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BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

- Japon 
Ciddi Sel{ilde 

Çill Harbi Dün 
Başladı 

-----------------~~. 
lenıiz 
ve Sıhhatli 
Bir lstan bul 

Ahmet Emin Y ALMA; 

İ •tanhulun hergünkü haya

•İlindi .tı Ü~erinden bir terbiye 
lini 11 

.. a:çıyor. Şehrin temizli-
, &aglıgın • • inak . . ı, ıntızamıru koru-

h •çın ko ı 
lklı nu an çok tabii ve 

.. d kayıtlara h"" ~-: l"k "' enler urmeuwz ı 
lliı~ı Yakalanıyorlar ve tehir 
l arının ica tt" d" ~. ~ P e ır ıgı ceza-

]) Çarpılıyorlar 
ı algınlık d • 
liyat Yll .. • • erbederlik, kökleşmiş 

ltıııın1 ~. zunden suç işliyenlerden bir 
ıı ,.. .. urlu şeb· ı·ı . e\'erek . ır ı erdır. Cezalarını 
ler, terb~kıyorlar. Bu nevi a.>hirli-

ıye sili :<"' 11Urette . .. ndirlerinin devamlı bUt ış gortn · · 
h Un İ.Ptid ·r eaını ve dünden kalan 
1_aYatıınrzd aı ık ve gerilik izlerini 
~liYorıa an kaldırmasını candan r. 

D iğerlert b . . . 
int' • abayanılık, pishk, 

'1ahaıe edi:-nı~ızlık itiyatlarına mü
Cahil irısa esıne kızan §uursuz ve 
llirı· nlardır B nl . . . . 

ı ba§} · u ar sınırlı, sı-

~kıatd:~nı ~ Balltyorlar: '13öyle 
ar. lki gU J°iUnu gördük, diyor-
~ gibi n evanı eder, geçer . ., 

l'atı •. • gafillerin but·· 'hin ·u-
~~: esfcj un zı ı 
~ ~· .; fena g\l.Qlerden kalmıa 
dır l3 ~~r~ tında MV1 do~ U ha ;xa ••a• .. ...-.;f7-~ 
~dur. l'eket daima ·demokrasiye 

~h.i 0
ll'lrasi 

~ r haııu cereyanını kavnyan bir 
"'e l>lllaınak' . ~lan. ve filan fena şeyi 
li Ya Zabıta ıçın bır belediye reisinin 
~ Yaç duY'ln rnenıurunun yasağına ih
~isidir. ~· ~hrin ha!dki sahibi 
ba : lnunta endı ~-vini nasıl temiz, 
e;ı ~Ul'Uk evi tanı gozınek isterse da
)a~fına, inu olan §ehrin temizliğine, 
~ "llıif e ~nı~a amil olmak da 

' 
81 degı1, menfaati icabı-

eu~u 
beı . dün "Vasıtasızlık f çinde 
k~Ye id~ _en mükemmel bir 
t, Ve lUnran bıle Istanbulun ya
~ defiltireın seviyesini birdenbi
~~~ni bir ez. Fakat şehir halkm
ftb Uya~evi §ehlrlilik §Uur ve id
~~· l>ek :;. .dUnyanm en güzel 
bı,.; U l!e\'iy...:1 hır zaman içinde bu
~a i '"\.len ""k .. k w ll1t !tıkan buı ~. _yu sege çıkar-

' 'dıın, Ista abuırız. 
'ektir. G~~bulu benimsemek ve 
~ ... ti it lliJnetine lstanbul, burada ya-
~ "e alak Babip olanların bu 

l'itı ~ekte ::na liYıktır. 
tn._ 'agJıE;.. te rukuruya olmaz Şeh--'4lla k o•, lllizr ~ . 
tı,, ' end1• k ıği ve intizamı na-
" ıab end' · llıeıı 1ta nıe llnızin ve muhitimi-

tltaı; PiııUkten nıu1'.1 gibi hareket et
ttle11' kendi e\'i ge? durmakla kalma
'1 bi~teınİılik nıız etrafına taallflk 

". • Ve S hh ' anııı 01...,. 1 at işlerinde fa-
..... ahyız, 

au~ lstanb . 
<laı la Çôp uı beledıyesi mese-

"e t . topla • . l'al>a.... abıi "azif nıaga aıt en ipti-
~l .. ,IYa"~k clerini gtinUgU .. e b· ._ b' nune 
"'a •ta:1' Vasıta ır haldedir. Bu me
ll r.-1 ar iht· nıeselesidir Eldekı· "(:llb· 1Yaçt . 
cl1: tah •re teda .:n çok noksandır. 

Ş11t· sısat Yok;ı etmek için de el
de llYet ur. 
r 11aııu Para etın 
arsal( ltıevcUQ. ~z. Kendj evimiz-

•ıı aYrı Ve Yar-ın~ ~or~ iş!erimizi ku
~hlrli,~ Çare dU ı~tıyaçlar için na-
et et 8ıfat.iı şUnUrsek lstanbul 
h ltıe - e de a · 
~d te ınecb Yni suretle hare-

llUti.in ltıkı bu .. uruz. 
~lle'ta Uıı kaılUn elde çöpUmüzU gü
ltı lllfirtt~lttur, ıra:ak kadar araba ve 
~ "1 ı!:i Ve he .0~1anacak çöplerin 

t-. ~r>~ 4:dbir :;ın~ zararlı olma
l'i tnuu maga zaru~ar

aka ilstü kapalı bir 
(.Arkası 8 incide) 

iki Taraf Topçu ~ teşile 
Harekete Geçtiler 

• 

Görüşmelerden Ümit Yok, Siyasi 
Japonya Asker Gönderiyor 

1 ~"~'""""'"'~"~ 
· Montreux ~ 

Dün lev'lıaliule ve uzan bir toplantı yapan Japon lıabinui 
toplu bir vaziyette 

(En aon radyo ve ajanı danına, Japonlara mukavemet 
haberleri) için kati emirler vermittir. Ja-

Nevyork, 20 (TAN) - Japon- ponlar Hankov'a 35,000 aıker 
ya hükumeti bugün Çinde tedip sevketmektedir. Burası son dere
hareketleri yapmıya karar verdi. ce mühim bir merkezdir. 

Zaferimizin ~ 
Yıldönümü ~ 

Dün, Montreux'de Boğazlar Mu -
kavelenamesinin imzalandı~ giL -
nün l,ldönümU idi. Bo~azlarda -

~ Türkün ebedi \'e ezeli hiikimiye- -
' tini temin eden mukavele, gec;en t 
~ 20 Temmuz 1936 gecesi, im- -
tıalannuştı. Büfün Türkiye, o -
- gece sabaha kadar Büyük Şefi- -
~ ne, ismet lnönü hiikumetlne 1 
~ minnettar kalarak tekrar tekrar -
~ bağlılığını bildirmişti. -
~ Tarihin kaydettiği bu bii~ lik -

l 
gUnlin ytldöniimUnde Ulu ŞefL '
mlze ınİlml>.t v.t .ımvıalasmuzı .u. ' 
nuyor, Boğazlar uğrunda kanla- ~ 

nnı, canlarım feda etmekten çe. -
kinmiyen aziz şehitleri hürmetle t 

~ aıuyoruz. • ~ 
~ Montreux Boğazlar znferinin bi ~ 
~ rinci yıldöniimü miinasebctile bu- t 
~gün saat 10 da Anadolu Kava. t 
~ ğmda büyük merasim yapılacak- ~ 
~ trr. 

~ '"' '-'"""''"''''"~'"'' Arada henüz resmen harp ilan Londra, 20 (TAN) - Uzak Şarkta 
olunmamakla beraber karşılıklı bir taraftan harp, diğer taraftan sul- !!!!~~~!!!!""'~~~~~~~~ 
top düellosu ba~laınıştır. Japon- hü kurtarmak için müzakere devam 

1 

lar bilhassa, tersaneleri, baraka- etmektedir. Japonlar bugiln Vam
ları ve bunlara benzer tesisatı p~g'i bombardıman etmişler ve şeh-

t kt rın surları yıkılmıştır. Japonların a-
bombardıman e ıne edir. Çang. rada yangın bombalan attıkları da 
Kay-Şek Hopey'deki Çin kuman- (Arkası 8 incide) 

Bir Facia, Bir Cinayet 
Ve Bir Kaza Oldu 
iki Kişi Öldü, Altı Kişi Yarah 
Dün Beyoğlunda Tozkoparanda feci bir kaza oldu, iki kiti ya

ralandı ve ~ki kiti deöldü. Kaza föyle cereyan etti: 
Belediye S~ar idaresi, terkos bonılamıı değiştirmek Uzere Pera. 

palas bahçesınden Tepebaşı bahçesi duvarları önüne kadar bir hen. 
dek açtırmıya başlamıştır. Hendeğin açılmasında 13 amele çalış
maktadır. 

Dün yine mutat çalışma başlamış, 
bir aralık Tepebaşı bahçesinin eski 
ve harap olan duvarları birdenbire 
çökmüştür. 

Ameleden Tahsin, Hasan, Aziz ve 
Kenan çöküntü altında kalmışlardır. 
Bunlardan Azizle Kenan ölmüşler, 
diğerleri de yaralı olarak kurtulabil
mişlerdir. 

Payanda konulmadan duvar dibin-
de hendek açılması, hadisenin sebep
leri arasında sayılıyor. Bazılarına gö 
re duvarın yıkılmasına sebep, bahçe
deki ağaçların rilzgarla. şiddetli sar
sılmasıdır. Tahkikat ilerlemektedir. 

Cinayet 
Dün akşam üzeri, Sirkecide 80 

~ y .. nida bir ihtiyar, alacak yüzün. 
bir otelciyi tabanca ile tehli. 
surette yaraladı. Hadise §öy

-~ldu: 

~~) 

Yaralı hcutaneye kaldınlyor 

Sirkecide Vezir cami s()i{ağında 
Filbe oteli sahibi 45 yaşlarında DUz

CArkası 8 incide) 

Telsiz Telgrafı 
icat Eden 

Marconi öldü 

Telsiz telgrafı icat eden, ondan 1 
sonra da fen alemine daha birçok 
icatlar hediye eden meşhur alim 
Marconi 63 yaşında olduğu halde 
ölmüştür. Yirminci asrın en yaman 
harikalarını yaratmış olan bu bUyük 
fen adamının hayatına ait yazı ve 
resimler ikinci sayıfada.dır. 

Bu9ünkü ltalya 
(YEDİGÜN) müessesesi tarafın

dan neşredilen (Bugünün büyük dev
letleri) serisinin üçüncü kitabı olan 
(Bugilnkü ltalya) nefis bir şekilde 

çıktı. BütUn bayilerden ve müvezzi
lerden isteyiniz. Fiyatı yalnız 25 ku
ruştur. 

·-ly • 
enı Çocuk Ansiklopedisi 

I~ c-ıt 50 Kup~nu K~püoznu[196 
30 kupona mukabil bir 10 kupona mukabil bir 

cilt (300) kuruştur. etiz 7 1,;Cz kuruştur. 
1 

UNCU ALAYA 18 9 
SANCAK VERİLDİ 

Alaylarımıza ,anlı ıancafımızın verilmesi merasimine Jeoam 
ediliyor. Dün de 189 uncu piyade alayımıza merasimle sancak 
teslim edildi, bu münasebetle cilayımız bir geçit resmi yaptı. Dün
kü merasimin talıiltitı ikinci say/adadır. 

ispanya işinde 
demi Müdahale 
Sistemi Y ıklldı 

.. 
Dün gece yansına doğru Londra radyosuı;ıun spikeri, İspanya 

harbinin, beynelmilel siyaseti ağırlaştıracak ve karıştıracak ,e
kilde çok tehlikeli bir safhaya büründüğünü bildiren haberler 
verdi. İspanya itlerine diğer devletlerin karışmamasını temin 
vazifesile çalışan Ademi Müdahale Komitesi dün ansızın yrkıl
mıttır. 

--ı Alman murahhasmm komiteye kar 

B • 1 şı tamamiyle lakayt kalmasiyle ken-340 1 n dini gösteren bu yeni ve ağır vaziyet 
üzerine Ingiltere ihtarda bulunmıya 

Lira Yerine 
160 Bin 

Birkaç sene evvel, "bir beton köp
rüyü ancak bir ecnebi müessesesi ya
pabilir . ., kanaatini beslediğimiz sıra
da Elazizle Malatya arasındaki "Kö
mUrhan" köprüsü lsveç grupuna in
hisar şeklinde tam 340,000 liraya iha
le edilmişti. 

Son Dersim imarları sırasında ay
ni vasıflardaki Pertek köprüsü bir 
Türk inşaat şirketine münakasa yo
liyle 160,000 liraya ihale edilmiştir. 

mecbur kaldı, fakat bu ihtar müspet 
bir neticeye varmadı. Bu vaziyet kar
şısında ademi müdahale sisteminin 
felce uğradı!;rını kabul etmek lfızım 
geliyor. Diğer tnraftan Madrit önle
rinde harp son derece bir şiddet al
mıştır. Bu cephede iki tarafa ait ya. 
rım milyonluk bir kütle biribirleriyle 
boğazlaşmakta.dır. 

Bu hususta radyodan ve Ajanstan 
aldığımız en son maH1mat ve tafsilat 
üçUncU sayfadadır. 

Aradaki fark yüzde yüz fazladır. 
Kömürhan köprüsü 108, Pertek 

köprüsü 100 metre uzunluğunda ol
duğuna göre arada ancak % 8 fark 
olabilir. 

....................................... __ ·-··--·------.....··-···········--·· ... --
· Altıncı Mehmetle 
Hayat Y oldaşhğım 

• • 
Yazan: Nevzat Vahdettin 

• • • Mütareke günlerinde Altıncı Mehmedin zorla, ıırarla 
nikahına aldığı Türk kızı diyor ki: 

"Bazan kendi kendime soruyorum: "Acılarla dolu olan 
bütün bu hayat benim rni? Yokıa bu laciayı bir gün sine
mada seyrettim de hatırımda mı ıaplandı, kaldı.,, İ 

Nevzat Vahdettinin hatıraları Ağustos 1 
sayımızda c;ıkmıya başlıyor. ! 

··-·--· -·· ·-··-······· -·-----·-----..... _. ---·-·· ....... ·----········--........ 1 
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24 Saatte 
27 Yeni Tif 

Yakası 
o 

24 
27 

Tifo salgını devam ediyor. Son 
saatte tifoya tutulanların sayısı 
yi bulmuştur. Belediye, kırkçeş 

ve Halkalı suları hazinelerinin tem 
letilerek dezenfekte edilmesini m 

me 
iz-
u-

1 vafık görmüş, bu hususta sular i da-
an 
ve 

- ·- ------· ,.. ..A_ - ~~ ·, 
~~ - -- - --

21 .1- 937 ~ 

Marconi ken/I. icat ettiği makinenin başında 

resine emir vermiştir. Diğer taraft 
açık lağımlara, mecra ağızlarına 
diğer pis yerlere ilaçlı kireç dökül me 
sine başlanmıştır. 

Telsizi İcat Eden 
Meshur Alim Marconi , 

eç-
de 
e, 

illi 

ne 
iş 

Tifo gibi bulaşık hastahklarm g 
mesinde ezik ve çürük yemişlerin 
amil olduğu görülmüştür. Belediy 
ezik veya çürük yaş meyva satJş 
yasak etmiştir. Bu emrin tatbiki 
dün başlanılmış ve ilk olarak yetm 
kilo dut imha edilmiştir. Ayrıca, 
çıkta satıldığı için 64 kilo ekm Altmış Üç Yaşı da Öldü 

a-
ek 

müsadere edilmiştir. 

Ş öhreti bütün dünyayı tutan 
büyük fen adamı Mnrconi de 

öldü. 1874 yılının 25 Nisanında do
ğan Marconi 63 sene yaşamış olu
yor. 

-- İktısat Vekili 
İzmirden Döndü 

a-lktısat Vekili B. Celal Bayar, y 
nında siyasi müsteşar B. Ali Rıza, 
ve Ziraat Bankaları umum mildUrJe 
olduğu halde dün s~at 16,30 da 1zm 
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Babası Italyan, anası Irlandalı 
ve ailenin de ikinci çocuğu idi. Bo. 
lonya, Floransada tahsil gö
ren Marconi, çocukluğunda her. 
{]eyden fazla fizik ve elektrik me
raklısı idi. 1895 te elektrik mevce
lerile bir telgraf sistemi kurmak 
imkanı kafasına iyice yerleşmişti. 
Zaten elektrik mevcelerinin mevcu. 
diyeti, 1864 te Clerk Maxvell ta
rafından bilriyaziye ispat olunmuş, 
daha sonra Hertz, Oliver Lodge, 
Righi vesaire tarafından tecrübe. 
lere vesile olmuş, Londra ile baş
ka yerlerde elektrik mevcelerile 
tecrübeler yapılmıştı. Fakat Mar
coni telgraf muhaberatı usulünde 
yeni bir inkılap yapan ilk ameli va
sıtaları bulmuştu. 

M arconi 1895 senesinin yaz 
mevsiminde Bolonyada ba-

basının malikanesinde bir -
takım tecrübeler yaptı. Bu tecrübe
ler iptidai fı.letlerle yapılmış oldu!';'ll 
halde Marconiye çok mühım neti. 
celer vermiş ve bir millik mesa.fe 
içinde muhabere tes is edilınişti. En 
mühim ilerleme)i elektrik mevcele
rinin mürsileleri ve ahizeleri te. 
mm etti. 

Bunun üzerine ihtiramın sı

nai işlerde tatbikini • düşünen 
Marconi, Italya hükumetinin ala. 
kasını uyandırmış, fakat umduğu 
yardımı göremediği için Ingiltere. 
ye gitmiş ve tecrübelerini orada 
ilerletmişti. 

Ingiltere posta idaresi bu tecrü. 
belerle alfıkadar olarak Marconi
nin muvaffakıyetini tanıdığı halde 
halk haberlerin telsizle gönderile
b:ıdiği hakkında söylenen sözleri 
gülünç buluyordu. 

1897 de gemilere, ve gemilerle 
kara arasındaki kısa mesafelere ha
ber gonderilmek üzere 1897 de bir 
kumpanya teşkil edildi. Marconi 
bir taraftan cihazlar üzerinde tii.dL 
lat yapıyor ve Atlas Okyanusunu 
telsizle aşmak için çalışıyordu. 

Marconi aletlerini iyice ıslah et
tikten sonra Ingiltercnin Cornvall 
vilayetinde Poldhu istasyonu ile A
merikadaki Nova Skotia'dn Kap 
Breton istasyonu kuruldu. Iki is
tasyon arasındaki mesafe 3000 kL 
lometreden fazla idi. Marconi beş 
6ene devam eden çalışmadan sonra 
Atlas Okyanusu üzerinden telsiz 
muhabereleri göndermiye muvaf. 
fok oldu. 

M arconi 1898 senesinde ilk tel. 
siz telgraf cihazını kotra ya. 

rışlarında kullanmıştı. Ayni sene 
Jngıltere Veliahtiııın yatma koydu. 
ğu bir cihazla yatta hasta yatan 
veliahtin vazıyctıni l{raliçe Viktor
yaya bıldirıyor ve bu suretle işleri
ni ve muvaffakıyetlerıni mütemadi
yen ilerletiyordu. 

Fakat Marconı, hiılii muhalefet
le karşılanmakta ve bir sürü mua
rızın istihza.larıyle savaşmak mec
buriyetıni hissetmekte idi. Fakat 
bu sıralarda ticaret işlerinde telsiz 
muhaberatından istifade edilmesi 
kati muvaffakıyetini temin etmiş 
ve muarızlarını susturmıya kafi 
g~ımıştı. 

1904 senesinde gemiler arasında 
telsiz muhaberesi imkan dairesine 
girdi. BugUn biribirinden binlerce 
kilometre mesafede bulunan ge
miler telsiz sayesinde, her yerle ir 
tibatlarım muhafaza etmektedir-
ler. 

tş 
ri 
ir 

den şehrimize gelmiştir. 
ta 

,, 
~ u- ~ 

B. Celal Bayar, burada bir haf 
kadar kalacak, bazı tetkiklerde bul 
nacak ve bu arada benzin işile d 
meşgul olacaktır. 

e ~ 

Benzinin Yeni 
Fiyatı Bugün 
Belli Olacak 

Benzin ve petrol fiyatlarının tesp i-
n 

~ 

-
~ 
~ 

-; 
t 
-

Dünkü merasimde yeni alay sancağı ve alay komutanı 

""'~"'- _,-.._,- l"'-.1" _,- .l"'vll" .,, A 1 

Bir denız 
Kazası 
Atlatıldı 

Dün Bir Piyade 
· Alayımıza Daha 

Sancak Verildi 
Dün yine Akayın Burgaz . Dün, Taksim stadyomunda 189 uncu piyade alay~mıza ıııe 

ı························································ t 
ti işi ile meşgul olan komisyon, dü 
sabah ta toplanmış, bir fiya 
raporu hazırlamıştır. Bugün, İktısa 
Vekilinin reisliğinde bir toplantı ya 
pılması ve knt'i fiyatların tespit 
muhtemeldir. Yeni fiyat cetvelind 
nakliye Ucretleri de hesaplanacak 
benzin ve petrolün memleketin diğer 
mıntakalarmda kaça satılması lazım 

-t 

ve Kadıköy vapurları bir - sımle yeni sancağı verildi. Törene tam saat ı 7 de baflandı. ~ 
çarpışma tehlikesi geçirmiş- -- raman alayımız daha evvel stadyoma giderek yerini almıştı. sı 
/erdir. Hadise şöyle olmuş- ~ sonra Orgeneral Fahrettin Altay, General Cemil Cahit, GeJ1e 
tur: ; Osman Tufan ve birçok büyük rütbeli kara ve deniz subaylatl i Ata/ürkün i t 

- -1 : . I .. .. .. , 
i nonunun i 

. 1 
: ~ 

Dün Adadan kalkan Bur- - da ıtadyoma gelmitlerdi. 
gaz vapuru, 16,10 da lima- - Stadın balkonile tribilnleri kala- C-
na gelmiş, Sarayburnunu "I balık ?ir .halk icütlesl tarafından Iş- 1 ı-r------------" 

: Taz(geileri f 
Ankarn, 20 (A.A) - Biiyiik : 

~.. IU-- : u ım m.u.cconl'n n olünıli münase. : 

. 
-; 

"k K ~ gal edılmışti. Hazırlanan kürsüye ilk geçtı ten sonra öprünün 
1 o arak Orgeneral Fahreddin Altay 

Adalar iskelesine yanasmak ~ çıktı ve: 
Birkaç Satırla 

betiyle, J?eisfcümhur Atatiirk ta- f 
rafından Marconi ailesine \'e S 
Un~vekil ismet lnönü tnrafından f 
f tnlynn hükumeti reisine a.::-ağt. ! 

• dnki telgraflar ()ek ilmi. tir: 
Ekselans Benito Mussolini, Italyan 

hükumeti reisi, Roma 

BiiyUk lUarconl'nin ölümü bü-
tiin medeniyeti ya a koymuştur. 

Vntnnlo.nnm en acı hL<ısesini 
aldığı bu ynsa cümhuriyet hüku
metinin ·amimi urette iştirak 

• etmekte bulunduğuna emin olına
larınr ekseliin ınızdan rica ede. 
rim. 

IS!\IET INONU • 
Marconi ailesi, Roma 

Bütün insaniyet, u~rradıbrımz 
knybı acı bir surette lıi sctmck
tedir. Bu elim felakette biiyük 
l\larconi'nin hatrrnsma karşı mü. 
tehen iç tfızinılerimle beraber 
biitiin sempatimden emin olmanı
zı rica ederim. 

KEl\IAJ, ATATURK ....................................................... 
1909 da batan Republic gemisi

nin gönderdiği telsizi alan gemiler, 
derhal yardıma koşmuşlar ve bu 
sayede gemideki yolcular kur
tulmuşlardı. Bu muvaffakıyet tel
siz telgrafın kıymetini kat kat ar
tırmış ve onu bütün dünya
ya tanıtmıştır. Bunun üzerine hü
kumetler gemilerde telsiz cihazı
nın bulundurulmasını kanuni mec. 
buriyet haline koymuşlardır. 

B üyük harp senelerinde or
dular ve donanmalar tel

sizden çok mühim istifadeler te
min ettiler. Ordular ve donanma
lardnn başka tayyareler vasıtasile 
de telsiz muhabereleri yapılıp 

bun lardan istifade olundu. 

-
~ geleceği tespit edilecektir • 

1 1 lkh~ı:ı t Vpkflll't1 "ho n.,ln "A pı>t,.n 
isin pıaue'l.ra ~aparafo ilerle- t "-Mazide blr_çRk kahramanlıklan
.nıiv ba larnıstır. Bu sıra• ~ na. 9a.lıit oldu_ğumuz 180 uncu ahı.yn. 
da Kad4~Öy vtıpıtr.u daı48,1tJ t ....... , .. ..,. :n.,_. ~ · -"'i> umanfiyatlarında geçen hafta yapılan 

tenzilat miktarını bir tamimle vila -
yctlere bildirmiştir. 

-

~ 

-~ 
-

; dan Atattirk namına bu '.bayrağı tes
postasını yapmak üzere E- 1 lim ediyorum. Bu sancağın gölgesi 

- ~ 
Bu listeye göre petrolün kilosun 

dan eskiye göre sekiz, küçük teneke 
sinden 32,25, büyük tenekesinden 119 
çift tenekesinden 238, benzinin kilo 
sundan 10,50, litresinden 7, 70, tene 
kesinden 132, 75, çift tenekesinden 

minönü cihetinden hareket ~ altında büyük zaferler kazanacağım
etmiş ve vapurlar, açıkta bir- za şüphemiz yoktur. Kutlu olsun.,, 

' - ~ 
dcnbire karşılaşmışlardır. Diyerek sancağı alay komutanı 
Tehlikeyi gören kaptanlar, ~ Albay Salih Erkuşa verdi. 

- ~ stop ederek ikinci bir kaza- ' Alay kumandanının sözleri 

265,50 kuruş indirilecektir. 

Çahnan Saat Bulundu 
Romanya tebaasından Mişt?l adın

da biri, polise müracaat ederek al
tın saatinin ça.fndığmı bildirmiştir. 

Polisin tahkikatına göre, saati 15 ya 
şında Bürhanın çaldığı anlaşılmış ve 
snat müsadere edilerek sahibine veril 
miştir. 

Parmaklık Karnına Battı 
Heybeliadada Taşçılarda otl•ran 

jndarma kumandanı B. Nazmlnin 
küçük çocuğu Ayhan, demir parmak 
lık Uzerinde oynarken yere dUşmilş, 
sivri parmaklıklardan biri karnına 

batmıştır. 

' ; 
' ~I 

nın önüne güçlükle geçebil- ; Bundan sonra, kürsüye çıkan Al-
mişlerdir. ~ bay Salih Erıkuş şu hitabede bulun

,. du: , ,,, ............ ,,..... ............ ,....., ...... ...... ı 

Kedi 
Beş 

Başına 

Kuruş 

da 
Belediyenin emri üzerine sokaklar 
dolaşan sahipsiz i•edilerin öldürül 

sine dün akşamdan itibaren baş

mıştır. Kedileri öldUrUp en yakın 
s karakoluna teslim edenlere bi
makbuz verilecek, beher kedi için 

me 

lan 
poli 
rer 
de beşer kuruş ödenecektir. Dün ak

m İstanbul, Galata ve Beyoğlu Ba
azarlnrında haylı kedi öldürül
ştür. 

şa 

lıkp 

mü 

---

İzmirden Gelen Mahkumlar 

"- Bugün alayımızın hiçbir za
man unutamıyacağı büyUk bir bay
rarn günüdür. Ulu Önderimiz, kah
raman ulusumuzun BUyük Komuta

nı ve Başbuğumuz Atatürk namına, 
Orgencralimizin clile gUzel sancağı 

teslim aldık. Bu bizim için en büyük 

bir bayramdır Alayımız heyecanla 
çırpınıyor. Alayımız bu sancağı dai

ma yükseklerde dalgalandıracaktır. 

Milletimizin ve Atatürküınüzün vedi

ası olan bu bnyra.ğı hiçbir zaman hiç

bir düşman elimizden alamıyacaktır. 
Daima kuvvet kaynağı olan Atatür
ke alay nô.mına derin minnet ve şük
ranlarımı arzederken ona ebedi bağlı 
lığımıza andiçeriz.,. 

Bundan sonra alay bir geçitresmi 
yaptı ve böylece törene son verildi. 

Hamid iye Döndü 
Karadeniz limanlarını ziyaret eden 

Hamidiye mektep gemisi, dün lima
nımıza dönmüştür. Gemi, Heybeliada 
önünde demirlidir. Geminin içindeki 
Deniz Harp talebesi, Heybelide me
rasimle karşılanmıştır. 

B e~e~~!~ ~~tlş'. _ 
Jetini de kontrol edoctmtir. 

. • ti' 
Z iraat Vekaleti siya i mUsf~ 

Mardin Saylan Bay Ali ~· 
şehrimize gclmi;:ıtir. Siyasi nıiiS\dl
dört be:; gün kndnr lrnlarali nfü~~"' 
redeki orman meldebimle tetl> 
yapacaktır. / . ~ 

1 stnnbuldaki kanali7.asyon I~~ 
tını üzerine alan Alman fl ~Jll 

smm umumi miidürü !Uüller, cı~; ti' 
rimize gelmiş, ~ehrin kanaliz:tS' ti J 
sisatr hakkında belediye fen i~Je 
dürü ile konu~mu~tur. . ~~~-
G alata Kulesi dibindeki mr' ,11 

Kuleden Şişhaneye gtdell 
lun inşasına başlanmıştır. . . ~ 
B eledi~·e fen i17leri miidiiril.~ 

dün Elazizdoo dörırnuş-ıur· 

• suıe~ 
1 rnk Başvekili Hikmet • ~ 

Beyin zevcesi eski kUJ11ıı.ıı ı f' • , f'llıf 
lanmızclan merhum !\leh met . ;te 1 
şanın kızı Dayan Jlacerle birli.li 
rimize gelmiştir. 

• o~ 

H amalhğın knldınJmasiyle elli ~ 
srldığı için nerelerde ısli ı;ı.~ 

rulacağı ve vln~~ konacağı fl~ıj.!lJJVı 
belediyece bir kroki hazır 
ba.5lamı5tır. 

1' 
• ·til t-.rl 

M oskovo. sefirimiz B. Ze.1' · ır· dm şehrimize gcıov 
....------.....,-~ -4>.,a.:L..&..F....----- ---- -

~ Marconi, büyük harp sırasında 

ltalya telsiz sistemini idare etti. 
:M.nrconi, bu işi başarmakta gös
terdığı muvaffakıyet yüzünden İ
talyan telsiz sistemini idare etti. 
Markoni, bu işi başarmakta gös
terdiği muvaffakıyet yüzünden İ
talyan ayan meclisi azalığına ta. 
yin olunmuş ve 1909 da Nobel mü
kafatını kazanmıştır. Marconinin 

1
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Bugünkü Hava: AZ BULUTLU 
.11 

bu keşfi, hiç şüphe yok ki, dünya
nın en büyük keşiflerinden biri
d ir. Ve bu sayede Marconi en bü
yük muhterilerden biri olarak anı
lacaktır. 

Mahkumlar vapurdan çıkarılıyorlar 

Dün tzmirden İzmir vapurile İstan
bula 131 ağır eczalı mahkum gönde
rilmiştir. Istanbul hapisanesinden de 
Bursaya 200 mahkum gönderildiği 

içbı gelen mahkCtmlar İstanbul hapi
sanesfne misafir edilmişlerdir. Dün 

Adliye Vekiıletindep. İstanbul müd-

delumumiliğine gelen bir telgrafta 
bu mahkfımlann şimdilik lstanbulda 
kalacaklnn b!Idirilmiştir. Diğer yer

lerden gelecek mahkumlar da burada 
toplandıktan sonra bunlar tmralı ve 
Edirne hapisanelerine gönderilecek· 
Icrdir. 

Yeşilköy meteoroloji istasyonun
dan alınan malumata göre, bugün su 
reti umumiyede gökyüzünün az bu
lutlu olması, rUzgarlarm şimal isti
kametinden orta kuvvette esmesi 
muhtemeldir. 

Dünkü Hava 
DUn, hava kısmen hafif bulutlu 

geçmiş, barometre 755,3 milimetre, 
hararet en çok 31, en az 22 santigrat 

7 inci ay Gün: 31 1i1fıs~ 
Arabi 1356 R.u!ll 5 

p:ı.llı "" 1 Cemaziyülevvel: 12 TeIXl :ıZ·"" 
Güneş: 4,46 - Öğle: jO 1 
lkindi: 16,18 - Akşam: " 
Yatsı : 21,32 - lms~ 

I _ _..,,,....., ___ - {iri• 

olarak kaydedilmiştir. ~~~ttııJJ'I 
mumiyetle şimali şarkı ~s 
den orta kuvvette esmişti!· 
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Ademi Müdahale Komitesi ı . ispanya Tahtını Bir Talip Daha Kaybetti 1 

3 

Sokak Senin, 

Değildir 

• e ım 

Bundan birkaç sene evvel Parisin 
en geni~ bulvarlanndan birinde bir 
akşam üzeri gezerlrnn, yolun ortasın
da durup bir şeye baka.cağım tutmu5 Bugünkü Toplantıda 

nsızın Yıkıl verdi 
ı tu. Durup eğlendiı;riınden ild üç dald. 

~Ahır mı?~/ 
: Cepanelik mi? 
- Adıuıa 20 runııu ~ (TAN) - hnu. 
t 'ter>ed _1 tbuf oğlu Ahmede alt 
- lik agrndaki bir ahırda temiz
~ ı, i'oa~~rken 9 lnglliz bomba.. 
t kasat ek, l menni kalıbı 6 

Mesele 

Patlak 

Harp 

Gönüllüler B ah sinde 

Verdi. Madrit Etrafmda 

Gittikçe Şiddetleniyor 

t ltılktaura, 40 bomba kapsülü bir ~ 
- Cbıs / lağım fitili, ıoo b~ ka -
- tUr 11..iti.hl, 70 dinamit bulunmu~- ~ 

~ 
· ~ ır wıo_ .. .ııı 

l'llk ' &:d"menı emvali met- r 
'tlln;s:~endlr. Cephane ve leva- t 

t ldka Usadere edilmiştir. Tah. t 
~ <U\U141lr. 

Londra, 20 (TAN) - ispanya İflerine karışmamayı temin için 

toplanan komite İspanyol limanlarında beynelmilel mütahitler bu

lundurmak meselesini konufIDUf ve meselenin bazı teknik nokta
larını Tali Teknik Komitesine havaleye karar vermittir. 

Fakat bugünkü müzakereler gönüllüler bahsine geçince bir 

ıadmeye uğramıtbr. 

lspanyanm sabık Kralı AJfonsun büyük oğlu Covadango Kontu geçen
lerde Kral hanedanına giremlyecek bir kızla e'\·lenmlştl. Resimde birinci 
plinda genç Kontu ve zevcesi Marta Racaf ort'u görüyorsunuz. Bu baya.. 
nm asilzade olmadığını, buna mukabil tspanyum en zengin adamı olan 
m~hUI' milyoner Za.mora'nm biricik varisi olduğunu gözden uzak tutma
mak lazımdır. 

- ta devanı oluıunft• .. -.2 ~ 
~ ...-.,.."""" s . "'"'"'""" 11'1\I 

Reis Lord Plymouth gönüllülerin İspanyadan çekilmeleri meselesinin 1 et. 
kild için müteha sıslardan müte~ekkil bir komisyonun teşkilini teklif et
miş, bu teklif İtalya ve Almanya. mura.hhasJan tarafından itiraz ile :kar-
şılanmış ve bunların ikisi de mesele- ----------------------------------------
Ierin Sil'a ile takip olunma~ı ıwm gel-1 'T' / • • B b 
diğini, gönüJlüler meselesine sıra gel • .1 e sızın a ası ll.rzqeliler ve 

, . Şark Misakı 
rı A.nkara 20 
'1Utfyed ' (Tan nıubabirinden)-
b en gelen h be 
b Uatının son . a rler, Suriye mat 
u \'esil günlerde Şark misakı ve 

ltt e Ue de Ş k ~etu liik .. a.r misakının en 
Ua Çok Bita ~u olan Türkiye hakkın
~ı bild' Ylşi{fır bir lisan kullandık
~Uli:ı,renin ~1:~~t~: Bazı gazeteler, 
e( bu llıisa gunkU sıyasetini terkede 

1etiru izah ka iltihak etmesi zaruret
'rıuııırnı. etmekte ve bu husustaki 

1

~drrlar. 

medlğinl öylemiılerdir. Bunun üzer· 
rine lngiliz murahha'iı, gönüllüler ıne 
selesinin en mühim mesele olduğunu 
söylemişse de ltalyan sefiri, mevzun 
bahM>lan biitün plan üzerinde ittifak 
hisıl olmadan ispanyadaki taraflara 
herhangi bir teklifte bulunmanm doğ 
ru oimıyacağmı anlatmı~ ve gönüllü. 
ler bahsini konuşmıya yana!jmıya('a
ğmı katiyetle göstermiştir. 

ALMANLAR GELMEDİ 
Alman murahhası Fon Rfübentrop, 

bu konuşmanın yapıldığı toplantıda 
hazır bulunmamıştır. Bunun üzerine 
toplantı bilamüddet tehir olunmuş

tur. M Mısır Meclisi 

<>ntreux Mukavelesini Hadise ademi müdahalenin tama-

l(ab 1 E • mile yıkılması mahiyetinde telakki 

KOMITE YIKILDI 

,. • u ttı 
'Qec~ olunuyor. Mister Eden bugün Avam 
.. : ı, h"'- , " b 1 k 
'14.1 b,. .... 4J.Ontreux ;ı; •-'ht~•·.. ...,. ___ _,...~. hAva,natta uıunara 
Ilı' _""len h . mul\avelenamesi- Ingiliz planının ya K.amilen K.aouı o-
l> l§tir. At~tnen ıttif akla tasdik et- lunması, yahut kfunilen bırakılması 
, ~. hi.iku kerat sırasında Nahas lazım geldiğini söyliyerek alaka.dar
le~-birliğj ~etin ~nebilerle bir me- lara karşı bir ihtarda bulunmuştur. 
"'ir et.J:n~ı~etı takip edeceğini MADR!T ETRAFINDA HARP 

1§tır. AZITTI 

SU :------_ Asıl ispanyada iki tarafa mensup 

1 
.. Lı rıye Gazeteleri 500,000 asker, Madritten 30 mil me-

Çetinkayaya İsv~çte 
Kaşif Marconi B ld 

p.. 1 ''/d'' ir Ziyafet Veri i 
ucce en o u Nafıa Vekilimiz, Bir Nutuk Söyledi, 

Roma, 20 (TAN) - Me)hur 
teıs~ te1gra1 mucıdı, uaıyaıı Türkiyenin · Kalkmmasmda lsveç 
Kralıyet Senatörü Guglielino 
)tarkoni bugün, 63 ya§ınaa oı- Mühendislerinin Rolünü Anlatt. 
duj;u halde saat 8,SO da kalb 
sektesinden ölmüştür. 

l\larconinin ölümü yalnız Ital
yada değil, bütün dünyada bü· 
yük bir teessürü mucip olmuş ve 
bu, yirminci asır insanlığı için 
büyük bir kayıp sayılmıştır. 

l\larconlnin cesedi akademiye 
nakledilmiştir. 

l'larconi için resmi cenaze me
rasimi yapılacak ve ölüsü, llk 
... 1 .. 1 ... •-riU.-lınl ,.,.o.4-,0,, ....... A-

lan babasının Bologna'dakt ma-
likanesine defnedilecektir. Bu
giin bütün Avrupa. matbuatı ve 
bütün dünya radyolan Mar
coni hakkında konferanslar ver
mi~ ve onu hürmetle anmı~lar
dır. 

Stokholm, 20 (Hususi) - Türkiye Nafıa Vekili B. Ali Çetin. 
kaya, büyük silo inşaatını, elektrik lambası fabrikasını gezmittir. 
Hükiimet, Vekilimiz terefine aktam bir ziyafet vermittir. Ziya
fette Elçimiz, İsveç Hariciye Nazırı B. Sandler, B. Foralund bu
lunmu,lardır. 

Ziyafetin sonunda Hariciye N azm 
B. Samiler, B. Ali Çetinkayaya hoş 
geldin dedikten sonra: 
"- Tarihe bakacak olursak Türk-

tsveç münasebetleri uzun zamandan
oen mevcuttur.,, 

Diye tarihe geçmiş ve Türk - İs
veç arkadaşlığının sebeplerini izah 
etmiştir. 

Antakya Köylüsünü 

Okutmak için 
Acıuua, 20 (Tan Muhabirinden) -

Antakya köylüsünü okutmak için 
halkevi kültür heyetinin yaptığı teş
kilata dahil 142 muallim, dün okut
ma seferberliğine başlamak tizere 
gruplar halinde köylere gittiler. 

l Cht a H .. saf ede dövüşmekte ve harp §iddetle 
.ı\ıta ucum Ediyor devam etmektedir. Bütün gün iki h- 1 

'et-, na, 20 raf dövüşmüş, nihayet akşamleyin 
~er, Irak <TAN> - Vatani ga- nefes almıştır. Asiler, Madriti ele ge
~~dan ıra: §lddetıi hücumlar yap- çirmek için azami gayretlerini sarfet
l)l e~ lnliraın Berut konsolosu, hü- mektedirler. Madrite göre asilerin iki 
te~~eti Ute c:aat ederek hadiselerin gündenberi Brunete - Villa Nueva
'ff tt~ Va~de nazarı dikkatini daki tazyiki tevakkuf etmiştir. Asi
~.11ı~ _'ll~Yan • er tutunabilmek için terin Villa Franco del Casti1o'ya kar
~r tneınu ~ıYast suçlulara olgur şı hücumları püskUrtüimUştür. Gua-

DIŞ 

KISA 

HABERLER 

Bundan sonra Hariciye Nazırı, iki 
devlet arasındaki işbirliğine temas 
etmiş, Türkiycde görülen terakki a
dımlarının ileride çok inkişaf edece
ğini ilave etmiştir. Bundan sonra B. 
Ali Çetinkaya bir nutuk söylemiş ve 
demiştir ki: 

"- Son (200) sene içinde İsveç -
Türk münasebetleri azalmamış, bila
kis daha sağlam yeni bir esas içinde 
kuvvetlenmiştir. Bu esas, ekonomik 
ve kültürel bağlardır. 

line nadir tesadüf edilebilir takdire 
şayan büyük bir dikkat ve ihtimam
la yerine getirmişlerdir. Bundan do
layı, yüksek Şefim Reisicümhur A
tatürk, memleketinin ıkalkınma.sı için 
başladığı muazzam esere durmadan 
devam niyetinde bulunduğu için, bu 
mesut maziden mülhem olarak, istik
balde de İsveç teknisiyenlerinin, İs
veç endüstrisinin işbirliğini istiyece
ğine şüphe yoktur.,. 

lı rıyetıer vermektedir. delarooa Cümhuriyetçiler Aragon 
.r eh:----=-..::.:.: yolunun garbında şiddetli bir hücum-
r- •ıZ da bulunarak birkaç siper elde etmiş-
~ ı k Jerdir. Asiler Ternel mıntakasında .,,.e osf ovak yaptıkları hareket sayesinde yedi ka-
.f\ ıQ b • saba aldıklarını ve hükUm.et hatla-
~ lllesi rında onlarca kilometrelik bir girin-

\abı~ .28 (.A. A ti yaptıklarını ~ildiriyorlar. Bir hü-
ıtteı <lle.tıll:ı Pro ~.) - B. Hodza, yeni kfunet tayyaresı Centalajo şehrini 
ti il koalisyon S'ra.tnı _hakkında hükfı- bombardıman etmiştir. Saragosada 
~ :_.töru§tn ~ P~rtileri mümessille- asilerin Universa!es dağlarından ce
~eı;~ısicUtnh: erını bitirmiştir. Ya- nuba doğru ilerledikleri haber verili
~ltt·l'iniJı tnUs r B. Beneş'e bu görilf yor. 
llt .... tr. l>eıt ın !>et neticesini bildire- ------

B elçika Kralı Ddnciteşrlnde, 
lngiltere Kralını ziyaret 

için Loodraya gidecektir. 

• 
D ün Cenevrede beynelmilel 

maarif kongresi 45 mem
leketin iştirakiyle toplanm.ı~tır. 

• 
K ırk memleketin i§tirak et-

tiği · dünya hastabakıcı 
hemşireler kongresi Londrada 
a~dmıştır. 

• 
Y ugo"lavya ve Romanya er-

ıkinı harbiye reisleri dün 
Fransanm Şarkmdalri l\lajino 
müstahkem hattım gezmişler

dir. -

İsveç sulh içinde bir asırdan fazla 
bir zaman fasılasız devam eden bir 
çalışmanın verdiği büyük tecrübesini 
Türkiyenin emrine tahsis etmiştir. 
İsveç teknisiyenleri, bilgilerini ve en
düstrilerini en yüksek dereceye ka
dar çıkarmışlardır. Türkiye, İsveç mü 
hend.islerinin ve teknisiyenlerinin 
kıymetli yardtmlarmı istemekle, 1s
veçin bu uzun gayretinin semerelerin 
den istifadeyi bilmiştir. Ekselans İs
met !nönünUn Büyük Millet Mecli
sinde söylediği gibi, bu teknisiyen ve 

1 

mühend~sler, hükumetim tarafından 
kendilerıne tevdi edilen işleri, erosa-

B. Ali Çetinkaya, kadehini İsveç -
Türk dostluğu şerefine kaldırmıştır. 

Ziyafetten sonra B. Çetinkaya, te
lef on servisini tetkik etmiş, otomatik 
telefon istasyonunu gezmiştir. Müte
akiben parlamentoya giren B .Çetin
kaya. orada elektrikle rey tophyan 
makine ve tesisatı gözden geçirmiş
tir. 

Erikson sosyetesi dircl<törii B. 
Holın, B. Çetinkaya §erefine bir öğle 
ziyafeti vermiş, ziyafette yüksek ze
vat ta bulunmuştur. 

t--·""llreu . Uhteıneı 1 . c 
<l, li'r nı \'ekalet o a.raık rnalıye • 
~lçhı anke de'Vred en maarif namı l n 

r değişiklik ecek ve JCabinede 

lı ~tır. • 
Japon Ihtil iif zn zn Jçyüzü 

.r eh • ç in ile Japon kuvvetlerinin 
•<l Sıhhz"" son çarpı5m~lar.•.n~ sahne 0 • 

lan Liukuçian ~chrı, muluın bir de-
?'T db miryolu merkezidir. Şimali Çin ile 

:ı:ı.J\tıkar .l e ir le r Cenubi Çin arac;ındaki muvasala. 
~ a, 20 ('!' yı tt-min eden en son hat, buradan 
b~ı,.~erıercıe tedan muhabirinden)- ge~er. Çin bu hattm da ,Japon kon_ .. ran avi . . :.-
ııa._.uıcı • hastaıa ıç~ hastanelere trolüne ge!)mesini istemediği için 
bu)u?l Ugurıu rın hırer reçete ile mukavemet göstermektedir. Ja.. 
l'i bıadı • ve Çok k \r Çe._,lil . gı il . ere yatak ponJarın bir miilldettenherl Şimali 

C!Jtaıeu Clıkıerıni e~~ . SUrUlerek gc- "·e Cenubi Çini biriblrine bağ·lıyan 
~oııaın, • .' ~kilat spıt eden Sıhhiye hatlarla biti"-erek \'e J1011eyden ""e-
Otıı :-'ı'trr. ll ına Yeni bir emir '"' "' 

llıı.aıa~ıbı sari\ eı:nirle, bilhassa, tra- ~ecek bir hat uwtmak için uğraş-
~u bııcıele:rcıe tedas~ahkların mutlaka tıklarmdan Çinlllerin kendi demir_ 
41 ır ....... , avı ed·l · ti · rt. ~a 

1 
·•4.1ş ve ı mesj füzumu- yollarına kat';jı hassasıye erı a 

t b~t-an "latarı~hhi ınUesseselerde mıs bulunuyor. 

1. ıtııft .. l>litiJd nşların kolay ve Çin teşkilatına göre bu gibi hii.. 
il\. "'tı ı ... _ e teda · · • h'·k- t ~·1atıtı "~rn;h . vı ımkanlarınm dl eler ,.e işleri merkezı u ume e 
~ı.. a ,.. .. ~tır vek"l · U k k ı ~ ~ oore : a etin yeni ta- 'değil mahalli ümera e onu ma 
lleC!t·~. ı:likC8~ l>olıkliniklerde de kü- lazım gelir. Çinin Şimal kısmıncln 

l{!~ıe:I> ders~iYatıar yapılabi· hrucim olan zat i c General Sung -
tır. ınUesscseler ge- Çek • Yuan'dır. Ve bu znt 29 uncu 

Cin ordusunun kumandanıdır. Çin 

:···················································· ....... . 
·t ..... ~.~:~~~:-.~?.~~.~ ... ~~:~ .. ~~:.~~~ ....... J 

matbuatı Japonların Ilopeyden ge. Çiinkü Çin, hadiseyi milli mahi-
~ecek bir demiryolu yapmalarım yette saymakta ve Japon tecavü-
şiddetle tenkit ediyor ,.e Japonla. züne karşı gelmek için bütün ku\·· 
rın bu hat sayesinde Nanldn hükil vetiyle hazırlanmaktadır. 
meti ile Şimali Çin arasındaki irti- ç inlilerin kanaatine göre, Ja.. 
hah kesmek ve Şnnsi \'ilayeti ile ponya Şimali Çin üllielerin. 
temas ederek Kore ve !:\lançuri ile den yeni bir Mançuri vücude getir. 
bağlanmak istediklerini anlatıyor- miye azmetmi~tr. Bunu da \'ÜCU-
larclı. 

de getirmekten maksat nihayet 
,Japonların, son çarpışma hadi. Sovyet Birliği ile hnr~e girmek ol-

selt-rini mahalli mahiyette sayma... duğu için Şansi ülkesi de bu yeni 
ya ı rar etmeleri, onlann Mare~al l\lançuriye dahil olacaktır. Çünkü 
Çang - Kay - Şek ve Nankin hli· Japonya bu suretle Şarki Asyayı 
kfımeti ile değil, belki de General benimsemek i~in yaptığı bütün ha-
Sung ile anla~mak istediklerini zırhklan tamamlamış ,.e Çini iki 
gösteril·or. parçaya bölmü.5 olur. 

Hftcliseler bu anlaşmanın mllm. Çinlilerin bu endişeleri do~u i~e 
kün olmıyacağmı ispat etmekte_ Uzak garkta bu,,.ün vuku bulan hli. 
dir. .. "' dl,ele.ri daha btiliik hadiselerin 

başlan~ıcı saymak icap ediyor. 
Japonyanm bugünkü , ·aziyete 

varmak için 1931 denbert attığı a. 
dımlara bir göz atarsak ()nun bu 
.sene içinde ne yapmak istediğini 

nasıl düşiinmek lazım geldiğini an
Jamıs oluruz. 

Japonya 1931 de Mançuri~i uıp
tettl, 1933 te Jehol ülkesine hulul 
etti. ID35 de Şarl{i Hopey \'e Şnrki 
Çahar'a girdi. 1936 da Fengtai ül

kesi Çinden ahndı ve bütiin bunlar 
şu birkaç sene içinde Çin mevcudL 

yetinden kopardarnk Japonya im. 
paratorluğuna ilhak edildi. 

1931 den ba§lıyarak devam ede

gelen bu teca'\iiderin en nihayet 
Çin devletin! ikiye bölrne~·i istihdaf 
ettiğini söylemek ve bunun daha 
büyük bir harekete, es~ hıtulnca
ğmı llerl sürmek bir mUbaJağa t~
kil etmez. 

Ira geçmeden, zaten bir olu.k gibi a
kan halkın muttasıl bana çarpmakta. 
olduğunu farketmiye başladım. Niha
yet iri yan bir herif bir sıkı omuz 
vurdu ve önümde durdu; yüzüne bak. 
mama \'akit bırakmadan gözgöre fut. 
holde şarj yapar gibi bir daha çarp. 
tı. Ve anladım ki, beJa arıyor, çekiL 
mek istedim. A~tı ağzını ve söyledi: 

- E'\inin bahçesinde gibi yolun or
tasında duruyor. Aptal şey! 
Boğuk ve hiddetli bir sesle söyle

nen bu sözleri uzun uzadı dinlemeden 
hemen (kirişi kırdım) n halk arası. 
na kan~tnn. Haksız idim. 

Bir kere de Amsterdamda cadde. 
nln sağından gidecek yerde solundan 
yürürken polisin ihtarına maruz kal· 

dım. 
Bu vakalan yazmaktaki maksa.. 

dım, dünya.nm her yerimle sokağın 
amme malı olduğunu ve senin benim 
sokaklara velev id kısa bir zaman ve 
zemin için bile olsn tasarruf etmemi
ze tınkan olmadığını anlatmaktır. 

Bütün bugünkü şehir törelerin\ 
kendilerinden almakta. olduğumuz 

yerlerde sokağa rnalums birtakım ka
nunlar ''e nizamlar var<lır ki bir ta. 
raftan şehir otoriteleri bir ta. 
raftan da. şehirli o.nu bü~iik ve kı • 
kanç bir taa upla korUI', saydırır. 

Pari te bir yolcunun, Anısterdnmda 
polisin beni bu yazdtğDll sokak ni• 
zamlarına hürmet ettirmiye sevket. 
meleri, !}U sözümün c.a.nlı delilleridir. 

Halbuki, biz -lii.f aramızda- bu 
husu ta çok liiübaliyiz, sokak orta
sında, hem de bir yün kuma~ eninden 
pek te geni olmıyan yaya kaldıı'ımı 
üzerinde, günün en hareketli saatle
rinde ka~ı karşıya durup görü. enle. 
rin n böylelikle bütün bir ~ehir da.. 
marmm akıntısını ihlal edenlerin ade. 
dl pek az değildir. 
Doğrudan doğruya ~ehirlinin sın. 

bati ve şehrin temizliği üzerine tesiri 
olmıyan bu kusuru masum fakat kö
tü bir itiyat olarak sayıp geçiyorum. 
Lakin itiraf edelim: Sınıf ve refah 
farkı gözetmeksizin çoı;rumnz soka
ğı, kirletilme l mübah '\.·e hatta kirle
tilmiye mahsus bir yc.r saydığımı:& 

içindir ki; lstanbul bugün büyük \"8 

pis bir ~hir olmu~tur. 
Bu pi~ ~ehrin temizlenmesi her bl • 

rlmizin beslemelde olduğumuz iyi ni
yetler kac:lıır basit ve kolay değildir. 
Dünyanm en dağınık, ,.e sokakları en 
girift . ehirlerinden biri bugiinl..-ii kn.. 
dar kirlendikten hOnra, hele haile şek· 
linde yangınlarla bir kı mı drnneye 
döndükten onra kolay kolay kay
mak tabağma dönmez. 

Bu büyük işte bir taraftan belediytt 
\'azife almı~tır. Onun bu n.zlfclerl 
yapması, halkın üstüne de düşen te. 
mizlik n sokağa tasarruf etmemek 
öde'\ini unutturamaz. Tifo bir mo l. 
bettir. GC1'!;i lstn.nbul gibi Anadolu• 
dan, Balkanlardan, Arabistandan ge. 
len giden yolculann birleştiği bir şe
hirde böyle bulaşık hastalıklar olma.
ma...•ınna bugünkü §artlar dahilinde im. 
kan yoktur. Ancak bu şehir ,.e bil. 
hassa ~ehlrli temiz olur ve bu bula.
§ıklıklara karşı mücehhez bulunursa 
hastalrk geni~llyemez ,.e şehrin sıh .. 
hatini tehdit edecek bir ni bet ala-
maz. 

Sözümü ~uraya getireceğim: 

Tifo bir musibettir. Biz bo musı • 
bette bir nasihat bularak, şehirde 
bugüne kadar maalesef ihmal ettiği. 
miz bir '\.'azifeyi eski ihmallerlrnid te. 
Jafi ettirecek bir ga~Tetle ynpnuya. 
ba~lamalıyız. Bu \'aizfe şehri kirlet
memek \'e kirJcttirmemektir. 

Bir ~ehirli, bugünkii luı~·at şartlan 
içinde halkın sıhhat ''e selametini teh
dit eden pi likleri ynpanlnn, ~ehrin 

snhibi sıfatiyle ilmz etmek vazifesiyle 
de mükelleftir. 

Hulasa. ediyorum: 

lstanbullnlar artık sokni:rı bir mez
bele saynuyacaklar, sokai;rı mezbele~ 

likten kurtarncaklur, ·okaklannı te.. 
miz tutacaklar ve sokaldanm kimse
nin kirletmesine mü nade etmiyecek. 
terdir. Zira bütün bize ~elen pislikler 
solmklardan geliyor, fakat o pislikler 
okaklara gökten <leğil evlerden ve 

dükkiinlnrdan gi<liyor. Kirletmezsek, 
1 tanbul kısa bir mtiddet so ra pis 

(Lfıtfen sayfayı çe'\.cirinlz) 



4 ========================TAN 
Bu akşamdan itibaren ~ 

TEPEBAŞI BAHÇESiNDE 1 
Nevinde yekta, emsalsiz ve yegane komik soytarılar 

(Max - Gustavs - Gino) namındaki Zümrüt taslı 
' 

hikayesi 
• v • 

""~~~ 3 FRA TELLİNİ'Ieri Bugünkü Program 
Istanbul: 

zgnenzn Görecek ve sizi ağlat ırcasına güldüreceklerdir. 
~ Oğle nesrlyah: 
~ 1 1 12,30: Plakla Türk musi~ 
' Avrupanm en bUyUk eğlence trupu olan ve em. plik neşriyatı. 14,00: Son. 
~ 1 1 12,50: Havadis. 13,05: Muhte 

p ı· J•• M"'dd • l sal~iz muvaffaduyetler kazanan yeni varyete trupu 18 30 Pl. 'k' 1 1 ~ 
Akşam nrşrJyatı: . 

9 
o ıs un u eıumumi iğe Mediha adlı lenmiı ve sormuıtur: • , : akla dans musı ıs• :ı 

"' b · k 30: Konferans: Beyoğlu Ha11t~L ~ ır focu getirdi. Tabibi adil/erden larık - Oğlum bu iğne galiba hırsızlık. Söyle ~ KONSOMASYON FİATLARINDA ZAM YOKTUR. namına Refik Ahmet Sevem•-
' ve mümeyyiz olup olmadığuoruluyorclu. Me- bakayım, bunu nereclen afırdın? ' CUMARTESİ VE PAZAR GONLERf saat 17 1/ 2 da 20,00: Nezihe ve arkadaşları tari' 
~ diha, Sultanhamette Nakılbent cadduincle z k" b al \ fmdan Türk musikisi ve halk_}~ 
~ e ı, u •u karfı•ında kalınca yüzüğü de , .';o_ıiii.-......-.. -.._ TEKMiL PROGRAMLA MA TiNE !'"'- ~~!-m......, kıları. 20,30: ömer Rıza tarıµ . 
t 34 numarada oturan merhum Muıtalanın kı- k d b k k b l k ld ~ dan arapça söylev. 20,45: S~r~ 

d 13 el 1 uyumcu a ıra ara ta an arı a ırmı' \ 1 t b hat ve arkadaşları tarafından TUJ. t zı ır. yaşın aaır. Evveli&i gün Tak.imde ve k_ açm. ıya baılamııtır. Polis, ark.a•.ınclan ~ s an ul Be!edı·yes1·nden·. tll 
; T elgral sokağında oturan yengesi Bayan t kal d • musikisi ve halk şarkıları (Saa }.· 
f ye 'fmıı ve ya a ığı zaman da bu ıkı elden l l b I b I d. . . . .. .. . . yarı) 21,15: Orkestra. 22,15: efl 

Şöhretin evine gitmif, yenge&inin zümrüt aeren hır•ı-'am .. '"ğ"' l - stan u e e ıyesının Emınonu ve Fatıh şubelerı jans ve borsa haberleri ve ert 
, o ~ .u a yuzu un macercuı an a- • . g" u 22 30 pJ" kla tD' 
~ taşlı bir altın iğneri hoıuna gitmiı, göğ•üne ıılmııtır. . ~ ıçınde 29 Temmuz 1937 tarihinden itibaren ve Beyoğlu lo~~r,n 0~~~~ra~~· op~re~ p:rçalııfl' 
~ takmıştır. Eve clönünce 11 yaşındaki küçük Mediha kendiıine ıöyle bir müdafaa ha- ~~ ;~ BP.şiktaş şubeleri içinde 5 Ağustos 937 tarihinden 20,00: Son. 

- kardeşi Zeki, bu iğneyi abla&ınclan aıırmıı zırlamııtır: ıtıbaren arkalıkla her nevi eşya taşınması yasak edilmiş Giintin Program Ozü 
ve doğruca Kapalıçarııda bir kuyumcuya B • • J t" B k kı SENJ1'0XILER 

.. - en yengemın evınae iken iğneyi göğ- t ır. u yasa en sa zamanda diğer belediye şubeleri 20 Varşova: PlaAkla senfoni. 2!: götürmüştür. km U ~ ili" 
Ku.}'Umcu. bir igvneye bakmı,. bı'r Je yalı- ıume ta ııtım. nutmuıum. Böylece eve mıntakalarında da tatbik edilecektir. O? yıyBana, Graz: Viyana filharıot' 

· • u geldim. Kardeşim de benden aşırmıı. Çar- 2 E . .. .. b I d" b ... d V ld h nısı ( ruckner). 22.20: Prag ni"' 
nayak gelen çocuğu •Üzmü,.. kıvmetli bı·r t .. t.. .. k 1 t - mınonu e e ıye şu esı ıçın e a e anı iskele dalgası: Dvorakm üçüncü s~ • 

,,. ııya ıa mıya go urmuı, ya a anmıf. ' · d y .. . k . . nik poemi. 22.30 Milano • Torill~a· 
iğnenin böyle bir çocuğun eline geçemiyece- Poli• tahkikatını bitirdikten •onra küçük ' sın en a.g ıs elesıne uzanan kıyıdakı hamal bölüklerile Florans: Senfoni (Rossini, J{ot:ı 
ğini düşünerek hırsızlık olmasından fÜphe· •uçluyu mahkemeye verecektir. ' l!1çiler, Asmaa.ltı, ~azcılar ve Çiçekpazarı hamal bölükle kov, Mille, Straus, Vagn!f). 

~.,.,.,,., ,...,. ,""',...,. ' rı ve Galata cıhetınde Yağkapanı iskelesi hamal bölüğü HAFiF KON :EnLER k-
, ""''"'"' "''"'"''~'"'"'""''""...,._,,._"''~"'- "'-",....,......,""-" k 1 7,10: Berlin kısa dalgası: P~ 

Kan 
G··+me 
Ka unu 

/ 
BİR AİLE 
KAVGASI 

Sultanahmet Sulh ikinci ceza haki
mi, dün bir aile kavgasının muhake· 
mesini bitirmiştir. Hadise şudur: 

Perikli isminde biri, kansı Fi
resodan aynlmak istiyormuş. Çocuk. 

~236 numaralı kan gütme kanunu lan Periklinin yanında kalmış, ken. 
Haziranın 23 ündenberi tatbik mevki. disi de akrabasımdan Marikanın ya. 
ine geçmiş bulunuyor. Bu kanunun nına g!~~· Fak.at e':"'elki gU1: Fire
ilk tatbik edileceği adam da evvelki 1 so Perıklının evıne cı~ar sok~ga uğ-

.. ramış. Çocuklarını gormek ıstiyor _ 
~n. G~lata rıhtımı~~a .. babasın~~ ka~ I muş. Çocuklar, annelerini görünce 
tıhnı bır kurşunla olduren Gonenh koşmuşlar, sanlmrşlar. Perikli, karı. 
llyastır. Bu kanuna göre, kan gütme sının çocuklannı kaçıracağını san. 
yüzünden katil olanın ailesi, oturdu. mrş. Onlara: 
ğu yerden en aşağı 500 kilometre - Hırsızlar, demiş. Marika ile Fi. 
kadar uzağa nakledilecektir. Yalnız reso da bu hitabı reddetmişler. 

Ciğercinin 

Gırtlağına 

Sarıimış! 
Polis dün meşhut.suçlar müddeiu. 

mumtliğine Tahtakalede Zülfikar ha. 
nında 4 numarada oturan Bozkırlı 
Mehmet oğlu Ahmet adlı bir kahveci 
getirdi. lddiaya göre Ahmet, evvelki 
gün gece yansından sonra kafayı tüt 
sülemiş ve sokağa fırlamıştır. Bekçi
ler kendisine: 

- Ahmet, git evine istirahat et, 
sokaklarda dolaşma, demişler. Fakat 
Ahmet bu tavsiyelere kulak asma
mış: 

- Sıcak odada ne yapacağım. Şöyle 
cabııha yalun .iot-ocUöhn l•Us-o. J>c.çırn.l.-

mınta a arında, bu sahalar içinde kalmak ve hiç bir su 7,30: Orkestra konseri. 11 P 1o 
retle dışarı çıkmamak şartile 1 Eylul 937 tarihine kadar ~ıi~:r~;,ıg;~::~itJ~i.Prl,iJ3f>~ 

k 1 k k il 1 ris kısa dalgası: Liyondan koııs • 
ar a 1 u anı masına müsaade edilmiştir. Bu tarihten nakli. 15 Paris kısa dalgası: ~-
itibaren bu sahalar içinde de el arabaları veya diğer mojdan konser nakli. 15,35• :no jS 

nakil vasıtaları kullanılacaktır. ~::ş~:~7a~~k~=~~:. 0;~::~rııts:~ 
3 T Roma kısa dalgası: Karışık or1' o!" 

- aşıma maksadile küfecilik yapılmasına muvak tra. 19,03: Bükreş: Sibicenano ~ 
k t · · ·ı · • Ş k d k" b kestrası. 19,10 Peşte: Macar ll:Se-a en ızın verı mıştır. u a ar ı u taşıma usulünden musikisi plakları. 19,45 Peşte: ıi#.' 
münhasıran küçük hacimde zati e•ya ve ev eşyası"le hava la Mella.s ornestraın. 20 LiıY~ 

-:ı: Macar musikisi, şarkıları ve g: 
yici zaruriye taşınması için istifade edilecektir. Hiç bir havalan. 20,20: Ostrova, pra ı,ı 

Eğlenceli musiki. Strauss vsJ ~· 
küf eye 50 kilodan fazla yük konmıyacağı gibi konacak Varşova, hafif musiki (Lehıır. ·cı· 

rauss vs.) 21,10: Kolonya: D~0 • 
eşya da gerek yükseklik ve gerek genişlik bakımından lık orkestra heyeti. 21,40 Torı.,'14s: k f 1 · 'l'riyeste: Kanşık musiki. 2"· ( 

Ü e erı 15 santimden fazla geçmiyecektir. Bavul ve Bükreş: Radyo salon orkest~ 
t "b. A ·ı . k f "d 23 Peşte: 1rlnnda akşamı. 2 r t çan a gı ı zatı eşya ı e çıçe ve ı anlar bu son kayıttan Prag ksıa dalgası: 5nstrümaJ!J>İ. 

istisna edilmiştir. konser. 24,10 Peşte- Çigan ınusı 

4 - iskelelerde deniz vasıtalarından kara vasıtalarına O~ERALAR, OPERETLER ~ 
"ki bo I · l l 20,50: BUkreş: Operet mtı~. yu eme ve şa tma ış eri e kara vasıtalarından mağaza plaklar. 21,40: Prag kısa dal~: 

bu nakil bütün nile~'E:: şamil değildir. Hakim, üç suçlu ve ay.:ıi zamanda 

Cürüm işlendiği zaman katilin bir davacıyı üçer gün hapse mahkum et-
ti. Fakat, suç karşılıklı işlendiği için 

dam altında yaşıyan usul ve fürula. iskat edildi. 

lara ve hanlara boşaltma ve buralardan kara vasıtaları Çcık halk opcralamldan par~P,(f 
na yuk eme ışlerınae arKatıK ıcuııannması şımaıım: caız fı,~" lPU}fuit'L'iY.~~~H ıumtr~lı 

püfür püfür temiz hava alacağım de_ ODA l\IU, IKISt ......ıf 
miştir. Böylece sokaklarda dolaşmış, dir. 16,15 Roma kısa dalgası: ·.ı.·~,. 

n, kardeşleri, kan veya kocasıdır. 

iki Çocuk Düşürme 

Yakası Oldu 

rezalet çıkaracak derecede ileri git· 5 - Şehrin muhtelif mıntakalarında bulunan ve ara konser. 21,30 Bükreş: Oda :r'~ 
mediği için de bekçiler kendisine faz. kisi konseri. 22,15 Brüno, 
ıa ısrar etmemişlerdir. Fakat, cebin- ha, kamyon ve kamyonet gibi vasıtaların işlemesine mü Scnt('t ( J . N. Hummel). 
deki şişeyi de midesine boşaltınca sait olmıyan dar ve dik yokuşlarda naMiyat için arkalık RESITAI .. LER tJıi' 

17,15 Varşova: Silezya şa~~1..&' 
bir ciğercinin gırtlağına sarılmış ve kullanılabilir. 18,40 Prag: Org resitali. 22 v.e.:~a 

Amca, dayı, hala, teyze, yenge, kay
nana, kaynata da icap ederse mah· 
keme kararıyle nakledilebileceklerdir. 
Bu nakil de ancak cinayetin kan gilt. 
me yüzünden çıktığı sabit olduktan 
sonra müddeiumuminin tahriri talebi 
üzerine ve muhakemesiz yapılacak. 

bekçi Bayram bunun üzerine yaka. va: Chopin'in eserlerinden P
1
1?..,51: 

Ayni mahallede bir gün fasıla ile sına yap13mış, bir hadiseye mahal Ancak bu nevi eşyanın yokuşların başına kadar araba konseri. 22.05: Prag kısa da.~~O' 
iki çocuk düşürme hadisesi olmuştur. vermeden Ahmedi karakola getirmiş· veyahut kamyonla taşınmış olması lazım geldiği gibi ta Çek şarkıları 22.05: Bükreşı{,dJll 

tır. 
LUlecihendekte 79 numaralı evde o· tir. Sultanahmet sulh U"üncü ceza • men şarkıları. 23,20 Prag:. 

ıı şınacak her parça yükün yetmış beş kilodan fazla olması muallimlerin sarkılı konsefl· 

şehirler arnsmc1an ~kabilir. 

turan Mehmet Alinin kızı Leman ev- hakimi Kamil, Ahmedin suçunu sabit DANS J\IUSIIUSI tJ5 
velki gtin üç aylık bir çocuk düşür· gördüğü için bir gün hapis cezası ver- caiz değildir. 

22
.
10 

Lil.ypzlg. 
23

: Vnr§o"$~D' 
ne.,ce bu İ§ 1 tanbullular için artık 

bir izzetlnefL meselesi olmalı, 1 tan· 
bula maalesef alem olan bu pisliği 

kendimize yakı tırmadığımızı göster· 
meliyiz. 

müş fazla kan zayi ettiği için derhal miştir. 6 - Her türlü deniz vasıtalarından yalnız kıyılara 20: Viyana. 23,30: Frankfurtı 
Haseki hastanesine kaldırılmıştır. ıonvn. 11ı'9 
Dün de ay.ni mahallede 91 numaralı mumilik, bu iki had!se ile de alakadar kadar" kömür, kum ve tuğla ve çakıl ve kereste taşınma nu AKŞAl\IKI KONFEfl~ı ı' 
evde oturan Sadinin kızı Senai iki ay olmuş ve derhal tabibi adil Salih Ha- sında arkalık kullanılmasına izin verilmiştir. Bugün saat on dokuz buçu~ ~ 
hk bir çocuk düşürmüş ve Lemanın şimi hastaneye göndererek hastalan 7 l"k tanbul radyosunda Refik AhJ.11~ _ıjl°• 

k - Bu tenbihler şimdi ı seyyar satıcılar hakkında fı~P' akıbetine uğradığı için Haseki kadın muayene ettirmiştir. Verilece rapo· vengil tarafından "Edebi ı.4· 
hastanesine kaldırılmıştır. MUddeiu. ı ra göre tahkikata devam edilecektir. tatbik olunmıyacaktır. (B.) ( 4378) mevzulu bir konferans veril~ 

~L22~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~ 
B. FELEK 

Gelin görünmeden aşağıda bir odaya girdi. Ya· 
nındakiler yukarıya çıktılar. Erkek tarafı dilnUrleri 
köşeye kurulmuşlar, misafir hanımlarla konuşuyor· 
lardı. Vaktin gecikmesine rağmen, hemen hepsi yaşlı 
olan bu hanımlar hala yorulmamışlardı. Hepsi, ken· 
di gelinliğine alt bir fıkra söylemekle gece yarısını 
bulmuşlardı. Eğer bu fıkraları, küçük bir hik!ye ka· 
dar ı.ızatsalar, Uç gün Uç gece bu odaya kapanmak 
lazım gelecekti. Gelini getirenlerin içinde, Günerin 
annesini eskiden tanıyan bir kadın çıktı. Kadın, sa· 
mimi bir tavırla : 

- lnşallah, dedi. Yakında sizin de mürüvvetinizdc 
bulunuruz. 

- Inşallah ... 
- Hflfız Hanım nasıldır? . 
- Şükilr, iyidir. 
- Erden Efendi gelmiş diye işittim? 
- Evet bir aydan fazla oldu. 
- Öyle ise düğUnünUz yakın demek ? 
- Daha belli değil. 
- Geçen kış, Hafız Hanını önümüzdeki yaza, Er-

den gelirse, demişti. 
- Kısmet. 

Bu kısmet sözünü söylerken, içini çekti. Yaza de· 
ğil, hatta bugün olmasını o da istiyordu. Fakat bU
tün derdini burada döıkmek değil, belki bir ucunu bi· 
le meydana veremezdi. Onun için söztinü değiştir
mek istedi: 

- Oğrencmedfk, yarın kaçta yola çıkacağız? 
Gelinin annesi: 
- Kahya, demln geldi, habar verdi. Yükler sa· 

bah namazı çıkacakmış. Siz de öğle namazına yakın. 
Yemeği yedikten sonra inşallah. 

- G 0 ç kalmaz mıyız? 
- Yoo .. Araba ile tı.ıtsa tutsa Uç saat tutar. ikin-

diye varmaz, oradasınız. 
Misafirler kalktı. Vedalaştıktan sonra herkes oda· 

sına çekildi. Gelinle bir odada yatan akrabadan iki 

Uç kız, yataklarında kırışıp guıuşuyorıaroı. Gelin kı
naları bozulmasın diye ellerini oynatamıyor, iş gö
remiyor, su i-;emiyordu .. ötekiler yardım için kaldık· 
ları halde "gelini üzmek, gelinle şaknlaşmak kısmet 
açar" mış diye yapmadıkları kalmıyordu. 

O kadar yorgun bir hale geldiler ki birkaç daki
ka sonra odanın içinde üç dört kızın ince nefesleri 
işitilmeye başladı. 

Kızlar Muharebesi 
Araba iki kanadı açık kapının önünde durduğu 

vakit, dışarıdan bir ses işitildi: 
- Gelin inmiyor! 
Evin içinde taze seslerle bir gülüşme oldu. Her 

kes pencerelere üşüştü. (Gelin inmiyor) demek 
(hediye almadan inmiyor) demekti. Ve bu Met kim 
bilir ne zamandan beri kalmıştı. Gelin inmiyor. De
nildiği zaman damat, yahut en yakını tarla, ev. el· 
mas. para gibi haline göre birşey bağışlar ve ondan 
sonra inerdi. Genç kızların teşvikiyle biraz yaşlılar 
ortaya bir mesele attılar: 

- Bu, damadın hakkıdır. 
Şimdi, ayak üstUnde bir konuşma, bir çekişme 

başlamıştı. Kimi hediyeyi damat verecek, diyordu, 
kimi, zarar ~ok annesi de verebilir! iddiasında bu
lunuyordu. Fakat genç kızların iddiası Ustun geldi. 
Iki erkek Artinin çardaklı kahvesinde arkadaşlarile 

-G9-
San Zeybeği seyreden damada koştular. Damat sa· 
bahtanberi misafirlerle kadeh tokuşturmaktan mem 
nun olduğundan neşesiz ve sümsUk oturuyordu. Er· 
den ve arkadaşları alay ediyorlar ve mezelik böb· 
rek kebaplarını burnuna tutarak kııdırıyoılardı. Ali 
gelenlere Jsteksiz bir gözle baktı: 

- ? .... • 
- Gelin arabadan •inmiyor! 
Ali istifini bozmadan omuzlarını kaldırdı: 
- lyi ya; belki hoşuna gitmiştir. Biraz depoya 

doğru gezdirsinler, hevesi geçince iner. 

Alinin bu işi bildiği halde böyle cevap vermesi 
hepsini gUldUrdü. 

- Öyle değil canım, Ali Efendi. 
- Ya nasılmış ? 
- Yani, arabadan inmiyor, işte, demekkilim ar-

mağanını gözlüyor. 
Ali, somurtkanlığına rağmen tuhaflığını muhafa

za ediyordu, dedi ki: 
- lyi ya. Benden iyi armağan mı olur? Ollincel 

ye kadar bana baka baka çilesini doldursun. Bunun
la kanaat etmiyor mu? 

Arkadaşları etrafını aldılar: 

- Yapma canım, zevzckliğin sırası değil! 
- Arabada bekletmek ayıp olur. 
- TUremiz bu, ne dersin? 
Erden kulağına eğilerek fısıldadı: 

- Ver Uç tane beşi birlik ... 
Ali Erdenin yüzüne bakarak ll' 

- Oha! diye haykırdı. Anıma da bol kes~d~ğY 
tıyorsun Erden! Beşi birliği bulsam, ben A.rtlll rtıı' 
nın boynuna takarım da bütün veresiye defte 
battal çeı..1.\tirirlm ! 

Erden kahkaha ile gülerek: f6' 
- O kadar hasis olma canım. Demin bozu1' 

rip te benden aldığın üç beşi birlik ne oldu? ~· 
Erdenin bu sözü, . Alinin akhru başına ~e 'fJ' 

dolu dolu olan gözlerinin minnettar bir bnkışıle 
dene baktı. Bu sefer sesi titriyordu: 

- Oylc olsun, dedi. Söyleyin işte. j.P 
lki adam geri dönerek koşmıya başlarken, 

tekrar teessürünü gidermişti: c\ill 
- Ne ala, ne ala! diyordu. Vallahi ada.nıın gel'·" 

olacağı geliyor. Uç beşi bir yerde arabadan in~19ııı 
Olur şey değil, ister misiniz şimdi merdiveni çd< 
desin de birşey daha istesin! 

Birkaç kişi: 
- ister ! . . :kBrBıı: 
Dediler. Ali onlara yalandan bir hiddetle bS. ti ~' 
- Oyle ya, si7.den çıkmıyor. Hadi diyelilll ~~ el~' 

verdik, bana sedire oturmak için de bir arsız 1 

ha etmiyeceğini .. 
Hep bir ağızdan alay ettiler. 
- Eder a! 
Ali göğsUnU yırtar gibi yaparak haykırdı· yB~ 
- Hay Allah! Ah, benim bu alnımın k8.l's. ~cı· 

ah! Neyine lazım senin evlenmek behey ~e 6ııı' 
Hu erenler! Eyvallah diyip sür hayatı .. pirııı 
böyle mi dedi behey ağzı kara! bı)'ı1'1" 

Ali, bu komik hutbeden sonra doğruldu, 
nnı bir çekiştirdi, öksürdü. 

- Birşcy okuyacal< ! 
- Mutlaka kendi üzerine bir hicviye. 
- Hepsine hepsine! ,11r) 

(~rktt"1 
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Undelik Gazete 
-

Arkadaşımız Sabiha Zekeriyanın Nevyorktan gönderdiği Amerika röpor

devam ediyoruz. Bugünkü mektupta da arkadaşımızın 11 So-tajlarına 

Ah BAŞMUHA-;RIRI 
l AN' rtıet Ertıin y ALMAN 
kirde lllhhedefi: Haberde, fi-

kaktan Gördüğü Amerika .. nın bir cephesini daha tanımış olacaksınız. 

.. , er •eyd . 
ruıt, 1 • : e temız, dü- • • R'&ıete~ olnıak, kariin 
'=.- 'Ya çalıfmaktır. 

CONON MESELELERi ---~Grkon~in-in_ö_ı_··-.. -
Amerika s·okaklarında 

~ umu 
torallnuı, 'l' iliz, bir dUğme)i ~virL 
~:'tilıbı f:&J~:;·oda Japon musiki he
~ or, GöıJtrbıiıı 111ÜZlk odanıza dolu. 

Meşru ispanya 
Varhk Heyecanile 

Nefes Allyor 

1 ispanya isyanmın Facialarmdan · 

'Poııyacla f kaparsa.nız kendinizi 
Otoınob IUıedebfllrsiniz. 
~ C1dJ. be binip bir §ehirden blr 
ot..__ Yorsunuz Is 
clö""lllOblltntıın • • sız ovalarda 
b l't k0tesne te rad) osu sizi dUnyamıı 
bı!'-~ bUe lllasa getirir. Siz can-

"lbada buıwınuyao klınseslz 
"- Clbia1n1z. defQ, medeniyet ortasuı-
ı... 8-hude Oh•--
"ll dll.ıt...._ - ."Ullll bir adam .. Und 
~~Ye b on e 
\.-ıa, ha\'a.daı_. •88.rak denizdeki ge
'01· .._.. tayyareyi yUrUtebill 

ıı.ı' Yirnıbı cıı tQ bliYUk el asır medeniyetinin 
~·e eden ll<I 010eizeslnJ insanlığa he. 

11 ~Ucfıeıerıa~ 1'1arkonidir. Yalnız 
~ Olüıniyıe atırlamak, Markonl 
tı ... hısan k beşerıyetin ne bti'.\'tik 
"'11.l aybettı"-1- • 

'· "6ttıl anlamıya ki... 

~rkorıı bir 1 
-.ı6_ daJı babll<I talyan anadan ve bir 
1ı.."'."lldır F an doi;'1llu~ melez bir 
~l'f)·et':ı •kat hakikatte o bütun 

'1 ı... .. mah idi ç·· , ·· d" ILt "OŞ-ınd · un;m unyanın 
"ı.... '"" e b"'t" · ı...,·ıaJal'IJı.L . 11 u::ı insanlar onun 
~~ uan ıstıfa<) ' llttt ıtayesı e eder, onun bu-
llıt . ltıasaııa:de aşılmaz mesafeleri, 

NEVYORKTAN: 

'

• spanya haf tası batl~maz.~~n e~v~l, gazeteler tıbbi yar· 
drın bürosunun tertip ettıgı bu ıçtimadan, ve lrlandadan 

batlayıp ispanya ve bütün dünyada bir seyahat yapan İrlandalı 
papaz Michael 0' Flanagan'ın bu içtimada nutuk söyliyeceğin· 
den bahse batladdar. 

İrlandalı papaz katoliktir. Almanyada, ispanyada, katolik· 
)ere kartı yapılan mezalim bütün katolUderi ve hıristiyanları 
müteeuir etm:ftir. Bir katolik papa:zının gözüyle gördüğü hadi· 
seleri anlatması, halkın üzerinde fÜphesiz ki büyük bir tesiı 
yapar. 

)trı bir su nda bile tahayyül edil-
' 'lıg- ~tle aşıp ge~er. 
'l"ilıı a. ~ısız t 
)'~ • l'adyoyu h . elgrafı, telsiz tele-

Papaz Flanag-an'ın Şikago ve Amerikanın diğer şehirlerindeki büyük 
muvaffakıyetleri, Amerikanın faşist matbuatını hemen harekete geçirdi. 
Papazın !rlandada katolik kilisesinden kovulmuş olduğıınu iddia ettiler .. 
Gazeteler arasında bir münakaşadır başladı. San Fransiskodaki katolik -
kilisesinin baş papazından telgrafla soruldu. Papaz Flanagan'ın sicili te

miz olduğuna dair nihayet ba~papaz dan cevap geldi, gazeteler uzun uzu; 

papazın tercümei halini neşrettiler. 

Enkaz araıınclan çıkarılan ıu ceıet kimbilir han11i 
betbaht kurbanındır! •• 

d. ,1z btı ii~ 'h ~ıye eden odur. Ye 
"qlı"•t· ı tıra. ,.i . . 
illi ~ ... LaiQ blit" J muıı<"ı asır me-

Şimali Amerika tıbbi yardım bil· 
rosunun Hippodromda tertip ettiği 
içtimada söz söyliyecek olan bu 
meşhur papazı görmemek, ve İs
panya için tertip edilen içtimaı ka
çırmak gUnnh olurdu. Biletimi gün 
düzden aldım, zira saat dörtten 

ı.J./~ 1'ltı gelını 1lrı çehresini değiştir
lireb )tik kara.!tlr. hısanlık bu ayar_ 
~ 11 J>ek nadiren yetiş-

, Alarkoninin ölümü, 
! •İfM .teıw.ı.mümlıün 

4ııla11111 • 
1t ız 

~'"baııgı hl 
~l)anıal'darı ~ e,·e giriniz. o evde 
lııij~ bıutıaka kisi &şılanmışsa, biri 
tltl>)'. 'ekkll old aşıJanmnmıştır. Kimi 
~la flıtuınu ~ğu, klnıl, herne<le-nse, 
il.ili\> atı da ilk~ &cağ na inandığı için, 
"•ı...~t sal'fl &şının VUcutta )'aptığı 
il. ~kl.ıı .. ~~•dan ~ekindiği için 

ııı lb~ ""GÇIYor. 
!tı a._ ka tlto de.nııen .. .. d'· 

·~ 'ti Ilı elim· gorunmez uş. 
tt~, dır. nu •ıdekı biricik silahı-
lcla.... ile bası· !}mana karşı silahsız 
~ • .,.. retle d . l<e olgunıta .' ne e medenı bir 

tıı'dbı~ 1. h Ue banşamaz. 
il~ ır_ bttak~uz Yere tehlikeye 
bit . lıı hır rnıtltııı, derhal aşılanı. 
•i~ı ~ele urnına:op hiç ununadığmız 

· '<rllblJJr. ığ.nız bir :nrinlzde.n 

~ı., s • 
~ '"t d enbe • "''* rı ~ *•ıı.~ırı ilden istila 
ıı~d l a211n ç· 

•-ııo .. eııe hücum ını istilası l mn de 
~l ~Ordusu Sla haşlar. 1932 de 
~ı·u aPorı &sk >:>anghala da hiicum 

iş.. erleri 1'I 
~I .. aı ettıı ançuriyi Ye Je_ 

~I 1-ıdı da er. 
ViJa J>on Ord la 

tı'\ l'etıe..ı- u rı Oahar ve Ho-
ıı,l. • 1111 eld 

.\clıtıı 0tlar. e etnıek l~in ha. 
•atı..... 'dı-

"'Q ··• ve v·r 
btı '1liyetıerı 1 

ayet vilayet. Fa-
lctı, kfıtnetı k n herbfrJ bir A vru-
At~k adar genış ve kalaba-

it ı,. 8at aı 
ı );r'!i•klığaıayıatıa ve beynelmilel 
111t trııa1'tır .. meydan vermeden Çi 

et 'Ola d • 
~ ltıe1cıe Ja efa bu iki \ilfıyeti 
tı)~tıtılıı ed:· eınperyalizminin 
l'aı tııı.. 1§ olacak mıdır? 

- llıı ş Çı._ ın tırası ınuh 
llıın.ı. 'dtaveınete a.kkak ki bu de. 

t !(~ 
1 

· 8o11ta daha Çok hazır
lı:ıı ı «;ftıe gir da Çin Öyle bir ülke. 

ııtu e..·ııerı . 
tıı ı. ' e.ı..... l tıhıp Yok eder 

"' '""
1 mı · · il 'l'lııı ' lletıerden hi,.biri 

ıı11 e \·a.rb ~ 
~ilt.... Merdir klarını nıuhafa .... 

l'\lll) • ..... 

"e çı '<la haı<1m 11~ lııt~I~ i1<t19ad:~8fı Çin kültiirü
~· JaPo Japonya tara
' ' d il) atı111 Çin tara

elnek olabilir. 

H ippodrom, büyük tiyatrosu, 
sirki, sineması, muhtelif 

eğlence yerleri olan büyücek bir 
binadır. Biz büyük tiyatro salo
nundayız. 50,000 kişi alacaık ka
dar büyükçe. Kat kat localar, mer 
diven basamakları gibi yükseldik
çe yükseliyor.. Paradiler de kat 
kat ... Salon alabildiğine bir mey
dan. 

Biz bu meydanın en önündeyiz. 
Tesadüf, gazetecilere ayrılan san
dalyelere düşmüşüz. Sağımda İr
landalı bir gazeteci var, solumda 
kızım. Bir tiyatro salonunda değil, 
bir mahşerdcyiz. Yanınıdaki gaze
t eci kulağıma fısıldadı: 

- Bu papaz İrlandadan kovul
muştur. 

- Siz hangi gazeteyi temsil edi 
yorsunuz? 

_ Ncvyork Tribün ... 
- Bu papaz, Nevyork Tribün 

kadar yalan söyliyemez. 
Gazeteci başını çevirdi, bir daha 

konuşmadı. 

P apaz kliscden kovulmuş ve
ya kovulmamış bize ne? .. 

Fakat İspanya lehine yapılan bir 
yardım faaliyetine soğuk su kat
mak için harekete gelen matbuata 
karşı bir insan hırsı duyuyorum: 

Hatipler birer birer geliyorlar. 
Sahnenin önünde riyaset kürsüsü 
var. Kürsünün iki yanında iki 
kişi, Amerikan, İspanyol bay
raklannı, kürsünün arkasında bir 
kişi İrlanda bayrağını, başlarının 
üstlerinde taşıyorlar. 

İçtimaı tertip eden Amerika tıb
bi yardım bürosunun umumi kati
bi Dr. William G. Crooktan içtimaı 
açıyor. Gelenlere büro namına te
şekkür ettikten sonra diyor ki : 
"İspanya, büyük bir tecavüze uğ
ramış, masum bir millettir. Ameri. 
ka, bütün tarihiyle insaniyete yar
dım edenlerin başında gelir. Bugün 
bütün Amerikalılar, hepinizi bu 
ananevi va.zifenize davet ediyo
rum." 

Beyaz saçlı, temiz yüzlü dokto
run bu insani daveti, damarlardan 
sıcak bir su gibi geçiyor. Kürsü
nün etrafındaki sandalyelerde iki 
kadın, altı da erkek var. İçlerin
den bir tanesini tanıyorum. Dok-

l'l'V .... ,,",,,.~ Yazan: "'"'~~f 
~ . 
~ Sabiha Zekeriya 
( , ,, '" ..... "'''' '',...., .... ,""~,....~~ .............. ....,, 
tor Rcissing .. Tıbbi yardım bUrosu-
-.rarr-T= .. ""'l'"'~ nttrtc.ı:!l llU~"lOll\Xll. 

bana izahat veren doktor. İçtimam 
reisi Paul Kern ilk hatibi tanıtı
yor. Amerikalı kadın gazeteci 
Helen Seldes. 

A merikalı gazeteci, gazetesi
ne röportaj verir gibi, ha

diseleri anlatıyor. Çölde seyahate 
çıkmış bir kafile halinde, üç oto
mobilde 16 doktor, iki hastabakıcı 
yola çıkıyorlar. Franko cephesin
den geçiyorlar. İlk karşılarına be
yaz Ruslar çıkıyor. O beyaz Rus
lar ki, kendi memleketlerini Al
manlara satmak için, Alman ne
ferlerile yanyana, can cana yaban. 
m topraklarda dövüşüyorlar. Çöle 
çıkan kafile daha ötede İtalyan ne
ferlere rruothyor... Burada niçin 
dövüştüklerini soruyor. Tanta
nalı bir faşist selamı çakan nefer
ler, arkamızda kumandan var, ça
buk geçiniz, diye kendilerini uğur
luyorlar. 

Kadın gazetecinin kanaatine gö
re, bunlar cebren cepheye getiril
miş askerlerdir. Gazetelerin, Fran
ko cephesine dair yazdıklan yalan 
dır. Times, Tribune, New-York 
American, bütün hepsi faşizmin 

uşaklarıdırlar. Kafile, İspanya hU
kumetinin cephesine geliyor, facia 
burada başlıyor. 

Faciayı en güzel Amerikan has
tabakıcı Lini Fuhr anlatıyor. Ka
ranlık bir gecede, hastanede bir 
yaralıya ameliyat yapıyorlar. Dok 
tor, bıçağı henüz yaranın üzerine 
sürmüş... GUm, güm, hastanenin 
tavanlan yıkılıyor... Hastanenin 
üzerinde uçan dtişman tayyareleri, 
ölüm canavarlan gibi, hastaneyi 
delikdeşik ediyorlar. Doktor ame
liyatını yapıyor, yarayı sarıyor, el· 
lerini yıkıyor. 

- Şimdi kaçalım, diyor ... 
Hastayı sedyesile omuzlıyarak, 

odadan çıkıyorlar. Herkes kaçıyor. 
Hastaları kaçırıyorlar •.. Fakat kur 
tulanlar yüzde on ... 

H astabakıcınm bu acıklı hi-
kayesini dinlerken, dışarı

da tıpkı bizim davul zurnaya ben
ziyen bir muzika duyuluyor. Kızı
yorum, amma münasebetsizlik ..• 
Birden sahneye, İrlanda milli kıya. 
fetlerini giymiş, ellerinde musiki 

aletleri. İrlandalı çalgıcılar gırı-,or .. 'Ort.bltnınua-ın1t:92uu pe&}11ilırı ırıı... 

nagan. Hatibin sahneye böyle (ala

yi vala) ile getirildiğini ilk defa gö
rüyorum. Hippodromun tavanları 
alkıştan çınlıyor ... 

Yanımdaki İrlandalı gazeteci 
şeytanı görmüş gibi yerinden fır
ladı, kaçıyor .. Lini Fuhr, acıklı se
siyle, bu matemli hikayeyi bitiri
yor: Amerikalı vatandaşlar ... Si· 
ze İspanyada , dünya demokrasisi 
namına çarpışan Lincoln taburun
daki çocuklardan selam getirdim. 
Bunlar diyorlar ki, biz, Amerika
ya dönmeyiz, ta ki, faşizm kahro
luncaya kadar .. Ben, hükümetim· 
den aldığım emirle geldim. Eğer 
Amerikan hükumeti biz hastabe&ı
cıları gönderirse, canlarımızı feda. 
ya hazırız ... 

Genç hastabakıcının bu ölüm 
namzetliği, 50.000 kişiyi nasıl çoş
turdu, bunu tarifte kalemim aciz 
gösteriyor. Bu yüksek fedakarlığın 
karşısında öteki hatiplerin sözleri 
sönük kaldığı için, bahsetmiyece-
ğim. lspanyol konsolosu çok hara
retli konuştu, fakat bir İspanyolun 
bu heyecanım gayet tabii buluyo
rum. Amerikalı kadının fedakarlı
ğı bir vakıa olarak daha yüksek 
bir heyecan ... 

I
• çtimaın reisi, tıbbi yardım 

bürosunda İspanyol delege 
si Vito Markantonio'yu takdim e
diyor, !spanyalı murahhas, "insa
niyetin İspanyaya cevabı" isimli 
nutkunu bir İspanyol heyecanile 
veriyor. 

Sahnenin, sol tarafından, kollan 
eıvalı. gömleklerinin yakası çözül
müş üç İspanyol sahneye bir masa 
getiriyorlar. Kulağım, hatipte, göz 
lerim gelenlerde ... Acaba masaya 

ne lüzum var .. Üç İspanyol gen· 
ci masanın önüne, halka karşı o
turuyorlar .. Ellerinde kocaman tor 
balar var... Anladım, insaniyetin 
İspanyaya cevabı bu torbalara gi
recek. (Türkçe manasile değil). 

Hatip hemen sözU bir hokkabaz 
maharetiyle ianeye, İspanyaya yar 
dıının fiili manasına çeviriyor, hal
kı yardıma davet ediyor .. Sahne
nin sol tarafında hareket var. İr
landa milli musikişinasları geri ge
ri sahnenin ötesine çekiliyorlar. 
Maestronun üç karış uzunluğunda, 

ilç kuyruklu külahı kafasında sal
lanıyor ... Gıcır, gıcır, sahneye bir 
ambülans geliyor. 

Hatibin eli, halka doğru uzanı
yor: 

- İspanyada faşist dumdumla
rile yaralanan, kahraman İspanyol 
nPferinin harı> sahnesinden hasta
neye gelebilmesi için amblllansa ih
tiyacı var. Bir ambUlans 1,500 do
lardır. Bin beş yüz dolar istiyo
rum. 
Ambülansın önünde duran adam 

ambülansın tizerine 1,500 dolarlık 
etiketi asıyor. Hatip bağırıyor, ilk 
yardımı istiyorum, 500 dolar. 

Halkın arasından bir ses yükse
liyor: 

- Lincoln taburunda dövüşen 
Amerikan gençleri namına 500 do
lar. 

Bir ses daha ... 
- İspanya cephesinde canını 

vermiye hazır olan hastabakıcı 
Lini Fuhr namına beş yüz dolar ... 
(ianeyi veren hamallar sendikası-
dır). 

Bir ses daha : 
- Asturya madencileri namına 

500 dolar. 
Ambülans İspanyaya gidiyor. 

S ahnenin sağ tarafından bir 
ameliyat masası geliyor. Ya

nındaki on sekiz yaşlarındaki ço
cuk 1,000 dolarlık etiketini üzeri
ne takıyor. 

Hatip konu~yor: 
- İspanya cephesinde yarala· 

nan neferin bu masaya ihtiyacı 
var. -1,000 dolar istiyorum. 

Halkın arasından bir kadın sesi 
duyuluyor: 

- Lincoln taburunda dövüşen 
oğlum namına 100 dolar. 
Oğlunun yaralı vücudünU ameli

yat masasında gören ananın yüz 
dolan, küsur kalan 900 dolarını 
gözünüzü açıp kapayıncaya kadar 
dold urt'tlyor. 

Sahnenin sağından, solundan, 
röntken makineleri, pamuk paket
lc!'ine varıncıya kadar, İspanya 

hürriyet ve istiklal cephesinde çar 
pışanların mühtaç olduğu herşey 
geliyor. 
Eğer sahneyi biraz lailbali sey

retsem, bir orta oyunu diyebilirim. 
Ben, Sabiha Zekeriya, İspanyada 
dövüşenlerin kavgasını, demokra
si ve hürriyetle, barbarlığın bir çar 
pışması telakki eden bir insan sıf a
t ile, ve bu sahnenin karşısında co
şan bir halkın yanında kendimi 
çok küçük görüyorum. 

50,000 kişi!U< Hippodromun, sa
ğından, solundan, önünden, arka-

ft 

Avukatımıza Sorunuz 

Size Cevap Versin 
Avukatmuz, okuyucolarm sordu. 

ğu suallere cevap vermektedir. 
Klmseye söyUyemedlnlz, avukatı.. 

nıza dampmadığlllız mahrem alle 

meselelerlnlzl avukatımıza tevdi e. 
deblllrsinlz. O, mümkünse bu sü
tunlarda, değilse hususi adresinL 
ze cevap verecektir. 

Bugün bazı okuyucwanmızm 

mektuplanna JU cevaplan veriyor: 

• 
ı. - Bayan Rukiyeye: 
~~~~~~~ 

Bop.nma sebeplerini kanun sa~
mıştır. Bu sebepler şunlardır: 1) Zı-

na. 2) Cana kast, pek fena muamele
ler. 3) Cürüm ve haysiyetsizlik. 4} 
Terk. 5) Dimağ hastalığı. 6- lmtı
zaçsızlık. 

Eğer kocanızdan boşanmak isti
yorsanız, yukarıda yazdığım sebep
lerden birinin mevcut olması; 18.zım
dır. 

• 
2. - Bayan Fahrünnisa M. e: 

Hakimin takdiri vardır. Yirmi şa· 
bit dinlettiğiniz halde davayı kaybet
tiğinize aklınızın ermediğini söylU
yorsunuz. Yirmiden çok fazla dahi 
kimseleri şahit olarak dinletecek ol
sanız davanızı muhakkak kazanaca
ğınıza emin olmamalısınız. Kaybolan 
davanızı temyizde nakzettirebilip et
tiremiyeceğiniz hakkında bir şey, 
söyliyemem. Dosyayı okumam icap 
eder. Fakat herhalde temyiz etmek· 
ten bir şey kaybetmiyeceğinizden, 

kanunun bu yoluna da mUracaat et
meniz doğrudur. 

• 
3. - Bay tskender'e: 

Sorduğunuz sualin cevabını "Tan 
Gazetesi,, nin 13-5-1937 tarihll 

sayısında 5 inci sahifede "Kira evin-
den kiracılan çıkarabilirler mi?,, ser
levhalı makalemde bulacaksınız. 

• 
4. - Bay Budak'a: 

Hakkınız var. Kanunu yapan bu 
vaziyeti dil§Unmllo ve Ttirk Ceza Ka· 
nununun (195) inci maddesinin birin
ci fıkrası ile meseleyi halletmiştir. 

Maddenin bu kısmını aynen yazıyo
rum: "Bir kimse kendisine gönderil· 
miş olmıyan bir mektup veya telgra
fı veya kapalı bir zarfı kasten açar 
veya başka bir şahsın posta ve tel· 
grafla vaki açık muhabere varakası 

mündirecatını anlamak için usul ve 
nizam hilafında eline geçirecek olur
sa otuz liradan yüz liraya kadar ağır 
cezai nakdi alınır . ., 

• 
5. - Maraşta Ilçe J. K. On~ 

Bay Necmi Yalçınkayaya: 

Mektubunuzu alır almaz cevap gön 
derdim. Sonra sizden de bir mektup 
aldım ve yine hemen arzu ettiğiniz 
malümatı havi diğer bir mektup yol· 
!adım. Bu yazıma henUz cevap aı .. 
madım. Bu cevabı alır almaz, size ka· 
nunen ne yapmak iıizım geleceğini 

ayrıca bildireceğim. Suallerinizin ta
bii kimse tarafından bilinmesini is
temediğinizden, bu suallerin cevapla· 
rını, size posta ile göndereceğim. 

• 
6. - Bayan Hafizeye: 

Kocanızın hastalığını anlatıyor ve 
kendisinden boşanmak istiyorsunuz. 
Kanunu Medeninin 133 üncü madd&. 
sine göre, kan kocadan biri Uç sene
denberi devam eden bir akıl hastalı
ğına duçar olup ta bu hastalık müş
terek hayatın devamını diğer taraf 
için çekilmez hale koymuş ve şifası 
kabil olmadığı dahi ehli hibre tara
fından tasdik edilmiş bulunursa o ta
raf her zaman boşanma davasınd• 
bulunabilir. 

lımail Kemal Elbir 
(lstanbul Barosunda avukat) 

ımdan, dolar, dolar, dolar yağıyor. 
Papaz Flanaga.n konuşuyor. Me. 

bus, O, Connell konuşuyor .•. 
Çok gUzel sözler ... Fakat hiç bir 

şey, hiç bir söz, yarına yiyecek 
ekmeği olmıyan insanın, İspanya. 
da dövüşenlere, cebindeki son sen
ti vermesi kadar, yüksek ve gUzel 
değil... Benim için ll!lpanya hafta
smm ilk gecesi burada bitmiştir. 
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;Moda} arışları~ 
; Çok Parlak 

1 

Geçen mev•imde çıkardığımız muhtelit/erden biri 

Yugoslavlara Karşı 
Muhtelit Takım 
Nasıl Tertip Edilmeli? 

(Yazan: Eıref Şefik) 

; Olacak 
~ 
~ TUrkiyenin en parlak tekne ~ 
~ yanşlannı, en zengin deniz ~ 
~ programını bu Pazar günü Mo- ~ 
~ da Deniz KlübünUn tertip ettiği ~ 
~ spor bayramında göreceğiz. De- ~ 
~ niz klübiinUn Türk sponındaki ~ 
~ çok PYVAll dikkat mevkil ve ge- ~ 
~ rek vasıta, gerekse ihtısas bala- ~ 
' mmdan haiz olduğu sa.l&hJyeti ~ 
~ göz önünde tutarsak Pazar gU- ~ 

' nü yapılacak yanşlann muvaf-i 
~ fakıyetl hakkında mücmel bir 
~ fikir hasıl etmiş oluruz. 

~ Yakında aynen neşretmek nl- . 
t yetinde olduğumuz programa ~ 

i göre kttrek yanşlan sabahleyin l 
10 buçukta, tekne yarıştan da 

öğleden sonra bir buçukta baştı_ 
; yacaktır. Bilhassa üçten sonra 
' başhyacak olaıı beş teknenin ı,. , 
; tirak edeceği söylenen büyük ~ 
~ yatıar yanşmın (Ok heyecanlı o. ~ 

lacağı söylenmektedir. ~ 

21 - 7 - 937 

H 
x -I ... 

KAYE 1 

Geçen gün, milli' takım için çağırılan futbolcülere nazaran yapı
labilecek takım kadrosu hakkında, tamamen tahsi olan kanaat

lerimi yazmıttım. O yazımda, deneme idmanlarında çocukların 
90n rünlerde gösterecekleri beden ve oyunculuk derecelerine göre 

yapılmaıı tabii olan tadilatı ilave etmemittim. idmanlarda görü

len formlar milli takım teklinde dikkate alınacağından alakadar 

heyete ait bulunan o cihetlen de hesaba alıp bir ıürü ihtimalleri 

Büyük yatlann yanş rotası 
Modadan kalkıp Kınalıyı iskele
de bıraktıktan sonra Fenerba.h. 
çe t&§ı önünde biteceğine naza
ran bütün halk tarafından olan_ 
ca enteresı ile takip edilebile.. 
cektir. CESUR ADAM 

pe~nen heaaplamıya ne gazetenin sütunları, ne de mantık hudut
lan kifi gelmezdi. · 

Bugün Milli Takım oyunundan son-ı 
ra yine Yugoslav karışık takmuna 1 l - ., d 
karşı çıkacak muhtelitimize dair dil- n g l t e, e e 
şüncelerimi sırahyacağım: 

Yugoslav oyuncularının umumi va_ Al /efizm 
sıflarını Milli Takım kadrosuna ait 

yazımda kısaca bildirmiştıim. Muhte. t'ampı•yon QSl 
litimizde oynıyacak oyuncular ay_ yı 
ni evsaftaki futbolcular olduklarına 

nazaran muhtelit kadrosunu da rakip 
lerimizin kabiljyet ve tarzlarına göre 

Ingilizler atletizmde, birçok spor. 
tarda olduğu gibi, kendi şampiyona- · 
larına her milleti kabul ederler. Yani l 
bir Alman lngı1tereye gidip milsaba- · 
kalardan herhangisinı kazanırsa o 1 

müsabakanın Ingiltere şampiyonu o
labilir. Bu suretle lngiltere şampiyo_ 
nu olmak iftihar ve şerefini her mil. 
lete açık bırakmışlardır. 

düşüneceğim. 

HANGi SiSTEM? 
Milli Takımımız muhtelif mıntaka.. 

lardan alınmış oyuncularla yapılaca
ğından muayyen bir oyun tarzının ka
bataslak dahi olsa şeması içinde oyını 
_yacağma ihtimal verilemez. Milli Ta

kımımız saha üstünde açılacak oyu. 
nun icaplarına göre hareket edecek. 
tir. Çünkü Ankara ve lzmir oyuncu
larını mesela "W,, tarzına iki haftada 

yatırmak kabil değildir zannederim. 
Halbuki Istanbul oyunculan "W,, yi 
lngilizlerinki gibi uzun, ferah ve fev. 

kalide şuurlu bir şekilde olmasa bile 
aşağı Yukarı benzerini taklit etmek· 
tedirler. Bu taklit yüzünden oyuncu
ların yer kaybetmeleri ve vazifeleri
nin hudutlarını taşıp diğer arkadaş
larını bozma ihtimalleri azalıyor. Ya. 
rım tertip taklit edildiğinden bu fay. 
dalarına mukabil muayyen zararları 

da görülmüyor değil. Fakat faydala.. 
rırun zararlarından fazla oldu!;'llllu 
tecrübelerle gördük ... 

lılERKEZ MUA VIN: 
Şu halde "W,, tarzına epeyi alışık 

olan merkez muavinliğe Rızayı seç
mek muvafıktır. "W,, nin çarkını iş
letecek esaslı oyuncular arasında 

merkez muavinle iki iç muhacimler 
başta gelirler. Çünkü hücumun şuu
runa içler sahiptirler. 

Muhtelitin merkez muavinliğini Rı
zaya verdikten sonra iki iç olarak in. 
tihap edilecek oyuncular hakkında 

epey tereddüde düşebiliriz. HUcumla
nn açılışını, pasların icabına göre de. 

iiftirilitini, açıkların gol atabilecek
leri vaziyetleri hazırlamayı üzerleri
De vereceğımiz futbolculanmız içinde 
Milll Takıında merkez muhacimi koy
duğumuz Rasihi sağiçte tecrübe et
mek hiç fena olmaz kanaatindeyim. 

JK1 FAYDA: 

Bu seneki Ingiltere atletizm şam

piyonası 40,000 seyirci önünde başla.. 
mıştır. Garibi şu ki, ilk günün müsa
bakaları içinde 800 metre koşudan 
başka müsabakaların hemen hepsini 
diğer milletler kazanmışlardır. 
Müsabakalann neticeleri: 

Disk atma: Birinci Sillas (Yunan
lı) 49 metre 20 santimetre, ikinci 
Schroeder (Alman) 4 7 metre 40 san
timetre. 

Çekiç atma: Birinci Heim (Alman) 
55 metre 87 santimetre. 

800 Metre: Birinci CCollyer (lngi. 
liz) 1,53 3/10, ikinci Handley (lngi. 
liz) 50 santimetre farkla, Uçüncü Al
ford (lng:liz) üç metre farkla. 

lstanbul Su SForları 

Aianı 
Istanbul Susporları Ajanı Kadri 

Nurinin Iskenderunda bir vazifeye 

tayini dolayısiyle uzun bir müddetten 
beri münhal bulunan Susporlan Ajan 
lığına kıymeli sporculardan Bebzat 
Baydar tayin edilmiştir. 

TAN - Küçük yaştanberi Suspor

lariyle yakından alikadar olan Beh
zat Baydar Berlin Olimpiyatlarına 

yelken ekipimizde iştirak etmişt!r. 

Kendisi Susporları Klübü azasından
dır. Yeni vazifesinde muvaffakıyetler 
dilerif. 

V asal sikletin en kuvvetli nam
zedi iz.mirin Coe Lüizi Mustafa 

lzmirde 
Boks Maçları 

Izmir, (TAN> - Izmir Boks Klü
bü tarafından 24 Temmuz Cumartesi 
akşamı Tan sineması salonlarında bir 
boks müsabakası tertip edilmiştir. Bu 
karşılaşmalarda 937 senesi Izmir 
boks şampiyonları seçilecektir. Uzun 
bir müddettir ihmal edilen boksörle
rimizin bu vesile ile kudretlerini anlı
yabilmek imkanını elde edeceğimiz.. 
den ilerde Istanbul ve Ankara bok
sörleıi şehrimize davet edilecektir. 

Çankın Sporcuları 

Kastamonuda 
Çankın, (TAN) - Çankın spor 

klübil 20 kişilik bir kafıle halinde 
Kastamonuya giderek ıpor temasla

rı YBPDllltır. 

Kastamonu gençleri kendilerini 
Karasu hanında karşılamışlardır. 
Kastamonunun bir gece misafiri o

lan Çankılı genç!er ertesi günü Gazi 
stadında Kastamonu futbol takımile 
karşılqmqtır. 

demiyeceği kadar geniş ve seyyal bir Maçtan evvel vali Avni Doğan et-
. . rafını kup.tan sporculara hitaben la-

sahaya verilmış olur. sa ve a.mimi bir söylevden sonra 
Bu takdirde Salahattin yahut Hak- klüp bayrağını kaf"ıle başkam Muata

la merkeze konabilir. Ve nihayet Ra- fa qığa vermlf ve başkan da bir spor 
sihin sağiçliği oyunda iyi netice ver- cu heykelini mukabele olarak takdim 
me7.8e, merkezle değiftirildiği zaman etm19t1r. 

Rasihin sağiçte tecrübe olunması takımın esas oyunu hiç akaamaml§ Futbol ajanı irfanın idaresinde btı-
fki cihetten faydalıdır. Biri; hücum olur. Soliç olarak, Sallhattin merke- yUk bir samiyet havuı içinde oyna
hattıom oyununu ihata etmesi bakı. ze konduğu takdirde Beşiktqlı Hak- nan maçı 3-1 Kastamonu kazanm11-
mmdan en mllnaııip oyuncudur. 1- la eğer idminlarda o mevkii doldurur tır. 

kincisi; Millt Takımda iki gün evvel sa pek münasip olur. O zaman ild içi- Çankın bu mtlsabakanm revanpm 
oymyacağmdan Yugoslavlarm ikinci miz hem tütçil hem de hazırlayıcı yapmak üzere Kastamonu futbolcU
cmmda yakından marke edecekleri futbolculardan olur. Solaçıkta Fikret, !erini Çankmya davet etmlf1:ir. Bu 
OJUDCU olmuı itibariyle.. sağiçte yine Niyazi bu takunm seçile. daveti kabul eden Kastamonu bu ay 

.. ıaıuuJo ilwıcı oyunda Ruih sağiçe bilecek açık1armdan olurlar zammı. nfh&yetlnde Çankmya iadei siyaret 
a1mına rakibin Y&kmdan kontrole.. davmı. edecektir. 

K endi halinde sıkılgan ve u
tangaç bir ressam olmakla 

beraber, ikidir Federi<:o Zirli kah
raman diye anılıp alkışlanmıştı. 
Bir sefer nehir kıy.sn ia kamışla 

! balık avlarken, akan çamurlu su-

/ 
!ardan bir el çıktığını gördü. Gi
yinmiş olarak suya atılıp, k.,ndin

l den geçmiş bir adamı kurtardı. Me 
1 ğer birkaç gündenberi oralarda di
l lenen dilencinin biri imiş. Bir ke-
• re de gemi azıya almış bir araba 

atını durdurdu. İçinde biri kız, öte 
kisi erkek iki insan vardı. Zirliye 
teşekkürler ettiler. Ve uslanan hay 
vana kamçı çalarak kalkıp gitti-

Zirliden bahsettiler. Halıtkmdaki 

pe'hpehleri, methleri okudukça, 
Zirli "Amma da mübalağa ediyor
lar ha! Yoksa herifleri kurtarmı
yacak mıydık?" diyerek adının a
nılmasından utanıyordu. Günün 
birinde Zirliye kenarı simsiyah ma 
tem işaretli bir zarf sundular. Mek-
tubun altında Contessina Griselda 
di Fuscaldo diye bir imza vardı. 
Zirll böyle bir kadını tanıyordu. 
Kontes, babalarının atalarının, 
soy ve sopunun tablolarını tamir 
ettirmek için, onu ertesi günü şa
tosuna davet ed~ordu. 

E rtesi günü, Zirli meraklar i· 
çinde yana yana şatoya koş 

tu. Devirler. hengô.mlar geçtikçe 
şatoya yeni yeni ilaveler eklene ek 
lene, şato bir mimariler müzesine 
dönmüştü. Zirliyi birçok girintili, 
çıkıntılı avlulardan, salonlardan, 
geçitlerden geçirdiler, dolambaç
lardan dolandırdılar ve ufacık te
fecik bir misafir odasına getirdi
ler. Matemlere bürünmüş, sanşın, 
uzun, ince bir genç kız pencerenin 
yanı b&fDlda oturduğu koltuktan 
hemen kalkarak onu pek tatlı bir 
sesle karşıladı. Sizi şahsen tanıma
dığım halde sizi buraya davet edi-
9ime belki faşmışsmızdır. Fakat 
resimlerinizi çoktandır bilirim. E
serlerinizin eskidenberi hayranıyım. 
Dehanızm sizce meçhul bir peres
tlşkinymı. Buyurunuz gidip resim 
galeri8indeki resimleri bir gözden 
geçirelim. 

Zirli ıes çıkarmadan derin bir 
reverans çaktıktan sonra sevimli 
kıltLvuzunun ardı ııra yürlldü. U
zun bir koridorun duvarlarına c.:e
fit çe,tt zırhlı, miğferli şövalyelerin, 
rahibelerin, kardinallerin, pür mü
cevher konteslerin, düşeslerin, ha
kimlerin, üniformalı nişanlı zabitle
rin resimleri ııralanmı,tı. 

''itte bu resimde gördUğUnUz a
dam babamdır." diyerek kızm gös
terdJği resimde, Zlrli, yt1zll kıpkır
mızı, gözt1 monokllu, ıırtı kaskatı 
fra.klmm birini gördü. Kız: 

.. Zavallı babam, dipdiri olarak, 
bu ptoda gezeli daha lienUz altı 
ay olmadı" dedi. Zirlt bu gibi vazi
yetlerde .. Ah! ah! Vah! vah! Om
rtlnUz usun olsun!" gibi dille, du
daida yapılmam ldet olan gilrftlti 

_ ................................ "-~~ 
İ Yazan: 

4 

- ' ; Amalia ' - ' ; Guglielminetti : 
; ~ 
' Çeviren: ~ 
r Cevat Kabaağaçb ~ 
, "' ---------,.,,.,,.,. ~ 
lcri sıkıla sıkıla yaptı. Kız: 

"Eakınız üstad" dedi. Zirli üstad 
diye anılmaya alışkın değildi. 
Mahviyetine tecavüz edılmış bu
lunuyordu. Utandı. Birşey yapmış 
olmak . i_çin basını ikinci bir rPvP..
ı·ansa egdl. AıL ·~'.uu tawoHırm, ao-
kük, bozuk yerlerin! dlizeltmek 
acaba uzun vakte mi mütevakkıf
tır?" diye sordu. 

Z irli "bu resimlerin hepsi de 
tamir ve rotüş ister, hepsini 

de çerçevelerinden çıkartıp benim 
studioma göndermeli. Ben elimden 
geldiği kadar çabuk çalışınm. Ve 
en kısa bir müddette düzeltmiye 
uğraşırım" dedi. 
"Hayır! hayır! Bunların hepsi 

bir ay içinde bitirilmelidir. Hem 
de bunlann gönderilmesile vakit zi 
yan edilmiş olur. Siz burada misa
firim olursunuz. Burada bulunduk 
ça hiç bir şeyden şikayetçi olma
maklığınıza ben dikkat edeceğim.,, 

"Bu kadar candan bir daveti red 
dedemiyeceğim. Benim gibi aciZ bir 
artisti değil, davetiniz benden çok 
daha kabiliyetlileri bile size koştu
rur.,, 

Samimiyetle yapılan davet se
vinçle kabul edildi. lki yabancı, e
sen bu hoş samimiyet havasında 

biribirlerine bir yakınlık duymuş
lardı. Zirli gidip boyalarını ve ta.
lamlarmı toparladı, ve La Contes
sina Giselda için yaptırdığı bir çi
çek buketiyle ptoya geldi. 

La Contessina, ressamı, ona ay
rılan apartmıana kılavuzladı. Mef
rupt mükemmeldi. Pencereden 
görülen manzara ise mobilyeye taş 
çıkarıyordu. 

Z irli vakit kaybetmemek için 
hemen i,e koyuldu. Fakat 

ne var ki La Contessinanın iş gü
ce meydan verdiği yoktu. Tam işe 
layıkıyle gönUl bağlayıp ta döşe
neceği zaman, gelir ressamın ya
nma damlar, güler, konuşur, kuş
lar gibi cmldar.ıOnu ya bahçede 
bir gezintiye, yıibut e~ köyler
de, bir dolanışa çeker götilrü.rdU. 

Görllnllşe göre genç kız Zirlinin 
onarmakta olduğu tablolara biç al 
dınş ettiği yoktu; hatti. dönüp te 
baktığı bile yoktu. Zlrli kız ne di
yecek diye tepeden tırnağa dikkat 
kesilerek. tablonun düzeJtilmiş bir 
yerini göeterdikçe La Contessina 
.. iyi çok güzel. fevkallde!" diye
rek ba,tan aavıcı btr9eyler söyler, 
onun koluna girerek onu gezintiye, 
çayır, yemefe, ,uraya, buraya sn. 
rllklerdi. 

Zirli çok kere müteessir ol~ 
du. Yabancı bir kızm, yabalJ.d; 
adama gösterdiği bu sebeJ>Sİ' ı 
kayı niye yoracağını §~ 
kılıyordu. Ve bu ne~aketin .. ,,, 
ni, yavaş yavaş tablo ta.Jiıitl ıt 
cinde, başka şeylerde araııııY' ...ır 
yutuyordu. Fakat olaca.it şe~ 
di bu? Yoksa acaba k~ 
bu yakışıksızlığı, gösteriş~ I 
layuıiyle mi gidip seçmişti. lJl'.1 
şiince ressamın gündüz dilf~ 
rine ve gece rüyalarına giriY"'~ 
O kadar ki resim dilzeltirkr/Dt 
La Contessinanın odasma 
ni bekliyordu. Ve kız gelin 

musiki girdaptan çınlatıyordll' 

B ir gün La Contessİ;'1• ~ 
ziyarete geldi. Lütil1 1J ~ 

koltuğunda nişanlı, kordo~ 
genç zabit vardı. Genç ad~;.,; 

Conte Roberto di Lusigıır"". 
ye takdim edildi. Kız, Zirli~,ıJ" 

"Sizden şimdiye kadar gı~ 
Siz hem beni, hem ni.§anluıı ,.~ 

toyu gördünüz, fakat ta.nrıtJlY" 1 
nuz. Biz bir gün arabada~~ 
lar gemi azıya aldılar. SiS ,I_ 
hayatınızı tehlikeye atar&~ 
beni, hem de nişanlımı kurt~ I 
Eğer biz o zaman size teşe~1~~ 
meden sanki birer götgeYJP"',;:_ 
bi ortada savuşuverdisel<, tf 
babamın ni,anlımla evlen'JtJ~ tJf 
zı olmayışı idi. Eğer yan'"f'1"•ji 
rak bir arabada beraberC~,~ 
mizi babam duyaydı; haıw-)11~ 
man olacaktı. Allah rahınet 8 ~ 
babacığım öldükten 'sonra~ 
kavuşmamıza bir mani k ~ 
Siz canımızı kurtarmış~ 
sayenizde evleneceğiz. N ~ 
ba.f5aşa. verdik, ve sizi buP'' '" 
vet etmeyi düşUndük .. 

Z irli ses çıkarmadaO • ...r 
Parmaklarile saksı--. 

nştınyordu. Aklmdan b1ll 
geçti. DUşUnUyordu. •'ffl! 
nınızı kurtardım. Ona k 
de atalarmızm resimlerilli 1' 
narttmız. MUklfat olarak 
na yapılan bu davetin ııd!IJ. 
hayranlık dolayıslle yap edtJIJ 
yasını bıraksaydınız. N tt.J 
na doğrusunu, birden, b• 
ratçasma söylemedinis. şu 
ğım son günlere neden b11 
nız acıyı katmak ınec bl5 
duydunuz? ŞU'kranmrst, 
kerlemeli bir sadakayla öd 
lilzum vardı?" 

Zirli bqmı kaldırdı. 1/e~ 
- SIR bir ricam "aredt, 

mezsiniz Umit ederiID. d 
Roberto : 

- Hay hay, hattA sil u1 
den bervec:hi petin kab 
Hatti. isterseniz nifan!Jlll 
yı öpünüz. ~• 

Zirli'nin birden beDÔ .-
tı. Ve: 

- Mlllaade edinis de • 
c!loma döneyim" dedL 
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1 Akvaryom Merakhsı Doktor 

Fethinin Evi Bir Bahk 
Çiftliği 

G özümü, salonun hangi köşe
sine çevirsem, bir minimini 

havuz görüyorum. Bu havuzların 
içinde, dünyanın en nadide tatlı su 
balıkları var. Bakteriyoloğ Dr. Fet 
hi Erden, dört köşeli bir cam ka
vanozun önünde durdu. Kavanoz
da yüzen, patlak gözlü, uzun icuy
ruklu bir balığı göstererek: 

- İşte, dedi, bir şlayherfiş! .. 

Gibidir 
YAZAN : 

SalAhattin Güngör 

Y ine doktor Fethiyi dinliye
lim, diyor ki: 

'<OL ARKADASIM 
Biz buna Japon balığı diyoruz .. 

Küçük akvaryomun içine, lastik 
boru ile mütemadiyen hava zerre
leri boşalıyordu. 
· Genç doktor, gülümsedi: 

- Japon balıklan, obur gibi ha
va yutarlar. Yaşadıkları suyun ha
vası kafi gelmediği için, böyle suni 
surette havuzun içine hava veriyo
ruz. 

- Tropikal balıklar, Cenubi A· 
merikada yaşarlar. Evde balık ye
tiştirmek merakına tutulduktan 
sonra, bunlara ait kitaplar getirtip 
Üzerlerinde tetkikler yaptım. Edin
diğim kanaat şudur ki: Bizim dere 
ve göllerimizde de ciddi bir araştır 
ma yapılırsa, birçok tatlı su balık
ları ele geçirmek mUmkün olacak
tır. Almanya, suni göl balığı yetiş
tirmekte çok ileri gitmiş bir mem
lekettir. Orada hiç bir apartıman, 
hiç bir ev gösteremezsiniz ki için
de bir akvaryom bulunmasın. 

Doktora. sordum: 
- Bu cins balıkların hepsi yav

rularını yer mi? 
- İçlerinde, kırmızı bir balık 

var. Ya,rrularmı yemez, itina ile 
besler, büyütür. IHTiYAR M~~ela, 0 mış.mışlar (erikler) bol." 

- Askerlık yaptın mı?" 
"- Asker olmuştum. Redif ala

yında biraz çalıştım, şöyle 5 - 6 
sene ... Fakat, harp, dövüş başladı 
mr, çok ko~ar. kaçardım." 

Bir başka, akvaryomun önU~de
yiz: Burası, yalnız yavru balıklara 
mahsus... İçlerinde, o kadar kü
çükleri var ki, iyice seçebilmek i
çin adeta pertavsız kullanmak la
zım gelecek. 

Şu resmini gördüğünüz kıllı ba
lığın yavrulaması da çok tuhaftır. 
Erkek balık, evvela suyun üstüne 
tükürür. Sonra, ana ve baba bu tü
kürüğün üzerinde çiftleşme vası
talarını hazırlarlar. Üç dört gün 
sonra, yavrular, tükürüğün üzerin 
de canlanarak etrafa yayılırlar. ER O 

D ... , 
"- Şimdi çocuğunu askere gön

derir misin?" 
" T b'· - a ıı ... Ben bile giderim. Bu 

ogan · şehırden ayrıldıktan 
kiı sonr 
lt tni§, dinı ~ konıpartımana çe-
lt ata, 1.a.Yıf enıyordum .. Bir aralık, 

burıa.m...._ '.uzun boylu, gözleri çu 
akt !'"'"'Si, zınae b' 'h 

ıgın1 ır ı tiyann bana 
tıar • salon . 
'>-• ak beni .. Penceresıne daya-.,e · ti gozeuecı·w · . . ,. ıs Yordu ıgını faricettım. 
..... ~ı? yoka~ acaba ? Bir derdi mi 
-·~? ....,. 8" . 
lt · lier ııe 1 °Ylıyccek şeyleri 
Ot-~,- o ursa 

'.hlaıt ' dura olsun, korkak, 
di taYtla1 n bu ihtiyarla konuş
t ' Yahut 1Ydı. Çagıroım. 1şıtme-
et etu &ıılattıad 'b' · ,, lll: 1 gı ı .. Elımle işa 

./uıı - Geı !., ,, . 
n aşCUnıyo;a dedım. Selam verdi. 

Qj U sırada uk nedense ... 
~·kİ§arelirn· ~nun Yanına birisi gel 
le 0ntışuy0

1 
IZah etti. Dağ türkçe

laınkorııPartı:ardı. İhtiyar, güle gü 
tı:ı 1Y.a başald anımın kapısını zor
<lııe)t ıçin bir ~~e Yapacağını gör (!ti· l\lihayet Uddet k~lkmıyor
~· · l{ap1Yı Yanındakı yardım 
"'llıası iht' açtılar. Önde ilk göz 
l!:l•tıf·ı 1Yar lt.. 1 er k · arkada tercüman 
ol'!'· ompa tı 

Q·· U, sesa· r ınana. İhtiyar 
O?.Je . ızce b' 

ı:ı.:o titıin . . ır kenara ilişti. 
""l'le ıçı rn\ I" 

lllek isti ""' uyor, birşeyler 
Yordu. 

• 
'A 1 s~ini SOrdunı. 
C'\bduıı - Ebo••• .. 
~ ahtan bo · dedı. Ilk anda, 
. llca d - zına Eb d d 

sıllı.Udir o~Uldum Belk~ ab.ınıD u
•• dıye k · ı, ır er-
,,- Nereııs· onuşmıya başladım: 

d - bo- ın, '.Ebo? 
en d - ganŞehirr . 
,, eS'il. li d 1Y1m. Amma için 

- l> u ut k" .n •• ~aç yn.. O)'unden ... " 
:a - lşt ,ındasın ?" 

ana e, bunu 
ltiı:ı Sorarsan Pek iyi bilemem. 
tı 'kara k• - • 68 - 69 varım. La-
e bak agıdı ( U 
~ atsan 60 n fus tezkeresi) 

da .. , __ o, enter Y~ındayım." 
-.,qgı il esan bir ti 

~igar erıetın k • p... Arka-
inak ~ Uıatıyore lazım. Kendisine 

,, lstet:ıi: um. O da beni tanı 

hen~ Se.n A -
):ı~ ~Yoraun ga l:Iaydarın og-luna 

"'l:IIn' ,, • dedi n . .. 1 gerçek o olmı-
d Clşılllı 1

• ~ • Salladı . 
ha y ZU g\lldU ~· GUvendi, inan 

.. erleşu, ner' 01tuğa biraz da-
be..:- lieıe es aldı, ö-.ksürdü ve: 
b '' b· canırn d . 
ak1 °Yle diy ' edı, deminden 
. • Yor Orduın B Y ı> d Utn, 0 • akıyorum, 
l3 ul'\ıYordu nıu acaba diyip di-

<la U Saf' m.,, 
boş 1Yane .. 

t llin Una gitrn ·sozıer tercümanın 
dan keurııes ış olacak ki sözle 

Çıkt - ını ka ' -
l'erc·· lt,'l gibi çırrnadan ağzın 

levı 
0 

Uttıana naklediyor. 
'• Jul> Oltna~a_vnşça Ebonun A-

d. n ~"et d ıgını sordum· 
1\1 • • edi . · 

e\'idir,•• • benım köyüm. 

s 1~b 
-R u Yarı 

~ ~bo lttıı la.nıt rn saatlik yolda-
<.! ~ • ~~ ayını: 
\la~ n lta\>ruııııc ktan Yanmış gu" 

··· t tnu • -
~. b ' Simsiyah bir a-

Yaı sakallan ve dU 

"""'' " " ,...., "' "' ""'~ ~ Yazan: ~ 
~ Latif Erenef ~ 
~"""" """' ,,,,. "'""'""" -~ ' 

şük bıyrklnrile Alevi olQ.ııfı.um ta
nımakta güçlük çekmeı-.sinit. Üze
rinde yine terden rengi kaybolmuş 
beyaz yollu mn vi_ keten bir göm
lek ve kahvcrengı, kalın şayaktan 
yelek var. Kemeri enli ve kabarık .. 
Tütün tabakasını, para ctizdanını 
içine sokmuş. İri siyah taşlı gümüş 
yüzüğü göze çarpıyor . 

Başındaki şapka, güneşten ağar 
mış. Ayağında gördiiğüm kalın, 
ve yamadan ağırlaşmış lfıpçinleri, 
giymek de~'"İI, taşımak bile müşkül 
herhalde ... 

Durmadan terliyor ve elinin ter
sile terlerini siliyor. Arasıra göz. 
terinde müphem bir sevincin par
laklığını, yahut ümitsiz bir bakışın 
sönüklüği.inil görüyorsunuz. 1hti
yarlrık kendisini hayli yormuş am
ma henüz beli eğilmemiş. Dimdik 
duruyor. 

Eboya köydeki hayatını sordum. 
Şunlan anlattı: 

"- Köyde gayPt güzel yaşıyo
rum. Şimdiye kadar 28 çocuğum 
oldu. Fakat bunların ancak dör-
dü sağdır." 

E bo, fazla evlenmenin aley
hindedir. Genç yaşında bir 

kadınla iktifa etmiş, bir gülün ü
zerine ikinci bir giilü koklamamış. 
Söylediğine bakılırsa, altmış sekiz 
ya,;;ına kadar ölüm yüzünden üç de 
fa evlenmiştir. Şimdiki karısı, o
nun tarlada, evde, harmanda en ya
kın yardımcısıdır. Ekinleri müna
vebe ile gece gündüz beklerler. 
çorbayı pişirm~. hamuru açmak 
karısının işidir amma. o, tarlada
ki, kocasının yanındaki işini de ih
mal etmez. 

Ebo anlatıyor; 
"- Doğanşehirden çıktım . Ma

latyaya gidiyorum. Öteberi, kap 
kacak alacağım. Biraz yiyecek te 
lazım ... " 

toprş.klar hepimizin... Atatürkü
müz ne emrederse yaparız. Onun 
emrine koşarız. Onun nüfuzunu 
keskin etsin Allah ... " 

B unlar, Ebonun içinden geli
yordu. Köyünde başkası -

nın tütün tarlasında rençberlik e
den ve çok fakir bir hayat süren 
Eboya Dersimli eşkiyanm hareket 
!erini soracak oldum. Sözümü kes
ti: 

' - Bunlar, çok cahil adamlar ... 
Ne yaptıklarını, ne istediklerini bil 
miyorlar ki...,, dedi. Sonra ilave et
ti : 

"- Bu memlekette silılha ne lü-
zum var? Silah ne oluyormuş? 

Ben, tütün tarlasında ç:ıhşıyorum. 
Ha.yvan otlatıyorum. Ah ... şu kurt 
olmasa ... sürümü o kadar rahat ot 
!atacağım ki..." 
Şimdiye kadar yalnız Kilis An -

tep ve Diyarbekiri gören F~bonun 
İstanbul hakkındaki duyuşlarını, 
lstanbulu görmek isteyip isteme
diğini sordum. O, Ankarayı da ka
rıştırarak dedi ki: 
"- 1stanbulu görmek isterim, 

amma nasıl gideyim? Param yok 
ki. Eski zamanda, İstanbul, bir şi
rin şehir diyorlardı. Şimdi, An~a-l 
rayı gören çok öğiiyor. Bizim Ağa 
Haydar, 1stanbulu, Ankarayı gez
miş... O, kahvede filan anlatır. 
durur. Doğrusu ya ... Ankarayı faz 
la konuşuyor." 

Zavallı Ebo, içini çekti. Gözleri 
parladı. Kompartımanın kapısını 
açmıya çalı sırken: 

"- Ah, dedi, şu Ankarayı ölme
den bir görebilseydim, ne olurdu 

ki? .. Falrnt harçlık nerede '' 

D oktora : 
- Bunlar balık değil. birer 

bakteri .. dedim. Galiba Üzerlerin
de etüd yapıyorsunuz. 

Fethi Erden gülUmscdi: 
- Nasr! doğduklarını bir gör

müş olsanız şaşarsınız. 

- Anlamadım .. dedim, bizim bil 
diğimiz balık, yumurtadan çıkmaz 
mı? 

--Evatcamma. bunlar sizin bil
diniz balıklardan değil. Ksifoforus 
Helleri dedikleri cinsten .. Bu balık 
lar. yumurtlamaz, tıpkı insan gi
bi doğururlar. Vakitleri gelince, 
karınları çatlıyacak kadar şişer. 
Her kırk günde bir, jd{işer, tiçer sa 
at fasıla ile otuz, kırk, elli yavru 
peydahlıırlar. lfakat, bu balıklarda 
ana şefakati yoktur. Doğurdukları 
yavrunun derhal Üzerlerine çulla
nır, onları yutarlar. Biz, bu cina
yete mani olmak için, hususi tec
rit kaplan kullanınz. 

Balık doğurur doğurmaz, kabı 
altına tutanz. Yavru küçük oldu
ğu için kabın aralığından kayıp a· 
şağı düşer. Ve böylece anasının zul 
münden ~urtulur. 

D oktor Fethinin refikası, bu
söze karıştı: 

- Yalnız bir tanesi müstesna ... 
Benim bir cici balığım var ki şim
diye kadar yavrularından hiç bi
rini yemedi! 

Doktor Fethi devam ediyor: 
- Bazan, hep birden doğurur -

Jar. Yüzlerce yavruyu, bir anda 
kurtarmak imkanı kalmaz. Bilse
niz, böyle vaziyetler olunca, ne ka 

Su Gario 
Madam Kroker adında bir Ingiliz 

kadını geçenlerde ölmüş, vasiyetna
mesi açıldığı zaman köpeğine senede 
100 bin liralık bir irat bıraktığı gö· 
rülmüştür. Madam bu köpekle ta
mam sekiz sene beraber yaşamıştır. 
Madamın evinde bu köpekten başka 
kimse yoktu. 

her sene 70,000 kilogram ağırlaş· 
maktadır. Buna sebep, meteorların 

yeryüzüne düşmeleridir. Küreiarzı
mıza düşen meteorların sayısı 146 
milyara baliğ olmaktadır. 

• • • 
J aponyada kadınlara ev işi öğret-

mek üzere birçok mektepler vardır. 
• • • Fakat bu mekteplerde kadınların en 

Doktor Fethi Erden 

dar üzülüyoruz." 
Bir balıkta, kolaylrkla tcsndlif e

dilemiyecek renkler taşıyan bu 
toplu iğne ucu büyüklüğündeki 
mahlfil<ları, hayretle seyrediyo
rum. Yem serpilince, derhal suyun 
yüzüne fırlıyorlar; bir aç kurt ta 
avının üstüne ancak böyle atılır. 
Fakat, ne dersiniz, hepsinde kelle 
kulak, yerinde ... Vücutlerinde hiç 
bir noksan yok. 

· A kvaryom meraklısı dokto-
run anlattığına göre; bu ba 

hklar bir parça geç büyüyorlar. 
,Mercan cinsleri, doğduktan üç beş 
gün sonra kızarmaya başlıyor. Ö
tekiler, sarı ve siyah renklerde ka
hyor. Burada, o kadar çeşitli balık 
var ki, doktorun verdiği izahatı bi
rer birer kaydedecek olsam, söz u
zayacak. Ben, yalnız gördUklerimi, 
dilimin döndüğü kadar kısaca an
latacağım. 

Doktor Fethi; bana bir kataloğ 
gösterdi. Tropikal adı verilen bu 
tatlı su balıklarından binlercesinin 
resmi var içinde. Tropikaller, jki 
kısma ayrılıyor: Biri doğuranlar, 
öteki yumurtlayanlnr. Japon balık 
!arı; serin yerde tutulan sularda 
yaşıyabiliyor. Iı'aıkat, Tropikaller, 
sıcak iklim balıklan oldukları için, 
yaşadıkları muhitin, kışın iyice ısı
tılmış bulunması lazım .. Akvaryom 
larm dibinde, türlii yeşillikler var. 
Bu yeşillikleri görmek, balıklara 
yerlerini yadırgatmıyor. Derenin 
sazlığı ile, akvaryomlar:ın içi ara . 
smda, bir balık göziyle hemen d e 
hiç fark yok. 

muyor, ve bütün kazancını köpeği 
için harcıyormuş. 

• • • 
Tespit edildiğine göre, köpeğin se-

A kvaryomun içi, dünyanın 

küçük bir modelidir. Değiş 
miyen ezeli tabiat kanunlarının ay 
nen burada da tatbik edildiğini gö
rürsünüz; büyük balık küçük ba
lı~ı yutar. Tabii bizim gibi, balıK
lar da ölmemek için öldürürler, on 
larm da biribirlerine karşı hiyanet 
leri, hileleri varclır. Onlar da bi
zim gibi tehlikeden kaçarlar. Kor
ku, hiddet, aşk, ölüm... Hepsini, 
bütün hayat icaplarını bir akvar
yomun içinde temaşa etmeJCmUm
kündür." 

Dr. Fethi yakında Almnnyaya ya 
pacağı bir seyahatten istifade e
derek balık çeşitlerini çoğaltacağı
m söyledikten sonra; sözünü şöyle 
bitirdi: 

- Do~tlarımdan birçoklarında bıı 
merakın uyanmasını isterim. Bel
ki, bu sayede, biz de kendimize 
mahsus balık tipleri yetiştirmeye 
\'e bütün dünyada Türk balığını ta
nıtmaya muvaffak oltınız. 

Peturkede 
Garip Bir 

Banyo Yeri 
Petlirke (TAN) - İlçemizin Ma

mas köyü civarında garip bir tabii 
banyo yeri \'ardır. Bu, sulann birik· 
mesile meydana gelen ve yalnız Ha

ziran ayında peyda olup sonra kay-
boluveren ufacık bir göldür. Gölün 

içinde sülükler de bulunmakta ve et

rafının havası gayet sıcak olmakta

dır. Bu göle şifa bekliyerek girenler 
çok olduğu gibi, her sene kıyısında 
panayir kurmak ta adet olmuştur. 

Ekseriya Haziranın 9 uncu günle

ri başlıyan panayire ilçemizin bütün 
köylülerinden başka Elazizden ve ci
vardan gelenler de çoıktur. Böylelik· 

le küçücük gölün kıyıları pek kala
balık olmakta, davul, zurna, çalgı
lar faaliyete geçerek bir bayram 

manzarası yaratmaktadır. Bu arada 

cirit ve diğer muhtelif oyunlar oy. 
nanmaktadır. 

sinde 33 sada, tavukta 12, horozda 
15 sada vardır. Alimlere göre, hay
vanlarda insanlann tanıyamadığı ve 
anlıyamadığı daha pek çok sesler 
vardır. Son zamanlarda ,bir mütehas
sıs hayvan seslerini tespit etmek için 
bir makine bu!muştur. Bu makine 
bir gramofona benzemektedir. 

lngilterede bir hii.kim, dört çoru- çok rağbet ettikleri ders, berberlik
ğunu bırakıp scvgilisile beraber ka- tir. Yalnız berberlik şubesine 50 bin 
çan bir kadını önce bir sene hapse Japon kadını devam etmekte, bunlar 
mahkum etmiş, fakat sonradan bu icabında kocalarını tıra§ etmek üze- * • • 
kadının çocuklarını hiç terbiye et- re erkek berberliği de öğrenmekte- • Amerikada benzin muhtekirlerl, 
mediğini öğrendiği için bu sebepten . dir. 1000 galon heıı zine 5000 galon gaz 
dolayı da ayrıca bir sene daha hapis • • • ya~, benzinin rengini bozmıyacak 
cezası vermiştir. Londrada lzabel isminde bir ka- bir usulle, kanştırmakta ve clehşet_ 

• • • dm, kocası aleyhinde boşanma dava- li bir kazanç temin ettikten maada 

Asıl şayanı dikkat olnn taraf, bü
yük, küçük, kadın, erkek istiycnle· 
rin göle girmesi ve ,·ücutlerini ora
daki sülüklere terlcederek suyun i
çinde kendilerini bu mahlO.klara ha
camat ettirmeleridir. 

.. A~tronom'lann hesaplarına gore, sı açmış, yüksek mikdarda para taz- vergiden de kaçmakta imişler. 
"- Ekinler nasıl bu yıl Ebo ? .. ,, 
"- Pek iyi değil. .. Çok yağmur 

yağmadı. Eh ... Bahçeler zararsız .. 

ku~eıarzımızın ağırlığı mütemadiyen minatı da istemiştir. Kadın kocasının * • • 
çogal~aktadır. Alman astronomu köpek sevgisinden şikayetçidir. Bu l talyada Kazeinden \1\si miktar-
Haler m hesap ettiğine göre, arzımız, yüzden kocası kendisilc alakadar ol- da suni yün yapılmaktaclır. 

Bu seneki göl panayırı da gene 
böyle geçmiştir. İlçeden ve Keferdiz 
Kamunundan gelen inzibat devriyele
ri, vukuata meydan vermemek için 
icap eden tedbirleri almı§lardır. 
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Bir facia, bir cinayet Çin-Japan Tunuslular 
H b 'dd" Türk/ere Karşı 

Ve bir kaza oldu ar. 1 c· 1 
Gelemez 

Şekılde başladı Adana, 20 <TAN> - Tunusta çı-

Miitecaui:ı yaralanarak tevkil edildikten aonra 

(Başı birincide) ~ 
'celi Reşatla ayni sokakta oturan Gi- (BAŞ'&IAKALEDEN MABAAT) 
ritli 80 yaşlarında Recep oğlu Ade-
min arası, 3 senedenberi açıktır. Şim T • 
diye kadar aralarında hafif geçişti- e m 1 z 
rilen birçok kavgalar olmuştur. Niha s h h ti• . 
yet dün akşam, otelci Reşat kendine ve 1 a f 
ait 'kahveden caddeyi seyrederken A-
dem yanma yaklaşmış ve Reşadm 8 • ,. f b ı 
tizerine ateş etmiştir. Sağ kürek ke- 1 r S a n U 
miğinden ehemmiyetli yara alan o
telci derhal oraya yıkılmıştır. (Başı 1 incide) 

Adem, bu sırada hadise mahalline kapta tutmak, sokağa dökmemek, 
elimizden gelirse Ustline krezol gibi 
tae.ffUne ınii.ni olacak bir adde dök
mek 18.zımdır. Bunları yaparsak tifo 
salgını zamanında vasıtaları noksan 
bir şehirde; şehirlilere düşen en ba
sit ve tabii vazüelerden birini gör
müş oluruz. Bu hizmet evvela ken
dimizedir. Çünkü kendi muhitimizde 
mikrop ve sinek d<!rdil1€ karşı böyle 
esaslı bir mücadele payı yapmış o
luruz. 

yetişen bir polis memuruna da ateş 
etmiş, memur da ihtiyarı bacağından 

~·aralıyarak yakalamış ve tabancasını 
elinden almıştır. 

Giritli Adem, düşmanlığını şöyle 

anlatmıştır: 

"- Reşattan 500 lira alacağım var 
dı. Üç senedir, isterim, vermez. Bu
nun için öldürmek istedim.,, 
Rcşadm yarası ağırdır. Tahkikat 

devam etmektedir. 

iki Kadm Yaralandı 
F akaf bugüne ait müstacel va

zifeleri gördükten sonra ya
rın için de hepimizin arkasını bırak
mamamız lazım gelen bir dava var-

l>ün ge<',e saat 21 ~olarında. Şiş- • dır kı" şehı"r 'ht' l k . . . . ı ıyaç arının sıraya o-
h - Osman Bey yohmda fecı hır nulması ve sağlığa ve temizliğe ta-
moto iklet kazası oldu. iki kadının alluk eden en çsaslı ihtiyaçlar kar
nğır ya.ra.lannıasiyle neticeJe.ncn ka. 91lanmadıkça süse, gösterişe, zevke 
zanın tafsilatı şuclur: taalluk eden hiçbir maksat için bir 
66 numaralı Ariyet marka bir mo- tek lira sarfcdilmemesidir. 

tosiklet, henüz hüviyeti tespit edile- Biz şehrimizi kirli iç çarna§ın 
miyen bir gencin idaresinde Şişliden üzerine süslü elbise giyen düşkün 
kalkmıs, son süratle Osmanbeye doğ seviyeli fertlere benzetmek istemiyo
ru ilerlemiye başlamıştır. ruz. Dahile karşı da, harice karşı da 

Motosiklet, Osmanbey tramvay du Istanbul için en iyi reklam temiz ve 
rağına geldiği zaman caddenin bir ke sıhhatli bir şehir olmasıdır. 
nanndan diğer tarafına geçmek isti- lmar faaliyetlerini ancak bunun 
yen iki kadına çarpmış. her ikisini asgari derecesini temin ettikten son-
de ağır surette yaralamıştır. ra düşünebiliriz. 

1Btanbulun güzelliği birçok nok
Kadınlar isimlerini söyliyemiyecek 

sanlarımızı örter, fakat temiz ve 
bir halde cadde üzerine kıyılmış, bu 

sağlık noksanlarını örtecek yer'ie 
esnada motosikleti idare eden adam aksine olarak bunu çok göze batar 
makineyi orada bırakarak kaçmış
tır. Firari, takip edilmişse de yakala
namamıştır. 

bir halde bulundurur. 

Ahmet Emin YALMAN 

<Başı birincide) kan La Vue Tunusienne gazetesi, 

l l kt d Ç
. k kl Müslümanlara tercüman olarak diyor 

an ~~ ~a ~ ır. ~ ayna arını? ki! 
verdıgı malumata gore, ateşe evvela ., S • 

1 
.
1 

.. 
1 

k f 
Japon topçuları başlamışlar ve bom- - unye 1 er, must~m e e e~a-
b rd d t · 1 dir Jap hklarına karşı olacak milcadelelerm-a ımana evam e mış er . on . . 
kaynaklan bu iddiayı tekzip etmek- de ~ını he~ zamnn yanlarında gör~cek 
t ç· t 1 t b 1 d k lenne emın olsunlar. Ancak, Tilrk-

J 
eve Jın opçtu arının a eşe kaaşbaeleı • ler mevzuubahsolduğu zaman Suri-
arını, apon opçusunun mu ye . 

1 
•• 

b k ld w - 1 ktedı'r •ı yelılerle b.ok yaparak Turklere kar-mec ur a ıgım soy eme . n u- . . . . . 
hakkak bir nokta, iki taraf arasında §ıkoy~ak, ~ızım ehmızden gelmıy:n 
b. t d"' 11 ku btıldu''' ve dogrulugumuza yakıştıramadıgı-
ır opçu ue osunun vu ::. ı b' . . 

ve Çin bataryalarının i~di.t edildiği- mız ır ıştir. 
d~. ~~~ 

Erzurum istasyonunun Harp alametleri 
Pekinden bildirildiğine, göre. 40 ja 

kika sUren şiddetli top ve mitralycz 
ateşinden sonra muharebe durmuş 
ve Pekin ile Tien - Sin arasındaki de 
miryohı münakalatı tatil edilmiştir. 
Japonlar bu hareketi tedip mahiye 
tinde saymakta ve Vanping'deki mu 
hasematm geniş mikyasta olduğunu i 
lave etmektedir. 

Lonkonchiao'daki tahkimatı kuv
vetlendirmiye çalışan Çin askerleı i 
dün akşama doğru bir Japon devri·· 
yesine ateş açmışlar, bu yüzden biı 
Japon yüzbaşısı yaralanmıştır. Tok
yodan verilen maliımata göre Pazar
tesi günü saat 21 de, salı glinü de 
saat ikide ve 4 te Çin askerleri Ja
pon kıtalanna havan toplarile ateş 
açmışlar Çinliler Pekin ile Tien - Sin 
arasındaki telgraf hatlarını kesmiş
lerdir. 

ileri hareket 
Japon harbiye nezareti bugün fe

cirden itibaren Yung-Ting-Hoe nehri 
civarında Çinlilerin Japon kıtalarma 
ateş açmıı, olduklarını bildirmekte
dir. Saat 14 ten itibaren Çin kıtaları 
Papaochen ve Lonkontchio'dan iler
lcmiye başlamışlardır. Muharebede 
bir Japon maktul, bir Japon da mec
ruh dUşmüştlir. 

Siyasi cephede 
Bir taraftan bu şekilde hadiseler vu 

ku bulmakta iken diğer taraftan me 
seleyi sulhan tesviye iç.in müzakere
ler devam etmektedir. BugUn Çin 
Hariciye Nazın Doktor Van,; beya
natta bulunarak iki tarafın da muay 
yen bir tarihte çekilmeleri Ja.zımgel
diğini, bu suretle çarpışmaların önii 
alınacağını ve meselenin büyümesine 
imkan kalmıyacağmı anlattı. Çin 
hariciyesi tarafından verilen muhtı
rada: 

1 - Çinin vaziyeti vahimleştirecek 
her hareketten sakındığım fakat Jn
ponyanın Hopey'e takviye kıtaları 
göndererek Çini müdafaa tedbirleri 
almıya sev'kettiği, 2 - Japonyadan 
takviye kıtaatını geri alması için vu
ku bulan ricaların boşa gittiği anla
şıldıktan sonra, 3 - Çinin anlaşmaz 
lığa karşı gelmek için iki taraf as
kerlerinin geri çekilmeleri hususu
nun bir tarih tesbitine ve, 4 - Müzn
ıkerenin açılmasına taraftar bulundu
ğu, 5 - Çinin sulbü idameye taraf
tar ve beynelmilel hukuk kaideleri 
dairesinde muvafık bir hal S'Uretinin 
bulunmasını istediği anlatılmaktadır. 
Londrada bu tekliflerin Japonrı ta· 
rafından reddolunduğu söyleniyor. 

Çinin bu notası, Japon notasına 
cevap tela1d:i olunmaktadır. 

Japon kabinesinde 
Bugün ~apon kabinesi altı saat SÜ· 

ren fevkalade bir toplantı yapmış ve 
toplantıyı mü~akip başvekil, Mika
do tarafından kabul olunmustur. Ka
bine toplantısında Çin meselesi hak
kında söylenecek son söz knrnrlaştı
nlacaktı. Tien - Sine'e sevkiyata de 
vam olunmuştur. 

Temeli A tlldı 
Erzurum, 20 (A.A.) - Erzurum 

istasyonunun temelatma töreni umu
mi müfettiş B. Tahsin Uzer'le orge
neral Kazım Orbay, korgeneral Er
güder, vali lşcan'ın bulundukları çok 
kalabalık bir heyet huzurunda yapıl
mıştır. Umumi müfcttişimizln Ulu Ön 
derin doğuya verdiği hususi ehem
miyetten şükranla ve trenin 
bu mıntakaya her bakımdan ve
receği faydalardan kıymetli bir li
sanla bahseden veciz nutku çok alkış 
lanmıştır. Temele umumi müfettişi
miz ve generallerle va!i ilk harcı at
mışlardır. 

ilk Pamuk 
Mahsulü 

Adana, 20 (Tan Muhabirinden) -
Çukurovanın 937 yılı ilk pamuk mah
ıSulünü bugün Karataş köyünden ba
lıkçı oğlu Hasan getirdi, borsaya 
yazdırdı. 

Hükumetin Verdiği 
Ziraat Aletlerini 

Satanlar 
Ankara, 20 (Tan muhabirinden)

Bazı vilayetlerde biran evvel müs
tahsil hale gelmeleri için muhacirlere 
dağıtılan çift hayvanlarının, pulluk
ların euna buna satıldığ hulrı.il' alın

mış!ır. Kendisine devlet tarafından 

satılan ziraat alet ve hayvanlarını 

başka birine satanlar cezalandırıla
caklardır. 

Göçmenlere 

Mütedavil Sermaye 

Verilecek 
Ankara, 20 (TAN) - Göçmenle

re esas itibarile mütedavil sermııye 
verilmesi kararlaştırılmıştır. Serma
yeden önce san'atkar göçmenlere bi
rer dUkkfın veya san'ata elverişli bi
rer yer verilecek, mütedavil serma
ye de san 'ata müteallik alat ve ede
vatın mübayaası suretile tevzi edile
cektir. 

= 
gazete haberleri şimdiye kadar res
men teeyyüt etmiş değildir. 

Dünya gazeteleri 
BütUn dünya matbuatı Çin - Ja

pon meselesi ile meşguldür. Fransız 
gazetelerinden Oeuvre ''Bcrlin ile 
Romanın göremedikleri bir şey var. 
O da lngiltercnin Uzak Şarktaki yeni 
ihtilaf üzerine Akdcnizdeki münaka
latın hürriyetini iadeye karar verdi
ğidir, diyor. 

Polis ve sıhhi imdat otomobili ha
diseyi geç haber aldığı için vaka mn 
halline hemen yetişmiye imkan kal
mamıştır. 

• • 
1 

Maresal Çang • Kay Şck'in beya-
T ekbf Reddedddı natı endişe uyandırmış ise de gene-

Figaroya göre Japonlar bilhas 
sn Japon erkanı harbiyesi muvaffa
kıyctinden emin olmadıkça Çine bü
yük sevkiyat yapmıyacaklardır. Pe
tit Parisien Mister Eden'in son nut
kunu tahlil etmekte ve Ingıliz - Fran 
sız dostluğunun her tarafa şamil ol
duğuna dair olan sözleri çok iyi gör
mektedir. Epoque, Eden'in beyana
tında rahat ve huzur duyduğunu an
lat1yor. 

Yaralılar, yanın saat kadar cadde 
de baygın bir halde haylı kan kaybet 
mişlerdir. Çocuk hastanesine kaldırı
lan kadınlardan birinin yaraları çok 
derin ve ağırdır. Şoför aranmakta -
dır. 

Belediye Emirlerine 
Aykırı Hareketler 

Takip Ediliyor 
Dün Fatih ve Eminönü kazaları 

içinde sokakları kirleten 31 kişi ya
kalanmıştır. 

31 kişi tramvaydan atlamış, 8 ki
!P caddeyi işgal ettiği için cezalan: 
dınlmış, 3 kişi de dilenirken yaka
lanmıştır. 

Şehircilik mütehassısı Prostun 1 ral Sung • Çe - Yuan <Şima~i Çin 
tekl.f. ·· · bel d" hU'-"· t mahalli hakimi) son hadiselerın mus 

ı ı uzerıne e ıye, Kume e d'l W'ni ga 
müracaat etmiş ve Prostun yanında lihane bir surette halle ı ecegı. ~ 
müsavir heyeti olarak çalışmak üze- I zctecilere söylemiş, bu da en?.ışelerı 

• f "f · · a· · t gore ge-re her Vekaletten salahiyetli birer 'ı tah ı etmıştır. ır rıvaye e 
mUmessi! gönderilmesini istemişti. neral Sung, Japon düşmanı olm.a~-

Teklif, hükumetçe reddedilmiı::tir. ı la maruf 29 uncu orduyu cekmck ıçın 
Prost planı yapacak, plfı.n Şehir Mec <;alışmakta ise de b~nun kolny kolay 
!isinin tasdikindl!n geçecek, ondan mümkUn olmıyaca~ı anla~ma.~~
sonra hükumetçe tetkik olunacaktır. dır. Yabancı mahafıl Nankın _huku-

Heybeli 
Tekrar 

Sanatorycmu 
Genişletiliyor 

Heybeliada sanatoryomuna yeni-
en ilave edilecek elli yataklık pav

yonun projesi tasdik edilerek bele
diyeye gönderilmiştir. Pavyonun ya
pılmasına yakında başlanacaktır. Bu 
pavyon bitince Heybeli sanatoryomu 
215 yataklı olacaktır. 

metinin dört beş fırkası Paoting ve 
Şişaşuang'a muvasalat etmiştir. 

lngiltere - Uzak Şark 
Ingiliz hariciye nazıri B. Eden, U

zak Şarktaki vaziyet hakkında mu
halefet lideri B. Attlee'nin bir sua 
!ine şu cevabı vermiştir: 

"Hükumet bu mesele etrafında ya
bancı hlikumetlerle sıkı temas halin
dedir. 

Japon tayyarelerinin Çin şehirleri
ni bombr.dıman ettiği hakkındaki 

Londra gazetelerinden Daily Te
legrahp Çin ik Japonyanm hadise
leri bertaraf etmek için bir çare bu 
lunacağını söylemektedir. Morning 
Post'a göre Çin Japonyaya mukave
met edebilir ve Japonya bu savaştan 
yıpranmış bir halde çıkar. News 
Chronicle gazetesine göre sulhun 
muhafazası mesuliyeti Japonyanın 

üzerindedir. 
Roma gazeteleri Uzak Şark hadi

selerini ihtiyatla kar.şılamakta. ve 
Italyaıun Uzak Şarktaki hadiseleri 
büyük bir dikkatle takip ettiğini söy 
!emektedir. 

Her yemekten sonra mutlaka günde 
defa dişleri niçin temizlemek lazımdı 

Çünkü unutmayımz ki : 
Bakımsızlıktan çuruyen dişlerin 

difteri, bademcik, kızamık, enfloenza, 
ve hatta zatlirrieye yol açtıkları, il
tihap yapan diş etlerile köklerinde 
mide humması, apandisit, nevresteni, 
sıtma ve romatizma yaptığı fcnnen 
anlaşılmıştır. Temiz ağız, ve sağlam 
dişler umumi vücud sağlığının en bi
rinci şartı olmuştur. Binaenaleyh diş
lerinizi her gün kabil olduğu kadar 
fazla - 18.akal 3 defa - "Radyolin" diş 
macunile fırçalıyarak sıhha.tinizi ga
ranti edebilirsiniz ve. etmelisiniz. Bu 
suretle mikroplan imha ederek diş
lerinizi korumuş olursunuz. 

RADYOLi 
BAŞKURf 

Çatal Kaşık ve Bıçak1a~~ 
Avrupamn en yüksek markalı ÇATAi, ~ 

ve BIÇAKLAR11'rı>AN fark<ıız \'e hattii 
faiktir, Alpal<adan yapılan BAŞKURT nı~f 
en yüksek sofralara süs \'Crecel• kadar 'I.. 

kullanı Jıdır. KARARMAZ, BOZUJ~IAZ, 
lUEZ, KIRILMAZ, PARLAKLIGI ıcıı.; 
mez. Yerli Emek, yerli sermaye \'e yerli ışÇI ~ 
şikta5ta L<ökP.Je yanındaki fabrikadadı r. DiiO) 
en güzel ÇATAL KAŞIK ve BIÇJ\ 

YAPILIYJR. 
Balkanlarda dahi eşi olmıyan 

Fabrikanu7.a Bütün mekteı,lileri grup halinde 
klkat ynpmnğa davet ediyoruz. '(ı 

BtŞ.~~m~l; yab~~~~!:'~J'ka~!~~L!e~ 
reddediniz ve ısrarJa B A Ş K U R T ~lamu~atını arayınız. ,4 

lstanbul ikinci icra memurluğun- ! ;#... 
dan: İpotek cihetinden paraya çev- · ~ 
rilecek olan ~yoğlunda Şişli mahal- D E R•M 1• lesinde Levent çiftılği sokağında es-
ki 1, 1 mUkerrer kapı N. lu bir tara
fı dörtte bir payı lsmail, lsmail Ce
nani karısı Havva Senihanm ve üç 
payı da Cenani oğlu Kadri Cenani
nin malı olan tarla satılığa çıkarıl
mıştır. Işbu tarlanın heyeti mecmu
ası (4343) metre murabbaı olup be
her metre murabbama Uç yeminli er
babı vukuf tarafından birer lira ki 
mecmuasına (4343) lira kıymet tak
dir edilmiştir. Satt6 23-8-937 tari
hine mUsadif pazartesi günli saat 14 
ten 16 kadar dairede yapılacak ve 
verilecek bedel takdir olunan kıy
metin yüzde 75 şini bulmadığı tak
dirde en çok artıranın taahhüdU ba
ki kalmak şartile arttırma 15 gün 
daha tem diden müzayedeye devam· 
edilmek üzere 8-9-937 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat 14 ten 
16 ya kadar müzayedeye devam olu
narak en çok arttıranın üstünde bı
rakılacaktır. Arttırma peşin para ile
dir. Müzayedeye iştirak edeceklerin 
işbu gayri menkule takdir olunan 
kıymetin % 7,5 nisbetinde pey ak
çası veya ulusal bir bankanın temi
nat mektubunu vermiye mecburdur
lar. lhale tarihine kadar gayri men
kulün nefsinden doğan vergi tnnzifi
ye ve tcnviriye ve rüsumu belediye 
ile resmi tc!Hlliye borçluya ııit olup 
bedeli müzayededen tefrik edilecek-

tir. Yalnız tapu harçlarile 20 senelik 
vakıf taviz bedeli müşteriye aittir. 
2004 N. lu icra, iflas kanununun 126 
mcı maddesine tevfikan hakları ta
pu sicillcrile sabit olmıyan ipotekli 
alacaklılarla diğ;r alacaklıların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu hakla
rını hususile faiz ve masrafa dair o
lan iddialarını ilan tarihinden itiba
ren yirmi gün içinde evrakı müsbi
te:erile birlikte dairemize bildirmele
ri lazımdır. Aksi takdirde hakları 
tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış 
bedelinin paylaşmasından hariç ka
lırlar. Arttırma şartnamesi herkes 
tarafından görülebilmek üzere 2-8 
- 937 tarihine rasthyan pazartesi 
günü dairede asılı bulunacaktır. Da
ha fazla ma!Cımat almak isteyenlerin 
936/ 3248 N. lu dosyasına müracaatla 
takdiri kıymet raporunu ve harita
sını tetkik etmeleri lazımdır. Müza
yedey~ iştirak edecek müşterilerin 

işbu gayri menkule ait bütün maIU.-

Nasır ilacını kullandı~' 
tan sonra o kadel 

rahatım kil 

matı öğrenmiş addolunac 
olunur. (34043) 

• 
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Yeni Hükümdar~ Kard:;i~z;i;ii 
de Öldürmeyi Kurmuştu 

- l{lYın 
çunı Yok ~Ynı bana .. Hiç bir su-
thn. l<öı~ij . ehzadeliğimden vazgeç 

biy ge razıyım , 

bu aea% ~0!~~ boğuk feryat eden 
laıı) ııı oğuı 1

• CUzun Hasan Sul
di ... Yatağı !arından (Maksut Bey) 
luya sUrUkJ ndan kaldırılarak av
~ başka enen <Maksut Bey), bel 
Ilı hUkunı'de:ler de söyliyecek •. Ye. 
lfau1) in ri~k018;0 .kardeşi (Sultan 

B'akat sa atinı celbedecekti.. 
lelel'İ, t k ray hademelerinin sil-
•~· 0 atları yu 
~rı aıtnıd ' nırukJarı, muş-
l<ıııt al a Yerlere yuvarlanmış ll ever sa .. 
tında çan bir meşalenin 

11Una ~~~ hademelerinin boy
cazı 'lerrniştt kenıentıe boğularak 

l'ent h"·k 
llıa h..zd u Unıdar Sultan Halil. o-

--ug Urnıak · · ' 
- 8iliyo ıçın emir verirken: 

lnetıe her runı. O da, Uğurlu Meh 
lle ~biy~rdi. Babamın ölümU
Çekırıelidir verdi. Bunun cezasını 

l)ebıitti. 

~~eden it;,!akat bu, idi bir ba
""'le sevk tti. Maksut BeYi ö-
:~ piç 0~ğ asıl b~yük sebep, 
Q""""Ce dev una daır sarayda 
6'a 011u:raıı eden bir rivayetti. 

l'l)!Qda anası; Diyarbekir sa-
~ için, ~k bir mevki kazan

~dırı biriy~:1 .~m at Ufakla
~ tlr.U tell~ce birleşmiş .. Ve 
~t m mahsulü olarak 

Bey) dünyaya gelmişti. 
\1 ent hUktıın 

tft 1 ıut 8e dar, Yalnız (Mak-
~ et.u~> l öldUnnekle ik-

e llaıarı Biraz sonra, ali 
~ Çe~· diğer iki kanie
~ ~Y), diğ ~unun biri, (Ya
, ~~ ( en de onun küçük 

isyanı bilyUk bir hiddetle karşıla
mıştı. Ve ilk harekette de, asi kar· 
deşini ele geçirmesine ramak kal
mıştı... Fakat talih, Yakup Beyin 
yüzüne gülümsemişti. Bayındır Be 
yin çevirdiği bir entrika sayesinde, 
Sultan Halilin hassa askerleri iha
net ederek haris hükümdarı terket 
mişlerdi... Sultan Halil, artık her 
şeyi unutarak hayatını kurtarmıya 
çalışmıştı. Fakat muvaffak olama
mıştı. Yakup Beyin adanılan, sarp 
bir kayalık içinde, onu yakalamış

lardı .. 

fızlar, derhal omuzlarmdan indir
dikleri yaylan germişler.. Okların 
uçlarını, (Alemşah Binfl) nun üze
rine çevirmişlerdi. 

Fedakar ve cesur Selman, der
hal ileri atılmıştı. Muhafızların ku
mandanına yaklaşarak: 

- Behey asılası adamlar.. Ne 
yapıyorsunuz?. Ok çevirdiğiniz bu 
devletl\ı kimdir, bilir misiniz? .. 

Diye bağırmıştı. 
Muhafızlar, bir an i~in durakla

mışlar, kumandanlarına bakmışlar 
dı. . 

Kumandan şıışalamıştı. Selmana 
doğru eğilerek sert bir sesle mınl
danmıştı: 

l,_E_K _O_N_O_M_l __ I 
GÜNLüKi lngiltere ve 

iPiY ASA!Japonya Bizden 
! ..!~'"'!.~~aro:~::! Gu··ıyagv ı alıyorlar ~ dan getirilınektedır. Bu elmaJa. ~ 
, nn küçükleri ve orta boylan ih- S 
~ racat için klJosu 4 - 5 kuruştan ~ 
~ satılmı~tır. Büyükleri de seçme ~ 
~ olarak kilosu 8 - 10 kunışa ve- ; 
f riJmi~tir. Perakende 15 - 16 
kumşa satılmaktadır. 

• 
Yaz armutlarmdan Samanh

akçe, Akçe azmaaı ve topuz ar. 
mudu denilen cinslerden piyasa. 
ya gelmiştir. Boolar cinslerine ~ 
göre topta.o 12 - 15 kuruştan ~ 
verilmiştir. Perakende olarak ta ~ 
20 - 25 kuruş arasında satıl- ~ 

maktadır. • ~ 

Muhtelif eriklerden bardak, ~ 
pembeet, aynlbakar, Fransız eri-
ği nevilerlnden piyasaya bol 
miktarda erik getirilmiştir. Bu 
erikler cinslerine göre toptan i 
i ıo - 12 ve perakende 16 - 20 

kuruştan satılmaktadır. 

~~ 

lngiltereye Bir Vagon 

Daha Karpuz Yollandı 
Izmirden Seli.Dik yoluyla Jııgilte. 

reye ikinci vagon karpuz yola çıka
rılmıştır. Bu sene Londra piyasası. 

mn kapuzlarımıza iyi bir alıcı olaca
ğı tahmin edilmektedir. Bunun da se

bebi Türk karpuzlarının nefaset iti
barile UstUn olmasıdır. Ingiltereden 
ikinci bir firma Istanbulun ihracatçı 
bir müessesesine müracaatla karpuz 
gönderilmesini istemiştir. Bu istek 
üzerine Trakya mallarından nümune. 
lik bir vagon karpuzun gönderilmesi 

Bu sene ilkbahar, çok müsait geçtiği için gül yetİftİren Isparta 

mıntakasmda fidanlar bereketli mahsul vennittir. Güllerin fazla 

çiçeklenmesi ve çi~klerin esans itibarile kuvvetli yetİfmesi Ispar
ta gülcülerini aevindirmiftir. 
Vaktinde toplanan çiçekler gülyağ ı 

fabrikasına satılmıştır. Fabrikanın 
faaliyeti neticesinde Isparta gülcüle-
ri vaktinde mahsullerini devredebil
mişlerdir. Daha şimdiden yeni mah. 

Unitürk 
ithali sul için Ingiltereden talepler başladı-

ğı gibi Japonya için de bazı müraca. 
atlar yapılml§tır. Her iki memlekete 
şimdiden bir mfütar gülyağı ihracına 
başlanml§tır. 

Derıdenmamul 
Eşqa bir hayiı 
Ucuzluyor 

Dl§ memleketlerden muhtelif deri
lerin ithal edilmesi son ithal kararna
mesi ile temin edilmiştir. Bundan do
layı ayakkabı ve muhtelif deri ma.. 
mulatı yapan saraçlarla çantacı ve 
kunduracıların faaliyeti artmıştır. Bu 
gibi imalithaneler birçok yeni çeşit. 
ler yapmıya başlamışlardır. Deri it
halatının serbest bırakılması saye. 
sinde deriden mamul eşyanın fiyatla
rı üzerinde ucuzluk olacağı ve şimdi
den fiyatlarda yUzde 3 - 4 nisbetin
de bir düşüklük görüldUğü anlaşıl. 
mıştır. 

Menedildi 
Borsada dilnkü muameleler bf. 

raz canlanmış ve Türk Borcu sabah 
15,25 liradan açılarak 15,15 liraya ka 
dar düştükten sonra öğleden sonra 
tekrar 15,80 liraya kadar ytikselmit
tir. Fakat satıcılar yine arttığı için 
15,40 lirada kapanmıştır. Hükfunetin 
A vrupadan UnitUrk ithaline tim· 
dilik müsaade etmemesi halkımızın 
birçok zararlara uğramasının önüne 
geçmiştir. Borsada dünkü satışların 
hepsi Unittirk üzerine yapılımştır. 
Anadolu tahvilleri 40,35, Anadolu mtl 
mesilleri 38,55, hisseler 24,30 liraya 
çıkmıştır. Merkez Bankası 87 lirada 
durmuştur. Ergani hisseleri 95, Sı. 

vas - Erzurum hisseleri de 97,10 li· 
radır. Aslan Çimentosu ise 13,05 lira 
gibi 5 - 10 kuruşluk bir yükselme 
göstermiştir. 

Bütün BorsalaTda 
ifler tereddüdü 

~~ YtıBQt !teY> di 
!f. ler.ı icİJ. ~UkUmdarm ~~ kar 
h tuıı) ~ çU de, (Selçuk Şah 

Sultan Halil, teslim olmak iste
memişti. Etraf mı çevirenlerle tek 
başına mücadeleye girişmişti. Bu 
kanlı mücadele, epeyce uzun de • 
vam etmişti. Tepesinden tırnağına 
kadar birçok yaralar alml§ olan 
Sultan Halil, nihayet kanlar için
de yere serilmişti... Derhal kafası 
bir hançerle kesilmiş; Yakup Be
yin huzuruna getirilmişti. O za
man bu genç prens, vilcudünü sar
san bir kahkaha ile gtilmüş; 

--~~-Jiçin icap eden--muamelelerikmal edil- Kandara Ormanların-

Fransız Frangının vaziyetinde he. 
nüz istikrar temin edilemediği Lon
dra ve Paris borsalarından gelen ha
berlerden anlaşılmaktadır. Frangın 
bütün pyretıere rağmen dii9mekte 
olması muhtelif borBalarda frank Uze 
rine müesses muamelelerde tereddüt
lü iş yapılabilmektedir. Dün Londra 
borsasında bir !sterlin 132,93 frank 
idi. Paris borsasında ise bir isterlin 
132,75 franktan satılmıştır. 

~~bir anadan dünya

~ l'Ukotı 
l sunun, tahta çıKar çık-
erı <Seı 1.alinıane İflerden ür-
~ ~l~ Şaıı Hatun), iki kü
s.;..dı bllhırıcı ile bUyuk tehlike kar 
tı .... ) !rıUJıaı Uklarnu hissetmişti. 
~e lttif ııı Bayındır Bey ile 
h-~a Çe ~ ~erek mahirane bir 
~dı ~ı, ... hentız on dört 
~ ~iibı an Yakubu Diyarbe
t..'-~~ ,ı_ e t&Yin ettirmekle· on .~""911l..._ ol ' 
~ lr.~to~ Yuautu da, uzak-
t~~ 8Ua.-. . birtne göndermek
ti.~ önü;"" olan hükümdarın 
~ en UZaklaştırabilmiş-
~ un i17.e . 
~ "1~ de l'ille ~Ultan Halil, kısa 'bir lılildd~ reçirmitti. Fa
~~---'Ynıchr nra, sa.ray mu
~ereı rıre Bey ile arasma bir 
~ bir ç rek fimdi de onunla 
'-ıa~dır ~Ifma. ba,göstermişti. 
~ beta~. &ara~ muhafızı ol
~u au ' &YJıı zamanda Ak
~ idi. 0ıı:inin mUhim erklnın
l'Uı~ bir llÜf için oldukça e'hem
~::_ı:a !ılaJik UZa ve bir hayli ta
~ "'llllazı aaı:· Bu aeöepten dola
~ bUculıla ona, doğrudan doğ 
le ~ .. ~tlttızuıı te&aret edememişti. 
~ .. ~-~laıını u kırmak, bu suret 
~Uııu ol't .. .ı_azarttıktan sonra, 

t&' -~ kaldırmak iste-

~ltı ltııı 'Ynıchr 
~-~l~utu 1,.. Bey, zeki bira-
\P6:~ ~n, Suıtan Halilin bu 
~et:'ıaı kor~'* keşfetmişti. 

t"'lla1lııe ~"'-Ullç bir intikam te
~ ~~ ,.._ '9mi9ti. 

llu)U t>t)_:,~mniyet ettiği adam
tı b!.~e 'Öndererek, zaten 
ltu ~de btı ~ 11tan Halile kar
~ ~rı (YYU'a. bir kin ve kor-
~ e:!: Bey) i gizlice 

Bu .\kıco . 
tı~ ile\ g~u Pı-ena, henüz 
~ıbı toıc teki ç olmakla beraber 
lı1t1tu~ idi • .\.~ hem de çok cüret 
~'de dar naınıe 7.aı:nanda, bütün 

1 .. ıtı.. :_'!iıtt 'b tlerı. gibi, son de 
"'(I. ~\rl- • 0 Uha b' 

" ~ ., 1q &da ınaen, Ba-
~ 'lttl ~ an .... ınlan, onu kolay
~~ il ')~--uk1enıı.1erdi. 
~ e ~tıkça mühim bir 

~da!-Ycan Uzerine atıl-
Suıtan Balil, bu 

- Tez, ilan edin. Artık; taht ve 
saltanatın sahibi benim. 

Demişti. Ve.. Derhal Tebrize 
gelerek, babası (Uzun Hasan Sul
tan )tarafından yaptırılmış olan 
mııhte,em saraya yerleşmişti. 

lşte, bu suretle tahta çıkan 

(Sultan Yakup) artık büyUk bir 

sükfuı içinde, Saltanat süreceğini 
zannetmişti ... Halbuki; biribirini ta 
kip eden isyanlar, ihtililler ve iha
netler bir aralık onu, canından bi 
zar edecek bale getirmişti. 

Bu hal, artık onu herşeyden ve 
herkesten şüphelendirmiş .. En ba
sit hadiseler karşısında en şiddetli 
muamelelere sevkeylemişti Ve ni
hayet onun bu 'iddeti gitgide ar
tarak, adeta zulüm derecesine gel

mişti. 

T ebriz sarayının kapısına ge
len (Alemşah Bi.nii) yavaş 

yavaş katırından inmişti. Son dere
cede teliş ve endişe içinde idi. 
_Şimdi, kimbilir onunla ne çe

tin bir mücadeleye girişeceğim? .. 
Bu mücadele, belki de hayatıma 
mal olacak. 

Diye söylenmişti. Ve sonra, kapı 
ya doğru ilerlemişti. 
Karfıdan derhal sert bir ses ytik 

selmişti: 
1 Geri - Hey ... Hatfln ... ·· 

Bu dik ve tok sözler, birdenbi
re Alemp.h B&nflyu sersemletmiş
ti. Babaamm sarayı karşısında yü

züne çarpılan bu Uç kelime, kalbi
ne saplanan Uç hançer darbesinden 
daha ağır gelmişti. 

Fakat Uzun Hasan Sultanın kı
zı, çarçabuk kendine gelert~, m~
hafızlara hiç bir cevap vermıye lü
zum görmeden, metin adımlarla ile
rilemişti. 

İşte 0 zaman korkunç bir facia
nm başlangcı zuhur etmı,u. Muha 

(Arkası var) mek üzeredir. 

Tifo Aıısı 
Herhangi bir yerde halla tifo. 

dan korumak ~in bu hastalığa 
karşı mücadele lkJ yoldan yttriir. 
Biri -bu hastalık salgmlarmm hiç 
olmazsa başlangıçta su vuıtulle 
geldiğine göre- içilecek ve kulla
mlacak sularda tifo mtkrobuna yer 
vermlyecek SW'ette ooJann temiz.. 
Jlğlni temin etmektir. 

Ondan dolayı, dünyanın birçok 
§ehlrlerinde halkın gerek l~mesl ge. 
rek her işte kullanması için yalnız 
bir türlü su temin etmlye çalışılır 

ve o su dalma temiz tutulduğu için 
tehlrde tifo gibi salgın hastaldda
nn zuhurundan pek korkulmaz. O. 
ralara tifo hastalığı batka bir yer. 
den gelse bile yayılamaz, 

Fakat lstanbul gibi bir kere, te
miz tutulması pek gttç olacak 
derece, dağnık ve yayıhmf, 80IU'a 

da sulan hem u, hem de -hemen 
her ~mesf bafka bir kaynaktan 
su alır denilecek derecede- törltl 
türlü olan bir §ehlrde, sularm hep. 
sinde temlzllll temin etmek ideali, 
tahakkuk ettlrllemlyece'k bir lı&. 
yal gibi görünür. htuıbulun temiz 
bir tehir olamamasmda kaha.hat 
sadece halkında ve tehir idaresfn. 
de dejil, he11eyden öacıe suyunun 
kıtbğmdadır. Bugön asri bir tehir. 
de adam batma bin Utre su llizum
lu saylır, balbakl htanbulun yttz.. 
lere varan ayn ayn kaynaldardan 
pim ıularnun hepabd bir araya 
toplananız, bagtbıldl ntlfula göre 
ve adam batma ytlz litre au ya bu
lunur, ya bulunamaz! 

Onun içindir ki burada ıulann 
temlzllflnl temin etmlye ~malt. 
la beraber, tifo hastalrluıa karp 
mtieadeleyl ikinci yoldan, qı yo. 
landan yliriltmek zanıricllr. 

Bu yol halk ~, !tUpheıdz, u 
çok ~yetlldlr. Atı tırmguı ljne-

sinin acısı pek ehemmiyetsiz olsa 
blle, bllhassa ÇOcuklar ve bltt,0k 
kadınlar için okadarcak acmm kor. 
kusu da fazla görünür, fakat bu
gün Jstanbulda oturanlar i(ln o e· 
zfyete, yahut küçücük külfete kat
lanmak pek lüzumludur. 

Bu tifo aşısı da -çiçek aşısı gL 
bl- medeniyetin, hekimliğin ve 
btit'tön lıısaıılann en ziyade iftihar 
edecekleri keşiflerden biridir. Has.. 
talık mlkroplannm kendllt'rlnl tttr. 
iti tttrlü vuıtalarla değiştirerek on. 
lan tevlit eyledikleri hastallklara 
karşı bir deva olarak kullanmak u
sultinü bulan büyük Pasteor'ün a
dllu bir defa daha selimlamak va

zife olduğu gibi, tifonun mikrobun. 

dan tifo hasta1ı1ına aşı yapmak 

çaresini bulan Alman hekimleri 
Tfelffer De KoUeyl ve Jnglllz hekL 
mi Wrlght'I de bu sırada rtükranla 
hatırlamak liznndır. 

ruo 8§18Jllm tlf o hastalığına kar
ii -heldmlertn tablrlyle- muafl. 
yet verdiği artık muhakkaktır. O
kuyucumuz Bay Mehmet, bazdan· 
DP1 apyı Od defada, buılanmD ÜÇ 

defada yaptlklanm ve hangisinin 
daha doğru olduğunu sonıyor. Bu 
da apyı yaptıran, yahut biaat ya
puı hekimin blldlii bir iştir. A§mm 
içindeki mikropların sayumıa göre, 
aşı yapdan kfnuıenln ballne göre ki. 
misine iki defa, kimisine ü~, hatta 
dört defada yıwrlır. Yine o sat, a. 
şıdan nekadar sonra deabe glrlllr, 
diye soruyor. Denize gtnnek ama
m, aşmm stirdttltl müddetten da. 
ha uzundur. A§ılarmmn devam et
tiği müddetçe -bah118US htubu
lun deniz kenarlarma ldrU mecra
lann aktığına göre- denbe girme. 
Milis, daha başka baknn)ardan da, 
lhtlyath olur. 

dan Maden Direği 

Kandıra (TAN) -Yeni Orman Ka 
nun'UDun tatbika başlanıldığı tarih 
olan 1 Hazirandan beri Kandıra or
manlarından hiç birşey kesilmemiş
tir. Lakin Zonguldak, Kozlu ve E
reğli havzaları için maden direği is
tenildiğinden mUteahhit Raif Erim 
ile Eşref Erkanm ceman 11700 met
re mikabı maden direği işlemelerine 
müsaade olunmuştur. Hemen işe 
başlanılacak ve bunun varidatı 23500 
küsur lira tutacaktır. 

Bir Türk lirasının muadili olmak tl. 
zere de 21,23,5 frank tesbit edilmiş
tir. Bir lngiliz lirasına Merkez Ban. 
kası 626 kuruş fiyat tesbit etmiştir. 

Emette Mahrukat Yok 
Emet, ('rAN) - Yeni Orman Ka

nununun tatbik sahasına geçtiği gün 
den beri burada odun satılmamıştır. 
Halk, odunsuz, kömürsüzdür ve bu 
hale bir an evvel nihayet verilmeli· 
ni beklemektedir. 

r 
BORSA 

20 Temmuz SALI 
PARALAR 

Sterlin 624,-
Dolar 124,-
Fransız Fr. 93,-
Llret 110,-
Belçika frangı 80,-
Drahmi 18,00 
İsviçre Fr. 570,-
Leva 20,-
.fl'lorin 65,-
Kron Çek 75,-
Şilin Avusturya21,-
Mark 28,-
Zlotj 20.-
Pengo 22,-
Ley 12,-
Dinar 48,-
Kron lsveç 30,-
Altın 1044,-
Banknot 256,-

Ç EKLE B 

628,-
127,-
100,-
115,-
84,-
23,-

580,-
23,
tSB,-
84,-
23,-
31,-
23.-
25,-
14,-
52,-
32,-

1045,-
257,-

Londra 628,50 626,-
New-York 0,7918 0,7915 
Paris 21,0825 21,235 
Milano 15,0437 15,1118 
Brüksel 4,7025 4,725 
Atina 86,9530 87,30 
Cenevre 3,4554 3,45 
Sof ya 63,6435 63,8975 
Amsterdam 1,4357 1,4415 
Prag 22,6730 22,6635 
Viyana 4,1957 4,2125 
Madrid 13,6833 13, 7380 
Berlin 1,9662 1,9750 
Varşova 4,1766 4,1932 
Budapeşte 4,9936 4,0095 
BUkret 106, 7625 107 ,1884 
Belgrad 34,4470 34,5850 
Yokohama 2,7334 2,7443 
'Moskova 20,7525 20,2725 
Stokholm 3,0862 3,0984 \.. _______ ..) 

ZAHiRE 
BORSA Si 

Cinsi 

1''1A1'LAR 
20 7 1937 

Aşağı 

K. P. 
Yukan 

K.. P. 
Buğday yumuşak 6,12 ~~ -,-

" Sert 5,10 5,20 
Arpa yemlik 4,16 -,-

" Anadol 4,- -,-
Mısır 4,20 - ,-
Fmdık iç 44,20 -,-
Yapak Trakya 66,20 -.-
Peynir beyaz 23,35 27,20 

,, Ka§ar i->9 55 

Buğday 
Bulgur 
Kaşar 
Un 
Yapak 
Tiftik 
Fasulye 
Arpa 
Nohut 
Kıl 

üELEN 

GiDEN 

2: 0 Ton 
15 'Ion 
19 Ton 
58 Ton 
49 Ton 
21 Ton 
25Y2 Ton 
28 Ton 
18 Ton 
2~ Ton 

Razmol 
Tiftik 
Un 

202 Ton 

DIŞ FfY ATLAR 
Buğday Liverpul 

,, Şikago 
,, Vinipek 

Arpa Anvers 
Mısır Londra 
Keten T. Londra 
Fındık G. Hamburg 
Fındık L. Hambuıı? 

18 Ton 
99 Ton 

6,90 
5,85 
7,01 
5,18 
3.85 
8.18 

94.36 
94.36 
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Cenupta Demiryolları 

için Yeni Kolayllklar 
Ankara, 20 (TAN) - Devlet De

rniryolları, Cenup demiryolları vasıta. 
siyle yapılacak nakliyat için yeni ko
laylıklar temin etmiştir. Bu kolay. 
lıklara göre, Islahiyeden ileriki istas. 
yanlara gönderilecek dahili ticaret 
eşyası ,gümrük resmi verilmemiş ec
nebi eşyasiyle karışmıyacak surette 
ayrı vagonlarda yahut ayrı bölmeler
de muhafaza puslalarile sevkedile. 
cektir. Bu vagonlar veya bölmeler 
Islahiye gümrüğünce kurşun mü. 
hürle rnühürle.."lecek ve vaziyet, ih
barnameye işaret olunacaktır. 

Sümer Bank Umumi 
Müdürlüğünden: 

1 - Bankamızın Gemlik Sungipek Fabrikası sahası dahilinde yaptıra
cağı ve muhammen keşif bedeli 129571.97 "YUz yil'Illi dokuz bin beş yüz 
yetmiş bir o/c 97" lira olan III üncü kısım inşaatı kısmen götürü ve kıs
men vahidi fiat usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Münakasa evrakı 7 lira mukabilinde Sümer Bank Inşaat Servisin
den alınabilir. 

3 - Eksiltme 6 Ağustos Cuma günU saat 15 de Ankarada Sümer Bank 
Umumi Müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 7728.60 "Yedi bin yedi yüz yirmi sekiz % 60'' 
liradır. 

5 - Isteklilerln iha!e gününden en az bir hafta evvel Sümer Bank In-
Dahili ticaret eşyasının ithalat eş. şaat Servisine gelerek bu kabil inşaatı yapabilecek fenni ehliyetnameleri

yasmdan ayrı vagonlar veya bölme- ni isbat ve icabeden vesikalarla MiJli Bankaların birinden alınmış 50000 
lerde nakline imkan görUlemediği el~ bin li~lık Mali itibar mektubu ibraz ile eksiltmeye girebilmek üzere 
takdirde bunların kapları ayrı ayrı bırer vesıka almaları şarttır. 
mühürlenecektir. 6 - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale günü saat 

lç şehir ve kasabalardan istasyon- 1~ e ka.da.~ w~akbuz muk~bilinde Ankara Sümer Bank Muhaberat servi
lara ve istasyonlardan iç şehir ve ka- sı MUdUrlugune teslim edılmlş olmalıdır. 
sabalara gönderilecek dahili ticaret 7 - Bu imalatı Banka dilediği müteahhide vermek hakkını muhafaza 
eşyası hakkında bagka hiçbir mua. eder. 
mele tatbik edilmiyecektir, 8 - 5 inci maddede zikredilen vesika meyanına Nafia Vekaletince ve 

Yeni eserler: 
-

Kiplingin Hikayeleri 
Uzun senelerdenberi bizde belli 

başlı eserlerin tercümesi istenir; gU
nün mevzuu olur. Bu eserlerin han
gilerini önce dilimize çevirmeliyiz?. 
Bu hususta ileri sürülen birtakım 
mütalealar vardır. Bu mUtalealann 
birçoğunda isabet bulunabilir. Yal
nız yeni yetişen nesle okunacak ki
tap temin etmek te tercUme ederken 
en başta düşüneceğimiz noktalardan 
birisi olduğu şüphesizdir. 

Bu satırları, meşhur İngiliz edibi 
Rudyard Kipling'in şöhretini bütün 

rilmiş müteahhitlik vesikasının da konulması şarttır. (4381) 

lst anbul Nafıa Müdürl ii ğünd en:" 
9. 8. 937 pazartesi gilnU saat 15 de Istanbulda Nafia müdUrIUğünde 

"1951" lira keşif bede'!li Koskada Ragıp paşa kitapsarayı tamiratı açık 
eksiltmeye konulmuştur . . 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartname
leri, proje, keşif hUlasasile buna mUteferri diğer evrak dairesinde görü
lecektir. 

Muvakkat teminat (147) liradır. 

Isteklilerin en az (1000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair göste
recekleri vesika üzerine Nafia müdürlüğünden almı§ olduğu müteahhit
lik ve Ticaret odası vesikalarile gelmeleri. (4389) 

Tekirdağ İskan Müdürlüğünden: 
dünyaya yaymış olan "Çengel hika- l - Eksiltmeye konulan iş: Çorlu, Malkara, Saray, Hayrabolu, Şar
yeleri" nin dilimize çevrilmesi ve za- köy kaza merkezleri ve köyleri ile Vi:ayet merkezi köylerinde yalnız ke
rif iki cilt halinde basılması dolayı- restesi tarafı hilkümetten verilmek ve diğer malzeme müteahhide ait ol
sile yazıyoruz. ınak üzere yapılacak olan ''4 73" adet göçmen evi inşaatı olup muhammen 

Rudyard Kipling Hindistanda doğ bedeli 101611 lira 27 kuruştur. 
muş bir İngilizdir. Bu Çengel hika- 2 - Bu işe ait şartname, plan ve keşif evrakı Vi!Ayet lskan Dairesin-
yeleri de onun için mevzularını bil- den alınacaktır. 
yük Hint romanlarından almı9tır. 3 - Yapılacak i§ her kaza için ayrı ayrı dahi ihale edilecektir. 
Ayrı ayrı hikayelere aynlllll§ olmak 4 - Eksiltme iki Ağustos 1937 pazartesi günü saat 14 de Vilayet Is-
la beraber, bunlann çoğunda birinci kan dairesinde kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
kahraman, mini mini iken huylu 5 - Şeraiti haiz isteklilerin "8296" liralık muvakkat teminatı havi 
bir kaplan tarafından ormana kaçı- mühürlü teklif zarflannı dördüncü maddede yazılı saatten bir saat ev
nlan ve orada bir kurt elinde büyü- veline kadar vilayet iskan komisyonu başkanlığına tevdi eylemeleri. (4~!52) 
yen insnn oğlu Movglidir. 

Kipling, ıkudretli kalemi ve Uslft
bu ile bu hikayeleri o kadar canlı 
yazmıştır ki, bunları çocuklar ma
sal gibi, gençler birer küçük hikaye 
tadını duyarak, yaşlanmış insanlar 
da i.mti ve tasviri geçen bUtün hay
vanlarda insan cemiyetinin içinde 
rastladıkları karakterleri görUp tanı 
yarak okuyabilirler. 

Bu iki eseri de güzel ve fazla ter
cUme kokusu vermiyen bir tUrkçe !le 
dilimize Nurettin Artam (Toplu iğ
ne) çevirmistir. 

Siz de bu kremden 
§GJmayınız ! 

Bütün cihanda elli senedir dalma Us. 
tün \'e eşsiz kalmıştır. 

KREM BALSAMIN 
Büyük bir bilgi ve uzun bir tecrübe 
mahsulü olarak vücude getlrllmJ~ 
yegane sıhhi kr.-mlerdir. 
. KREM BALSAMIN 
Şöhretini söz \'e şarlatanlıkla değil, 

tnhhi evsafının Paris, Londra, Ber. 
Jin, Nev. l'ork giizellik enstitUlerln. 
den yüzlerce krem arasında birin. 
cilik mükafatını kazanmııt olmakla 
ispat etmiştir. 

KREM BALSAMIN 
Gündiiz için yağsız, gece için yağlı 

, .. e halis acı badem kremleri, Tanın. 
mış ecza, itri~·at \'e tuhafiye mağa. 
za.lanndn bulunur. 
INGlUZ KANZUK ECZANESi 

HEYOGLU - lSTANBUL 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

Elaziz nafia müdürlüğünden: 
1 - Keban - Arapkir yolunun 53 + 000 - 56 + 000 kilometreleri 

arasında ve Keban köprüsü Varyant yolu üzerindeki tesviyeyi tUrabiye 
ve imalltı sınaiye inşaatı 24348 lira muhammen bedel üzerinden 30 Tem· 
muz 937 Cuma günü saat 15 de ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A - Bayındırlık işleri genel ııartnameıi 
B - Fenni şartname 
C - Eksiltme şartnamesi 
D - Nafia şose ve köprüler fenni şartnamesi 
E - Vahidi fiat cetveli 
F - Muhammen bedel cetve. 
Bu evrak ve şartnameler Elaziz Nafia Müdürlüğünde görülebilir. 
3 - Eksiltmeye girebilmek için aşağıda yazılı evrakla birlikte mezkur 

tarihte eksiltme saatinden bir saat evveline kadar teklif mektuplarının 
Nafia Müdürlüğü odasında müteşekkil komisyon reisliğine makbuz mu
kabilinde verilmiş olması lazımdır. 

Aranacak evrak şunlardır: 
A - Nafia Veka:etinden alınmış 937 takvim senesi için mukayyet ehli-

yetname 
B - Ticaret odası vesikasl 
C - 1827 liralık teminat akçesı 
4 - Posta ile gönderilecek mektupların eksiltme saatine kadar gelmiş 

olması lazımdır. Postadaki teehhUrler ka.bul edilmez. (2162) (4382) 

P. T. T. Fabrikası satınalma 
komisyonundan: 

Kasa imalatında kullanılmak üzere muhtelif eb'adda cem'an 2625 kilo 
demir saç ile keza muhtelif eb'adda 1700 kilo lama demiri açık eksiltme 
ile satın alınacaktır. Bunların tamamının muhammen bedeli 690 lira 75 
kuruş ve muvakkat teminatı 52,5 liradır. 

Taliplerin şartnameyi görmek için her giin ve eksiltmeye iştirak için 
6-8-937 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15 de Fabrikada müte
şekkil Komisyona ın ürncaa tlan. ( 4395) 

fstanbul Beled iyesinden · 
Tifo hastalığına karşı yapılmakta. olan mücadele icabı gıda maddeleri 

satan seyyar, eabit bilcümle esnafın 7 Ağustos 1937 akşamına kadar Be
lediye Aşı ltJtasyonlarmda tifo a§ısı ile aşılanmalan lazımgelmektedir. 
Umumi sıhhate taallük eden bu meseleye ehemmiyet vermiyerek Tifo 
aşılarını yaptırmamış olan ve a§ılandıktan sonra alacakları aşı vesikala
rını ibraz etmiyen bu gibi esnafın san'atlannm icrasına müsaade edilmf. 
yeceği ve bu vesaiki yanlarında veya mensup bulundukları mUesseselerde 
bulundurmağa mecbur oldukları ilan olunur. ( 4379) · 

Adalar Malmüdürlü§ünden : 
Mevkii Sokağı No. Kıymeti Hissesi 

Heybellada Eei<i - Arka E. 1Y,14 900 lira Tamamı 
Yeni - Kara va sil 

Yukarıda yazılı gayrimenkul satış bedeli def'aten ve peşinen verilmek 
üzere müzayede müddeti 10 gUn uzatılmıştır. Satış 24-7-937 tarihine 
müsadif Cumartesi günü saat 15,30 da Adalar MalmUdürlUğünde yapıla
caktır. İsteklilerin yazılan saatte komisyona müracaatları. ( 4349} 

21 - 7 - 937 'l A N 
____________________________________ ., 

D.No. 

869 

870 

871 

istanbul Gayrimübadi•ler ,, omısyonundan: 

iZMiR SATIŞI 
Semti ve mahallesi Sokağı Emlak No: Cinsi ve hissesi 

Buca Aşağı mahalle E. Mecidiye E. ve Y. Dükknnın tamamı 
Y. Belediye caddesi 29 

Buca Aşağı mahalle E. Mecidiye E. 82 Hanenin tamamı 
Y. Belediye caddesi Notaj: 78 

Buca Aşağı mahalle E. Mecidiye E. ve Dükkanın tamamı 
Y. Belediye caddesi Notaj: 27 

Hisseye 
mubarnıneD 

T. 
12 

Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller kapalı zarf usuliyle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 12-8-937 Perşe 
günü saat 15 de lzmir Milli Emlak dairesinde yapılncaıktır. Satış münhasıran ga,Timiibadil bonosilndır. 
.................................................. ııas .. ~ 

* ................................................. milili .. ~--liMlli--....., 

lstanbul Gayrimübadiller ~ om·syonundan 
D. No. Semti \'e mahallesi 

1638, Bostancı 

1638/ l 
2352 Aksaray Baklalı 

Kemaleddin 

2898 BliyUkd~re . . 
3654 Fener Tevkii Cafer 

3751 Büyük dere 

4068 Mercan 

4672 Tarabya Aya Kiryaki 
5107 BUyükdcre 

5363 Koca Mustafapaşa 

6511 Aksaray katip !{asım 

6927 Beyoğlu Hüseyinağa 

'>9 Kurtuluş 

Soka~ Emlak No. 

Çatalçeşme 15 Mü. 
harita: 123-124 

E. İmam E. 20 Mü. 
Y. Tiryaki harita: 
Hasan paşa 1864 
Mandra E. 15 
bağları mevkıı Y. :!.3 
Mektep E. 8 Mü. 

Y.4 
Dere E. ve Y. 22 

Uzunçarşı ,E. 324 
caddesi Y. 105 

Ayazma mevkii E . 47 Y. 3 
Fal yara E. 6-6 Mü. 8-8 M;L 

Y. 6-8-10-12-14 ve 
Elmadnğı sokağında 

E. ve Y. 2 

Cinsi ve hissesi 

304 metre iki 
kıta arsa 
66,94 metre arsa 

11024 metre tarlanın 
7 / 16 his. • 

msseyeg 
muhnnuneP 

• 
Bahçeli kargir hanenin 
7 / 2880 his. 320 '' 
194 metre arsanın 
% his. 100 ,, 

Üstünde odası olan 
kagir dUkkarun 
3/ 90 his. 120 ,, 

3674,68 metre tarla 100 11 

973,61 metre arsa 1460 

E. Çilingir E . 5 1'18,50 metre arsa 300 Açık 
ur Y. SUrgücüler Y. 8-10 

Karakol 

Yenişehir 

caddesi 

Sandalcı 

E. ve Y. 9 Üstünde odaları olan 
yarı kagir dükkanın 
87,5/120 his. 750 ,, 

E. 121-123-125 
Y. 3-107-109-111 

E. 28 Y. 32 

Üzerinde odaları 
olan Uç dükkanın ve 1000 J{s~ 
bahçenin % his. 
57,47 metre arsa 100 Açı:; 

8430 Büyük dere Dere 45 243 metre arsa 300 ,, 

Yukanda evsafı vazılı vavrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmı§tır. İhaleleri 30-7-937 ~ 
hine düşen cuma günü ~at 14 dedir. Satış milnhasıran gayrimübadil bonosiladır. 

llAYRE"ıN 
f:İZl/l 

biri 
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llA"' ClAR • NECATI• den alınız. Reçeteleriniz büyük bir dik 1 NIZI Bahçe· ' SALI H knt, ciddi bir lstikıurıetıe hllZll"larur. A-:----___ kapıda 

Askeri Lise ve Orta Mek- · · _,. 
AıRI lH B~JUI Leke bırakmaz, t.abli sabit bir renk 

temin eder. 

teplere Ücertle öğretmen 
atanıyor 

l - lstanbutd 
Burs a Askeri Liselere: Fizik Riyaziye 

a Asker· L. · ' 
J{ll'tkk 1 ısesıne: Edebiyat, Riyazıye, Almanca 
Erzi ale askeri san'at lisesine: Edebiyat, Coğrafya, Riyaziye 
nıus;k~an Askeri orta okuluna: Türkçe, tarih gurubu,· Fransızca, 

ı. 

}{onya d. 1· 
Ank ge ık ı hazırlama orta okuluna: Tarih guı·ubu 
öğr~ra G~dikli hazırlama orta okuluna: Türkçe, Riyaziye, Almanca 

2 - lstekı~e~ı alı.nacaktır. . 
şartt erın .Lıse ve orta mektep öğretmen ehliyetini haız olm~ları Vere:\ Eh!~yet; Un'iversıte mezunu olmak, Universitede imtıh~-~ 
tasdi~ e~Jıyet almak, Kültilr Bakanlığı kararile öğretmenlıgı 3 

- lstanbu~dılmiş• olmaktan ibarettir. 
içın 108 ' Bursa, San'at Liselerine birinci maddede yazılı .. d?rsıer 
108 r ' 12

6. orta ve gedikli orta mekteplere aid derslen ıçın 98. t ıraya kad .. . . 
- lstek)j 1 ar. ucret verılecektir. _ 

laya ko anlar; dılekçelerine aşağıda sıra ile yazılmış evrakı bag
tiş)i~a • ~karada Milli Müdafaa Vekaleti Askeri Liseler Milfet

l ne gondermelidirler. 

2 : Tasdikli ve fotoğraflı fiş 
Yüksek tahsil şahadetname, tasdikname benzeri veya 

3 _ e~liyetname tasdikli benzeri. 

4 _ Nüfus .tezkeresi tasclikli sureti. 

5 5 _ A_~kerlık durumu hakkında vesika 
- 4 Mad Iiusnu hal varakası. 

gun oldede Yazılı evrakla müfettişliğe müracaat edip durumu uy
l ~lardan bilnhara şu vesikalar istenecootir. 

Tam tcşkilli Askeri hastahanelerden alınacak sağlık 
raporu. 

6 
2 

- Noterl.ikçe tanzim e
0

dilecek taahhilt senedi. Orneği Mü-
..... lııtekJiJ f ettişlikten verilecekti~. 

7 kadar e~en Yazılı şartları haiz olanlar 15 Ağustos 1937 gününe 
- Dileğim ~acaat etmelidirler. 

Yerıne getirilemeyenler bir hak iddia edemezler. (3949) 

SAF 
SABUN 

r~:~~~~2~~.n~.~i~~.~.u~~~nı. İstanbuElkSı1h hi Müesseseler Adrttırma 
a!.ar Sabit Ubtelif şekil ve renklerde karyolalar teşhir edilmiştir. Bo- ve si tme Komisyon un an : 
rultUsuıau·· ve fırında kurutulmuştur. Mallar sağlam ve somyeler gü- hh. 1 

r M Heybeliada Sanatoryomuna lazım olan 105 kalem ecza ve sı ı ma -· eşherimi görmeniZi dilerim. Satış mahalli fabrikada ı 
La zemc açık eksiltmeye konulmuştur. ~n"l'ola ve l. ., A L İ L S E Z E R · 1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve Içtimai Muavenet MüdürlüğU 

~~?•ni Eşya Fabrilrnsı Jstanbul, Salkımsöğüd Demlryapı binasında kurulu komisyonda 30. 7. 937 günü saat 15 de yapılacaktır. 
( !!lııııııı..... ~ 2 - Muhammen fiyat 1587 lira 35 kuruştur. 

3 - Muvakkat garanti 119 lira 6 kuruştur. 
4 - istekliler şartname ve listeleri her gün 'komisyonda görebilirler. 

K " 5 - Ist.eKlfler carı seneye alt ,tlcaret ödası vcsilfil!Ue 2490 sayılı ka-l Z 1 L A Y nunda yazılı belgeler ve bu i§C yeter muvakkat garanti makbuz veya ban-
ka mektubile belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (4191) 

' Her nevi 
şaratını ve nebatat ıür. 

felerini öldüren toı.dur. 

Pompalı icaplar derununda 
utılır. Ve daima kullanılmata 

hatırdır. Apıca satın alınaulc ak
samı yoktur. Haşarat için öldürücü, 

aebıe ve nebatlar için uranıı.dır. Zebirlı 
dc~ildir. Pratik ve miiHl.irdir. 

_ Uıııırmı dtpoıu: J, Krtapln, iatantıuı Cılıtı, Vırvodı Hu t 

Yüksek Deniz Ticaret Mek
tebi Müdürlüğünden : 

1 - Mektep lise ve Yüksek olmak üzere altı ~ı~ıktır. ~a~ılı ve. para· 
sızdır. Gayesi Tüccar gemilerine kaptan ve makınıst yetıştırmeictir. 

Mt:ktebe girdikten sonra yiyim, giyim ve saire mektep tarafından te
min edilir. 

2 _ Mektebin yalnız lise birinci sınıfına talebe alınır. Bunların . orta 
mektebi bitirmiş ve yaşları on beşden küçUk ve on dokuzdan bUyük ol-
mamaları şarttır. . 

3 _Yazılma işi için pazartesi, çarşamba, cuma günleri mektebe müra-
caat edilmelidir. . . 

4 _ Isteklilerin mektep müdüriyetine kal'§ı yazacakları ıstıdanamele· 
rine: 

A - Hüviyet Cüzdanlarım 
B - Aşı Kağıtlarını . . . . 
c _Mektep diploma asıl veya tasdikli suretlennı ve yahut tasdikna-

melerini 
D - Polisçe musaddak eyi hal kağıtlarını 
E - Velilerlnin izahlı adres ve tatbik imzalarını 
F - 6 x 9 eb'adında altı adet kartonsuz fotoğraflarını 

raptetmeleri lazımdır. 
5 _ Yazılma işi 31 Ağustos 1937 Salı gUnUne kadardır. İstekli

ler muayenei Sıhhiye için o gUn saat sekizde bizzat mektepte bulunma-

lıdırlar. · d T 
6 - Fazla tafsilat almak isteyenlere ayrıca matbu bilgiden gön en ır. 

Muhaberatta posta pulu irsali lazımdır. (3619) 

İzmir iskan Müdürlüğünden : 
ı - Yapılacak iş: Muhtelif kazalarda yerleştirilmiş olan göçmenler 

için yaptırılacak evlere aid ilfi.ndır. 
2 - Menemen kazasının Maltepe köyünde 91 kô.rgir köy tipi tek evin 

muhammen kıymeti 17328 lira 22 kuruştur. 
B _ Bergama kazasının Kınık merkezinde 20 kargir köy tipi tek evin 

muhammen kıymeti 3808 lira 40 kuruştur. 
C - Dikili kazası merkezinde 31 kargir şehir tipi tek ve Çandarlı na

hiyesi merkezinde 158 tek ve 31 çift köy tipi kfırgir evin muhammen 
kıymeti 46939 lira 14 kuruştur . 

D - Foça kazasının bağ arası mev kiinde 17 kargir tek ve 10 kii.rgir 
köy tipi kargir çift evin muhammen kıymeti 6557 lira 44 kuruştur. 

E - Kemfı.lpaşa kazasının yukarı Kı~lıca ve. Parsa köylerinde 21 tek 
kargir köy tipi evin muhammen kıymetı 3998 lıra 82 kuruutur. 

F - Torbalı kazasının Kayas köyUnde 32 tek kargir Ahmetli 156 tek 
32 çift kargir havuz b~ mevkünde 54 tek kô.rgir taş kesiğinde 145 tek 
16 çift kArgir köy tipi evlerin muhammen kıymeti 89631 lira 42 kuruştur. 

G - Kuşadası kazasının Kalambaki çiftliğinde 29 tek kargir köy tipi 
evin muhammen kıymeti 5522 lira 18 kuruştur. 

2 - inşa edilecek göçmen evlerine aid kereste iskan dairesince inşa. 
at mahallerinde aynen müteahhidine teslim dileceğine göre evlerin ke
şifleri mucibince muhammen kıymetten kereste tutan tenzil edilmiş yu

kanda yazılı muhammen kıymetle kereste kıymetleri hariç tutulmak 
suretile hesap-.edilmiştir. 

3 - fbu inpa na.htar teslimi suretUe 13-7-937 tl'..-lhinden itibaren 
15 gUn müddetle kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

ihale 28-7-937 tarihine tesadüf eden Çarşamba gUnU saat 14 de Is
kan müdürlüğünde müteşekkil komisyonunda ihale edilecektir . . 

4- - ihale her kaza için ayrı ayrı yapılacağından teklif zarflannm bu 
suretle tanzim ve tevdii mecburidir. 

5 - Eksiltmeye iştira~ et,nek isteyenler ihale saatinden evvel 2490 
sayılı kanunda tasrih edilen şekilde % de 7 buçuk mutakkat teminatla
rını tediye ettiklerine dair makbuz veya banka mektubu ibraz etmeğe 
mecburdurlar. 

6 - Eksiltmeye iştirak etmek iste yenler fenni şartname ve planlarmm 
ve mukavele suretlerini öğrenmek üzere Vilayette Iskiin müdürlüğünden 
kazalarla iskan memurlarına mUracaat etmelidirler. (2333) (4193) 

Jandarma Genel Komutan!ığı Ankara Satınalma 
Komisyonundan: 

1 - Bir çiftine Yirmi altı kuruş kıymet biçilen vasıflarına ve örneğine 
uygun 112516 çift iplik çorap 27-7-937 Salı gU.nU saat onda kapalı zarf 
usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Buna ait §artname 146 kuruş karşılığında Komisyondan alınabilir. 
3 - Eksiltmesine girmek istiyenlerin 2194 lira 6 kuruşluk teminat mek

tubu veya sandık makbuzu ve §artnamede yazılı vesikalı teklif mektubu. 
nun en geç belli giln saat Dokuza kadar Komisyona vermiş olmalan. 

"1968.. "4032,. 

Devlet Demiryolları 9.uncu iş!etme 
Direktörlüğünden : 

.Muhammen bedeli 20800 lira olan 8000 meşe travers 2 ağustos 1937 
pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle Sirkecide 9 uncu işletme 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1560 liralık muvakkat teminatla kanunun 
tayin ettiği \'CSikalan, Resmi gazetenin 7, 5, 936 tarih ve 3297 No. lı nüs
hasında intiear etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tek
liflerini aynı gün saat 14,30 a ~adar işletme binasındaki komisyon reisli
ğine vermelez:i Iazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden ve Sirkeci
de işletme komisyonundan dağıtılmaktadır. (4239) 

Devlet Demiryolları 9. cu İşletme 
Direktörlüğünden: 

Muhammen bedeli 3,300 lira olan 150 ton çimento 5, 8, 937 tarihinde 
saat 15,30 da pazarlıkla Sirkecide 9 uncu işletme binasında satın alına
caktır. 

Bu işe girmek istiyenl<:rin 274,5 li rahk muvakkat teminatla kanunun 
tayin ettiği vesika lan, resmi gazetenin 7, 5, 936 tarih ve 3297 No. lı ntis
basında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tek
liflerini ayni gün saat 14,30 za kadar işletme binasındaki komisyon 
reisliğine vermeleri lflzımdır. 

, Şe.rtnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden ve Sirke
cide İşletme komisyonundan dağıtılmaktadır. ( 4269 J 

=======================================-============-=== 
Sahibi: Ahmet l!;nıiıı l'AL!\IAN. UmOmi Neşrıyatı idare Eden . S. 'ALI ı 
Gazetecilik ve Neşriyat Tilrk Limitet Şirketi . Bnsıldığ"ı \'(" "".-." 
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S A T 1 E 'nin BOURLA BiRADERLER ve Şsı 

R1JTÜN ŞUBELERİ .ISTANBUL-ANKARA - IZMIR 

\ 

KAYIP: Tatbik mühürümü kay
bettim. Yenisini yaptıracağımdan es· 
kisinin hükmü kalmamıştır. 

Yusuf Gülen 

Hakiki CAM. kokulu 
EREN KO O 1 
Ciğerleri, zayıf. ve sinirleri bozuk olanlar,n 

kalbine ff rahlık vertr ve gönlünü açar 
Bilhassa masaj ve banyo için tayam tavsiyedir, 10 gram EREN kolonyası 
banyonuzu mükemmelen tatir eder. Cildinizi mis gibi kokutur ve güzelletlirir. 

T anınmı1 eczane, ıtriyat ve tuhafiye mağazalarında satılır. 
Evliya Zade Nureddin Ecza, Alat ve Itriyat deposu - İstanbul 

D ış Macunlarının incisi 

KOHiNOR 
Diş Macunudur 1 Senelerden ben denenmı~ en te- ı 

• sirli ilaçtır. Eczanelerde ::,uıunur 
Bunu bir kere kullananlar artık ayrılama~lar. Ismine dikkat 

Kullanmamış olanlar bir denesinler. , __ AL c; O p Ati # 
.__... lzmir satış şubesi : Bay Ahmet Buldanloğlu _., ___ _ 

··k•'" Emsaline nazaran beş misl i dah a ucuz yu 
evsafta bir harikai san'at v e rekabet 

H SA 
GAZOZ ÖZÜ 

Şekerli ve meyvalı oiup en leziz bir garoz ve en nefis bir şan1P~~-
hulasası gibi insana zevk ve hayat veren bilhassa lngiltcre ve gs· 
yada şerbet ve içki yerine kullanılan en sıhhi bir mayidir. Hasan sığı 
zozu midevi ve hazımdır. Yemeklerden sonra 1 veya 2 çorba k~ 

içilebilir. Yazın sıcakta dondurma ve şerbet yerine Hasan ~az.oı ~ 
alınız. Çok ucuzdur. Kavanoz içlerinde 25, büyük 40, dort mıslı 50, 

kiz misli 90 kurustur. Hasan depcm;.. 

MEYVA ÖZÜ .,, 
Ekşilik, şişkinlik, hazımsızlık, iş tabsızlık gibi hallerde dotgurı ,,1 

gazli midelere yemekten sonra küçüklere 1 büyüklere 2 tatlı l< 
midevi ve hazımdır. ~ 

Inkıbaz ve barsaklardn atalet halinde sabah aç karnına kUçıil.A· 

1
1-2 ve büyüklere 2-3. Meyvnların özünden yapılmıştır. Şeke~ 
Müleyyin ve müshildir. Şişesi 40 - Büyük 60, dört misli 100 }( 
tur. Hasan Deposu. 

'---llllİIİll-------------------5/ 
Suadiye Plajı 

Bu akşam saat 10 da 

Münir Nurettin ve jrka~asıan 
KONSERi (Neşeli bir gece) 

Sinemada ROBERT A bir hafta devam eder. 

• 

, _P A N Ö TitA ft;fA. B~hçesinde 
Büyük SON NE 1 Düğünü 

MUNtR · NURETTiN 
Bayan HA MI YE T 

~~~~~~-!!!- Ve büyük sürprizler Tel. 41065 - ~ 
·o~ 

t •Zkzema ve en muannit cild yaralarından kurtulmak jçl 

ZAMi ... ~ 
• tmllanınız. Binlerce hastayı kurtarın ıştır. Eczanelerden isteyiJll 

Heybeliada Deniz Lisesi Müdür-
lüğünden: 1şvr·; 
1 - Kayıt işi 7 Ağustos ve milsabakn da 9 ağustosa uz~tıl~urll" 
2 -:- Orta okuldan çıkanların Heybeliadada Deniz lisesıne 

tarı. ( 3864) 


