hazır bu. 
lunanlan misafirlerimize tanıtmış • 
tur. Mis Pavri, öğleden sonra, bayan 
İsmet İnönü tarafından çaya çağnl • 
mıştır. Milli kıyafeti orada hazır bu. 
lunan bayanlarımızın dikkatini cel • 
betmiştir . 

Mis Parvi, bire demiştir ki: 
"- Bayan İsmet İnönü, insana de. 

rin bir saygı telkin ediyor. Bugün 
Başvekilin evinde otuz i{adar Türk ba 
yanı arasında geçirdiğim gün, benim 
için en tatlı bir hatıra kalacaktır.,, 

Hint güzeline, bayanlarımızla ne 
lisanla konuştuğunu sorduk : 

"- İngilizce, fransızca, ve kadm • 
ca .. ., dedi. Ve kadınca diye dünyada 
ayrı bir lisan bulunduğunu mtişterek 
hiç bir lisan bilmiyen iki kadının r;a • 
ntlerce konuşup anlaşabileceklerini 
temin etti. 

Ahmet Emin YALMAN 

Trablusıamda Tahrikat 
Hama, 22 (Husus!) - Son günler

de Sancaktaki milisler, sık sık manev. 
ralar y&pmaktadırlar. Kırıkhanda 

mevcut milis kıtalan, Antakyaya tek. 
sif edilmiştir. 

Cafer Paıanın Karde§İ 
Öldürüldü 

r sindeki yeni Londranm en 
belli başlı serveti petroldür. 
Bu kasabaya her şeyi kazan 
dıran bu kaynak, bugün Ame 
rika tarihinin en müthiş facı 
alarmdan birine sebep oldu 
ve şehrin adeta bütün ço 
cuklannı mahvetmesi muhte 
mel olan bir felakete yol açtı. 

Es Elçiye Sui 
Hazırhyan Ka ın 

Neler itiraf Etti? 

B ir, iki gün evvel iktisat 
vekaletinde basit fakat 

Çok samimi bir tören oldu.. Hol 
landa ile bir ticaret anlaşması 
Jıın imzası münasebetiyle şam 
r>anyalar içildi, kurulan temel ü 
~erinde iki taraf için hayırlı mü 
llasebetler cereyan etmesi hak 

kında temennilerde bulunuldu. 

liollanda ile son imza edilen anlaş_ 
tlıa, bundan evvel imza edilen klering 
e.nı~malan ile beraber tam bir tica· 
!'et sistemi vUcude getiriyor. 

liollanda, Türk mallarının mcmle
tetine girmesine kolaylıklar göstere· 
Cek, bundan başka bedeli sekiz sene. 
de Ödenmek üzere yirmi milyon lira
lık nafıa işine veya sınai teşebbüse 
girecek, taksitlerin mukabilinde de 

· l:nuayyen Türk malları alacak. 

'.Söylece Hollanda, mamul eşyasına, 
~rınaye ve teşebbUsUne bir saha 
ıtzırlıyor. Biz de, senede en az üç, 

dört milyonluk Türk malı için sekiz 
~nelik kıymetli bir müşteri bulmuş 
Oluyoruz. 

liollanda ile kurulan ticaret siste.. 
bıi, iki taraf için dürüst ve temiz bir 
~!§veriş teşkil eder. İşin içinde ik • 
~di menfaatten başka, bir endi~e 
buıunablleceğini, bir saniye için bile 
~~iye lüzum yoktur. En küçük 
ır siyasi menfaat kat'iyyen hatıra 

teleınez. iki taraftan birinin diğerine 
tnaı ve hizmetinin tam karşılığını ver
bıenıesi ve bir taraflı menfaat arama· 
sr da imkan haricindedir. Çünkü her 
i~i taraf, karşılıklı bir alışveri§e gö. 
~Uı rızasiyle ve tam bir hüsnü niyet
e girmişlerdir. Her ikisi de aradaki 
~lin.asebetin inkişaf etmesinde men. 
aat görmektedir. 

nu sayede Türkiye ile Hollanda R

~llsında az zamanda büyük bir yakın
blk. husule geldiğini göreceğiz. Bugün 
er millet kendi kendisiyle meşgul

:u:. Siyasi veya iktısacli bağlarla 
\' agıanmadığı memleketleri anlamıya 
! e tannnıya vakit ayıramaz. Fakat 
iti ınemleket arasında esaslı ve pe
"aııııı bir iktisadi münasebet ku~la.
~k olursa alaka kendi kendine dQğar. 
~riist bir işbirliği daima sevgi Jio. 

l'Ur, diğer tarafı yakından tanımı. 
3:l sebepler ve vesileler hazırlar. 

.<Arkam Sa 10 Sil 3 de) 
.. 

Bağdat, 22 (A.A.} - Teşrinievvel 
Trablus Şamda Türkiye a 

leyhindeki tahrikata devam o 
lunmaktadır. iskenderunda 

ihtilali esnasında öldürülen milli mü
dafaa nazın Cafer paşanın kardeşi B. 
Ali Elaskeri, bu sabah evinde taban. 

bulunan yurt kaçaklarından ca ile öldürlilmüş olarak bulunmuş -
[Arkası Sa 10 Sütün ı de] tur. 

iCRA TEŞKiLATININ 
T ANZİMi İÇİN BİR MUTE· 

HASSIS GETİRİLECEK 
Ankara• 22 ((TAN muhabirinden) - icra teşkilatnmzm 

halkı sıkıntıdan kurtaracak ve günü gününe işliyecek birsurette 
tanzimi gayesile adliye vekaleti· esaslı tetkikler ve hazırlıklar yap 

maktadır. 
lstanbul icra reisi, Avrupada ve.--·---·- --------

bilhassa Yakın Balkan memleketle • 
rinde tetkikler yapmış, raporunu ver
miştir. Icra işlerinde ihtisası olan ad
liyecilerimiz, bu rapor üzerinde çalış. 
mışlardır. 

Icra ve lflis kanunumuz lsviçreden 
alındığı için Cenevrede bulunan hu
kuk işleri müdürü Bay Şinasi ile hU
sust kalem müdürü Bay Şekir lsviç
rede bazı temaslar yapmıya memur 
e<iilmişlerdir. 

Bize, icra işlerinde birinci derece
de mevki sahi·bi bir mütehassıs tavsL 
ye edilmesini Cenevre kantonundan 
rica edecekler \'e mütehassısın bir 
aylık bir araştırma için istiyeccği üc 
re:: anlıyacaklardır. Mütehassıs, Iz. 
mir, lstanbul \'e Ankara gibi büyük 
şehirlerden başka bir iki küçük yerin 
icra işlerine bakacak ve neticede kı:;a 
bir rapor vererek ayrılacaktır. p· · "y 
zarlında da uzun raporunu hazırlıya
caktır. 
Şimdiye kadar varılan neticeler, 

bu mütehassısın raporiyle de karşı. 
laştmldıktan sonra icra işlerinin ıs
lahına ait fiiliyata geçilecektir. 

Adliye Vek61etine Mahkum 
,,. s;pariıleri Yağıyor 

Ankara, 22 <Tan muhabirinden) -
Zonguldak kömür ha v7.asında amele 
buhraht var. Amele oksuzluğu yü. 
zilnden kömür ha~(tsmdaki talep. 

(Arkam Sa 10 Sü 2 de) ·. 4 , . , 
' 

Horasanlı 
Eba Muslim 

l'eni tarihi tcl'riknmı7.a birkaç 
giine kadar başlıyoruz. Bu büyük 
Türk kahramanının müthi3 mace. 
ralannı Kerbell faclıunndan 80D. 

nı ütunlıırmmda heyecanla takip 
edeooksinlz 

Petrol kaynaklarından sızan ıslak 
gaz, yeni I...ondra mektebinin kazan Son alman habreler• artist Bayan Laterriyer tarafından suikas 
oda.sına vararak ani bir infilak yap_ te uğrayan B. Kont dö Şambrunun sıhhi vaziyetinde salah görül 
mış ve bu infilak yüzünden bütün düğü bildiriyor. Dün gelen Paris gazetelerinde suikast hadisesi 
mektep birl<aç saniye içinde harap ne ait kucak dolusu tafsiiat vardır. 
olduktan başka 650 talebe ve 40 mu. ------------
ulimin ölmesini intaç etmiştir. Gece 1 Fransanm eski Ankara el 

çisine yapılan bu tecavüzün 
mahiyetini başından sonuna 
kadar anlatan bir Fransız ga 
zetesinin verdiği malUmatı a 

yarısına kadar enkaz arasından 300 Başvekilin ı 
ceset çıkarılmış bulunuyordu. 

On kilometreden iıitilen Seljahafi 
tarraka 

Ankara, 22 (TAN)- İngiltere kra şağıda okuyacaksınız: Yeni Londra, Tcxas petrollerinin 
adeta ortasındadır. Amerikanın en 
güzel, en :r..cngin kır mekteplerinden bi 
ri buradaydı. Mektep talebesi ,petrol 
yüzünden milyoı.ılar kazanmış adam. 
larla, bu milyonları kazananlar hesa. 
hına çalışanların çocukları idi. Ço. 
C'llklar her gün gibi mektebe gelmiş, 
çalışmışlardı . 

Azat edilmelerine bir kaç dakika 
kalmıştı. Birdenbire infilak vuku bul 
du. On kilometre mesafeden işitilen 
tarraka herkesi komuttu. Mektebin 
zemini uçuyor, duvarla.n yıkılıyor -
du. 

l\lektehln içinde bulunanlar • 
dan hl~birinln df: kurtulabilmesine 
lmkfın yoktu. Bunlar herhıı,·a ol. 
mıığa, ~\'lıhut t>nkaz altında kal -
ma~a, ~ah ut nlf'\ ler içinde bo. 
ğuhıp yanmağa mahkümdular. 
Çı-0cuklar, ~,ğın )·•b'ln Jere yu -
,·arlanmı~ \ 'e en Hiyler Urpcrtici 
~ralt içinde ölmlişlerdi. Şaşıl'8n 

n ne ynpncaklannı bilmiren a -
nıılar, babalar ,petrol ahasında. 
ki lşlerinl bırakıp ko u tutar. Fa 
kat, infilak yUziinclen her tarafa 
tahta, kereste ve saire parçalan 
düşüyor \ 'e bu yüzden herkes J(()r 
ku, şaşkınlık, ve boıp·un iı;inde 
bunalıyordu • 

Şehir halkı seferber halde •• 
Bütün şehir halkı seferber bir hal. 

deydi. KulUbelerde oturanlardan, da. 
irelerde çalışanlara kadar herkes 

(Arkası Sa 10 Sil 5 de) 

ıı Altıncı Jorjun taç giyme mernsi • Parisin şimal garında l'aris. Brlik-
minde hükumetimiz namına buluna _ sel sürat katarının kalkacağı dakika
cak olan Başvekil tsmet İnönü . 20 lar... Hamallar el arabalariyle sey. 
Nisanda Londraya müteveccihen ha. yahlann eşyalarını koşt··.r~yorlar. 
reket edecektir. Başvekilimizin Koca Saat 18 de hareket edecek eksprese 
tepe muhribi ile yapacağı bu seyaha- biraz geç kalmış olan F4 ;ın.'.;anm eoo 
te Türk karasularından itibaren iki Ankara ve sabik Ro:na elçisi B. de 
İngiliz muhribinin de refakat edeceği Chambrun karısiyle koşarak yetişi, 
söylenmektedir . ı yor. 

( Arkası Sa 10 Sü 3 te E 

Bayan Laterrier'nin tevkif edildikfcn sonra 
alınan resmi 
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MUSSOLiNI 
ALELACELE 

GERi DÖNDÜ 

Belçika Krah, Lo ndrada 
Görüşmelerine Başladı 

Çorabın ipliği! 
Kadınlar erkeklerin başma ('.orap 

örermiş, di)·e bir ri\·ayf'ıt \'ar idi. Ru 
ri\'ayet tahakkuk etti, etti amma aksi 
olarak etti. l'ani kadınlar, erkeklerin 
başına ~rap örmü~·or, erke'kler ka • 
dınJa.rrn a~·$na ~rap örüyorlar ,.e 
••.. biraz pahalı örüyorlar • 

.. Paris 22 (TAN) F.cho de Paris'in Romadan aldığı bir habere 
Core Sinyor Mussolini İspanya hadiselerini askeri rüesa ile tetkik 
~ için Romaya dönmek üzere yola çıkmıştır. 

KÜÇÜK HARiCi l 
HABERLER 

B ulgariS'tanda gelecek 
hafta yapılacak olan 

belediye seçimine fesat ka • 
rıttırmak istiyen bir febeke 
Yakalanmıftır. 

• •
1 

sveçin TUrkiyedekl es-
ki orta elçisi Va.ilen • 

berg dün ölınüftür. .. 
8 UkreJ köylerinden bl • 

rinde yangın çıkmıf, 
200 ev ve bir çok çocuk yan 
llııftır. 

H lnt milli kongresi, yeni 
Hindistan kanunu esa 

sisinin geri alınmasını lngil
tere hükômetinden istemiye 
karar vermiftir. 

• 
S of yada bUyük meydan 

larda nümaylf yap -
hıak tefebbUsUnde bulunan 
30 komünist tevkif edilnıif -
tir. 

~~~~~~~~~~ 

lngiltere 
Almanya 

Anlaşılan Duçe ıbugiln Gatede ka. 
raya çıkııcak ve •loğrudan doğru., .ı 

Romaya gidecektir. Gerçi Mussolini. 
nin kum fırtmalan yüzünden avdetini 
çabukh~ştırdığı söylenmektedir, fakat 
Londrada çıkan (Deyli Herald) a gö
re MU880llniyi süratle geri dönmiye 
sevkeden sebep ispanya hadiseleri _ 
dir. 

ispanya ltar&I ve Avus
turya ltadiseleri 

Roma, 2~ <A.A.) - Havas muha
biri bildiriyor: 

MuMolini, dün birdenbire, 'R.omaya 
dönmek üzere Trablustan Pola kru • 
vazörü ile ayrılmıştır. 
Yarı resmi !talyan mahafilinin ~il

dirdiği.ne göre, Dı:ıçe, kum frrtm 1 rı 
dolayıaiyle, çöldeki vaha.lan tayyare 
ile ziyaret etmekten sarfınazar et il~
tir. 

Fakat diğer taraftan muhtelif ec. 
nebi gazeteler muhabirleri, B. Mus. 
soli.ni'nin bu çabuk dönüşü ile lspaıı
yadaki asken vaziyet ve .>. '"'~' · ·ıa 

Bapekilinin enerjik tarzı hareketi ne 
ticeainde merkezi Avrupada husul bu
lan diplomatik vaziyet arasında ı•ir 

irtibat bulmaktadır. 

KABiLE 
GiDECEK 

DOKTORLAR 
Ankara, 22 (Tan muhabirinden) -

Barselonada Kari M arks kışlaları önünde 

Asiler Bütün 
Harp Cephelerinde 
Hezimete Uğruyor 

Londra, 22 (TAN) - İspanyadan 
gelen son haberlere göre, şimaH şar. 
kide İtalyan kıtalarının harp ettiğini 
gösteren kat'f delwl, bugün bütün 
yabancı gazetecilere gfü:ıterilmiştir. 

pamamıştır . 
Bilbaodan verilen malumata göre, 

burada asi kuvvetleri müteaddit cep 
helerde mağliıbiyele uğramışlar ve 
şiddetli bombardımanlarla karşılaş • 
mışlardır . 

Bir Tren 
Kabilde açılan yeni tıp fakültesinde 

Ve Rusya hocalık yapmak üure Türkiyeden 
nıUtehuem gönderilmem hususunda 

İtalyanlardan alınan ve İtalyan 
fabrikalarının markalannı taşıyan 
bütün ~animetler bUtün yabancılar 
tarafından tetkiic olunmuş ve bütün 
bunlar ayrı ayrı tesbit edilmiştir. 

İtalyan kuvvetleri son taarruzu bil. 
hMSa tayyare ve tank ile ıfdn.re edeıı 
rnotörleştirilmiş bir kuvvettıi. 

Kazası 
Londra, 22 (A.A.) - B. Gar" n, Afganistan hükfuneti tarafından vu. 
~rver gazeteeinde yazdığı bir nıa.. kubulan müracaat hükümetimizce iyi 

~tlede lngilterenin Almanyaya kıı.rşı 
Vıyuna,. 22 <T.\Nl - Bisşofrofen

Hükümet kuvvetleri Guvadelhara. den Vıyanaya 100 !\:ayakçı gt!tinnek. 

et Rusyayı garanti etmesi ve 
~kta statükoyu muhafaza için \fo~ 
t r:;..,a ile birleşmesi tezini şiddetle ten. 
it ederek diyor ki: 

karşılanmış ve ilim adamlarımızdan da ba.şladıklan taarruza devam et • tP elan b!r tren, Istır) t'd' yoldan çık
gitmek istiyenlerin müracaat etmele mektedirler. Si.,guenzadan ilerliyen Ye mı~. w kışi ağır yaralanmı~tır. 
ri bildirilmi.şti. Bu yeni ilim müesse- bir kaç kamyonu dolduran asiler sıkı K.ı.z ıy:t dcmiryolıı iizeriııe duşen bir 
sesinde çalışmak üzere birçok doktor- bir mitralyöz ateşine tutulmuşlar. da kaya sebep olmuş .ur. 
!arımız müracaat etmişler ve şartları ha sonra hükumet tayyareleri Sigu • · 
kabul ettiklerini bildirmişlerdir. Bu enzayı bombardıman etmiştir. Bom • 

bardıman neticesinde bir benzin depo 
meyanda eski Samsun tabib adlisi Şa. su tutuşmuş ve üç düşman tayyaresi 

Sofya Üniversitesi 
Açıldı 

Romada Garp 

Misakı için Gizli 

Müzakereler mi 1 
Londra, 22 (TA.N) - Belçika kralı 

bugün buraya mm·asalat etmiştir. 
Kralm seyahati gayri resmi olmakla 
beraber seyahat esnasmdıı. garp Lo. 
karnosunun mevzuu bahsolacağı mu. 
hakkak sayılıyor. Bu gece kral şere. 
fine, Belçika sefaretinde bir ziyafet 
verilecek ve İngiltere Dış bakanı bu 
ziyafette bulunacaktır. 

Bütün Londra gazeteleri yeni bir 
garp misakı meselesi ile meşguldür. 
Deyli Telgrafa göre İngiltere diğer 
milletleri hava hücumlarına karşı u • 
yanık dawanmağa davet ediyor ve 
yakında Mister Edenin gayri siyasi 
bir ziyaret için Brüksele gitmesi bek. 
!eniyor • 

Deyli Meyle göre, İngiltere ile 
Fransa tayyarelerin ge~emesi hak • 
kında Belçikanm haber vermesini bek 
liyeceklerdir . 

Belçika kralı Belçika elçiliğine mi. 
safir olmuş ve istasyonda İngiltere 
kralı namına b&§ mabeyincisi tarafın 
dan karşılanmıştır . 

Bel~ikanın bitaraflığı 
Roma. 22 (A.A.) - Tribi.ine gaze. 

tesi Belçika kralının Londrayı ziyare. 
ti münasebetiyle eliyor ki: 
"- Zannediyoruz ki, Londrada, 

lngilterenin Belçika bitaraflığını ga. 
ranti etmekte hiç te büyilk bir men • 
faati olmadığını bildirecek ve bu su. 
retle Brükselde endişeler uyandınla. 
cak, Belçikanm askeri bir işbirliği fik 
rine yanaşması mümkün kılınmaya 

çalışılacaktlr . 

Romada gizli müzalcereler 
yapılıyormuı ! 

Paris, 22 (A.A. l - Echo De Pa • 
ris gazetesinin Londra muhabiri yazı. 
yor: 

Halihazırda Romada Kont Ciano 
ile Ingiliz sefiri Sir Erle Drummond 
arasında gizli müzakereler cereyan 
etmektedir. 

Bu müzakerelerin mevruu .ltalya _ 
nm mutasavver garp misakındaki hu 
susi vaziyetine mütealliktir . 

Bu c:orap örme tekerlemesini kı. 
saca arzettikten ııw:mra kadm kısmı • 
nm binbir tezatlan ara,.ında bir ta. 
neAinl ~özöniine ko)·acağım . 

Ben, ilk çorap-ı;ız kadını 924 te Ko. 
lomp -.tadında olimpi)·at futbol maç • 
lanndan birini s.')'rederken ~ördüm. 

Buı:fin ~·az nıe\'simlnde hunlardan 
yilılerc~ini sayfiyelerde de~il, şeb • 
rin en giyimli caddelerinde göreblli • 
riz • 
Dahası nr: Kadm ı:iyimi ~it~ide 

açıklı~a ~oğnı ~itnu~ktedir. Suvare 
elhi~lttl en~tı: kökünden hele kadar 
bütün Aırtı açık olmadıkça tam bir 
zaraft-t ı:östuemiyorlar • 
E~er kollan kapalı es,·anlar gl>rti • 

yo"ak, hunlar, pazılan hlraz etlice 
bayanlar kin tertin etlilmlş hususi 
moda komhinezonlandır. GPrçi eski -
den hiraz açılmı)·a haşlamı~ken, her 
kadında t""ltetl~f' u:r~un hiçim an,edf'
mlyf"n ~öıfüs, şimdi artık tamamen 
harem (\at~ine çekltm~. kapanmış • 
tır. fakftt huna mukahil, srrt. yukan. 
da ) a7.dığım ı:ihl htiti.in dedikodulara 
aldınnıYarak örf ve adetin hudut 
riimrii~inf': kadar açılmrc; huhımıyor. 
nivehillrim !ki kadın Jnlıfınm daha 
fa~la ac·ılmasrnda artık nf': tiMlrİ, ne 
de f':!'tetik hir fa~·da nrdr. 

le; höyle iken hir kııdm için en hU • 
yiik a.za.p, cilt iizerindrki nrltğını yok 
hığo yalnız para!ilmı ,·erenin k~ • 
!llin<lt-n hao;;ka hi<,•hir kimsenin hi~'llt-t. 
medi~ toz ı:Jhi, ,·ahime ~iht çorahm 
e;öriinmh·en bir ipti~inin ktıA;masıdır. 
Ru ~ii?.dtn ~nm~ini. slh·aresint, ~a • 
vmı. dan11mı \'e belki dP 24 ~natıik ha.. 
~·atı~ı zehretmiş ka!; bin kndm ister. 
~ini?.? . 

Ar.aha hittiin omunlatlnrı aç.ık bir 
kaılına bir ~oran telinin ka4;:mR!lm • 
dan dolayı kendini niçin çınlak hisset. . ., 
tiğinl !llorsanız ne <'.e,·ap \'erır. . 

. 8. FELEK 

Bu Yaz 
Sinek Derdi 

Yok! t .lngilterenin Sovyet Ru11yayı tahrip 
Çin asın Alman yaya yardım etmi \'e
~i hususunda nasıl herkes müttefi:C 
~ lngilterenin gidip Sovyet Rusy:1vı 
, ~an milletine karşı müdafaa etme-
! fıkri de öylece reddolunmalrdır. 

kir Tura.l, tabib adli ve akliye müte- yere düşürillmilştür. Hükumet kuv • 
hassısı Doktor Saip Ragıp ta yüksek vetleri yeniden birkaç köyü iı;gal et 
kimya okutmak üzere yakında Kabile miş bulunuyor . 

Sofya, 22 (TAN') - Bir üniversi
teli heyeti. Kral Borisi ziyaret et-
miştir. Heyet. kralı. üniversitelilerin Balkan Güreşleri 

Ankara. 22 (Tan muhabirinden)
lstanbulda çöp meselesi üzerinde tet 
kikler yapuktan sonra şehrimize dö
nen Hıfzıssıha Umum müdilrU Bay 
Asım, hazırladığı raporu Vekalet ma 
kamına takdim etmiştir. Rapor, İn· 
ceden inceye gözden geçirilmiş va 
muvafık bulunmuştur. Raporun e • 
sasları hakkında salahiyet sahibi bir 
zat bana şunları söylemiştir: 

Vindsor 
Dükahğı 

~ndra, 22 (A.A.) - Eski Kral 
~OUvard'm Windsor dUkahğı hak • 
'1ııdakl "?mirname fiilen meriyete gir
lttiı hulunmaktMiır. Diğer dükahklar 
da nıer'i usul hilafına olarak bu ye. 

ıı.ı dUkahğa başkaca bir imtiyaz ve

~~emektedir. Windsor dlikasmın 
•"\."Uklan Prens ve Prenses Unvanla. 
!'ıxu alacaklarsa da hunların çocuklı\.
~a kral daha yük.sek bir mevki ver. 
t :~ yalnız nezaketen Lord veya 
"'1.C1'y denecektir. 

J kamutay Toplantısı 
lıt lutkara, 22 (Tan muhabirinden)-

tclie, bugün Bay Refet Canıteıin 
tefaıiğinde topla.nmIJ ve yoklama ya
~ıtutt;ır. Reis, henüz dağılmıf olan 

~lıı~n projeleri Uzerinde azaların 
tkıkierde bulunabilmesi için çar

tatnba günü saat 15 te toplanmak ü

;ere. cel.ııenin tatilini teklif etm~tir. 
~ ek,ıif kabul edilerek içtimaa niha-
et verilmiştir. 

~•111 Telsiz istasyonları 
. için Mukavele imzalandı 

>a luıkara, 22 (TAN) - Etimes'utta 
lttol>rlaeak büyük telsiz istasyonunun 
'1 attnu Uurlne alan Mar koni !tirma. 
~ tnUıneunıeriyle Nafıa Vekileti a. 

llıda. hazırlanan mukavele, bugUn 
~t 16.30 da vekilet binasında imza 

Urniştir • 
._ 111taayon 200 bin Sterline, bizim pa. 
~tıla 1 milyon 600 bin liraya çıka.. 
~n-. 938 Temmuzunda inşaat biti. 
~ve teslim~ olacaktır. 

hareket edeceklerdir. Doktor Sala. 
hattin de başka bir dersin profesörlü
ğünü Uurine almıştır. 

Bugün asilerin bir deniz tayyaresi 
Valensiya limanım bombardıman et. 
mişse de hasar verec~ bir şey ya • 

arzularım bildirmiş. üniversitenin a- İzmir, 22 (TAN) - Balkan güreş 
çılması ricasında bulunmuştur. Üni- müsabakalarının fuar rnünasebetile 
versite bugün tekrar tedrisata baş- burada yapılma!!ı kuvvetle muhte-
lamıştır. meldir. 

iki istiklal Davası 
AVUSTURYANIN iSTiKLALi: 

~ 

Avusturya meselesi, yine birden 
bire Avrupa hadiselerinin birinci 
saffına geçti ve Habsburgların tah 
ta getirilmeleri yine sık sık konu
fUlan işler arasında yer aldı. A
vusturya.dan sızan haberlere göre, 
Almanyanın Avusturyayı istila et
mesi ihtimalleri günden güne da
ha tehlikeli bir mahiyet afinakta 
olduğundan Habsburgları tahta 
getirmek ile bu tehlikenin önü 
alınacaaı zannedilmektedir. 

Daha geçen yılın temmuzunda 
Avusturya ile Almanya arasında 
bir anlaşma imzalanmış, Alman
ya Avusturyanın İS'tiklaltni tanı
mayı ve iç işlerine karışınanıayı 
taahhüt etmiş. buna karşı Avus
turya, siyasetini bir Alman devle 
ti sıfatile idare etmeyi eski Baş • 
vekil Dolfüsün katlinden sonra A
vusturya nazilerine karşı alınan 

şiddetli tedbirleri hafifletmeyi, ka 
bineye Alınan birliği taraftarı iki 
bakan almayı kabul etmiş, böylece 
iki memleket arasındaki gerginli. 
ğin yatışması beklenmişti. Fakat 
çok geçmeden bu anlqmanın 
Avusturyayı tatmin etmediği an
lqıldı ve Avusturya Bqvekili dok 
tor Şuşnig bir nutuk ıöyliyerek 
Avusturyanın istiklalini sağlamak 
için Habsburg hanedanının varisini 
Habsburg hanedanının varisini 
tahta getirmek fikrinde olduğunu 
anlattı. 

[~~~~~~~~:~~~~~:~~:~:~~!~~~~~~~~~:~~~~~] 
Bunun üzerine Almanya Dışba- şılanacağı muhakkaktır. Belki 

kanı fon Nöyrat, Viyanayı ziyaret de Avusturyanın son günlerde 
ederek doktor Şuşnigi bu işten vaz kendini daha tehlikeli vaziyette 
geçirıneğe çalıştı ise de anlaşılan görmesinin en bellibaşlı amillerin. 
muvaffak olamadı. Fakat Alınan den biri Avusturya, Çekoslovakya 
matbuatı da. ltalyan matbuatı da, münasebetlerinin salah bulması 
hep bir ağızdan Habsburgların av- ihtimalidir. Fakat bu ihtimale kar-
detine muhalif olduklarını yaz- şı gelen mühim bir !mil, Habs -
mağa başladılar ve istiklalini ko- burgların iadesi meselesidir. Avus-
rumak hususunda ltalyaya güve- turyanın Çekoslovakya ile anlaş-
nen Avusturya, yapyalnız kaldı - ması ihtimali, yalnız Almanyayı 

ğını gördü. Çünkü ltalya, bu sıra- hiddetlendirmek ve daha sert bir 
da, yani Akdeniz meselelerile, Is- vaziyet alnıağa sevketnıekle kal -
panya mukadderatile, lngiltere ve maz, bundan başka Avusturyanııı 
Fransanın vaziyetlerile karşılaştığı ltalyadan yardım görmesi imkan. 
için Orta Avrupa işlerinde Alınan !arının hepsini de bertaraf eder. 
yayı darıltacak bir hattı hareket Avusturya meselesi çıkmaza sa-
takip etmemeyi tercih ettiğini gös pıyı0r gibi görünmekle beraber A-
terınektedir. vusturya başında bulunan devlet 

Avusturyanın Alınanyaya mu- adamlarına cesaret veren amiller 
kaveınet edebilmesi ise büyük bir de yok değildir. 
devlete dayıı.nınasın~ bağlıdır. Bunlardan birincisi ve en mü -
Avusturyanın bu devleti kolay himnıi bütlin Avrupa devletlerinin 

kolay bulamıyacağı şüphe götür- silahlanmakta olmasıdır. lngilte-
mez. renin, Fransanın, Sovyet Birliği • 
AVUSTURYA NEYE nin, Çekoslovakyanın ve daha haş. 
OOVENIYOR: kalarının silAhlanmaları, Alman • 

yanın Orta Avrupada bir harp aç
ması, bir emrivA.ki yapması ihti
mıtllerini bertaraf etmiş sayılacak 
derecede azaltınıf gibidir. Yani 
bu sırada Alıııanyanın nıüsellah 

bi,. •~ar'"'~ll girişmesinin beklen • 

Anlaşılan Fransa, Avusturya • 
nın bilhassa Çekoslovakya ile an· 
ıa,ması lehindedir. Avusturyanın 
bu yolda adım atmasının Alınıı.n

yada müthiş bir asabiyetle kar • 

memesi Avusturyanın güvendiği 

biricik ne>ktadır. 
Bu güvenç. belki bugünkü sta

tükonun korunması şartile yerin::le 
sayılabilir. 

Fakat Avusturya vaziyeti aie
ğiştirecek ve yeni bir hattı hareket 
takip edecek olursa. .• O zanıan bu 
güvenci boşa çıkaracak hadiseler 
de beklenebilir .. 

BELÇIKANIN iSTiKLALi: 

Eski Lokarno paktı yerine yeni 
bir Lokarno paktı kurmak için vu 
kubulan ve bir yıldan fazla bir 
zamandanberi sürüklenip giden mü 
zakerelerin her şeyden evvel, Bel
çika istiklalini koruyan bir paktın 
hazırlanmasına saik olacağı ve bu 
paktın yeni Lokarnoya adeta te • 
ıneltaşı teşkil edeceği anlaşılıyor. 

Belçika, bütün siyasetinin kom 
şuları arasında hür ve müstakil ya 
flamağa istinat ettiğini ilan etmiş 
bulunuyor. Kendisi, yurdunu her 
tecavüze karşı müdafaaya hazır 

olmakla beraber, yurdunun, başka
ları arasında vukÜbulacak muha
rebe yüzünden harp sahnesi olma
sını istememektedir. Belçika bu 
yüzden, yeni Lokarnonun bu esa
sa dayan'l"l&sl lehindedir. Fakat bu 
mesele de kolay kolay halledilecek 
mahiyette değildir. Ancak bir sü
rü müzakerelerden sonra ln&ilte
renin bu yolda bir proje hazırla • 
ması beklenmektedir. 

"-·Çöplerin behemehal fenni !ı
nnlarda yakılması, fenni usuller da
hilinde imha edilmesi lazım gelmek· 
tedir. İstanbul halkının sıhhati bunu 
amirdir. Bunun için fenni fırınlar in 
şası zarureti vardır. Fakat bu fınn
larm işler bir vaziyete getirilmesi en 
az bir buçuk senelik bir zamana mU
tevakkıftır. Fenni imha vesaiti ha • 
zırlamncıya kadar da çöplerin deni
ze dökülmesi muw•.fık görUlmilş va 
İstanbul valiliğine bu yolda emir 
verilmiştir. 

Fakat çöpler, hemen sahile veya 
sahile pe~ yakın yi!rlere dökülmiye: 
cek, mavnalarla en az on mil uzak
lara taşındıktan sonra oradan deni
ze dökülecektir. Rtizgiı.rlı havalarda 
ise, sahilde hava düzelinciye kadar 
mavnalar bekletilecektir. 

Şişli civarına toprak üzerine çöp 
dökiilmesi şiddetle menedilmiştir. Bu 
itibarla bu vaz, fstanbulda sinek be
lası görülmiyecektir. 
A vrupanın birçok memleketlerinde 

bu iş için çöp imha fırrnhm yaptırıl
mıştır. Bu fınnlar lstanbulun üç dört 
yerinde yaptırılacak ve bunlar Be -
yoğlu, Üsküdar ve Kadıköyle İstan
bul merkezinde kurulacaktır. 

İstanbul valiliğine A\TUpa firrnal11. 
rile temasta bulunmak Uzcrc salabf. 
yet verilmiştir. 

Oturan Vapur Kurtarıldı 
Bir hafta e\'\'el Yeşilköy feneri ıs

nünde kart;ı.ya oturan Rr:ımnnva ban
dıralı Bucuresti vapuru dün ~nat 15 
te kurtarılmıştır. Gemi akşam li~eri 

limana gdmiş ve demirlemiştir. 
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.M.ahkemeıerde .. . ' 

Bir İskence · 
' 

ve Dovme 
Davası 

Dün asliye ikinci ceza mahkeme • 
sinde bir işkence ve dövme muhake • 

Kendisini Memur 
Tayin Eden ·E.ski 

Polisin Muhakemesi 
nıesine başlandı. Davacı yerinde Os. Sahte vesaikle kendi kendisini memur tayin ettiği için tevkif 

1 Yeni f:vlenenler 1 
ÖLÜM HABERLERi 

Ölüm 
Telgarf fen müşavirliğinden ınn~ 

kait Bay Raif zevcesi Bayan Şerı 
Güzide vefat etmiştir. Cenaıesi. !>u· 
gün Kız:tltoprakta Karakol sokağlll-

"a]e 
daJci köşklerinden kaldırılarak 0

D 

~namazı Zühtüpa.şa cam.iinde kdnıdı~· 
tan sonra aile kabristanına defnedı
Jecektir. 

Bayan Şerife Güzidenin öiüınÜ ke11-
I disini tanıyanlar ve sevenler araSlJl .. 
da büyük bir teessür uyandırınış.tJ~· 
Kederli ailesine taziyetlerimizi bildi· 
ririz. 

nıan isminde bir tüccar vardr. Suç • 
luları da uyuşturucu maddeler ka _ olunan eski polis memurlarmdan Alinin muhakemesine dün ağır ı T E Ü R 
çakçılık bürosu istihbarat memuru ceza mahkemesinde devam edildi. İddia şu idi; Ali evvelce istan ! Ş E K K 
Hakkı Şinasi, Istanbul b'Üm.rük mu. bul emniyet direktörlüğü dördüncü şube müdürlüğünde çalış~r 1 Cenevrede tahsilde iken pek genç Y~ 
hafazası kaçakçılık me".11.uru Neşet ve ken Beylkoz komiserliğine nakledilmiş ve burada iken da kaydı , 'şrnda vefat eden biricik yavrurn. kar· 

· ....::.. ~ ~ deşim ve yeg· enimiz Kaninin cenaze 
yine ayni büroda müstahdem iken sılinmiştir. 1 d r 

Te~i Bayan Naz.miye ile Bay Niyazinin nikahları, Beyoğlu Evlen- merasiminde bulunarak elim ke e.: 
şimdi mobilyecilik yapan Ali Rıza idi. Bu s~r~~e iş~d~n .~~an Ali, Ki. j rıııt• 

Davacr bir k k ıı-1• •• • 

1
nunusanının20 ıncı gunu Beykoz kay JQZEFt N me memurluğunda akdedilmiştir. Her iki tarafa saadetler temenni ederiz. le~~i paylaşan Boğaziçi Jis~s. O· 

aça ç - munasebetile kaml - 1. ..d .. 1 .. -·· d dürü, muallimleri ve talebelerı ile 
b

.. _ _ ma ıgma po ıs mu ur: ugun en rıl 

u:roya çagrrldıgıru ve orada bu üç bir tayin emri getirmiştir. Üzerinde Y •NE - M niversite talebelerine ve bilfıntU 
suçlu tarafından dövüldüğünü iddia üçüncü şubenin matbu damgasmr ta. 1 MAHKU • 1•••••••••• •••• •••••••••••••\ dost ve akrabalarımıza ve nıerbU• 
edi d Hakikatin hayali .•. Fevkalade tablolar ... Mükemmel mevıu mun ıırkadııı:.larına ve mektup ve tel• 

yor u. Suçlular bunu reddettiler şıyan bu emrin altına vali namına OLDU ---;- 1' 

Ve : ikinci şube müdürü Necatinin imza • küre teessürümüz mani olduğundall R A M O N A 
grafla bizi sayanlara ayrı ayrı teşeı-· 

- Osmanm kaçakçtlrktan sabıkası smı ve bir köşesine de üçüncü şu.be BaZJ aileler yanında. mürebbiyelik muhterem gazetenizin tavassutuntl 
vardır. Kendisini yakaJadığmuz için müdürUnün (M) paragrafuıı yazmış. yapan Jozefin isminde genç bir kız, Fransızca sözlü şahe.ser. Oynıyanlar: rica ederiz. 

- tir geçenlerde polise hakaret ettiği için LORE DON A-an;.r<Y'J'r.. ·...+esi mugber olmuştur. Şimdi bize ütira · TTA YOUNG - ".L.CIV.rıc. Validesi Hemşiresi Teyzesi Enıı;ı~ 
ediyor, dediler. Ali, bu emri Beykoz ikinci komiseri asliye dördüncü ooza mahkemesi ta • Tamamen ve tabii renkli ilk film. Sinema tekniğinin ıııon merhalesi Sıdıka Mualla Zehra MUnir 

M h k Necatiye vermiş ve kaymakam İh • rafından üç gün hapse mahkfun ol • Bu perşembe akşamı 
u a eme, şahitlerin ça.ğırılması san da müzekkereyi Beykoz birinci muştu. ŞEHlR TiYATROSU DRAM KısMI 

!çin talik edildi· k · r·· h al pn· ti B k Jozefin hapi.sanede yatıp çıkmJŞ ve s A R A y eas.t 

yanan Çocuk i.~E;~~:fı:±;:I~; ~v;:it.:an~~~=.~·.;~ ~:~ SinemaBında ~liıııııııııııı.ı'ı'ıııı'ıllıll1~' :KB~:~n!HAFI'a::~~-:ı; 1 A 
Fakat biraz sonra üçüncü şube bunun yine ayni mahkeme huzuruna çıkartl. ~ 

Dün Öldü sahte müzekkereyle kendi kendisini mıştır. ~•••••••••••••••• ... ••••••••# 
memur tayin ettiğini öğrenmiş ve Şahitler, Alman matmazelin h!.ka • llllllUI W. Shakespeart 

!i\"rapcamiinde oturan Lır" kadın Ne. derhal yaka'-._ tmıştır. - _. __________ _________________ .. 'N~-k . s .h Bedri a··ımil 

vin isminde bir yaşındaki çocuğunu 

kanape üzerinde bırakmış ve aşağıya 
inmiştir. Çocuk oynarken kanapenin 
önündeki mangala düşmüş ve yandı. 
ğı için de dün ölmüştür. MUddeiumu. 
milik, tahkikata başlamış ve tabibi • 
adli Enver Karanı göndererek cesedi 
muayene ettirmiştir • 

u "" ret ettigini söylediler. Matmazel bü • r · • • ıır çesı: enı a· o 
Dün mahkemede Beykoz birinci ko tün bu şahitlikleri: Göntilleri okşayan musiki 

miseri Ahmet Şevket şahit olarak _ Ben sarhoştum. Ne yaptığın:u Gözleri kamaştıran ihtişam 
dinlendi, dedi ki : Orijinal ve hakiki danslar 

Halkevinde Konferans 
Eminönü Halkevinden: 

Ar 1 b"zd al bilmiyordum. Fakat polise hakaret Nefis ve emsalsiz bir 
- ı evve ce ı e ç ışıyordu. tti _. . tm klind edd t mevzu 23 - 3. 937 salı g!inU Evimizin~ 

ğaloğlundaki merkez salonunda. pro · 
Dr. Musafa Hayrullah tarafındsJl 
(Keyif verici zehirlerle mücadele) 
mevzulu bir konferans verilecektif· 

Sonra kaydi terkin edileli B' .. e gımı zanne em, şe e r e • 
' . • u- gun ti 

kendıslnı Beykozda sivil olarak gör. 
Müddeiumumi, suçluya ceza veril. S ON RU MBA 

düm. Bana Anicaraya gittiğini, "ce -
vazı istihdam kararı aldığını,, yine 
Beykoza tayin edileceğini söyledi. İki 

gün sonra da ben vazifede iken tayin 
emrini komiser Necatiye getirmiş ve 
kayma.kam da bize havale etmiştir. 

Matbu başlıklı tezkerenin altında va. 
li namına ikinci şube müdüıi.i Necati. 
nin imzası, bir kö~esinde de üçüncü 

mesini istedi. Fransıca sözlü ve orijinal şa.r kılı şaheser. Baş rollerde. 
Bu konferans bütün yurttaşlara I" 

çıktır. 
Mahkeme, Joz.efini, bir ay on gün CAROL LOMBARD - JORJ RAFT 

hapse ve 30 lira para cezasına malı • t önümüzdeki PERŞEMBE M EL E Kte Bir Ay Hapse 

Mahkum Oldu kum etti. Ve hakaretin vazife halinde •--PAR ı· S •••••, 
vuku bulduğunu na.zan itibara alarak # # 

Niyazi isminde sabıkalı yankesici • 
Jerden birisi evvelisi gün gece saat 
23 te 'l'opkapıda. bekçiye silah çekmiş 

cezayı 17 gün hapse ve 17 lira para •••••••• •••••••••••••••••• 1937 SERGiSiNE 
cezasına indirdi. 

dana çıkardı.,, ve sonra da evine ıkaçmıştrr. TopkapI 
komiseri kendisini evinden karakola 
davet ettiği z.ama.n da komiserin ya. 
kasını yırtmış ve 'bekçiyi de elinden 
hafifçe yaralamıştır. Asliye dördüncü 
ceza mahkemesi dün Niyaziye bir ay 
on gün hapis cezası verdi ve derhal 
tevkif etti. 

şube müdUrtinün (M) pragrafı var • 
dı. 

Daha. sonra, ehli ~un mUzek • 
kere üzerinde yaptığı tetkikatı gö8te-

Derhal müzekkereyi kısmı idari ko

miserliğine havale ettim. Oradan işe 
başladığını malmüdürlüğüne ve üçün_ 

eti şube müdürlüğüne yazacaktık. ,, 

ren rapor okundu. Bu rapora göre, 
imzaların taklit olduğu ilk bakışta an 
!aşılabilirdi • 

Emniyet direıktörltiğünün suçlu Ali 
hakkında ikinci bir sahtekarlık dava. 

Bundan sonra. reisin bu emirle 13. sı açtığı ve evrakının da dördüncü 
şubede bulunduğu mahkemeye ihbar 
edilmişti. 

Kumar Oynarken 
Tutuldular 

Tahtakalede bir arsada zarla ku • 
mar oyruyan dört kişi tutulmuştur. 

Galatada Abdürrahi.min kahvesinde 
kumar oynayan Niko ve Di.mitri de 
cürmümeşhut halinde yakalanmışlar. 
dır. 

Alinin maaş alıp alanııyacağı hakkın 
daki muhtelü suallerine de şahit şöy. 

le cevap verdi : İddiaya göre, Ali kaydi terkin edL 
lirken yine mezuniyet aldığı bir rapo 
ru tahrif etmiştir. Mahkemenin dör. 
düncü istintak hakimliğinden istediği 
maliimata cevap verilmediği için mu. 
hakeme talik edildi . 

"- MalmüdürlliğUne yazılan mü • 
zekkere ile belki maaş alabilirdi. Fa. 
kat üçüncü şubeye miUekkere yaza. 
rak kendisine depodan silah veriline. 
sini istiyecektik. Ovakit iş yine mey_ 

Şimdi camün avlusunda. Karanlığın kesafetine 
rağmen soldaki camün beyaz silüeti kubbesile son 
cemaat yerinin sütunlarile mina.resile hep seçiliyor 
daha doğrusu seziliyor. 

Kapının iki yanındaki mezar ıa,Jarı, saf, saf dizil· 
miş kavuklu nedimler gibi. Sanki ona el pençe divan 
durup onu hürmetle karşılıyorlar. 

Bu karanlığın tam ortasında; şadırvan beyaz bir 
küme gibi.. Mahmut bu beyaz kesafete doğru ilerle
dikçe su sesini daha yakından duyuyor. 

Şadırvanın önünde diz çöktü. Bütün gUn güneşin 
hararetini emmiş olan mermerler hala sıcacık ..• 

Evet, gecenin bu ilerlemiş .saatinde bile~sıcak şehri 
kavuruyor .. İstanbulun taşı toprağı hüm.malı bir has 
tanın vücudü gibi yanıyor. 

Mahmut ellerini suya dÔğru uzatıyor. Su avucu -
nun içine doldukça bütün vücudü hazzından ürperi· 
yor. Evvela bu serin su ile ellerini, kollarını, yüzünU, 
başını ve boynunu yıkıyor sonra ağzını suya yak. 
laştırarak kana, kana içiyor. 

Böyle iyice l!lerinledikten, suy!. kandıktan 

ıonra yerinden doğruluyor. Ve yerinden doğrulunca 
gayriihtiyari silkinerek geri çekiliyor. 

Çünkü kimsesiz zannettiği bu avluda birdenbire 
peyda oluveren bir adam .. İnce vücutiü, uzun boylu 
bir adam tam karşısında duruyor. 

Karşısında duran adam bu a.ni karşılaf}ıştan en ha. 
tif bir şekilde şaşırmadı. 

Ya onu daha evvelden görmüş ,,.e ona doğru yak
laşmış olacak, yahutta vücudünün hi9bir refleks'i 
kalmamış. 

Mahmut düşUnUyor: 11Bekçi galiba!..,, Fakat ka • 
ranlık içinde onun şeklini görmek için inat eden göz. 
leri kıyafetini seçebiliyor: 

"Bir serseri olacak.,, 
Öteki ağır, ağır konuşan yorgun bir 11esle: 
- Burası nire ağam? 
Mahmut cevap veriyor: 
- Farkında değilim. 

Uzun boylu adam; çok yorgunm~ gibi Bık ıık ne-
.tes alarak konuşuyor: 

No. 12 

- Kuzum ağam bana koıunu verir mısın ·t 
- Ne istiyorsun ? 
- Ona tutunup ta yere eğileceğim... Su içmek 

için .. 
Sonra. ilave ediyor, 
- Bugiin hastaneden çıktım.. Sakatım .. Bir ayağı 

mı yeni kestiler. 
- Geçmiş olsun! 
Mahmut karanlığın içerisinde daha dikkatle baka.. 

rak onun sözünün doğru olup olmadığını anlamak 
istiyor. 

- Haydi gir koluma arkadaş. 
Yabancı elindeki deynekle beraıber onun koluna 

yapışıyor. Hep soluyarak konuşuyor: 
-Daha. sonraları elbette alışacağım amma şimdi 

karanlıkta yere düşeceğim giıbi geliyor .•. Bir türlü 
kendimi kullanamıyorum. Tek ayakla, bu deynek. 
le yeni yürüyen enceklere döndüm. BUtün gün de 
tek bacakla dolaşıp durdum. Öyle yorgunum ki .. 

Sakat adam ekşi, ekşi ter kokuyor. İkisi bir.ilkte 
karanlıkta yere doğru eğiliyorlar. Ve eğilirlerken de 
o söyleniyor: 

- Guya !.stanbula para kazanmıya. geldik, üstelik 
bir bacak bırakıp gidiyoruz. 

Yere yerleşince; ellerini musluğa doğru ~atıyor 
ve musluktan avuçlar.na doldurduğu ıulm pa.rmak 
larınm araeında.n ve dudakla.rınm yanındaıı çeneetne 
doğru akıta. akıta içiriyor: 

"Nekadar susamış,, Onun bu eusuzluğunun 
şiddetini görmek Mahmude. Nazlıyı hatırlatıyor. Ve 
içi bir 1U11uzluk ezasile dolarak Nazlıyı dü~ünüyor. 

Suyunu içmiş olan l!la.kat a.dam şimdi Mahmudu:ti 
yapt?ğı gibi birkaç avw~ ıuyu yüzüne 11erpiyor, l!IOn· 

ra başını Mahmuda dönerek: 

--........................................ , NA TTA Yann akşam ~ı 
Zengin ve idareli programJ.annJ 

hazırladı 
Hoş iki saa.t geçirmek için 

KüÇOK SEYAHAT: 

Pariı - Milano - Belgrad SIJHER 
Sinemasına BüYüK SEYAHAT: 

gidecek ve şayanı perestiş yıldız 
DAN1ELLE DARR!EUX'niln 

sevimli PİERRE MlNGAND ile 

Pariı - Londra - Niı -
Montekarlo - Roma - Ber 
lin - Hamburg - Bükref 

beraber en son temsil ettiği LÜKS VAPURLAR 

PARiSLi KIZ 
Birinci, ikinci, üçüncü mevkiler 
rafsilat: NATTA seyahat acen· 
taJarı, Galatasaray. Telgr. NAT· 
TA - Tel. 44.913-44914 

Gençlik, şarkı ve danslarla dolu na '.'is komedi tnilzakalini göreceksiniz. __________________ , ___________ # 

, ............... , 

Yazan: .SUAT DERViŞ 
- Ne bekliyorsun diyor, sen buıanın bekçisi mi-

• ? 
sın .. 

- Bayır buranın bekçisi filan değilim. Seni tekrar 
kaldırmak için bekledim, 

öteki köy çocugu !aubaliliğile hiçbir mukaddime 
yapmıya lüzum görmeden konuşuyor. 

- Hele şükür ... Ben de seni ut:.ı:i.~ı filan sandı idiın 
de yüreğim oynamıştı. Sana bir şey söyleyim mi? 
Ben bu gece burada yatmak istiyorum .. Acaba bura 
da ya.tsam kimse bir şey der mi?.. . 

- Zannetmem ... Burası eski bir camıe benziyor 
bekçjsi filan yok galiba!. .. 

"Öteki geniş bir nefe.s alıyor: 
- Demin dedim ya .• Bugün hastaneden çıktını Uç 

aydır yatıyorum ... Ha.staneden belediye seni köyüne 
yollar dediler.. Amma bugün boş yere bekle
dim .. Bizim memlekete değil onlann şuradan şuraya 
yollamıya ne paraları ne de gönülleri var .. Akşama 
kadar durdum. 11Hele bir yol haftaya uğra inşallah 
göndeririz,, dediler. . 

Mahmut ta yere diz çökmüş. Kalkıp gıtrnek için O· 

nun sözünü kesmesini bekliyor.ötekinin lafı kısa kes 
miye niyeti yok, içini boşaltın.ak istiyen bir insan za
afiyle yanındaki yabancı uzaklaşmadan evvel sözü. 
nü bitirmek için çabuk, çabuk, konuşarak anlatıyor; 

- Gurbet illerinde on parasız, arkadaşsız, tek 
ayaklı dolaşmak ne bela! Anamgile meırtup yazdır. 
dmı. Hastabakıcnırna verdim. Elbette atmıştır, lnşaı. 
lab. Bizim Tahtakalede kahve var. Tosunun kahvesi 
orada bizim meml~ketUler bulunur. Akşam oraya bir 
boy uğradım .. Bir tamdık bulamadım .•. UstUmde de 
para. yok yatamadım •.. tst.anlbulu dolaşmaktan der • 
manrm kfllmadı ..• Daha değnekle yürümiye de alışık 
değilim, .. Açlıktan daha. zorum yok, içim ye-

mek istemiyor amma ttitünsüzlüğe pek dayanamıyo· 
rum .. 

Ve itiyadma esir bir insan zilletiyle sakat adam 
tanımadığı adama soruyor; 

-- Tütünün var mı arkadaş. 
Mahmut: "Yok,, demiye utandığı için yalan söy• 

lUyor: 
- Kullanmam. 
- Ne iyi kullanmamak .. Ben kullanrrrm .. Hast8" 

nede genç bir hekim vardı. Eksik olmasın o hergil.D 
bana getiriyordu. Bugün taburcu olduk o da bitti ... 

Ve tekrarlıyor: 
- Parasız gurbet illerde kalmak pek güç 
Mahmut onun sözlerini dikkatle dinlemediği hal• 

de onunla konuşmıya başlıyor: 
- Bu kaza nerede geldi başına? 
- Istanbulda. 

- btanbula neden geldin. Su mu çrlcmıştT klSyUll• 
de. Tarlanda çalışamadın mı f 

- Siz şehirliler tarla, tarla dersiniz ne tarlası ... 
Bir avuç torpak a.ltıbaş nüfus.,. Hangi birimizi do
yurur .•• Bıldır iki hayvan almıştık. Çelepçiye borÇ· 
landık .. Güzün taksiti veremedik. Hayvanı da aldı ~e 
ri. Amma ... iyi bakmamışsın, zayıflatmışsm gi~ ma 
haneler etti, sattığı fiyata geri almadı hem hayvan 
gitti elden, hem üstelik ona bir yol borçlu kaldık. BU 
yaz icraya vermiş bizi bir de yol parası gelince 
ne yapacağımı şaşırdım. 

Bizim uşaklar: lstanbula bir yol git orada 
pavrikalard& iş çok dediler .• Attım heybemi omuzu• 
ma bizim memleketten Çakırların Abdi ile yola çık 
trk. Ta.hta.ka.lede bir kahve var., oraya indik. Birka.9 
ay boşta gezdikten ıonra taµı ümidimizde karnımız· 
da kalmış köye dönerken birdenbire bir ı, bulduk .. 
Dokum& pavrikaınnda... Biz acemi olduğumuz için 
bizi yirmi be11 kuruşa aldılar. Ben yUn denklerini sır 
tımda taşıyordum. Ağır denkler kimbilir elli okkS 
mıdır n~dir? Amm~ ne olacak biz de delikanlJ:'PI 
bunları ttıtıyan kadxnla.r bile vardı uamızda gUÇ 
t, değildi. Kara. bahtım buraya da yetişti. 

ı Arkası var) 
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TAN 
Gündelik Gazete 

BAŞMUHARRiRi 

Ahmet Emin YALMAN 

'~N'ın hedefi: Haberde, fi· 
tiltde, her §eyde teiniz, dü· 
~ •t, samimi olmak, kariin 
~lesi olmıya çalışmaktır. 

~NUN MESELELERi 
............ ''N----------

e pro • ne de anti 
l' il 

bty e.nı Japon Dış Bakanı Sato, 80D 

'ebe llıatında So\')"et - Japon müna.. 
~~ tJerinden balı ederek, So\')"et 
t~'a §ayet ''Komint.ern,, den vaz • 
~ ikJ büyük de\'let arasındaki 
% betlerin çok da.ha kolay ve 
tıı,_~ dUzeleceğinl bUdirmişti. Bu 
~ Japonya dı mdA da bazJ taraf. 
~ula.cağından ştiphe etmemek 

l' . 
t llnız, bugünktl Jdeolojik ,.e emper. 
~ çarpışmalar ıka.rşısında, bunlar 
ta nda insaflı bir folakJd \'e kara. 
:ıt~.'"annak lstfye.nler için, Japon I>ı 
~ınm bu beyanatı, pek bir taraf. 
t lr görü. ti aksettirse gerektir. E • 
ilet' '•L· . A 

lltı n.omıntern,, me,·cut yegane bey. 
~ tn.lleJ mistik olsaydı, onun faall • 
t etı~den hoşlanmıyan dünya i~in, 
~like de, yalnız ondan ibaret kalır. 

· llaJdkat, böyle değildir . 

lt~~lkat, birkaç mistik ve blrk~ 
~ like karşısında bulunmakta oldu • 

Uz merkezindedir .,, 

~ tğer, bir tllrlU ortadan kalkmak 

~ İttnlyen emperyallzmf, hangi renk. 

~hırsa olsun hlr yana bırakırsak, 
lııe Unlmıin yanında bir de fa.5fzmln 
b \•eut olduğunu \"e dün onun ~·an • 
ğı gfbı bugün de hunun kendl~i bU. 
~ kafalara n büttln milletlere ka • 
~~.ettirmek L'tediğini inkar edeme • 

ıı .. ~~lstikler, kerull na...yonal "mll'lnn 
~11nde trnldıklan mUddet(e muhte. 
~illrler. Fakat dışnn!'lı ile l~erlsf a. 
İti ~lltda fark görmekten kendilerini 
~il! ta ~ni gördükleri gUn, nziyet 
thaı deği lr • 

Öyle memleketler nrdır \'e bun -

~n "İçhanş,, ve ''Dışba.nş,, sevgi • 
11 o kadar sağlam \"e samimidir ki 

<ld, 'l'ürklye, bu memle.ketlen'len bl -l'I • 
,ıllr) bunlar ne komünist ne de fa • 
~t olmak arzusuncladır. Kendllerine 
~ı böyle bir mukanmeti gören fld 
~tık, son yıllarda, endirekt bir ;\·ol 
~erek u )·ahut bu memlf'lketf antl • 
~st. yahut antt • komünist cepheye 
lllruıdemek ı tiyorlar • 

l'aııJ, kendi akidelerine çekeome • 
Mııee, öteki akideye karşı teşekkUI 
~~k cephenin içine almak istiyor. 

liu karşılıklı faa.llyet, şu yahut bu 
"1llıetı ,ister pro • komünist, yahut 
~l'Q • f~l t, ister anti - komünist~ 
hJıut antt • faşist yapmak istesin, 
bıt faa.Iiyete ~tekleri haricinde mev. 
~ kılınan memleketler için, 8..'}ikar ki 
ı:. r tehlike ifade etmektedir. Bu telt. 
<(!{~ nedirf Bunu uzun hoylu anlat • 
~ Iiizum yoktur. Bir tarafm dl. 
tet taraf hakkında söylediklerini 
t~en ge!:lrerek objektif bir elekten 
~~ek, bunu anlamak n ideolojik 
~~beterin 1*kkillilne mini olmak 
:::~n büyük demokrasilere hak ver. 

kifidlr. , 
hış Bakan Sat-Onun söylediklerine 

~lince, buna kar,ı da §U söylenebillr 
• ban,ı senn dünya n insanlığı, 

'-dece Komlntem hakkmdakt temi -
~t tatmin etmese ,;erektir. Mesela 
t İlh"8Sa "Uzak Şark,. ta, Komln. 
el'tı'ln faaliyeti kadar Japon emper. 
tllliınılnln de ne zaman ,.e hangi 
'1olq4.<la duracağı, herkesin ağzında 
(I~ bir sualdir. 

Burhan BELGE 

Belediye 90 Bin Lirayı 1
' 

Evkafa Vermiyecek 
~ lstanbul sokaklarından ekserisinin 
it al{tiyle e.rsa olduğunu ileri süren ev. 
l ~ idaresi, belediyeden bu sokaklar 
~ mukataa vergisi istemişti. Bele • 
t ~e. yekunu 90 bin lira tutan bu pa.-
a~ vermekten imtina ettiği için me. 
~e diğer pUrilzlü işlerle beraber ha. 
~trı komisyonuna havale edilmişti. 
l ke:ın komisyonu verdiği kararlar 
G tasında bu mesele hakkında da bele. 
b 1Ye lehine hUkUm vermiştir. Bu iti -
(!Qarıa bclediye bu 90 bin lirayı Evkafa 

eıncyecektiı • 

T A \J j ...................................................................................... i 
i iLIM VE FEN DÜNYASINDA İ 
: ...............•..........•.•.•......... ....•...... : ................................. . 

TENASULDE VERASETİ 
SIRLARI ANLASILIYOR 

Mendelizm Nedir? 

iHz, Üçüz, Be siz 
' 

Kardeşler Kaç Türlüdür? 

\ 
........................................................................ . 

Yazan: 

1 Rauf A. Hotinli 
......................................................................... 

l\.r ebat olsun, hayvan. ol 
1 ~ sun, yaşayan uzvıyet 

!erde veraset meselesine dair 
ge~en haftaki müsahabede ( 1) 
görüldüğü gibi· hayatın bu 
pek merak uyandıran muam 
masını keşif için yaprlan araş 
tırmalar bu sırrın erkeğin ve 
dişinin tenasül hücreı erinde 

ki kromozomlarda mündemic 
bulunduğu neticesine varmış 
tır. Umarını ki Prof. Th. Mor 
gan tarafından sirke sineklerin 
de dölün neden dolayı erkek 
ve yahut dişi olduğuna dair ya 
pılan müşahede ve tecrübeler 
okuyucular tarafından layık 

oldukları dikkatle takip edil 
miştir. 

Hayatiyatta veraset yalnız dö!Ur 
cinsiyet mesele-sinden ibaret de -
ğildir. Boy, renk, göz, saç, kan 
gibi bünyenin bütün vasıflarına 

taalluk eden geniş ve karışık bir 
meseledir. Hatta duygu ve fikir 
sahalarında da verasetin ehemmi
yetli bir amil teşkil ettiğine kail 
olmak yanlış bir zehap olmaz. 

kesbedeceği aşikardır. Hele tena
sül hücreleri çok sayıda türlü tür
lü miraslarla yüklü kromozomları 
ihtiva eden hayvanlarda çözülmesi 
hayli güç bir diiğUm şeklini alır. 
Bununla beraber, ynşıyan uzviyet
lerde umumi mahiyette iki vera
set kanunu keşfcdilmistir ki. ha -
yatiyatta mendelizm diye maruf
tur. 

Bu J<a"lunlardan birish'e "'Öre: 
Yekdiğerinden yalnız bir t ek va
sıf ile ayrılan iki fert tesalüp ~t-

I Şema - 1 J Bir kül rengi ve bir beyaz fa renin tesalübün
den yeti§en melez nesil ve bu melez neslin ~:ftle§mcsile 

yetiıen ikinci nesil 

1..·~ 
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I ~ema - 2 J Dir beyaz ve bir melez faren in t~safübünden 
ycti§en yarısı beyaz yarısı külrcngi nesil 

s ert ve 3 - Kısa tüylli bir kobay 
ile tesalübünden yetişen melezler· 
de bu altı vasfın sekiz tUrlü karış· 
tığı görülür: 

1 - Kara - Sert - Kısa; 

2 - Ak - Sert - Kısa; ila ... 
<Şema - 3) tenasül hücrelerin-

de kara, ak ve sert ,yumuşdt vc.eıf. 

lan bulunan iki melez kobayın 

çiftleşmesinden çıkacak döllerdeki 
veraset halitalarmı gösterir. 

Milyonlarca senelerden beri he 
sapsız tesalUplerln mahsu

lü olan insanlarda bu veraset me· 
selesinin ne kadar kanşık bir ma
hiyet arzettlğini izaha hacet yok
tur sanınz. 

Bir Fransız biyolojiste göre. her 
insanın 225 trilyon türlU kardeşi 
olabilirmiş! 

Çocuklarda babayı, anayı bir 
veya birkaç göbek yukarı bir ceddi 
andıran benzerlikler seçilmekte -
dir. Bu benzerliklerin birtakım ka 
nunlara tabi bulunması zaruridir. 

(Şema • 3 J ikisinin de fPnas ül hücre:erinde kara 110 , 
ak I A J, sert 1 S J ve yumu§ak " Y" amiller bulunan iki 
melez kobayın t esalübünden çıkan döllerin t enasül 

Bununla beraber insanların te
nasUIUnde veraset kanunlarından 

ameh bir surette istüade edilmesi 

ihtiruı.li yok dcğildır. Bu sayede, 
sık sık yani galip mahiyette bu na
kıse arzedeıı oır nesıJdeu oakisesız 
olaralt yetişen bir ferdin tama
mile salim o.duğuna evlat ve atı· 

fadı.un salim kaıacnğ .. ıa, halbuı . 
galip mahiyette olmıyan bir na
kise arzeden bir nesilden yetişeıı 
ve zahiren salim görünen bir fer
dın evUi.Ua.rında ve hafitlerinde o 
nakisenin tekerrür edeceğine hük
medilebllmektedir. 

Bu tabiat knnunlarını keş -
!etmek için fenni mahiyet

te ilk müşahedeler ve tecrübeler 
geçen asnn son yarısında eski A
vusturya imparatorluğunun Brünn 
- Bugünkü Çeltoslovakyanın 
Bmo - şehrinde Çehli bir papaz 
Gregor Mendel (1822 - 1884) tara
fından yapılmı~tır. 

hücrelerinde mündemiç amiller 

Mende! kilisenin yanında zaviye

sinin bahçesinde yetiştirdiği muh
telif nevilerden nohutlar arasında 

erkdt çiçeklerin tena.suı tozile di. 
~d çiçekleri telkih ederek melez ne
batlar yetiştirmiş ve bµnlar da i
ki muhtelif nevin irsi tesirlerini 
incelemiş. 

Evvela yalnız bir tek vasfın, bi-
ri boylu ve biri bodur iki nebat a
rasında. "boy,, vasfının tevarUsü
nü tıcelemiş ve görmUş ki, böyle 
bir tesallüp ile ilk nesilde yalnız 
orta boylu melezler yetişiyor; 
fakat bu melezlerin kendi arala • 
rında ilkah ile yetişen kinci nesil 
nebatiarda Uç uzun boyluya mu
kabil bir kısa boylu yetişiyor ve 
bu kısa boylu nebatlar, başka ne-

tirildiği vakit ilk nesilde yetişen 
bütün melezler biribirine benzer
ler. Ya ana ve baba arasında orta. 
bir tipte ve yahut ana ve babadan 
birinin hakimiyetini gösteren bir 
tipte olurlar. Fakat bu melezlerin 
kendi aralarında çiftle9melerile 
yetL,en ikinci neslin dörtte biri 
sırf ana , dörtte biri srrf baba tipin 
de ve yansı da yine melez - Hyb
ride- bir tipte olur. Bu melezle
rin kendi aralarındaki tenasUI döl
lerinde tıpkı ikinci nesildeki neti
ce husule gelir. 

D emek ki, ana ve babaya 
mahsus vasıflar dölde ta

mamile karışıp hususiyetlerini kay 
betmiyorlar. Yani erkek ve dişi 

tenasül hücrelerinin kromozomları 
ilkahtan sonra yumurtada birleş

mekle beraber o yumurtadan ye
tişen dölün tenasül hücrelerinde 
istiklallerini muhafaza ediyorlar 
ve torunlarda muayyen bir kanun 
dairesinde tekrar meydana çıkıyor 
Iar. Yalnız vasıfların bir kısmı, 

mesela renk hususunda açık renge 
vilerle karıştırılm~zla1:6~· nıUtea- nisbetle koyu renk, boyda kısa ba-
kıp nesillerde Şekıllerını muhafa- . b · . . . . ya nısbetle uzun oy, tüyde yumu.. 
za edıyorlar. Lakin ıkinci neshn ak tU e nisbetle sert tU ali bir 
U bo l b tından ''alnız t• · · ş y Y g p 

c; Y u ne a J •• • ırısı mahivet arıcderek verasetle daha 
müteakıp nesillerde şeklını muha- k b" · bette t h.. a· 

ğ ld 
d' w "k' ... ü sı ır nıs eza ur c ıyor. 

faza etti i ha e ı~er 1 181• uç n- Tabii. galip mahiyette olmıyan ' 'a -
cil nesilde -Tıpkı ılk neshn me- sıflar da daha sevrek surette mey-

• w 'b" d""rtt b" J lezlerınde oldugu gı ı- 0 e ır dana çıkıyorlar. Vcrasette, vasıf-
kısa ve dörtte Uç uzun boylu ye - lann bu galip ve zayıf mahivetle-
tistiriyor ve bundan sonraki me - . ühi b'ır rol kt dw · • . rı m m oynama a ır. 
lezler arasındakı nesıllerde evvel-
ki neticeler aynile tekerrür edi • Bir misal alalım : (Şema - 1) 
yor. de görUldüğü gibi bir beyaz fare 

V erıı~et yalnız bir vMıf hRk
kında araştırılmayıp tabi

atte görüldüğU gibi muhtelif va
sıflar arasında incelenirse mese -
lenin oldukca karışık bir mahiyet 

ile bir kill rengi farenin tesalübile 
yetişen melez farelerin hepsi ilk 
nesilde, galip vasfın tesirile, kül 
rengi oluyor: fakat beyaz renk te, 
ufak dairelerle gösteril~n tenasül 
hücrelerinde mahfuz kalıyor ve 

bu melezlerin kendi aralarında çift 
leşmelerile doğan ikinci nesil fa. 
relerinin dörtte üçü kül rengi ve 
dörtte biri beyaz oluyor. Lakin bu 
kül rengi farelerin tenasiil hUcre 
lerinin şemalarına bakılırsa göri.iJu 
ki, bunlardan yalnız biri tam kül 
rengindedir. İkisi melezdir. Bun
lar aralarında çiftleştikleri vakit, 
tıpkı ikinci nesilde olduğu gibi, 
dörtte üçü kül rengi \'e dörtte bi
ri beyaz yavrular yetiştirirler. 

Böyle bir melez ikinci nesilde 
yetişen tam bir beyaz fare ile ~ift
leşirse (Şema - 2) de görüldüğü 
gibi yavruların yarısı kül rengi ve 
yarısı beyaz olur. 

Hulasa, Mendelin birinci kanu

nu anadan ve babadan tevarüs e
dilmiş vasıfların evlat ve ahfatta 
istiklallerini muhafaza ederek mu . 
ayyen bir surette meydana çıktık
larını gösterir. 

G eçen misallerde, meseleyi 
basit \'e kolay anlaşılır bir 

şekilde arzetmek için, ana ve baba 
arasında yalnız bir vasıf ayırdı bu
lunduğunu farzetmiştik . Halbuki 
tabii hallerde ana ve baba arasın
da biribirinden farklı pek çok va
sıflar bulunması zaruridir. Vera -
sette bu \'asıflar döllere toptan bir 
kül halinde mi, yoksa her vasıf is
tiklalini muhafaza ederek ayrı ay
rı mı intikal eder? 

Müşahedeler ve tecrübeler bu 
muhtelif vasıfların döllere biribi
rinden ayrı ve tamamile müstakil 
bir surette intikal ettiklerini tUr
lü türlü halitalar husule getirdik
lerini göstermektedir ki. mende -
lizmin ikinci kanunu da budur. 

Mesela: 1 - Ak renkli. 2 -
Yumuşak ve 3 - Uzun tüylü bir 
kobayın 1 - Kara renkli, 2 -

Hissi ve fikri veraset hakkında 
henüz muayyen bir neticeye va
rı!nmamıştır. Yalnız "manevi,, un
vanı altında toplayabileceğimiz bu 
verasette nakiselerin yeis verıcı 
bir ittiratla tekerrür ettiği ve fa
kat meziyetlerden, yüksek vasıf -
!ardan e\'lat ve ahfada hemen hiç 
bir miras intikal etmediği görUI -"" 
mektedir! 

Vere.set mekanizmnsmın keş
fine kadar hayvan dölle -

rinde erkeklik ve dişiliğin ana rah 
mindc ceninin oldukça inkişaf et
miş bir safhasına takarrür ettiği 
zannaolunurdu. Kromzomlann te
nasüldcki rollerinin meydana çı
kanlmasile anlaşıldı ki, dölUn cin
siyeti. geçen haftaki mUsahabede 
görüldüğU Uzere, ana ve babanın 
tenasUI hUcrelerinin birleşmesinden 
husule gelen yumurta da takarrür 
Efmektedir . 

Hatta bu yolda biraz daha ileri 
gidilerek bir batında doğan ikiz, U
çUz ilA.... kardeşlerin iki suretle 
vücude geldikleri anlaşılmıştır. 

Bunların bir kısmı tek bir yu -
murtanın ilkahtan sonrn ikiye. U
çe, satta dörde, beşe bölUnerek 
her kısımda tam bir yavru yetiş -
mesile vUcude gelmektedir ki, bu 
nevi kardeşler biribirine çok ben
zerler ve hepsi erkek veya kız o
lur. Di~er bir kısım da birkaç yu-

5 

Üniversite Bir 

Manastır mıdır? 
VniHrsle rektörü, musikinin um 

versiteye ginn ini menetmiş. ReJ..."tö 
rün kana.atma göre, "bir ilim muhiti 
olan Uni\'erslteye e,ı?;Ie.nce \'e zevk va 
sıtası olan mu ikJ" giremez. Profesör 
le.r \ 'C talebe bu fikirde değiller .. Bun 
lara göre mu.siki bir snn'attır ve üni 
versite~·e girebilir. Ben talebe ve pro 
fesörlerln tarnfmclayım. 

• 
Katolik klisesi ile protestan klis~J 

ara mda bu musfül me ele ·i on do. 
kuzııneu a..;nn onlanna doğru bir 
müna7.aa sebebi o!muştu. Katolik 
kJisesi musikinin haram olduğunu, 
mukadde ... bir yerele musiki çalmamı 
yaeağını iddia ederdi. Protestanlar 
on dokuzuncu nsırtln musikiyi, yirmin 
ci n ırda dan ı kliseye soktular. Kn 
tolik kiliseleri ıı~ ıa musildyi reddeder 
ler, katolik manastırlıınncla kadın, 

i~.ki, mus:ki nyn.J derecede mczmum. 
dur. 

• t ni\'erslte hir m:mnst•r ,yahut bir 
kat.olik kllsesi midir.~ Bizim bildiği 

mlze göre bir memleketin ünh•erslto 
si, en ileri fikirlerin lmynndığı yerdir • 
Blllın a inlnlap yapan bir memlr.ko 
tin tekamül merhalesindf', içtimai re 
formlar yaptığı devirlerde.., üniw~rsite 
nin maziyi, tnas ubu, muhafnznkfı.rlı 
~ ~·ılmn inkılarçı tılr \'azlf esi \'ardır. 
Canıiin musikiyi menetmesi, mus·kı. 
nln ancak tarikntlnrda ye r ' ulmas• o 
7.anumki taassubun bir nrticesiydl.Bu 
gün üniversitenin musikiye knpılnnm 
kapam:>sı, her halele dini bir tan u 
bun değil, faknt içtimai bir muhafnza 
knrlı~'ln neticesidir. Oniversitenin 
ileri lınreket!ercle kiltlelere rehber oJ 
ması irap ederken, muhafazakfırl k 
zihniyeti ~ütmcsi ,inkılfipçılılda te -
lif edilemez. 

l\lus:ı'.ıii ze,·k \'e eğl€'Jlce vnsrtnsTy -
mır:;.. Olabilir .. Fakat bedii bir ze\'4C 
ve f'ğ1t>nce .. HPdii zevk \'e e~lence ne. 
den tlniversiteye giremezml .. t'ni • 
versitede km iller verllınr.si dt> be. 
dei bir zr.vk ,.e eğlencedir.. Bir tini. 
vt>rsitenln, bir tem il 'ermes1ni men. 
etmek alnllnrdnıı ~eçebilir mi!. Ze\'k 
ve e~lence, yirminci asır cemiyetleri. 
nin fizik ve moral bir ihti~~~ olnrnk 
kabul etflderi şcylerclir. l~ı·.; din -
darlar gibi, ı;evk ve eğlenceyi ınez • 
mum sayncnk devirleri fersah fersah 
arl<ada bıraktık. Bugün musiki, so -
kaktıı, knliibelcre, !;İngenc çergelrri. 
ne, en yUksek in an cemi~·etlerine, 

en kuvntli bir iht.yaç olarak girmi5. 

t:r . 
Yalnız t~nl\'ersitenin kn9ılnnnı de.. 

ğil, e\'lerimizin, mües l!Selerimlzln, 
to(Jlu yaşadığınuz her yerin kapısını 
mu~ '.ıkiye a~malıyu .... Medeni ve inkı. 
ıftp<'ı bir cemiyet. ldiltüreJ terakkller 
arkasında koşan hir cemiyet musiki. 
~i hiç bir lcö~"' inden kovamaz • 

Arfc., V ,. .. ,-, 

Ekinler Yağmur 

Bekliyor 
Anadolu ve Trakyadan gelen haber

lere gôre, kurak havaların t esiriyle e
kinler ağır büyümektedir. Bugilnlerde 
nisan yağmurlan başlamıyacak olur. 
sa kuraklığın tesiriyle bir klsım kış
lık ekinlerin müteessir olacağı anln.
~ılmaktadır. 

Şüpheli Görülen Ö ··m 
Polis ve adliye şüpheli bir ölü.m tah 

kike.tına elkoymuşlardır. Vezneciler. 
de oturan 35 yaşlannda kunduracı 
Cavit ölmUş, fakat yapılan muayene 
de cesedin morga nakline IUzum gö • 
rülmil§tilr . 

Çemberlitaşta Bir 
Tramvay Kazası 

Vatman Osmanm idaresindooi 
tramvay arabaf'ı Çemb.!rlitaştan ge_ 
çerken tramvajda bulunan maliye me 
murlarmdan Bay !!.~rem .müvazenE'si. 
ni kaybederek düşmUş ve çok ağu c;e_ 
k~de yaralanmıştır. Yaralı Cerrah'"'tı
şa hastanesine kaldırılmıştır. Tahki • 
kat ynpılmaktndır . 

murt.anın ayni zamanda telkir c
dilmesile vUrudE' gelen fkizler U
çUzler v. s. dir ki, bunlar biribl~ı -
ne pek benzemezler ve ekseriya 
cinsleri ba~ka olur. 

( 1) TAN 16 Mart 37. 
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Italya - Avusturya maçı 
niçin tatil 1 

edildi? 
50 bin kişi önünde Viyanada oynanan ttal 

ya-Avusturya maçında hakem oyuncuların ha 

yatlarını tehlikeye sokacak şekilde bir favul silse 

lesi haline girdiğini hissedince ikinci devrenin 

27 icni dakikasında oyunu tatil etmiştir. 

Bu ana kadar Avusturyalılar 2 gol atmış bu 

lunuyorlardı. Birinci golden sonra 1 tal yan oyun 

cularının tehlikeli ve öldürücü f avülleri o kadar 

çoğalmıştır ki Avusturya oyuncuları bir muhare 

be meydanında gibi teker, teker yere serilmeğe 

başlamışlardır. 

İsveçli hakem• bu sertliğe mini olmak için e 

linden geldiği kadar çalışmış ve bir İtalyan oyun 
cusunu sahadan çrkardıktan sonra 1 tal ya aleyhi 
ne verdiği penaltı işi büsbütün kızıştırmıştır. 

Pena! tıyı atarak ikinci golü kazanan A vustur 
yalılar rakipleri tarafından hayatları tehli~eye 

girecek şekilde favüllere maruz kaldıklarından 
nihayet hakem tarafından müsabaka tatil edilmek lritanya ıampiyonu len Frod'fa Londra-
mecburiyetinde kalınmıştır. j da dövüıecelc olan sabılc dünya boks 

Niçin sert oynandı - ıampiyonu Max lear idmanda 

İtalyan futbolünün kalkın SiYAH KAPLAN DA 
ması için idareciler milli gurur 
meselesini ilk propaganda elema 

m olarak kullanmakta idiler. Bu AVRUPAYA GELl.YOR 
itibarla her hangi milli bir maçın 
kaybı ihtimalini· aldıkları terbiye 

itibariyle sükunette kabul edemi Max Bear Britanya <ampiyonu ile Dövücecek 
yen İtalyan futbolcularmm fazla ~ ~ 
ıert oyuna kaçtıkları birçok defa 
lar görülmüştür. 
Aralarında bile öldürücü oyun 

lar oynıyan 1 tal yan futbolculan 
nın Avusturya karşısıncfaki bu ha 
rckftlert lleklenirdi. 

Ankar~da Klüp 
Birleş~eleri 

Ankara, <TAN) - Klüplerin tah
didinde ilk adını olmak üzere Ankara
gücü ile Kınkkale klilplerinin birl~ 
tirildiğini evvelisi gün bUdirmiştim. I 
Diğer klUpler arumda da birleşme 

arzulan göze çarpmaktadır. Çankaya 
ile Demirspor klüplerinin birleşmesi 
de yakındır. 

Gençlel'birliğt, Altmordu ve GU. 
vençspar klüplerinin de çok yakında 
birleşme karan vereceği anlqılmak
tadır. 

Basketbol Hareketleri 
Evvelisi gün voleybol, buketbol fe

derasyonu bqkanı Bay Süreyya.nm 
riya.Setinde hWNSI bir toplantı yapıl
mıştır. 

Toplantıda Vildan Afir, nhami, 
Yahya, Sa.mi, Hamdi, NUshet Abbae, 
Adil Giray, Semerciyan, Ali Sermet, 
Omer Beeim bulunmU§lar, voleybol 
ve baeketbol oyunlannm memleket 
dahilinde yayılması için uzun görilt
meler yapılmıı ve buı kararlar alm-
mıştır. · 

Sabrk dünya boks şampiyonu Maks Bear'ın Amerikadan Lon 
draya geldiğini yazmıştrk. Eski dünya şampiyonunun Londrada 
dSvüşeceği boksör de anlaşılmııtır. 

-ı ~üyük_Britanya ağır siklet şam 
ı pıyonlugunu bundan bir hafta 

evvel kazanmış olan Ben Ford 
Amerikalıya kar,fı ı~caktır. 

Siyah Kaplan GeUyor: 
Siya.h Kaplan llk&biyle anılan 

meşhur zenci boksörü Coe Luiz'in de 
bu yaz ortasında Londraya gelip dö
vüşeceği kat'i olarak haber verilmek
tedir. 

Bu haberi işiten Alman boksörü 
Şimeling dünya şampiyonluğu ıçın 

çarpışmaktan vazgeçmediğini, Luizin 
Avrupa seyahati de zencinin yerini 
kendisine bırakmak Uıtediğine delalet 
ettiğini söylemiştir. 

An karada 
Yapılacak 

Mtisabakalar 
, 'l'llrk Spor Kurumu atletizm fede. 
ruyonu tarafından 19 mayıs tarihi. 

Türle Spor Kurumu Atletizm ne tesadüf eden Atatürk spor bayra
Federasyonu fenni müıa· mı için büyük bir program hazırlan
yf rllğine memur dilen eslcl mıttır. Alınan kararlara göre Anka. 

l<oıucu 1. Ömer leslm ranm yeni stadmda lsta.nbul, lzmir, 

Bes·ım, Tekn·ık Ankara şehirlerinin en kuvvetli atlet· 
leri arasmda atletizm mt18abakalan 

~ Mu·· cavı·r·ı oldu yapılacak ve üd gün devam edecek bu G •• s mi18abakalara takımlar 17 atletle iş. 
uneıli Güreıçiler Amerikalı atletizm antrenarn Lewı tırak ~ecekılerdir. 

MükCifatları Klu··p1er·ıne ıhı paruızlık bahanesiyle battan ısa.. • Teebıt edilen programa göre birin. 
vulmaaı uzerine, Besimin antrenör ta. cı giln 100, 800. 5000, 400 manialı, 

H eli Effil yin edileceği hakkında apar mahafj,. 400 X 4 bayrak, gülle, cirit, yüksek 
e ıye er linde deveran eden pyia nihayet bu- ve uzun atlama müsabakalan yapıla-

Türk. Finlandiya millf maçında en gün tahakkuk etmie bulunuyor. Ha- cakt~r. 
iyi grekoromen güre~ 'l'llrk sporcu- ber aldığımısa. göre, Galatasaray klll- Ilcınci gün 200, 1500, 110 manialı; 
auna Finlandiya fahrt gtneral konso. bil kaptanı Beeim .yüz elli lira aylıkla 10.000, 400, 100 X 4, Uç adım, disk ve 
bumuz tarafından llstünde (Helsing atletizm federasyonunun teknik mil. çekiç atma müsa.baaklan yapılaca.k-
forsta birinciliği kazanan TUrke) i- şa.virliği.ne tayin edilmi§Ur. hr. 
bareli tarihi bir tablo verildiğini ev. Uzun seneler süren dağdağalı spor MUeabakalarda.n sonra puvan iti-
velce yazmıştık. Bu tabloyu memleke- hayatını pek yalcrndan bildiğimiz Be. bariyle birinciliği alan tehir takımına 
timize getirmek şerefine ulaşan BU. simin bir gaye saydığı bu mevkii ib- federuyon tarafmdan mUkifat veri. 
yük Mustafa, kıymetli hediyesini men raz edişi kendi hesabına sevinileoe'k lecektıir • 
•up olduğu Güneş klübüne teberrll bir teY olduğu kadar Amerikalıya 
etmiştir. Tablo, merasimle klübün A- aylı kveremiyeceği için yol veren teş. Mersin Tarsus'u Yendi 
tatUrk köşesine talik edllmiftir. kllA.tm da timdi müşavir kullanabile. Mersin, (TAN) - Menrin tdman 

Finlandiyada yapılan aerbeet gllret cek tahai.8&t tedarik etmit olmaa1 yö- Yurdu ile Tarsuı i dman Yurdu ara. 
mUsa.bakalannda dünya ikinciliğini nünden f erahlanaca.k bir hldieedir. smda yapılan maçı Mersin idman 
muhafaza eden Finlandiya güreşçisi. Ancak, işin en dikkate değer tarafı, Yurdu 5 • 3 kazanmıştır. · 
ni mağlüp eden Yu~uf Allana da Fin- sadece bir pratik koşucu olmaktan 
landiya federasyonu tarafından kıy. ileri gidemiyen Besimin lsveçte ter. allimlik eden şimdiki Türk atletizm 
metli bir gtlmllt tepmi verllmiftlr. Yu. biyel bedeniye tah8il ederek Türkiye. federasyonu reisinin yanına fen mü. 
911f Aslan da bu tepsiyi klttbllne te- de beden terbiyesi hocalan yetietir- p.viri olara.k verilmeeidir. Bu, ıUphe-
Wrll etmiştir. miye mahsul ilim müeueeeeinde mu- iliz Besim için bir eereftir. 

23. 3- 931 .. ~ .. 
H i KAYE 

ETRIM YOLUNDA 
· M iladı lsadan bin, iki bin se-

ne evvel, Karyaya merkez
lik etmiş Etrim şehri harabesini 
gidip bir gezeyim dedim. Rüzgar 
müsaitti. Kayığa atladım. Y etkeni 
açtım. On deniz mili gittikten 
sonra Orak adalanna varacak ve 
adaların karşısındaki çiftlik ko . 
yuna çıkacak, dere tepe bir saat 
kadar yürüyünce kendimi hara -
benin ortasında bulacaktım. 

Dantela gibi girintili çıkıntılı bir 
kıyı boyunda yüksek dağlar, yalın 
uçurumlar sıralanmıştı. Bunlar A
nadolu yaylasının çatık kqlan idi. 

Karya dağlan, yani Pedas dağ
lan işte bunlardı. Buralarda Da
ranın damadı Darvises, Karyanın 
mukavemetine rast gelmi,, Kar -
yalı ve Halikarnash olan Herodo
te göre muharebe pek kanlı ol -
muş İran ordusu parça parça edi
lerek, Darvises te dahil olmak ü -
zere bUtUn İran Userası kılıçtan ge 
çirilmiş. Bu Karyalılardan Homer 
llliyadda bahsediyor. Troy muha. 
rebesinde şehri müdafaa edenler a 
raaında imişler. Hatti bunlprın cen 
gaverliğine hayran kalan Firavni
ler, onlardan bir kısmını Mısıra da 
vet etmişler, ve Memfis şehrinde 

onlara bir mahalle ayırmışlar. 

G ezmek istediğim Etrim ha
rabesi eski Suakela (Kari

yot lisanınca Sua mezar ve Kela 
da Kral demekmiş) şehri yani 
krallar mezan bir Nekropoldu. 
Karyalılara adlarını veren kral 
Karm mezan orada imif. Texier 
küçük Asyasında bu ,ehrin bulu
namadığını yazıyordu. Fakat onu 
otuz sene kadar evvel bir Rus bul 
muştu. Bu şehir, kürei arzın en 
eski şehirlerinin biri!ıi olduğu için 
Amerikada Yale darülfünunu Pro
fesörü Wells'in riyasetinde bir he· 
yet gönderdi. Ertim karadan dört 
saat mesafedeydi. Oysa ki lskende 
ri Kebirin harp arabalarından bi
ri şehrin sokakları Uzerlnde te • 
kerlek dönmemişti. Bodrum bele
diyesinin ihtiyar bir katırla çeki
len biricik bir çöp arabası vardı. 
Heyet Etrime çöp arabuile gittL 
(Şimdi muntazam şöseler üzerin • 
de otomobiller mekik dokuyorlar. 

Yolun o zaman ne halde oldu -
ğun u bildiğim için, b&Jımı alıp ka
yıkla gitmiftim. Kayık sağa sola 
serpilen orak adalan arasından 
kaydı. Gen1' kumsalın kenarına 
vardı. Demiri attım. Yelkeni sar • 
dım. Palaman bir kayaya iliştirin 
ve dağ yolunu tuttum .. 

K ı, sonlarına doğrUydu. nk 
turfanda arılar, alçaktan vı 

zıldıyarak, erken ve ağır bir yazın 
haberini veriyorlardı. Gi1net yakıCI 
idi. Kuru topraklan cehennem gibi 
yanıyorlar, ate, soluyorlardı· Ken 
dlme kendfmce bir aeyahat vldet
miştim amma ne havanm bu ka
dar kızgmmı, ne de yolun bu ka
dar sarpmı hesaba katma~ı~tı.m. 
Kayalar Uzerinde yağmur bırıkın
tilerine rast gelirim diye yanıma su 
da almamı,tım. Kayalar kupku • 
ruvdular. 

DELi 
Yazan: 

Haiikarnas 
1 

Balıkçısı 1 ._ ___ _ 
Geçtiğim yerlerde her şey mu

azzam. Bilhaua amudi cesamet -
ler, devlere tq çıkartacak mikyas 
ta. Bqka yerlerde dağ diye anı
lan tümsekleri, buradaki dağ yar
lannın arasına sıkıştırıvermek 
mümkün. Bir kenardaki koca bir 
orman, insanın gözüne ufacık bir 
çalı kümesi gibi görünüyor. Yürü
dükçe, insanın üzerine abanan u
çurumdan insan gözlerini ayıramı 

. yor. Çünkü bakışınızın himayei 
mineviyesile desteklenmeyince 
kayalann, yamaçların, ormanla -
rın. paldır küldür üzerinize dev
rilivereceğinden korkuyorsun uz. N erede ise, çalılar arasından 

yırtıcı naralarla sorguçlu 
miğferli, Karyalılann kendi icat -
lan olan tunçtad silihlannı, iki 
kulplu kalkanlarını sallıyarak üs
tüme f ırhyacaklarını sanıyorum. 
Topraklar üzerinde vaktile Kar -
yalılar, İranlılar, Miuialılar, Pe -
lugeler, Fenikeliler, LidyaWar, 
Lelegler yUrUmllşlerdi. 

Kal'f!ma Uç zirveli bir dağ çık- , 
tı dağın Uç zirvesi etrafında Sua 
Kela tehrinin duvarlan görUnil - · 
yordu. Eni kunu alpinism icra e
derek, ıssız ,ehrin içine daldım. 
BilyUk dehlizlere tuhaf kemerli 
mahzenlere~ Uç sütunlu kubbele -
re raat geldim. Dört bin sene ev -
vel Yok olmu, olan insanlarm. ~k 
lann, kinlerin mezaristanı ölü bi
nalar, çalılarla örtülü birçok en • 
kaz yerlerde serili duruyordu~ 

Şehrin göbeğinde, ,ehrin çoktan 
çarpınıyan yüreğindeydim. Biı? bir 
gece masallarında, insanları taş 

keailnıif, put olmuş şehirlerden 
bahsedilir. O gibi hikayeleri ya -
zanların nerelerden ilham aldık -
la.nnm farkına vardım. 

H arabede süküt vardı. Fakat 
ıulp halinde el ile dokunu

lur kulakla 1'itilir sükut. Sanki 
silkfıt birdenbire bağırıverecek. Bu 
~bir dünyaya ait bir fehir değil 
sükut, ellerini dudaklarıma bası
yor ve oradan yüreğimi bile kav
ramak Uıtiyordu. 

YUksekçe bir dıvarm üzerinden, 
a.,ağıya bir tq düşUrdllm. Tqın 
a.kai, bana derin kuyular dibine a
tılan taflan hatırlattı. Gözle gö -
rülecek kadar bariz bir mevcudi
yet olan ıUkfıt, taşın gUrUltUsU ü
zerine kavuşarak, onu kapadı. Bu, 
ku9 uçmaz kervan geçmez olan 
çöllerdeki 188Izlıklara benzemi -
yordu. 

MEHME1 
H arabede bir uğursuzluk '111• 

Siz yürüdükçe, ağır bir çr 
murun kunduralar& yapışmaaı ;. 
bi, harabe insanın tabanların• ti 
kılıyor. İnsan dolaştıkça duvarlat• 
can sıkıcı bir dolak bürgüsU gibi 
insanın ruhu etrafına kat kat fll' 
rılıyor. 

Her sütundan her dehlizden ,o 
rulacak bin bir sual var. Fakat b1' 
böyle olunca, kim sorar, ve 1'iıl' 
cevap verir 1 Harabenin kuşları dl 
harabeye uygun... Tıpkı ÇerkeJ • 
ce "otur!,, dermit gibi bir •'tll!,. 
ediyorlar. Sükfltu ihlal etmiyor • 
lar. 

Ş ehir denince, lnsanm öntıo' 
sokaklar, gülüşen oyna • 

fan çocuklar gelir. Bu harabede1 
se, insanın aklında en uzak f"/.• 
çocuklardır. Alla.h göstennetb' 
çocuklar buraya gelmesin. çUıı.0 
gelip te bir köşe kapmaca oyna • 
salar, köşeler çocuklan kapar 'il 
hazmeder. Saklambaç oynual&t 
dehlizler çocuklan gizler de, ur 
lebet göstermez. Suakeli.yi anlat-' 
mak bir kabus anlatmıya benzi • 
yor. Burasının pek sapa bir yer ol 
duğuna şükretmeli. 
Dıvardan baktım. Dağ etefl!l • 

de, topraklar arasında toprak ıt" 
bi sürünen kUçücllk Etrim köyilntS 
gördüm. Vakit geç idi. Köye gidi 
cek zaman kalmam1'tı. Yine dr 
niz yolunu tuttum. Niyetim sur 
kelanın beni kovalıyan ıUkfltuo • 
dan kaçmaktı. Aktam nereden fit 
ladığı belli olmıyan bir rtız,U• 
uçurumlar üzerinden a.şarkeO. 
Suakela ve Karya hakkında tu • 
haf tuhaf şeyler anlatıyordu. 

B u Pedas dağlan ahali!ıl ne acl 
yip şeylerdi. Binervaya ıapal 

lan vardı. Herodota göre memle -
ketin başına bir felaket gelin~ 
Minerva maıbedinin ba.ş rahibe • 
si çetesine upuzun bir sakal ta • 
kar, ve el &leme öylece görUntır • 
milş. lşte bunu düşünüyor, aebr 
bini keşfe uğrqıyordum. 

Bir de önümde ne göreyim'! ta 
sa boylu, patlak gözlü, upuzun ,. 
kallı bir insan var. Bu cücenıtl 
insan, birdenbire, öyle bir çığlıll 
salıverdi ki, iliklerime kadar dÖ

n uyorum, sandım. Herif bu ıefet 
makaralan salıvererek ka.hkah.., 
larla gülmiye başladı. Dağ ba.f11i• 
da başı 00, gezen bir deliye çat • 

mıştım. Böyle mllnuebetaiz bir Yo1 
arkadaşmın yanım sıra yUrUıne9i
nl istemiyordum. Katlanmı çat • 
tmı. Bir Seydl Battla Gazi nıra" 
saldım. Bizim i.vaze, herifin çığ • 
lığından baakm çıktı. Herif bedt 
kaçıyor, hem gülUyordu. DeliDlO 
Kahkahası Pedas dağlan uçurudt
larında aki!ıler bıraka bıraka u " 
zaklaştı. 

<Arkası varJ 
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ICUM~DAMLARIM 1 

HATl~GX?R~ , 
HAFTANIN RESiMLERi 1 

Irak Cephesinde 
alyemez Toplarile 
Nasll Harbettik ? 

tığıru da töyle hiklye etti, 
- Erklnı harbiye mektebinden 

tlç arkadl.fbk. Bir gece, kimseye, 
görUnmeden, gizlice btanbuldan 
çıktık. O tarihlerde, btanbul hu
dutlan, İngilizler ve inzibatçı hi-
lafet kuvvetleri tarafmdan çepe • 

A lbay Muzaffer Tuğaavul 
anlatıyordu: 

.................................................. ...,.. c;evre sanlm~tı. 

YAZAN: 
Biz de bunu bil • 

.. ::~ak cephesinin mu. 
~eratı ilk (Ünlerde bir takım 
lılt aıe,ıt. balyemez toplarına bı· 
~ Büyük harp aeferber
'ttnı; illnmda, lraka tayin emri
lıt llchjmı zaman, bu "Nuh nebi,, 
laın1nmdan kalma malzeme ile 
laazt>e gireceğimi düftlııerek çok 
lltlteeuir oldum. Hattl bu teee
lllrıe, Yemene kadar gitmeği bile 
löztıme aldırdım. Vak'alar ve hl
llileıer beni Yemen yolundan Ka
llll aeterine, oradan da tekrar ae-
11 ate,li bir taburla mukadder o
lan cepheye, lrak'a aevketti. Fa
lte.t aradan tam bir aene geçmif
tt. Irak cephesinde bir aene içinde 
btıttın muharebeler, bu leli atetli 
iopw.ıa verildi. Balyemez topla
tnıa ait me küçük bir hatıramı an. 

SALlHATTIN GONGOR 
diğtmia için, IOD 

derece ihtıyath 

davranıyorduk. Ge 

lataymı: • 
• Elfmlme bir balyemes topu var 
"1 ki, Mantelll ve Çemberli dev
tlnden de eski bir devirden kal
~ Bağdat imallthanelerinde 
hu top için çok garip bir mermi 
hpılıyordu. Merminin içi demir 
\~ çelik parçalarile dolu idi. 

M enzlli bir, iki kilometro o
lan bu top, atıldığı zaman 

.lbermlainin bir balon gibi havada 

..................................................... _. celeri, sabaha 
uçtuğu görülür ve gayet korkunç 
bir aea çıkarırdı. 

Topun atefleme emniyeti de 
yoktu. Zayiattan korunmak için, 
top doldurulup nifan alındıktan 
aonra, mürettebat derhal uzakla· 
fll', ve uzaktan bir fitille ate9le
nirdi. tık atım, derhal düşman 
topçusunun tfddetli ate9ile k&rfl· 
lanırdı. DUtman ate, keaer kes
mez, neferler tekrar top bafma 
kop.r onu hazırlayıp ateflerlerdi. 
Bu auretle dUfmanı mütemadiyen 
taciz ve cephane •artına mecbur 
ederdik. Bu bizim erlerimiz için 
adeta bir harp eğlencesi olmuftU. 
Atet zamanlarını herkes aabınız· 
lıkla beklerdi. Bu sayede, yeni ye
ni dütman mevzileri meydana çı· 
karılır, bUUdl bizim mevzilenmıa 
dü9mandan aaklanırdı. Balyemez 
topu böylelikle uzun zamanlar 
dUtmana k&rfl bir yemleme va· 
zif eıi gördü. · 

A lbay Muzaffer: büyük kur
tuluf aava.,rna iştirak et

mek llzere, İatanbuldan nasıl c;ık-

kadar yo! alıyor, gUndUzleri, kuy
tu yerlerde ıaklanıyorduk. 

İzmit ovasından bizi geçirmek 
Uzere yanımıza aldığımız klavuz 
inzibatc;ılara menaupmUf meğerse .. 
Bunu neden aonra anladık. Herif 
bizi, sarp bir bataklığa dillilrmti§. 
tü. Bir türlü çıkacak yol bulamı • 
yorduk. 

B u kapandan kurtulmak lc;in 
saatlerce dolqtık, durduk. 

Nihayet lzmit civarmda Keltepe 
ye kadar tırmanmağa mecbur ol
duk. Fakat buradan ileride yine 
yol yoktu. Elimizdeki (200.000) 
mikyasmdaki yalama hartalar U. 
zerinde boş yere göz nuru dökü-
yorduk. İzmitin ilerisinde buldu • 

fumuz bir "millici çete,. t>ir.e reh. 
berlik ediyordu. Fakat, onlar da 
bunların yabancısı idiler. Yol bul. 

maktan, hemen ümidi keamek Ur.ere 
idik ki, yanr başımızda bir çıngı
rak sesi işitildi. Baennızı sesin 
geldiği yana doğru çevirdik. Bir 
de ne görelim: KüçüçUk bir keçi!. 

(Arkuı var) 

Liralık Y.eni 
Biiyiik Müsabakamız 

:ı<~ON .... f 
· Numaralı resmin ait 
olduğu darbımesel 
No ._ ____ _ 

60 darbımese 
l - Ac ta•all keadıaa u pe aaıbuuada 

UDU· 
7 - Ak &KCI' kara IÜD açandir. 
S - Anlıyana aawnauıck au. &DlamJ1aıw 

davu.I •carna u. 
4 - Au aJuı Uakudan ıcçQ. 
5 - Balalı bqt&D llok&r 
6 - Bal uatao parma,1s paJu. 
7 - Bedavı llfkc baldan tatbdlr • 
• - Bet permalı bu olmu. 
• - Bu CUIAID Ol dev.,. DcadelE •Ua~ 
10 - 8ialb&ilım çetsuii dili 1M1'aıdu 
11 - J)alımınu bllmı1a ordell ._... 

bua&aP aıcındu dalar 
12 - DaaMIH dutea bakin bilar. 
13 - DavuJım Mal IUUtaD bot ıelir. 
14 - l)emlı IAvmda ıer& 
U - o.ıuae duten Falaaa aarllır. 
16 - l)bjra aoyliyau doku kôrd• 

uvarlaı 
17 - &I .ıctcn üıtündür. 
11 - &llD W'alr eakJ tu. 
19 - Svdela PUaJ t:artı,. a:rmu. 
20 - KJl'•U ata btnea cabulı aner. 
21 - Gülme lr.orntuna ı.W bafll'& 
22 - Gıihınö aeva dikemm de ..... 
23 - Hamama IU'a terler 
24 - Heı boroa llendı copltitünda öteı 
25 - Her rUn Pllpa• pılJ.., 99ma 
26 - Her koJUn kendi bac:aiıad&a aaıbr 
27 - Horoa ölw ıoaa c;oplülıtc kalır 
21 - HorOI ~Is olu .,.,da aabab 19' 

olar. 
29 - lı llrilr lrenaa .,arar. 
SO - itle d•laı•ıdH calı71 dolıım•" 

evlld1r 
Si - Kel •• tbneir tarak. 
sı - Kendi dltaı atlamaa 
13 - Keüio eirlre kabım' .. ,.... 
14 - Kora• balanau,..a "rde bel~ 

Abdflrrahman Celebi derler 
15 - Mahkeme kadıya mllllı olmu. 
S6 - Mart içeri pire d..-n. 
17 - Minare.,t calao kıhfnu banrlar. 
Si- Mısrü caYabutmu. 
19 - Ma• dibıne "* ......., 
40 - ()fire ile kallıao arırla otunar. 
41 - Parafl •eren dtitftitl calar 
42 - Pertembenia 1e1itl canambadaıı 

bellidır. 
4S - Sel sıtfeT. kam bhr. 
44 - Serceye cabak beredlr. 
45 - Sa t .. tili ili YGlanda lnnhr. 
16 - SBtt.n ata Juaa rohrda 111179 ,.. ,. 
47 - Tu rerinde •flrd•. 
41 - Tencere "11Y1rlanaut. lra..,_ bal .... 
49 - Tesd~ lrrran c1e bir. n setfreo de. 
50 - 'nHrinln dantlp dolatıP sldecett ,.. 

1rt1rkct1 du1r1r1nm. 
11 - u .. c1.1r ca1 .,.. ,.,., 
52 - Ortmeeinl bilmi,_ it e1r1,. lrD" 

sedrlr· 
5S - Ort1mtlnl ,. c1e bataD.,,... 
54 - Orent htm~ lılla t.a karam. 
U - YalHCllllD mmaa ,.~ lradaı ,. .... 
58 - Yap• ta11 nınctıın bhnu. 
57 - Ya••• atra tellm..t .,.. olar. 
51 - Vl\rfl1ı at "'91inl ırttmr. 
it - Ze'niırlnia PUU1 dltlnllD oaeeln• 

porar. 
IO - ~Ottlrt eı1111 fttllnllMMd. .,.., 

olu P••••tı •llabs. 

ltalyan donanmasının ıon manevralarına ittirak eden gemilerden : 

6 bin tonluk yeni kruvazörlerden biri Condottieri hafif kruvazörU 

ltaıyanm Akdenlzde yaptığı eon 
muıevralar bu devletin dealz kuv. 
vetleıtal, yeniden ehemmiyetle na. 
an dlrk• almaP l&ik olmuş • 
tar. Modern ltaıyan donan.mua, 
,....,.. .. en belU bafb eeerlerlnclea 
biridir. Yeni donanma propauu • 
ma tatblldu ı~o de bafland11111 
ve ba proğnm sayesinde, ltalya 

10.000 tonluk knıvazörlerdea mil. 
teşekldl bir fUo De hafif knn azör • 
)erden ve süper mohrlplerle talı. 
telbalılrlerden mUtetekJdl bir filo 
vücude getlnnlttlr • 

lUüstruyona göre, ltalyanm bu 
proğramnu bir yenisi takip ~k 
ve donanma bina daha kuvve&le.. 
aecektlr. 

10 bin tonluk ltalya.n kruvazörU "'Zara" 

B. Mussolinin Trablus 

Mussolinin kartılanmasına ait başka 
bir intiba 

• lnıiltere • Mısır muahedesinin tas 
diki üzerine iki taraf birer sefirike. 
bir mübadelesine karar verdiler. Mı 
sır hUkOmeti, •ki bir ıazeteci ve El 
siyuiye pzetesinin mUdUrU oJan, da 
ha sonra kısa bir zaman hariciye 1a 
zırh1tın1 ve Londra elçilijini yapan 
Hlfız Afifi Pf. yı bUyU5celçi olarak ta 
yin etti ve Hlfız Afifi Pqa bu sıfat 
la ltimatnamesini Altıncı Corca tak 
dim etti. Resimde Hlfız Afifi Pqa 1 
timatnamnini takdim etmek Uzere 
lnıiltere kralının sarayına &iderken 
ıörUIUyor. 

seyahatinden intibalar: Tobrukta Mussoliniyi bekliyenler 
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Kanzuk Pastilleri 

KULLANINIZ! 

Bir Kızı 
Uçuruma 
Attılar 

Karaman, (T~-..:) - Ulu kırların 
Emirler köyü civarındaki yaylalarda 
oturan 20 yaşlarında Mustafa oğlu 

Veli, Mersinin Esleın civarındaki 
yaylalardan olan Mehmet kızı 15 ya
şında Ayşeyi Ereğlinin Yasti köyUn
!:len zorla kaçınp Kınkpınar yayla!lı
ba götürmüş ve orada kızcağızı kir -
letmiştir. 

Ertesi gün Ayşe. o civardaki bir 
köye gitmek istemif, Veli ise kendi· 
sini ele vereceğinden kork~rak buna 

Yeni 
Çocuk 
Anıiklopediıi 

8 icnci 
Cüz 

Çıktı 

Sizi nezle ve öksürükten ko
rur. Boğaz ve akciğer nahiyele
rini temizler. 

Ağız kokusunu giderir. ses 
kısıklığını açar, yolculukta. to~
lu ve mikroplu yerlerde, yag· 
murlu, rüzgarlı, sisli havalarda 

KANZUK PASTiLLERi 
KULLANINIZ 

lngiliz Kanzuk . Eczanesi 

razı olmamıştır. Çocuklarile övünmek iıti· 
yen babalar, çocuğunuza 
mutlaka Yeni Çocuk Anıik· 
lopedisi alınız. Bu eser ço
cuğunuza verebileceğiniz en 
1uvmetli hediyedir. 

l 
1 Beyoğlu • lıtanbul 
, .................. ~.;!-Ayşe bir aralık kaçmak fırsatını 

bulmuşsa da Veli yerden aldığı koca 
bir taşı fırlatmış, taş Ayşeye isabet 
derek zavallıyı kenarından geçtiği 

uçurumdan aşağıya yuvarlamıştır. 

Tosyalı/arın topladıkları p ara ile in§asına baılanan hastanenin temeli Vali Avni 
Do~an tara~ndan ahhyor 

Ayşenin parçalanarak öldüğünü \ 
gören Veli kaçmış, on gün sonra ya- -------------
kalanmıştır. Katil, cinayetini itiraf 
etmiştir. 

Kastamoliuda ·veni 
Bir Hast ane Ve 
alkevi Kuruluyor 

Kastomonu· eski Osmanİı İmparatorluğu zamanında mazul 

yeniçeri ağalarının arpalığı imiş. Bu ağaç denizine malik güzel 
memleket halkı; eskidenberi çakmaklı tüfeklerin üzerine süs için 
koydukları işleme işleri üzerinde çok uğraşmışlardır. 

Kenclirdlikte de çok eski ve tarihi kıymeti olan· Kastomoni, 
vaktiyle Akdenizi yıllarca düşman savletinden korumuş olan do 

nanmanın ipini, halatını· yelkenini donanmaya hediye etmiştir . 

İstiklal savaşında İnebolu -ı . · 
Ankara yolunun anahtarı vazife Balıkesırde · Çocuklara 

Yapılan Y ardımf ar sini gören tarihi Kastomoni ve 

mülhakatı, bugün• üzerinde e 
hcmmiyetle durulacak bir şehir Balıkesir ( TAN) - Çocuk E.tıirge-
ve muhittir. me Kurumu yıllık kaza kongresi a.k-

lzmir Parti Başkanlığındaki mu- tedilmiştir. 
vaffakıyetinden sonra Kastomonuya Kongre yeni sene bütçesini 2500 
vali tayin edilen eski saylav Avni Do lira olarak tesbit etmiş, Kur~an Bay 

g~an mUtev · · b" k"ld ramında toplanan ve umumı merke-' azı ve sessız ır şe ı e 1 · · 
mutemadı·y 1 akt . b k ze yo lanılan deri hıı.sılatında.n bır 

en ça ışm a 'e u a - "k . h" . 
tıksız Türk 1• tl d k d" . I mı tarın Ba.lıkesır ıssesıne ayrıl -ev a an a en ısıne 80 Ç ğ . d" .1 . 
candart bağl 1 kl .. t kt d" ma.sına ve ocu un gıy ırı mesı -

ı ı arını gos erme e ır. . U . 1 Ut hhit M h d nı zenne a a.n m ea e me e 
Parti te1kilatı çah.1ıyor umumi merkezce takdirname yolla • 

Dört ay evvelisine kadar gerek nılma.sı için teşebbils icrasına karar 
merkezde ve gerekse mUlhakatta vermiştir. 
mevcut olmıyan parti ocak ve ka- -------

İz.mirde Yeni Bütçe mun teşkilatı derhal yapılmıştır. 12 
semt ocağını havi ml'.!rkez teşkilatı 

lle bir çok ocak Ye kamun teşkilatı 
llI ihtiva eden mUlhakat parti ve teş
kilatı hummalı bir Jaaliyetle çalış
makta, adeta yekdiğerile rekabet et
mektedir. Parti merkezinde bir mU -
racaat bürosu t*il edilmiş, bo§ta 
vali olmak üzere ilyön kurulu teşkil 
eden üyeler her yerde ve her saatte 
halkın dilek ve f,likayetlerini dinledik 
ten başka aynca Cumartesi günleri 
münhasıran halkın mUracaatine tah
mis edilmiştir. 

Y ni Halk vleri 
Kastamonu ile lneboluda mevcut 

halk, ondan başka geçen Şub,ıt ayı 

içinde Tosyada ve T8,fköprüde de 
açılm~. 

Şimdiye kadar epor işlerinde hiç 
bir varlık göstermem4ı olan Ka.sta
monuda bugUn bir spor klUbü ile bir 
avcılar klübU ve mülhakatta da Uç 
•por klUbU açılmı,tır. 

Gençliğe karşı gösterdiği yüksek 
alA.kadan dolayı Vali Avni Doğanı bu 
rada anmadan geçmek hak tanıma

ma~hk olur. 
Kuruluşları henüz bir sene olmadı 

ğı için Türk SJ><?r kurumu teşkilatına 
girememiş olan Kastamonu spor klU 
bil; valinin delA.leti ve Türk Spor Ku 
rumunun himmetiyle halen bir güreş 
antrenörüne maliktir. Monitör Ne • 
ca.ti. 

!zmfr - Vilayet umumi meclisi 
yeni bütçeyi 25883i4 lira olarak tes
bit eylemiştir. 

ehemmiyetin derecesi tebarüz etmi§ 
olur. 

Köy kalkınması faaliyeti 
Koy kalkınmaları fantaziden uzak 

olarak ilerlemekte ve iktıaadi bakı • 
ma çok ehemmiyet verilmektedir. 

Bugün, en fazla meyva, pirinç, yu
murta istihsal eden Ka.stamonu; ken 
dir istihsalatında da em!alsiıdir. 
Memlekette dokumacılığa çok ehem
miyet verilmekte olduğundan az za
man içinde Kasta.monunun bir do • 
kuma merkezi olacağında şüphe edl- • 
lem ez. 

Bugünlerde inşasına ba,lanaca.k o
lan muazzam ve modern Halkev:i bi
nası şehrin en modern müe8!1e.8ele • 
rinden biri olacak ve bir çok ihtiyaç
lara cevap verecektir. 

Memleketin · bellibqlı ihtiyaçların. 
dan biri de ha.stanedir. Valinin him-
meti ve halkın gayretiyle son sistem 
bir memleket hastanesinin temelleri 
yakmda atılacaktır. 

Yapılacak bu iki müessese ile Kas 
tamonu ne kadar 'öğünse yerindedir. 

Yollarda mütemadi r;urette amele 
bulunmakta ve fe>aelcrin boziııan yer 
leri taıpir edilmektedir. 

Edremit Halkevinde 
Dikiş Yur du 1 ijrkıye ıçın 

7500 
konferans 
B ilecik (TAN) - Muh

telif memleketlerde 
tetkikat icrası nıaksadile eşı 
ıle beraber seyahate çıkmış 

olan Herınan Kauelber, Bur
sa yolu ile buraya gelmiş, ilk 
okul temsil salonunda iki ge
ce "Asya adaları, Japonya ve 
Hindistan,, hakkında konfe
ranslar vermiş, projeksiyonla 
resimler de göstermiştir. Bu 
istifadeli konferansları büyü~ 
bir kalabalık dinlemiştir. 

Edremit. (TAN) - Halkevinde a - • 
çılmış olan dikiş yurdu kıymetli ça
lışmalarına devam etmekte, metot, 
çiçek, şapka ve nakış derslerile mu
hitimizin takdirlerini kazanmakta -
dır. 

Hernıan Kauellfor, şimdiye 
kadar muhtelif memleketler
de dört bin kadar konferans 
vermiştir. Bunun 1500 ü Tür
kiye hakkındadır. Seyyah, bu 
radan Ankaraya hareket et· 
miştir. 

Bu sene inşa edilecek yeni Halkev:i 
binası bittikten sonra Halkevinde ye 
mek ve diğer ev işleri için çalışma 
yurtları ve dersleri açılacağı söyle -
nilmektedir. 

Sökede Dikiş ve Nakış 
Serqisi 

Söke, (TAN) - Bir dikiş ve nakış 
makinesi kumpanyası tarafından 

gönderilen muallim Mediha, kızlan -
mıza dikiş ve nakış dersleri vermiş. 
yirmi gün gibi pek kısa bir zaman 
içinde mükemmel bir sergi vücude 
getirmiştir. 

llçebay tarafından Halkevi salo -
nunda açılan bu segideki eserler çok 
takdir edilmiş, sergiyi 7 bin kişi gez
miştir. 

y giyinmis bu'urm~ k i i 
Tüccar • Terzi 

J. i rKiN'e 
müracfü•t ediniz. 

Her va.kit son yenilikler 
Be)'Oğlu, t~tikliıl c.addesi 405 

Tel. 40150 

Zührevi ve cild hastalıkları 

>r Hayrj Omer 
ğleden suııra Beyoğlu Ağacanı 

ıtrşı~ıı ı"· No 'iı3 rel<•ffln 4:~fı'< 

lstanbul alfıncı icra memurluğun

dan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve 

paraya çevrilmesine karar verilen 
bir adet mavun kaplama üzeri soma-

ki taşlı vitrinli kristal büfe ve bir 
' adet ayni cinsten kontru bü.fe Tak · 

si~ Ayazpa.şa Ay Yıldız apartma -

nında 26. 3. 937 cuma günü saat 12 
de satılacağından mahallinde hazır 

I bulunacak memuruna müracaatları 
ı ilan olunur. (31189) . 

Adananın en meıhu r yaylası: Bürücek 

Adanada Sıcaklar 
Bastırdı, Halk 

.Yaylalara Çıkıyor 
Adana (TAN) - Hararet Adananın, en g-Uzel yaylası Bürü-

21_22 santigrad .. Artık herkes 1 cek'tir. Yolun bir kısmını trenle ka-

l h 1 
w B v 

1 
1 tetmek imkanı olduğundan halk bu 

Yay a azır ıgı yapıyor. ag arı . w •• yaylaya daha zıyade ragbet goster-
olanlar bağlara taşmmağa başla 

dılar. Yaylacılar da martın· sonu 
nu bekliyorlar. 

mektedir. Hem burada Robenson ha
yatı yoktur. Çünkü Bilrücekin gazino 
su, lokantaları. kiralık evleri. hatta 
açık hava otelleri bile vardır. Beledi· 
ye bu yıl Büriicekte bazı inşaatta 
bulunmak tasavvurundadır. 

Torbalıda Aut inekhane 

Haricen kullanılır. Eı.ki ve yeni 

ROMATiZMA 
LUMBAGO 

SiYATiK 
Sinir ve soğuk 

AVRUPA, AMERiKA 
VE INGILTERE'de 

Bugün 150.000.000 

Münevver kadın 
\'e cild meraklılan 

Dünrnnın e~ hih iik cilt a.Jirrıtrrl 
.. "' • J\ 

tarafından son dt."fa formUle edılr 
\'ENÜS terkibi krem kullnnı:rorlııtf 
Çünkü: \'ENÜS kremi <;ok hu"ll 
ve mahrem bir terkiple, cilde,, gıd' 
,·ernek onun ya.'jama kabiliyetini art· 
tmr. Uzun miidrlet tuvalet ~ömıeınfŞ 
yüzlerde bile V1'~Ntl'S gece, giindUıı 
,.e acı hac1em kremlerinin yaptığı te • 
sir ancak bir harika kelimesile ifııde 
olunahilir. \'ENÜS kremi ,.e mU.~ts~· 
1:aratı tanmmı · ,·e maruf ec1.nne, ıt • 
yat ve tuhafiye mağ:u.alıırıntla sattlıf• 

arayınız, 

Bu değerli gUreı, hocası velev mu
"'akkat bir zaman için olsun Kasta
monuya gönderilmiş ve ırkımızın 
ıporu olan gUreşf memlekette yent _ 
den ihya için mütemadi bir !urette 
güre çi gençleri çalıştırmakta bulun 
muştur. Güreşin lnk1'afını temin için 
8J>orcu va.Hmlıtn blz~at gUre kaptan 
lığını deruhte ettiğini söylersek bu -
,.(-. rr.>nt ve bilhMa güreşe verilen 

Şehrin elektriği, mazotla işliyen 

bir makine ile temin edilirken bunun 
su ile ir;tihsali Çareleri düşUnülmUş 
:ve seneye 40 bin lira aarfile bu da 
temin edilmiştir. 

Kastarnon u halkı ve gençliği, gel
diği gUnden beri memleket iJJerile ya 
kından alakadar olan Vali ve Parti 
Başkanı değerli Avni Doğanın peşin
den ayrılmamıştır. -A. Ç. 

Adanada ev kiralarının yUksek ve 
peşin olmasına sebep te zaten bu .. 
ÇünkU, yalnız Adanalılar değil, Ada. 
naya gelenler de yaylacılığa alışmak 
mecburiyetindedirler. Serin ağaçlık
lar, çam kokulu, rüzgArlar, şerbet 

gibi sular dururken Adananın içinde 
45 derece harerette kavrulmak, i§i 
olmıyanlar için tabii manasızdır. 

Torbalı-Kayas ~iftliğj civanndan 
Ziraat Veklleti tarafından asri bir 
inekhane kurulacak, hayvanı rıda
Iudan fenni tekilde neler yapılması 
milmkün olduğu burada köylüye öğ· 
retilecektir. 

alcıınhğından ileri 
CJelen şiddetli ~-~ 

Bu yıl yaz erken geldi. Ayın 15 in
de hemen bütün yaylacıların 9ehir
dcn göç etmiş olacaklan anlaşılıyor. 

ağrlları teskin 
ve izale eder. 
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YAZAN: ZIYA ŞAKIR 

Abbas, Kırbayı Doldurmuş, Karargaha 
Dönüyordu. Birdenbire Ok Ya9muruna 

Tutuldu, Kırba Delinmişti. 
~llUseyin) in kardeşlerinden, kah-1 tık bu dayanılmaz ıstıraptan kurtul. 
U .~ (Abbas); böyJece müıbareze mak için, tekrar düşman üzerine sal 
~ olınektense, susuzluktan artık bi dırmıştı. Fakat bu saldırış, ölilmle 
ı:. bir hale gelen kadınlara ve çocuk neticelenmişti. Serdar Ömerin büvük 
bit bir hizmet etmek, daha şuurlu para vaitlerile harekete gelen m~ha
U. tnaksat uğurunda ölmek istemiş- !ızlan, zavallı (Ali Ekberi) de, bir 
bir Sili.blannı kuşanarak boynuna hamlede parçalıyıvermişlerdi. 
d ... ~kırba asmış.. (Fırat) sahiline İmamı Hüseyin, artık tek başına 
~ ilerlemişti kalmıştı. Susuzluğun ıstırabından ar 
lt (liüseyin} in etrafındaki kuvvet, tık can çekişen, bir bucuk yaşındaki 

llıa.ınile eridiği için; düşmanlar, Fı oğlu (Ali Asgar) ı kuc11.ğına alarak, 
i'at lahilindeki muhafaza hattını gev düşman sa!lanna doğru ilerlemiş: 
~lın~lerdi. (Abbas), bundan istifa. _ Ey, mili!lümanrm diyen insan
be ederek, hiç olmazsa, bir kırba su lar!.. Müslümanlığın şıarı, mazlum 
e, kadınların ve çocukların kuru • lara merhamet etmektir. Sizden, 

llıuş ciğerlerine hayat vermeyi tasav kendim için hiçbir şey istemiyorum. 
\>ur etm · ti lŞ • Bari bu masuma olsun, bir yudum 
bi Abbas, vaziyetten istifade ederek, su verin. 
~ir müdahaleye maruz kalmadan Diye ·bağırdı... lmamı . Hüseyinin 
•: t nehrinin kenarına kadar inmiş bu sözleri. evvela derin bir süküt 
"- Sessizce akan Fıratın sularına te ın ile karşılandı. Ve sonra,, Serdar Ö-
l 84 eder etmez, Uç gündenberi susuz merin karargahından bir ok fırladı. 
Uktan kuruyan ve çatlıyan dudakları (Hazime} isminde birinin attığı bu 
1 '_bUyük bir sevinçle titremişti. El- ok, bir yılan vızıltısı ile gelerek, za
eruıi, bu serin sulara daldırmış .. Bir l vallı masumun boynuna saplandı. Za 

11~ç !U almı• .• B~.Amı, avuçlarının ~ ..,. --., ten ölüm halinde olan (Ali Asgar), 
rine eğmifti. Fakat 0 anda aklı • boğuk bir feryat ile çırpmmıya baş

llt, ıusuzluktan yerlere serilen ka -
dınlarla çocuklar gelmia .. Onlar iç • ladı.. (Hüseyin). oku çekti, çıkardı. 

!ar sızan yavrucak, kollarının arasın 
da artık hareketsiı kalmıştı. 

Bu bedbaht baba; karargaha dö
nerek, evladının biruh cesedini, ana
sının önüne bıraktı. Anası, zavallı 

(Rübap): yavrusunun solmuş bir 
goncaya benziyen mini mini cesedi 
üzerine kapandı. Jt'eryat ederek ı:ıaç
larını yolmıya başladı. 

<Hüseyin), ehli beytini etrafına top 
ladı. 

- Sıra, bana geldi. Nihayet ben 
de, ecel ~erbetini içmiye gidiyorum. 
Ve sizden de şunu rica ediyorum. 
Mümkün olduğu kadar teessür gös
termemiye .. Ve dUşmanları güldür -
memiye çalışın ... Sa~ kalan tek oğ -
!um (Ali. Zeynelabidin) i ölümden 
kurtarmak için ne mümkünse yapın. 

Diye: vasiyet ettikten sonra, her 
kesle ayrı sıyrı helallaştı. Kılıç ve 
kalkanını aldı. Atına sıçradı. Gören
lere hayret veren bir sükıin ve vakar 
ile ölilm meydanına atıldı... Serdar 
Ömerin karargahına karşı durarak, 
ceddi (Muhammed) ile bıı.hası (Ali) 
hakkında söylenmiş olan bir kaside
yi okumıya başladı. 

(Arkası var) lne<Ien kendisinin su l;ıesini mertli Fakat, yarasından ve ağzından kan
~e yedirem~erek, avu~arındaki ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 

~:;f i?f f ~~~~!~ :~::,~ı::ı:i:::::rQ ~ .rt:~11::~fil1:::I 
~~~· ;:~:. ~~:~~:ü~11::n:!:~ ô G l!!J T L E R i ~fü1fl~~~i~Jfüi~ifüHt~t~~~~t~~~~~~~i 
fından yaralanmı.ştı. Oklardan biri, 
~~aya isabet etmiş .. Delinen kırba- Musiki ve Sanhk 
llııı içindeki su, kamilen boşalmıştı. '2 

.A.bbu, bu halinde bile düşmanlara 
lltukavemet etm~ .. Şiddetli bir mü -
ı..rezeye gi~mışti. Kırbanın içinde 
(aıan birkaç yudum suyu, mbum eh 
U beyte yetiştirmek istemişti. Fakat, 
(lra.rgaha kadar gUç gelebilmt, .. o. 
t'ada, biruh olarak yere serilmişti. 

"Baba, Sıra Benim •• ,, 
Umamı Hüseyin), kahraman (Ab

bası) o halde görünce artık teessür 
te yesin eon haddine gelmiş: 

- lşte .. Şimdi belkemiğim kırıldı. 
diye inlemişti. 
Uma.mı Hüseyin) in büyük oğlu 

(.4Ji Ekber), henüz on sekiz yaşında 
bir gençti. Babasının karşısına dikil 
~: 

- Ya, baba! .. Benden başka, eli 
llllh tutan kalmadı. Srra., benim ..• 

l:>emif .. Ve derhal atına atlıya.rak, 
d.ütına.n ıaflanna ilerlemit: 

- Ey Allahtan korkmaz.. ResillU 
tıu.eminden haya etmez insanla.r! ... 
~albamm yanında, bir tek ben kal
dıın. Bari, beni de katlediniz de, ba
barnın !elaketini görmiyeyim. 

biye l!leslenmişti... (Ali Ekber) in 
l:ıuyUk bir yeis ve ıstırapla Böylediği 
bu sözler, dlitmanlar üzerinde, bü
Wk bir tesir huıule getirmişti. Hiç 
(bnee, mübarezeye çıkmak isteme -
lnltti. Serdar ömerin teı:ıvik ve teh 
ditıeri bile, mtibariz sınıfına meruıup 
Ola.nıan harekete getirmemlşti. O 
&tınan Serdar Ömer, mübarizlerden 
.(Tank bin Şit) e !esle.nmlş: 

- F.ğer, Hüıeyinin oğlunu katle
deraen, aeni Muaul valiliğine inha e
dtrinı. 
Demişti .. Tank, bu tamahla ortay.ı. 

ltılrnıttı. (Ali Ekber) in üstüne ıal 
duını,tı. Fakat, Ali Ekber yeiıle H· 

"'1rcluğu bir kılıç darbasile Tankı a
lnıdan devirdiği gibi, - yine serdar 
Öınerin büyük vaitlerile • ortaya çı
(a.n birkaç milbarize galebe çalmıt 
tı. Llkin, ilç gündenberi susuzluktan 
bitkin bir halde bulunan (Ali Ek • 
btr) g~irdiği heyecanlar dolayısile, 
hara.retten büsbütUn bunalmlflı. Der 
ha.ı atının ba.şını karargaha çevir • 
ını, .. Babasının önüne gelerek: 

- Ya, baba! .. Susuzluktan ölUyo
l't.ttn. Buna bir çare bul. BirkM; dU.· 
1lıa.n daha tepeliyeyim. 

biye bağırm~tı ... (Hüseyin), ,a • 
•ırınıı,tı. Sevgili evladını göğıUne bas 
lırarak: 

- Al.. Dilimi em. Hararetin, belki 
biraz te8kin olur. 
dive nunldanmı,tı... Ali Ekber, ar • 

lstanl:5ul Üniversitesinde, musi
ki bahsinde bir ahenksizlik peyda 
olmuş. Bizim:..ıazetenırr geçen ıün 
yazdığı bu havadise elbette siz de 
dikkat etmiJsinizdir. Doğrusu, ben 
buna inanamadım: Havadisi geti
ren gazeteci arkadaşa yanlış an
latmış olsalar gerek ..• 

Musiki, vakıa, bir eğlence ve 
zevk vasıtasıdır. Fakat ayni za
manda bir nefis sanattir. Nefis sa
natler Akademisi Üniversiteden 
ayrı olsabile, onlardan bir şube o
lan hatiplik san•ati üniversitenin 
Hukuk fakültesinde öğretilir. Ha
tipliğe en yakin güzel sanat musi
ki olduğu için, hiç olmazsa, bun
dan dolayı üniversiteye girmeğe 

hakkı vardır. 

Üniversitenin bir ifi de terbiye
ciler yetiştirmektir, derler. Musi
kinin terbiyede mühim bir vazife
si oldu&unu ılk mekteplerde musi
ki dersleri bulunmasıı gösterir. 
ilk mektepte yeri olan musikinin 
üniversiteye girmeğe hakkı olma
ması mümkün müdür? · 

Eğlence ve zevk vasıtası olması 
musiki için hiç te bir küçüklük sa
yılamaz. insanların eğlence ve zevk 
ihtiyacı olmasaydı güzel san'
atler meydana gelmezlerdi. Gü
zel sanat eğlence ve zevk ihtiya
cını tatmin eden ,.ylerin güzel bir 
hale gelmesinden başka bir fey 
midir1 Musikiye eğlence ve zevk 
vasıtası denilmekle biraz da, itret 
hengamelerinde, birçok defa, mu
siki bulunmasına telmih ediliyor. 
gibi görünmektedir. ı,ret sağlık 
bakımından fena bir 'ey olmakla 
beraber, bazıları onu bir ibadet 
sayarlar. O halde itret yerinde ut 
ve keman çalınması, bazı ibadet 
yerlerinde orı çalınmasına da ben 
zer. Demek ki ciddiliğe münafi de
ğildir. 

Musikinin sağlıkla münasebetle
rine gelince, bu pek eskidir, He
kimliğin zuhOru zamanından ba,. 
lar. insanlar hekimliğe ba,ladık· 
larındanberi musikiyi bir tedavi 
vasıtası olarak kullanmışlardır. 
Onun içindir ki eski zaman hekim· 
feri, musikiyi, hekimliğin de lllhı o 
lan, Apolon'un icat ettiiini iddia 
ederlerdi. 

isterseniz bun& inanmıyabilir

siniz. Hatt!. Orfe'nin musiki ile 
örümcek ve yılan ısırıkları teda
vi etmnini de, musiki o hayvan-

far gibi vahfi ve zararlı insanları 
terbiye ettiği için, bir hakikat de
ğil, bir semboldür diye, telakki e
debilirsiniz. 

Fak-at Çalinos gibi, hayal değil, 
sağ ve canlı olmuş büyük ve ciddi 
hekimler de musikiyi bir tedavi 
vasıtası olarak kullanmışlardır. 
Hele Fisagur filozofun nekadar 
ciddi olduğunu bilirsiniz. Rivayete 
göre musikiyi hekimlikte ilk defa 
kullanan odur. 

Bizim Bursalı Asklepiyat heki
min de en mühim tedavi vasıtala· 
randan biri musiki idi. 

Orta zamanlarda büyü-1< Türk 
filozofu, hem de hekim, Farabi 
musikiyi hekimliğe tatbik etmiş, o
nun felsefesini yazmış, musikinin 
ldeta ilahı olmuştu. Ondan biraz 
sonra, büyük Türk filozofumuz ve 
büyük hekim lbni Sina da musiki
yi tedavi vasıtası olarak tanımış· 
tır. 

Onlardan 90nra da musiki te

davi vasıtası olarak ehemmiyetini 

hiçbir vakit kaybetmemiştir. He

kimlikte bu kadar şey değiştiği 

halde musiki tedavisi kalmıştır. 
Daha otuz yıl kadar oluyor, A· 

merikalı bir tıp profesörü musiki· 
yi, hem aletlere göre, hem de ha
vanın cinsine göre tasnif etmişti. 

Onun tasnifine göre keman me
lankolik ve meraklı hastalara iyi 
ıelir. Kontrıbasın sinir ıevşekliği 
üzerine pek güzel tesirleri vardır. 
isterik kadınlara rübab tavsiye e
der. Verem hastalığının iptidasın
daki sinirlilik için flavta iyidir. Si· 
nirleri zayıf olanların halsi:aliğine 
klarinet bire bir gelir. Gayda -hem 
aesile hem manzarasile olacak • öf
keyi teskin eder. Tranıbon sağır
ları memnun eder. Korne ıevşek
liği ve tınbelliği iyi eder. Davul 
da murdar ilik hastalarına ferah
lık verir. 

Sağlık "üzerine tesirleri bu ka· 
dar belli olan bir tedavi vasıtası· 
nın üniversiteye - hem de Tıbbi
yenin tarihi bayramında • girmeğe 
nasıl hakkı olamaz? 

Onun için ben bu havadise i
nanamadım. Fakat şayet, havadis 
doğru olup ta muskiyi sevrniyen 
kimseler varsa, en iyi çare yine 
musikinin kendisidir. Baksanıza. 

Amerik&lı hocanın tecrübesine iÖ 
re gayda öfkeyi teskin edermiş .. 

1 E:IKONOMD 1 

Marmara, Karadeniz Tütün 
Piyasaları 

iyi Gidiyor 
Çok müsait şartlar dahilinde geçen ve kısa süren Ege tütün pi 

yasasından sonra Marmara ve Karadeniz mmtakaları piyasala 
rmda faaliyet haşlamıştır. 

Samsun ve Bafrada dizi satışları bitmek üzeredir. Şimdiye ka 
dar satılan tütün miktarı (3,5) milyon kiloyu geçmiştir. Dizi tü 
tünlerinin en kuvvetli müşterileri Amerikalılardır. Samsun-Baf 
rttda demet rnübayaatı da başlamış ve son bir iki gün içinde hara 
ret kesbetmiştir. 

1 
Gümüşhacıköyde basma tü Ne tünlerin satışı geçen ayın seki 

zinde iyi fiyatlarla başlamıştır. Üç Ayda 
Kadar Buğ
day Ge~di? 

Erbaa ve Trabwnda tlıtün satlşları 
tedricen inkişaf etmek üzere devam 
etmektedir. Erbaada şimdiye kadar 
satılan tütünlerin vasati fiyatı <30 • 
32) kuruştur. 

Bu sene Trabzon tütünleri üzerine 
Dün şehrimize 48 vagon buğday, 5 fazla rağbet vardır. 

vagon çavdar, 12 vagon arpa gelmiş.. Fiyatlar görmez tütünler üzerinde 
tir. Gelen bu mallar satılmış olmak- l27 - 30) kuruştan başlamış ( 401 ku. 
la beraber fiyatlarda 3.5 para kadar ruşa kadar çıkmıştır. Ay sonuna doğ. 
düşüklük görülmüştür. 1.2 c;a\'darlı ru satış miktan <4001 bin kiloya yak
I'olatlı malları 6 25; :.!-:J c;avdnrlılar !aşmıştır. 

628: ·1-5 çavdarlrlar 6.JO: diğer buğ- Marmara havzasında 
daylar çavdar nismC'tint? ~öre 5.:r;ı:.: Marmara havzasının Gönen, Kocae 
kuruşa kadar satılmıştır. Çavda rsız li ve B!ırsa mıntakalarında piyasalar 
4,35; arpalar 4,10-4.26 : mısırlar 4.,25: açılmıştır. Marmarada bu sene fiyat
y.ulaf 4,20 kuruştur. lar Egedeki kadar olmasa bile zürraı 

Yeni sene başlangıcından yani bir memnun edecek bir derecede olaca • 
lkincikfınundan dün akşama kada,. ğı umulmaktadır. 

şe~rimize Haydarpaı;a yoluyla gelmi"= 

1 
Bursa mıntakasında satışlar bil • 

olan buğ"clay miktarı 1425 VR!:!ondrı hassa geçen ayın ı 14) ünden sonra 
21.475 tondur. lzmite kadar gelerek hararet kesbetmiştir. 

oradan motörl? ~elen \~C Karac!enizle Alım 35 milyon kilo 
Trakyadan getırılen bugdaylar bu he. Şimdiye kadar muhtehf mın1.aka -
saptan hariçtir. lkinciknnnn içinde 
buğday fiyatları vnsa ti 1-7.0~ kuruş 
idi. Şubatta 7 .05-7,02: ~ıartta 6 ,30-
6,35 kuruşa düşmüştür. 

Çın·darın ise mürlidatı 302 va;;onrlur. 
Fiyatı da Şubatta ve lkincikanunda 

6,20: Martta 4 35 kunıst:ur. Arpaya 
gelince şehrimize bu tarihlerde 23 ı 
vagon arpa gelmiştir. \'nsati fiyat
ları Kanunusanide 4,35.5 05; Şubatta 
4,26 ve Martta 4,20 kuruş olmuştur. 

İhracat zamanı fiyatlar yükselmiş ve 
elyevm diişmektedir. ,-- .. 

hORSA 
22 MART l'AZARTl·;st 

PAHAi.AR 

Sterlin 619.-
Dolar 123.-
Fransız Fr. 111.-
- sıı -·oıı 
Belçika trangı 
Drahmi 
lıviçre Fr. 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kro. 
Silin& 
Mark 
Zloti 
Penııo 
Ley 
Dinar 
f,.vec kuronu 
Altın 
Banknot 

so.-
18.-

565.-
20-
63.-
70.-
20-
25-
20.-
21-
12-
48-
30-

1038.-
246.-

ç E K 1. r; R 

Londra 
Nevyork 
Pariı 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdan> 
Praı
Viya.na 
Madrid 
Beri in 
Varşova 
Burlapeştt 
Bük re$ 
Belgrat 
Yokohııma 
Moskova 
Stokholm 

617.-
0.7916 

17.2425 
15.04 
4.7025 

88.7358 
3.4767 

64.5056 
1.4470 

22.69 
4.2366 

11.4586 
1.9683 
4.1766 
4.0113 

108.1037 
34.6840 
2.7786 

24.64 
3.1434 

619.
l~b.-
114.
ı.ı.ın 

84.-
22.-

'75.-
23.-
6b-
75.-
23.-
28.-
22.-
23.-
14.-
52.-
'P.-

1039.-
248.-

618.-
0.7909 

17.2125 
15.0ı 13 
4.7945 

88.5925 
3.4710 

64.4012 
1.4444 

22.6537 
4.23 

11.44 
1.9650 
4.17 
4.0050 

107.9288 
34.6278 
2.7760 

24.38 
3.1383 _ _,_ ______ _) 

Avustralyada Tütün 
lstihsalôtı 

Avustralyanm Viktorya eyaletinin 

1935 - 1936 mali yılı tütün rekoltesi 
tahminleri şöyledir: 

Ekilen saha takriben 1820 hektar. 
dır. Rekolte tahmiıten 640.000 dolar 
kıymetinde 1.245.750 kilodur. 1934 -
35 yılında 1942 hektarda 220.000 d0-
lar kıymetinde 679.500 kilo tütün el
de edilmiştir. 

!ardan şirket ve tüccarların umum 
mtibayaatı (35> milyon kiloyu geç . 
miştir. 

Yeni mahsulün ihracatı henüz baş
lamamıştır. 

Tesellilm muamelesi bitmiş olan E· 
gede şimdi manipülasyon faaliyeti 
b~larruştır. 

Şark mrntakasında satılan tütün 
miktarı <8001 bin kiloyu bulmuştur. 

Anadolu 
Demiryolları 

Umumi Heyeti 
Tasfiye halinde bulunan Tarsus, 

Adana. Mersin ve Anadolu demiryol. 
lariyle Haydarpaşa liman şirketi , dün 
Bay Ali Nazmi riyasetinde mutat o
lan senelik içtimaını yapmıştır. Top
lantıda meclisi idare ve müra1dp ra
porlan okunmuş, heyeti idare ibra e.. 
dilerek rapor ve bilanço tasdik ve ka. 
bul edilmiştir. Meclisi idarede bir te. 
bcddül olmamış ve mürakipliğe Bü
lent Reşat seçilmiştir. Şirekt ile hü
kümetimiz arasında 20 1kincik8.mın 
1937 tarihli anla~ma tarihinden iti
baren anlaşma hükümleri dairesinde 
tediyatta bulunulması lazım gelmek. 
tedir. Bu anlaşma kanuni bir §e

kil almıştır. Mersin hattı ve Haydar. 
paşa limanı için şirket bilançosunda 
1706 lsviçre frangı kıymetinde tah
vilat kuponlannın ziyaa uğradığı gö
rülmektedir. Bu para amortisman 
hesabına Merkez Bankasına yatını. 

rnıştır. Hüktimet ta.rafından 1936 se.. 
nesine kadar ödenen para mütedahil 
kuponlan mümessil senetleri itfası 

karşılığı olarak 1932 !ene!inden iti. 
haren 634.117 lsviçre frangı 76 santi. 
me baliğ olmuştur. Şirket senetleri
nin 1936 senesinde itibari 62000 frank 
hk tahvilat itfa olunmu§tur. ltfalar 
yalnız mübayaa suretiyle yapılmıe ve 
bunun için 15.528.43 I!viçre frangı 

nrfedilmiştir. Kir ve zarar hesabı 

57577,84 frank fazla hükumet taah
hüdatı ile bankalarda mevcut 
3.630.582,78 Türk liruı passif olarak 
gösterilen bilanço hesabına müva.ze
neli gelmektedir. Şirketin kir ve za,_ 
rar hesabında ise zimmet olarak göe. 
terilen 194.985,03 lira matltip olarak 
karşılıklı gelmektedir. Anadokı demir 
yolları hesabında ise aktif ve passif 
51.405.702.22 lira: kir ve zarar kıs
mmda 2.507.883,32 lira zimmet ve 
matlubun n1üve.zenesi görülmekte
dir. 

Anadolu 
Yükseıdı 

D ün Borsada Türk bor
cu 19.60 l iradan açı l

mıştır. Paristen sabah tel 
grafı 257 frank gelnıiştır. 

Akşam fiyatı 253 geldiğin . 
den Türk borcu 19,50 lirada 
kapanmıştır. 

Borsada şayi olan bir ha
bere göre, çarşamba günün 
den itibaren Cüınhuriye1 

Merkez Bankasınca tahville· 
rin mübadelesine başlanacak· 
tır. Anadolu tahvilleri ile mü 
nıessiller ve aksiyonlar Er
zurum - Sıvas ve Ergani tah 
villerile değiştirilecektir. Bu 
haber borsada Anadolu hisse 
erının yükselmesine sebeı: 

:>lnıuştur. Tahviller 40.70 
Mi.inıessiller 43, hisseler 23.1 ! 
liraya çıkmıştır. Merkez Ban 
kası 93, Ergani 99,5, Sıvas -
Erzurum 95,10 lira, Aslan çi 
mentosu 14,45 lirada kalmış· 

tır. 

ZAHıRE 
BORSASI 

...---.....-:. ..... - .......... R:a1 
22-3-1U37 

FlAJ..Lnk 

C 1 ~ S ' A aJ:'l ''uknn 
6 14 
4 26 

Bugday yumuşak 
Arpa 
Çavdar Anadol 
Çavdar Trakya 
Mısır sarı 
Yu.a( 

6-
6 10 
4 35 
4 20 
4 25 
4 20 

4 37/ 

Zerdeva derisi 
Sansar 

5000 5450 

Tilki 
Kunduz 
Çakal 
Tavşan 

Buğday 
Çavdar 
Arpa 
Bulgur 
Yula( 
Un 
Kepek 
Nohut 
Fasulye 

3000 3400 .. 700 1100 
1500 1600 
n5 2so 

.. 25 
lı h LE !'ol 

GIDES 

665 Tort 
135 " 
195 . •• 

15 .. 
30 .. 

106 " 
15 .. 
2 .. 
4 .. 

Ramz:ol 132 Ton 
Tiftik 1 ,, 
Yapak ıs .. 
lı; ceviz 5 ,. 

Ol~ FIATLAR 
Buğday: Liverpul 6,25 Kr. 
Buıtday: $ ikaco 6,42 n 

Buğday: Vinipek 6.42 " 
Arpa: Anverı 5.53 .. 
Mısır: Londra 3 .61 " 
Ket"n T. : .. 7,60 " 
Fındık G. : Hamburı 19.34 " 
Fındık L. : 79,34 ,, 

t OBETCI 

r.:=:,NELER: 
Bu cece nobetı;i olan eczaneler ıunlar• 

dır: 
lSTANBUL CİHETİ 

Eminönu: Be~ir Kemal, Alemdar: E$ref 
Neşet, Beyazıt: Belkıs, Kiıçiıkpazar: H. Hu
lusi, Karagumruk: Suat, Samatya: Teoii
los, Şehzadebaıı: Asaf, Aksaray: Pertev, 
Şehremini: Nazım, Fener: Vitali, Eyiıpte: 
Eyup eczaneleri. 

BEYOCLU CİHETİ 
Beyoilu: Della&uda, Taksim: Limonci

yan, Galata: Huseyin Hüsnü, Şiıli : Maçka, 
Haskoy: Neıım Aıeo, Kaumpaıa: Mueyyet 
eczaneleri. 

BEŞİKTAŞ CİHETİ 
Beşiktaı: Nail Halit, Ortaköyde: Orta. 

köy, Arnavutkbyde: Miltiyadi, Bebekte: 
Merkez eczaneleri. 

SARIYER CİHETİ 
Büyükdere: Asaf, Tarabya, Yeniköy, Bo· 

yacıköy, Rumelihiurı eczaneleri. 
ÜSKÜDAR - KADIKÖY CİHETİ 

Kadıkoy: Muvakkitane caddesinde Saa. 
det. Söiütlüçe$111ede: Osman Hulusi, Üskü
dar: ittihat ecraneleri, 

D1CiER SEMTLERDE 
Büylikadada Şinasi, Bakırkbyde Merkez 

eczaneleri. 

LiMAN HAREKETLERi 1 
Bugün limanımıza gelerek npur. 

lar : 
Saat 12 de Knradeniz, Karadeniz • 

den, 6,80 da, Saadet Bandırmadan. 17 
de Tayyar lmrozdan, 16 da f.,..,;. t 
mirden. 

Bugün llmanınuzclan ,.· • ~ 
porlar : 

Saat 12 de Tan Kara<'lrnl:ıe. 9 3 
da Uğur lzmite, ~.30 Kocaeli !\imlan 
~·a~·a, 20 de. aadet Ranclırmaya 

da Sen·ar KarahiJ:a~·a. Hl da K, ... ,, 
Aynlrğa, 10 da Sadt1'-zadt' l\lcr"ılne. 
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Suriyeli Ba zı Unsurlar 
Trablusşamı istiyorlarmış! 

(Bnşı l incide) 

Hafız Mahmut Celal ettin, 
Türkiye aleyhinde vaz ver 
mek için para ile tutulmuş 

tur. Satılmış yubaz ilk vazı 
nı vermiştir. 

Ta§naklara üniforma 
giydiriliyor 

Halep, 22 (Hususi) - Fransızlar 
tarafından teşkil edilen Taşnak çet&
lerine §İmdi de resmi üniforma giydi
rilmiye başlandı. Bunlardan zabit kı
yef etinde ve kollan formalı olan çe
tebaşılan 2 otomobille Hatikten Ka. 
mışlıya giderek etrafı tetkik etmiş
lerdir. 

Hal& fevkifat! 
Hama, 22 (Hususi) - Reyhaniye 

hadisesi dolayısiyle hala Türkler ara
sında tevkifat yapılıyor. Altuni zade 
Halil, Neşet oğlu Omer Şemseddin, 
Abdurrahman, Şeyh Mehmet, Kıllı 
Mehmet oğlu .A.bid, Mehmet oğlu Sıt
kı Hamit, Halepli zade Memduh, Rey. 
haniye belediye katibi Hasan ve Re-
5it ve lhsan birkaç gün evvel tevkif 
edildiler. Bunlardan başka birçok 
kimseler daha tevkif edilmişlerdir. 

Demirgömlekliler Sancakta 
Hama, 22 <Hususi) - Sancağa ye

niden Demirgömlekliler gönderilmek
tedir. Gerek Şamdan, gerek Halepten 
gelenlerin tahaşşüt mevkii şimdilik 

Muratp~ mmtakasındadır. 

Haklarında hi~ müsamaha 
I göstermiyeceklermi§! 

Adana, 22 (Tan muhabirinden) -
Paristen Suriye hükUmetine bir mek
tup gelmiştir. Bu mektupta. Suriye 
heyetinin Cenevredeki faaliyeti hak
kında uzun tafsilat verilmektedir. 
Mektuba göre, Suriye heyeti, Isken. 
derun için şimdiki nizamın kabul e
dilmesinde israr etmiş, Hatay cemi
yeti tarafından kararlaştırılan husu
ili Sancak bayrağını kabul etmemiş ve 
lskenderun nizamının Uç devlet an.. 
!aşması halinde kararlaştırılmasını, 

yani her hangi yeni bir kararda Su
rl.>-ç hUld'.trnetinin dP iınza,ı;ı hulunm~

sım istemiştir. 

Bu mektubu yazan cemn Mürdilm
dür. Mektubun sonuna şunları ila -
ve etmi§tir: 

"- Biz, bu mühim devrede vazife
mizi yapacağız. Haklarımızda müsa
maha göstermiycceğiz.,. 

Suriye Heyeti lskende· 
run Yerine Trablusşa· 

lstemiye Çahşmış 
Londrada çıkan Great Britain and 

the Eost gazetesinin Suriye muhabi. 
ri, Suriyede hüküm süren bugünkü 
vaziyet hakkında dikkate değer bir 
mektup yazmıştır. Bu mektupta bil
dirildiğine göre, Suriyeli birçok un
surlar Şarııtra.blusunun Suriyeye ia.. 
desi üzerinde israr etmektedirler. Bir 
sebebi, Trablusun bir müslilman ach. 
ri olması; diğer sebebi, Iskende:runu 
kaybetmenin bu suretle telafi edilebil
mesidir. Suriyede hüküm süren ka
naate göre, Suriye Başvekili ile Ha. 
riciye Nazırının Parise gitmelerinin 
B"bebi de budur. Fakat Fransa hü. 
kfuneti bunu resmen tekzip etmiş ve 
Fransa Dışbakam Lübnan Cümhurre
isi Bay Edde'ye bugünkU Lübnan hu
dudunun bozulmıyacak bir tarzda tes.. 
bit edilmiş olduğunu temin etmiştir. 

Suriye ile Lübnanın müıte· 
rek menfaatleri 

Suriye ile Lübnan arasındaki muş. 

lanmızla müşterek gUmrük sahibi 
olmaktan kurtulduğumuz takdirde is
tifade eder ve gümrük tarifelerinin 
manialan arkasında sanayiimizi ·ser. 
bestçe inkişaf ettiririz . ., 

lngiliz muhabiri bu mütalealara 
şunları ilave ediyor: 

"Nüfusu bir milyon bile tubnıyan 
ıbir memleket için, iktisadi milliyetçi. 
lik siyasetinin takibini, iftihar mahi
yetinde sayanlar çoktur.,, 

Jngiliz muhabiri daha sonra şuma_ 
lümatı veriyor: 

"Suriyede yaşıyan milli unsurlar, 
Sancak Türkleri gibi kalkınmakta ve 
statüko aleyhinde tezahUr yapma.le· 
tadırlar. 

Yukarı Cezirede yaşıyan Kürtlerle 
Asüriler muhtariyet veya Irak ile bir. 
!eşmek istiyorlar. Hatta Halebin de 
idari muhtariyet istemekte olduğu 

iddia ediliyor ve Şimali Suriyedeki 
memuriyeUerden çoğuna Şamlılarm 

tayin olunmalarından şikayet edili • 
yor. Bu gidişle Suriye şehir devletle 
rinden müteşekkil bir kolleksiyon ola 
cak. 

Siyasi bir buhran mı? 
Paris ve Cenevrede dolaşan nazır 

lar geri döndükten sonra bir hayli ka
nşık meselelerle karşılaşacaklar.Jır. 
MUhlm bir siyasi buhran da vukubu 
labilir. İktisadi vaziyet te kat'iyen 
iyi değildir. Hükümet 26 eylülden 
evvel alınan borçlar hakkında bir se
nelik moratoryum ilan etti. Işsiz!ik 

günden güne artmaktadır. Birçok ai. 
lelerin ekmeğini, bir mağazada, veya 
fabrikada çalışan on, on iki yaşında 
çocuklar kazanıyor. Ve bunlar 12 sa.at 
çalıştık1an halde yevmiye otuz kuruş 
bile alamıyorlar. 

Bütün bunlara şunlan da ilnva et
meliyiz. llk müslüman avukat kadı
nı, Şam barosuna kabul olundu. 

Fransa ile Lübnan arasındaki mua. 
bedenin imzasmdanberi, Be)'TUt lima 
nına giren vapurlar, Fransız b:ı.yrağı 
yerine Lilbnan bayrağını taşıyor. 

Almanya, Memleketimize 
ihracat. Menetmedi 

Ankara, 22 (A.A.) - Almanya bU
yük elçilıği tarafından ne§ri ricnsiyle 
gönderilmiştir: 

Son günlerde bazı İstanbul gazete. 
leri Almanyndan Tilrkiyeye ihracat 
yapılmasına Alman hükUmetince mü
saade edilmediği hakkında bir haber 
neşretmışlerdir. Bu haber, doğru de. 
ğildir. 

icra Teşkilatının 
Tanzimi için 

(Başı 1 incide) 
karşılanamıyor. Hatta Devlet Demir. 
yollan için Almanya.dan kömür alın

masına müsaade etmek lazım gelmi§.. 
tir. 

Adliye Vekaleti buna mukabil bir-
çok kuvvettli kolların hapisanelerde 
muattal kalmasından teessür duymuş 
Ye devamlı amele diye çalışmak üze.. 
re nümune olarak 50 mahküm gönde· 
rilmesini, kömür havzasına tekli! et
miştir. 

Bu mahkumlar, ceza meseleleri hak 
kında tetkiklerde b'.ılunmuş, genç bir 
hukuk mezununun riyasetinde ve İm 
ralı ve Edirne hapisanelrinden en iyi 
halli olanlardan Z o n g u 1 d a • 
ğa gönderilmişlerdir. Orada evvela 
evlerini yapmışlar, sonra çalışmıya 

başlamışlardır. Alınan randıman en 

uslu 11.melenin verimi dereoC!:· ledir. 
Mahkümlar, bilytik bir şevk ve heves
le çalışıyorlar. Mahkumların etrafın. 

terek menfaatler meselesi de çok kes. da jandarma falan yoktur. Muayyen 
kin ihtilaflara sebebiyet vermektedir. bir sahada tamamiyle serbesttirler. 

Beyııutta çıkan Orient gazetesi, Li"'>- Yalnız kendilerine sarı kollu, yeşil ya
nanın "iktısadi milliyetçilik,, siyaseti- kalı, pantalon paçalanndan her biri 
ni takip etmesini istemekte ve Suriye. başka renkte birer elbise giydirilmiş. 

ile Filistine karşı kuvvetli gümrük tir. Böyle elbiseli bir adam, muayyen 
manialarının tesisini müdafaa et- bir sahanın haricinde görülUrse jan. 
mektedir. Bu gazeteye göre, Filisti. darına kendilerini canlı veya cansız 
ne karşı serbest ticaret usulünü tat- tutmıya mecburdur. 
bik etmek ancak Filistine fayda ve- Ilk 50 amelenin verdiği iyi netice 
rir. Himaye usulü sayesinde Lübnan üzerine maden mUesseselerlnden Adli. 
sanayi sahibi olur ve Filistinin ihraç ye Vekaletine mahkfım siparişleri 
maddelerinden kurtulur. Suriyeye yağmıya ba§la.mıştır. Kimi 300, kimi 
gelince, Lübnanlı gazetenin söyledik. 400 mahkUın istiyor. Adliye Vekfileti 
leri şunlardır: siparişleri sıraslyle ifa edecek ve mik. 

"Suriyeye ihraç ettiğimiz malların tan 2500 raddesine kadar çıkaracak
beş mislini kendisinden satın almak- tır. 
tayız. Gümrüklerden mUsavi bir his. Mahkümlar, hallerini ısllh etme-

almadıkça, tamamiyle serbest kal- leri beklenenler arasından seçilecek. 
mamız daha iyi olur. Bu sayede Lüb- tir. Bu sayede Zonguldakta mütehas
ııan, bütün Yakın Şark i.çin bir depo sıs bir amele sınıfı yetiştirileceği ümit 
.-rkt:Z! teşkil eder. HUl.8.sa komşu. edilmektedir. 
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1 Egeliler Gecesinde 1 
KISA RADYO 

DALGALARI iLE 

ENERJi NAKLi 

Ameikadaki Son 
Facianın Tafsilatı 

(Başı ı ıncıdel 
sokakt& idi. Binlerce otomobil yolla~ 
rı tı:Kamt§tI. Doktorlar, sıhhi undatl 
zorla hareket ediyordu. Vaziyet. ~ 
Hain idare edebileceği mahiyetten çı 

Profesör B. Salih Muratla 
Konuıtuk 

Dünkü ajans telgrafları, Marko • 
ninin kısa radyo dalgaları ile enerji 
nakli üzerinde araştırmalarda bulun. 
duğunu bildirıni.ı;tir . 

Verilen haberlere göre, filhakika 
kısa radyo dalgalariyle enerji nakli 
işinde, Markoni, bazı pratik formüller 
bulmuştur. 

Dün, bu hususta tızik profesörü 
Bay Salih Muratla görüştük. Bize ~un 
lan söyledi: 

"- Kudretin telsizle nakli meselesi 
! yeni değildir. Telsizin icadındanberi 
1 kudret .telsizle naklediliyor. Kudretin 

ı bu şekilde nakline (Elektro nıanye 
tik dalgalarla nakil) deriz. Kudretin 
bu tarzda naklinde bir alıcıya giden 

mıştı. a, 
Herşey felce uğramıştı. Her an~ 

baba çocuğunu bulmak için can bil • 
liyle uğraşıp didişiyor, yardıma kO • 
şanlar ne yapacaklarını bilmiyorlar • 

w. ğ 
Bağırışanla.r, çıc;.ltk koparanlar. 8 • 

la.şanlar, hadsiz h:sapsızdı. Bitişik k& 
sahalardan gelen sıhhi imdat otoıno • 
billeri, mütemadiyen ölU taşıyorlar • 
dı. Kendilerini yığın yığın ölü ka: 
smda bulanlar, bu feci manzara 

mu • o kadar sarsılmışlardı ki ateşe .. }'"k 
kavemetten kesilmişler ve b~ guç~ 
le kendilerine gelebilmişlerdı. Zab 
yollan açmak, için radyo c~haz1J 0~~ 
mobiller kullanmış, ve bu cıh~zlıı!.da 
sıtasiyle sesini işittirerelt vazıyeti 1 

re imkanını bulmuştur. t 
Egeliler gecesinde bulunanlardan bir grup 

kudret, verici ile alıcı arasındaki me. 
saf enin mürabbaiyle maküsen müte. 
nasip olarak gittiği gibi istifade edi. 
len kudret prensiplerinden biri de 
naklolunan kudretin dalga vüsati ve 
frekans hasılı darbının mürabbaiyle 

Enkazdan çıkarılanlar ~çinde haya 
ta olanlar hastanelere, ölenler morg • 
lara gönderiliyorlardı. • zmirlilerle lzmiri sevenler, E geli gençler, evvelki gece Maksim 

1 sal.onlarında çok güzel bir gece yaşadılar. Ege ıecesi için ev
velden hazırlanan beş ekipin oynadığı zeybek, iki cazın çaldığı lzmir 
fokstrotu ve Ege tangosu orada bulunanlar tarafından takdirle alkış
lanmış, bilhassa Karşıyake.lı Mümtazın "lı.mir a~şıunlarında,, tangosu 
hayranlıkla dinlenıniştir. 

mütenasip olmasıdır. 
Bu halde kısa dalga ile kudret nak. 

li daha randrmanlıdır. Yani müsavi 
kudretteki iki verici istasyonundan 
kısa dalgalı neşriyat yapan, uzun dal 
galı neşriyat yapandan daha uzakla. 

Çok geçmeden hastanelerdeki f>OŞ 
yatakların hepsi de doldu. ölen ço
cuklann çoğu 7 ile 15 yaşlan a.rasııı
da idiler . 

Bina, bir lahıada berha\10 
oldu 

Tıbbiyeden Naşit Adnanın zeybeği de, herkese, Kızıl cepkenli Öde. 
miş delikanlılarını hatırlatmış ve toplantı sabaha kadar ayni neşe, ay
ni samimiyet ve canlılık içinde dev anı etmişti.:. ra gönderir . İnfilak son derece korkunçtu. J{:~ 

zan patlar patJamaz ta çatıya ka 

Eski Elçiy e Suikast 
Hazırhy an Kadın 

Diğer bir nokta da, kudreti nakle. 
len vasat dar bir sahaya inhisar et. 
mezse, alıcıya giden Jmdret azalır. 

Kudretin etrafa yayılmasını men için 
kudreti mümkUn c.lduğu kadar mUs. 
tekime yakm bir JJtikamette neşreL 
mek lfıznndır. Nitekim seste, mega -
fonlardan bu suretle istifade edilir.,, 

Profesör B<ı.y Salih Murat, Mar'ko. 
ninin bundan evvel telsizle kudret 
naklindeki randmanı nasıl arttırdığı 
nı da izah ederek şu izahatı vermiş 

'l/e 
varmış ve çatı derhal yıkılmış cıs. 
2200 talebeyi alan bina ,bir ıa.ıızn 
ufalanırcasma berhava olmuştur • b' 

!nfilaktan yakayı kurtarabilen b 
çok çocuklar, kaçtıkları sırada tutuŞ; 
ma veya dumandan boğulma, yab~ 
başlarına bir şey yıkılması yüı;Und 
ölmüşlerdir. HadLc;e vuku bulduğu; 
rada çocuklardan çoğunun konfer 
salonunda bulunmaları hadisenin fe " 
caatini arttırmıştır . 

(Başı 1 incide) 
Yataklı vagonun kapısını açıp, ~fi

rin vagona atlamasını kolaylaştırmak 
üzere elini uzatan kondüktör garın 

gürültüsü arasında kamçı gibi bir ses 
işitiyor. O anda da sabık sefir ıstı. 
rap içinde iki kat olmuş bir halde ka
lıyor. Kondüktöre bağırıyor : 

- Vuruldum, §U arkada duran kL 
dını tevkif ettirin!.. 
Kondüktör sefirin dediği tarafa bak 

tığı vakit, çok şık giyinmiş, esmer 
güzeli bir kadının, sağ elinden, henüz 
namlusu tüten bir tabanca dilşUrdU
ğünü ve donmuş gibi sapsan bir yüz.. 
le tevkif edilmek üzere beklediğini gö
riiyor. 

Polisler kadmm yanma yaklaştık -
lan zaman, hiç tel§.ş göstermeden: 

- Tabancayı ben attım .. Sizi ta.kip 
ediyorum, cevabuu veriyor. 

Kadını karakola götürürlerken se
firin yarasını tedaviye çalışıyorlar. 

Kadının attığı kurşunun eski sefi. 
rin arkasından girip yanından çıktığı 
ve yaranın ehemmiyetli olduğu anla.. 
şılıyor. 

Öldüremediğime mütees· 
silim 

Karakolda isminin Madeleine Co • 
rabeuf olduğum.ı söyliyen kadın i. 
kinci söz olarak: Sefiri öldUremediği
ne çok müteessir bulunduğunu itirai 
ediyor. 

Otuz yaşlannda görünen ve enda
mı, giyinişi pek zarif olan Madeleine 
Corabeuf eski sefirin en büyük aşkı. 

BAŞ:\IAKALEDEN MABAT 

Hollanda İle 
Ticaret 

(Başı 1 incide) 

H!diselere tamamile realist 
bir gözle bakınak şartile iddia 
edebiliriz ki, son iınza edilen an
laşmalar, Türkiye ile Hollanda 
arasında susılınaz bir dostluk 
köprüsü kurmuştur. Bu köprü 
üzerinde gittikçe hareket ve fa
aliyet artacak ve iktısadi müna
sebetleri candan dostluk hisleri 
ve kültürel münasebetler takip 
edecektir. 

Hollanda ile kurduğumuz açık ve 
dürüst işbirliğinin diğer memleketler
le olan mUnasebetlerimize örnek ol
masını d'lleri.z. Iktısadt mUnaMıbetle. 
rin devamlı olması içl.n. iki taratın .,_ 
çrk kalple hareket etmeel ve birlbiıi. 
ne karşı tam emniyet telkin etmeei 
laznndır. Bu şartı tamamiyle haiz ol. 
mıyan müna.eebetlerde, inki.şafm dııi
miyetini bozacak Amiller eksik ola
maz. 

Ahmet Emin YALMAN 

Suikastçi kadının Romada 
bulunduğu günlere ait 

fotoğraf isi 

tir: 
"- Bundan evvel :Markoni k~fet. 

tiği Beam telsiz dalgalannı takriben 
10 derecelik bir mahrut içinde sev • 

j ketnıiye muvaffak olarak bu suretle 
• telaizle kudret naklindeki randımanı 
arttırmıştı. İngiltere ile Kanada, A. 

Mektep, iki katlı bir bina idi. :BU
tün bu binadan yalnız şimal tarııfrll• 
daki duvar yıkılmamış bulunuyor· 
300 kişi enkaz üzerinde çalışmaktadır 
Bunların tesadüf ettikleri manzara.• 
lar son derece fecidir. Araştınnalal' 
devam etmektedir • 

vustralya, Hindistan ve Cenubi Afri. -------=-----"":' 
ka arasında bu ıusulle muhabere edil 

ı mektcdir. 
1 Şimdi Markoninin daha kısa, belki 
bir kaç santimetrelik dalgalarla ve 
hilzrr' sisteminde tecrübeler yaptığı 
nı sanıyorum. 

. . 
t 

Rad_:y ·~ 
Maamafih, ne de olsa dalgalar kı. Bugünkü program 

saldıkça bunların da kendilerine göre lstanbul: si· 
mahzurlan vardır. Diğer bir mesele. Öğle neşriyatı: 12.30 Pllkla Türk. rrı~~ 
de, naklolunan kuı'.retin alınmasıdır. kiıi: 12.50 Havadia; 13.05 Muhtelıf P 

d neşriyatı; 14 Son. Ü ·.,et• 
Uzaklar aki alıcıya gelen kudret da. Akşam ne$riyatı: 17 Konreranı: nı :ıY 

na mani olduğunu ve hayatı kadar ima pek küçüktür. Bunu büyültmek siteden naklen inkılip denlcri: Mahm~\sıı 
.sevdiği büyUk bir adamı kendinden sat Bozkurt; 18.30 Plakla dans musık 0• 

için resonanstan istifade edilir. Bu 19.30 EminönU Halkcvi sos>:al yardım. ~t· 
ayırmıya sebep olduğunu istintakta halde alıcı ile vericinin senkronize ol besi namına Bayan Sukure Nıhal (Cerrı~tı'I 
söylüyor. ma.sı veya edilmesi icap eder.,. çilik bakımından sosyal yardım); 20. J! i .,e 

ve arkadaştan tarafından Türk musıkis rt• 
Mussoliniyi mi seviyordu? halk şarkıları: 20.30 Bay Ömer Rıza ~· .,e 
Kadının istintakta, münasebetini i-. Fransanın Roma sefaretıne de mun. fından arapça söylev: 20.45 Cemal. ~i!11U .,e 

b. arudaıları tarafmdan Tiırk musıkısı t· tirat ettiği halde ismini sakladığı Av. ta.zam ır şekilde devam ederdim. halk şarkıları, saat ayarı; 21.15 Şehir -ı;i;=,. 
rupanın büyük hükümet adamının Bir gün sefirden n~rn·ıs sözü ala- rosu operet kısmı (Lüküıı Hayatn 2 ncı ,. 

kını. olduğunu anlamak ~; ... ,.re !\fadelei- ra.k, sırrnnı ve bu··yu';k ac.,.,...,• sevdig~i- deei); 22.lS Ajans ve borsa haberleri ve w 
~ ..w•w tesi cünün programı; 22.SO Pll.kla solo ' 

nin hayatını bircz tetkik edelim. rni kendisine açtım. opera ve operet parçaları; 23 Son. 

Son zamanlarda siyast mahfillerde. Sefir, bana söz verıli~i halde, al!. • 
Avrupartın sayılı diplomatları arasrn· had~r olduğum hlikümet acaınnıı.ı be- _ Günün proıram özü 
da, A v:rupa siyasetinin idare edildiği nim rrıazimin kirli olduğunu, birçok Senfonik Kon!llerler: 
merkezlerde hususi ve mühim mUna.. kifiilerle maceralarım mevcut bnlun. t ,Y 

21 15 Vartova: (Anrelo, Carol, Ot 0 •· 
sebetler tesisine muvaffak olmuş olan duğunu anlatarak ilibanmı sıfıra in- no) :' 21.30 Blikreş: Senfoni (Pantio. wı : 
bu kadın Roma mükafatını kazanmış dirdi. Ve ondan sonra sev1ığim ada- dighe.roH'un idaresinde); 23.20 Vıyarıl 

Sthumann • Pfitmer. 
kıymetli bir Franınz Ressamının kızı mı ~.öremez oldum. Hafif Kon erler: 

idi. 19 yaşında iken evlenmiş ve ko. Romadan avdet ı3•10 Bükrı$ Sibiccano orkestrası: 
1
1:. 

casmdan hemen ayıılarak macerape- Kudın Mussolini t.ınafmdan mtii&.. Prag: Schubert'in eserlerinden .k?ı;ıer :7.30 
rest bir hayata atılmıştır. kat için dahi kabul edilineyı·nce 200 10 Brüno: Vata ve ogcret ınusıkıııı: 1 n· 

.. k Varıova: Kon&crvatuardan nakil (Org kdan 
Bir zamanlar tiyatrolarda küç.u grarr veroval içmiştir. Fazla miktar- &eri): 18.15 Varşova: Karmen opcrasın ıı· 

roller oynamış, film çevirmiş, daha da hldığ1 için bır hastam Je kıırtarJ. parc;alar (ptlk): 19 Budape,tc: Pllk ~o P' 

SOnra muhtelif gazetelerin hususi lan gUzei Fransı• kadını Italyada~i seri; 19.40 Kolonya: Kilçük orkestra. osı· 
.. " ran: 20.30 Biıkreş: Mandolin orkestr•;. 

muhabirliğini yapma küzere politika borçlarını ödiyemiyecek bir vaziyete 20.so Budapeşte: Çigan musikisi; 21.10 J{d· 
merkezlerinde eiyast adamlarla sıksık cfüşmii§tilr. lonya: İlkbahar havaları: 22 Stokholm:. ~·"e 

yo orkestrası: 22.10 Sahti: Hafif musıki gel 
temasa başlamıştır. N d • .. i'! dans: 23.15 Bilkreş: Konser nakli: 23.20 

M I• • fi ""/ôkaf ere en gefdıgJ malum &'f&t: Radyo orkestrası; 23.30 Berliıı. "~ 
USSO ini e mu ol saire: Gece musikisi. 

Geçen temmuzda Mussolini ile ga. .. mıyan para Operalar, Operf'tler: 
zetesi na.mİna mühim bir mUiakat yap Katım sıkıntı içinde, Romadan 20.30 Prac: Jirak'in "Kadın ve Alla~~ 
mak ü:lere Romaya giden bu güzel Fransaya dönmek üzert~ hir pltın arar- isimli opera: 20.50 Budapcşte: waıner,~ 

kadın Mussolini tarafından Venis sa- ken meçhul bir yerd •n 15.000 li,..et "Parsifat .. operası: 22 Roma: Gilb:ırt p 
' d "Katia la ballcrina., opereti; 22.30 Paris~ ' 

rayında kabul edilmiştir. gön erilmiet,ir. Bu rara ile borc:ları- T. T: Debussy'nin "Pelleas et melisarıu'" 
Ilk mülakatından itibaren Mussoli- nı tcdı' c eden güzel kadı'l!.ı. harekttin. operası. 

ni'nin zek!sına, kadınlara karşı gös- de~ ~vvel polisler hususi hatıra def. Oda 1'fu!lllldsf: . 
1 terdiği vakur nezaitetine hayran ka. t~ \ermişler lir. 18.15 Roma: Kuartet (Scarlatl, Paganııı' 

lan Madeleine Corabeuf, Venis sarayı · O hatıra defteri, ka·jın hastaneye Rameau v.s.): 21 Viyana: Kuartet. 
k t ReRltaller: 

ziyaretlerine devam etmiştir. Fa a naklNtilirken odasında • Ialyan pofü;. 
günün birinde Mussolini'nin kapıları lari tarafından bu!L•nmua ve kaıiunn ıs Budapeşte: Piyano konseri (ChoPi~; 

.,, 18.lS Varşova: Keman sonatları: ıs.3S t• 
birdenbire kadına kapanmıştır. mahrem notla.nyle <lo!u bir deft~r:li. yana: Sonatlar (Waber); 20.ss BükreJ: şa 

KadınJn itirafı Jı;inde sevdiği bi~yllk hül<:imet adamJ· 'ö;::ıı:~i,;!iifkhd: 
GUzel kadını suikasta kadar g8til· na ait notlar da mevcuttu. 5 il"' 18.t!I MOıno; 23.45 Kolonya; 2U 

ren hadiseyi Madelelne Corabeuf istin Buııa rağmen dh'il ı><>hı!er kadmrı. rM, Milano. 
takta şöyle anlatmıştır : . nez~ketle deftcr1ni ia·le o~i~lerdlr. 
- Rom11 sefirimiz bana bUyilk bil' Ve naitkında hli.ıuetk8.r 11.manıele gös ' . . 

hükumet adamının aşkını kaybettır- tcrmışıerdir. 
miştir. Avrupanın pek maruf bir si- l\adınm gizlr.mek !sttdiği büyük 
ma.sı olduğu için ismini sbyliyemiY~- hllkurnet adammm kim olabilcı·C'ği 
cc.ğim bu büyük adamla mUnasebetı- vak'anm cereyan tarzından açıkça an 
nıirln devam ettiği dört ay içinde lnşılma!i.tadır. 

Radyoda Konferans 
Önümüzdeki perşembe akşamı 83~ 

darpaşa lisesi tarih muallimi ~ıı 
Kaynar tarafından radyoda bir kofl• 
ferans verilecektir. Konf cransın rnev .. 
zuu "Terbiyede tenkidin rolü,, cıur · 
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1 Milyon 700 Bin 
Çocugu Okutmak 
Mecburiyetindeyiz 

ilk Tahsil isinin En 
' Çetin Kısmı Köylerdedir 

l>evıet, bir kanunla mecburi olarak tatbik ettiği ilk tahsil işini 
~iyetle takip ediyor. Planlı kültür düsturumuz 'udur: Kül
~ \'e terbiye işlerimiz, bugünün ve yarının ihtiyaçlarına e-öre tan. 
liın edilecek, planlanacaktD'. 
~f Veki.Jetinin ilk tahsilin köy. 
.... ~!tehirlerde tamamen tatbiki için 
. ~ tedbirleri ve ilk tahsil me«a.. ::naamm nasıl çalıştığını söyleme. 

evveı, rakama dayanan en doğru 
~atı gömen geç'irmek faydalı o. 

tır . 
t.fektep, Muallim ve Talebe 
934 - 935 istatistiklerini tetkik 

~tinıiz zaman görüyoruz ki, şehir. 
~izde çoğu beş, bir kısmı da dört 
tanını resmi gUndUz ~ yattlı ilk mek 
!?lerimiz mevcuttur. Bunlar, devlet 
""f.çesinden idare edilen lise ve mu • 
'11hn mekteplerine bağlı mekteplerle 
~tlatakil yaWı mektepler de dahil ol. 
~ hade şehirlerde 1178, köylerde 

Çoğu bir ve Uç sınıflı ve resmi ol.. 
lbak Uıere 5051 mektebimiz vardır. 
Şehirlerde 1178 mektepte, 682('1 

~Uim, 280,182 talebe bulunduğu 
~t cdilmi.f, köylerde de ~051 meK. 
:"~ 6960 muallim 347,071 tale. 
~ okuttuğu anlaşılmıştır. 

ta.kat iki sene evvelki bu vaziyet, 
hçen sene biraz daha inki.şaf etmiş 
te 35 - 36 ders yılı içinde bUtUn 
~hir, kaza. nahiye ve köylerdeki 
~·an 6259 mektepte 13734 mual • 
"'il 678.528 talebe okutmuştur. 

bir istatistiğe göre, bugün Tilrkiye 
hlıır ve kaza merlrezlerinde 1179 
~hep. 308,1:53 talebe, 6833 muallim 
"lllıırımaktadır . 
"-köylerde ise, 5080 ınektepte 
''0,375 çocuğumuz, 6901 muallim ta 
l\tıııdan okutul ktadır. 935 sene • 
llııde tehirlerde 280.182 talebe okur. 
~ bu miktar 308.153 e fırlamış. şe. 
"ltlerdeki muallim sayısı da yalmz 
la artmış, buna mukabil tehirlerde 
lltektep açılamamış, ihtiyacı karşıla. 
>aca.k muallim çalıştınlama.mıştır. 

kültür Bilinçoıu Kar,ıaında 
llu kUltUr bilançosu .köy istatistik 
~de daha sarih bir netice veri • 
>oı- : 

köylerde yeniden 29 mektep yapıl 
~. talebe sayısı 23.304 artmış. fa • 
~lt köylerdeki muallim nyısı 6960 • 
ltıı 6901 e inmi§tir. 

ille tahsil İ§İ üzerinde esaslı 
tedbirler alan Maarif Veld· 

limiz Bay Saffet Arıkan 

Gebzede 
üç kişi 

yaralandı 
Gebze, (TAN) - Şem!ettin kö -

yünde bir hadise olmu,, üç kişi ya
ralanmıştır. 

Vak'a şu suretle cereyan etmı, -
tir: 

Naip köyünden Hakkı oğlu Ahmet 
isminde bir delikanlı, Şemsettin kö
yünde Bursalı hocanın kızı Emine • 
yi sevmekte, kızın evini daimi bir 
murakabe altında bulundurmakta • 
dır. 

Hakkı oğlu Ahmet, geçen akşam 

lsmail, Cemal ve Ahmet iaminde Uç 
delikanlının Eminenin evini tara.aut 
ettiklerini görmilt ve derhal kırma 

çiftesile üzerlerine ate, etmi.ftir. la
m&il ağır, diğer iki genç hafif suret
te yaralanmıtlar ve berayi tedavi bu 
raya getirilmiflerdir. 

Carih yakalanmıftır. 

lıualltmlerin bu azalı,mda ve sa. 
~ hiç bir teY illve edilmemeliııde 
\:i tebep, kWtüıil mUıait olmıyan 
lttııaınmıerin taafi~ olunmam, köye 
tidecek muallim buh.mmayışı ve u • 
bıuını llUl'ette köydeki hocaların mer 
~ere dağılmasıdır. t~dn en aclklı 
~. bir sene içinde köyde artan 
~ tahsil çağında.ki 2~ ço • 

tıı~n mualliIMiz kalm11 olmuıdır. AKHISARDA 
İtte Maarif Veklleti, hazırladığl 

~tUr programı ile rakamların ifade ,_, A G AÇ 
'ltifi bu büyük tehliıkeyi görmfut ve !"IS; 

1 

BAYRAMI 
Cliıu önliyen tedbirlerini a.1mıt bulwı. 

~tadır • Akhiaar, (TAN> """" Köy kalkmma 
1,700,000 Çocuk hareketiyle muvaffak bir tekilde uf. 

lliz. mecburl tahsil kanununa ~ • ratmakta olan kaymakamımız, köy • 
l't. nUfusumuzun yUzde 10 unu okut len kasabaya b&ğlıyan yol ve töse • 
bıak mecburiyetindeyiz. Bu zaruret, lerin a.ğa.çlandınlmaama çallfmakta • 
~ 1,700,000 çocuğun meoburl dır. 
~ çağında bulunduğunu ortaya Merkeze 20 kilometre uzak bulu • 

Yar. nan Kapaklı ve Saracoğlu köylerine 
lt lı!ekteplerden alman son ı:"alft~a. giden şöseye bugUne kadar altı bin

röre bugün mecburl ta.Mil çagm. den fazla fidan dikilmiştir. 
::ı bulunan çocukların §ehir ve kasa. Şehrin bütiln sokak ve caddeleri • 
li llrda takriben yU~e 75 i ~ ~ne. ni ağaçlandıran belediyemiz, Yelde • 
~. buna :mukabil köylerde takriben ğirmeni denilen ve tehrin batında f ıcıe 25 i Uç senelik mekteplerde o • mürtefi ve mesiregah bir mevki olan 

lı~tUlabilmek~edir. Bu netice şu mil mahalle 3000 fidan diktirmiştir. Bu 
iti mesel~yı meyda~a çı~armıştır. münasebetle bir ağaç bayramı yapıt-
lık tahsıl ve terbıye lıtınin en a. mıf, binlerce mektepli ve halk bay • 

t,"e halli mUşkUl kısmı köylerdediT. rama iştirak etmiştir. Törene Halke. 

Zllede Yeni Taylnler• vi bandosu tarafından çalınan m&Jl-
~Ue (TAN) _ nc;emiz inhlaa.r la bqlanmıt ve kaymakam Bay RL 

'1eııı~ Rahmi Reşadiye lnhtaarlar f atın veciz blr aöyleviyle nihayet ve. 
bı~uğuna, satq memunı Sıtkı rilmi41tir • 
~l'flan inhisar memurluğuna, Reşa. 
di\te sat:Jt memunı Saffet te Bursa 

~~emurluğuna tayin olunmut. 

llaıiye yaya tahıildarhfma, mn • 
~ka lmtihanmda kazanan tstan. 
'."Qllu Selim Selçuk tayin edilmiftir 

Zllede Park ve IUst 
Zile (TAN) - Belediye bir park 

yaptırmaktadır. Buraya dikilecek 
Atatürk bUtsUnlln temeli de yapıl • 
mağa ba,lanılmı,tır. Her iki ı, ya • 
kmda bitirilecektir • 

f Balık Şeklinde Tayyare 1 
Teşkilatı Esasiye 

Kanununda Yapılan 
Son Değişiklikler 2-~ 

(Tfl!tld.lltı Esulye Kanununda ya. la dunnıya lüzum yoktur. 

pılan son değltikJUder münuebetiyle Liberal Propaganda: 
Büyük Mlllet Meclisinde geçen mil • Şimdı Halil t.lcn~t;;J nııı ~ ...... nik ola.-
7.akeıelerln aynen netrlne devam edi- rak bahsettikleri noktalara gele.ım. 
yoruz:) Liberal propaganda Türkiyede yapıl. 

Bizim şin.diye kadar rejimin esas7 mıyacak mı? Encümen başkanı bcnım 
olarak devlet kanununa geçmiş ve de dahil olduğum enclimen arkada.ş
yurdun henüz hayata Joğmuş en taze larımız namına cevabımızı verdi. Ben 
çoouğundan en yaşlısına varmcıya bu izahata biraz daha şümül \•ermek 
kadar, hepsi için müşterek bi.r inan isterim. 
mevzuu telakki edilmiş olan mahiyeti Yeni hükümler anayasaya geçerken 
cumhuriyetten ibarettir. bunların manalarını uzun uzun met-
M üıterelc inan: ne sokmıya kanunun konstrilksiy nu 
Şimdiye kadar Cümhuriyet Halk itibariyle imkan yoktur. Fakat bir 

Partisinin şuuru içinde beslenip bil- nokta pek a~ıktır ki, simdive kadar 
yürnüş olan ve partinin kendi hususi "nakanunun U>mf'lini tegkil etmiş O

ve profesyonel politika telakkisi için- lan CUmhuri •ctcilik aleyhine yurt i . 
e kalan hayati esaslan biz bu mad- çinde hiç kimsenın hiç bır fn li)ette 

de ile Teşkilatı Esasiye kanununa ek 'lulunması caiz olmad ~ gibi şimdi
lemekle bütün yurdun müşterek res. ien sonra da CilmhuriyetçiJinfo nnkı
mf ve kanuni bir rejimi haline sok- ~ olan saltanat lehine bir hareket; 
mak istiyoruz. Bu hadise, hakika- hiç bir kiMsedı>n bir har('kE>t sadir o. 
ten başlıbaşına büyük bir inkılap sa- 1 amıyacaı?t gibi. Teşkilatı Esasivcnin 

i Almanlar 1935 - 36 senelerinde 1 Kanatlan çok kUJaltıldığı için balt. ı yılacak kadar mühim bir meseledir. •ımumf ~~l~vesi·n·i~. teyidatı altında o-
Avrupanın en kuvvetli bava filoları- ğa benziyen bu tayyare Hein«elin Bu esasların Kamutay tarafından ka. lıırph·. ""' .'"•0tc1 1ı"'tn nqkızı nlan bey
na malik milletler derecesinde bir tek satıhlı yeni bir modelidir. Alman bul edilip resmiyet kesbettiği dakika- ~elı.nılelcılik ve halkrılık nakızı olan 
tayyare f'loau y - ba !adılar Uh dial · · b ta . ki' dan itibaren yurtdaşlann laboratu- 1mtlVazcnk veva sımfçnk ve devlet-ı apmaga § . m en erının u yyarenın şe ı- ·n~· k 1 . all'k 1- ·kr-· 

1 Almanlar geıi kaldıkları a~meleri ni İspanya hava muharebelerinden il. ar1?~a çal.ışan profesörlerden giinün ... , ın nıı ızı ,... an lıh<-r , · aı ı"'ln 
'doldurmak üzere inşaatta fevkali.4.le ham alarak çizdikleri zannolunmak- pohtıkası ıle uğ~ıyanlara ve işle- "'"kl7.J nl'ln klPrfl{ııllik ve inkrJA.n"'lı. 
tiplere bakmadan Beri halinde bir i- tadır. rin bqında bulunan büyük müdUr ar. ~n nakızı 0

1an irticR lehine hiç bir 
d l rd l.t. De 1 t De . ı r., ... 11,,et ""'llhmıvaC'aktır. mali.t sistemile çalışıyorlardı. Kanatlan Jcısa olan bu modelin bil· ka aş a an mese • ve mırvo · 

Fakat Almanlarm son çıkardıktan hassa yUkaelme kudretinin çok ola- larmm bir makucısma kad.ar bütün Bu esaı:ılarrn Kamutayca k<>buJün. 
1 b l k 'ien sonra memleketin sosval. kuttü-\•e kuştan ziyade balığa benziyen bir cağı ve havaya tırmanma kaıbiliyeti- vatandaş ar u esas ara .ınanaca • 

avcı tayyaresinin hava muharebele - nin fazlalığı ile muharebeye tn.ıtuşul- bunlan sevecek ve bunlara ıtaat mec- "el ve sh•aM.1 hiç bl: sahas.mda ne 
· · ·· ~. · • · · ıt · · l kl d ve ~ek adnmın . ne- de cemıvet hahnde her nnde çok 1J gorecegı zannedılme.tte- duğu zamanlar kolay manevralar ya- burıyetı a ına gırmış o aca ar ır . q. •• • 

d. b'I ği tah . l ktadı b"tu"n mı'lli faalivet ahengı· bir man· 'ııtn~ t.elkın veva te ebbus halınde ır. pa ı ece mın o uruna r. u . . ,. f 
1
. fa 

T.Ume halinde biribirini tamamlıvan ıhı~ kımse kat ıyyen aa ıyet _f ede-

YEN, NEŞRiYAT 1 

AYETLER - Arif Nihat Asya 
tarafından Adanada bu isim altmda 

neşredilen eeerin ikinci tabı intioar 
etmiştir. 

SAGLAM - Ayda bir çıkan bu 
tıbbi halk gazetesinin 6 ncı sayısı da 

intişar etmiştir. 

BOGAZlÇI BALIKLARI - Ziraat 

müteh•nm Sadullah ~ ta='·· 
dan yazılan bu kıymteli tetkik eseri 

güı.el bir ltitap halin.de çıkmıştır. 

BORHANIYEDE ŞEHiR 
KLOBO AÇILDI 

Burhaniye, (TAN) - Buradaki 
münevverleri bir araya toplayabil -
mek ve hariçten gelecek misafirleri 
ağırlıyacak bir yer bulundurmak mak 
sadiyle yapılan çalı,malar semere 
vermi,, Burhaniye tehir klübü açıl. 

mıştır. 

Bu hususta bilhassa Rifat. Ziya, 
Muhiddin, Muammer. Liitfi, İzzet, 
Fehmi, Fahri ve arkad&f}an çok 
çalıı~tıkları için kendileri mUeuia 
sayılsalar yeıi vardır • 

lstanbul Telefon Direktörlüğünden: 
ldare ihtiyacı için nümunesi direktörlükte mahfuz kumastan 85 takım 

ceket pantalon ve kasketten ibaret işçi elbisesi ile ayn('a yine nümunesl 
mahfuz kumaşlardan 9 takım elbise ile 2 kasket yaptırılması açık eksilt
meye konulmuştur. Eksiltme 8. 4. 937 perşembe günü saat 15 te Istanbul 
Telefon direktörlüğü Alım Satım komisyonunda yapılacaktır. Muham
men bedelleri 700 lira, ilk teminat 52 lira :50 kuruştur. isteklilerin şart
name ve kumaş nümunelerini görmek üzere Levazım dairemize mU
racaatlan (1611). 

bu yüksek esasların havası içinde 8 • 'lltveceklerdır. (Bravo seslerı, alkış. 

krn gidecektir. lar) 

B d mektir ki bizzat havRttan Bir anayasa kanununa madde ko. 
U, ŞU e l h 0 'k" l . #1. 

lı k Cümhuriyet Halk Partisinin nurken yazı an ana u um eıın m~na-
a nara . h f · ed' i ·· · · d yazılmış bulunan tarını uzun uzun ıza , te sır ıc soz-
programının ıçın e . • . . 
bu hükümler, bu devletin ~undan son ler _tıavesıne imkan olmadığını söy. 
raki varlığında bütün yurtdaşlan bil· lemıştim. Fakat Kamutay ~uzurund~ 
tU lilk ve beraberlik ruhu ile beslive- vapılacak konuşmalardır kı bu kelı
ce~ ve milli birlik için daha sıkı bir 'llclcrin ~~?alann.ı büt?~ halk tara.
tedbir almmı, olacaktır. Tem}iz fından butun tatbık edıcıler tarafm-

hkemesinin en büyük hakiminden dan anlaşılmasını kolaylaştırır. Bu 
:: kilçilk meınurlanmıza kadar hU· itibarla bu izahlar üzerinde mUsaade.. 
1ri1m veren, tedbir alan. emir veren -;•Jp ı-.;"'. fa,.:la duracaitm. 

ve tanzim eden herkes ,;ln\Uk Mni Biz Cümhurfyefgiylz: 
·ıanuken ve kararını verlrkE>n kendi. Arkadaşlar. biz cüırhurlyetc:fvlz. 
ni bu esasların çe~veai i~inde hisset. iiyoruz. Cümhurivet Türkiyenin de
-nf!k rneoburiveti altına jrlrecektir. ~işmez devlet şeklidir, diye anakanu· 

HUlha arkada~lar. bu kanun çıkın· na hUküm koymuf)uz. Fakat cUmhu. 
"'R re~mf hliviveti olsun olmıısm bii "iVPtin b;7.oe t.atbik edilen tıırzmdan 
• nn vatı:ır\rll\~lA.nn tertln ettiği mHli haşkR <'eşit1 i nevileri de vardır. 
"lin"P mfü:ıtE>rek 11nıııe!llRSlara beraber Siyasi vahdet: 
:".,..,.,,., s11r!"1lma-r hüvi\k ve it.:ıha lnıv. Türkiye öyle bir cümhuriyettir 1d 
,,,.tıı hlr 'kl't1,. hl'lllne gelecektir. <Bra. 'ıu şimdl\•c kadar anayasaya girme-
•• ,.. c:,.q,.,. .. ı 111lf1c:1,. .. , miş olan ve bugiin girecek olan diğer 
Bmıun edehivat kısmı Uzerinde fu- '>eş vasıf ile beraber bi: ıiyast vahdet 

•eşkil eder. Mesela Amerika da bir 

istanbul Gayrimübad.l.er Kom.syonundan 
"Ümh~rivettir. Fakat idaresi ftiba
iyle büshUt''n baıska esaslara dava. 

.,tr, FrantıR da bir cilmhurtvıettir .• 
""f'bt tam 1ibP-nt1 bir cUmhurivcttir. 

D. No: Semti ve mahallesi 

149 Tarabya 

541 Üsküdar Icadiye 

1401 Fener Seferi.koz 

1997 Amavutköy 

3399 Kurtulllf Yen{fehir 

3628 Çengelköy Yenimahalle 
3910 Heybeliada 

4804 EminönU 
Geylani 

Şeyh Mehmet 

5071 Heybeliada 

5072 Heybeliada. 

5360 BUyUkdere 

803:S 

7610 Anadoluhlaar 

8006 He)"beliacl& 

84« Amavutköy 

Sok atı 

·. 

E. Bostan Y. Bostan 
ve Beyoğlu cad. 

Çifteçınar 

Fener cad. 

BUyUk Ayazma cad. 

E. Marki kalfa Y. Dev 
Süleyman 
Abdipa.şa 

E. Berberoğhı 
Y. İfgilzar 
Sebzeciler 

• 
Meydan 

Meydan 

BUytlkdere cad. 

Çawşba,ı cad. 

Emllk No: Cin11 ve Hıs. H iaseye ııön; 
Muhammen K 

Tlhıwet 'M"lttPhlt ~{'ı .. a tar Srn,,,et 
T?.us"R dıt bir ci\mhurivettlr. Fat·at 
•unıf Mkirnlvetinf' d11va.nan biisbütUn 

E. 15, 17, 19, 
21 Y. 115, 17 

mahallen: 
13/ 1-15-17 

E. 7 MU. 
Harita: 2 

E.193 Y. 205 

Altında dUkklnı o- 2420 Kapalı ba~ka şekil ve manada bir cümhuri· 
lan aıı.,ap iki hane zarf vettir. 

105 metre müfrez 
arsa 
90 metre arsa 

E. 23 Y.43 34,50 metre arsa 

7Q Açık 
artırms 

1000 Kapalı 
zarf 

60 Açık 

O halde Tiirk Te~kilatı Esasil'e ka.
nununda Türkivenin yalnız cümhuri. 
vctle idöre ediLdiğini ve Türkiyenin 
valnız cümhuriyetçı olduğunu ifade 
etmekle bugün ilerlemiş ve inceleşmiı 
olan siyasal mefhumların anlaşılma
sı alanında ki.fi bir vuzuh yapml§ o. 

artırın::> lur mu~z? (Hayır sesleri) 

E. 12 

E. 24 Y. 32 
Y. 64, Ada: 

27 Parsel: 4 
E. ve Y.13 

72,50 metre arsa 

92 metre arsa 
81 metre arsa 

Üstünde odaları o
lan ki.gir dükkanın 
4635/ 43200 his • 

Y. 8 Ada: 60 Arsanın 2 3 his. 
~anel: 2 32 metre 

14 42,50 metre arsanın 

80 

50 
80 

560 

50 

" 

" 
" 

" 

" 

1 2 bia. :so " 
E. 322, 324 DUkkinı olan ahşap 1030 Kapalı 

Y. 312. ma. 
hallen 307 • 

309 
E. 16 Y. 13-15 

hane ve bahçenin ~art 
1/ 4 his. 

Karlık Bostanın 

ll5/ 448 hia. 
100 Açık 

artırma 

O halde bunu herkesin müştereken 
ve derinden anlamasına imkan vere. 
e;ek blr vuzuhla belirtmek gerektir. 

1 

Işte bu altı vasfın yanyana bizim 
cumhuriyetimizin farık vasıf ve esas

ilan olarak kanunda zikredilmesı el
zemdir. 

1 Sonra arkadaşımız bilhassa bir nok 

1 

tayı ifade ettiler ve dediler ki: 
Inkıli.pçıyız diyoruz; ciimhuriyet

c:f yiz diyoruz. Bazı inaanlar komü. 
1 nizm faaliyetinde bulunurlar. Böyle 
bir adam hlkim huzuruna çıktığı za
man, evet ben lnkılipçıyım ve bilhas
ea cUmhuriyetçiyim, der. Ve inkıllpçı 
olduğu için komünizm yaptığını söy. 

E. Sanyani Y. Karakol 
ve ortayalı 

Y. 11 Ada 
22 P&l'lel: 2 
E. 32 Y. 88 

56 metre arsa 100 " 

ter, bu huswı Teşkilatı Esasiye k~ 

nununa konmuş olan vasıflara biz -
met vadesinden beni nasıl olup ta mu. 
ıttep addedildiğini ileri sUreJ". 

Hayır, bütün vasıflar yanyana mtl
talea edilince ne komünist ve ne de E. Haremeyn 31 metre arsa .. 

Y. Palacı · 'aşist bir hareketi bizim rejimimizin 
8587 Heybellada E. Han Y. Orhan Y. 57 Ada· 105,M metre arsa 160 .. derpiş ettiği bir inkıllp diye nen sUr. 

87 Parael:6 miye lmk!n yoktur. Diğer vasıflann 
Yukarda evaa.tı yazıtı pyrf menkuller an gün müddetle ıatı,a çıkanlmıftrr. thaleleri l5. 4. 937 tarihine tamamlayıcı mlnası içinde bizim in-

dilten pazartesi gUnU saat 14 tedlr. Satı, münhasıran gayri mübadil bonoıiledir. kıllpçılığmıızm farikalJn vardır. -................................................ , (Arkası var\ 
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HA ARAT UYANMADAN FAYDA 
iLE VUVALARINI TAHRiP EDiNiZ. 

Geçen ıene ıibi bu ıene de ıinek afetine ve hücumuna ve ha9aratın iıtiliaına maruz kalmamak için 9imdiden F A Y D A ve pompaaile yuvalarını temizleyiniz. 
~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------

İlfi'İRA tt.Al\'1 

"Bir vasata enerji intikal ettir -

mek veya bu vuattan enerji almak 

için tertibat,. hakkında istihsal olu • 
nan 10 Nisan 1935 tarih ve 1942 sa-

yılı ihtira beratı bu defa mevkii file 
konmak Uzere ahere devrüferağ ve

ya icar edileceğinden talip olanlann 

Galatada, İktisat hanında, Robert 
Ferri'ye mUracaatlan ilan olunur. 

İstanbul üçüncü icra memurluğun 
dan: Bedeli icar borcundan dolayı 
mahpus olup paraya çevrilmeı!ine 
karar verilen Taksim meydanınd~ 

belediye kışlık gazinosunda mevcut 
masa, iskemle, halı ve Kelvinatör ve 

sair gazino eşyasının birinci artırma 
sı 25. 3. 937 tarihine müsadü per
şembe gtinü saat 13 ten 15 e kadar 
ve muhammen kıymetlerinin yüzde 
75 ini bulmadığı takdirde ikinci ar
tırması 30. 3. 937 tarihine mUsadif 
salı gtinü saat 13 ten 15 e kadar 
yapılacağından istiyenlerin mezkür 
gtin ve saatlerde mahallinde buluna
cak olan memuruna müracaatleri i
lan olunur. (31193) 

Eyüp sulh hukuk hakimliğinden: 

Halide tarafından Süleyman aleyhi

ne mahkememizde açılan davadan 
dolayı: Gıyap kararının ilanen tebli
ğine rağmen mUddealeyh Süleyman 
mahkemeye gelmediğinden gıyabın

da EyUpte Cezrikasımpa.şa mahalle-. 
ainde Otakçılar caddesinde 32 nu -

maralı bir kıta arsa ile Eyüpte Def
terdar Mahmut Efendi caddesinde 
kain Atik 9 numaralı mukaddema 
peyke mahalli icra iflas kanununun 
4 UncU bendi mucibince mezkur 
gayri menkullerin Halideye a.it 

h i s s e l e r üzerindeki m ü d -
deialeyh SUleyman tarıfından konu
lan mevzuu haczin müruru zaman ha 
sebile kendi kendisine kalkmış olma

sına ve masarifi muhakemenin rnüd

deialeybe aidiyetine 17. 2. 937 tari
hinde karar verildiğini mUbeyyin iş

bu başkatip ihbarnamesi 8 gün müd
detle ilan olunur. 

1J 

Türkiye Büyük Millet Meclisi idare 
Heyetinden: 

. ,, 

l - Büyük Millet Meclisi otomobilleri için (600) teneke benzin kapalı 
zarf usulU ile münakasaya konmuştur. 

2 - Münakasa 12. 4. 1937 pazartesi gtinU saat 15 te Büyük Millet Mec
lisi ldare Heyeti odasında yapılacaktır. Bundan bir saat evvel zarfların 
tevdii li.zımdır. 

3 - Muhammen bedel (2670) liradır. 
4 - Muvakkat teminat (200) liradır. (tsanka mektubu olacaktır.) 
5 - Şartname her gün Büyük Millet Meclisi Daire MüdUrlüıfünden 

Dedelsiz olarak alınır. ( 671) (1:587). 

' Beled:ye Sular idaresinden: 
Buşakle 

Buşakle borusu 
Buşakle tamponu 

Ana musluğu şapkası 
Musluk çarkı 

15 m/m 

30 " 

1500 Adet 
1000 ,, 

250 " 

900 " 
10 " 

Manşon 40 ,, 260 
" Manşon 60 ,, 110 ., 

Manşon 80 ., 35 ,, 
Manşon 100 ,, 20 ,, 
Düz plaka 80 ,, 70 • 
Düz pliı.ka 100 ,, 10 ,, 

Yukarda cins ve ebadı ve miktan gösterilen adi dökilm parçalan kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Bu iş için hazırlanan şartname levazım servisinden parası,; verilir. 
2 - İhale 19 Nisan 937 pazarte•i g nü saat 16 da Taksimde idare 

merkezi binasında yapılacaktır. 
3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin şartnameye göre hazırlayacaklan 

teklif zarflannı yukarda yazılı gün ve saatten evvel müdürlüğe 
vermeleri. (1607). 

Beled;ye Sular idaresinden: 
Kurşun boru iç ln.\tru 15 m/m 20000 kilo. 
Ebat ve miktarı yiıkarda. yazılı kul'fun boru kapalı zarfla milnakasaya 

konmuştur. , 
l - Bu İl)! için hazırlanan ,artname levazım servisinden para!!ız verilir. 
2 - lhale 12 Nisan 937 pazartesi günü saat 15 te Taksimdeki idare 

merkezi binasında yapılacaktır. 
3 - Eksiltmeye girmek i.stiyenlerin J&rtnameye göre hazırlaye.ca.klan 

teklif zarfla.rmı yukarda yazılı gün ve saatten evvel direktörlil.ğe ver
meleri. (160~). 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü İlanlan 

Muhammen 
bedeli 
L. K. 

Teminatı T. No. 

L. K. 

696 17 52 22 98 ÜskUdarda Sinan Paşa mahallesinde 
Karantina S. 31 sayılı sahilhane ar
sasının 1/3 hissesi. 

Yukarda mevkii ve kıymeti ve hisse miktarı yazılı arsa satılmak üzere 
:n gün müddetle a<;ık artırmaya <;ıkanlmıştır. lsteklilerin ihale günü olan 
16. 4. 1937 cuma günü saat 15 te Kadıköy Vakıflar müdürlüğüne mü
racaatları (1443) 

Beled:ye Sular idaresinden: 
Münakasa llaiu. 

Ana musluk 15 m/m 1300 Adet 
Ana musluk 40 m/m 40 ,, 
Tefkif musluğu 15 m/m 1200 ,, 
Basma çe,me 10 ,, 
Çeşme musluğu ve aynası 1 kiloluk 50 ,, 
Çeşme musluğu ve aynası 1/2 kiloluk 100 ,, 
Zarp musluğu 15 m/m 10 ,, 
Zarp musluğu 20 m/m 20 ,. 
Tazyikli su musluğu için rakor 50 ,, 

Cins, ebat ve miktarı yuhrda gösterilen bronz musluklar ve teferrüatı 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Bu ~ için hazırlanan ,artname levazım servisinde parasız verilir. 
2 - !hale 12 Nbıan 937 pazartesi gUnü saat 16 da Taksimdeki idare 

merkezi binasında yapılacaktır. 
3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin şartnameye göre hazırlıyacaltlan 

teklif zarflarını yukarda ya.zıh gün ve saatten evvel direktörlüğe verme
leri. (1606). 

AMORTiSMAN SANDIGINDAN : 
2794 numaralı Amortisman sandığı hakkındaki kanuna bazı hükümler 

ilavesine dair olan 3136 ntıMi.rilı kanun mucibince Anadolu Demiryolu 
Şirketi Oblipsyon, aksiyon ve ınümesııU aenetlerile Haydarpqa Limanı 
Şirketi o.bligasyon ve mümessil senetlerinin E~nl ve Sıvas .' Erzurum 
tahvillerile değ'iştirilmeai işine 24 Mart 1937 tarihinden itibaren 
b~lanacaktır. 

Sandığımız heaabına mübadele muamelesi Türkiye Cümburiyet Mer
kez Bankuı idarf merke~y~ ile. fubelerine yq»ılacaktır. 

lsteklilerln, Ankara l.tan9'1l, krnir. '$aqt1qn ve. '.Meninde bu banka 
&"ieelerine milracutla.rı liiınmıı ilb nln"ı,,. l1~\ 

Betonarme Köprü inşaatı: 

Nafıa V eka!etinden: 
31/3/ 937 tarihli Çarşamba günü saat 16 da Nafı~ Vekile~· 

de Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme komisyonu odasında ı~r 
Vilayetinde ve Menemen • Muradiye yolu üzerindeki 43.006 1itl 
29 kuruş keşif bedelli b.etonanne Değinnendcre köprüsü inşaatı 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diıYer evrak 215 kUtUO 
b 

mukabilinde Nafıa Vekaleti Şose ve Köprüler Reisliğinden aııııa· 
bi.ıeceği gibi İzmir Nafıa Müdürlüğünde görülebilir: 

Muvakkat teminat 3226 liradır. 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin müteahhitlik vesikasoıl 

göstermeleri meşruttur. 
Teklif mektuplarının 31/3/937 Çarşamba günü saat 15 e kadit 

Komisyon Reisliğine verilmesi lazımdır. ( 528) ( 1284) 

iKTiSAT VEKALETİ iÇ TlCARET UMUM 
MlJOlJrtLlJCUNOEN: 

25 haziran 1927 tarihli, sıgorta şirketlerinin teftiş ve müraka.))eli 
hakkındaki kanuna tevfikan Türki ıede ış yapmağa izinli ecnebi sigorı
şirketlerindcn (Oanüb Sigorta Şirketilnin Türkiye umumi vekili bu kert 
müracaatla 21. 6. 1936 tarihli müzeyyel ruhsat~ame ile çalıştığı k•11 

branşını 20. 11. 19:36 tarihinden itibaren tatil ile bu bran~a ait bilciiınl• 
taahnüdatını ittihadı Milli Sigorta şirketine dcvreylediğin'l'i bildirmiştir· 
İttihadı Milli sigorta şirketi de Danüb şirketinin akdettiği kaza sigor
talarına karşı bütün taahhüdatını aynen ve tamamın tekabül ettiğini bil• 
dirmiştir. DanUb Sigorta şirketinin kaza sigorta.sile alakası olanların İl" 
tanbulda Galatada Voyvo<la caddl"Sinde Onvoıt hanında İttihadı ?JUJI 
Sigorta şirketine ve icabında lktısat Vekaletine müracaat etmeleri UAO 
olunur. 

lstanbul 5 ci icra ~'1 emur~u~und 1r~: 
Mehmet Ihsan ve Mehmet Mazhann tasarrufunda olı•p Emniyet Sarı· 

dığına birinci derecede ipotekli bulunan ve paraya çl ril • ..ıesine karat 
verilen tamamına (1144) lira kıymet takdir edilen Usküdarda Solak Si· 
nan mahallesinde Surbali sokağında eski 20. yeni 2,1 No. Jı sağ taratl 
Galip hane ve bahçesi sol tarafı Tarık arkası Arifin, ön tarafı tarikiaOlr 
ile çevrilmiştir. Zemin kat: Zemini çimento bir avlu üzerine iki oda ve a'f• 
rıca malta bir aralık üzerine bir oda, bir hela ve zemini malta adi ocaklJ 
tek katlı bir mutbak olup bahçeye kapısı vardır. Birinci kat: Bir sofa 
üzerine iki oda bir heladan ibarettir. Bahçede muhtelif meyva ağaçlatl 
sarnıç ve kuyusu vardır. Bir cephesi duvar ve bir cephesi tahta perdedir· 
Elektrik vardır. Umum mesahası 2i3m.2 dir. Bundan 47 m.2 bina,'32 :nı.2 
mutbak olup kalanı bahçedir. Yukarda evsafı yazılı ahşap ev tapudıı-1 
kaydinde olduğu gibi açık artırmaya vazedilmiştir. 

Artırma peşindir. Artırmaya iştirak edecek müşterilerin kıymeti ınıı· 
hammeııin yüzde 7,5 nisbctinde pey akçesi veya milli bir bankanın temi• 
nat mektubunu hiı.mil olmaları icap eder. Müterakim vergi. tanzifat, terıvf 
riye ve vakıf borçları bor~luya aittir. Artırma şartnamesi 1.4.937 tarihin• 
müsadif perşembe giinü dairede mah ·ılli mallsu'>una talik edilecP.ktir. Si• 

1 

rinci artırınası 5. 5. 9:37 tarihi e müsadif çarşamba günü dairemizde saat 
14tcn Viya kııd · r icra edilecek Birinci artırmada bedel kıvmeti muhartı• 
mcnenin < r 75 ini bulduğu takdirde üste bırakılır. Ak~i t~kdirde son at" 
tır~nın te<ı'lıhiidü baki kalmak iizerc artırma on beş gün daha temdit 
eJilerek 20. 5. 937 tarihine mtisadif perşembe gtinü saat l4 ten 16 Y" 
kadar dairerlc yapıla<•·k birinci artırma neticesinde en çok artıranıll 
iistündc bırakılacaktır. 2004 numaralı lcra ve iflas kanununun 126 ınel 
maddesine tevfikan hakları tapu sicillcrile sabit olmıyan ipotekli ala· 
caklarla diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını 
ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilan tarihinden itibarell 
20 gün zarfında evrakı mi.isbitelerile birlikte dairemize bildirmeleri l&• 
zı~d~r. Aksi takdirde hakları tapu sicillcrile sabit olmıyanlar satış be
delın.ı~ paylaşmasmdan hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye "'' 
tanzıfıyedcn ibaret olan Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi bedeli muza
yedcdcn tenzil olunur. ncllfılive ve 20 senelik vakıf karesi tavizi de diğet 
hih'.ınıum vergiler gibi borc;lı;ya aittir. Daha fa7.la malumat almak isti
yenlerin 936-71)2 numaralı drısyada mevcut evrak ve mahallen haciz .,e 
takdiri kıymet raporunu göriip anlıyacakları ilan olunur. (1593). 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları 

lstanbul Vakıflar Ba.şmüdtirlUğünden: 
K~ymeti Pey parası 
Lıra K. Lira K. --
1916 00 143 00 Divanyolu: 

639 17 48 95 Cibali 

193 79 14 50 Laleli: 

135 26 10 25 Edirne K.: 

142 ~ LO 65 Aksaray: 

Cağaloğlunda Alemdar mah. de ça· 
talçeşme so. da tramvay cad. sind• 
Bozkurt kıraathanesi arkasındald 
2/ 2 No. 1ı ve 239 M 2 arsası olan :Ho· 
carüstcm camii ve MeşrutahaneSi.. 
1181. 
Haraççı Kara Mehmet mah. de Hisal' 
altı so. da Cami yanında 65 No. lı ti" 

vin tamamı. 631. 
Balabanağa mahallesinde eski ver
bent. Yeni Kurultay so. da eski 21 
No. 1ı ve 37 metre arsa. 10526. 
Neslwahsultan mah. de Çmarlıçeş:nıe 
so. da 8 No. 1ı ev 5015. 
fğnebey mah. de Mirahor hamarol 
caci. q_e eski 99, 97 No. h ve 39 111ett' · 
arsanm tamamı. 2000. 

. Yukarda yazılı mallar bir ay müddetle pazarlığa kalmış olduğunds.fl 
ısteklilerin Ş. 4. 937 perşembe günü saat 15 te Mahlulat kaleınJ.ıle 
gelmeleri. (1594) 

Sahibi: Ahiuet Emin \'ALMAN. UmumI neşriyatı idare eden: S. sAJ.I~ 
GazetecUik ve Nesrivat Türk .L.imitet Sirketl. Basıldıtı ver TA.~ matbıpı 


