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Çocuk Ansiklopedisi 

Bu iki büyük ciltlik eser her evde bulunması li
zmı bir kütüphanedir. Çocuğunuzu bundan mah· 
nım bırakmayınız. Tam eaerin fiyatı 7 liradD'. 

TAN Matbaa11 

VEKiLLER VE MARESAL. ATA TURKUN 
HUZURUNDA BiR TOPLANTI YAPTILAR 
Rumanya Kralı Karol 4,5 Saat Süren Toplantıda 

At t ·· k. 1 G ·· ·· t ·· Hatay Hakkında · Mühim 8 ur e oruş u K ı v ·ıd· · e·ıd· ·ı· 
D 111 l k t v. 1 ş h . . _, arar ar erı ıgı ı ırı ıyor 

ostı~v1. em e e n.ra ı e rımızue . 
iki Gün J't!isaf ir Olarak Kaldı Celil Bay arın Beyanatı : 
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Bu Hususi Ziyaretin, İki Memleket "Bir Hafta, Nihayet On Güne Kadar 
Arasında Geniş Bir iktısadi Mübadeleye VaziyetTamamileAydınlaniıcaktır, 

Yol Açacağı _ Bildiriliyor Dün öğleden sonra &,vekil ' 

Kardes , 
Evini 
Ziyaret 

Jlhmet Emin YALMAN 

D oat ve müttefik Rumanya
nm kıymetli Kralı iki 

Lafta ~ ile aulammza ve top-

11'6ld~ seldi. Bütün memle
~ bual çok .. mıdt 

Ka.tenceniD lttaDWa mel&• 

lfe hıalmiımdan ya.km bir liman 
oldujunu biliyorduk. liri memle
ltet arumdaki manevi yakınlığı 
ıcla duyıryorduk. Fakat bu iki zi
lhret, m...Ue mefhumwıu tama
'lllile eritti. Y akmbk duygusunu 
lcla IOD derecede kuvvetl!"ndirdi. 

Majeste Kral Karol, bir hafta ev
't'el, bir kardet evine uğrar gibi tek. 
llıaizce sulanmı:ıa geldi. Kardet evi
lllıa samimiyeti, ahengi ve gihelliii 
ltendisini cezbetmit olacak ki, bu haf 
._ da hafta sonu tatilini bizim ara· 
-.Ua pçirdi. 

Birinci ziyaretin de, ikincisinin de 
hiçbir resmi mahiyeti yoktu. Bunun
ı. beraber ild 141Üttefik devletin reisi 
bu güzel fırsattan istüadeyi ihmal et
ltıediler. Beraberce saatler geçirdiler. 
latanbulda bulunan Başvekilimiz ve 
diğer Vekillerimiz de bu temaslara 
lftirak ettiler. Balkan devlet reisleri
lılzı ve devlet adamlarının her tema
ltııda daima yapıldığı gibi, ufuk be
l'tberce gözden geçirildi. 

B u mü§terek tema~nın arada
ki görüş birliğini bir defa da

llt teyit etmiş olduğunu söylemiye 
~ bile )'oktur. Fakat Balkan dev-

t reisleri ve devlet adamlan ara
::?aki mühim bir temastan alınan 
11ı1ı..... ticenin bundan ibaret Jıcaldtğını 
;"Tleınek hakikatin tam bir ifadesi 
~~az. Balkan birliği, dört memle
b~ kuvvetli bir şekilde kök salını§ 
~ '\rarlıktır. Tabil inkişafuun za
t hiçbir zaman arkası kesilmez. 
ı:•t bu son temas şeklinde fırsat
kt bulımc.a mutlaka yeni yeni inki
t\tı haınleleri geçirir. Balkan devlet 
~ lri arasındaki phsi tanışmaların 

hnet ve tesiri ~k büyüktür. 
~alkan memleketlerinin ikisi ara
~ a temaslar, daima umumi Balkan 
~~evesi içinde olur. Herhangi Ud 
~arı memleketinin münasebetle
\tır-elti kuvvet ve zindelik unsurlan, 
'l.irı Balkan birliğini küvvetlendi-

~ ~i~erdir. 
'l'(i ~ ıtıbarla İstanbul mülfiatının 
~~ - Rumen kardeşliğini de, Bal
'ı hağla111nı da bir kat dana ~(,-

ttıdirmiye hizmet ettığirJ aöyle-
'-ildfr. L 

[Arkası: Sayfa lft, .atan 2•de] 
.,\: 

Bugünlerde liıymefli bir 
misafirimiz vardı. tost ve 
müffefilcimiz Rumanyanın · 
genç Kralı, mütenekkiren 
lstanbula geldi ve aramızda 
üç gün vakit geçirdi. 

Kral, hususi bir ttirist vaziyetinde 
kalmayı tercih etmiştir. Hükfımeti
miz ve halkımız da bu arzuya tam 
bir saygı göstermiıtir· Kralııl şehri· 
mizde bulunduğu günler içinde iaze
tclcrimiz husu i mahiyettel;i bu ziya 
... lt.Jdua4a nevlyatta bulunmamı, 
tardır. Bununla beraber ziyaret habe 
ri kulaktan kulağa işitilmiş ve Türk 
milleti, dost Kumanyanın Kralını •· 
ramızda görmenin hazzını tamamile 
duymll§tur. 

[Arkası: Sayfa 10, sütun 1 de] Kumanya Kralı $. M. Karol 

Gayrimübadil I şleri 
Tasfiye Ediliyor 

,. Ankara, 20 (TAN Muhabirinden) - Gayrimübadiller i..
tihkaklarmın tasfiyesi hakkında hazırlanan kanun layihası 
Meclise geldi. Layiha eaa.alarına göre; Yunaniıtanda gayri
menkul mal bırakmıt olan Türk gayrimübadilleri, takdir 
edilen iıtihkaklarmın bono ve nakit olarak ödenmit olan kıı· 
mı hak sahibi gayrimübadillerin ibraz edecekleri mazbata
lara mukabil, istihkak bakiyesinin yüzde 10 u niıbetinde 
hazine tahvili verilmek suretile itfa ve tasfiye olunacaktır. 

Gayri mübadillerden istihkak maz
batası satın almış olanlara hazine 
tahvili olarak yapılacak tediye nis
beti yüzde beştir. 

Gayri mübadillere dağıtılıp ta te
davülde bulunan hamiline ait bono
lar da yüzde 10 nisbetinde verilecek 
hazine tahvillerile itfa olunur. Bu 
mazbata ve bonolar mukabilinde ve
rilecek hazine tahvilleri yüzde 5 f ai-

ze tabi tutularak dört senede itfa o
lunur. 

Bu tahvillerin 938 mali yılına ait, 
itfa karşılığı 938 düyunu umumiye 
bütçesinin 260 ıncı fash.ndaki tahsi
sattan temin olunur. 

Mezkur tahviller bundan sonra sa
tılacak olan milli emlak satış bedelle
rine mukabil haşhaşa nakit ve umu

[Arkası: Say!a J O, siltun 3 de] 

Beykozdaki Feci 
Kaza Nasll Oldu ? 

Evvelki gün Boğaz.içinde vuku bu
lan feci deniz kazası tahkikatına de
vam olunmaktadır. Facia etrafında 
yaptığımız tahkikattan edindiğimiz 
yeni ve mütemmim malumata göre, 
hadise, saat ikiyi 33 geçe Beykoz -
Yeniltöy açıklarında olmuştur. 

Sandal Istinye Dok fabrikasında 
çalıpn Cahide aittir. Altı aydanbe -
ri karaya çekilmiş vaziyette bulun
duğundan güneşten tahtaları gevşe

miş bir :ha1fie. ~i ve Beykozdaki maç 
lan seyre gel~ 20 kişilik bir müşte
ri kafileSile dOlu idi. 

~ Jtaza tam de~ ortasında açıklar-

da olmuş, çocuklardan biri oyna
mak isterken bir tahta birdenbire 
çökmüş ve sandal su almağa başla -
yarak ve derhal batmıştır. 

O sırada Beykozdan gelmekte o -
lan ve şamandıraya yaklaşan 65 nu
maralı Şirketi Hayriye vapuru kap
tanı Eyüplü Mehmet kaptan denizin 
üstünde bir çok insanın çırpındığım 
görmüş ve Beykoz iskelesine: 

- Boğuluyorlar, imdat gönderi -
niz, diye bağırdıktan sonra, derhal 
kaza yerine gitmiştir. Mehmet kap -
tan, bir dakika bile geçirmeden he-

[Arkası: Sayfa 10, siltun 1 de] 

ile lıtanbulda bulunan diğer Ve
killer, Maretal Çakmak da dahil 
olduğu halde, Savarona yatında 
ve Atatürkün huzuriyle dört bu
çuk saat ıüren mühim bir top
lantı yapmıtlardır. 

Vekillerimiz evvela Başvekil Cc -
lal Bayarın reisliği altında toplana
rak bir müddet görüşmüşler ve bun
dan sonra Atatürk tarafından kabul 
olunarak toplantıya Atatürkün hu • 
zurile devam etmi~lerdir. Atatürkün 
huzurunda yapılan toplantı saat 
14,30 da başlamış ve 19 a kadar dört 
buC'\Ur ft"t cı,,varo etmiştir. Toplan
tıda, Başvekil, Mareşal Çakmak, Ha-
riciye Vekili doktor Rüştü Araş, Da 
hiliye Vekili Şükrü Kaya, Milli Mü
dafaa Vekili Kazım Ozalp, Nafia Ve
kili Ali Çetinkaya ile Hariciye Ve
kfileti umumi katibi Numan Rifat 

' 

Celal Bayar ve Vekiller dün gece 

Menemencioğlu bulunmuşlardır. 

Dün yapılan bu mühim toplantı -
da bilhassa Hatay meselesi etrafında 
görüşüldüğü ve mühim kararlar ve -

A.nkaraya hareket etmeden e~ 

rilmiş olduğu anlaşılmaktadır. 

Saat 19 da içtima nihayet bulmuş 
ve Başvekil ile Mareşal ve diğer V c 

[Arkası: Sayla 10, sütun 3 de) 

SABiHA GOKCEN BUGUN GELiYOR 
·~ 

Sabiha Gökçen Belgrad hava istasyonunda elçimiz Ali Haydar Aktay, 
Yugaslav mihmnndarlarile bir arada 

Ateşenıiliterimiz ft 

Balkanlarda çok muvaffakıyetli bir 
hava turu yapan Türkkuşu baş pilo 
tu Sabiha Gökçen bugün lstanbula 
dônecektir. İki gündenberi Bükreşte 

bulunan kıymetli pilotumuz orada 

jansının hususi muhabiri bildiri - isi ,cntcrnasyonal tayyarecilik federas 
yor: yonu mümessili, havacılığı teşvik cc

Bu akşam Türkiye elçiliğinde Ba miycti mümessilleri, birkaç defa tay 
yan Sabiha Gökçen şerefine büyük yaresi ile Ankarayı ziyaret eden Ru 

bir ziyafet verilmiştir. Ziyafette, re- men tayyarecisi Bayan Turnaya. b ir 

k b - ··k b" k çok mümtaz zevat ve elçilik memur ço uyu ır sempati azanmıştır. fikalarile beraber Rumanya hava ve 
lan bulunmuştur. Ziyafet, çok sami

Dün gece Türk • elçiliğinde şerefine bahriye nazın, hava ve bahriye neza 
mi bir hava içinde cereyan etmiştir. 

bir ziyafet verilmi§tir. Bu hususta 

Anadolu Ajansı şu telgrafı vermiştir. 

Bükreş, 20 (A.A.) - ·Anadolu A-

reti katibi umumisi, sivil tayyareci- Bayan Sabiha Gökçen, yann sa . 

lik dairesi reisi Elen ve Yugoslavya el bah 11 de lstanbula doğru tayyaresi 
çileri, Rumen tayyareciliği birliği re- le hareket eyliyecektir. 



TAN 2(> - 6 - 938 

r- A;k~;;·d;~ ......... ! 
1 Telefon ve Telgrafla ! .. .....- .. _. ..... . 

No. 96 Yaıan : M. SIFIR 

Dançef lngilizlerin 
Eline Düşüyor 

BELEDİYEDE: 

Emin önünde 
Diğer Binalar da 
Yıkılıyor 

Tek Tip, El Arabası 
ihtiyacı Karşılamıyor 
Muhtelif Müesseseler~ işlerinin 
Hususiyetine Göre Araba istiyor 

Bayramlarda Rozet 

Takıln11yaca~ 
-0----

HükGmet iane Top'amal< 
Hakkında Bir Konun 
Layihası Hazırhyor 

Mustafa sıkılarak bana şu suali 
sordu: 

- Efendi, işiniz daha bitmedi 
mi? 

.JNiçin sordun, oğlum?. 
- Hani daha burada oturacak 

mıyız diye ... 
İşim çoktan bitti. Yarın akşam 

yola çıkarız, olmaz mı?. 
- Bu akşam niçin çıkmıyalım? 
- Yorgun değilsen ve bu gece 

de yolu gözi.ine alıyorsan çıkarız. 
- Ben gelirken yorulmadım ki .. 

İnegöle giden merkepli birçok köy 
lü ve hemşeriler vardı. Ayağımı ye 
re bile bastıramadılar. 

Mesele klamamıştı. Sadullah A
ğayı çağırttım. O gec yola çıkaca
ğırnızı söyledim ve iznini istedim. 
Adamcağız boynunu büktü. Dedi 
ki: 

- Gönlüm senden hiç te ayrıl
mak istemiyor. 

- İnşallah, memleket kurtulur 
1 

yine gelir, hepinizi kutlularım. 
- Ağzını öpeyim, yavrum. İn

şallah, evladım. 

Sadullah ve Ali Ağalar ısrarlan 
mı dinlemiyerek yol hazırlığı yap
~aya kalktılar. Akşam bir eğer
lı, bir semerli, üç te küfeli hayvan 
la kulübenin önüne geldiler. Ağa 
larla beraber yoln çıktık. Gece güle 
çığnşa giderek güneş doğmadan 
Pir~mir bahçelerine indik. lşıkln
nn altından Atpazar yoliyle istas
yona geldik. Ali Ağa işi olduğunu 
söyliyerek ve ağlıyarak bizden ay 
rıldı. Tirenin hareket çanı çalınır
ken Sadullah Efendiyi bir kenara 
çektim. Günlerden beri rahatsız et
tiğim için af diledim. Beni hatır
laması için tabancamı hediye et
tim. Ağa: 

- ""Beni utandırıyorsun, dedi. 
Başka birşey olsaydı almazdım. Bu 
tabancayı bir bergüzar olmak üze
re ö1ilnceye kaaar sa.Klıyacağım. 

Dançef tenbihli idi. Ağzını bile 
açmıyordu. Becerikli arkadaşım Yu 
suf, onun için bulup gönderdiği nü 
fus kağıdı ile çıkarttığı seyahat ve 
sikasında sağır ve dilsiz olduğu 
yazılı idi. Son çan da çalındı. İyi 
kalpli dostumla öpiiştük, koklaştık 
ve ağlaşarak ayrıldık. 

Tirende ve Mudanyada hiç zor
luk çekmedik. Vapur yolculuğu
muz da pek rahat gçti. Karaköye 
yanaştık. Kontrol zabitleri geldi. 
Bu tehlikeyi de kolayca atlataca
ğımızı umuyorduk. Fakat bir İngl 
liz polisi Dançef ile benim seyahat 
vesikalarımızda dönüş için Bursa 
dan Yunan vizesi almadığımızı ile 
rl sürdü. Bizi Yunan pasaport da
iresine göndereceğini söyliyerek, 
bizi vapurdan çıkarmadı. Yanımız
dan aynldı. Mustafa geçen defa ge 
lirken vesikasını Bursada vize et
tirmiş, bu muameleyi Bursada bize 
hatırlatmayı unutmuştu. Mustafaya 
eşyalnnmızı alarak vapurdan çık
masını ve Karaköy jskeleslnden bir 
sandal tutup vapurun bordasına 

gelmesini söyledim. 

İngiliz polisi vapurun baş tara
fında diğer yolcularla meşgul idi. 
Gelen sandala atladım. Hava rüz
garlı ve deniz biraz dalgalı olduğu 
için sandal oynuyor, alçalıyor, yük 
!eliyor ve vapurdan açılıyordu. 
Meğer Dançef denizden çok kor
karmış. Vapurdan bir türlü san
dala atlıyamadı. Gerlliyor, gerili
yor, tam atlıyacağı sırada olduğu 
yerde kalıyordu. Tam bu esnada 
diğer bir İngiliz polis geldi. Dan
çefi y&.kaladı. İte kaka vapurdan 
çıkardı. Ben Karaköy iskelesine 
çıkıp vapurun bulunduğu yere ye
tişinceye kadar ikisi de ortadan 
kayboldular. Ben kurtulmuştum. 
Fakat Dançefi elden kaptırmıştım. 
Merak ve telfış içindeydim. Cep
heden kurtarıp günlerce sakladı
ğım, İstnnbula getirdiğim bir ada 
mı gözgöre göre başka bir düşma 
na kaptırmak bana pek ağır gel
mişti. Yana yana arıyor ve her ta
rafa ba;vuruyordum. Bir taraftan 
da, gittiği yerde, kim olduğunu, ne 
reden ve ne suretle geldiğini söy
lemesinden korkuyordum. Akşam 
ıeç vakit iıini buldum. Tanıdığım 

sivil polislerden İbrahim Efendi
nin delaleti ile Arapyan hanında 
bulunduğunu öğrendim. Ornya git
mek ve Dançefe sahip çıkmak teh 
likeli bir iş olurdu. Esasen mlira
caat zamanı da geçmişti. Kurtar
ma teşebbüsiinü ertesi güne bıraka 
rak can sıkıntısile ayrıldım. O ge
ce işime ve arkadaşlarıma kavu~
tum. 

Ertesi sabah Esat Beyi gördüm. 
Ha7Jrladığım raporu ve krokiyi ver 
dim. Raporda ismi geçen Dançefin 
başına gelen kazayı anlattım . Cok 
müteessir oldu. Esat Beyin yanın
dan ayrıldıktan sonra karargah ter 
cümanı Nomikosa kostum. İşi başı 
örtülü anlattım. Nomikos derh~l A 
rapyan hanına gitti. ve şu mallıma 
tı getirdi: 

"İngiliz polisinin verdiği rapor 
da ; Dançefin hamal olduğu, ve yn
sağı dinlemiyerek vapura girdiği 
yazılmıştır. Kim olduğunu söyliye 
mediği, yattığı yeri gfö;teremediği, 
istenilen beş lira para cezasını ö
deyemedğii ilave edilmiştir. Ayrı
ca kumandan Mori.;; tarafından ge
ce yapılan sorguda da, birçok e
ziyet edildiği ve hatta dövüldüğü 
halde inatçı Dançef hiç birşey söy 
lememiştir. Kumandan Dançefin 
tehlikeli bir Bolşevik olmasından 
korkmuş ve hapsedilmesi emrini 
vermiştir. Kendisinden istenilen pn 
ra cezası da verilse bu vaziyetten 
kurtarılması imkansızdır." 

Dançef tam bir hafta Arapyan 
hanında kaldı. (M. A.) ile yaptığı
mız ve tatbikı için epeyce uğraş
tığımız bir planla adamcağızı güç 
kurtardık. İşler şöyle cereyan et
ti: Dançe!in bir Bulgar casusu oldu 
ğu hakkmda gizli hizmetler grupu 
adamlanndan Boşnak Ahmet bir 

rapor verdi. Çavuşyan verilen bu ra 
pordan bahis ile, casus üadesi alın 
mak üzere Arapyan Hanı kuman
danlığından istendi. (M. A.) ifadesi
ni aldı. Dançefin casus değil, bir 
serseri olduğu anlaşıldı. Bütün bun 
lar yapılıncaya kadar da Abanoz
daki Maksivel karargahında kaldı. 
Ve nihayet İstanbulda kalması İn
gilizlerce muvafık görülmiyerek 
Bulgarlstana gönderildi. 

Maksivel karargahında iken Yu
sufla beraber Dançefi sık sık yok
ladık. Hatırını sorduk. En sonunda 
da Bulgaristana kavuşacağını biz 
müjdeledik. Giderken aldığı adresi 
me blrkaç mektup göndermek ne
zaketini gösterdi. 

İşte Yunan cepheslndekl casus
luk maceram da böyle bitti. 

(Devamı var) 

1 DENiZ ve LiMAN : 

Vapurların Yaz 
Tarifesi 
Başlıyor 

Eminönü meydanının bir an önce 
açılması için belediye çalışmalarını 
hızlaştırmıştır. Bu arada Balıkpaza
rına sapan caddenin sol cihetinde bu
lunan adadaki 59 parça bina ve dük
knndan 26 sı, Seliınik bonmarşesinin 
bulunduğu adadaki bina ve dükkan
lardan 21 parçası ve Valde hanının 
bulunduğu odadakilerden 15 parçası
nın istimliık munmelesi tamnmile bi
tirilmiştir. 

Belediye, dün Nafıa Vekaletine mü 
racaat ederek bu 62 parça emlakin 
istimlak paralarının tutarı olan meb
lağın derl'al bankaya yatırılmasını is 
temiştir. Vekiılet parayı verir ver
mez, bu emlakin tapuları belediye na 
mma çıkartılacak ve hepsinin yıktı
rılması toptan olarak bir miiteahhide 
verilecektir. • 
Hamamlar lslah Edilecek 

Belediye hamam binalarının ve ha
mamlarda yıkanma şartlarının fenni 
ve sıhhi olmadığını görmüş, bütün ha 
mamları modern ve temiz bir şekle 
sokmnk üzere yeni bir talimatname 
yapmıya haşlamıştır. Bu talimatna
me şehir meclisinin ikinciteşrin iç
timnındn tetkik edildikten sonra beş 
yıl içinde tatbik olunncaktır. Bu 
suretle beş sene sonra şehir hamam
ları modern, temiz ve ucuz olacaktır. 

Çöpler Denize Dökülüyor 
İstanbul çöplerinin dünden itiba

ren denize dökülmesine başlanmıştır. 
Yalnız Balat, Kadıköy çöp iskeleleri 
henüz bitirilmediğinden bu iskeleler
den sevki lazım gelen çöpler kısmen 
karaya atılmakta, kısmen diğer is
kelelerden mavnalara yükletilmekte
dir. Bu iskelelerin yapılması önümüz 
deki cuma giinii tamam olacaktır. 

Su Kafi Gelmiyor 
Sular idaresi he,nüz şehre fazla mik 

tarda su verecek vaziyette olmadığın
dan belediye Karaköy köprüsünden 
maada geceleri yıkanmak hakkında 
verdiği kararı henüz tatbik edeme
mektedir. 

POLiSTE: 

Oksürük ilacı 
içen Çocuk 
Zehirlendi öldü 
Şehremininde Hamam sokağında 

15 numaralı evde oturan Bakinin 2 
yaşındaki oğlu Erdoğan, öksürük ilA
cı içmiş, feci şekilde sancılanmıştır. 
Çocuk derhal hastaneye kaldırılmış
sa da, biraz sonra ölmüştür. Yapılan 
tahkikat neticesinde ilacın, üniversi
te talebesinden Mehmet tarafından 
yapıldığı anlaşılmıştır. Çocuğun cese 
di morga kaldırılarak tahkikata baş
lanmıştır. 

Denize Düıtü 
Taksimde oturan Karabetin 17 ya

şındaki kızı Meri, dün sabah ~aat 7 su 
lanndn Şirketi Hayriyenin 57 numa· 
ralı vnpurile Üsküdara giderken Sa
lıpazarı açıklarında güverteden deni 
ze düşmüştür. 

Ankara, 20 (Tan Muhabirinden) -
Öğrendiiime eöre, hükumet mevcut 
cem'i ianat kanununu değiştiren yeni 
bir kanun layihası hazırlamaktadır. 
Halen mevcut olan kanun eskiden 
kalmadır ve içinde iane toplanacak 
günlerden bah ederken "cülusu pa
dişahi,, l'ibi tabirler bulunmaktadır. 

Yeni kanun da yardım kanunu n- , 
dını taşıyacaktır. Yardım konunu iım 
me hizmetlerinden, halktan iane alın
maması esasına istinat etmektedir. 
Halkın iane namı altında dolandırıl
maması ve iane diye verilen paranın 
halkın tamamen menfaatine uygun 
ve yerine sarfedilmesi hükümlerini 
ihtiva etmektedir. 

Yine ayni kanun, bayramlarda kü
çük çocuklar tarafından kutu dolaş· 
tırılmak suretile iane toplatılmasını 
~a muvafık görmemektedir. 

Hamallık kalktıktan sonra, ilk meydana çıkan arabalar 

Bunun esbabı mucibcsindc, bay· 
ram ııünlerinde kUtilk mektep çocuk· 
ları tarafından iane topl tılmasında 
çocuk haleti ruhiycleri üzerinde iyi 
tesir bırakmadığı ve minimini mek· 
tep yavrularını ~ilenciliğe alı~tırır 
bir vaziyete soktuğu ve biitün bun• 
lara mukabil de elde edilen fa~·dala· 
rın pek mühim olmadığı zikrolun· 
maktadır. 

Belediye bir aydanberi tek tip el 
arabası talimatnamesini tayin etmek
tedir. Bu talimatnameye göre, el a
rabaları ancak bir kişi tarafından sü
rülecek, arabaların üzerine konulan 
eşya, araba sathının hudutlarını ve 
muayyen yüksekliği ve taşınacak eş
yanın ağırlığı 50 kiloyu geçmiyecek
tir. 

Araba sağlam bir frenle ve tek ve
ya iki tekerlekli arabalarda birer a
çılır, kapanır destek bulunacaktır. 

Dış kısımları renkli ve bir renkte bo
yalı ve içi temiz ve çinko kaplı ola
caktır. Malzemesi tamamile yeni. 
sağlam ve temiz olacak, enkazdan, 
hurda şeylerden yapılmıyacaktır. A
rabaların genişliği 60, boyu 90 ve 
sath~ndan itibaren yüksekliği 50 san
timden fazla olmıyacaktır. Sathın 

miktan sabit kalmak şartile en ve 
boy miktarları arasındaki genişlik 

mecmuu 54 santim murabbaını geçe
miyecektir. 

Hükümleri yukarda yazılı olan bu 
talimatname bütün müesseselerin 
kullandığı arabalara teşmil edilmiş
tir. Şehrimizde muhtelif iş sahası ü
zerinde çalışan müesseseler bu tali
matnameden ıikayet etmektedir. İd
diaya göre, bir takım eşyanın husu
siyeti nazarı dikkate alınmamıştır. 

Talimatnamenin ortaya çıkardığı 

Şlmdi bütün bu kabil müessese, 
dükkan veya şahıslar yeniden mas
raf ederek birer araba tedarikine 
mecbur knlmışlardır. Bu arada araba 
yapıcılar, malzeme fiyatını derhal 
yükseltmişlerdir. 

Talimatnamedeki ban kayıtların 
ihmali de alakadarlan yeniden birta
kım mecburiyetler, cezalar ve masraf 
lar karşısında bırakmaktadır. Mese
la bir kitapçı veya bir kırtasiyeci dük 
kanının kitap veya kırtasiye taşıtaca
ğı arabaların da içinin mutlaka çin
ko kaplı olması lazım değildir. Çün
kü bunlar ne veY'lilecek, ne bozulacak . ~ 

ne de akacak maddelerdir. 
Bir ecza deposunun da, mesela mü 

vellidülma taşıdığı bir damacananın, 
arabanın sathından itibaren 50 santi
mi aştı diye, bu şekildeki nakliyata 
müsaade edilmemesi garip bulunmak 
tadır. 

Bu takdirde, ceza depo~arı damaca
naları kestirecek, yenide:-- masraf e
derek arabaya uygun damacana teda 
rik edecektir. 

Belediyede bu i~lerle alakadar bir 

zat, bu mevzua dair şuııları söylü
yor: 

- El arabalan talimatnamesini 
biz bir insan kudretinin taşıyabilece

ği eşyaya göre hesap ederek yaptık. 

zorluklarla, bir kısım müesseselerin Hatta bidayette50 santim havaleyi bi 
de fuzuli masrafa girdiği ileri sürül- le çok gördük. 30 santim daha nor
mektedir. mal ve daha insant idi. Fakat umumi 

Sırt hamallığı kalktıktan sonra her 
müessese, işinin hususiyetine göre, ihtiyacı gözönünde tutarak 50 santi-
mühim sayılacak bir para sarfederek metrede karar kıldık. 
araba yaptırmıştır. Talimatnamenin tadil edilmesi 

Bu talimatnamenin tatbik edilme- mevzuubahis olamaz. Esasen şehir 
sile bütün bu arabalar bir köşeye a- meclisince de tetkik ve tasdik edil-

tılmıştır. miştir. 

MAARiFTE: 

Azhk Okulları için 
Talimatname Y apıhyor 

MOTEFERRIK : 

Gayrimübadiller 

Kongre Yapacaklar 

Dün Mecliste Yeni 

Kazanç Vergisi Kanunu 
Kabul Ed.ldi 

Ankara, 20 (A.A.) - Bugiin Refet 
Canıtezin başkanlığında yapılan B· 
M. Meclisi toplantısında ulusal bay· 
ram ve genel tati1Jer hakkındaki ka· 
nuna bir fıkra ve bir madde ilii\•csi· 
ne ve yüksek mühendis teknik okul· 
ları mezunlarının mecburi hizmetle· 
rine, pul n kıymetli kağıt hnyilcrile 
bunlara v~rilecek beyiye aidatı hnk· 
kındaki kanun IA~ihatarlle Çnldır.ıtı 

Çamdıra köyünden Beyoğullarındaıt 
Haydar oğlu Garip Dcmirka~·a tığlıl• 
nun ve Gaziantebin Bahi mahallcsiıı• 
den l\fuhurrem oğlu Şöhretli Ahınct 
oğlu Bostancı 0'.'lman Eflatunun iiliiıtl 
cezalarına çarptırılmalarına ait ıuaı· 
hataları ta!!dik etmiştir. 

8. M. Meclisi, yine bugünkü top· 
lantmnda Türkiye cümhuriyctile 
Sovyet Sosyalist Ciimhuriyctlcri it· 
tihadı. arasında hudut hadise ,.c ih· 
tillflannın !lureti tetkik ve haJliıtC 
mütedair mukavele ile Türkive - ~· 
bist.an konsolosluk mukavelc~inin t• 
diline mütedair protokolun tasdi1'1 

hakkındaki kanun layihalaranı tas"ll' 
ettiği gibi kazanç ,·ergisi kanunu jJeı 
me§hut ıuçlann muhakme usuıuııe 
dair kanunun bazı maddelerinin de· 
fiştirilmesine ait kanun lal•ihatnrı0' 
da müzakere ve kabul etmiştir. 

B. M. Mecli!li çarşamba günii toP· 
lanacaktır. 

* Nafıa Veklletinin teşkil&t ~e 
vadfelerlne dair olan 2443 sayılı k•• 
tıuna ek kanun ll:vihası enciirncnlcf• 
deki müzakerlcri bitti ve ruznarrıe1' 
alındı. ı 

Şirketi Hayriye, önümüzdeki per
şembe günü yaz tarifesini tatbike baş 
lıyacaktır. Yaz tarifesinde ilkbahar 
tarifesine konulan doğru seferler ol
duğu gibi bırakılmaktadır. Yaz tari
fesi 9 büyük, 8 küçük vapurla tatbik 
edilecektir. 

Boğulmak üzere iken kurtanlan 
Meri, Beyoğlu belediye hastanesine 
kaldırılmıs, tedavi altına alınmııtır. 

Azlık ve yabancı okullann imtihan 
tatil ile not verme ~ekilleri hep ayrı 
ayndır. Önümüzdeki tedris yılından 
itibaren bunlann birle§tirllmesi için 
ıtmdiden bir proje hazırlanmaktadır. 

Gayri mübadiller, vaziyetlerinin i
yileştirilmesi için hükumet nezdindo 
yeniden teşebbüslere başlamışlardır. 
Gayri mübadiller, yine eski dilekle
rini tekrarlamakta ve senelerdenbe
ri sürüncemed kalan işleerlnin bir 
neticeye bağlanmasını istemektedir
ler. 

*Yeniden yapılacak su işlerine 3 

milyon lira tahsisi ve bunun için ge
lecek senelere geçici taahbflt icra~; 
na mezuniyet verilmesi hakkı" 1 

3132 sayılı kanuna ek kanun ıtı.)·~h.~: .. 
encilmenlerdekl müzakeresi bıtırı 

r;:~~;~·:: HAVAJ Sabahleyin 8 de Büyükdereden 
kalkacak bir vapur Kireçburnu, Ta
rabya, Beykoz ve Paşabahçeden Köp
rüye inecek, akşam 17 ,5 ta da ayni 
vapur bu iskelelere uğrıyarak doğru 
postayı yapacaktır. 

Pazar tarifesinde Üsküdar, Çubuk
lu ve Rumellhisarına daha fazla se
ferler tahsis edilmiştir. 

Akayın Yaz Tarifesi 
Akay idaresi yaz tarifesi 22 hazi

randa tatbik edilecektir. Yeni tarife 
ile Adalardan ilk posta 5,50 de, 8 de 
Büyükadadan doğru posta, 9,15 te 
Heybeliden doğru posta kalkacaktır. 
Büyükadadan son vapur 19.30 da kal 
kacak, ya1nız cumartesi günleri 21.10 
da bir vapur daha kaldırılacaktır. 

Köprüden Adalara ilk efer 7.15, 
Heybeliye doğru posta 18, Büyükada 
ya 18.05 te kalkacaktır. 

Adalar arasında ayn bir vapur it-

170 Lirasını Çaldılar 
Kasımpaşada Ziyafet sokağında o

tw·an tütüncü İsmail Safa, bir akra· 
basının ni~an merasimine gitmiş, ge
ce yarısına doğru, biraz da keyifli bir 
vaziyette, evine dönerken, karanlık 
bir sokakta Saim isminde biri, İs
mail Satanın cebinden 170 lirasını al
mıştır. Eve geldikten sonra, cebinde
ki paraların yerinde yeller estiğini 
gören İsmail Safa, soluğu karakolda 
nlmıştır. Saim yakalanarak tahkikata 
başlanmıştır. * Kadıköyde Rızapaşada bir yapı
da çalışan İstepan isminde bir amele 
iskeleden düşerek sol baeağı k.u"ll
mıştır. 

lctilecek, Yalova seferleri çoğaltla
caktır. 

TenzilAtlı gezinti seferleri cumar
tesi günlri 19.15, 20.30, pazarlan 7.20 
7.30 ve 9.50 dir. Tenzilat yüzde 50 nis 
betindcdir. 

*Maarif Vekttleti, yüksek tedrisat 
müdürü Cevat, dün sabah Ankaradan 
şehrimize gelmiş ve ak§arn trenile 
Ankaraya dönmüştür. 

Bir Heykeltraı Geldi 
Almanyanın tanınmış heykeltraş

lanndan Heller şehrimize gelmiştir. 
Sanatkar memleketimize yaptığı 

bu seyahati, sırf Türkiyenin methini 
duyduğu güzelliklerini gôrmek için 
yaptığını söylemektedir. 

Heybelide Bir Santral 
Kuruldu 

Telefon idaresi tarafından kurulan 
Heybeliada telefon santralı dünden i
tibanı çab§mıya açılmıştır. 

Heybeli, Burgaz ve Kınalıadaların
daki bütün aboneler bu santrala bağ
lıdır. Santralın numarası 58 dir. Bu 
sırntralla beraber Büyükada santralı 
da çahşmıya devam edecektir 

Diğer taraftan, gayri mübadiller 
yakında mi.ihim bir kongre yapmak 
üzere hazırlanmaktadırlar. 

Bu kongre için imza toplanmakta
dır. 

Söylendiğine göre, kongrede gayrl 
mübadiller komisyonunun lağvedil

mesi ve tasfiye işlerinin gayri müba
diller cemiyeti tarafından halli iste
necektir. 

Diğer t~raftan gayri mübadiller ko 
misyonundaki tahkikat işleri de bit· 
mek üzeredir. Şimdiye kadar bütün 
alakadarlar dinlenmi§tir. 

Yapılan yeni ihbarlar da tahkik e.
dilmektedir. 

* Gümrükler başmüdürü Mustafa 
Nuri, dün gümrüklerde teftişler yap
mak üzere Mudanya ve Gemliğe git
miştir. 
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YURTI A HAVA V AZlyt:f!, 
• rı ıı 

Yflfilk6y meteoroloji lstaıyonurıd~ ~ıa! 
rıan mal~mıta göre hava Karadcnlı rııutl 

d bU 
kıyılarında ve Doğu Anadolu ı:ı tJl.l r-' 
Egede a~ık, diğer bölgelerde az bultı tll'' " 
miş, rüzg4rlar umumiyetle şim 11 ıs 
metten erta kuvvette esmiştir. c<;rfl' 

!)ün tatanbulda hava bulutlu 1 1~ 1 
rüzgAr ıtmaU ~arklden saniyede 8 ~oııe' 
metre hı:!!la Hmlııtlr. Saat 14 te bll:ıc r 
re 783,7 milimetre idi. Hararet eıı ~ 1 s' 
n<'şte 58,4 g6!gcdc 23,4 ve ~n •z 1 ' 
tiırat olarak kaydcdilmlutir. 
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~uGüN_I 
Arap Alemi 

Yazan: Omer Raa DOÖRUL 

G nzetemirin bugünkü sayısında 
The Economist adile Londr:ı

da çıkan siyasi, i.kbsadi bir mecmu
adan naklettiğimiz bir yazıyı oku~·a
taksınız. Yazı, çok mühim mesele -
leri ortaya attığı, Arap alemi de Tiir 
kiycnin komşusu olduğu için dikkat
le okunmıya değer. 
Yazıda açıkça anlatıldığı gıöi A

l'ap alemi, büğün mühim bir tehlike 
ile karşı karşıyadır. Bir taraftan Fi
listine yerle tirilen yüz binlerce Av
tı.Ipalı Yahudi, diğer taraftan Tu-
11lls. Cezayir ve Fasa yerleşen yüz
binlerce A 'TUpalı, Arap alemini, sa
hillerden, çöl içlerine sürmiye ça • 
lışan kuvvetlerin pişdarlandır. Bu KONT CIANO 

'l' AN 

İngiltere • İtalya İtilafı ( 

Roma.· Biran EvVeı 
Tatbikini istiyor 

Ademi Müdahale isinde, f ransız · ltalyan · 
Nokf ai Nazarı Taban Tabana Zıdmıs ! LORD PôRT 

3 

1 .-Elf"K 
-= 

Zincirlikuyu ! 
Yazan: B. FELEK 

Bu isim şimdi bize ya bir otomobil 
kazasının yahut bir cinayet vakasının 
civannı bildirmekten ileri gitmez, bu 
lanıkça bir kır semtini anlatır. Ben 
bununla uğraşacak değilim. 

Zincirlikuyu herhalde vaktile ko
vası zincirle bağlı bir kuyu imiş. Ge
len geçen su çekip içsin diye. Ve o 
kuyuya alem olarak tıpkı Tahtamina 
re, Kemeraltı gibi bir vasıf aramıı • 
lar; 

- Hangi kuyu? diye sorana: 
- Zincirlikuyu! Diyivermişler. 

Adı öyle kalmış. Bu isimde şayanı 

dikkat olan nokta kuyu değil zincir 
\lir. Belki halıi bazı yerlerde vardır: 
Birçok su sebillerinin maşrabaları 

da zincirle bağlıdır. 
)'iizden bütün Arap ilemind Yahu - ~ Londra, 20 ( Husustl - ltalya hükumetinin, lngiliz • f. 
diiere karşı galeyan ve emperyaliz- ~ 
itle karşı isyan vardır. ~ talyan anlaımasını, bir an evvel tatbik mevkiine koymı· 

Acaba bu galeyan ve isyanın ne- BARS ELO NA ya istekli olduğu ve bunun için teıebbüslere giriıtiği 
titesi ne olacak? •• iNE anıaııhyor. 

.ı\:vrupalılar mı Arap lan çöle ata- - D u N y i İtalyah Hf ariciye Ndazın Konlt et iy~lnto I •• •••••••••••••••••••••••••• 
4lklar, Araplar mı Avrupalılan yurt ~ BOMBALANDI geçen ata sonun an evve ngı e 
l'ından ko,•acaklar? ' renin Roma sefiri Lord Pörtü kabul E N T E R E S A N 

~ngiliz gazetesine göre Araplar le- ---o- ettiği gibi aynı mül{ıkat bu sabah ta _ 

de bir takım emarelu bulundu - Sivillerin Bombar.dımanına tekrar edilmiştir. Görüşmelerin ma - HAD 1 SELE R 

'Kantondaki Tayyare 
Bataryaları Sovyet 

Mamulafl lmis ! 

Lakin, bunlar çok olduğu için kim 
se (Zincirli sebil) demeyi muvafık 

bulmaınışhr. O kova ve bu maşrRba 
lar acaba neden zincirle bağlanır. 

Diye kendi kendime düşünür, dumr
dum. Geçenlerde bir iki müşahede 

bu düşünceme cevap ~·erdi: 
Gazetelerden birinde yanyana kon 

muş iki adam resmi gördüm. Alhnda 
bu adamların musluk çaldıklan ya
zılı idi. e Milesectiy • Amerika, 20 

(A.A.) - Olympian sürat kata
n yoldan !;ıkarak Custer nehri
ne yuvarlanmıştır. 160 yolcudan 
50 kişi ölü, 65 yaralı vardır. · 

e Londra, 20 (A.A.) - Lan
cashire'de Vednes - Sür - İrvel 

lıı gibi aleyhlerinde de bir sürü n- hiyeti sıkı fıkı gizli tutulmakla be -
~Yetler vardır. Bugün dört müstakil Karıı Tedbirler 'Alınıyor! raber İspanyadaki vaziyetin görüşül 
~ap memleketi vardır. Irak, Mısır, Londra, 20 (Hususi) - İspanyada düğüne her şeyden fazla ihtimal veri
~lldi Arabistan ve Yemen! istiklale son vaziyet şu merkezdedir: Frankist liyor. Çünkü anlaşmanın tatbik mP.v 
l "1şmıya namzet olan Arap mem- lerin tayyareleri bu sabaha karşı kiine girmesi için İspanyadaki va7.i
tltetıeri ise Suriye, Lübnan ve l\IR- Barselonayı bombardıman ederek yetin tasfiyesi, yani İtalyan gönüllü 
'ttrayi Erdendir. Araplar ara!nnda kırk kadar bomba atmışlardır. Bom !erinin geri çekilmesi icap ediyor. 
lıılıhtiişterek bir dil vardır. Araplar le- baların çoğu denize düşmüş ve bom Mister Çemberlayn, anlaşmayı Avam 

k nehrinde, i~inde 18 kişi bulunan . deki amiller bundan ibaret buln- bardımandan yalnız liman mınta a- Kamarasına takdim ederken, tspan- . 
' bir sandal devrilmiş ve 10 kişi bo- . lltor. Fakat Araplar aleyhindeki a- sı müteessir olmuştur. Facianın kur ya meselesi hallolunmadan anlaşma- .• 
11"11 k d b 1 d . Y• ğulmuştur. • 
l'l.l er de çok kuvvetlidir. Çün ii a - an an az ır. run tatbik mevkiine girmıyecegıne 

1 
• ·• 

~ e Bükreş, 20 (A.A.) - Ba zı 
t' ı saydığımız memleketler bari- Estremadure cephesinde Frankist- söz vermiştL departmanında Recea kasnbasın-
ll!ıdeki Arap ülkeleri İngiliz, Fransız, ler, Cümhuriyetçilerin mukavemeti İtalyanın son teşebbüsü ise, anlaş · . . . 1- . da kudurmuş bir öküzün etını yı-
~ ll·an hakimiyeti alhndadır. Arap- karşısında Penarroya mıntakasında- mayı daha fazla geciktirmiyerek sü- . yen kırk kişi zehirlenmiş ve bun-
~ arasındaki dil birliğine rağmen ki ileri hareketlerini durdurmıya mec ratle tatbikini temin edecek bir çare • lardan beşi ölmüştür. 
b, lllar aarsında içtimai vicdan birli bur olmuşlardır. Frankistler, Penar bulmayı istihdaf eder gibi görün - .-•••• •••• • •••••• • •••••
~ Yahut. irade birliği görülmüyor. royanın kırk kilometre cenubu şarki mektcdir. 
~ lki bunlar yavaş yavaş tekevvün sinde tevakkuf etmişlerdir. İngilterede hüküm sOren kann-
l.t.~llkişaf edecek ve bu inkişaf iler - Frankist kaynaklar, Franko kuv - ate göre, 16 nisan tarihli İngiliz • 
~k~e demin anlattığımız galeyan vetlerinin bütün cephelerde ilerledik İtalyan anlaşmasının tadili, bahis 
,e isyan daha başka bir mahiyet aİft- lerini bildiriyor ve Kastil kuvvetle - mevzuu değildir. 
~~· Belki de o zaman Arap ile- rinin Sagonte • Teruel yolunun her Fakat İtalyanın Libyadaki İtalyan 
~ hoyuııdurktan kurtulacak, ~·ahnt iki tarafından yürüyerek yolun bazı kıtalannı geri almalı:, lngiltere aley 
l\i de hasımlannın tertibatı ma - noktalannda ,8 kilometreden fazta hindeki propagandaya son vermek 
~ak olacak ve bunlann ta:r.yiki ne bir mesafe kat~ttikle:dni ve Frankist gibi hareketlerle anlaşma hüküm1eri
\~tde Arapların büyük ve külliyetli ileri karakollarının şimdi Sarrioııa ni tatbik ettiği görülüyor ve bu da 

kısmı çöle dön~ek. dört kilometrelik bir mesafede bu - iki hükumeti, anlaşmanın tamamile 
l.:ıl lıtı. iki şıktan hangisinin tahakkuk lundu.klannı anlatıyor. tatbikine ay kın gelen sebepleri orta 
\ ~eğini kestirmek kimsenin elin-: Sivülerin bombarclurvınına dan kaldırmak gerekleştirmiye sev -

değildir. kar,ı tedbirler , kediyor. 

~~tekim The Economist te yaptığı İspanyada sivil halkın bombardı • Bu yüzden yann toplanacak olan 
111 neticesinde, cevabı istikbale man edilmeleri meselesini tahkik et- tali ademi müdahale komitesinin top 
~~aktan başka bir ~y yapamı- mek için İsveç, Norveç ve İngiliz bi- Iantısına büyük bir ehemmiyet ve -

lı' taraf mütehassıslanndan teşekkül e- rilmektcdir. 
~~~at Londra ga"Zete~inln tavzih den heyetin yakında Fransanın To - İyi haber alan mahfillere göre 
~~ bir hakikat var ki, o da Arap loz şehrinde birleşeceği hariciye müs İngiltere ile İtalya, gerek ademi 
\i •ııin karşılaştığı vaziyettir. Bu teşan tarafından bugün Avam K.a - müdahale komitesi vasıtasile, ge • 
~ l'etin ne dertte vahim olduğu marasına bildirilm~iir. İki taraftan rek doğrudan doğruya yapacakları 
,t~ sarihtir. Araplık aleminde bu herhangi birinin yapacağı talep üzeri anlaşma ile, İngiltere - İtalya itila 
\ •drak olunduğunu ve anlapldı- ne heyet faaliyete geçecek ve tahki- fının siiratle tatbiki imkanını ha-
\i ~Paçık görüyoruz. Araplık ile- kat yaparak rapor verecektir. zırlayacak surette gönüllüleri ge-
~'rinde bu vaziyeti en az anlayan-
~ • kapı ko~lanmız olan Sari
\ .\taplannın bir kısmı olduğu gö
'~ıyor. Çünkü bu Suriyeli Arap 
~da i§i anlasalar bugiinkü menfi 
~eti almazlar ve akıllannı baş -

Bir Bakışta Dünya Haberleri 

IRLANDA MISIR 
~ toplarlar, i§lerini yoluna koy- lnt•ıhabat Ne+·ıcelen· ~ için kendine uzanan en samimi Kabinede Tadilat 

ri almayı temin edeceklerdir. 
Bu suretle umumi bir anlaşmaya 

varılması ihtimalleri kuvvetlenmek -

tedir. 
Bugün Avam Kamarasında bu me 

:9eleye dair sualler sorulrnu§ ve Mali

ye Nazın Jon' Seymon ile hariciye 
müsteşarı Butler, İngiliz - İtalyan an 
laşması hakkında, evvelce Başvekil 
tarafından söylenen sözlere bir şey ila 
ve edecek vaziyette olmadıklarını an 
latmışlardır. 

Başvekilin de Avam Kamarasında 
birtakım suallerle karşılanması muh 
temeldir. 

Londra gazeteleri hep bu mesele ile 
meşguldür. Umumi kanaat İngiliz -
İtalyan itilafının kuru laftan ibaret 
kalmamasına medar olacak memnu
niyete şayan bir itilafın vücuda geti 
rilmesi saatini. ancak gönüllülerin 
geri çekilmesinin çabuklaştıracağı -
dır. 

Bütün gazetelerin rnütaleaları bu 
esas etrafında dönüp dolaşmakta -
dır. Taymis gönüllülerin kfı.milen, hiç 
olmazsa büyük kısmının çekilmiş ol 
ması lazımgeldiğini anlatıyor. 

Deyli Meyl gazetesi İngiliz hüku
metinin İtalyan - İngiliz anlaşmasın
da en ufak bir değişiklik bile yapma 
yacağını yazıyor. 

Deyli Eksprese göre gönüllüleri ge-~elini kavramakta tereddüt gös
.,lerdi. 

~Plan uyandırmak için :hariçteıı 
\~en bu seslerin, umaru ki, tesiri 

"-olur. - · 

•it Alman, Meçhul 
~Clhısla~ Tarafından 

Dublin, 20 (A.A.) - Jrlanda inti
habatında şimdiye kadar .alınan neti 
celere göre, Devalarea partisi 66, 
Kosgrav partisi 39, müstakiller 7 ve 
işç;iler de 5 mebusluk elde etmişler
dir. 

Kahire, 20 ( A.A.) - Mahmut Pa- ri almak meselesi yeniden gecikme le 
§a kabinesinin mevkii tar.sin için re yol açarsa, İngiltere hükumeti, t
yapılmakta olan miizakereler netice- talyanların ileride muharebeye fii -
lcnmi§tir. Kabinede tadilat yaparak len iştirak etmemeleri şartile anlaş
Mahir Paşa partisinden de bazı kim-

1 
mayı tatbik mevkiine koymayı ka -

seler alınması derpiş edilmektedir. bul edecektir. 

INGILTERE 

' EKMEK Konferansı Kızdhaç iTALYADA 
1 

-0-----

Bentlerin Yıkılmasından 
Japonlar Mesul Tutuluyor 

Nevyork, 20 (Hususi) - Uzak Şark 
tan gelen son haberlere göre, Japon 
kuvvetleri Yangtse nehri üzerinden 
Hankava doğru ilerlemekte ve Hota
şen kasabasına girdiklerini bildir
mektedir. Burası Çin umumi karar
gahının 240 kilometre şarkındadır. 

Bununla beraber Japonlar, Yangtse 
nehrinin kabarması yüzünden güçlük 
çektiklerini de itiraf etmektedirler. 

Hankava karşı şimalden yapılan 

askeri hareket tamamile durmuş ve 
Japon mühendisleri, Sarı nehir sed
lerinde acılan rahneleri kapatmaktan 

Çeşmelerden musluk söküp çatan 
adam zincirsiz olsa sebilde maşraba 
bırakır mı? 

Demek zincir her zaman olduğu 

gibi bir inzibat kaydi olarak kon -
muş. Göği.islcrimizdeki saat kordon 
lan, belimizdeki anahtar zincirleri de 
ayni mülahaza ile konmuş değil mi
dir.? 

Kova gibi, maşraba gibi, saat gi
bi, anahtar &ihi kulpu olan şey)erin 
zincire bağlanması miimkün. L&kin 
kaybolan, yanlışlıkla alınan, dalgın 

lıkla cehe giren şeyler yalnız bun -
Jar değil ki; 

Bir vapur idare!linin i letmesi1e a-
ümitsiz olduklarını söylemiye başla- • 

Ii'ıkadar bir arkada ım hana bir gfin 
mışlardır. 

zincirle bağlı maşrnbalan göstere • Tokyodan gelen haberlere göre bir 
rek dedi ki: 

Japon tayyaresi, Haynan adasındaki Ah 
1 

d k. • ,_ 
• w • • • - , vapur ar a ı 5er\'I!I taKım-

Çın bataryalannı tahrıp etmıştır. 1 d k Ih 1 d . . 1 k' . nnnın a u u o sa a zıncır ese • Bundan b.nşka .Japon tayyareler.ı, Fu~ _ Gü1U tük 
kiye eyaletinin merltezi olan Fuçeu' - • ş . · . . 
d k . t · d k 1 d Ve bu hır ıkı miişahede hana zinei-a ı ersaneyı e yı mış ar ır. . • . . • .. 

J h . . . . .. .1. b rın mantıkı ,·e ıktısadı luzumunu an apon arıcıyesının mumessı ı u -
1 

u b d ' ı dil Y• o J attı. gun u a anın ışga e eccgını, a-
Timarhanede delilerin bağlanma

ponyanın bu maksadını Fransaya bil 
sı u~ulii kaldırılalıdanberi zincirler dirmiyc mecbur olmadığını, işgalin 

askeri müesseseleri istihdaf ettiğini iş~iz kalmış sanıyordum. Halbuki in-
celirlerse iş bulunacak. 

söylemiş ve Kantondaki tayyare ba-
taryalarının hep Sovyet mamulatı ol
duğunu ilave etmiştir. 

Hankeo, 20 (A.A.) - Çin hükume

L! 

lngiliz • Alman 
ti namına söz söyıemiye salahiyettar Ticaret Müzakereleri 
bir zat, bendlerin Çinliler tarafından 
yıkıldığı hakkında Japonların çıkar

dıkları şayiaları kati surette yalanla
mış ve bu yıkılmıya Japonların ka
radan ve havadan yaptıkları bombar 
dımanlann sebep olduğunu tasrih et 
miştir. 

Paris, 20 (Hususi) - Bütün Fran 
sız gazeteleri İngiltere - İtalya an -
laşmasını tatbik mevkiine koymak 
için vukubulan son teşebbüsten bah
sediyorlar. 

Jurnal gazetesine göre Çember 
la~".nın hedefi, ademi miidahale hah 
sinde Fransa ve İtalya noktainaza
rını uzlaştırmaktır Çünkü ita)ya
ile Frnnsamn hu mesele iizerinde
ki düşiinccleri, i:\lussolininin dedi
ği gibi taban tabana zıttır. 
Fakat Çemberlayn bu ziddiyeti 

kaldırmaktan ümidini kesmemiştir 

Berlin, 20 (A.A.) - Birkaç hafta 
evvel Berlindc başlanarak Pantkot'
ta tatilleri sebebile tehir edilen İn-
giliz - Alman ekonomik görüşmeleri
ne, Londrada yeniden başlanmıştır. 
Bu sebepten dolayı, Alman Har~ciye 
Nezareti gnel direktörlerinden Vil i
le Ekonomi Nezareti erkanından Beg
gman, bu akşam tayyare ile Londra
ya hareket etmişlerdir. 

Balta ile idam 
Berlin, 20 (A.A.) - Alman istih • 

barat bürosu bildiriyor: 
Vatani hiyanet cürmünden dolayı 

idama mahkum edilmiş olan dört ki 
~i, balta ile kafaları kesilmek sure -
tiyle idam edilmişlerdir. idam edi -
lenler, üç kadın ile bir erkek olup 
askeri esrarı teslim etmekte olduk -
ları ecnebi memleketlerdeki komü -
nist memurların yardımı ile cenubi 
Almanyada bir komünist teşkilatı vü 
cude getirmeğe teşebbüs etmişlerdir. 

Deyli Ekspreı muhabiri mevkul 
~yeraya Kaçmldı 
\b~ 20 (A.A.) - Çeteka ajansı, 

Londra, 20 ( A.A.) - ispanya, Çin 
ve Japonya murahhasları da dahil ol ı Berlin, 20 (A.A.) - Deyli Ekspres 

H••k" H lk F d k" 1 k H 1 M•• Ed 1 1 gazetesinin muhabiri, karısı ve bir 
\~ ~ tebliği neşretmiştir: 
<~ Ubı Bohemyada Prachatice mın 

1 
~ rı.'ll.d.a Bavyera hududuna yakın 

~lı:.tada kain Horni'de' 12 hazi -
tıqtı l'lhindenberi B. Jozef Şmit is
~?ir Alman vatandaşı, akraba
'~ ınde yaşamakta idi. Bu adam, 
~E!0lup 38 yaşındadır ve aslen 
~ Şraı:ıa kain Şnelzöf'lidir. 
~~ ~it, Bavyerada tevkif edilmek 
~,~ne maruz bulunduğundan 
\ ~~a?aki akrabası nezdine ilti -
\- )41- lşıı, 17 haziran tarihinde ge-

>ıı.t 13llla doğru akrabasının evin
~u~akta olduğu tavan arasında 
\ ~~l'a bir takım eşhasın taarruzu
' l?rı.ı§tır. Bu eşhas kendisini ya 

far 'Ve zorla Bavyeraya gö • 

mak üzere Sen - Jan sarayında dük 1 t • • caat • 
dö Gluçester tarafından açılan 16 ncı , • U ume I a ı n e a ar 1 IS erıne ura ıyor • Alman fotoğrafçısı, dün Yahudi a-
beynelmilel kızılhaç konferansına , • leyhtarı yazılarla kapalı Yahudı dük 

60 memleketin murahhasları iştirak Roma, 20 <A.A.) - Havas Ajansı muhabiri bildiri- J>iğer taraftan korporasyonlar nazın, ekmekçiler kanlarının fotoğraflarını alırken po
lis tarafından tevkif edilmiştir. İngi-etmişlerdir. Dük bu münasebetle yor: Ha,·ai şerait dolayısile buğday rekoltesindeki korporas~·onuna müracaat ederek bunların mesuli-

' llz gazetecisi ve karışı, üç saat sonra demiştir ki: "Yakın tarihte beynel - azlık neticesi ortaya çıkan ekmek meselesi, hüküme- yet hislerini kendilerine hatırlatmı~ ve halka "miim-
milel kızılhaçın bugünkü kadar la - ' tin nazarı dikkatini çekmekte devam ediyor. kün olduğu lmdar az paraya taamı lezzetli bir ekmek serbest bırakılmış ise de fotoğraf ma-

t kinesi ellerinden alınmış ve otomo-zım olduğu bir devre tesadüf etmek . Zimamtlarlar, iki şık karşısında bulunmaktadırlar: temin etmek:, mccburiytinde buhır.Juklarını bildir-
billeri de müsadere edilmistir. güçtür. Modern muharebe metotları Ya altın tcdiyatı ile yabancı memleketlerden huğ- mi::tir. , 

nın ortaya çıkardığı yeni muharebe day satın almak ve bu suretle vücude getirilecek al- Yahuclilerin kıya/eti 
kurbanları olan kadın ve çocuklarla tın stokunu azaltmak, OtarJİ Politikası Salzburg, 20 (A.A.) - Sulzburg e-
müdafaasız insanları himaye etmek 

1 
Veyahut da buğdaydan başka diğer hububat unla~ Roma, 20 CA.A.) - İtalya, her sahada tam bir o- yaleti polis direktörlüğü, bir emirna-

için kızılhaçın bütiin kuvvetleriyle 
1 rındnn fazla miktar konularak yapılan daha aşağı tar~i politik&sını takip etmiye mütemayil görünmek- me ile Yahudilerin Alp memleketlc-

çal1§77laSı tazım gelmektedir.,, • kliteli bil' elauekle iktifa etmesi için yeniden halkın tcdir. Bu suretle )'eni küçük para basmak için, şim- 1 ri elbiselerini giymelerini menetmiş
.....,_.,.....,....,......,,..... _ _,.,,,..........,.,..........,!!!!!"!!!_.. ı fcdaktırlık hissiyatına müracaat eylemek. diye kadar h11riçten ithal edilen nikel yerine, ak.mo- 1 tir. Bundan böyle, Yahudiler, ezcüm-
türmüşlerdir. Vaka mahallinde görü : Son haftalar zarfında bu yolda ekmek yapılması nita denen ,.e içinde bilhassa paslanmaz çelik bulu- le, kısa meşin kilot. tirol cepkenleri. 
len izler, Şmit'in mutaarnzları tara -

1 
için bazı tecrubeler yapılmıştır. nan yerli bir halita kullanacaktır. • tirol şapkalan ve kadın ve erkek yer-

~&n yM~~rm§~~~nn~~~ ·~9 1im~~k~~~üm~rig~m~~~ 
mektedir. !erdir. 
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·~ahkerrıelerde 
Ucuz BDr Tuvalet 

Kadın Köıesl Radyo 
Can Ciğer Arkadaşını 

Oldüren Tesviyeci 
Rakı Şişeleri Biribirini Takip 
Edince lş Zıvanadan Çıkmış 

iki Adliye l,inde 
Sürat Rekoru 

Masa~n 
lstanbol Radyosu 

ÖGLE NEŞRiYAT!: 
12,30: Pllıkla Türk musikisi, 12,50 : 

hadisenin seyrini anlatmıya devam 
etti: 

- Rakıyı içtikten sonra Enver ta
bancayı belinden çikardı. Havaya at
mak istedi. Ben tabancanın üstünden 
tuttum ve yalvardım: 

Kan·tarcılar lıinln Hazırlık 
ve istintak Tahkikatı 

Bir Haftada Tamamlandı 

• 
Re•imcleki tUtJalet ma6a•ı 

hem çok ıık, hem de pek mo

dadır. Bu ıekilJe bir maaa e11-

dc gaz •andıklarından i•tenil· 
Jjği gibi yapılarak üzerine Far

balalı ve plili bir kröton örtu 
geçirmekle meydana gelebilir. 
Ôrtünün üzerine koyacağınız 

bir ayna ve tuvalet eşyalarınız 
için de bir cam, ma6ayı zen• 
ginleıtirir. Bütün ev eşya$! bu 

Adliyemizin yavaş işlediğinden 
muhtelif vesilelerle şikayetçi olduk. 

1 

Son zamanlarda vaki olan ve halkta 
tabii bir heyecan ve alaka uyandı -
ran iki esrarlı cinayet hadisesinde ad 1 
liyenin gösterdiği süratten bahsetme 1 
yi çok zevkli bir vazife sayarız. Bu sü j 
rat, bütün dünya adliyeleri için bir I 
sürat rekoru teşkil edecek mahiyet-

1 tedir. 
Bir hafta evvel Kantarcılarda Ah- prensiplerle ha~ırlanır•a, gÜ· 

Havadis. 13,05: Plfıkla TOrk musikisi· 
13,30: :Mu~tellf pltik neşriyatı. 14,00: 

Son. 
AKŞAM NEŞRiYAT! : 

18.30: Plfıkla dans musikisi. 19.15: Kon 
ferans: Üsküdar Halkevl namına: RcceP 
Çekle; (Gençlik ve spor). 19.55: Borsa hll 
berlerl. 20.00: Sant Ayarı: Grevnic; ras:ıt
hanesinden naklen. 20,02: Vedia Rıza ,., 
arkadaşlan tarafından Türk musikisi ,,e 
halk şarkılan. 20,15: Semahat. (İstanbul 
radyosu okuyucularından) 20,45: Ha~ 
raporu 20,48: Ömer Rıza Doğrul tarafın 
dan arnpçn s5ylev. 21,00: Hikmet Rıza ,,e 
arkadaşlnn tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları. 21,45: ORKESTRAı 22,1ı>: 
Ajans haberleri. 22,30: Plfıkla sololar 
Opern ve operet parc;nlnrı . 22,50: Son bll 

berlcr ve ertesi günUn prosramı. 23,00: 
Son. 

Müddeiumummk iki gün evvel, fe 
ree Kasımpaşada bir meyhanede işl~ 
inen cinayetin tahkikatını bitirdi. Geç 
\•akit, suçlusu Alaattin Kanözü Sul
tanahmet sulh birinci ceza hakimi -
ne vererek sorgusunu yaptırdı ve tev 
kü kararını aldı. Hakim Reşit evve
la suçlunun hüviyetini tesbit etti. 332 
doğumlu Abdullah oğlu Alaaddin Ka 
nöz İstanbulludur. Havuzlarda tes -
viyeci olarak çalışmaktadır. Bundan 
sonrn hakim ilk sualini sordu: 

- Bırak Enver, burada atılmaz de 
dim. Ve elinden aldım. Cebime koya 
caktım. Bu defa o tabancaya sarıldı. 
Namlusundan tuttu. Vereceksin, ver 
miyeccğim şeklinde münakaşa ve çe 
kiştirme haşladı. Bu esnada da ta -
banca patladı. Enver yere düştü. 
Ben de kÔrkumdan elimden tabanca
yı yere bıraktım. Bu sırada Murat ap 
desthaneden çıkıyordu. Enverin ya
nına sokuldu ve haykırdı: 

met Nuralın fabrikasında bir facia zel, sıhhi ve temiz bir yuva 
oldu. 60 yaşındaki bekçi Şevki ame- insana pek ucuza malolur. 

Ankara Radvo~u 
ÖGLE NEŞRiYAT! : 

12,30: Karışık plfık ncşriyııtı. 12,ı50 : ~denEl~rirliMansurtarahndan iple~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• 
YENi NEŞR1Y AT : Plfık: Tilrk musikisi ve halk şarkıları 

13,15: Dahlll ve harlct haberler. 
AKŞAM NEŞRiYATI : 

- Cumartesi günkü hadiseyi an -
lat bakalım, bu iş, nasıl oldu?. 

Suçlu titriyen bir dille hadiseyi 
yavaş yavaş anlattı: 

- Bay Reis, ölen Enverle beraber 
Havuzda çalışıyoruz. Enver gayet sa 
mimi bir arkadaşımdır. Yediğimiz ay 

- Ay, yerde kan var .. 
Ben de baktım. Hakikaten Enverin 

ağzından, burnundan kan akıyordu. 
Muratla beraber karakola koştuk. 
Kimse yoktu. Karşıda oturan bekçi
ye vaziyeti anlattık. Ben korkmuş -
tum. Dayımın evine gittim. Onlar ı\
daya gitmişler, kapıyı bana Azize ah 
lam açtı. Ben bahçeye indim, taban
camı bir kağıda sararak bir fıçının 
altına sakladım. Sonra hadisenin ol
duğu kahvehaneye döndüm. Polisler 
kapıyı tutmuşlar. Beni tanımadıkla 
rı için içeriye bırakmadılar. Ben so
kakta kaldım. Polisler Muradı mer
kezo götürüyorlardı. Ben de kendi -
!erini takip ettim. Merkeze girdim. 

Hakim dosyayı okudu tekrar sor -

du: 
- Poliste verdiğin ifade doğru mu 

dur?. Suçlu cevap verdi: 
- Evvela korktum. Tabancayı ben 

almadım, dedim. Sonra hakikati itiraf 
ettim. 

boğulduktan sonra 120 hararet dere
cesindeki kazana atılarak öldürüldii. 
Müddeiumumilik tahkikata el koy
du. Cinayet dört meçhullü bir mua
dele halinde iken müddeiumumi Hik 
met Onatın dircktifile ve muavini Or 
hanın isabetli çalışmasile cinayetin 
faili ortaya çıkanldı, cinayet delille
ri toplandı. Suçlu dördüncü sorgu ha 
kimliğine verildi. Bu suretle bir hnf 
ta içinde hem esrar perdesi yırtıl -
dı, hem de hazırlık ve istintak tahk:.
katı tamamlandı. Dün de iddianame 
suçluya tebliğ edildi. Kanun müd -
deti olan üç gün sonra suçlu hareketi 
nin hesabı görülmek üzere ağır ceza 
rr,Uıkemesine verilecektir. İddiana
meye göre suçluya ceza kanununun 
450 inci maddesinin (8) inci bendi -
nin tatbiki istenmiştir. Bu da idam 
cezasıdır. Bir hafta sonra muhake

mesi başlıyacak, alınan tertibata ba
kılırsa bir ay içinde muhakeme neti
celenecektir. 

Düne kadar bir cinayet dnvasmm 
normal müddeti üç, dört seneden ek 
sik değildi. Bu suretle cinayetin iz
leri siliniyor, heyecanı dağılıyor, ce
zadan beklenen netice sıfıra iniyor

............................... 
İ Bir Hint Fakirinin 1 
İ Hünerleri j 
* * 

Hakim şahit Ahmedin ifadesini o
kuyarak suçluya son bir sual daha 

du. 
Gerek Kantarcılar hüdi5esinde ve 

gerek ayni sıralarda zihinleri m~ş -
gul eden Büyükdere - İpsala cinB.i'et
lerindc gösterilen sürat ve uyanık -
lık, adliyemizin günü güniine vazife 

sordu ve: 

KALEM - Bu aylık sanat ve ede
biyat mecmuasının dördüncü sayısı 

çıkmıştır. 
İNSAN - Yeni bir fikir v sanat 

mecmuasıdır, 3 üncü sayısı dolgun 
mündcrecatla intişar etmiştir. 

ESRARLI ADA - (Birinci kısım -
Hava Kahramanlan) - Meşhur Jül 
Vern'den Fehmi Baldaş tarafından di 
limize çevrilmiş, seyahat ve macera 
romanıdır. 

DEMİRYOLLARI DERGİSİ - Bu 
fenni derginin Haziran nüshası çık
mıştır. 

Ailemi Arıyorum 
Dramanın Rabeş köyü ahalisinde

niz. 32 yıl evvel beş yaşında iken 
dayım Mümin tarafından Drama mu 
hasebecisi Asıma evlatlık olarak ve
rilmişim. Annemin ismi Hatice, ab
lamın Cemile, erkek kardeşimin is
mi Hasandır. Annem ölmüştür. Kar
deşlerim Türkiyeye hicret etmiştir. 

Nerede iskan edildiklerini bilmi
yorum. Bilen varsa Beşiktaşta Has
fırın caddesinde Akmnz çeşme soka
ğında 1 No.da Emineye bildirmeleri. 

Oğlumu Arıyorum 

18,30: Plfıkla dans musikisi, 19,15 Tiirlt 
1 

musikisi ve halk şarkıları (lilkflle 
Rıza ve arkadaşlnn) 20,00: Saat Ayarı ve 
anıpc;a neşriyat. 20,15: Türk musikisi .,e 
halk şarkıları (Nermin ve arkadnsıarı) 
21,00: Sıhhi konuşma (Dr. Fahriye Ş!lll 
nck, Çocuk hasUılıklnn miltchn"~ıSl. 21· 

15: Stndyo Salon orkestrası. 22,00 ,.. 
jans haberleri, 22,15: Ynruıki progrıııı1 

ve isUkHll mal"lı. 
SENFONİLl•:R: 

20.45 Bükreş: Smfonik radyo orkestr:ıSl 
(Rog:ılskinln idaresinde) 21 Uypzlg: şıır 
kılı senfonik konseri. 
HAFİF KONSERI ... ER: 

7.10 Berliıı kısa dalgası: Sabah kot'..SC", 

rl (8.15: Keza). 12 Berlin kısa dalga~ 
Hafif musiki (13 ve 14.15: Devamı). t3.2 
Bükreş: Giorgcn orkestrnsı. 17.45 acrtill 
kısa dalgası: İş sonu konscrl. (18.50: J{~ 
za). 18.30 Peşte: Radyo orkt>.slrnsı. 19·

1 

Varşovo: Fransır. eserlerinden korısd' 
19.15 BükrC$: Plfık konseri. 20.30 Va~ 
vn: KilçHk orkcslrn. 20.30 Prag: 0~1' 
vnls ve sercnııdlnr. 21.05 o~travn: ~oı c;ı 
konseri. 21.30 Peşte: Radyo orkeStrlD. 
(B. Korsnkov). 21.30 Bertin kısa dıı1g:ıSl: 
Büyük orkestra konseri. 22.10 varso~;; 
Şarkılı konser. 22.45 Berlin kısa daıgs 
Küçük l•onscr. 22.45 Biikrcş: Plfık J<Oll: 
ıocri. 23.30 Vnrşovn: Plfıkla klAsilt ırıus! 
ki. 

ODA MUSİKİS\. 
20 Varııova: Oda muııiklsi konscrl

RESİTALLER· . ~ 

9.45 Betlln kiııa dalgaS1: Alınan şıır9• 
tarı. (11.15 Şarkılar). 16.30 Berlin ~ ş.1t 
dalgası: Zimb:ıt musikisi. 17 Varsova c-O 
1 ~·P 

n gider. Hatta ikimiz ayni ustaya ve 
ayni modelde ayakkabı yaptırdık. Cu 
martesi günü öğleden sonra paydos 
yaptık. Beraber aşçıya gittik. Ye :. 
mck yedik. Sonra bir gazinoda kah
ve içtik. Yemekte içki kullanmadı1<. 
Gazinoda Muradın yanına oturduk. 
Üçümüz kağıt oynadık. Saat on yedi
ye doğru Enverle beraber bizim eve 
gittik. Pazar giınü Murat ta dahil ol
duğu halde üçümüz Adaya gezmiye 
gidecektik, annem, dolma, köfte ha
zırhyacaktı. Eve bunlann hazırlan•p 
hazırlanmadığını sormıya gitmiştik. 

Tekrar kahvehaneye döndük. Mur.:ı
dı aldık. Üçümüz aşçı dükkanına git 
tik. Enverle ben birer şişe rakı al -

dık. Aşçıda iki şişeyi içtik .• Yemek 
parasını da Murat verdi. Tekrar kah 
vehaneye gidiyorduk. Murat Kasım
paşa deresi bakkalından bir şişe ra
kr daha aldı . Onu da içtik. Tekrar ga 
zinoya gittik. Ahmcdin yanına otur 
du"k. Enver hepimize dört kahve ıs
m::rrladı. İçtik. 1Enver ısrar etti. Bir 
şişe daha rakı alacağım dedi ve dışa
rıya çıktı. Rakı almış. Bize gazino
nun bahçesine çıkalım diye işaret et
ti. Evvela ben sonra Ahmet, sonra da 
Murat bahçeye çıktık. Bahçe karan -
lıktı. Enver şişeyi açtı, ağzına dik
ti. Ben de bir iskemle alarak yanına 
oturdum. Ben altı liraya bir tabanca 
almıştım. Üç lirasını Enver bana ö
dediği için bu tabancayı müşterek kul 
}anıyorduk. Öğle üzeri eve gittiği
mizde ertesi gün Adaya gideceğim:z 
için Enver tabancayı aldı ve beline 
soktu. 

- Bak, dedi, sen tabancayı alm!~
sın, sağ cebine koymuşsun. Sonra çı 
karmışsın. 

Suçlu bu şehadete itiraz etti: 
- Doğru değildir. Ben fabancayı 

cebime koymadım. Koymak isterken 
patladı. İçinde beş kurşun vardı. De
di. 

Hakim kararını vermeden evvel 
suçluya şöyle hitap etti: 

görmesi imkanları bakımından se -
vinçle karşılanacak bir hadisedir. '1-
Cüm'h.uriyct Miiddeiumumisi Hik -
met ve arkadaşları, sürat imkanlan 
bakımından gözümüz önünde yeni ve 
çok ümitli bir ufuk açmışlardır. 

Fakir Parkek 

Ilint fakirlerinden Parkek, 
Londrada çok ş.:ıyam hayret ma
rifetler yapıyor. Bu adam kafa
sının iizerinde durmakta ve öy
lece düşünmektedir. Ayni adam 
biitün vücudüniin ağırlığım çe
nesine ve göğsiine dayayarak 
ayaklannı yiikseltmekte, fakat 
hu vaziyette ancak beş dekika 
durabilmektedir. Onttn bu tec
rübeleri yapması i\in 12 gün o
ruç tutmasl icap ediyor. Bu 
Hintli bütün Ingiltereyi dolaş
makta ve marifetlerini her yer
de halka göstermektedir. 

Manastır vilayeti Florina muhacir 
!erinden Süleyman oğlu lbrahimden 
umumi Harptenberi haber alınama
mıştır. Bilenler varsa Adapaı.arında 

l(. Hocazade mahallesinde Değirmen 
sokağında 5-1 No. da anası Şefika~a 
bildirmeleri. 

Gören bilen var mı? 

l:ılı konseri. 18.30 Berlin kısa dnlg~ ·
1
()11, 

çük keman konsr.ri. 18.40 Prag: ViYO ıct"' 
sel sonntlnrı. 18.40 BratisUıva. Keın11~. 
seri. 20 Berlin kısa dalgaSl Şarkılı ur'' 
tali. 20.15 Bükrcs: Soprıın ve tenor 'IS' 
tından şarkılar. 20.30 Bratisli'tva: Silt' 
hav:ıları. 23 Var.şova: Şarkı resitali· 

DANS MUSİKiSİ: ıU· 
18: Varşo\'ll 22.45' Peşte. 23.30 T~ 

- Yazık değil mi, canciğer bir ar 
kadaşını karntopraklara verdin, me
deni bir şehirde aklı başında olan bir 
adam tabanca taşır mı?. Dağda ols:ı
nız vahşi hayvan korkusile taşınabi
lir. Bir insan kaç senede yetişir?. 

Ali Rıza Karısı 
Yano~ayı da 
Oldürdü mü? 

/' GAiP ARANIYOR ' 
Aslen Maearistanın Budapeş

te kasaba.c;ından olup bundan 
yirmi sene evvel Türk olan Ya
ni Koli, namı diğer Mehmet 
Takyeddin kocam olup kendisi 
dört sene evvel bırakıp gitmiş 
ve şimdiye kadar hayat ve me
matındnn haber alamadığım ci
hetle kendisini bilenlerin adre-

Hakim Reşit burada sordu: 

- Adaya insan avına mı gidecek- Bundan sonra: 
tiniz. Bir tabancayı iki kişi kullanır -Oğlum, seni tevkif ediyorum. 
mı?. Al jandarma bunu, dedi. 

Suçlu bu sualleri müsbet bir ~e - İki jandarma Alaaddin Kanözü tev 
kilde karşılıyamadı, sustu ve ~onra ı kifaneye götürdüler. 

• ... .. .............. rıı ıH•wn nuırnı muuımıu '111 ıtuti11! 111 'ılt ıu ıuı ıu um unW"tıını •·-----~ 

Y ANKESICILIK: DİLENCİLİK: 

Para Çantasını 
Almış Tekrar 
Yerine Koymuş 
Polis dün meşhut suçlar müddeiu

mumiliğine bir yankesicilik suçlm;u 
verdi. Sabıkalılardan İbrahim dü:ı 

Aksaray pazarında alışveriş eden Fal 
ma isminde bir kadının cebine elini 
atmış ve çantasını almıştır. Fatma 
cebini yoklayınca çantasının uçtuı;u 
nu görmüş ve hemen bağırmak ister 
ken İbrahim elçabukluğile çantayı 
tekrnr kadının cebine koymuş ve: 

-Bnyan ne bağırıyorsun, çantan 
cebindedir, demiştir. 

Fakat kadın yakasından yapışmış 
ve kendisini polise teslim etmistir . . 

Bir Hafta Karın 
Tokluğuna 
Yolda Çalışacak 
Sultanahmet sulh birinci ceza mah 

kemesi dün bir dilencilik iddiasını 

tetkik etti. Suçlu İnegöllü 30 yaşla

rında Fatma isminde bir kadındı. Po 

lisler Fatmayı dilenirken cürmümcş 

hut halinde yakalamışlar. Hakim suç 

lunun hüviyetini tesbit ettikten son 

ra suçluya: 
- Anlat bakalım, kızım, niçin di

lencilik yaptın, ayıp değil mi? Dedi. 

Fatma anlattı: 

- Bay hakim kocamla aram açık. 

On gündenberi polisi, jandarmayı, 
efkarı umumiyeyi işgal eden ve Ha
cıosman bayırında başlıyarak lpsala
cla üç ölümle biten facianın bütün 
esrarı çözülmüştür. Çifte cinayetin 
katili ayni zamanda öldüğü için fa -
cianın adli safsası da nihayet bulmuş 
gibidir. Filhakika müddeiumumilik 
tesviyeci Ali Rızanın eski karısı Ya
nolanın Petürge taraflarında bulun
duğunu haber aldığı için kendisini a
ratmaktadır. 

Yanolanın Muhittine gönderdiği 

mektupların hlç birisinde iışıkını es
ki kocasını öldürmeye teşvik edici 
bir cümle kullanmadığı tesbit edildi
ği için Yanolanın aranması ancak ha 
disenin tenevvür edilmesi içindir. O
nun kocasından boşandıktan sonra 
bir gençle sevişmesi adli takibatı i -
cap ettirecek mahiyette görülme -
mektedir. Diğer taraftan Yanala ve 
iki çocuğunun da Ali Rıza tarafın -
dan daha evvelce öldürülmüş olma -
sı ihtimali de kuvvetlenmektedir. A
li Rızanın hadiseden üç gürt evvel 
tanıdıklarından bir aileye uğradığı 
ve onlar kendisinden Yanolayı sor-

Suçlu Sultanahmet sulh üçüncü ecza 
mahkemesine verildi. 

Beş çocuğum var. Bunlar yetişgence dukları znman: 
- Onları artık bana sormayınız. 

DÖVÜSME: 
25 Lira Para Cezasına 

Çarpıldı 

Ben Yanolayı öldürdüm, çocuklarını 
da boğazladım, dediği söylenmekte
dir. 

Yanolanın hiç bir rolü 'yoktur. Meh
met Lütfi sır!, otomobili elinden a
lınmak için öldürülmüştür. 

lpsaladan henüz tahkikat dosya -
sı suretleri gelmemiştir. Yalnız ci -
nayetlerde vasıta olarak kullanılan 
otomobil karadan lstanbula getiril -
miş ve dün Emniyet ikinci şube mü 

dürlüğünde müddeiumumi Hakkı 
Şükru ve Sultanahmet Sulh bi -
rinci ceza hakimi Reşit tarafından 
otomobilde ve içinde bulunan Ali Rı 
zaya ait eşya üzerinde keşü yapıl -
mıştır. Otomobilin şoför yerinde kan 
ve şoförün önündeki camda da kur

şun izi tespit edilmiştir. Ali Rızanın 
cebinden 15 lira kadar para, eldiven 
ve iki de not defteri çıkmıştır. Müd
deiumumi Hnkkı Şükrü bu defter -
leri tetkik etmektedir. Otomobil dün 
geç vakit sahibine teslim edilmiştir.• 

Müddeiumumilik tahkikat esnasın 
da tevkif edilen Eskişehirli Sevim -
Sabriyenin hadise ile bir ilişiği ol
madığını tahkik ettiği için dün sor
gu hakiminden serbest bırakılması 

hakkında karar almış ve derhal ser
best bırakılmıştır. 

' sime bildirmelerini insaniyet 
namına dilerim. 

Arnavutköyü Sekbanlar so-
kağı Celal Paşa köşkü N o. 3 de 
Abdullah kızı Firdevs. 

Evlenme 
Merhum general Hüseyin Sabri 

torunu ve topçu Albay mütekaidi 
Halit Aruoba'nın küçük kızı Sabiha 
ile merhum General Hüseyin Hüsnü 
torunu Hariciye emekli memurların 

dan tekaüt M. Fuat Aktalay'ın oğlu 
Denizbank Denizyolları memurların 
dan Şahap'ın evlenme törenleri yük
sek ve güzide aile toplantısiyle Park 
otelinde yapılmıştır. Yeni evlilere 
saadetler dileriz. 

VE FA T 
Sabık maarif müfettişi ve Haki

miyeti milliye yatı okulu direktörü 
halen lstanbul 29 uncu ilkokul baş
öğretmeni bulunan Nuri Durusoy 
20-6-938 pazartesi günü rahme -
ti rahmana kavuşmuştur. Cenazesi 
bugün saat 12 de Kocamustafapaşa 

Sünbülefendi camiinden kaldırıla -
caktır. 

ve kızdırlar. Hepimiz aç kaldık. Her 

çareye başvurduk. Her yer yüzümü -

ze kapandı. Ölmemek için dilenmek 
ten başka çare kalmadı. Çocuklarımı 

dilenciliğe sevkedemedim. Baştan çı 

karlar diye korktum. Kendim bu işi 

yaptım. Beni affediniz. 

Eğer bugün de Petürgeden ve Ma
latyadan Yalonanın bulunduğu hak· 
kında haber gelmezse bu son ihti • 
malin de üzerii-ıde durulacaktır. Yal 
nız aliıkndar adliyeciler Yanola ve 
çocuklarının. öldürülmesi ihtimalini 
çok uzak görüyorlar ve şimdiye ka
dar cesetleri yurdun· bir tarafında 
muhakkak görülürdü diyorlar. 

M. M. Vekaleti Hava Müsteşarhğından: 

s~ 

Üniversite Kitabe\'İ 
Ankara caddesi, 72 - İstanbul 

Yeni çıktı 
G. Keuler 

iÇTiMAiYATA 
BAŞLANGIÇ ı 

(Tercüme eden: Doçent pr. 
F. Fındıkoğlu) 

272 sayfa 135 kurUŞ· 

M AH K1 E M E 
IÇTIHADLARI 

Fasikül: 1 ·rıde 
b-tanbul Hukuk FaküıteS• 91 

O. Profesör M . Reşit B~lg~ıı· 
tarafından çıkarılan Pratık iÇ" 
kuk mecmuasının MahkCJlle er 
tihadları •kısmı ayrı oıa:ra~: fıı• 
re başlanmıştır. Her ay. bı ıc11· 
sikül çıkacaktır. Bcherı 8 UJ"' 
ruştur. Birinci fasikülün Jll 
derecatı: ~J.11 

1) Usul Hukukunda hal' 
suiistimali, 1ıı 

2) lhtiyati tedbirle icra~ 
.. ____ tehiri. o ~ 

• ll' 

lstanbul asliye mnhkcnıcsı tıli' 
ticaret dairesinden: Necnti pe~ ~ 
tarafından Haliçte Süreyya P~<' 
sucat fabrikası muhasebe 5~ ıı .< 
memur Safa Nafi aleyhine bı~ toı 

··crctı ı liranın faiz avukatlık u ıı'I 
narııı ı 

nat ve mahkeme masra .,9tı 
sili hakkındaki davanın cere. 
den muhakemesi sırıısında: .~;ı 

f . in 1 
Muddaalcyh Safa Na ın ı; b. acrı . .,., 

gahının meçhuliyetine ın ~W , 
tabının ilanen icrasına ve93S ~ 
için tayin olunan 30-6-- eıtı": &' 
şembe günü saat 10 da .. g delt', 
takdirde mübrez senet zır•~1r,ee t 

zasını kabul etmiş add\,aııtı', 
dair davetiye mahkeme dı dil $ ~ 
sine talik edilmiş ve ayrıca Ji\ıfl~ 
te ile keyfiyet tebliğ Jllllk~r· C 

Sultanahmet sulh birinci ceza ha 
kimi dün bir kavga davasını netice
lendirdi. Eminönünde bir hanın ocla 
sında kira ile oturan Mümtaz evvC'l 
ki gece elektrikleri erken söndürdü -
ğü kin han sahibi İbrahimi dövmiiş 
tür. Hakim suçtı sabit gördü· Miimta 
zı 25 lira ağır para cezasına mah • 
kUm etti. 

Hakim şahitleri dinledi. Dosyayı 

tetkik etti. Suçu sabit gördü. Fat -

mayı amme hizmetlerinde boğazı tok 
}uğuna bir hafta müddetle çalışmıya 
mhaküm etti. Şoför Mehmet Lutfinin ölümünde 

Diyarbakır tayyare alayında çalışmak üzere bir elektrik fen memu
ru alınacaktır. Verilecek ücret asgari 108, azami 210 liradır. İstklile
ri~ evraklarile birlikte Ankaradakiler Ankarada hava müsteşarlığına, 

İstanbuldakiler İstanbulda Yeşilköyde hava aktarma ambarı müdürlüğü
ne, umirdekiler İzmir tayyare alay komutanlığına ve Diyarbakırdakiler 
de Diyarbakır tayyare alay komutanlığına müracaatları (1926) (3717) im olmak üzere ilan 01°

0 

• 
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Bugünkü Arap TAN 
Gündelik Gazete Alemi 

5 

TulOatçdar 
Yazan: Mahmut Y eıari 

Birkaç gün oluyor, yazctelerde şu 
havadisi okudum: 

"Ankara ehir tiyatrosu reji~örii 

TAN'ın hedefi! Haberde, fikirde, hır· 

ıeyde 

karlln 

temiz, dOrOıt, Nmlmf olmak, 
gazetesi olmıy• çalıımaktır. 

ABONE BEDELİ 

Türkiye Ecnebi 
1400 Kr, ı Sene 2800 Kr, 

750 Kr, 6 Ay 1500 Kr, 
400 Kr, 3 Ay · 800 Kr, 
150 Kr, 1 Ay 300 Kr, 

Milletlerarası posta ittihadına dahil ol
mıyan memleketler için 30, 16, 9, 3,5 lira 
dır. Abone bedeli peşindir: Adres değl8-
tirmek 25 kuruştur. Cevap l~n mektup 
lara 10 kunıtıluk pul W.vesl llı.ımdır. 

1 GONON MESELELERi 1 
Stoyadinoviçin 

ltalya Seyahati 

Yazan: M. ZekfJTiya SERT EL , 

Yugoslavya Başvekili Stoyadino -
viçin italyaya giderek Hariciye Na • 
zın Kont Ciano ile görüşme~i birçok 
tefsirlere yol açtı. Bu müzakerenin, 
Almanyaya karşı Balkanlarda, Tiiı-
klye de dahil olduğu halde, bir blok 
tesisi gayesini takip ettiği ileri sil • 
rüldü. 

Ba ıayianın ortaya çıkmasının se
bebi şudur: 
Avusturyanın işgalinden sonra Al

manya, Yugoslavya hududuna daya 

nınca, Yugoslavya hükameti dilşün

mlye başladı. Yukarıdan ıelen 80 

milyonluk muazzam bir kuvvete kRr 

şı tek başına duramazdı. Fakat An • 

şelustan Roma da memnun olmamı~

tı. Çünkü Almanya ayni zamanda İ· 

talya hududuna inmiş bulunuyordu. 

Şu halde İtalya ile anlaşarak onnn 

dostluğunu temin etmek ve bu suretle 

Alman kuvvetine karşı bir müva'l:e

ne tesis etmek faydasız değildi. Nite• 

kim An~elustan sonra İtalyada Yu • 
" goslavyaya karşı dostluk temayUlü 

artmış bulunU):ord~. O halde bu mE'n 

fant iştirakini daha esaslı bir bağ ~ek 

line okmak mümkiin idi. 

İşte Stoyadinoviçin Venedik müla 
katının gayesi budur. Bu mülakat Ad 

riyatiktc sulhün muhafazasını te • 
mine yanyacak tedbirlerin alınma • 

~ına hizmet edecekti. 

Fakat Yugoslavya Türkiyenin miit 

tefikidir. İtalya ile böyle bir sulh 

anlaşması yapmıya kalkınca, bu • 

nun Türkiye ile de alakadar oldu

ğu zannedildi ve ortaya yukarıda hah 

scttiğimiz şayia çıktı. 

Halbuki Stoyadinoviçle İtalya Ha· 
rlciye Nazın arasında yalnız Adriya· 
tik vaziyeti konuşulmuş. Balkanlar
daki vaziyete temas edilmemiştir ve 
Türkiyenin bu konuşma ile hiçbir a
liikası yoktur, 

* 
Çocuklara Bedava 

a a 
Bugünkü Arap aleminde büyük bir gale· 

yan vardır. Geniı Arap ülkelerinin en fe· 

yizfi yerlerine Yahudiler ve Avrupablar 

yerle§İyor, Arapları çöle doğru sürüyorlar. 

Bu işte Fransa gibi emperyalist devletler 

baş rolü oynuyorlar. Aşağıdaki yazıda bu 

büyük davanın tahlilini bulacaksınız. 

The Economist' den 

I
• naıiltere hükumet maha

filinin Filiıtini parça .. 
lamak ıiyueti üzerinde ıarar 
ettikleri bu sırada Filistinde si
yasi hararet mütemadiyen yük
selmittir. Parçalamak projesi
ni hazırlıyan komisyondan 
ıonra Filiıtine ~önderilen ikin
ci komisyon çahtmalarma de
vam ediyorsa da karıtrklıklar 
da mütemadiyen artıyor, katil 
hadiseleri biribirini takip edi
yor ve İngiliz zabıtası ile as
keri kuvvetleri Filistinde inti
:zarrıı ve emniyeti korumamn 
güçlüğiyle kartı19.!ıyorlar. 

B u zabıta işini halletmek i
çin ileri sürülen son teklif 

Filistinin etrafında demirden bir 
parmaklık çevirerek onu Arap ale 
minden tecrit etmektir. Fakat bu 
teklif te meselenin künhünü anlat 
maya kMidir. Fflisfini tecride im
kan bu1unursa avuçiçi kadar ve 
1,400,000 nüfuslu bir memlekette 
emniyeti sağlamlamak, İngiliz kuv 
vetleri için işten değildir. Halbuki 
Filistini tecride imkan yoktur. Hat 
ta onun etrafında telden bir örgü ö 
rerek yeni bir Hindcnburg hattı vü 
cude getirsek bu neticeye varılaca-
ğı şüphe götürmez. Çünkü Filistin 
bütün Arap alemine bağlı olan bir 

köşedir. Hiç bir maddi engel, Filis
tinin bir milyon Arabını, Fifütin 
haricindeki kırk elli milyon Arap 
gibi düşünmekten ve hareket et
mekten menedemez. 

Arap alemi Filistinin şimalinde, 
• 

cenubunda, şarkında ve ~arbında 

400,000 kadar Avrupalı Yahudi ye~ 
leşmiş bulunuyor. 

V aziyet bu merkeıde olduğtı
na göre bundan ne çıkabi

lir? Arap memleketlerinde yerle
şen Avrupalılar çoğalacak, çoğalll 

çoğala Arapları şehirlerden köy iç
lerine sürecekler mi?. Birtakım Si
yonistler ibraniceyi Tel-Aviv ile 
Hayfadan başlıyarak Suriye çölü
nün uçlarına kadar uzanan sahada 

Çölde bir Arap bedevisi 

biricik konuşulan dil olarak gor· 
mek fikrindedirler. Ayni ümidi bes 
llycn ve fransızcayı Oran ile Ceza
yirden başhyarak Büyük çölün u-
fukları arasında konuşulan biricik 
dil görmeyi uman Fransızlar da 
vardır. Bunlar henüz araplaşmamış 
olan Berberileri Fransızlaştır -
mak fikrindedirler. Acaba Avrupa 
lılann hesabına besledikleri bu ge 
nişleme ümitleri halis muhlis hayal 
mi? Yoksa umumi siyaset olarak 
gerçekleşebilir düşünceler mi?. Ce
vabı, Avrupanın bu tazyikına kar
şı Araplık Aleminin göstereceği ak~ 
sülAmele bağlıdır. 

Şimli Afrika 

ihtimaller ne merkezde? 

Berberilerinden bir grup 

Y alnız dil birliği müşterek iç
timai vicdan ifade etmedl{ll 

gibi müşterek idare veya müşterek 
maksat ta ifade etmez. Araplar a
rasında da henüz böyle birşey gö· 
rülmemiştir. Arap aleminin siyasi 
haritası üzerinde görülen bayrak 
yamaları da Araplar arasındaki iş 
beraberliğinin aksaklığını gösteri· 
yor. Bugün dört Arap memleketi, 
yani Suud[ Arabistan, Yemen, İrak 
ve Mısır, tam istiklaline sahiptir
ler. tlç Arap memleketi, yani Suri
ye, Lübnan ve Erdün devletleri de 
müstakil olmak iizeredir. İki Arap 
memleketi, yani Tunus ile Fas bi
rer devlet sıfatile dış gösterişlerini 

muhafaza etmekte ve Fransız hi

mayesi altında yaşamaktadır. Filis 
tin, Sudan ve Lebye namını taşı

yan üç Arap ülkesi fiilen birer müs 

temleke vaıiyetlndedirler. Fakat 
Hukuk bakımından Fill.stJn m•nda 
ya tabi ve Sudan Mısır ile İngilte

reye aittir. Cezayirde ise Fransa 

Dahiliye Nazın tarafından idare e-
dilen üç daire bulunuyor ve Cezayir 

Metropol Fransanın ayrılmaz bir 

parçası sayılıyor 

Arap aleminin bugünkü vazi
yeti, Haçlılar harbi sırasın· 

daki vaziyetinden pek farklı değil· 
dir. O zaman da bugün gibi Filis
tin ile Tunus Avrupa müstevlileri
tıin Arap alemine karşı kullandık
ları iki esas nokta idi. O zaman da 
bugün gibi tehlike, Arap Alemine iş 
beraberliğini telkin ediyordu, ve 
neticede Fastan gelen hallsk!rlar 
Normanlan Tunustan sürüp attı
lar ve Sallhaddini Eyyübt, Suriye, 
lrak ve Mısınn kuvvetlerini birleş 
ti.rerek üçüncü Ehli Salip harbini 
muvaffakıyetli bir neticeye vardır 

' tnıştı. 

O halde tarih tekerrür 

mü ecliyor? 

B unu gösteren emareler var
dır. Küçük ve zayıf bir kit

te olan Filistin Araplarının Birle
§ik Yahudi ve Britanya imparator
luğuna karşı ncvmidane mukave-

meti Arap aleminin her tarafıncfa 

geniş bir heyecan uyandırıyor. Fi

listinden uçuşan kıvılcımlar, Afri-

kanın şimali garbinde yangınlar 

tüttürmüş ve burada da Yahudi 

düşmanlığını kökleştirmiştir. Ceza-

yirde, yerli Müslümandan esirge -

nen Fransız vatandaşlığı, tA 1870 

de Yahudilere toptan verilmiş, Tu 
nus ve Fasta Fransız idaresinin Ya 

hudilere temin ettiği iktısadi im-

kanlardan istifade etmeleri mil3lü

manların kıskançlık ve düşmanlı-

ğını tahrik etmiştir. Bugün Tunus 
ve Cezayir .Arapları, Yahudilerle 

yaptıkları mücadeleye, Filistindeki 

Arabın şartlan bakmakta, Fasta A

raplar, Yahudilere karşı, "Hayl Hit 

ler!" nidalarile meydan okumakta-

dırlar 

D aha geçenlere kadar Fas bii 
tün Arap memleketleri için 

de en geri ve en kayıtsız memleket 
sayılıyordu. Atlas ve Rif dağlan 
Fas Arabını Tunus Arabından ayı
rıyordu. Fakat 1930 da Fransa ta
rafından Fas Sultanı neşrolunan 

bir emirname bu memlekette de 
milU şuuru birden bire uyandırmış 
tı. Emirnamenin hedefi Berberile
ri Arap ve İslam nüfuzundan çıka
rarak Fransız nüfuzuna bağlamak 
tı. O zamandan beri Fas Araplnn 
mücadele yolundadır. İspanya Fa
sındaki Araplann eski İslam fatih
leri ~bi, İspanyada harbetmeler!., 

[Arkası: Sayfa 6, siltun 4 te] 

sanatkar Ra,it Rıza, tuliıatçıları 
tensik etmek \'e onlarla yakından 
alakadar olarak tetkikler yapmak tl
zue ~ehrimize gelmiştir . ., 

Bunu, kulaktan da duydum am· 
ma, henüz görmek, konuşmak ınli
ycs~er olmadı. Maamafih ümidimi 
kesmiş değilim; tetkiklerde bulunur· 
ken, elbette Sirkeci taraflarına na 
yolu düşer. 

"Tuliıatçıların tcnsiki,, çok iyi dii· 
şünfilmÜ§ hayırlı bir teşcbbüstiir. Ru 
işin tetkikinin bir sanatkara havale 
edilmşi olması da çok doğru ve ye
rinde bir harekettir. 

Rnşit Rı:ı:a, tulUatçıları, çok iyi 
tanır. t ter kitapla, ister kitapsız oy
nasınlar. bütün "Tiyatrocular,, • bi
ribirlerini tanırlar. "Ehli dil birbi • 
rini bilmemek insaf değil!,, 

Fakat Raşidin, ~·üksk sanatine. pı
rıl pınl zekasına hürmetim ve itimn· 
dım '\'ar amma, bu i i na ıl başara • 
cak? Onu, pek merak ediyorum. 

İç yiizünil bilmiyenler, "Tuluat., 
\'c "Tuliıatçı,, der, geçerler. Hatta 
Şehir Tiyatrosuna dört kere giden
lerden, tul\iatçılara, istihkarla bn • 
kanları da gördlim. 

Halk, tu16ata, gülmek için gider. 
Halkın, gillmek ihtiyacını karşılı -
yan "Tulöat,, tır. "Tuluat,, , "Halk 
~ahne i,, dir. "Tul\ıatçı,, , soytan de
ğildir; kendi nevinde bir sanatknr • 
dır. 

Tuluatçı. (>'\"Vela zekidir. Zeka, o
nun sanatinin temeltaşıdır. Zeki ol
mıyan bir insan, alık taklidi yapA· 
maz. Gilldilm1ek, ağlatmaktan çok 
güçtür. Bir tultlatçı, halkın <ıempa • 
tisini kazanmıya mecburdur; hunu 
ancak :ı:eka ile kazanır. Tuluatçı. da
ima uyanık duracaktır; tulUat ah· 
nesi, bir saniyelik gafleti bile affet
mez. Tuhiatçının artık klişe haline 
gelmi nüktelerle tuhaflık ettiği de 
söylenebiJir. Bu kli cleri, birçok a
damın eline verelim ve sahneye çı

karalım, apı,.ır kalır; yerinde kul • 
lanmnk, hünerdir. 

Tuhiatçının sanat a kı, edebi ca -
natklrlann sanat aşkkından az def:il, 
heUd daha fifzladır. ~"iinkO tulfiatçı, 

her türlil yoksulluğa, sefalete, açlı

ğa, sürilnmiye katlanır, fakat ııınna

tini bırakmaz. 
Eğer içinden do(tacak olursa, tn

H'iatçı coşar, ve köhne klişe nükte -
Jeri atar, orijinal olur. O, ne zaman, 
ne için, neye coı:ar? Bunu, tnhlil e
demez~iniz. Tuliıatçı da bilmez. O 
gün, o gece, neredeyse, "içinden öy
le gelmiş,, tir. 

Tuluatçı, bu sanat aşkı uğurun • 
da, rahatını, refahını, hatta sevgili
lerini terkedip yollara dii er. "Kn -
yunto., dediği kufüten başka şey, gö
zü a:örmez. 

Tuluata a:ircn, o çesmeden hir ke
re su içen, artık "Baranı bola,, dan 
"bir dahi bn§ alamaz . ., 

Tuluatçılık, bir huy olarak onun 
kanına ~rer; hiçbir kuvvet, bu hn
yu söküp atamaz; ne para, ne sevgi, 
ne şiddet, ne ıu, ne bu! 

Plôi istiyoruz 

uzanıyor. Şimalde İskenderun ve 

Türkiyeye, Şarkta İran ve Basra 

körfezine, cenupta Aden ve Hartu 

ma, Cenupta Çad gölüne ve Garp

te Fasın Atlas Okyanusu sahilleri
ne kadar uzanıyor. Bütün bu geniş 
sahrada arapça yalnız umumi lisan 
olmnkla kalmaz, yalnız arapça As
yanın cenubu garbisinde ve Afri
kanın §İmalinde bütün ikamet e
denlerin ana dilidir. Buralarda yal 
nız birkaç adada yabancı dil konu 
şulur. Bu adalar, Araplıktan ev 

Tulüat resmen menedildi; fakat tu 
luatçının sahnede tuliıat yapma ının 
önüne geçmek kabil midir? 
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: =~.~::: Denizle alakası olmıyan büyük A'' 
rupa şehirlerinde çocuklar için yazın 
girebilecekleri h8\•uzlar yapılır. A -
tina bile her semtte çocuklar için 
böyle havuzlar yaptırmıştır. Sokağa 
düşen çocuğu yazın cehennemi sı -
eağından kurtarmak için buna §id
detle ihtiyaç vardır. 

İstanbul deniz: kenanndadır. Fa • 
icat çocuklarımız için hususi ve bed.ı 
\>a plajlar olmaması yüzünden ço -
tuklar kendi semtlerinde ekseriya la 
lıın ağızlannda denize girmlye mec 
hur kalırlar. Çünkü çocuklar paralı 
Plajlara gidemezler. Bedava girdik
leri yerin de sıhhi şartlarını tetki
ke muktedir de~ildirler. Çok defa da 
tehlikeli yerlerde suya girerler. Bu 
~iizden her sene birçok da kurban ve 
thız. 

İstanlnılu çc\•iren denizin muhte-
)'f • 1 Yerlerinde çocuklara mahsus be-
dava yıkanma yerleri ayırmak müm 
kiindür. Bu yerler temizlenir, çocuk 
!•rın girebileceği hale sokulur, oratra konacak can kurtaran bekçiler 
e de çocukların hayatı korunursa, 
~~ J>ara~·la şehrin çocuklarına büylik 
ır hizmet edilml olur. 

\ Çocuklanmızı kör kaderin eline 
•rakmıyalım. 

velki devirlerden kalmadır. Arap

lıktan evvelki devirden kalma, di

ğer bir iz, barbarca konuşan Ceza

yir kabileleri Rif ahalisi ve Atlas 

dağlan sekenesidir. Bütün bu saha 

ya sokulan üç yabancı devlet var
dır. 

A frikanın şimalinde Fransay:ı ait olan topraklarla onun 
himayesi altında olan ülkelerde bir 
milyon kadar Fransız vatandaşı 
yerleşmiştir. (Ve bu Fransız vatan 
daşının mühim bir kısmı aslen İs· 
panyol, İtalyan veya Maltalıdır). 
Bu Fransız vatandaşları, kitlesi, 
1830 da Fransanın Cezayire yerleş-
mesinden beri teşekkül etmiştir. 

Tunusta ise yerli ahali ile beraber 
Fransız vatandaşlarından başka yi 
ne Avrupalılardan müteşekkil ra
kip bir unsur bulunmaktadır ki 
bunlar 100,000 İtalyandır. Bunlar 
geçen asrm ortalarından başlıya

rak Tunusta yerleşmişlerdir. Sonra 
Büyük Harpten sonra Filistinde de 

lodram oynuyor. Kumpanyadakı ak-

•~~~~ für11~~kçU1tur~T~l~ktlar1ıhda1de~nkpk ro er a ıyor. u ua çı ar an e s-

Gönül 
"Sevdiğim evli bir adamdı?' ve 

benden yirmi YCL§ ihtiyardır. Fa
kat hayatta ondan başkasını sev
miyorum, 8etıebileceğimi de zan
netmiyorum. Umitsiz bir aşka da 
dü,tü.ğümii biliyorum, fakat ken
dimde kurtulma kabileyetini gör
müyoTum, siz benim yerimde ol
saydınız ne yapardınız? Cevabını
zı sabırsızlıkla bekliyorum." 

Ben sizin yerinizde olsaydım 

kendimi bu yanlış yoldan kurtar
mağa çalışırdım. Bir insan istik
bali olduğuna kani olmadığı bir 
sevgiye uzun müddet bağlı kala
maz. Sizin bugünkü sevginiz gay
ritabiidir. Ve öyle ol'1uğu için de 
geçicidir. Siz bu sevginizi herkese 
söylemekten korkuyorsunuz. Kor
kunun girdiği yerde sevgi olamaz. 
Onun için ipleri koparınız, ve ken
dinize ba~ka bir saadet kaynağı a-
rayınız. 

* "Onu her gün görüyorum. 11• 

Doktorunun Nasihatları 
ayni vapurla gidiyoruz. Beni g~ 
rünce gülümsüyor. Fakat kon.Uf
mağcı cesaret edemi11or. Bm de 
bir genç kız olduğum için ona f a.z· 
la 11ü.z veremiyorum. Fakat on.ı:ı 

kar§l lakayt değilim. Al4kamı his
settirmekte ve ona biraz ceıcıret 

vermekte mahzur var mıdır?., 
O tebessümle iktüa edip ileri 

gitmiyorsa, terbiyesi daha ileri git 
mesine mani olduğundandır. Sizin 
de onu teşci edecek bir hareket 
yapmanız hakkınızda şüphe uyan· 
masına sebep olabilir. Buna mey
dan vermemek sizin menfaatiniz 
iktizasıdır. !kinizi biribirinize tanı 
tacak bir sebep veya müşterek bir 
arkadaş olmadıkça ciddiyetinizi 
bozmayınız ve onunla alakadar gö-
rünmeyiniı. 

* "Kırk 11Cli\ndayım. Şhndiyt ka· 
dar evlenmedim. Çünkü kendime 
eş olarak seçeceğim kadın hak
kında kendimce muayyen ölçiH~ 

rim vardır. Yü..tü şöyle, göril böy
le ol.sun, boyu §U kadar, tlCli\ şu 
kadar ol.sun, fiUin diye h.4ya.l et
mif durmUf ve bütün hayatımda 
bu ölsü.lere uygun bir mahlüka 
ra.atlamadığım için evlenemedim. 
Bu gidişle evlenemiyeceğim de. 
Siz ne dersiniz?" 

Hayat bu kadar hesaplı ve ölçü
lü değildir. insanın bütün aradık
larını bir arada bulmasına imkfın 
yoktur. Zaten güzellik müsabaka
sına kadın mı anyorsunuz, yoksa 
kendinize hayat arkadaşı mı arı
yorsunuz? Birincisi için ölçülerin 
ehemmiyeti vardır, fakat ikincisi 
için ölçüden ziyade aranacak va· 
sıflar mevcuttur. Bu vasıflan bul 
duğunuz kadın ölçünüze uygun 
olmasa da sizin için iyi bir hayat 
arkadaşı olabilir. Ya§ınırı da al
mıpınız. Artık güç beğenir ol
maktan vaı; geçme zamanı gelmi§ 
demektir. 

Gönül Doktora 

tra,, almaktan başka ~are yok. Bir tu
hiatçı peyleniyor. Sahnedeki vnzife-
ııi de bir nöbet~i neferi rolünden iba
ret. Kapıda duracak, gelenlere: 

- Parola? Diye ~oracak. 
- Anatol Rinçer! 
Cevabını alır~a: 

- Ge(! Diyecek. 
Rol. kısa ve ehemmiyet iz rleğil 

mi! Oyun gecesi, sıra tuliıatçıya gc-
lir; Hhneye girene sorar: 

- Parola? 
- Anatol Rinçer! 
TulUatçı, fırsatı kaçırma7: 

- Anadolu rençbcri isen geç! 
Kuliste bunu duyan Mnnakynn, 

küplere biner; perde kapanınca tu
luatçıya çılnşacak olur, fakat hı • 

)(tatçı, hiç istifini bozmaz; cevnlıı da. 
yatır: 

- Senin bir gecelik nyunun i~in, 
ben, kırk yıllık sanatimi feda eder 
miyim'! 

Tuliiatçı, dlslplinle değil, hür lın

'\'a içinde yaşar. Onlar, soğuğa, ıca

ğa, kara, yağmura aldırış etmez.in; 
(Arknsı: Snyta 10. sütun 6 dn] 
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Sokaklarda 
Köpeklerden 

Geçilmez Oldu 
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Dünya Kupası Maçlarından 

Alacagımıı Bir Ders Okuyacularımudan M. ilan 
anlatıyor: 

1 - -

ltalyanların Muvaffak lr-ro~p s~po~r ~~ 
Olmalarındaki Sır Mecmuasından : 

Garip Değil mi 

1 

"İstanbul aokaklannda köpek-
! ten geçlmez oldu. Başka semtleri 
bilmem amma, Divanyolundan 
başlıyarak, Bayant, Aksaray ve 
Fatihe kadar uzayan mıntaka, 

gece ortalıktan el ayak çekildik-
ten sonra köpeklerin istilisuına 

= ------------ı : -----.. -.. ---.. 
uğruyor. = -Birçok geceleri işleri icabı ev- : -lerine geç dönmiye mecbur olan : 

--------------------------------
Biz de Ufak Bir 
Farkla Ayni Yolu 
Takip Ederek 
Muvaffak Oluruz 

Planörcülerimiz havada kalma biz iş güç sahipleri, doğrusu bu : 
dünya rekorunu kırmışlar. Bu gece yolculuğundan korkar ol- :! -büyük bir muvaffakıyettir. Ken· duk. : - EV BUHRANI ----------dilerini candan alkışlarız. Bini- Geçen gün başıma tuhaf bir hal 

1 

ı : 
cilerimiz, Mussolini kupasını ka- geldi. 5 

Yine işimden çıkmış, gece saat : 
Yazan: Mili. Zoıçenllo - Çeviren: B. Tol< ---

zandıktan sonra Akşam gazete- - ı ıııııııı• on ikiden sonra evime dönüyor- 1 •Jlllllllllllll 1 • 
~inde Ahmet Bahtiyar imzalı kı- dum. Evim Aksaray tarafların- ı 
sa bir yan okumuştuk. Bu yan- dadır. Tam Laleliye gelmiştim ki, 
da muharrir, bu büyük mavaffa· birden karşıma pek sayamadım j 

kıyetin binicilerimizin mütevazi amma, her halde bir düzüneden 
çahşmaııı kadar kendilerinin T. noksan olmamak şartile bir SÜ· 

rü irili ufaklı köpek sürüsü çıkı
S. K. nın idare şümulü dışında 

vermez mi? Geçebilirsen geç ..• 
kalmış olmalarına matuf bulun- Mecburen Bayazıta kadar geri 
duğunu da ileri siiriiyordu. döndüm ve oradan bir otomobile 

Mus<ıolini kupasını kazanmak atladım. Ancak bu suretle evime 
ne kadar kolay değilse, bir dün- gidebildim. 

D.. k r· 1 k k k d Geçen gün de ayni hal Baya-unya upası ına maçında Jtalyanlara 2-4 yenilen Macarlar İsved ya rekorunu ırma ta o a ar 
zıtta başıma geldi. Meydanı ge-

mağlup ederken kolay değildir. Garip değil mi? 
çcbilmek için, köşedeki benzin- ' 

n- k Ik" ı İnsanın Ahmet Bahtiyara hak ve- • d' kkA unya upasının ınci defa tal- yetle almak şartile biz de futbolde cı ti anı önünde 15 - 20 daki-
yanlara nasip oluşu, futbolün yalnız ilerliyebiliriz. receği geliyor. Çünkü planörcü- ka beklemiye mecbur oldum. 
teknikle oynanamıyacağını bir daha Başka milletlerin oyunculanna te- ler de biniciler gibi T. S. K. nun Acaba geceleri İstanbul cad. 
isbat etti. Ayak topunda, bilhassa u- baa değiştirtelim demiyoruz. Antre- idare ~ümulü dışındadırlar. delerini dolduran, bu başı boş kö 
zun süren tasfiyeli beynelmilel mü- nör gibi getirip her takıma bir nisbet I peklerle mücadele edilemez mi? 
sabakalarda, maharet ve takatın oy-ldahilinde tevzi ederek lig maçlarına Ne Dersiniz? 1 Alakadar makamlann dikkat 

nadığı rol kadar yürek tahammülü- iştirak ettirirsek başka bir yoldan ay [ı~~~~~~!!i!!!~~iiiiiiiiiiiiiiii~iôi!!!~I j nazarlarını çelmenizi dil-erim.,_, __ ! 
nün de yeri vardır. ni hedefe doğru gitmiş oluruz. -= - - --

Bu sözümüzle acemi bir takımın 
usta bir ekipi yalnız cesaret ve he
yecanla yeneceğini iddia etmek iste
miyoruz. Aralarındaki teknik fark -
larda büyük nisbetsizlik olmıyan ta
kımlann karşılaşmalarında canlı, he 
yecanlı, hırslı ve yür~ oynıyan ta
rafın çok avantajı olacağını bu ve i
ae ile de hatırlatma J8tedik. 

Dünya kupasının son maçını oynı
yan İtalyan - Macar takımlarını yal
nız futbol tekniği bakımından tera
zilcdiğimiz zaman arada büyük fark 
omadığı görülüyordu. Finalde galip 
gelen İtalyanlar fazla olarak tasfiye 
maçlarında Macarlardan daha yor
gun düşmüşlerdi. Buna rağmen İtal
yan takımının birinci devrede adam
akıllı hakim oynadığını radyodan ta
kip ettik. 

Galip on birin bu gayreti neden 
doğuyor? 

İtalyan oyuncularının büyük per
hizleri nisbetinde büyük mükafatla
ra mazhar olmalan yukarda bahset
tiğimiz manevi desteği, o yürekliliği 
devamlı şekilde temin etmez. Çünkü 
her muvaffakıyetlerinde mükafat gö
ren futbolculardaki hızın istikrarlı 

bir şey olmadığını bir çok misallerle 
görüyoruz. 

Futboldeki beynelmilel bir ~erefe 
sakırga gibi sanlan İtalyanlann yü
reklerini milli takımı yapan Pozzo, 
bir terbiye ananesi halinde oyuncu
larına vermeyi bildiğindendir ki, şu 
üsüste muvaffakıyetler başarılıyor. 

Tek seçici Po~zo, İtalyan futbolü
nün tekniğini kurarken maneviyatını 
da beraber hazırlamayı bilen bir a
damdı. Evvela halkı galibiyetlere a
lıştırarak, halktan sporculara geçe
cek kanaati ve tesiri istediği şekle 
soktu. İlk zamanlar cenubiAmerika 
oyuncularmı İtalyan şubesi yapıp mil 
li takıma üsüste galibiyetler kazan
dırmasına gülenler olmuştu. 

Fakat ahali, o galibiyetlere ve o 
yüksek oyunlara alıştıktan sonra ye
ni yetişen İtalyan futbolcularının o
yun seviyelerini iyi tefrik edecek de 
receyi buldu. Alkışlanmak istiyen 
yerli futbolcular gayri şuuri bir hal
de iyi futbolcu olmanın sırlarını a
raştırdılar ve perhizlerine katlandı
lar. 

Altı sene geçmeden cenubi Ame
rikalılara lüzum hissedilmemiye baş 
landı . Tek seçici Pozzo, hariçten ge
tirdiği fakat kendi fidanlarına uya
cağını iyice tetkik ederek getirdiği 
asıdan meyva almıya başlayınca gö
zünü dışıırdan içeri çevirdi. 

Kurduklan sistem ve tuttuklan 
programla ortaya mühim bir eser ko 

a i zihni-

Şmeling mi, CoeLuizmi 
Dempsey Almanın, Bradok ise Zencinin 

Galip Geleceğini lcf dla Ediyor 

Coe Luiz müsabaka için ısmarlanacak eldivenleri prova ediyor 

A~erikada Y~~ılacak dünya boks Maamafih bir boks maçında ev -
~m~ıyonlu~ .musab~kası etrafında velden ve dövüş esnasında hasıl 0 • 

şı.rndıden muhım dedıkodular başla- lan bir çok şartlar vardır ki, onlara 
mıştır. Amerika ikiye ayrılmış bir hariçten kimsenin aklı ermez. Ihti -
vaziyettedir. Meşhur boksörlerden mal o şartlar zenciye bu defa muva
bir kısm1 zenciyi diğer kısmı Alman fık gelebilir. O zaman sözüm yok -
Şimelingi tutmaktadırlar. tur. Ne derlerse desinler ben Alman 

Sabık cihan şampiyonu Bradok Şimeling namına bahsi müştereke 
zenciye mağlUp olup şampiyonluğu girdim. 
kaybettiği halde Almanın behcma • Sabık dünya şampiyonu Bradok ta 
hal dövüleceğini iddia etmektedir. şöyle demiştir: 

Diğer taraftan meşhur Demsey bir - Bana kalırsa :zenci Luviz'in 
Fransız gazetecisine şunları söyle- yumruklarına Şimeling dayanamıya 
miştir: caktır. Siyah kaplanın son vaziyeti-

Ben bundan üç sene evvel ayni a- ni benden iyi bilecek kimse yoktur. 
damların ilk çarpışmasında zenci Çünkü sekiz ay evvel onunla karşı
Coe Luviz'i tutuyordum. Müsabaka laştım ve şampiyonluğumu sekizin -
fikrimde yanıldığımı gösterdi. Vakıa ci devrede nakavt olarak ona kay • 
bu defaki dövüşte zencinin daha baş- bettim. Luviz hakiki bir kaplan gibi 
ka bir adam olduğunu görecegiz. Fa ani ve hiç umulmadık hücumlar ya
kat ne bileyim, siyah boksörün Al- pacak kabiliyettedir. Beni deviren 
manı hakhyacak fırsatlardan istifade yumruğun nasıl çıktığını ve nasıl çe 
edebilecek kadar görgüsünün neme yapıştığını farkedememiştim. 
arttığına bir türlü aklım er- O süratte vuran bir dövüşçüye kar -
miyor. Beni en ziyade Al- şı Almanın ağırlığı mühim bir ku • 
man tarafına geçiren şiddet • surdur. 
li bir yumruk aldığı za • Demsey geçen sefer zenciyi tuttu 
man asabiyete kapılıp mü • aldandı. Zannederim, bu sefer de Al-
dafaayı unutmasıdır. Zenci huyunun manı tutarak aldanmıştır. 
cezasını bu müsabakada da çekebi • Ben hem zenci namına bahse gir
lir. Her yediği sıkı yumruktan sonra dim. Hem de dövüş gecesi onun kö
asabiyetle hasmının üstüne atılırsa, şeslnde yardımcı olarak bulunaca • 
elbette ki birinden birinde fena bir ğım .•• 

1 mukabil ywnruğa düşecektir. 

Bir Tavzih 
lıtınbul lı Bilroıundın ıu tezkereyi ıl

dık: 

17 Hulrın 1938 tırlhll nDahanızın :al • 
tıncı Hnlfealnde (Lokavt yıuık deOll mi) 
b•tlıOı altındı bir fıkra dercedllerek (25) 
ltçl Jmzaılle ıhndıOı zikrolunan bir melt:· 
tup muhtevlyatındın bahaolunduOu glSrUI· 
m!lıtlir. 

Kendllerlne lı Kanununun (Lokavt) ın 
memnulyetlne dair olan hukDmlerlne rajj 
men yol verlldlOlnden flklyetl mutızam· 
mın olmak Uzere dairemize m!lrıcut eden 
Samatya nıvlu fıbrlkHı ltı;llerlnln bu ti· 
klyetl dlkkatle tetkik ve tahkik edlle • 
rek hldlıenln iddia olunduiiu gibi (Lo· 
kıvt) ile ıllkHı gllrülmedliil ve it hacmi· 
nl kilçUltmek zaruretinde kalan mezkOr fab 
rlkının lı Kanununun 13 Uncu maddesine 
uygun ihbarı yaptıOı ve hıtta kanunen 
mecbur olduOu m!lddetten bir hafta fazla 
zamanı tekabUI eden yevmiyeyi de verdl-
01 ve ltçllerlne kanun dalralnde ve teker 
teker ihbar yapmak auretlle mUkelleflyetl 
nl yerine getlrmlı olduOu tı:zvlh olunur. 

Bugünkü 
Arap "lemi 

(BQ.§ı 5 incide) 

Fransız idaresinde yaşayan Fasbla 

rın huzursuzluğunu kat kat arttır

mıştır. Cezayir ve Tunustaki yer
liler de, Avrupalılar da, Halk Cep
hesinin kazandığı zaferden beri 

Fransanın geçirdiği buhran yüzün
den heyecan ile sarsılmaktadır. Bil 
hassa burada birçok nüfuzlar top
lanıyor ve her biri ortalığı karıştır 
maya yardım ediyor. Cezayir müs 
lümanlarını daha fazla Vehabiliği 

ıslah hareketi alakadar ettiği hal
de Tunus müslümanlarını Mısırlı

ların kazandıktan milli zafer tah
rik etmektedir. 

Elhasıl, Arap alemi baştan baş:ı 
heyecan içindedir. Bu heyecan mu 
kavemet edilmez bir hale geldiği 
zaman ne olacağını endişe içinde 
düşünmek gerektir. 

Ayvahk Klüpleri 
Kapanmamıı 

Ayvalıktan aldığımız bir habere 
atfen yaptıkları maçta kavga ettik • 
leri için Ayv~lık spor klüplerinin 
lağvedildiğini bildirmiştik. 

Ayvalık idman yurdu başkanın • 
dan aldığımız bir telgraf bu hava
disin tamamen asılsız olduğunu bil· 
dirmekte ve hadisenin tekzip edil· 
mesi istenmektedir. 
Doğru olmamasını bizim de te • 

menni ettiğimiz bu havadisi Türk 
llpOru namına sevinçle kaydederiz. 

Geçen gün caddeden bir kam
yon tuğla geçiriyorlardı. Bunu gö 
rünce yüreğim sevinçten güm güm 
atmaya başladı. Çünkü siz de bilir 
siniz, ki tuğla ne yenir, ne içilir .. 
Olsa olsa tuğla ile ev, bina yapı
lır. Demk ki inşaat başlamıştı. İ
çimden derin bir "'oh!" çektim. 
Belki yirmi, belki de yirmi beş se 
ne sonra artık herkesin bir oda
sı olabilecekti. Nüfus fazla artmaz 
sa, her kadına da çocuk düşürmek 
hakkını verirlerse o zaman belki a
dam başına iki oda bile isabet ede
bilecekti... Kimbilir, belki de a
dam başına üç oda bile düşebile
cekti. 

Hani, böyle birşey olsa, o zaman 
işimiz iştir. Artık o zaman odalar
dan birini yatak odası, birini• mi
safir odası, üçüncüsünü de oturma 
odası yapardık .. 

Halbuki şimdi bu yer meselesi 
oldukça aynasız duruyor. 

Kardeşler, bir zamanlar ben de 
Moskovada oturdum. Daha geçen
lerde oradan ayrıldım ... Ev buhra 
nının ne olduğunu kendi gözlerim 
le gördüm. Bakın mesele nasıl ol
du: 
Yerleşmek üzere Moskovaya gel 

miştim. Eşyalarım da yanımda ol
duğu halde sokaklan arşınlıyor, 

kiralayacak bir oda arıyordum. Fa 
kat ne gezer!.. Oda bulmak şöyle 
dursun, muvakkaten eşyalarımı ko 
yacak bir yer bile bulamıyordum. 
Tam on beş gün, eşyalanmla bera 
ber, bir serseri gibi sokaklarda do
laştım ... Sakalım bir kanş oldu. 
Eşyalarımın çoğunu kaybettim. 

Yine böyle bir gün oda ararken, 
evin birinde merdivenlerden in
mekte olan bir adamla karşılaş

tım. Tabil herkese yaptığım gibi, 
ona da oda Jneselesini açtım. Der
dimi dinlo:likten sonra: 

- Sana banyo odasında bir 
yer bulabilirim. Fakat ayda otuz 
ruble vermen lazım. Sana verece
ğim yer şahane bir yerdir. Odanın 
içinde üç hela, bir banyo, bir duş 
var. Banyonun içine yerleşir, güle 
güle safayı hatırla oturursun!. .. 
Vakıa penceresi yok, yok ama bu
na karşılık kocaman bir kapısı var. 
Su elinin altında .. Tepe tepe kul
lan .. Banyo her vakit emrine ima 
de.. İstersen her gün ağzına kadar 
doldur ve balıklama dal... 

Herü sözünü kestikten sonra 
ben de ona: 

- Arkadaş, dedim, ben balık de 
ğilim. Bunun için snya dalmaya 
lüzum görmüyorum. Ben kurak 
bir yer ıstiyorum. . . Su ile benim 
pek başım hoş değildir. Oturaca
ğım banyo - Oda sulak bir yer ol
duğu için kiradan biraz indiriniz!. 

Herif : 
- İmkanı yok. dedi. Böyle bir 

şey yapmak isterdim, fakat elim
den gelmiyor. Çünkü bina benim 
değil.. Fiyatlarımız maktudur. 

- Mademk~ olmuyor, pekala, de 
dim. Otuz rubleyi bayılayım ve 
yerleşeyim. Üç haftadır oda peşin 
de dolaşıyorum .. 

Neyse .. Herifle anlaştık. Banyo 
muza yerleştik. 

Banyo hakikaten şahane idi. O 
danın her yanı mermendendi. Fa
kat gelgelelim oturacak tek bir 
yer yoktu. Helaların üzerine otur
san, banyoya yuvarlanmak ihtima 
li vardı. 

Tahtadan derme çatma bir kere 
vet uydurdum ve yeni odamda ika 
mete başladım. 

• -............. ııııııııııııııi' 
Bu vaziyetten bir ay sonra da ev 

lendim. 
Eli ayağı düzgün, genç, iyi ahlak 

lı, fakat odasız, bir karı aldım. 
Ben, karımın oturduğum yeri gö 

rünce evlenmekten vazgeçeceğini, 
bu suretle bütün hayatımca aile 
saadetinden mahrum kalacağımı 

zannettim. Fakat yanılmışım. Ka
rım böyle bir şey yapmadı. Odayı 

görünce, sadece, biraz çatınmak.la 
iktifa etti. Ve: 

- Ne yapalım, dedi, bizden baş 
ka banyoda ikamet eden birçok 
insan var. Bunların bizden ne far 
kı var?. Sonra nihayet olmazsa, 
banyonun etrafına bir paravan da 
çekebiliriz. Bu suretle yemek oda
sile yatak odasını falan biribirin
den ayırabiliriz. Ben de cevaben: 

- Evet, bir paravan çekebilir, 
banyoyu muhtelif odalara ayırabi 
liriz, dedim. Fakat gelgclelim şu 
hergele kiracılar izin vermezler ki.. 
Fakat aldırma , canım böyle de o
turabiliriz. 

fbnesine varmadan bir çocuğu
muz oldu. Çocuğumuza Volodya is 
mini koyduk. Ve bu defa üç nüfus 
olarak banyoda ikamete devam et 
tik. Çocuğumuzu her Allahm gü 
nü yıkıyorduk. Hatta bu biraz da 
hoşumuza gidiyordu... Çünkü ço
cuğumuz için üşümek ihtimali de 
yoktu. 

Fakat canımızı sıkan bir nokta 
vardı : Akşam olunca evin diğer ki
racılan nöbetleşe banyoya yıkanmı 
ya geliyorlardı... Bu vaziyetlerde, 
ailece koridora çıkmamız icap edi 
yordu... f.. 

Ben bu meseleyi kiracılara aç-• 
mak mecburiyetinde kaldım : 

- Vatandaşlar, dedim, siz cu
martesinden cumartesine yıkanı -
nız!. Bizi hergün yerimizden yur 
dumuzdan etmek revayi hnk mı
dır? .. 

Halbuki bizim kiracılar it sürü
sü kadardı ... Hergelelerin sayısı o
tuz ikiyi buluyordu. Hepsi de ba
na küfür etmye üzerime çullanma 
ya başladılar ... Biraz daha ileri git 
sem dayak yiyeceğim muhakkaktı.! 

Tabii dilimizi tuttuk. Çocuğumu 
zu her gün yıkayarak yaşamamıza 
devam ettik ... 

Biz bu minval üzere yaşarken 
karımın taşrada bulunmakta olan 
annesi de misafir olarak bize gel
di. Bu suretle ailemiz efradı dör
de çıktı ... 
Kaynanamın gelişine biraz surat 

burun ettik. Fakat o aldırmadı : 
- Ben nice zamandır torun has

reti çekiyorum, dedi. Bana bugün 
leri gösteren yaradanıma bin şii 

kür olsur.!.. Beni bu zevkten mah 
rum etmeye kimsenin hakkı yok .. 

- Anne, dedim. seni bu zevkten 
mahrum eden yok .. İstersen toru
nunu al da hovnuna as .. İstersen 

banyoyu doldu~ da torununla bera 
her içine dal... Ben .hiç birşeyinize 
karışmam ... 

Sonra karıma dönerPk: 
- Belki. dedim, dahıt ba.,ka nk

rabalarınızın da ,b~raya gelmeye 
niyeti vardır. Sayet böyle bir~eY' 
varsa çekinmeden llıtfen söyleyi
niz! Karım biraz sıkılerak : 

- Evet, dedi, tatilde kardesiJ11 
de buraya gelmek istiyor. utııe 
Moskovayı göreceğim" diye tuttur 
muş ... 
Karımın kardeşini beklemedet1 

kaçtım. Her ay kanmın ve çocuğu 
mun nafakalarını posta ile gönde
riyonım. 
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Asker Gözüyle 

Japon Orduları Hsüçan~ı 
Nasıl Zaptettiler? 

Japonlar, üç aydan fazla süren 
ve her defa muvaffakıyetsi.zlikle 

neticelenen mükerrer kanlı taar
ruzlardan ve sürekli Çetin mücade 
lelerden sonra, Ksütschau'u, Pu
kow - Tientsin ve Lunghay demir
yollanrun kavuştukları mühim sev 
külceyşi yeri, nihayet geçen Mayıs 
ayının 20 sinde alabilmişlerdi. 

Şhantung vilayetinin cenubun
daki Japon ordusu, takviye oluna
rak, 18 Nisanda Pukow - Tientsin 
demiryolunun doğusundan, Ksüts
chan'm şimal cephesine taarruz et
miş, fakat 10 gün sonra durakla
mıştı. Hatta 3 Mayısta, takviye e
dilen Çin sağ cenahı, daima muha
faza edebildiği büyük kanalın şi

mal kıyısındaki Taiertckwang'dan 
Şarka doğru taarruza geçti ve ay
ni günde Teishien'in şimalinde 10 
ve ertesi gün 5 km. ileriledi. 
Tantçcheng'e de cenuptan 2 km. 
yaklaşarak Japon cenahının 3 akın 
kolunu bu mevkide sardı ve bura
sı ile f tschu arasındaki irtibatı kes 
ti. Fakat bu Çin ihata taarruzunun 
dermanı çabuk kesildiğinden, son 
büyük Japon taarruzunun başladı
ğı 8 Mayısa kadar Hsütschan şimal 
ve şarkında, her iki tarafın durum 
larında bir değişiklik olmadı. 

Japonlar, Çin harekatını yeni se 
ne başında bitireceklerini ümit e
diyorlardı. Halbuki üç ay harbet
tikleri halde henüz Lunghay hat
tını ele geçirememişlerdi. Bundan 
başka Çin harekatı için tasarlamış 
oldukları ordu kafi gelmedi. Ye 
müteaddit defalar takviye olun
mak mecburiyetinde kaldı. Son za
manlarda da, Kwantung ordusu
nun mücerrep fırkalarını Mançuri
den Orta Çine getirmeğe ve bun
larıntyerine büyük masraflar fhti
yarile yeni teşkilat yapmaya mec
bur oldular. Bütün bunlar hüku
met, ordu ve ökonomi mahfellerin
de gittikçe artan şiddetli ve tehli
keli mütalea ve münakaşalara se
bep oldu. Bunun için, Japonların, 
artık ne vasıta ile olursa olsun, bü
yük bir muvaffakıyet kazanmak is 
temeleri tabii idi. 

Çinliler, daha 8 Mayıstan evvel, 
demiryolunun batısında, Tsining 
dolaylarında, 10,000 kadarlık bir 
Japon kuvvetinin toplanmakta ve 
göllerin doğusundan cenuba ilerile 
nıek için hazırlanmakt: ol_?uğunu 
haber aldılar. Ayni zamanda Japon 
uçaklan Çinlilerin elinde bulunan 
demiryollanna, Çin kuvvetlerinin 
toplu oldukları yerlere mütemadi 

taarruzlara başladılar. Bu sırada 
Çin Mareşali Tsehiang-Kai-Schek 
Tsütchan civarındaki Çin ordusu
nu 5 yeni fırka ile takviye etmeyi 
enıretmiş idi. Bu suretle Lunghay 
hattının doğu kısmında tahaşşüt e
den ve 400,000 den fazla tahmin 
olunan Çin ordusu üzerinde 150 -
200 Japon uçağı hayli bir tesir yap 
lnaktan geri durmadılar; fakat bu 
kadar tayyarenin bizzat Lunghay 
hattına ne derecelerde bir ziyan ya 
Pabildikleri tetkike mühtaçtır. 

Japonlar, şimalden taarruz için, 
tenıan 10 fırka (takriben 200.000 
kişi) toplamışlardı. Bunların hepsi 
lisütschan'a cepheden taarruz et -
lt'ıiyecekler, bilakis geniş bir cephe 
de S grup halinde Lunghay hattı
lla yürüyeceklerdi. En sağ cenahta, 
bir grup Kay! eng, şimalinde, San 
1'ehrin şimal kıyısından, uzun me
ltfeli toplarla Çinin içerisinden ge
lerı demiryolunu tahrip edecek ve 
hiç olmazsa bir nehir geçit hareke
ti ile buradaki Çin kuvvetlerini teh 
~it ve tesbit edecek idi. 2 grup iki 
kot ile Kweiteh ve Tangschan ü
~erirıe yürüyecek ve buralarda 
~Unghay hattını tutacak idi. 2 fır-

&dan mürekkep olan kuvvetli 3 
tl'up göllerin batı kıyılan boyuncs 
cSofruca Hsütschan üzerine yürüye
~k idi. Keza ayni derece kuvvetli 
~lan 4 grup Hantschang ile - Tai-

~~-- Schwang doğusu arasından 
~~~han'a cepheden taarruz e
~ ve S grup ta Tancheng üze.. 
~e Sinantscreng demiryoluna 
-rıleyeceJt ldl. 

~~~~YAZAN: .~~~~ 

GENERAL H. EMiR 

Hsüçan savaşının nasıl ya pıldığını gösteren kroki 

Bunlardan başka, cenuptan da, 
100,000 Japon dört grup halinde 
taarruza iştirak edecek ve bu su
retle Çin orduları Hsütschan bölge 
sinde yalnız mağlup değil, ayni za 
manda muhasara ve imha edilecek 
idi. En şarkta, Sotoh Japon müf-
rezesi denizle büyük kanal arasın
dan, 28 Nisanda. Yenscheng'e ve 
3 Mayısta Kauwantschcu'e varmış 
tı. Bu müfreze ilk mukavemete Fu 
ning müstahkem mevkiinde rastla
mış ve burasını 8 Mayısa kadar sü
ren muharebelerle almıştı. Bun
dan sonra, Sarı Nehrin eski yatağı 
na doğru yürüyüşe devam etti. 2 
zayıf grup, büyük kanalın batısın
da, göller arasından, Şutsien isti

kametinde kendine bir yol açacak 
idi. Mukaddema, Pengpu'dan de
miryolu boyunca şimale bir hare
ket teşebbüsünde bulunan ve Çin
liler tarafından mağlup edilen Ja 
pon kuvveti, bu sefer 2 fırkaya ib
lağ edildiklerinden artık Huai neh 
rini geçecekler ve cenuptan sağ
dan 3. grup olarak şimale, Hsüt
chan, üzerine yiirüyeceklerdi. Bu 
grupun bir kolu Kutsekeng'de şid
detli mukavemete uğradı. Şimal ba 
tı istikametinde ilerileyen diğer 
kol gerçi 9 mayısta Mengtşehengi al 
dı, fakat o da, buradaki pek çok ve 
girift su yollarından maharetle is
tüade eden Çinlilerin mukavemeti
ne çarptı. Japonların motörlü kı
taları, ileri hareketlerde umumi
yetle büyük güçlüklere rastladılar. 
Japonların, Huai ve Yangtse nehir 
leri arasından, batıya, Tsehau gö
lü şimaline doğru yürüttükleri kol 
ordunun (3 fırkadan aşağı değil) 

harekatı gerçi Hsütschau taarruzi
le doğrudan doğruya alakadar de
ğilse de, Japonların genel taarruz 
harekatını Garbe doğru örtmek 
ve korumak için gerekti. Çünkü 
Pengpu ile Wuhu arasındaki de
miryolu parçası henüz Çinlilerin e
linde idi ve bunlar, bu hattı Japon 
lar için daima tehlikeli olarak kul 
!anmışlardı. Bu sebeple Japon kol
ordusunun Hotschu'dan Hopei üze-
rine taarruzu, hem Japon ordusu
nun, sol yanını koruyacak ve hem 
de bu demiryolu parçasını ortasın 
dan kesebilecek idi. 

Japonların, Lunghay hattına kar 
şı, 8 Mayısta; Şimalden ve Cenup
tan, müttehit ve tasarlı bir surette 
başladıktan büyük ölçülü taarruz 
ile buradaki Çinlilerin vaziyeti teh 
likeli olmaya başladı. Filvaki Çin
liler, Hsütsehau'u .hemen tahliye 
edemezlerdi. Bilakis garpten bura
ya takviye kıtalan bile getirildi. 

Bu sıralarda bütün Lunghay hat 
tı boyunda bulunan Çin orduları
nın kuvveti 600,000 olarak tahmin 
olunuyordu. Bunlara karşı 3PO,OOO 
Japon bulunuyordu ve 100,000 kuv 
vetinde çok müteharrik olarak teş
kil edilen Japon kıtalan buraya gel 
mekte kll 

Şim.al Japon ordusunun en doğu 
cenahında, Tanscheng'den Sinan -
Tscheng üzerine yürüyen 2 Japon 
kolu, Tanscheng'in 20 km. kadar 
cenubunda, Çinlilerin şiddetli bir 
taarruzuna uğradılar ve orada, 
(6 - 7 ! misli) faile bir düşmana kar 
şı mevzi aldılar. Fakat bu sırada 
Cenup batıdan gelen diğer 2 Çin 
fırkası ve Şarktan yürüyen Çin sü 
varileri bu Japon grupunu hırpa
lamaya ve sarmaya başlamıştı. 
Mançuriden yeni getirilen ve mü-
cerrep iyi kıtalardan mürekkep o
lan bu Japon fırkası, neticede, mo
törlü ve atli xıtalarl.le Çin ihatasını 
defettikten ba§ka Çinlileri bozırut
ya muvaffak oldu ve 13 Mayısta 
Lunghay demiryolunun 10 km. şi
maline vardığı zaman burada Çin 
mukavemetinin zayıflediğini hisset 
ti. 

Bu fırkanın takriben 30 km. gar
binde, Peischien üzerinden ilerli
yen Japon grupu, burasını 15 Ma
yıs akşamı almış ve daha cenupta 
demiryoluna vardığı zaman Çinlile 
rin Sinantschcng batı cenubun-
dan, büyük kanalı karışık ve te
laşlı bir halde cenuba geçmekte ol 
duklarını gördü. Bununla beraber, 
Çinliler bu kanalı anudane müda
faa ettiler ve bu ·sebeple Japonlar 
bu su yolunu ancak 20 Mayısta ge
çebildiler. Ayni gün öğleden sonra 
Şarktaki fırkanın müteharrik ileri 
kıtaları Sutsien hesabına girdi
ler. 

Ayni zamanda, Lieny~nkang li
manına yani Lunghay demiryolu
nun San denizdeki sonuna, deniz 
piyadesi çıkarılarak hattın burası 

da tutuldu. Büyük kanal ile San 
nehrin eski yatağı arasında artık 
herhangi mühim bir mukavemet 
gösterebilecek bir Çin kuvveti kal 
mamıştı. Bununla beraber Cenup 
Japon ordusunun Şark cenahı, Hun 
gtsa gölünün şimaline geçmek im
kanını bulam.adı. 

Bu sırada Japon ordularının ba
tı cenahlarında kati muharebeler 
oluyordu. Şimal ordunun 3 grupu 
55 km. genişliğindeki TschengWu
Yutai hattında Çinlilerin şiddetli 
mukavemetine uğradı ve ancak üs 
tün bir topçu yardımile burasını 14 · 
Mayısta yarabildi; Çinlilerden 8 ha 
fif topla 30 lağım topu aldı. Bura
da Çin ricati başlar başlamaz, Ja
ponlar dış cenah etrafından Lung
hay hattına motörlü kıtalar yolla 
dılar. 

Bu kıtalardan biri, evvela, Tan
gschau'da demiryolunu tuttu; fa
kat 15 Mayısta tardedildi. 2 gün 
sonra, sağcenahlarile Tengsien'e 
ilerileyen Japonlardan 2000 kişilik 
bir kuvvet Kwangko istasyonuna 
taarruz etti. Fakat Lunghay hattı, 
Hsütchau batısında, 18 Mayısa ka
dar, henüz şimal Japon ordusunun 
eline geçememişti. 

(Arkası: Sayfa 8, sütun S te) 

. 1 

Resimlerle Dünya Hô.diseleri 

Cenubi Çindeki Kanton şehri, Çin • Japon harbinin 
başlamasındanberi 800 kere bombardıman edilmit
tir. Son bombardımanların biri sırasında bir Çin evi, 
bu resimde eörüldüiü sekilde hurdahq olmustur. 
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Vezüv volkanı son 'günlerde faaliyete geçnlif ft 3ı 
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.Amerika hükömeti donanmasına yeni bir tayyare zırhlısı kattı. Enterprlse 
adını taşıyan bu zırhlı 20,000 tonluktur ve 100 

İsveçte kadınlar muhtemel bir llarp 
esnasında ikinci hat bizmetlerilMle 
çalışmak üzere taliınler )'apı7orlar. tayyareyi banndıiabilmektedir 

İspanya harbine iştirak eden İtalyan 
tayyarelerinden bir grup uçuş halinde 

Bir Amerikan tayyare bataryasının 
gece talimi. Bombardıman tayyarele 
rinln Okyanusu geçmeleri ihtimali 
Amerikanın tayyare müdafaasını a
zami derecede inkipf ettirmesine · 

alk olmuıtm. 

ispanya harbine General Franko hesabma ittirak eden avn tayyarele
rinden biri bir isabet neticesinde düşerken pilot görüldüiü cibi parqütle 

atlıyarak kurtuhiuqtur. 
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İZMİRDE: 

Bir Muhtarı 
Feci Şekilde 
Oldürdüler 

Safranbolunun Bir Orta 
Mektebe ihtiyacı Var 

YALOVADA: 

Elektriksiz 
Kalınmasından 
Korkuluyor 

Asker Gözüyle 

JaponOrdularıHsüçan' ı 
Nasıl Zaptettiler 

İzmir, (TAN) - Değimıenderenin 
Karacadağ köyünde bir cinayet işlen 
miı, Muhtar Hüseyinin cesedi kendi 
harmanı civarında bulunmuştur. İlk 
evvel pek esrarengiz görünen bu ci
nayeti örten perdeyi yırtmak müm
kün olmuştur. Muhtar, evli bir ka
dını sevmesine kurban gitmi§tir. Ci
nayetin taf.silitı şudur: 

Yalova, ('TAN) - Elektrik motör
leri eskidiği için günün birinde ka-
rı.ınlıkta kalınmasından korkulmakta
dır. Bu tehlikeyi gören Belediye, şiın 
diden çareler düşünmektedir. Buhar
la işliyen ve kaplıcalarda bulunan bir 
motörün satın alınması ihtimali ol
duğu gibi, elektrik tesisatının bir fır
maya devri tasavvuru da vardır. 

Bugün Yalovada hemen her eve e
lektrik alınmış bulunuyor. Ücretlerin 
saat hesabile değil, mum hesabile a
lınması bunda büyük bir amil olmuş
tur. 

Köyde, be3 sene evvel Halil İbra
him ile evlenmif, Şükriye imıinde 
güzel bir kadın vardır. Köylü kadın
lara nazaran Şükriye daha kızken, 
kendisine göre de, evlendikten sonra 
Muhtar Hüseyinle münasebet peyda 
etmiştir. Fakat zamanla bu pyi ol
muş, kocası ve iki erkek kardeıi, Şük
riyeyi bu münasebetten vazgeçirmek 
istemişlerdir. Nihayet kadın, iJıkına 
pusu kurulmasını kabul etmiştir. 

Kalealtı ilk okulunun yeni mezunlan muallim ve mümeyyizlerile beraber 

Belediyenin bütçesi müsait olup ta 
motörleri yenileştirc-esi ve hele bir 
buz fabrikası ve soğuk hava deposu 
da vücude getirmesi mümkün olsa, 
çok istifade temin edeceğine şüphe 

yoktur. Maamafih bütün bu işlerin 
bir şirkete verilmesi ihtimali kuvvet 
li görünüyor. 

Muhtar Hüseyin, gece yansından 
sonra Şükriyenin evine gelip pence
reye dayanan merdivenden çıkarken, 
Şükriyenin kocası Halil İbrahim, kar 
deşleri Ali İşık ve Salih, kafasına a
ğır bir cisim indirmişler ve ses bile 
çıkarmaya fırsat bulmadan Hüseyini 
öldürmüşlerdir. Sonra cesedini kendi 
harmanı civanna götürüp bırakmış
lardır. Üç suçlu da yakalanmı§tır. 

Safranbolu, (TAN) - Kazamız i
çinde, üçü merkezde olmak üzere 
45 ilkmektep ve 2 yatılı mektep 
vardır. Bunlarda, 261 7 si erkek ve 
1256 sı kız olan 3873 talebe okumak 
tadır. İlkmekteplerin beş sınıflı o
lanlanndan her sene mezun olan 
yüzlerce talebeden ancak bir kısmı 
başka yere gidip orta tahsillerine 

devam etmek imkanını buluyorlar, 
kısmı azamı ise bütçeleri müsaade 
etmediği için daha fazla okuyamı
yorlar. Hem bu acıklı hal, hem de 
Karabüke mütemadiyen gelen işçi 

ve memur adedile beraber okuyan 
çocukların da artması, kazamızda bir 
orta mektep açılması lüzumunu §id 
detle hissettirmeketdir. 

Yeni intihap Yapllacali 
İzmir, (TAN) - Şehir Meclisi aza

sının ~ntihap müddetleri bittiği için, 
Eyliılde yeni intihabata başlanılacak 
tır. Teşrinlevvelde intihabat bitecek 
ve yeni Meclis faallyete geçecektir. 

ADAPAZARINDA : ESKIŞEHIRDE : 

BURSADA :' 

Küçük Bir Kız 
Fena Bir Evde 
Yakalandı 
BUTSa, (TAN) - Bir ilıbar üzerine 

yapılan inl araştırma neticesinde, 
Muradiyede Kayaba11 mahallesinde 
Şefika adında bir kadının evinde 11 
yaşında Hanife isminde bir kızla Hü
seyin Püsküllü adında biri yakalan
mış ve üçü birden tevkif edilip fuhuş 
maddesinden Asliye Birinci Ceza 
mahkemesine verilmiperdir. 

Hanifenin dediğine bakılırsa kendi 
si 7 yaşında iken Salim ve Nurettin 
adlannda iki kişi tarafından bikri i
zale olunmuş ve mütecasirler ağır ce
za mahkemesince mahkum edilmişler 
dir. İki senedenberi de Hüseyin Püs
küllü peşine düşmüş ve "seni alaca
ğım" diye kendisini kandırmıştır. Ha 
nife, evvelce Hüseyinle evlenmeğe 

muvafakat ettiğini, şimdi bundan cay 
dığını ve Şefikanın evine fuhuş mak 
•adile değil, evi kiralamak için gitti
ğini söylemektedir. Şefi•a ve Hüse
yin, hiç bir şeyden haberleri olmadı
ğını iddia eylemektedirler. 

Faydah Yağmurlar Yağdı 
Bursa, (TAN) - Aym on altısından 

beri kısa fasılalarla yağmur yağma
ya başlamıştır. Fazla kuraklık tütün 
ve mısırlarla diğer yaz mahsulünü 
müteessir ettiği için, yağmurlar köy
lünün yüzünü güldürmüştür. Devamı 
temenni olunmaktadır. 

BALIKESİRDE: 

Ziraat Bankası Afyon 
Alacak 

Balıkesir, (TAN) - Şehrimiz Zi
rnat Bankası, 28 Hazirandan itibaren 
Afyon satın almaya ba~lıyacaktır. 

Banka, satıcılara avans ta verecek
tir. 

Yeni Gaıete 
Eskişehirde "Yeni Gazete" isimli 

bir refikimiz intişara başlamış ve o
nuncu sayısı da çıkmıştır. Muvaffa
kıyetinin devamını temenni eyleriz. 

SINDIRGIDA : 

Bir Orman Yangını 
Sındırgı, (TAN) - ·Umurlar ve 

-
Lise Açılması 
Muhtemel 

Çok Çirkin 
Bir Aile Faciası 
Eskişehir, (TAN) - Polis, çirkin 

ve esrar~ngiz bir aile faciasının tah 
kikiyle meşguldiir. Tafsilat şudur : 

Bir kadın polise müracaat etmiş, 
ihtiyar ablasının gayri mşru surette 
doğurduğu çocuğun feci şekilde öldü 
rüldiiğünü bildirmiştir. Bu ihbara na 
zaran hfidise öyle .cereyan etmiştir: 
60 yaşında ihtiyar bir adam, oğlunun 
kaynanası ile evde yalnız kalmıştır. 
Erkek, kadına, kendisini çıldırasıya 

sevdiğini söylemiş ve evlenmek tek
lif etmiştir. İhtiyar kadın bu söze i
nanmak gafletini göstrmiş ve gebe 
kalmıstır. Nihayet çocuk doğmuş, ih-

1 
k bi tiyar erkek telaşa düşerek, oğluna 

Yen orta me tep nası kaynanasını evden kovdurmuştur. 
Adapazan (TAN)- Yeni Ortaokul · Kaynana, daha küçük hemşiresile be 

binasının harici inşaatı tamamen bit- raber kapıdışan edilmiştir. Doiuran 
miştir. Şimdi dahili aksam yapılmak ihtiyar katlin, şimdi bitkin bir, bal
tadır. Ortaokulumuzun liseye ifrağı i- dedir ve hastahaneye kaldınlmıftır. 
çin Maarif Vekaletine müracaat edi- Çocuk bulunamamı~ır. Zavallı 
leceği söylenilmektedir. Bina, lise teş yavrunun ihtiyar babasile anasının 
kilatına da müsaittir. damadı ve baba kardeşi tarafından 

Yeni emniyet te,lıilah 
Adapazarı (TAN) - Şehrimiz em

niyet t~ilatının kuvvetlendirilmesi 

bekleniyor. Mevcut kadroya ilave ola 

rak bir emniyet amiri, birkaç muavin 
ve polis memuru ilave edilecektir. Bu 
raya gelen haberlere göre, Hendek ve 
Düzce kazalannda da Emniyet teşki
latı yapılacaktır. 

Y aimurlar ve malanıl 

Adapazan (TAN) - Son yağmur
lar, kuraklık tehlikesinden korkmaya 
b~şlıyan rençberleri sevindirmiştir. 
Bılhassa mısır ekmiş olanlar çok se
vinmişlerdir. Yakında buğdayların 
harmanına başlanılacaktır. 

Saatlmn ayan 
Adapazarı, (TAN) - Belediye bir 

canavar düdüğü getirtmiş ve kasaba
mızın ortasındaki Belediye binasının 
üstüne kurdurmuştur. Tam saat 12de 
düdük öttürülmekte, böylece hem sa
atlerin ayan temin olunmakta, hem 
de dairelerde öğle tatili başlamakta
dır. 

Kurutulan batalılılı 

Adapazarı (TAN) - Kasabamız ci
varında ve kurutulmakta olan 50 bin 
dönümlük Gökçeören bataklığındaki 
ameliyatı hızlaştırmak için iki kurut 

boğulduğu zannedilmektedir. Baba 
ve oğul tevkif edilmişlerdir, 

MARAŞTA: 

' Yeni Bir Sıtma 

Mücadele Merkezi 
Maraş, (TAN) - Adananın Osma

niye, Kadjrli, Kozan, İslahiye kaza
larile Gaziantebin Pazarcık ve Mara
şın Göksün kazaları Sıtma mücadele 
teşkilatı Maraşa bağlanmış, böylece 
şehrimiz sıtma mücadele merkezi ol 
muştur. 

Tayyare Tehlikesine llarıı 
Maraş (TAN) - İcabında halkı ha 

va tehlikesinden süratle haberdar et
mek için bir canavar düdüğü alınmış 
tır. Diidiik yakında sehrimizin en yük 
sek bir yerine konulacaktır. 

GEDIZDE: 

Hafta Tatili Baıladı 
Gediz, (TAN) - 12 Haziran pazar 

gününden itibaren kasabamızda haftn 
tatili kanununun tatbikına başlanıl
mıştır. 

ına makinesi daha getirilmi§tir. Mabalta ~Jı 
E•nal ve öfle tatili Gediz, (TAN) - Fenni mezbaha, 

Adapazan (TAN) - Şehrimiz esna inşaatı biterek, faaliyete ha§lamı§tır. 
harasında, saat on ikiden bire kadar MaJa.ul vasiyeti 
dükkanların kapatılması ve böylece Geaız, (TAN) - Son günlere Jta-

BIGADA : 

Bağ Alemleri Baıladı 
Biga, (TAN) - Havalar tamamile 

ısındığı için buranın meşhur olan bağ 
llemleri baş1'mıştır. İlkbaharda de
vam eden soğuklar bütün meyvelerin 
bir kısım çiçeklerini yakmışsa da bu, 
seyrekleşen meyvelerin iri yetişmesi 
ni temin eylemiştir. 

Burada evlerden ziyade bağlarda çi 
çek yetiştirmek adettir. Güllerin en
vaı, sırık zambaklan, yıldızlar, ka
ranfillerle dolu olan bahçelerin kuyu 
başlarında akşam yemeği yenilmekte, 
mevsimin tadı çıkanlmaktadır. 

TAVŞANLIDA: 

Mahsul Vaziyet i 
iyi Değil 

Tavşanlı (TAN) - Bir ay evveline 
kadar devam ederi yağmurlardan do
layı geç ekilen bir kısım hububat sa
rarmaya başlamıştır. Pancarların ço
ğu aa bu sene büyüyememektedir. 
Çiftçilere göre,bundan sonra yağacak 
yağmurlar ancak yenizeriyata yaraya 
caktır. Diğer taraftan, pancar fiyatla 
nnın haddi layikina çıkarılması bek
lenilmektedir. 

Belediye çal1fmalan 
Tavşanlı (TAN) - Belediye Reisi 

Etem Sert, yüz ton hacmindeki su ha 
z:inesinin bir an EWvel bitirilmesine ça 
lışmaktadır. Bu, ehemmiyetli bir ih
tiyacı önleyecektir. Kasabamızın en 
geniş ve işlek yeri olan Recep Peker 
caddesinde fena bir manzara ve koku 
veren ana lağımın da ikmaline çalışıl 
maktadır. 

AFYONDA: 

Modern Bir Otel 
Yaptırmak 
ihtiyacı Var 
Af yonkarahisar (TAN) - Burasını 

beş sene evvel görenlerle şimdi gören 
ler, aradaki imar farkını daha iyi tak 
dir ediyorlar. İstasyonu şehre bağla
yan daracık, tozlu yol bugün güzel. 
her gün sulanan bir bulvar halini al
mıştır. Giizerg8.hında yapılan ve çi
çeklerle süslenmiş bahçeler içindeki 
resmi, hususi binalar, bu bulvarın gü 
zelli~ini arttırmaktadır. Ciimhuri~·et 

meydanı,adeta Avrupai bir yer olmuş 

taşköyleri arasındaki ormanda yan
gın çıkmış, üç saatten fazla sür -
müştür. Otuz dönüm tahmin edilen 
bir saha hadilindekt a açlar tama -

kendilerinin de birçok memurlar gi- dar devam eden yağmursuzluk çift
bi evlerine gidip yemek yemeğe im- çileri müteessir etmiştir. Bu sene 
kan bulma lan hakkında kuvvetli bir l mahsul, gçen yıllardakine nazaran 

tur. Abidesi, bahçesi ve havuzlan, gc 
celeyin elektrik tenviratı çok güzel
dir. Asri mezarlık, muntazam mezba 
ha, yeni yapılmış meyve hali Afyo
nun övünebileceği eserlerdendir. Bir 
taraftan da yeni inşaat devam etmek 
tedir. Belediye, kendisine asri bir bi
na yaptırtmaya batlamış, temeller a
tılmıftU'. Bir kız enstitüsü, Posta ve 
Telgraf, Ziraat Bankası, Çocuk Esir
ıeme Kurumu pansiyonu binaları da 
inp edilmektedir. Bu pansiyonda 
köylü, şehirli fakir çocuklar yemek yi 
yecekler ve yatacaklardır. Afyonka
rahisannın göze çarpan en büyük 
nobam, modem bir otelin henüz ya-

(Bqı 7 nclde) 
Bu esnada General Hata kuman 

dasındaki cenup Japon ordusu, Ba
tı cenahile, fimalden ilerliyen dost 
kıtaata beyhude elini uzatmaya ça
lıştı. Bu ordunun Nanking - Hsüt
schau demiryolu boyunca şimale 
yürüyen grupu Kutscheng'i geçe
medi ve daha ziyade batıya doğru 
taşmaya çabaladı. Halbuki Meng
tscheng'de Çin mukavemeti daha 
anudane oldu ve burası, etrafında
ki kale duvarları ile beraber, top
çu tarafından hurdahaş edilmeden 
ve kumandanı Çin Generali ölme
den zaptolunamadı. General Hala, 
buradan, bir kısım kuvveti şimal 

doğuya, Suhsien üzerine yolladı. 
Bunlar şehrin 25 km. cenup batı
sında Nanping'de mukavemete 
çarptılar ve burada bir mevzi tut 
maya mecbur oldular. Japon cenup 
ordusu kumanadnı diğer bir kısım 
kuvveti, daha şimalde Yugtscheng 
üzerine tevcih etmişti, ki motörlü 
kuvvetler burasını 12 Mayısta al
mış, fakat Çinlilerin mukabil taar
ruzu ile bırakmı§lardı. Cenup er
dusundan diğer bir kuvvet, ayni 
zamanda Suksien - Yungscheng 
yan yolundaki Paischan'a gelmişti. 
Bu ordu cenahının da dışında mo
törlü kıtalar harekete gelmişlerdL 
Bunlardan biri 15 Mayısta Tang
schan batısında demiryoluna vardı, 
fakat bu da, evvelce şimalden ge
len motörlü kıta gibi, Çinliler ta
rafından imha! edilerek 18 zırhlı 
arabsı alındı. 

Ayni gün, öğleden sonra, otomo
billere bindirilmiş piyade, makine
li tüfek ve ağır topçudan ve 40 
zırhlı arabadan mürekkep kuvvet
li bir Japon kolu Hsiayihsien'in 
30 km. cenubunda az mikdarda ha 
fü topçuya malik ve Yünnan eya
letinden az evvel gelmiş hafif bir 
Çin kıtasına rastladı ve bunu, zırh 
lı arabalan sayesinde bozdu. Son
ra, etrafı duvarla çevrili Hsiayih
sien şehrinin önüne geldi. Buray:ı 
16 Mayıs sabahı taarruz: edecek idi. 
Fakat şehrin müdafilerinden 6000 
Çinli, gece, ay aydınlığında, büyük 
bir murabba halindeki Japon ordu 
gahını bastılar ve etrafını aldılar. 
Fakat J nponlann her cihete ettik
leri makineli tüfek ateşinden tele-

fat verdiler ve 3 saat muharebe
den sonra şehre döndüler. Japon
lar ertesi, 16 Mayıs sabahı, şehrin 
kapılarını ağır topçu ile yıkarak 
şehre hücum ettiler. 

Bu 16 Mayıs günü, Çinliler, Yu 
ngscheng - Suhsien hattına taarruz 
ettiler. Çetin muharebeler oldu ve 
Çin kıtaları kısmen, biribirinden 
ayrı münferit Japon gruplarının 
aralarından Cenup batı istikametin 
de geçip gittiler. Burada çok kuv
vetli kıtalara malik olmıyan .Ja
ponlar, Çinlilerin meyusane bir 
kurtuluş yarma hareketi yaptıkla
nna zahip oldular. Onlar, Çin ordu 
larının en büyük kısmının Halil 
Hsütschau dolaylarında bulundu
ğunu umuyorlardı. Halbuki, bu 
mevkide kumanda eden Çin Gene
rali Tsungyen Garbe doğru yürü
~üş emrini çoktan vermiş ve, bir 
ı~haya maruz kalmamalan için, es 
kı Nanking hükumetinin çekirdelc 
fırkalannı, Çang _ Kay _ Şek'in 

emrine önceden göndermitti· Bii
tün bunlar, Japonların batı ve ce
nup batıdaki muhasara kuvvetleri
nin ve Çin kıtalarını önlemeleri i
cap eden motörlü ve atlı kıtalan
nın, geçen yazımızdaki tahminiz 
veçhile, zayıf olduklannı gösterir. 

Bu suretle 16 Mayısta, Japon ge 
nerali Kont Terauchi tayyare ile 
muharebe meydanına geldiği za
man, istihsaline çalışılan büyük ve 
kati muvaffakıyetin yalnız bir kıs 
mının kaldığını gördü. Şimdi Ja
ponlar Hsiitschau üzerine 3 cihet
ten yürüdüler. 14 Mayıs Weischau 
gölünün yukarısında büyük kanala 
varan ve oradaki Çin ıed gerisini 
zapteden Japon Şimal ordusunun 
merkezi büyük kanalın C4!nup kı. 
yılanna geçmişti. Buradaki ön Çin 
müdafaa hatlarına taarruzu 17 Ma 
yısta en ağır bir topçu ateşile baş 
ladı. Bugün öğleye kadar birinci 
hat yarılarak demiryolunun 25 

Hsütschau batısında, Japonlann 
Tangschan'daki ileri kıtalan da 17 
Mayısta şimalden ve cnuptan Hsüt 
chau'a yaklaştılar. Cenup ordusu
nun Hsütschau'un 25 km. cenup 
batısında bulunan sol cenahı, kuv 
vetli ve müstahkem Schaohsien 
mevkiine taarruz etti. General Ha
ta, ayni gün, Suhsien'i de aldı. Ja
ponlar yalnız Weischan gölü ile 
Lunghay demiryolu arasında ileri
leyememişlerdi. Maamafih burada 
dahi, Çinliler şarka· geri gittiler ve 
artık birleşen şimal ve cenup Ja
pon ordularının batı cenahtan 

Hsütschau üzerine beraberce yürü
düler. 

18 Mayısta şehrin şimal, garp ve 
cenup cihtlerinde Japonların ya
nm kavsi teşekkül etmişti. Weis
chan gölünün cenubunda ve Hsüts 
chau'un cenup batısındaki dağlık a
razi henüz Çinlilerin elinde idi. O
vadan 160 metr ~ye kadar yükselen 
bu tepelere karşı da Japonlar yo
rucu bir taarruz yaptılar. Akşama 
doğru ~hrin 12 km. şimalinde bir 
tepe, çetin bir mücadele neticesi 
alındı ve buraya getirilen ağır ba 
taryalarla fehir dövülmeye baş
landı. Hsütschau etrafı bir kale 
duvarile çevrilmiş eski Çin şehri 
ile, doğu cihetindeki istasyona ya 
kın yeni mahalleden mürekkeptir. 
Fevkalade mikdarda topçu cepha
nesi sarfı ile ve 200 bombardıman 
uçağı kullanılarak şehrin duvarla
n yıkıldı. Btına rağmen Çinliler 
son nefere kadar, kahramanca da
yandılar ve hatta mukabil taarruz
larda bile bulundular. Ancak 19 
Mayıs sabahı saat 10 da, bir Japon 
piyade kıtası, Çin şehrine, Şark ka 
pısı yakınında yıkılmış bir duva
nn açıklığndan girebildi ve şehir 
ancak anudane sokak muharebeleri 
ile, ev f!!V alınmak üzere zaptoluna 
bildi. Ayın 20 sinde şehir henüz 
galipleri oyalıyordu. Şehrin cenup 
kısmı ve tamamı ancak bugün a~ 
pm alınabildi. Japon haberlerine 
göre, şehirde, 9000 müdafi tesbit o 
lundu ve hepsi ya ölü veya yaralı 
olarak Japonların eline düştü. F~ 
kat Hsütschau ve havalisindelc1 

muharebelere iştirak eden Çin J<uV 
vetleri son ane kadar 50,000 - ıoo 
bin kadardı ve şehir düşerken bun 
ların büyük kısmı, kahraman ıe
hir müdafilerinin himayesinde ce
nup doğuya, Hungtse gölüne doğ
ru ricat ettiler ve sonra büyük bir 
kavis çizerek Garbe gittiler ve 
kurtuldular. Bu harikulade hare
ketin muvaffakıyeti şüpMsiz Hsüt 
schau ve civarının cenup ve cenuP 
batı cihetlerindeki Japon muhasa
rasının zayif varlıklı olmasından· 
dır. 

Maamafih ne olursa olsun, cesıır 
olana talih gülümser. Japontarırı 
takibi ancak 21 Mayısta başladı· 
Fakat, Japon bildiriklerine göre 
mühim Cin kuvvetleri (Çinlilere n• 
zaran 4 fırka) Suhsien cenubunda, 
demlryolundan garbe doğru JaPon 
ihatasını yanp geçmişlerdi. 1.{aa• 
mafih Japon takip kıtalan 22 ?t(ıa• 
yısta büyücek bir Çin grupun~ ~~ 
kalamış ve bu meyanda 22 111 it 
Çin ordusunun karargahını eS 

etmişlerdi. .. t-
Görülüyor ki Japonların gsu 

iJil' schau zaferi, Çin ordusunun t 

hasını intaç edemedi; fakat Çin .~, 
dusu Hsütschau muharebele~·ş 
fÜphesiz: mühim zararlar gö~u 
ve harp ve hareket kabiliyetı r 
hemmiyetle azalmıştır. Jap<>n1•~3 
Mayısın 8 inden 20 sine kadar, 
gün süren büyük savaşta , nisb; 
ten dun bir kuvvetle üstün sayı 
ki Çinlileri ihata ederek yen~~ 
ye çalıştılar; bu, tabiye kıymet ;ıı., 
aşağı olan kıtalara karşı olsa 
hi, güçtür. 11e 

Hsütschau'un zaptından çıka~B 
ticelerle sonraki harekatı ba 
bir yazıya bırakıyoruz. ,-----___.,.-: 

Satıhk Makin• 
Transmlsyonları 

1 
• 

· kah" 1 
Kullanılmıs 6 santım aft. 

tında makine transmisyon. ' ti' 
\&!inak ve ~ataktan ucuz fİY~·-
1ahlıktır. TAN matbaasına 
.,.,.,.,., ,.,r;nf7_ 



TAN 

No. ıo Y acın : ZIYA ŞAKIR 

Murat Efendi, Ortada Bir 
Prensesle Dansediyordo 

~ B fr aralık gözleri, Veliaht Mu 
rat Efendiye WpniştL Genç 

'- yaJrıpkh yeğeni, dilber bir Pren 
leale danaetmekte idi. Bunu görür 
~ Sultan Azizin çehresi kıp
~ kesilmi§, bapnı arkasında 
-~ divan duran Hariciye 
-~ Fuat Pap ile (Kap-
ftııı Derya Mehmet Pap) ya çevi
l'tıek· • 
L~ Bakın fU oğlanın haline. Biz-

1 E K 
İHRAc-AT: 

Hayvan Derisi 
Satışlan 
Hararetlendi 
Dıracat içbı plyuaJarınmdan ke

çi, ollak ve kuzu derileri toplan
maktadır. Muhtelif firmalar piya· 
salardaıı tabakhaneler için de deri 
almaktadırJar. Ağır olan keçi deri
lerinhı çifti yibde ylrmisl ildncl ve 
yüzde sekleni birinci nevi olmak 
prt.lle fiyatlan 175 k\11'\lf& kadar 
yübelmiftlr. 
Oğlak derllerjnden standardize e

dilmi§ olarak yüzde yirmi.si ildncl 
ve yüzde .ekseni birinci nevi ola
rak on kl bin tane satılmıf ve çifti 
130 kuruştan verilmiştir. 

95 - 100 kiloluk sıkletinde bulu
nan kuzu derilerinin de ihracat için 
çifti 150 kuruştan on iki bin tane 
satılmıftır. Eldiven yapmak Ozere 

yerli ince mal kuzu derilerinden de 

o N o 
GÜNLÜK 
PiYASA 

Din tDooar malı olarak 121 bin ki· 
lo bulclaY klloeu 1,21 • l, 12,1 kuruı 
araaanda ve ziraat bankMt 111 bin ki 
lo yurnupk bulday 1,11 kuruftan, IO 
bin kilo Mrt buldays dahi 1,IO kuruı 
tan utmıpır. 

* Trakya arpal•rtndan on b .. bin ki. 
lo 4.25 kuruftan, Antalya teellıftl el· 
il bl11 kllo ...... dlrt k•ruttan. a,n. 
bolu arpalarından eekl• bin kilo 
4,U,I kurupan utılrnıpır. 

* Adapazarı urt rnıaırl•rından ıuval· 
lı olarak 11 bfn kllo 4,1 kuruttan ve· 
rllrnlplr. Kutyeml t,IO·t,23 kuruıtur. 

* Bit• mıntakMt keten tohumların· 
dan ıuvallı olarak Teklrd•I teellml 
kırk dlrt bin kiloluk bir parti kll•u 
8,35 kuruttan utılmıpır. 

* Beyaz peynirler ao,ao-1r,1a kuruı 

araeınd• kaprler 41·11 kuruı •rua11 
da, Poreuk derllerlnln 9lftl 350, tav 
pn derllerlnln taneel 18,20 kurupan 
utılrnıftır. • 

- • =·== 

M 1 1 
tc PİYASALAR: 

Şehrimize 
Mühim Miktarda 
Urfa Yağı Geldi 
Dün Mersin tariki ile fWimize 

dört bin bet yüz teneke erimit Urfa 
yap getirilmiftir. Getirilen sade 

yallan plyuam•zda mevcut olan ild 
bin bet yüz teneke Urfa yajı stoku
nu genlfletmiştir. Kilosu 100-110 
ku!'U§ arasında satılan bu nevi yal • 
1arın fazla mal gelmlt olmumdan 
dolayı sade yağ piyasasında bugün
lerde bir tenezzül 'beklenebilir. 

l•iday Sahıı 
iyi Slcllyor 

············-··············· ~-~1- ve kepue etti. Gerçi, 
:"WIWel'de Adettir. Amma bize böy 
le haner yarapr mı?. Bahusus hu
"ııum.uma böyle küstahlığa nasıl 
'6ret eder. Vann fUDU, o hatundan 

yerli fabrikalar mübayaatta bulun - ------------=

Şark buğdaylarından Urfa malı o
larak piyuamır.da ehemmiyeW aabf 
lar baflamıftır. Usulen kilosunda 11'1 
pelemirli olan Şark buğdaylarından 

bu defa ki10IUDda 250 pelemir olan 
iki yüz bin kiloluk bir parti Payu 

teslimi olarak kilolU f,30 kurUftan 
satılmlftır. maktadırlar. Deri piyasalarında ol -

dukça istekli talepler ve satı§lar ol· 

'hrın. maktadır. 

Demtttt lallli Azaldı 
lt »'uat Pap, vaziyeti güçlükle lda 

edebllmif. .. O aralık ta oynanan 
~ bittiği için büyük bir reza

önüne geçilmı,tL 
- Şevketmaap Efendimiz selam söylediler. Gözlerinizden öptiller. 

Son günlerde balık anlmıı oldu
ğundan ltalya için plyuamıman 

balık almak üzere limanımıza gelen 

vapurlardan iki tanesi dömnlif ve i
ki tanesi balık beklemek için lima -

nımızda kalmıştır. 

Aıncasmın hiddetinden baberf'! .. ~hnıyan Murat Efendi, bol bol 
~"il faJDpanyanm tesirile, gün
~ teessürünü unutıııUf, biraz 
~lenmiftl. Danstan sonra etrafı. 

Kendisine takdim edilen bu tiziim pek ufla olduiu için bir miktanw 
da size ı&ndenlller. 

alan yübek tabakadan kadınlar 
~la tatb bir müaahabeye gi-

~lla~tlannda ilk defa olarak bir 
~Prens ve Veliahdlle karp
~ olan Fransız bclınlan ve 
,:'Qan, Murat Efendinin etrafında 

hislerle bynqan bir balb 

K raliçenin bu sözleri, Sultan 
Azizin hoşuna gitmek şu ta 

rafa dursun, bilikis onun büsbü
tün hawcUni tahrik etmişti. Ve, o 
dakikada iki §ehzadeyi sıkı bir mu 
hafaza altında İstanbula gönder -
mek istemişti. Fakat bu hareketin 
büyük bir dedikoduyu mucip ola
cajı zorlukla kendisine anlatıla -
rak bu fikirden vazıeçihniftl. 

Bu vakadan bir ve yahut Od g6n 
sonra, çok mühim bir hldise vukua 
geıı.iftir-..Sonralan :.çırağa:n sara
yında bizzat Muradın nakletmesi • 
ne ... _ bıt bacllle, fBJ'le cere -
yan etmi§tir. 

Murat Efendi ile biraderi Ha -
mit Efendiye, sarayın en güzel da
irelerinden biri tahsis edllmiftL 
O sabah Murat Efendi uyanır uyan 
maz banyosunu yapmıı; sırtında bur 
nuzu olduğu halde tekrar yatak o
dasına avdet etmiştl Tam o sıra
da, kapı açılmıf; Sultan Azizin ya
verlerinden biri (1) elinde bir ta
bak üzüm olclulu halde içeri gir -
mff; 

- Şevketmaap Efendimiz selAm 
söylediler. Gözlerinizden öptüler. 
Kendilerine takdim edilen bu Ozüm 
pek neq. olduJu için bir miktarını 
da ıize gönderdiler. 

DemittL 
Murat Efendi yavere tefekkür et 

mff; 
- Muanuı ilzerlne bırakınız. GJ 

7lndikten IODra yerim. 

Diye cevap vermlttL 
Yner, çıkıp gitmifti. Murat E

fendi de bir taraftan havlulara si
linerek terlerini kuruturken, diğer 
taraftan da hakikaten nefis olan 
üzümlerin cazibesine dayaııamıya 
rak birkaç tane :remittl 

Aradan ima bir müddet geçer 
geçmez, Murat Efendinin hali de
iiflnişti. Midesinde 1ancılar, ıu . 
yanlar bqgöstermlfti. Bitltlk oda
da yatan Hamit Efendi, biraderi
nin bu acıklı ve tehlikeli vaziyeti
ni g6rür görmez, derhal aflaımya 
bqlıyarak saray nazırma adamlar 
kofturmut. doktor iltemifti. Ayni 
zamanda daima yanında tapdıjı 
(Panzehir) i de bir bardak suya ka
zıyarak Murat Efendiye içirmif -
ti. (2) 

SaraJUl nl5betçl doktorlan kofUP 

(1) Cıratan lllJ'QIDda iken ba qaaeleyl 
bizzat Sultan llurattllll du7an n busQn 
de berbuat olan bJr &Ozde, bu bAdlMyi 

bize QQen beyle DakletU. Biz de UrUerl 
mlze. Qnen nakleclf7oruz. 

11!."ı1111anb hbedanından ekl9- <2> (Panaehlr) 78hut (pataeblr), Rn7-
bl Jaııda " eild b07Gkler U'UUlda pek ebem bdınlarile izdivaç et- aal7et ftl'i1m btr taftlr, s.r.,, mtrlkallın 

' .. kurban lltmeldm lı:ıorbnJar, dalma 
~ bu 7UftlUIÜ tattan buhandur
lllQ'I Adet et:mt.ı.cu. Barle IOpheU ..... 

Jaııda derhal o - btr bıcakla 9U1U1l lcl
- baoiirilr cına teerıer. .. b&1'leee her 
•m mhlrln ...,, , ı1m - hleealda,. .. ",...._._._ 

gelmiper; Veliahdi tedavi etmiş • 
lerdi. Tabiidir ki, mesele, Kraliçe
ye haber verllmi§ti. Kraliçe, bAdi
seden son derecede müteessir ol • 
muş; bizzat (Veliaht, Edvrad), yol
lıyarak; 

- Sarayımda misafir bulunan 
aziz bir miaafirimlıı böyle bir Jıi. 
cliseye maruz k•lmaundan dolayı 
son derecede milteeairtm. Eler bu 
hAdisede bir düşmanlık eseri görü· 
yorlar ve hayatlanndan endişe edi
yorlarsa, tstanbula ~dltt e~ -· Dunclabr~~ ... sı kendilerine , be-
nim ve İngilterenin misafiri olsun 
lar. 

DiYe. haber aöndermiştl. 
(Det1am1 ocw) 

---00------
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Güneı Banyosunun Mevsimi 
G8aeş ban,.osana, hem laee ten

lerial karartarak l8flık VMltasl 0-
laeak laipaanlar toplamak, hem de 
lflsel vfleatlerinl ıistererek se,.re 
denleri hayran etmek malmadile ya 
panlar için onma bir tek mevsimi 
vanlır: Yum denls banyolaruwa 
yapıldıiı saman. ... 

Fakat, Jıeldmllkte ıOn8' ban1e
n, iyi bir tedavi malfl oldaianda11, 
hastanın haline ve ita tedavi aaalil 
ntln tatbik edilditl yere söre -her 
mevsimde yapılabilir. Aneak sil· 
n8' banyosu ~ yapalanuya
eaiı için, nerede olana olnn, ıa
-.ln açık bulundala, ylani hava
nın hiç ltulatsu yahut ,.ak u ba
latla klanduta sinleri kollamak 
sarml olar. Oadaa .. la,.. stlllef 
banyosunaa mevsimi yerine lire 
u eok deif.ır. 

latanbulda, elimizde bulunan bir 
lstatistlie ıöre, bulutsu veya pek 
u balatla lflnler • ortalama hesap 
la· topa topa seben altıtlır. Ban
lar da • heplmls blllrls ki - ltir 11-
raya dhdlmesler. bdneiUnandaa N..._ kadar ltanula aeık havah 
stlnler littlkce artar. Aacak o mey 
ıbade sttneş bize slrfime itile he
va11. llıtaınadJiı için ae lh8' Ha 
709• yapılaltlllr, ne •e denbe prl-
Ur ...... an ...... Alateu kadal' 
dnetli lb1er .... eotahr. En~ 
«lln8'11 ve, hem Plneş ltanyosmaa, 
hem de denb bu,..._ elverişli 
ıtlnlet burada Temmas ve Atastos 
l~dedir· Banda dola71 t.tan1n11. 
da lfln8' banyoea ,.•PMak ._.. __ 
- - slyatle ............ Qulw. 
Gtbaet bUl)"OIU tedavi .. yapılsa 
da •unda en mtlnaalp mnalm •a 
aylar içinde oldulanÜD hldmJllc 
le moda anmada • .. itte • DatlJAf 
~demektir. 

•• kadar ........ ~.., 
yabm mflwi11 mnaı.u ha••ak 
~Bara ............ ... 
........... ..w. rlldr ... ..... ............................ 

ken rlqlNan 1akınmak ehemml
,.etli ltir şuttno. Gtln8' ban,.0811 te 
davi için ve rlbclrdan kon17aeak 
........ ıtlnetllkler altmda ,.apıltlı
iı vakit rtlqirdan 1akmmak mflnl 
idin oluna da. plij tberinde ltfls
lttlttln açıkta 1apılmea, rtlqinn 
şiddetli oldala bir lflnde, lfln8' 
banyOla, fayda ,.erine sarar verebl 
Ur. Öyle ıOnlertle lfln8' HnJOSUft 
dan ·vaspçmektea 'batb çrae yok 
tar. 

Mevslmdea " rllzdnn stlnler· 
den soma, sin lçlnd ıtlneş banyo. 
sa için en mtlaalt olan 1aatleri ~ 
mek kalır. Ba menlmde stlneş 
banyosaaa mtlsait ... tıer 1abahın 
aekidnden •k .. m•n din._ kadar 
devam eder. 

Fakat ıtlneş ltanyoaanun pr • 
~ fa,.d .. olmak içia • Lamher 
bnmaa denilen ve kanun libi bv 
vetll • bir kaide vardır: Glneş ışık 
lanma .tleat tlserlne tam amudi 
olank • ...._. lamndır. Ölle fbe. 
ri, yahut öile4en önee veyahut o
• yalan 1Udertle pllj herlnde ,..tanann ....... ,... ...... 0-

lank dtl .... . 
Balbald atleün eok laee veya 

eok IOllft yatanaım ........... 
lan ............ mail •lank P-nr. o ...... .._. .... ,. __ _ 
,.,. .... hl~ ,-alma a olar. Baaa 1118,.... ftl'lllelDek ...., ...., 
MD7••• ....... talık tMavlsl 1-
• ,.aptıran •ekimler, haatalanm, 
müine,.le lstenlldlll pW dk ve-
,.. mali tatalaltileeek yataklar ·
serine ,..brarak, Pin~ qddal'llWl 
dalma ama .. olank plmeahil te-
min ..... r. 

Pllj ..... BIOÜ7a aymak ı. 
• ..... ........ yat114hiı 't'Ult 
..,. ........ yatü pıtb .... el-
ltette talıaf .-......... liledea 
eok anee w,.. eea sonraki 1Utler-
•• JtlAj ...... yatamama cllnl.t ...... ,.,.... ...... ..... ... 
-~ .......... ... .... 

SANAYi: 

Fabrikalar 
için Yapak 
Topluyorlar 

r ' BORSA 
20 - 1 • 181 

ÇEKLER 

Londra 

New-York 

Parle 

Milin& 
Cenevre 
Amaterdarn 
Berlln 
BrOkMI 
Ati na 
lofya 
Praı 

Madrld 
Vaf'IOV• 
Budapafte 
80kl' .. 
Belırad 

Vokohama 
ltokholm 
Moekov• 

l.28 ı.ıa 

121.a 11 125.10 

3.411 l.4H 

t.111 t.5H 
11.7121 21.7121 
et.13121 et.13125 
ıo.ea 

11.3071 
1.14 
1.1371 
4.MI 
ı.un 

IO.ts 
11.8075 

1.14 
1.5375 
4.315 
1.9225 

ıa.Mll ıa.Ma 

14.11 24.92 
0.1111 o.1375 
iM 2.11 

11.17 lt.S7 
11.1221 ll.12ft 
21.17 28.17 

PARALAR 

l'nmk 
Dolar 

Unt 
Beletb l'ı 
Drabml 
inlere rr. 
ı... ,... 
s... Ctlr ...... 
Zlotl 
P9lllD 
ı.., .,.... 
c...r.. 

- ._ 
i 

1 
1 
1 

Kızılca bulıda1 satıflan devam 
etmektedir. Ziraat Bankaaı dün dok 
san bin kiloluk 9-20 çavdarlı Ilgın 
ve Bozöyük kızılcalarını kilosu 5,28 

kuruştan •tmıftır. 

ASLAN ve ESKIHISAR 
Milttehlt Çl••e•to ve 
Sa · Kireci Fabrllcalan 
Ano•lm llrk•tl•den : 

tLAN 
1937 senesi temettüü olarak histe 

senedatına 21 numaralı kuponun 
kat'ı mukabilinde 30 Haziran 1938 
tarihinden itibaren 90 ve 22 numa· 
ralı kuponun kesilmesi mukabilinde 
30 ağustos 1938 tarihinden itibaren 
yine 90 ki, cem'an 180 kuruı verile
cektir. 

Müessis hisse senedatma 15 numa 
ralı ~ponun kat'ı mukabilinde 30 
Haziran 1938 tarihinden itibaren 164 
ve 18 numaralı kuponun kesilmesi 
mukabilinde 30 Aptos 1938 tari
hinden itibaren 185 kurut ki, cem'an 
329 kurut tediye edilecektir. 

Mü..n. hiue ııenedatınm tesvl -
yadnde lM kUl'Uf için 23.50 ve 165 
kurut için 2f ku!'U§ ki, cem'an 329 
kurut için cem'an 47.00 kurut vergi 
tevkif olunacak ve fU suretle mile. 
sia hlsaeleri uhabına tediye oluna
cak safi temettft miktarı 281.50 ku
ruttan i~ olacaktır. 

Bu tediyat, Döyçe Oryentbank -
Dresdner Bank pbesinin Galata fU• 
besiyle Banko di Romanın Galata, 
Istanbu1 ve Be:rollu tubeleri gişele
rinden icra kılınaCaktır. 

Şirket hlmedaruu U. mQeaia hı. 
..ım ubabma nan olunur. 

......,•11u1naım 
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Rumanya Krala Karol, 

Atatürkle Görüştü 
(BcıJı l incide) 

Romanya Kralı, eski İngiltere kra 
landan satın aldığı ve Lucyafarol is
mini verdiği eski Nahlin yntile 12 
haziran pazar günü Karadenizden İs 
tanbu1a gelml~tlr. Majestenin yatı 
Köstencedcn hareket ederek Karade 
niz sahillerinde bir müddet dolaştık 
tan sonra üçte Boğaza gelmiş gayet 
hafif seyir ile Sarayburnu, Ahırka
pı açıklarında dolaşmıştır. 

Buradan tekrar Boğauı dönerek 
saat altıda Boğazdan tekrar Karadc 

ni:ı:e çıkmıştır. 
Bundan birkaç gün sonra, yani ge 

çen cumnrtesi giinü sabahı Rumanya 
Kralı ayni yatla tekrar İstanbula gel 
miş ve Kız.kulesi açıklarında demir

lemiştir. 
Bu seyahatini miitenekkiren ya • 

pan ve kendisinden bahsedilmemesi 
ni istiyen Majeste, saray tnra(mdan 
rükubunn tahsis edilen otomobili~ 
şehrin muhtelif semtlerinde, muhte
lif gezintiler yapmış, muhtelif mües 
seselcri, camileri, sarayları, ~rşı -
lan gezmiştir. Mütenekkiren seyahat 
etmesine rağmen halk kendisini ta
nımış ve sevgi teznhlirlerl göster • 
mcktcn kendini alamamıştır. 

Bu arnlık Kralın bir giin Tarabya
dn Tokatlıyan otelinde, bir giin de 
Parkotclde yemek yedil:ri de görül • 
miiştür. Geçen Cumartesi saat birde 
Parkotelc gelmi~. burada iki buçu
ğa kadar oturarak yemeğini yemiş
tir. Yemek esnasında mai~·etindeki
lere bazı telgraflar yazdırmış, bir po 
lis vasıtasile po tahaneye göndermiş 
tir. Telgrnnarının biri Rumanya Ve 
Iiahdı bulunan oğlu Altes lUişele, di
ğeri de Frnnsada bulunan annesi 
ve eski Rumanya Kraliçesi Prenses 
l\fariye hitaben yazılmıştır. Veliaht 
l\lişelin telgrafına Majeste Karol 
"Papa,, diye imza koymuştur. 

Kral Parkoteldeki yemekleri Ru
men zevkine uygun bulmuş, kendi
sine sunulan pilıivı beğenmiştir· 

O gün saat 2,5 - 3 te Parkotelden 
aynlnn l\lnjcstc Karol doğru İstan
bul tarafına geçmiş ve burada başta 
Ayasofya mlizesi olmak Uzere ban 
camileri ve müesseseleri gezmiştir. 
Eski İngiltere Kralı Edvardın cşy:ı 
atın aldıjp antikacıdan hatıra ne • 

vinden bazı ~eyler ııatın almıştır. 

(8 A 1 M A K A L E D E N M A 8 AT) 

Kardes 
1 

Evini 
Ziyafet 

(Batı 1 tnclde) 

Müliikatın en mühim bir tarafı iki 
Balkan memleketi arasındaki yakın
lık ta, ticari münasebetlerin oynama· 
sı lazım gelen mühim rolü tebarüz 
ettirmesindeclir. 

Balkan memleketleri bir çok iltt1-

sadi meselelerde iş birliğine girişmış
lerdir. Bu işlerde muvaffak olmuşlar 
ve el birliğile iş başarmanın hazzını 
duymuşlardır. Fukat Balkan memle
ketleri arasındaki mal alış verişi bir 

türlü ileri gidememiştir. Balkan bir
liği, ancak ticari tema~lar sayesinde 
elde edilebilen maddi bağlılıktan ve 
iş beraberliğinden mahrum kalmış
tır. 

Uç ay evvel Ti;rkiyc ile Ruman· 
ya, ticari mübadelt>ye yeni bir 

hız ''ermiye karar ,vermişlerdi. Fa
kat bu giizcl karar bir türlü tatbi
ke geçemedi. 

Son i tanhul miilnkahnda bu 
nokta üzerinde de alaka ile duru). 
rnustur. Rumanyanın petrol, ke
reste gibi mnlJarile bi7.im kömür, 
pamuk, pirinç. halık gibi ma1ları
mızın esaslı ve devamlı bir müba
delesine girişilmesinin iki memle
ket arasında yeni ''e karşılıklı bağ
lar kuracağı hakkında iki tarafta 
da tam bir görüş birliği olduğu gö· 

riilmiic;tür. 
TesadUfi bir kardeş ziyaretinin bi

le iki memleket arasındaki münase
betlerin inkişafına bu kadar hizmet 
edebilmesi. aradaki dostluğun ve 
kardeşliğin derecesine yeni ve güzel 

bir ölçüdür. 
Dost Rumen milleti hü.lfümdarının 

TAN • 

Gayri Mübadil işleri 
Tasfiye Ediliyor 

mi surette teminat olarak kabul edi
lir. Kanunun neşrinden itibaren ıre 

bir sene içinde müracaatle mazbata 
ve bonolarını hazine tahvillerile de
ğiştinniyenlerin hakları sakıt olur. 

HükUmet bu kanunun esbabı mu
cibe layihasında ezcümle şöyle de
mektedir: 

"Lozan muahedenamesile, Atina i
tilAfnamesinin tatbikatından doğan 

meselelerin halline dair olan 1 O hazi
ran 930 tarihli Ankara mukavelesi 
mucibince Yunanistandaki mallan 
tam bir mübadeleye tabi tutulan 
Türk gayri mübadillerinin istihk~k
larını da kati bir tasfiye şekline bağ
lamak üzere tesbit edilen tedbirler 
arzolunmnktadır. 

Gayri mübadillerin muhtelif şekil 
terde takdir edilen istihkakları, 
38,647,763 liraya baliğ olmaktadır. 
Bu istihkakın ahden ve kanunen 
karşılığı Yunanlılann Türkiyede bı
raktıkları gayri menkullerden ibaret

tir. 
Mevcut Yunanlı mallarının kıymeti, 

bu istihkaka tekabül cdcmiyeceği i
çin Ank1ra mukavelesile hiikıimete 
intikal eden 1stanbul firari Rumları
nın malları da gayri mübadil istih
kaklarının itfasına tahsis edilmiş ve 
ancak bu· snycdc gayri mübadillere 
yüzde 45 nisbetinde bono ve yüzde 
2,4 nisbetinde de nakit tevzii sureti
le yüzde 47,4 nisbetinde bir tediye 
yapmak imkanı bulunmuştur. 

kıymeti olan 2 milyon liranın tutan 
200 bin liranın bu miktardan tenzili 
halinde 2,300,000 liralık fedakarlık 
ihtiyarını zaruri görmüştür. 

Bu 2,300,000 lira, dört senede itfa 
edilecek yüzde 5 faizli hazine tahvil
lerile ödenecek ve karşılığı 938 df 
yunu umumiye bütçesinin 260 ıncı 
faslındaki tahsisatla temin olunabile

cektir. 
Fiyat şartlarından istifade kastile 

hareket eden bazı sarraflar ve i!i r 
damları ihtiyaç snhibi gayri müba
dillerin ellerindP.ki istihkak mazbata
larını yüzde 3 ve hatta 1 derecesinde 
düşkün fiyatlarla satın almak sure
tile uhtelerine geçirmiş oldukları i
çin yüzde on nlsbetindeki tediyeden 
bunların istifade ettirilmesi mu
hik görülmlyerek layihada bu gibiler 
için yüzde 5 tediye nisbetl knbul e

dilmiştir. 
Tasfiy~nin gecikmesine mahal bı

rakmamak maksadile bir senelik mü 
racaat müddeti knbul ve bu müddet 
zarfında müracaatle mazbata ve bo· 
nolarını değiştirmiyenlerln hakların
nonun ıskatı zaruri görülmiiştür. 

İzah edilen esaslara göre gayri mü 
badillerin yüzde 52,6 nisbetindeki is
tihkak bakiyeleri yüzde 10 nlsbetin
de bir itfa ile kapatılacaktır. 

Mübadillerin istihkakı da kıymetli 
tapulara mukabil yüzde 50, kıymetı>iz 
tapulara mukabil yiizde 40, tasfiye 
talepnamelerine miistcnit kefaletna
meler mukabili de yüzde 20 veril
mek suretile tasfiye edilmiş olmak-

tadır. 

ziyaretini milli şekilde kutlulamayı 
bayram etmeyi çok isterdik. Fakat 
misafirimizin arzusuna saygı göster
dik ve ziyaretin hususiliğine tama
mile hürmt ettik. 

İstihkaklarının yüzde 52,6 sı he
nüz ödenmemiştir. Ödenmemiş olan 
istihkak bakyiesi 20.328.725 liraya 
baliğ olmaktadır. Buna henüz teda
vülde bulunan ve itfa edilmemiş o
lan 4,032 946 liralık bono ile, ashabı 
tarafından henüz alınmıyan 1,152,403 
liralık bono ilave edilirse itfası icap 
eden 22,5 milyon liralık bir yekun 
karşısında kalınır. Buna mukabil el
deki malın kıymeti bono rayicile an
cak iki milyon lira tutabilecektir. 

Türk milleti, Rumen mılletlne ve 
bu milletin kiymetli kralına karşı 

duyduğu sevgiyi ifade için bu vesile· 

den istifade edememiş olınakia be
raber ziyaretin hazzını kalbinin de-
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TuUiatçtlar 
(Başı 5 incide) 

Beykozdaki Feci 

Kaza Nasal Oldu ? 
(Başı l in.elde) 

men denize sandallar indirmi~ ve 
tahlisiye simitleri atmıştır. 

memleketin bir ba·şındnn öbür b~~°' 
na rUzgar ıibi eserler. Onlar açı 

ı b ııtr 
kahve peykelerinde kıvrılıp sa 11 

makla kuştilyii iltelerde yatmak 11'~ 
Ayni zamanda Beykoz şamandıra 

sında bağlı 57 numaralı vapurun ka
marotu Ismail ve diğer bir çok san· 
dallar da hadise mahall1ne yetişmiş 
terdir. Bu suretle kazazedelerden 16 
sı hemen denizden çıkarılarak 65 nu 
maralı vapura alınmış ve derhal ilk 
sıhhi yardımlarile meşgul olunmuş -

tur. 

, a~ 
savidlr. Onlar, at sırtında karlı . c 

13' tarı aşarlar; otobüs, araba gcçm \' 
batak yolları yiirüycrck geçerler. ·ıı 
açken de, yorgunken de, neşeler• 
kaybetmezler. bl 

Onlardaki sanat aşkı, nlcliıdc 
1 

sevei de~il, bir lptilitdır. Bir tulfl' 
• d" san• 

Vapur tekrar Beykoz iskelesine 
yaklaşırken Mehmet Knptan: 

- Içeride ölüler, yaralılar var, po 
lis yok mu? diye bağırmıştır. Hemen 
yetişen polisler, ölüleri ve yaralıl~
rı iskele karşısındaki Ferit eczanesı
ne kaldırmışlardır. Burada kazaze -
delere, tıp fakültesinden Osman Pi
lcvneli, doktor Hüsnü ve Galip ve 
Şirketi Hayriye memurlarından E -
tem tarafından suni teneffüs ve di
ğer lüzumlu tıbbi yardımlarda bulu-

nulmuştur. 
Ayşe, Anjel, Münir Artin ölmüş-

lerdir. Anjei genç b:r kızdır. Çıka -
rıldığı zaman henüz kalbl çalışmak
ta idi. Kurtarılması için iki saat ça
lışılmış, fakat bütün gayretl:re rağ
men kurtarılamamıştır. Artınin ka
rısı ile 6 yaşın~aki çoc~~. suni te -
neffüs yardım1yle ve guçlukle kur -
tarılabilmiştir. 
Kadın ayılır ayılmaz yanında ko

casının ölüsünü göriince, tekrar fe
nalıklar geçirmiştir. 

Diğer kazazedeler, yani 12 kişi 
Beykoz hamamına götürülmüşler ve 
hamamcı tarafından külhana alın • 
mıslardır. Burada ağırlaşan bir ço -
cuk sıhhi imdat otomobiliyle derhal 
hastaneye kaldırılmıştır~ Diğerleri 
hnvlulara sarılarak ısıtılmış ve son· 
ra da Istinyeyc gi;türiilmüşlerdir. 

Kaybolanlar, Hasköy, belediye tah 
sildarı Tabirle, küçük kızı ve boğu· 
!anlardan eski icra tahsildarı Müni
rin iki akrabasıdır. 

çı dostum vardır, ekız sene ır, . 
ten cekilmiş, hir memuriyete gır~ 

• d" • 'b. tıı1'' mis, eskiden yine kcn ısı gı ı I 
at ~rtisti olan knrısile birlikte. kct1 

L' •• b halinde yaşıyordu. Onu, uır guıı. ı' 

kumpanyadan çnğırdılar, iki iiç ı-c !r 
sahne'-·e cıktı. Scnmi!'İn tekrar s~..ı 

.J • • 'ftır' 
neve çıkan? Ruşit Rızanın yenı 
th .. atrosu ile turneye ı;ıktı. duytftı~ 

• k s· d' tstıı memuriyetindl"n çı mış. ~.un ı · ~ 

bula gelecek, tekrar tuluata çıkııc' 
t 

anış. ııı· 
Bir tullıat artisti kadın tanı:>·orıl ~· 

Birini ~<.'viyordu; beraber oturacB ır 
lar, kışı beraber geçireceklerdi. 5o , 
baharda bir turne teklifi knrşıı;ıtı 

• ti' 
da kaldı. Se,·gilisini bıraktı ve '" 
laya ağlıya, kalktı. gitti. , , 

Benim sahsen, tulUatçılan sc' , ... 1" ' 
memem, onlara diiı:man olmam .ıı ı 
zımgelir. Çiinkii birçok piycslcrııtl 
Anadoluda kepaze ederler. 

• 11'~ 
Kepaze ederler, <lıyormn ant tf 

hu. bize, g(ire bir tclfıkkidir. onlllır 
ve halka gi)re değil. Onlar sanat 

1 ıı D' 
rince oynuyorlar. Halk ta, on arı j~~ 
yunlarına gülüyor ve eğleniyor. el~ 
tara( ta memnun kalınca, kepaı 
ortadan kalkar. ır 

Tulöatçılar, hadlerini bilen i~S'ı;., 
)ardır, katiycn kiistah değillerdır· 
zen, bana 

- Bu turnede !'İzin 
·ııi~ piyesler• 

ovnadık! 1 .. • -c.:' 
Derler. Hunu t;(iylc:rlerken, " bit 

rinde ve t:wırlarında öziir diliyc!l .,. 
1 ı r 

hal, bir eda vardır. Ben, on ıır ' 

Facia sırasında Münirin oğlu an
nesini kurtarmıştır. Olen Münir, 40 
sencdcnberi sandal kullanan ve iyi 
yüzme bilen birisidir. Fakat diğerle
rinin kendisine sarılmaları yüzün -
den borrııımuştur. Tahkikata müddei 
umumi Şckip "e Beykoz komiser mu 
avini Necati el koymuşlardır. Kurtu 
lanların dCirdü çocuk, dördü kadın. 
dördü de erkektir. 

te bu halleri için ~everim. 
11

1. 
Raşit Rızn, onları, nasıl inzihııt jt' 

tına alacak? Biitiin tulfıatçıtnrıı ti•' 
ker teker !loruntız, hepsi de hıı~'"ıc~I 
rından şikayet edeceklerdir. f'ıı ~-

. ·dı 1 f>tl bunda nekadar !'arnıını r er, 

garanti edemem. ğl' ' 
Onların hu ikuyeti: Hem fi i!' 

ı\ r ·ıı ıı rım, hem giderim! diye gc ın1 ğlf.I' 
lama'iına benzer. Onlar, lıeın 9 

Krala hükumet tarafından hususi 
bir ziyaretin miisande ettiği hudut İ· 
çinde alfika ve misafirperverlik gös
terilmi tir. Rükiıbuna otomobiller 
tahsis edildiği gibi hususi mihmandar 
lar, polisler vo memurlar kendisine 
her gittiği yerde uzaktan, yakındnn 
refakat etmiş, gezintisini kolaylaş • 
tırmıştır. 

rinliklerinde tamamile du muştur ve 
bu güzel hatırayı sevgi ile muhafaza 
ede<:ektir. 

Ahmeı Emin YALMAN 

yan Ltıceafarol yatı dün saat 11 de 
Boğaziçinde demirlemitşir. Kral Ka
ro!, miitenekkiren karaya çıkarak ye 
mek yemi§ ve şehrin muhtelif yer -
terini gezmiştir. Kral, yine mütenek 
kiren Reisicümhur Atatürkle kati· 
yen hususi mahiyette olmale üzere 
ziyaret teatilerinde bulunmU§tur. 

İfası lazım gelen bakiye 25,5 mil
yon olduğuna göre hükumet 14 sene
denberi devam eden bu işin tasfiyesi 
ni tahakkuk ettirmek için gayri mü
badil istih:-.aklarına mukabil yüzde 
10 nisbetinde bir tediye icrası sure
tile 2,5 milyon lira ve gayri müba
dillere muhassas olup henüz satıl
mıyan malların bonoların rayiçile 

Gavri mübadil isHhkaklarının mü 
him bir kı5mımn takdirinde Yunanis 
tandaki malların altın kıymetinin • 
kiz misli ve hazan da on misli olarak 
evrakı nakdiyeyc tahvil edildikten 
başka 302 senesi"ldcn evveline ait ta
puların vergi kıymtlerinin ayrıca 4 
misline vani (4 x 81 ve bazı (4 x 10 

misline, v 314 tarihine kadar olanlar 
(3 x 8), (3 x 10) misline, 328 tarihine 
kadar olanlar 2 x 8, 2 x 1 O misline çı
karıldığı ve umumi harpten evvelki 
altın kıymetlr hcsahının evrakı nak
diye sist~mine girildikten sonra ayni 
zararlara maruz kaldığı nazarı dikka 
te alınırsa gayri mübadil istihkakla
rının tasfiyesi için kabul edilen esas 
bittabi emsaline nisbet edilmek şar
tile gayri muhik telakki edilemez . ., 

Vekiller, Mareşal Dün Atatürkün 
Huzurunda Bir Toplantı Yaptılar 

(Başı 1 incide) l herler hala müphem mahiyetini mu 
killer yattan ayrılmışlardır. Başve- hafaza etmekte~ir. Bir. kısım tcl~ra~ 
kil ve Mareşal Çakmak ile diğer ve- lar vaziyetin musbet bır şe~ll~~ ın -
killer akşam saat 21 de hareket e • kişaf etmekte olduğunu bıldırırke.n 
den hususi bir trenle Ankaraya avdet bir kısım telgraflar fesat ve tezvır 
etmişlerd1r, işlerinin hala devam etmekte oldu -

Bunlardan yalnız ikisinin 
neye kaldırılmasına lüzum 
müştür. 

hasta -
görül -

Çahnan Yüz Bin 
Lirahk lnciller 

Bulundu 

hem oynarlar. ~ 
"Tensik,, edilince, onlar, heP 

11
dtf 

yerde uslu uslu oturacaklar rnı ~ • 
siniz? Memleketin bir başınd911 q1 

hür baııına, riizgar gibi csmezlcı'Se',ııı 
h. k. 1 eye' lar için, hayatın ır ı:ev ı, ı 

kalır mı acaba? ft.(' 
Tuliıatçılnrın sera:ıat hayatı,, ~·· 

rupadaki cahotin (Kabotcn) Icrııt~,1~ 
yatının aynidir, Yani, bize 11111 ·;i) 
bir şey değildir. Tulf.ıatçıları t~:ı · 
etmek, bence bir idare meselcS1 .d' 

Dost Kral, 'Adada 

.. ,,. 
maktan ziyade bir karakter rıı~ 4~· 

Kral dün sabah maiyeti ile hern -
her Büyükndnya çıkını , Adalar k:ıy 
makamı ''C merkez memuru tarafın 
dun karşılanmıştır. Terciimanlık va
zifesini eski Anvers General Kon!'>olo 
su merhum B. !\tiinir İhrahimin kızı 
Bayan Perihan yapmıştır. 

Kral Karol'iin yatı, geçen pazar 
günü de Boğaziçindc demirlemiş ve 
kral karada üç saat kaldıktan sonra 

Garda Riyaseticümhur umumi ka ğunu göstermektedir. Dün Antakya
tibi Hasan Rıza Soyak, Başyaver Ce- ya hususi surette göndermiş oldu -
lal, mebuslardan Ali Kılıç ile diğer ğumuz muhabirimizden arka arkaya 
mebuslar, vali muavini Hüdai Kara şu telgrafları aldık: 

Geçen cuma giinii İstanbul Patrik 
hanesinden çok kıymetli üç İncilin 
çalındığını yazmıştık. Çalınan İncil
ler on ikinci Marda mukaddeı> addedi 
len ortodoks rahiplerinin el ya:ıısi1e 
va711ı ve dünyada eşi olmı~·an kitap 
İardı. Bunların beherinin kıymP.ti 
YÜ7. hin liradan fa7.la tutmaktadır. 

lesi olacaktır. Disiplin altına gı:ıılıl' 
leri zaman, sahneden çekilecek ı,11 
atçılar da olacak, dersem, buD11 

kehanet sanmayınız. 1'1 14 

Kral tur yapmış ve adayı çok be
ğendiğini söylemiştir. Büylikada A
nadolu klühünde yemek hazırlanmı 
ise de Kral hu yeınekte hulunamıya 
rak saat birde BUyiikadadan ayrıl • 
mıştır. 

IHin de saat ikide şehrimizd:?n 2y 
rılmıştır. Bu ziyaret Avrupada pek 
çok dikkati cclhetmiştir. Rumen A· 
jansı ve Havas ve D. N. B. Ajanı.ta
rı ziynrct hakkındn aşağıdaki tel
graflan neşretmişlerdir. 

Bükreş, 20 ( A.A.) - Rador ajan
sı bildiriyor: 

Saray nazırlığı Q.§ağıdaki tebliği 
ne§Tetmiştir: 

17 haziran günü saat 19 da kral 
Karol Lıu:eafarul yatına binerek bo
ğaziçine doğru hareket etmiştir. 

18 haziran günü saat 10 da Biiyük 
dere yakınlarında Tiirkiye Başveki
li Celal Bayar ile Hariciye Vekili A
ras kralı karşılamak iizere yata çık
mışlar ve krala Istanbula kadar re
fakat etmişlerdir. 

19 haziranda saat 14 de kral Ka
rol Savar:ma yatında Türkiye Reisi
riim1ııırtı Atatiirkle bir noktai na -
zar teatisinde bulunmuştur. 

lstanbutdan ayrılmıştır. ·-
Istanbtıl, 20 ( A.A.) -D.N.B. ajan

sı bildiriyor: llaftcı tatilini Istanhul
cia geçirmekte olan kral Karol, gece
leyin hususi mahiyette olmak iizere 
Savarona yatında yemek yemi.§tir. 
Sabahleyin, Dolmabahçe sarayına gi
derek orada uzun bir görüşmede bu
tumnt!§tur. Oğleye doğru Atatiirk 
iadei ziyaret etmi§tir. Rrmni bir teb
liğ nc§Ti bekleniyor·. 

taban, lstanbul komutanı Korgene- Antakya, (Hususi surette gönderdi 
ral Halis Bıyıktay, merkez komuta- ğimiz muhabirimizden) - Dün ak
nı general Ihsan Ilgaz, üniversite rek şam geç vakit, Türk • Fransız askc· 
törü Cemil Bilsel, matbuat mümes- ri heyetlerinin içtimai bittiği zaman 
silleri ve şehrimizdeki resmi daire • artık her mesele halledilmiş, Hatay
ler erkanı Başvekilimizle diğer ve - da asayişi Türk - Fransız askerleri • 
killeri u6'Urlrimışlardır. nin müştereken temin etmeleri tn-

Başvekil Celal Bayar, hususi va • karrür etmiş gibi görünüyordu. An
gona mütebessim b;r çehre ile gir • laşma hakkındaki şayialar, bütiin 
miş ve halk tarafından şiddetle al - şehre bir yılclırım gibi yayıldı ve her 
kışlanmıştır. kes sevincinden bayram yapmıya ha Rume."I: gm..c~eicrincle 

J1arı:ıretli ya.ıtkl' 
Bükreş, lTelcfonia hu..usi) - Ru

men gazeteleri, 'Majeste Kral Karo
lun ziyareti miinasebetile Türk - Rn 
men doııtluğu hakkında hararetli ya

zılar yazmaktadırlar. Rumanyada A· 
tatürk hakkında büyük bir hayran • 
Jık ve !levgi vnrdır. Atatürk ile Kral 
arasında ahsi tema-ı, tanışmn ve dost 
luk husule gelmesi Rumen gazetele 
ri tarafından miihim bir badi!le 
diye kar ılanınış ''e iki millet arasın 
d~ dahn ku,·vet.li ve esaslı bir iş her.ı 
berliğine yol açacağı hiitün gazeteler 
taraf:.ndan tekrar edilmiştir. 

· Moman'ın birinci nüshası 

Ba,vekil bu arada gazeteci- zırlandı. Zaten halle günlerdenberi 
lerin suallerine verdiği cevap- bu müzakereleri heyecanla takip edi 
ta bugün için söylenecek mü- yor ve her gün, her saat Türk asker 
him bir •ey olmadığını, fakat !erinin hududu geçmesi hususunda 

bir karara varılmasını bekliyordu. 
nihayet bir haf ta, on güne ka-

Faka t bugün, havn tekrar değiş-
dar vaziyetin tamamen aydın- ti. Fransızların dün anlaşır gibi gö-
lanacağını aöylemi,tir. rünmelerinin yine bir oyundan iba-

Nafıa Vekili Ali Çetinkaya, ret olduğu anlaşıldı. Ortada şekil ba 
iazetecilerin ayni sualine Ata- kımından nazari bir anlaşma var. 
türkün riyaaeti altında yapılan Fakat bu sırf Halayın harici tecavü
bütün toplantılarda olduğu gi- ze karşı varlık ve bakasının Türkt • 
bi bu toplantıda da hayırlı ne- ye ve Fransa tarafından müştereken 

teminine aittir. Ortadaki asıl müna 
ticeler istihsal edildiği cevabı-

kaşa mevzuu, bu değildir. Hatay is-
nı vermit ve Hariciye Vekili tiklalinin hakiki mi, uydurma mt 

• Hırsızlıktan haberdar edilen ikin. 
ci şube ikinci kı~ım memurları der • 
hal faaliyete geçmi"?tir, bir gün de İn 
cillt>ri c;nlanlnrı meydana ~akarmış -
Iar ve mukaddes İncilleri Patrikha
neye iade etmişlerdir. 

verdiğim gibi, Fransı1la.r bugünkü 
askeri işgal vaziyetinden istifade etle 
rek intihabatta Türklerin aleyhinde 
bir netice alacaklarını umuyorlar. 

Fakat biz, Hatayda Fransız tazyi
ki nihayet bulmadıkça, Milletler Ce
miyeti mümessilleri bir taraflı rolle 
rini terketmedikçe ve dahilde iısayi 
şin temini vazifesinde Türk askeri 
Fransızlarla brlikte bulunmadık • 

Şehir Tiyatrosunda çalışnn cS ,
11
f 

lUatçıların, ara sıra, kaçamak iııtıf' 
rak tuhiat sahnelerine çıktıl< ttıP' 
görmUyor değiliz. Huy, canın a 

dadır. 1' ti 
Bana kalırsa, onlara yapılacıı~ f~ 

hiiyiik iyilik. hil.-Uerdeki pul sJ1 v' 
ğını hlru haCirıctmektir. ontatı 
di yağlarile kavrulmayı bilirle:;,; 

Mahmut!:::/ 

Beykozdaki , 
Evlerin Vaziye~~ 
Bey kozda Ortaçeşme mahall~ fi 

ki evler hakkındaki muarne1' ııl 
Atinadan avdet ettikten sonra tıa 

ça intihabatın yapılmasına muhale- !anacaktır. Vaziyet şudur: 11 
fet ediyoruz. Bu sebeple vaziyet, tek Yeni yapı ve yollar kanunıııı:"i ~ 
rar nazik bir safhaya girmiştir. Fran rindcn önce yapılan ,.e o zuın~ıı1'~ 
sızların bu son oyunu, yeniden uya- nuna aykırı bulunan inşaat bif 
nan ümitleri kırdığı için herkesi fev- da ancak mahkeme marifetile 
kallıde müteessir etmiştir. rar verilebilir. ti 

Yeni b.elediye •eçimleri Yeni kanunun tatbikinden.50
;,/ 

Antakya, 20 (Hususi surette gön- pılan hinalnr için de iki şckıl , 
kıt•. 

derdiğimiz muhabirimizden) - An- Şayet hu binalar kanıma a~ ·tt' 
• d . • •. karar• takya belediye meclisi seçilmiştir. mış ıse aımı encumen ! o 

Ayni giinün akşamı kral Karol'ün 
ak.§am yemeğinde Türkiye B-:ş.uek~li 
Celal Bayar ve Hariciye Vekılı Rü.ş
tii Ara3 ve füımanya general komo
losu Lııcasiycvi~i davetli ola:rak bu

lunm1L§lardır. 

Bükreşte çıkan Moman gazetesi 
yakında bininci sayısını neşredecek 
tir. Hiıriciyc Vekili Doktor Rüştü A· 
rasın bu münasebetle Tilrk • Rumen 
dostluğuna dair ya7.dığı bir yan, bu 
nüshnda nıiihim bir yer alacaktır. 

Rumen arkadaşımızın bininci ı;:n

yıya varmasını tebrik eder, kendisine 
uzun ve muv.affakıyetli bir varlık di 

leriz. 

Doktor Rüttü Araı da: olacağı davasıdır. 
- Hayırlı, çok hayırlı!.. Bugünkü müzakereler tekrar çe-

Sözlerile Nafıa Vekilinin tin bir şekil almıştır. Fransızlar bir 
türlü Türk askerlerinin hududu ge-

ıözlerini teyit etmittir. 
Saat tam 21 de hareket eden hu -

susi tren alkışlar arasında gardan 
ayrılmıştır. 

çerek Hataya girmelerine razı olamı
yorlar. Bir taraftan da bir emrivaki 
hazırlamak için intihabatı biran ev 
vel yapmak sevdasına düşmüşlerdir. 
Hatta bazı köylerde intihabata başlan 
~ı da bildirilmistir. Dün de haber 

Yedi azadan dördü Türk, biri 'Er- labilir. Kanuna uygun yapılJlllti'~ 
meni, blri Alevt, biri de Rumdur, Se- ta ruhsatiyelcri yoksa 4 ınisll 
çilen Türk azalar, Müftü Sadık, dok· tiye cezası alınır. tıi' 1 

tor Muharrem, Sıddık, Melektir. Rum Bu cihetle daimi erıci.imen tıı 
ı· or 

aza, İskender Azar, Alevi aza Meh- rara varamamıştır. Evve 3 
11 ~ 

met Tuleyli, Ermeni aza Kazanciyan ~.-deki binaların hu şeki1lcr~~11 
dır. gısıne uygun olduğunun ta ,,,, 

İskenderun kadastro teşkilatında- mesi, ondan sonra hu 111 "~.~,1,ıı' 
lstanbut, 20 ( A.A.) - Havas bil-

diriyor: ~ 
Rumanya kralının ba,yragmı taşı-

Hataydan gelen haberler 
Diker taraftan Hatavdan aelen ha 

. • h. .,".. r ki Suriyeli memurlara işten el çekti-ıhinalar hakkında nıhaı ır i'ıı 
rilmiş ve teşkllat da valinin emrile rilmesi muamele hakıınıııd 1111 

lL"volunmustur. mektcdir. 
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M Ü C E V H E R S A T 1 Ş ! /' 
lstanbul EllHliyet Sandığı Direktörlüğünden : 

DABKOV I Ç 
ve Şki. 

'l 
Dosya No. Hesap Teşhir İsmi Sandıkça tahmin 

N o. N o. Rehinin cinsi edilen kıymet 
Lira 

37/ 25 46054 123/ 1 Fahire Bir pırlanta yanın kolye 4000 
(16 taşlı) 

,, ,, 123/2 " Bir çüt Roza küpe 500 
., ,, 123/ 3 ,, Bir çift Roza küpe 100 
,, ,, 123/ 4 ., Bir çift Roza küpe 100 
,, ,, 123/ 5 ,, Bir pırlanta tek taş yüzük 700 
,, ,, 123/ 6 ,, Bir pırlanta tek taş yüzük 500 
,, r •• ,, 123/7 ., Bir pırlanta tek taş yüzük 200 
46054 hesap No. sile sandığımıza borçlu Bayan Fahireye ait rehinler 

sandıktan almış olduğu parayı mukavele mucibince vadesinde ödeme
diğinden 3202 No. lı kanun dairesinde 37-25 dosya numarasile yapılan 

takibat neticesinde satışa çıkarılmıştır. Mezkur rehinler 13-7-938 tari
hine kadar Cağaloğlunda sandık binası dahilinde camekanda ve ondan 
sonra da Sandal bedesteninde teşhir edileceğinden istiyenler görebilir
ler. Rehinlerin açık artırması 20-7-938 tarihine müsadif çarşamba günü 
sandık tarafından İstanbul belediyesi mezat dairesinde (sa.ndal bedeste- ı 
nil yapılacaktır. Borçlu ve alacaklıların mal(imu olmak üzere ilan olu
nur. (3740) 

MÜCEVHER SATIŞI 
Jstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 

Dosya No. Hesap Teşhir İsmi Sandıkça tahmin 
No. No. Rehinin cinsi edilen kıymeti 

Lira 

37/26 46055 116-1 Ayşe Bir pırlanta yarım kolye 3500 
(16 taşlı) 

" 
,, 116-2/ 1 ,, Bir kelep inci (175 gram) 1000 

" " 116-2/ 2 ,, Bir kelep inci (145 gram) 350 
., " 116-2/ 3 ,, Bir inci tesbih (27.5 gram) 250 

" " 116-2/ 4 .. Bir inci zümrütlü kolye 1•500 
(27.5 gram) 

,, 
" 116-3 " Uçları zümrütlü bir altın 150 

kese 
,, ,, 116-4 ,, Bir altın incili kamçı 20 
,, ,, 116-5 ,, Bir al tın incili kamçı 1 O 
,, ,, 116-6 ,, Bir altın incili kamçı 10 
46055 hesap No. sile sandığımıza borı;lu Bayan Ayşeye ait rehinler 

sandıktan almış olduğu parayı mukavele mucibince vadesinde ödeme
diğinden 3202 No. lı kanun dairesinde 937-26 dosya numarasile yapılan 
takibat neticesinde satışa çıkarılmıştır. MezkCır rehinler 13-7-938 tari
hine kadar Cağaloğlunda sandık binası dahilindeki camekanda ve on
dan sonra da Sandal bedesteninde teşhir edileceğinden istiyenler göre
bilir. Rehinlerin açık artırması 20-7-938 tarihine müsadif çarşamba gü
nü sandık tarafından İstanbul belediyesi mezat dairesinde (Sandal be
desteni) yapılacaktır. Borçlu ve alacaklıların malUmu olmak üzere ilan 
olunur. (3741) 

M. M. Vekôleti Hava Müsteıarhğından: 
Hava müsteşarlığının göstereceği yerde çalıştırılmak üzere "210 -

165,. lira aylık ücretle bir mimar alınacaktır. İsteklilerin aşağıdaki ya
zılı evraklarile Ankarada M. M. Vekaleti Hava müsteşarlığına, İstan
bulda Hava Aktarma anhan müdürlüğüne müracaat etmeleri 

Talip fazla çıktığı takdirde müsabaka imtihanına tabi tutulacakları i-
lan olunur. 

1 - Türk olmak 
2 - Mimarlık diplomasını haiz bulunmak. 
3 - Askerliğini biti:rmiş ve diğer Vekaletlerle ilgili olmamak 
4 - Ecnebi kadın ile evli bulunmamak 
5 - Sağlık durumu yerinde olmak. 
6 - Hüsnü hizmet ve hüsnü hal vesikalarını hamil bulunmak. 
7 - Üç adet vesika fotoğrafı. (1925) (3716) 

Denizbank Akay l§letmesi Müdürlüğünden : 
Adalar - Anadolu - Yalova hattı yaz tarif esi 22 Haziran 938 Çarşam

ba gününden itibaren tatbik olunacaktır. Yeni tarife iskelelere asıl
tnıştır. "3698,, 

FENNiN YENi 
BiR HARIKASI 
Elektriksiz • Motörsüz 
Gazsız el tulumbasile 

2 DAKiKADA B U Z 
ve DONDURMA imali 

Dağ başında, ırmak kenarında, or
man ortasında, otomobilinizde, kamp 
larda, sahra hastanelerinde, ma

..-----=.~;;;g-llll------ denlerde, Nafia iş yerlerinde, müte-
Pomr•P~~ · f~ ahhitlerin yol inşaatında elektrik ol-
~ nuyan hastanelerde, velhasıl buza 

Sikleti 9 kilodur. 

derhal lüzum olan bilcümle yerlerde 
bir POMPAGLAS sizi derhal buza 
kavuşturur. Talep vukuunda izahat 
gönderilir. 

Satış yerleri: O S K A 
İstanbul: Sultanhamam Mesadet han, 
Tel: 20674 - Ankara: Anafartalar cad 
desi No. 66. Tel: 2171 - İzmir: Hü
kumet caddesi Tel: 2737. 

VAPUR ACENTALIGI 

GDYNİA AMERİKA SHİPPİNG 
LİNES ''PALESTfNE LiNE,, 

1s.ooo tonluk lüks 
POLONIA 

Transatlantik vapuru ile 15 gün· 
rie bir muntazam postalar: 
lSTANBUL-KÖSTENCE (Pazar) 
tsTANBUL-FİLİSTİN 

(PArşembe) 
Avdet (Pire) tarikiledir. 
Yolcu ve eşyai ticat"iye alır 

'G)c:tenceve vıtkınd11 eidecek vtı.
purlar: 3, 16, 31 Temmuz saat 
16 da. 

'i'ilistin'e yakında ı6decek vapur 
~ar: 23 Haziran, 5 ve 21 temmuz 
~aat 16 da 

Müstesna olarak 5 Temmıı.z
da doğru Pireye hareket. 

---o---
"SCHULDT • ORİENT - LİNE,, 
~s:vayı ticarive nakli için seri 
rıosta: ŞARK • GARP HATTI 
Hamburg. Bremen, Anvers, Yu
ıanistan, Türkiye Bul~aristan. 
'{om~"'v::ı) 

Beklenen vapurlar: 
SCHLESWİG HOLSTEİN 

l9 Hazirana doğru 
l'ROYBURG 9 Temmuza doğru 
OUBURG 22 Temmuza doğru 

--o---

H. J. PAJKURIC 
Vapur acentası 

"ZETSKA PLOVİDBA A. D., de 
TT r>tnı-

Balkan Antantının ekono
mik konferansında tesis 

edilen enterbalkanik hat. 
Büyük lüks modern 
"LOVCEN .. 

• 1::ıouru ile İstanbul. Khııtence. 
Pire, Korfo, Arnavutluk, Dal-

maqya sahili, Triyeste, Venedik 
ve Susak arasında muntazam 
oosta 
Yolcu ve eşyayı ticariye alır. 
l'enezzüh ve zevk seyahati için 

ıvr;;ı::toı::na fı,.sat. 

KÖSTENCE'ye ilk posta 11 
Temmuz saat 19 da. 

0 !RE. KORFU. ADRİYATİK 
ıVenedik ve Triyeste) ye ilk pos-
ta 16 Temmuz saat tam 15 de. 
'-Ier nevi tafsilat için Galatada 
Yolcu salonu karsısında) ~mu
"lli acenteliğe Telefon 44708 ve 
'1ütün seyahat idarehanelerine 
..,.,iirıı.caat. 

~ ... _. ........... . 
İstanbul Asliye Birinci Hukuk 

mahkemesinden: M. Rasih Bar az ta
rafından Feneryolunda Bağdat cad
desinde 186 No. lu evde Ahmet Ra~ 

gıp aleyhine açmı; olduğu men'i mü
dahale davasında M. aleyhe gönderi
len esas dava arzuhaline mübaşir 

tarafından verilen şerh Ahmet Ra -
gıbın Kibrit Inhisar müfettişi olup 
Anadoluya gittiği ve nerede bulun
duğu ve avdet zamanı meçhul bu -
lunduğundan tebliğsiz geri çevrildi
ğinden M. aleyhin ikametgahı meç-

hul olması anlaşılmış olmakla dava 
arzuhaline karşı bir ay zarfında ce
vap vermesi ve mahkeme için tayin 
olunan 12- 9-938 Pazartesi günü 

saat 14 mahkemeye gelmesi hakkın
da ilanen tebliğat icrasına karar ve
rilmiş olduğundan tebliğ makmına 

kaim olmak üzere ilan olunur. 

Beyoğlu Uçüncü Sulh hukuk ha
kimliğinden: Mahkemenin 938/ 690 
sayılı dosyasile Galatada Yüksekkal
dırımda Makrioğlu cami karşısında 
7 numarada Kiryako Sünbüloğlu ve-

kili avukat Ahmet Nuri tarafından 
Beyoğlunda Ağahamamında 72 No. 
hı dükkanda bakkal iken halen ika-

TÜRKİYE . 
CUMHU.RIYETI 

smnoı:eANJCASI 
Liseler Ahm, Satım Komisyonundan : 

Cinsi 

Silivri yoğurdu 

Soğan 

Patates 

Tereyağ 

Miktarı 

kilo 

34 500 

32 000 
49 500 

4 650 

Beher K1. 
tahmin B. 

Kr. s. 

19 

5 25 
7 50 

115 

!Ik teminatı 
Lira Kr. 

491 65 

647 10 

401 07 

Eksiltmenin yapılacağı gün 
ve saat 

29-6-938 Çar~amba günü 
saat 10,30 da 

29-6-938 Çarşamba günü 
saat 10,45 de 

29-6-938 Çarşamba günii 
saat 11 de 

Komisyonumuza bağlı yatılı liselerin mayıs 938 sonuna kadar ibtiyaçlan olan yiyecekleri kapalı zarf usu
:ı'.ile eksiltmiye konmuştur. Bu hususta gerekli durum yukarıya yar.lmıştır. 

Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde toplanan liseler alım, satım komisyonunda :va-rılacak 
tır. İstekliler ilk teminat makbuzu ve 938 yılı ticaret odası vesikalarile 2490 sayılı artırma , eksiJtme kanu
nunun tarifatı dairesinde haZ'.rlıyacaklan teklif zarflarını yukarda yanlarında gösterilen belli saatten bir 

saat evveline kadar komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 

Teminatlar İstanbul liseler muhasebeciliğine yatırılacaktır ve liseler ahm, satım komisyonu sekreterli
ğinden görülüp öğrenilir. C3495) 

lstanbul Jandama 
Miktarı Cinsi 

Satınalma Komisyonundan: 
Tahmin İlk Eksiltme günü ve saati 
Bedeli Temin ah 
L. K. L. K. 

16 kalem Dağ malzemesi 2384 15 178 81 2/7 / 938 Cumartesi saat 10 da 
22 ,, ıı • 2498 85 187 41 2/ 7 / 938 Cumartesi saat 11 de 

1 - Cinsi, miktarı ve beherinin fiatı şartnamesinde yazılı 16 kalem dağ malzemesi 2 temmuz 938 cumartesi 
günü saat 10 da ve 22 kalem dağ malzemesi de saat 11 de İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonunda aç•k ek 
siltmelerle satıl! alınacaktır. 

2 - Her iki eksiltmeye ait malzemenin tahmin bedelleri ve ilk teminatları ayrı ayrı yukarıda yazılıdır. 
3 - Şartname ve nümuneler her gün adı geçen komisyonda görülebilir. 

~·--DENİZBANK •••••• metgfilıı meçhul bulunan Todori a
4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanuna göre ibrazı lazımgelen vesikaları ve ilk temirıat mektup veya makbuzla. 

rile eksiltme saatinde komisyona gelmeleri. (3629) 

Yalova Kaphcaları Müdürlüğünden: 

MÜSTAMEL OTOMOBiL SATIŞI 

930 Modeli F ord marka dört kit ilik bir binek otomobili nçık 
arttırma ile satı'a çıkarılarak 10 Temmuz'da ihalei kat'iyesi 
yapılacağından taliplerin 21 Hazirandan itibaren teminat ak
çesiyle Y a1ova Kaplıcaları Müdürlüğüne müracaatları. 

leyhine açılan alacak davasının du
ruşmasında 78 liranın faiz ve ücreti 
vekalet ve muhakeme masarifile bir 
likte tahsiline 24-2-38 tarihinde 

karar verilmiş olduğundan işbu ka
rara karşı tarihi ilandan itibaren 15 
gün zarfında temyizi dava edilme-

diği takdirde hükmün iktisabı kati
yet edeceği hüküm hülasasının teb
liği makamına kainı olmak üzere i-
lan olunur. 

Bursa Belediyesinden : 
Arazöz, Motörpomp ve Kamyon mübayaa ilcinı: 

Bursa Belediyesi tarafından bir itfaiye Arazözü bir Motör
pomp ve temizlik itleri için de bir Kamyon satın alınacaktır. 

Satıcılar; verebilecekleri makinelerin fenni ve hususi ve mali 
tartlarını ve Kataloklarmı Haziran sonuna kadar Bursa Beledi
ye Reisliğine göndermeleri ilan olunur. (3241) 

Pırlanta Küpe 
Yirmi üç buçuk kıratlık bir 

çift pırlanta tek taş küpe San
dal Bedesteninde teşhir edilmek 
tedir. 

23 Haziran Perşembe günü 
saat 14 de müzayen"' ilP c;a tıla

caktır 

MiDENiZ 
Bozul<, diliniz pash, 

kabız ~ekiyorsanız 

mutlaka MAZON M EYVA Tuzu 1 NU :;;ir~~~a;a!:i~:;~~~~:~~~~: ::s:ı::a::t~ı~!;:a:~:~ı:=~~~:~~~: 
. son derece teksif edilmiş bir tuzdur. On binlerce kişi gibi siz de MAZON 

isteyiniz ve müşabih isimli ve taklitleri reddediniz. Horos markasına 
• dikkat. 

YAVRUNUN gürbüz, tombul, sağlam, neseli olmasını istersen FOSFATiN NECATİ yedir. Bahçekapı SALiH NECATI 



< - - ll TAN 

s ve 
Ankara, İstanbul, Beyo~u, Karak:öy, Be~ Eskişehir, Konya, Erzurum, Malatya, Bursa, İz:mire ilaveten 

BEYAZIT SATIŞ YERi AÇIL.DI 
nasan Müstahzaratı Hasan Deposunun bütün şubeleriyle satış yerlerinde ve acenteliklerinde F.czane, Tuhafiye, Bakkaliye, Hırdavat Mağazalariyle bütün dükklnlarda ve Anadoluda ve Türkiyenin her tarafında 

ayni fiat ile maktuan satılmaktadır. Muhterem müşterilerinin nazın dikkatini celbederi,z. Hasan Deposupek büyiik fedakarlıklarla bunu temin etmitşir. Markasına dikkat taklitlerinden sakınınız. 

Bütün Ağrlların ,.Panzehiridir 
Beyhude lzflrap Çekmeyiniz ! 

Jeli Bir Kaıe · 

GRİ Pİ 
En muannit baş ve diş ağ
nlannı süratle izaleye ka· 
fidir. Romatizma evcaı, 
ıdııir, mafsal ve adale ızt.14 

:t:aplan GRİPİN'le 
tedavi edilir. -Nezle, grip ve bronşite 

karşı en müessir ilaç 

G R 1 P 1 N 'dlr. 
İcabında günde üç ka~ a
lınabilir. İsmine dikkat, 
taklitlerinden sakınınız ve 
GRİPİN yerine başka bir 
marka verilirse şiddetle 

reddediniz. 

Sayısız 
ıiniKllri 

iLE 
'İl.DüRUflUZ 

FLiT daıma ÖLDURUR 
, 
• 

Biilün 
Oğrıları 

• 1 
e1:1i eder-

Nasıl 

EKMEK 
Hiç bir evden eksik 
olmazsa 

NERViN 
de 

HiÇ BiR EVDEN 
eksik olmamalı 
Çünkü; 

SİNİR ACiRILARI 
ASABI ÖKSÖRÜKLEB 
BAŞ DÖNMESİ 
BAYGINLIK 
ÇARPINTI 
UYKUSUZLUK ~e 

SiNiRDEN 
ileri ıelen bfitüıı 

Rahatsızhkları 

iYİ EDER ·-----1 • • HIÇKIRIK 

....................... 

KAN, KUVVET, iŞTiHA ŞURU U 
(FOSFARSOL) muhterem doktorlarımızı. tarafından büyük kıymet ve 

ehemmiyet verip beğenilen ve yüz binlerce vatandaş tarafından itimat 
ve memnuniyetle kullanılan ve azami bir hafta içinde kan, kuvvet, İ§ti· 
ha temin eden en birinci hayat eksiridir. 

Sıhhatin en büyük devlet olduaunu takdir eden her in~an mevsim 
değişmelerinde behemehal (FOSFARSOL) kullanır. 

................................. ,. 
Cildinizin tahriş edilmemesini 

isterseniz ? 
Dünyanın her tarafında aeve seve 
kullanılan, ve cildi tırattan tonra 

pamuk gi'bi yumuptan 

POKER 
. aş bıçaklarını kullanınız. 

KUVVET ŞURUBU 

L • 
Kansızhl<, l<emili liastahkları, dimağ yor9unlukları 
ile vitaminsizlikten doğma bütün zayıfhkları ge~irir. 

VITALI~ 
Her annenin bilmesi icab eden bir kuvvet furubudur. Çocuk
lannıza Vitalin kuvvet turubu vermekle onlan sağlam, gür

büz ve neteli yetittirirsiniz. 

v i T A L i N 
Mektep çağındaki gençlerle emzikli kadın veya ihtiyarların 

bayati kudret ve kuvvetlerini artırır. 
lNGILIZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOGLU - lSTANBUL 

Kadınlar için Mürebbiye Arayanlara öksürük ve nefes dartı~. oo~-
tstanbula yeni gelen ve kendi li- m.aca ve kızamık öksürükleri için 

sanı gibi almanca bilen orta ya~lı oek tesirli llnçtlt'. Her et:zancdP 
bir Macar kızı bir Türk ailesi nez - •v~ ecza denolanne;:ı hı1ıı"" .. 
dinde iş aramakatdır. Dikiş ve ye- Sa.bibı ve· umumı neşrıyatı ıdare 
mek te bilir. "Fraülein Wellclı Posta eden: Ahmet Emin y ALMAN. Gaze-
kutusu 254 Beyoğlu" adresine mek- tecllik ve Neşriyat TQrk Ltmttet Şirı .. ____ .. _____ ,. 

tupla müracaat. keti. Basıldığı yer TAN Matbaası. 


