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5 K URUŞ AHMET EMiN YALMAN 

Atatürk Ankaraya Dönüyorlar 

Yeni Çocuk Ansiklopedisi 
~ 0·11 o·· ~ \--1QIJ Kup~nu Kup~znu ~-

30 kupona mukabil bir 
cilt (300) kuruştur. 

10 kupona mukabil bir 
cUz 71h kuruştur. 

Dokuz Devlet, Konferans 
Kararlarını Tatbik Ediyor 

l<af a 
için 
.Spor 
~(l •1tl derı senesi liaı· 
ita""•• kafa sporu meıe· 
kııı'"'" tetkikini Maarif Ye
h... Saffet Arıkandan di· 
·•roruı.ı 

Nyon Kararını Mecliste 
Başvekil Müdaf acl Edecek . 

, Jllamet Emin YALMAN E t1cİ9ebirde vazife gören 
İ. bir bava subayımız bana 
' f licrayı aiılattı: 

' "At&ttlrkün Eskltehlrl son zlya
~den birinde heplmb askeri 
""IQpte toplandık. Atatürk dedi ki: 
1 

lçtmmlen birini reis ~11111. Son 
t\ ortaya bir meeele koyalım, mti-

~~e-_-- -w~ 
'aıunu .... ...-., Mffz hap 
h lh'ltük. Bu münakeıada göze 
-.._ nokta, hazır bulunanlar ..._da hiçbir mevki farkı batı
~ ~emeslydl. Ortada bir mem. 
~ l§inl konupn müsavi va.tan
"-tı..- vardı. Bir are.lık Atatiirk, 
"'tlnakaıenın he.rarettle, km.dl IÖI 

~ı değil iken bir ,ey söyledi. 
~ derhal ihtarda bulundu: 
1 

- Söz 811'881 slzln değildir. Sıra.
'- beklemek l&zımdır. 

-'1:.atttrk son derecede memnmı ol 
'l>edı ki: 
f - Bu lhtamuza tefekkür ede-

Büyük Millet Mecliai Reüi 

B. A bdülhalik Rencla 

Nyon paktının kabulü için Kamu -
tayın toplantıya çağırtlması büyük 
bir alaka uyandırmı§tır. 

Nyon paktı derhal tıatbike geçecek 
bir pakt olduğu için meclisin bunu 
kabulü hakkında reyini kullanması 
anayasamıza göre zaruridir. Teşkila
tı Esasiye Kanununun yirmi altıncı 

maddesine göre Kamutay "devletler-

ten sonra a.kit tamam olmuş olabilir. 
Nyon paktı Akdenizin emniyeti ve 

dünyanın banşı bakımından çok mü
him telakki edildiği ve derhal tatbiki. 
ne geçilmesi icap ettiği için akdin ka 
nunt manada tamam olmasına kıymet 
verilmi§tir. 

Bununla beraber Kamutayın bu ka 
dar süratle ve bizzat Cümhurreisi -
miz tarafından toplantıya çağırılma
smı da Türkiyenin ban§ ve emniyet 
meselelerinde gösterdiği hassasiyete 

( Arkuı 8 incide) 

...... Belellk vazifesini tam bir dtt
~e yaptıpmtan dolayı da 
.... t.ebrlk ederim. ftp.lrkmız w.r. 
~ değlldlr. Sıram ~lince flk
:-ı söylerim.,, 

'ıı1t )ya.reci arkadaf!Dl, bu fılirayı 
~ tn-ken, tatlı bir teessürle sesi 
'1 l'ofdu. Tebarüz ettirmek istedi
~~ lıokta vardı: Biri büyük reisin 
'1~ hak itibarile herkese mUsa
~ "lll' \>atandaş saymasındaki bUyük
lıl~e kıymet, diğeri de memlekette 
~ kata itiyad.mm kurulmamumı 
~dert saymaeı ve bu derde bizzat 

Yunan Başvekili Geliyor 
.... 

lra.ınası ... 

A latUrk'ün memlekette mUna
~ ı...._k&.§a ruhunu kurmağa ne ka
~~Ynlet verdiği ve bunun için ne 
~ . fahsi emek 88.rlettiği lsmet 
~~1:ln geçen sene Financial Timel!I 

General Metaksas 
·Gelecek Ayın 18inde 
Ankaraya Gelecek 

~~ '-qJ.nde çıkan makalesinde de Müttefik Yunanistanm Başvekili 
"ıre~gi dolu bir ifade ile, canlı bir General Metaksası yakında aramızda 

'lıt~ tasvir edilmiştir. göreceğiz. General, ilkteşrinin on se-
ı,~•bdat devrinde fısıltı halinde ku- kizinde veya on dokuzunda Ankara
cfe..,_.n kuiağ~ konuştuk. Meşrutiyet ya gelecek ve dört gün kalacaktır. 
ltııı~ lnde vakit vakit bağırdık. Fakat 
le 'bı:kll§aya bir türlü alışmadık. Oy- Ziyarete ait tertibat hazırlanmış-
\ı lıa nevı münakaşa ki, karşımızda- tır. Mezuniyetini memleketimizde ge
lı~ kkında hürmet ve tesamüh ru· çirmekte olan Atina sefirimiz Ruşen 
ı(l ~dayansın, kendi UstUnlUğUmU- Eşref bu tarihten birkaç gün evvel 
ltat'tııı ata değil, bir hakikati ortaya çı Atinaya gidecek ve muhterem misa
l llu Ya hizmet etsin. firimizin beraberinde buraya döne-

l tıokaanın Uç büyük zararı var: - o cektir. Seyahat bir Yunan harp gemi ilet v tnurni işlerimiz üzerinde müs 
la1taı e Verimli bir şekilde umumt a- sile yapılacaktır. . . 
fe.au ar toplanamıyor. Müşterek men- Yunan Başve ilinın seyahatı, Baş-
~lt.iy~~. nıecra hazırlamakta zahmet • .llf..~ A ziyaretini iade 

2 ._.: ~· ._r · ~~- '.g t ziyaretinden i-
~da I'! evkallde bir vaziyelrşı- l>!fet , • "iki memleketin 
'11l1te \>eya harici bir tazyik . ·tında ~Un tJe . e bi_r kat daha inkl-
hbu lkıtneı derecede iş berabe . ya- ıaP' ı..pıı we alakası olan mese-

iYoruz. Fakat hergünkU ~ ayat- l~in e1iP.f!ı Wr surette konuşulma-
( Arkası 10 unctİA) Sılfi1 tırsa'i ve cektir. 

BafOeltilimiz I nönü AtinaJa 
Genaal Metak•a'la '6era1Hrr 

Dün ıehrimize gelen 
Prol aör Arne 

(Tafsilat sekizinci sayfada) 

• •••••••••••••••••••••••••• 
Yeni Tefrikamız 

Kıskançlık 
• 

Yazan : Nahit Sırrı 

• Aka Gllındtlzön bitmek üzere 
olen "Adsız Romam,,ııdan IOlll'&, 

Nahit 8uTmm "Kıskançlık,, adı
nı verdiği Dk büyük romanını 

neşre bafbyoruz. 
Gazetemizde ne,redllecek ro

manlan tetkik eden arkada0 ..,....rz, 
bu romanı okuduktan sonra ıu 
hükmü verml§tl: 

"Birkaç yıldanberl ellmdcıu bı
rakmaks•Zlll okumak lhtly8".JOI 
duyduğum ilk eser "Kıskançlık,, 
tır. Nahit Sırnnm bu. eı.erl, son 
senelerin en kıymetli edebi ese
ridir. rttrk dllinde bu kadar me
rakh, bu kadar selis bir lisanla 
yazdmıf, bu kadar stiriikleytci 
bir romana pek az tesadüf olu-
nur.,, 

"Kıskançlık,, romanını okumı· 

ya başladığınız zama.n ertesi 
gtlnktt gazeteyi beklemekte a
bırsızlık göstereceksiniz. 

··········~··············· 

Akdeniz.de yeni vazile alan lnıiliz clonanmıuınclan bir filo 
Cenevre, 15 (A.A.) - Havas A- ğiştirilmesi mevzuu bahsolamaz. Bl

jansı bildiriyor: lngiliz Hariciye na- zim yeg~~e kay~muz bu ~nlaşma· 
zırı Eden'in çok yakınlarından şöyle nm tatbıkini takvıye etmektir. 
söyleniyor: Nyon anlaemasınm de- (Arkası 8 infide) 

Nöyyi Muahedesi 
Gömülmek Oıere 

Bulgar Manevralarının Davulsuz, 
Gürültüsüz Vereceği Netice Budur 
Bulgaristanı yakından tanıyan bir 1 ~tmiştir. Muahedeyi ~a~ı ta.raf diye 

ecnebi mütehassıs·• bize şu malumatı ımza edenler bunu bildıklerı halde 
verdi : "Pek yakında Bulgaristanda ses çıkarmamı§lardır. 
manevralar yapılacak. Bu manevra- Şimdi Bulgaristan Nöyyi muahede. 
!arda ecnebi ataşemiliterlerle bera- (Arkası 8 incide) 
ber bir Italyan, bir Macar, bir de 
Yugoslav askeri heyeti bulunacaktır. 

Bulgaristanı yakından bilenlerde 
bu manevraların delfilet ettiği mi.na 

Mareıal F. Çakmak 
Yugoslavyada 

hakkında hiçbir tereddüt yoktur. BU! Genelkurmay Başkanımız Maretal 
gar manevraları Nöyyi muahedesinin Fevzi Çakmak şehrimize gelmiştir. 
resmen gömülmesi manasına gelecek- Mareşalimiz, Yugoslav ordusunun ma 
tir. nevralarında bulunmak üzere ayın 

Bulgaristan Nöyyi muahedesini on sekizinde "Adatepe" muhribimiz. 
hiçbir zaman yırtmıya ve bunun et- le Yugoslavyanm Dubrovnik lima
rafmda gUrUltü etmiye çalışmamış- nına hareket edecektir. Manevralar 
tır. Fakat bu muahedenin hillfına o- hakkındaki tafsilat üçüncü sayfanm. 
tarak el altından sili.hlanmıya devam dadil'. 

İ ki Aile . Faciası 

Bir koca karısını 
bıçaklayıp öldürdü 

Suçlu Halil cinayetten sonra Adliyeye götürlllilyor 

1 

[ F adaların taf ıilitı ıekizinci aayf anuzdadır.] 
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ı Yıldızdan San Remoya f 
: ....................................................... : 

iKiNCi KISDI No.41 

HAİNLERİN AKIBETİ 

Yaver Pş Ses Çıkarmadan 
Başmı Ön üne Eğdi 

I ____ Yaz_an _: S._s._ı 

' 

Valulettinin hükümdarlara layık bir mertuimle karfılanacağını 
umduğu Maltanm yeni re•imlerinden biri .• 

V ahdettin, ince hesaplarla dil 
şünerek fU diplomatça ceva 

bı vermi§ti: 
- Bana gösterilen himaye ve mi 

safirperverlikten dolayı bilhassa 
arzı teşekkür ederim. Haşmetlu 

Kral Hazretlerine bu teşekkürleri
mi arzederken şunu da ilave ediniz 
ki: Ben, ne padişahlıktan ve ne de 
ha lif elikten feragat etmiş değı1iın. 

Vahdettin, böyle bir cevap ver
mekle; tamamen hükümdarlara 
mahsus şanlı ve §erefli bir muaıme
le görmeyi temin etmek istemişti. 

Seyahatin ilk gilnü, buhran ve 
heyecandan hiç bir~ey hbseetmemiş 
ti. .Hatta, kendişjn~ tahsis edilen da 
trenin salonundan çıkmak isteme
mişti. 

Malaya zırhlısı ancak Çanakka
leyi geçip te Bozcaada hizalarına 

gelcliği zaman; güverteye çıkabil
mişti. 

Ve .. Güverteye çıkar ~ıkmaz da, 
gözü zırhlının direğine ilişmişti. 

O anda rengi bembeyaz kesilmiş; 

biraz gerisinde duran Yaver Paşa
ya dönerek: 

- Hani bayrak ? .. 
Demi§ti .... Yaver Paşa, - kendisi

ni. daha hali hükümdar zanneden -
Vahdettinin maksadını birdenbire 
anlı yamamıştı. 

- Ne bayrağı?. diye aorrnıya 

mecbur kalmıştı. 

hükümdarın ne şekilde bir mahlO.k 
olduğunu görmek için toplanmış o
lan bir takım işsiz, güçsüzlerdi. Bu 
meraklı adamlar, bir saat kadar sa 
bilde beklemişlerdi. Fakat Vahdet 
tinin karaya çıkması uzadığı için, 
sıcakta daha fazla duramıyarak da 
ğılıp gitmişlerdi. 

Vahdettine verilen ehemmiyeti 
şundan anlamalıdır ki; Malaya 
zırhlısının liınana demirlemesin
den ancak, 2 saat 25 dakika sonra 
Malta valisi Mareşal Lord (Plu
mer), yarunda Akdeniz donanması 
başkumandanı Amit"al (Dtirübelc) 
Olduğu ba1de gcmıye gelmiş, Vah
dettine: 

- Bot geldiniz. 
Demişti. 

Vahdettin, derin bir yeis ve te
~ssür içinde idi. lçine yuvarlandı
ğı uçurumun derinliğini, ancak bu
rada hissedebilmişti. 

Mareşal Lord Plumer ile Amiral 
Dürübek zırhlıda fazla kalmamı§· 

lardı. Vahdettine karşı bu resmi 
vazifeyi ifa ettikten sonra, zırhlıyı 
terkedip karaya çıkmışlardı. Yal
nız gemide, birkaç zabit bırakmış
lardı. 

•• 
O ğle vakti gelmiş, ve hatta bir 

az da geçmişti. Hiçbir kim
se gelip te: 

- Buyurunuz, efendiım .. Zatı şa
haneleri için hazırlanan saraya teş 
rif ediniz. 

Dememisti. 
(Arkası \'ar) 

16 - 9 - t37 

Almanya ile 
Yapılan 
Anlasma 

l<azlıçeşmede yanan fabrikalar Is Kanununun 

Yangının sebebi he~üz Tatbik Edil~n 
1 

--0--- 1 1 d \ıııl ·ıd· Hiikiimlerı 
an aşı IDJŞ egı lr Kaıa ve Nahiyeler~ 

Ticaret Odasına Bazı 
Esaslar Bildirildi 

Almanya ile yapılan yeni ticaret ve 
.kliring anlaşması henüz Vekiller He: 
yetince tasdik edilmemiş olmakla be. 
raber, ihracat tacirlerimize kolaylık 
olmak üzere kararnamenin ih~acat 

meselelerine ait olan bazı esaslan ti
caret odasına bildirilmiştir. 

Kliring hesaplan için de heyetin 
dönüşünden sonra tebligat yapılac.ak
tır. B. Faik Kurdoğlu ve arkadaşla
nnın Almanyadan sonra Fransa ve 
Holandaya geçtikleri haber verilmek
tedir. 

Yeni Açllacak Fabrika 

ve imalathaneler 
Şehrimizde yeniden açılacak f abri

ka ve imalathaneler için yapılacak 
müraeaatler evveli. bu gibi müesse
selerin açılacağı mahallin bağlı oldu
ğu belediye şubesine bildirilecektir. 
Şube, yerinde tetkikler yaparak ida
ri mahzurları olmadığına karar verir 
se mesele imar bürosunca imar bakı
mından incelenecek, oraca da kabul 
edildiği takdirde evrak vali ve bele
diye reisine gönderilecektir. Belediye 
reisi tarafından tetkik edildikten son 
radır ki, ruhsatiyesi verilebilecektir. 

Son Bir Ayhk lnıaat 
Son bir ay içinde yeniden 104 ev, 

19 apartman, 9 dükkan ve mağaza, 
14 muhtelif bina yapılmış, 738 bina 
tamir edilmiştir. 

Yanan Beş Fabrikadan Ancak Biri Kısmen 

Kurtarllabildi, Zarar 200 Bin Lirayı Geçiyor 

Yanan Fabrikaların dün sabahki manzartuı 

Evvelki gece sabaha karşı Yediku
lede Kazlıçeşmede çıkan büyün yan
gın, üç deritfabrikası ile bir boyaha
ne tamamen ve bir fabrika da kısmen 
yandıktan sonra ancak sabah saat 6 
ya doğru söndürülebilmiştir. Fakat, 
ateşin tainamen bastırılması on bu
çuğu bulmuştur. 

Bir muharririmiz dün vaka yerin
de yaptığı tahkikata göre, hadisenin 
tafsilatı şudur: 

N angın nasıl ~ktı? 
Ateşi ilk görenler, Kazlıçeşme ci

vannda devriye gezen polis Necmi i
le bekçi Osmandır. Yangın, saat biri 
55 geçe görülmüştür. Polis Necmi, 
derhal karakola koşarak itfaiyeye 

dan ç~ fazla olduğu tahmin edilmek 
tedir. 

Dün, ateşin söndürülmesine çalıs•l
dığı bir sırada etrafa sıçnyan k.ı;ıl
cımlar yangın yerinden bir hayli öt 
deki otları da tutuşturmuş, fakat, 
gönderilen bir itfaiye müfrezesi ta
rafından derhal söndUrUlmUştUr. 

Plaka resmi 
indirilmiyor 

Yeni Kamyon Çıkardmasına haber vermiştir. Daha evvel Bayazıt 

1 • y ·ı • k kulesi de at~şi gördüğü için Bakır-

Şoförler, son defa plaka resminin 
indirilmesi için belediyeye tekrar mü 
racaat etmi3lerdir. Fakat kendilerine 
şimdilik buna imkan bulunmadığı ce
vabı verilmiştir. 

Piyasada yeni taksilerin sayısı 350 
yi bulmuııtur. 

zın erı mıyece k"' 1 t b 1 'tf · l 
Piyasaya çıkan kamyonların sayı- oy ve 8 an ~ 1 aıye gr~~ arı o sı-

81 pek ziyade çoğaldığından belediye . rada vaka yerme ?elmek uzere yola 
niı• l'YliiddPt icin kAmvonlara :veni çıkmışlardır. Itfaıye Kaibçeşmeye 

ı · k · k vermiştir varargı zaman, Sila.ıraırL.aaefürm 

---0-

Mny•·--- ••• ~'"'' .M~lllJ~· 
OnümUzdeki pazar ~nü Edirneka-

P a a vermemıye arar · Cambazcl biraderlerin, Nişin Demil'- pıda bil ~hayvan sergiid açılacak 
tır. Açılma resmi saat 14,30 da yapı
lacaktır. 

4> ciyanm ve lbrahiın Niyazinin kösele 
Bir Günde Dört fabrikaları ile Ismail Hakkının boya 

Düıme Yakası Oldu 
Dün, şehrimizde dört düşme va

kası olmuştur: 

Göztepede Kaygan adında bir genç 
bisikletten, Dolapderede sıvacı An
donun 2 yaşındaki oğlu Haçik pence
reden, Beşiktaşta 13 UncU mektep 
hademelerinden Hakkı mektebin ü
çüncü katından, Uskildarda oturan 
Abdülkadir de Yeşilköyde trenden 
dil§erek yaralanmışlardır. 

hanesini alevler içinde bulmuşlardır. 
Ateş, bu sırada Mehmet Süleyman ve 1 d• d 
Agop Çarıklıyanm karşı tarafta bu- 1 Sahipleri .. ~~le •.Y• e 
ıunan deri fabrikasına da sirayet et- Memurlarla Goruıemıyecek 

· t• Belediye reisliği halkın belediyede 
mış ır. . 

. .. . . .memurlarla temaslanru yasak etmış-
ltfaıye, derhal söndurme faahyetı- t" 1 h" 1 · al al. k d r aube . .. .. . . ır. § sa ıp en y nız a a a '$ -

ne geçmış, butun gayretını sarfede- ıerin müdür veya muavinleri tarafın-
~ek Mehmet Süleyman ve ortağına a- dan kabul edilebilecektir. Aksi hare-
ıt bulunan fabrikanın kurtarılmasına k tte b 1 1 zal dın . . .. . e u unan memur ar ce an -
çalışmıştır. Bu arada, sırayetı onlıye. lacaktır. 
cek tedbirler de alınmıştır. Fakat, bil 
tün çalışmalara rağmen, ilk saydığı
mız üç fabrikayı kurtarmak mümkün 

-o--
ATTAN DUŞTU, öLDO 

Oturan Varpur Kurtarılamadı olamamıııtır. Mehmet Süleymanın 
fabrikasına geçen ateş, burası kıs -
men yandıktan sonra söndürülebil
miştir. 

Aydın (TAN) - Burada feci bir 
kaza olmuş, tanınmış gençlerden fab
rikatör Eyüp Şahinin kardeşi Kenan 
Şahin geceleyin atla mca başından 
Aydına gelirken istasyon önünde at
tan düşmüş, başından yaralanmıştır. 
Hemen hastaneye kaldırılmışsa da sa 
baha karşı ölmüştür. 

Inceburun civarında karaya oturan 
Malyakos ismindeki Yunan gemisi 
henüz kurtarılamamıştır. Gemi Kur
tarma şirketinin Hora vapuru kaza
zede Yunan vapurunu kurtarmak i
çin dün lnceburuna hareket etmiştir. 

Y ana-ının •ebebi anla,ılamıyor? 

Kontroller Başlıyor 
Bütün iş yerlerindeki iş şartl~ 

ve işçilerin tabi tutulacağı inzı ~r 
sağlık kayıtlan hakkında iş veren if' 
rin yapmakla müi<ellef oldukları 
lere ait talimatname ile lş kanun; 
nun bütün hükümleri memleke . 
her tarafında tatbik sahasına girınif 
olacaktır. 5" 

İkinci talimatname, haftada 48 
atlik mesaiye ait esaslan topıaınışt; 
Bu talimatnamelerin yakında ~JA Ir 
lılara bildirilmesi beklenmektedir. 
çiler, yeni talimatnamelerle kavut 
tuklan emniyet, rahatlık ve h~ 
dan dolayı sevinç içindedirler. Bilh 
sa kadın ve çoouk işçilerle haf 
60-70 saat ç~an amelenin h 
korunmuş, sistemat!k çalışma 
iş verenlerle işçilerin kar§Ilıklı ~ 
kellefiyetlerini teminat altına al~ 
tır. ...dfıt. 

Iıı dairesi, kaza ve nahiye tep- J 

tı üzerindeki kontrollerine batlJYI 
caktır. Bu kontrollerde iş verenle 
işçilerin vaziyetleri sıkı bir tefti§e 
bi tutulacaktır. Askeri müe!SSEı&el•~ 
dahili iş talimatnamelerini Milli 
dafaa Veklleti, vllAyet ve bel_.at·vıra.• 

lerin işlettikleri iş yerlerine ait 
matnameleri de lktısat Vekaleti 
dik edecektir. 

Akayın Yeni Tarifes~ 
Akay vapurlarmm sonbahar 

fesi hazırlanmıştır. Eylülün o ,ı 
dan itibaren tatbik edilecektir. f 
tarifesindeki doğru seferler. veııi "° 
rifeye de konulmuııtur. 

Yüz Yermediği için 
Bıçakla Y aralallllf 

... _,,..._ .. ,.1.r •• -.:ı··--~-~\a.tl 
adında biri, caddeden geçmeP ~ 
Necmiye isminde .. bir ~admm al' tit 
na takılmış, söz atmış, bunlar ye J# 

miyormuş gibi yüz bulamayınca 1' 
dmı döverek bıçaklamıştır. S~çl~J:. 
kalanmış, adliyeye teslim edilJllll .... 

övendire Kullandmıyac:CI~ 
Derilerin bozulmaması ve ha~ 

ların yaralanmaması için sığır ve J. 
ra sığırların övendire ile gtidill~ 
yasak edilmiştir. Ovendire ye 
kamçı kullanılacaktır. 

--o-

Kasapların Müracoofl 
Henüz düllkanlarma terkos suf' 

almıyan kasaplardan bir kısmı~ 
diyeye müracaat ederek suıa.1::~i • 
resinin tesisat için para istedi~--.• 
leri sürmüşlerdir. Belediye, bu ıddj 
yı tetkik etmektedir. 

~ 

- Ne bayrağı olacak?. Benim 
bayrağım ... Ben; lstanbulda, lngil
tere komiserine de söyledim ya?. 
Hiç bir ,.;aman saltanattan feragati 
bıtemem, bugüne bugün, hükümda
rım. O slfatla yolculuk ediyorum. 
Geminin direğine benim bayrağımı 
asmalan lizımgcjmez .miydi?. 

Yaver Paşa, ne cevap vereceğini 
eaşırmıştı. Şöyle, üstünkörü bir ce
vap vermiye mecbur kalmıştı: 

\şehirde İlk Asfalt Cadde 

DUn yapılan tahkikat, ateşin ne
den ve nasıl çıktığı hakkında hiçbir 
müspet netice vermemiştir. Demirci
yanın fabrikasında gece bekçiliği ya
pan Ali Rıza isminde bir amele, ateş 
bütün binayı sardıktan sonra yangın-
dan haberdar olmuş ve kendisini zor· 
lukla dışarı atabilmiştir. Ali Rıza, 

yangının, kendi yattığı yerin bir hay
li ötesinden çıktfğını söylemektedir. 

MUŞTA DECIŞMELER 
Muş (TAN) - Defterdarımız Abba,!'I 
Ordu defterdarlığına tayin edilmiştir. 
Yerine Bursa muhasebe müdürü Şa
ban gelmiştir. Jandarma kumandanı
mız binbaşı Cevat, Bingöl jandarma 
kumandanı olmuştur. Yerine tayin e
dilen Artvin jandarma kumandanı 
HiLmi gelip işe başlamıştır. 

=ı ::Bl:RK:A:Ç:::S:A:T:IRLA::~ 

B tlkre§teld Tarih Kon~ 
lştlra.k eden t;anmmış ~~ 

tarihçilerinden Bayan Martlevl .,...
mize gelmiştir. - Aceleye gelmiştir. Belki, dü· 

,unememişler .. ihtimal ki, birden 
bire de tedarik edememişlerdir. 

- Evet .. Olabilir ... Onlardan ev
vel, bizim işimizdi. Bunu, bizim dü
,ünüp bayrağımızı yanımıza alma
mız lizımgelirdi. 

Y aver Paşa, başını önüne iy
mişti. Çünkü bu söz - bir 

1'aımabeyinci eıfaUle - doğrudan 
doğruya kendiaine kartı niziki.ne 
bir tekdirdi. 

Bu mesele, böylece geçi,tirilmiş; 
nihayet Maltaya gelinmi§ti. Vah
dettinin bütün hWyalan, asıl işte 
o zaman hitama ermişti. 

Bu saltanat budalası adam, ken
disine hükümdarlara llyik bir istik 
bal merasimi yapılacağını ümit e
diyordu. Halbuki böyle bir şeyi biç 
kimle aklından geçirmemişti. Zırh
lı limana girerken, küçük bir mo
tör içinde tek bir adam gelmlfti ki; 
o da, gemiyi limana sokmak için 
uıulen gelmesi lizmıgelen kılavuz
dan, ibaretti. 

Gemi, sahile yaklaştığı zaman, 
kara.da birtakım müteceasialerin bi 
riktiği farkedilmişti. Bunlar, firart 

• --
Ateşin birdenbire büyümesi fabri

ka binalarının ahşap olmasından ve 
yangının geç görülmesinden ileri gel
miştir. 

Tahkikata, müddeiumumi muavin
lerinden Sabri elkoymuştur. İtfaiye 
kumandanı İhsanla makine şubesin -
den Lfttfiden müteşekkil bir heyet 
dün müddeiumumt muavini Sabrinin 
reisliğinde vaka yerinde bir keşif yap 
mıştır. Yangının hakiki sebebi bugün 
anlaşılabilecektir. 

1 

Zarar ZOO bin liradan 
çok lala 

1 
llk tahminler, ateşin Nişan Demir

ciyan biraderlere ait olan kısımden 

Belediye, Tş Bankasının önündeki 
eddeyi asfalta çevirmektedir. ~urası 
ufacık taş parçalan üzerine asfalt 
döşenmek suretile hazırlanmaktadır. 
Bu yol tecrübe mahiyetinde olacak, 
eğer iyi neticeler alınırsa diğer cad
delerde de tatbik edilecektir. 

az masrafla ttr·in edildiği için bu yıl 

asfalta c;evt'ilncek caddelerın yerleri 

ve sayısı ancak bu tecrübcdel'l sonra 

kati şekilde belli ,ıacaktır. 

Maamafih, Istikl&l caddesi 1937 
bütçesile behem<.>hııl asfalta çevrile-

Bu usul kaldırımları sökmeden ve cektir. 

çıktığı merkezindedir. Bu fabrikanın 
yanında bulunan Canbazcı biraderle" 
ve Silihtarzade fabrikaBl 20 bin lira 
ya sigortalıdır. lbrahin. Niyazi fabr!
kası ve ayni çatı altmdıı bulunan bo· 
yahane sigortasır;dır. Mehmet Süley
mana ait bulunan ve kısmen yandığı 
halde söndürülen fabrikanın da 30 
bin liraya sigortalı olduğu anlaşıl -
JllliUr. 

Zarar yekununun ikiyüz bin lira-

Çanakkale ilk T edriıat 
Müf ettitliği 

Çanakkale (TAN) - Gazi Enstitü 
sünün bu yılki mezunlarından Selçuk 

• Bay ilk tedrisat müfettişliğine 
tayin olunmuş ve buraya gelip vazife 

• 1 -·~· 
B ayan lnönti, lzmlrden ~-

mbe gelmişlerdir. 

P rofesör Nls~ dün -"'!! 
ekspresle şehrimlze döno--

ttir. 

Z lnclrlikuyu:akl asri me~ 
su tesisatı yapılmıya baŞli"'" 

sine başlamıştır. , mıştır. ~ 

\TAkVi/.\ll~HAVAJ 
Yurtta Bugünkü Hava 

Yeşilköy meteoroloji istasyonun -
dan alınan malumata göre, bugün ha· 
vanın Karadeniz. ile Trakya, 
Marmara ve Eg kalannda kıs 
men bulutlu, diğ erde de az bu-
lutlu olması, rüz arın ekseriyetle 
şimal istikametinden orta kuvvette 
esmesi muhtemeldir. 

16 Eylül 937 1 
PERSEMBE l 

\

9 uncu ay GUn: 30 Hızır: 18' 
Recep: 9 Eylül= 1 

Arabi 13!56 Rumi ıs.~ 
G'üneş: 5,41- Öğle: ı2,o8 
lkindi: 15.40- Akşam: ıs.!! 
Yatsı: 19,35 - lmsak: 3,ı:JP 

DUNKU HAVA 
Dün, hava hafif bulutlu geçmiş, rak kaydedilmiştir. Rüzgar, ceo 

barometre 757,9 milimetre, hararet şarkiden saatte 20 kilometre sU 
en cok 27.6. en az 16 santieTat ola - esmistir. 
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ISPANY AYA 150 BİN İT AL YAN ! 
ltalya Frankoya Bu Büyük Japonlar $an9hay 
Yardımı Yapacak Mı? Limanında Bir 

Seyit Rıza 
E16zizde 

- ispanya Cümhuriyeti Harbiye Nazırı, Artık 

Açıkça Yardım istediklerini Söyledi Taarruz Hazırhyor 

Korej Q.fİreti 
~ rei.ri Hcuo Seydo 

)it llaPkir, 15 (TAN) - Sergerde Se 
~~tıa bir muhafız kıtasile birlikte 
~ ~llla buradan geçirilerek Ela -

~=ruı=·=dlı="================ 
~·• M.llllUllJUJW 

Usfemleke Verilmesi 

~Clkkında Beyanat 
~~dra, 15 (TAN) - Cenubi Af
~eıJe~tlih.~dı hUkflmetlerinin Ingilte
~'Q nıunıessili B. Tevater'in dün 
tıı~ alı bir gazeteciye Almanyanın 
~4 

80 
tnleke istemekte haklı olduğu

~ lllYleyjşi, lngiliz mahafilinde ade. 
~eltadenınuniyet uyandırmıştır. Her 
)~r mümessil, söylediklerinin 
\re et ~ §ahsi fikirleri olduğunu ila
dİlllıı tnıısse de, Cenubi Afrika ittiha
h~ .\Jnıanya ile müzakere etmiye 
lı.~ ~Olduğunu söylemesi, beyanatı. 
tôst~ te şahsi addcdilemiyeceğbi 
hariı b ektedir. Her halde resmi ma. 
tar § u beyanat karşısında bir mik-
biğ~kınlık hissetmişlerdir. 

\>eliid.ie_:· taraftan Pretoria'dan haber 
"eltili gıne göre, cenubi Afrika Baş
~atıat de, lngiltere mümessilinin be-
1~e~~ının ancak şahsi addedilcbi • 
'°e1tu bı Söylemiştir. Maamafih Baş
da"2-a u beyanat hakkında ketum 
~le~akta' ve Almanya ile müs -
lle~hiııeler hakkında bir görüşmenin 

de olınadığını söylemektedir. 

}> Qz Ortasında 
~1 Kar 

Vrel\l~at, 15 (TAN) - Paristen 
~~ gazetesine bildirildiğine göre, 
a~ ~anın cenubu garbi eyaletlerinde 

erıere kar yağmıştır. 
Ot---

Erzu-rumun 

~ '<alkınma işleri 
k~"'~uru 
~~ "e rrı_: 15 (A.A.) - Erzurum, 
~ 'lla.ıı:s· Agrı valileri umumi müfet
tıı tı\ı~: l1zer'in başkanlığında top-
a ~erı dı~. Toplantıda genel kalkın-

c;ekoz~~::iştir. 

~hı- Yas Tutuyor 
ty~ •. ~. 15 (T 
~ ırı " AN) - Reis Masa-
~llı!Utı;fatı dolayısile Çekoslovak 
ıı~ Uan ~d~2 ~aftahk bir yas dev
~: n.elsi 

1!~ış ve buna ait karar-
~} cuınhur Beneş tarafm

annııstır. 

Londra, 15 (TAN) - En •on haberlere göre ltalya, General 
Franco'ya en büyük yardımı yapmak azmindedir. Bunun için ltal
ya, mi l•panyaya 150,000 cuker aevkedecek ve bu •uretle Madri
din aüratle sukutunu temin ederek lapanya dahili harbinin bitme
aine imkan verecektir. Fakat bu haberi teyit eder mahiyette ma
lumat elde edilememi,tir. 

A~dler Lyon cephesinde ileri hare
ketle.rine de"·am ettiklerini bildirmek-
tedirler. .~ 

Asiler tngiliz npuru Gostel'i altı 

hafta tuttuktan sonra sahvennişler
dir. 

Pariste bulunan ispanya Harbiye 
Nazın Largo Caballero bugün Matin 
gazetesirıe şu beyanatta buloomuş -
tur: 

"Ispanyanın dostlarından mad
di bir yardım istemeğe geldim. 
Fransa ile !ngiltere, ademi müda
haleyi yeni bir noktai nazardan 
derpiş etımelidirler. Hükfunetçi İs
panyaya Milletler Cemiyeti misa
kının bir taarruz ihtimali hali için 
derpiş etmiş olduğu veçhile, açık
tan açığa askeri bir yardımda bu
lunmaları lazımdır. Yardım, bütün 
ecnebilerin geri çağırrlmasmdan ve 
esliha ve mühimmat satın alınma
sının serbest bırakılmasından iba
ret olabilir. Valencia, ancak bu 
suretle süratle galebe. çalabilir.,, 
Cenevre, 15 (A.A.) - B. Negrin, 

yarın !spanya namına Milletler Ce
miyeti konseyine bir müracaatta bu· 
lunacalrt.~ 

Viya nada 

Mahkum 

9 Nazi 

Oldu 
Viyana, 15 (A.A) - Viyanada ter 

tip edilen bir nasyonal sosyalist kur
suna iştirak eden dokuz kişi 14 ay 
ağır hapse mahkum olmuştur. 

Romanyada Bir 

Tayyare Kazası 
Bükreş, 15 (TAN)- Köstence ya

nında düşen bir askeri tayyarenin i
çinde bulunan 7 kişiden beşi ölmüş ve 
ikisi de ağır surette yaralanmıştır. 

-o---

Litvanya - Polonya 

Hududunda Hadiseler 
Kovno, 15 (A.A.) - Resmi bir teb· 

liğde Litvanya - Polonya hududun
da yeni bir hadise olduğu bildiril
mektedir. Polonyalılar l.itvanya top
raklarında bir Litvanyalı hudut mu
hafızını yakalıyarak götünnüşlerdir. 

Pariste Pre•burg •okağında 
patlıyan bombanın yaptığı 

hcuarat 

Paris, 15 (TAN) - Polisin, geçen 
lerde Parisin iki sokağında yapılmış 
olan bomba suikasti faillerini yakalı 
yana yüz bin frank vadetmesini mü
teakip Başvekil Ohautemps beyanat
ta bulunarak bu tethiş hareketinin 
Fransaya sığınmış oldukları halde, 
böyle harekata tevessül etmekten çe
kinmiyen ecnebi mültecileri tarafın~ 
dan yapılabileceği !ilerini ileri süre • 
rek bu gibilerin bundan sonra sıkı po 
lis nezareti altında bulundurulacakla
rını ilave etmiştir. Kabinede teşekkül 
eden hususi bir komisyon memleket 
tc emniyeti artırmak için bir plan ha
zırlryacaktır. 

---O>----

Avukatlar Kongresi 
Paris, 15 (A.A.) - Beynelmilel a

vukatlar kongresi saat onda adliye 
sarayı binasında hukuk daireSi salo
nunda açılmıştır. 

"Sarı Irk 

Şimalde Japonların Mezbuhane Uğraştıkları Bil

diriliyor. Amerikadan Çine On Tayyare Gidiyor 
Nevyork, 15 (TAN) - Japonların Ouang - Pou nehri aahilleri· 

ne mütemadiyen harp levazımı ve cuker ihraç ettikleri haber ve
rilmektedir. Japon ordusunun hazırlıklarını tamamladıktan aon

ra Şanghayın Çin mahallui olan Şapei ve Liuho i•tikametindeki 
yeni Çin mevzilerine geniş mikyaata bir taarruz yapmak i•tediği 
anlaşılmaktadır. 
Şaoghaydan haber \'erildiğine göre 

Ouang-Pou şehrinde birçok Japon des 
trüyerleri bugün şehri bombardıman 
etmişler ve telsiz istasyonu ile ıo,ahil 
bataryalarını hasara uğratrnı~:ardır. 

Japon tebliğine göre:l4 Eylül gUnü 

Şanghayın şimaline ~rkanlmı olan 
Japon ordu.,unun sol ceııalu Çinlileri 
J>üskürtmüş ve sağ cenah ile ayni za. 
manda Şanghaya doğnı yilriiınüşfür. 

l Beynelmilel imtiyazlı mmtakanın hu· 
, dudunu işgal etmekte olan Japon bah 
1 riyelileri, Şaper \'e Çang istikametini de ilerliyerek ~:inlilere zayiat "·erdir
ınişlerdir. 

Şimali Çinde 

Japon /Jahriyc ve 
Harbiye Nazırları 

Japon resmi tebliği, Şimali Çinde 
Japon tayyarelerinin mühim faali -
yetlerinden bahsetmektedir. Bu ha · 
valide bir kaç şehrin sivil halkla bir
likte bombardıman edildiği bildiri! - 1 
mektedir. Ayrıca, Japon piyadeleri 1 Ürdün Emirinin 
de Nankin - Hankow Tien - Çin - ı .. .. .. 
Pukaw demiryolları arasında bir ta- Ataturk ve lnonune 
arruz yaparak, Çinlileri mevzilerin-
Ot:u .,..ı:ı-.cı.ı uu~laı Uu·. 

Pekin cepheainde 
Pekin cephesinde kain Changhsing

tien'den bildirildiğine göre Japonlar 
bu sabah Liangchang'ın garbinde, 
Pekin - Hankow demiryolu üzerin
de ta~rruza geçmişlerdir. liangchang 
Çinlilerin mühim bir tahaşşüt mer
kezidir. 

Lieuli nehri boyunca 80 kilometre
lik bir cephe üzerinde 300 bin Çinli
nin yayılmış olduk.lan söylenmekte
dir. 

Diğer taraf tan Şimali Chansi cep
hesinden bildirildiğine göre, Çin or
dusu Tatoung mıntakasmı terkederek 
mevzilerini buranın cenubunda Scddi 
Çinde mühi,m bir sevkülceyşi geçit 
olan Yenmen Kouang'da tesis etmiş
tir. 

Bir Japon müfrezesi de Tatoung 
civarındaki mevzilerini tahkim et
miştir. Soğuk aıevsimin gelişi, hare
katın seyrini yavaşlatacağı zannolun 
maktadır. 

Nankin'de mezbuhane 
hücumlar 

Bitaraf ajansların, Nankinden ver 

Hediyeleri 
Adana, 15 (TAN) - Şarki 

Urdün Emiri Alt~ Abdullahın 
Büyük Önder Atatürk ve Başve· 
kil l•met lnönüne gönderdiği he
diyeler buradan geçti. 

dikleri haberlere göre, Japon kuvvet
leri bu ha valideki Çin köylerine mez. 
buhane taarruzlar yapmaktadırlar. 
Fakat henüz bir netice alamamışlar· 
dır. 

Çine 10 tayyare götüren 
vapur 

Amerika hükumeti, Amerika bay
rağını taşıyan vapurlarla Çine ve Ja
ponyaya silah ve mühimmat naklini 
menetmiştir. Bu karar bitaraflık ka
nununun tatbiki sahasında atılmış ilk 
adım telakki olunmaktadır. M. Roo. 
sevelt, ile M. Hull ve bahriye encüme
ni Çine 15 tayyare taşımakta olan bir 
geminin tevkif edilmesi meselesini tet 
kik etmişlerdir. Bu geminin Japonlar 
tarafından tevkifinden korkulmakta
dır. 

meselesi,, 
G azetemJıin bugiinkü nli!!iha

sında JngiJterenin eski Baş 
vekU, Uo)·d George'un bir maka1e-
8i var. lngilterenin eski Ba.o;,·e
kilinin "Irkı asfar., yani "Sa. • 
rr ırk,, tE-hlikesinin dehşeti hakkın-

············~··· ........ ·······························~ 

L~~=~~~--~~.~~ .. ~'~ ... ~~.:~~.: .... .J 
hi .. etmekten korktuğu asıl mesele 
budur. 

da yazdığı bir makaleyi okuyacak

sınız. Bu makaleye gi>re, .Japonya 

bir iki sene zarfında ;)00 milyonluk 

bir imparat-Orluk \iİCude ~etiret•t•k 
,.e Jııgiltere ile Amerika hu impa. 

ratorluğa karşı aciz kalacaktır. 

Hatta bu iki de,·letin Uzak Şark

taki miistemlekelerini de tenlikeye 
düşüreeek bir vaziyet hasıl olacak
tır. 

Lloyd George, buna karşı Jugil
terenin de, Amerikanın da, se~irci 
kalmak-tan başka 'bir şe)' yapamı • 
yacağmı anlatıyor ve yazısının so
nunda bedbinane bir sual sormakla 
sözlerini kesiyor. 

Uzak Şarkta, vaziyetio bu şekli 
alıp almıyacağını tahmin etmek ko
lay değildir. 

J<'a.kat Japooyanın mu\'affak ol- bu mahiyeti alsm, Mister Llo) J 
madığını, \'e Şa.nghayda, Şimali George'u alakadar edtn noktaoın 
Çinde nsair yerlerde tutunmadı~ı- bu olmadığı muhakkaktır. 
nı fanetsek bile neticenin .Japonya 
hesabına olmasa da Çin hesabına 
ayni şekli alacağı ~üphe götiirmez. 

Yani Japonya 500 milyoohık bir 

imparatorluk \'Ücude getirmezse, 
bu imparatorlu~ı muhakkak ki Çin 

devleti liicude getirecek ve yeni Çin 
devleti t>ski ~'in devleti gibi A\Tu
paya imtiyazlar veren bir devlet 
olmıya.caktır. Bilakis istikliline sa
hlp olan, hD.kimiyetini tanıyan, Av 
nıpa ve Amerika istllalanna karşı 
gelen tam manasile kuwetli \'e kud 
retli bir devlet olacaktır 

U zak Şarkta vaziyetin blr 
iki sene zarfında şu \'eya bu 

~idi alacab muhakkak olduğuna 
göre ister Japonya, ister Çin lehine 

Çünkü Çinin, Japon istilasını da, 

daha evvelki istilalar gibi ~·utacak 
kudrette olduğu §Üphe giltürmiyen 

bir hakikattir. Çin, ~imdiye kadar 

türlü türlü istfJalara maruz kal • 

mış ve somında rnüste\'liler Çinli

le.5ınişlerdir. Japoo istilasının da 

ayni akıbete müncer olacağı daha 
şimdiden görülmektedir. 

O halde asıl mesele Çio \'eya Ja
pon meselesi değildir. ~lesele ırkı as 
farın kurtuluşu meselesidir ve bu 
güukü gösteriler, ırkı asfann dö
viişe dövüşe güniin birinde birle e
ceğini anlatmaktadır. 

Irkı asfar mensuplan birleşirse 
ne olur! 

Lloyd George'un da mevzuuba-

Irkı asfar birleşir ve Uzak Şark 
taki Amerika ve lngiltere müs
temlekeleriıti tehdit ederse o za -
ma.o yepyeni bir vaziyet tahaddüs 
eder. 

Fakat bu vaziyet günUn mesele
si değildir. 11erinin meselesidır ,.,. 
bu mesele ister istemez günün bi
rinde kendini gösterecektir. 

Acaba Akdeniz \'e ispanya me
selesi Avrupa devletlerini me~gul 
etmeseydi bu me ·elenin önüne geç 
mek mümküm olur muydu! 

Uzak Şark meselesi o ka
dar büyüktür ki, onoo yanmda ls
pa.nya ilıtil8.flarr, bile ~ok küçük ka 
lır. 

Hulasa, Uzak Şark meselesi be
§eriyetin \·e medeniyetin istikbali· 
le alakadar olan !;Ok mühim bir · 
meseledir ,.e bu meselenin müstak
bel safhalannr herhangi bir keha
nete bağlamak kimsenin elinde de
ğildir. 
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fi.EK 
Kırık 

Kınk kolaydır, Onun i~fn r<>euk ta
rar, acemi kırar \'e hoyrat kırar. Ne 
kırar! 

Ne kıracak! 
Pot lnrar, kadeh kırar, cam kırar. 

Tabak kırar, bardak kırar, f'ıncaıı kı· 
rar. 
Hayatında lardıb ce\iz bini a§an· 

lar az değildir. Sıkışınca kirisl, zor 
görünce ipi krraoa. ne diyebiliriz! 
Kınlan 11eyin, ikmla.cak seJin kınl· 

masma hayıflanmam. 
Fincan, tabak, çanak, cam, bardak 

hep krnl<ım dJye yapdmı~tır. 
Ceviz, yumurta, fındık krnlmada.n 

yenmez. 
Bunlar hep kıplrnrya mahkUındur. 

lar 
Amma! Pot kırmayı her yerde ar

.tık bir mizah sermayesi addedilecek 
kadar bol ve masum saysak bile kı
nlabilir diye haysiyet, gurur, izzeti 
nefis kır.mak, ümit, hayal, gönül kır
mak yazıktır. Reva değildir. Çiiflkil 
bunlar çanak çömlek gibi fabrika i5i, 
f mdık, ceviz gibi me\-sim yem.isi de
ğildir. Değildir amma ne çare ki, ~,r. 
mrya alışmış el yumurta ne gönlU, 
kadehle gurunı biribirinden ayırdet. 
mez. Etmeyince de çanak, ~ömlek kı· 
nklan aras.ıda bir~k ümit, hayat, 
gurur, haysiyet kınklanna tesrulüf 
edilir. 

B. FELEK 

Yu9oslav 
Manevraları 

Manevralarda Genel 

Kurmay Başkammız Fevzi 

Çakmak ta Bulunacak 
Belgrat, 15 (A.A.) - Avala ajan

sından: 
Yugoslav ordusunun eylül aymm 

ikinci yansında yapılacak olan büyük 
manevralarında ecnebi birçok askeri 
heyetler ve bilhassa Çekoslovakya, 
Ronıan:ya, Fransa, Italya, Tilr.ldyo V4:!ı 

Yunanistan heyeUerl hazır buluna -
caktır. 

Çekoslovakya heyetine milli mu -
dafaa nazın B. Mahnik ile erkamhar 
biye reisi ~neral Krejcik riyaset e
decektir. Romanya heyetine erkinı
harbiye reisi General lon Sikitiu, 
Fransız heyetine erk8.ruharbiye reisi 
~neral Gamelin, ltalyan heyetine 
Bologne mmtakası kolordu kuman
danı General Amedo, Türk heyetine 
erkfmıharbiye reisi Mareşal Fevzi Çak 
mak, Yunan heyetiıle erkaruharbiye 
reisi ~neral Papagos riyaset ede
ceklerdir. 

Bu manevraların gayesi, Yugoslav 
ordusunun asri hazırlıklarını göster· 
nrektir. 

Hususi teknik kıtaatı ile, motörlU 
kıtaat, tayyareler \'e saire vast mik· 
yasta bu manevralara iştirak edecek 
tir. Manevralara yüksek askeri şiırl 
reisi General Milevaneviç kumanda 
edecektir. 

Manevralara takriben 50 bin kip 
iştirak edecektir. 

Suriyede 
Yeni isyanlar 
Hazırlanıyor 

Adana, 15 (TAN) - Buraya gelen 
haberlere göre Cebelidüruma yeniden 
isyan hazırlanmaktadır. Buna sebep 
olarak vatanilerin, Atraslara yaptık
ları vaitlerindc durmamaları ileri sil· 
rülmektedir. Vataniler muhalifleri 
bir araya tophyarak bir muhalefet 
partisi kurmıya çalışmaktadırlar. 

Suriye kabinesi azaları arasında 

bitmek bilmiyen nifaklar yüzünden 
maliye veziri istifa etmiş fakat isti • 
fası büyük ısrarlarla geri aldınlmış.
tır. 

Yeni Hatay 

Delegesinin Beyanatı 
Adana, 15 (TAN) - Hatayda as

keri karakolların kaldırıldığı haber 
verilmektedir. Yeni delege bir beyan 
name neşrederek halkın hUsnUniyetin 
den emin olduğunu ve bundan sonra 
karışıklık çıkaranlıı.nn şiddetle teczi· 
ve edileceklerini bildirıniı;tir. 

"' 
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Kaçan 
Sabıkalı 

BiR KATIL SUCLUSU 
Teslim Oldu Jandarma muhafazası 

Al ında sorguya çekildi Acele işi Varmış, 

Onu Görüp Gelmiş! 
Gümrükteki beş numaralı ceza Mahkeme Salonunda Öldürüleceğini ileri Sürdüğü 

mahkemesinden Yenipostane binasın-

için Tertibat Almmasma Lüzum Görüldü daki jandarma nezaretanesine getiri
lirken binanın 2 kapılı oluşundan isti 
fade ederek kaçan sabıkalı Koço dün Geçenlerde hamallar katibi Haıanı öldüren Petürkeli Yusuf 
sabah karakol kumandanı Bay Kam- Karabatağın muhakemesine dün Ağırceza mahkemesinde devam 
bere gelerek teslim olmuş ve: edilmiştir. . Suçlu, Müddeiumumiliğe müracaat ederek ölen Ha-

- Bayım beni affediniz, mahkeme sanın kardeşleri ve akrabaları tarafından mahkeme salonunda 
dün beni tevkif etmişti. Evimde çok öldürüleceğini söylemiş ve tertibat alınmasını istemiştir. Bunun 
mühim bir işim vardı. Onu görmek 
için kaçmıştım. Şimdi geldim. Teslim için suçlu hakimlerin önüne mutadın hilafına olarak iki jandarma 
oluyorum, demiştir. ile çıkarılmıttır. 

Koço kaçtıktan sonra karakol ku- :Mahkeme koridorunda bfrkaç ko -ı-
mandanr Kamber onun Tahtakaleye miser ve polisle beş, altı jandarma M 
geçtiğini haber alarak adım adım ta- bulunmuştur. Mahkeme salonuna 
kip etmiş ve nihayet arkadaşlarına: dinleyici olarak hiçbir kimse alınma-

- Koço yarın gelip teslim olursa mış, suçlunun ve jandarmaların arka 
onu affederiz. Aksi takdirde hem ya- sına da bir sivil komiser konulmuş
kalaI1Z, hem de cezası ağır olur, de- tur. 

• • 
ırı 

alleyi 
• • 
ırıne 

miştir: Davacı yerinde Hasanın biraderi 

atm şiar 

Beşiktaş Biçki Yurdunda 

Beşiktaş Biçki, Dikiş Yurdunu bu yıl bitiren genç kızlarımıza dün 
merasimle diplomaları verilmiştir. Bu münasebetle, bir yıllık çalışma
ları gösteren bir de sergi açılmıştır. 

Yukandaki resimde, Yurdu bitiren genç kızları birarada görüyoruz. 

Uffıl eden sarışın yıldız • 
JEArf H A R L O W 'un 

ölümünden iki ay evvel çevirdi~ 

İKİ KARiLi KOCA 
Fransızca sözlü büyük fil.mi 

ak::m SARAY 
Sinemasında 

Görmek için biletlerinizi evvel
den aldırınız. Müessir ve hissi bir 
mevzuda olan bu parlak ve şık 
film emsalsiz bir muvaffakıyet 
kazanacaktır. 

ilaveten : FOX JURNAL 
Koço da bu vade inanarak gelmiş Mehmetle avukatı Nuri bulunmuşlar 

ve teslim olmuştur. Kumandan da dır. Dün mahkemede şahitler dinlen
kendisine va.dettiği gibi kolaylrk yap- miş, sonra Eminönü kazası merkez 
mış ve eline kelepçe vurmadan tevki- komiserinden gelen tezkere okunmuş 
faneye göndermiştir. İkinci kaçak .tur. Bu tezkereye göre, Yusuf ha -
Necdet henüz yakalanmamıştır. o . malların başına kontrolör tayin edil
nun da kendi kendine gelip teslim o- miş, bundan dolayı hamallar arasın
lacağı ümit edilmektedir. da gürültü çıkmıştır. Başmüfettiş 

Tevfik ve Naki adlı iki arkadaş ev- Son DUnya H~vadisleri 
""---------•Telefon: 41656 A 

Tutulan köylü 
Si~araları 

tahkikat neticesinde müşvik olarak 
Yusuf Karabatağı bir daha ~e alın
mamak üzere böllikten çıkarmıştır. 

Yusuf Karabatağın işten çıkanlma
sında ölen katip Hasanın hiçbir ro
lü olmamıştır. 

velisi gece şarapla rakıyı karıştırmış .. r 
lar, Beyoğlunda eğlenmişler, Saat iki
de Mahrnudun otomobiline binerek 
Şehreminine gelmişler. Şehrenıinin • 
de otomobil durur durmaz Tevfiık so
kağa sapmış ve kaçmış, şoför,Naki • 
den para isteyince aldığı cevap şu ol-
muş: 

- Parayı Tevfik verecekti. benim 
param yoktur. Bunun üzerine şoför 
Mahmut Tevfiğin arkasından koşu -
yor ve bağırıyor: 

- Hırs• var. 
Tevfik karanlıklar içinde Mustaf~ 

nın evinin bir k~esine saklanıyor. 

Mn.ıcıtafa "hıra wır ~"ı::lne uvanı

Bayrak Nizamnamesi 

Tasdikten Çıktı 
Tilrk bayrağı nizamnamesi, Devlet 

Şurası tarafından tetkik ve tasdik o

lunmuştur. Nizamnamede bayrağın 

kısıımlan, yapılışı, nispet ve ebadı 
hakkındaki hükümlerle merasim, süs 
ve hususi bayraklann nerede ne za
man çekileceğine ait kayıtlar da var
dır. 

Kumar Oynarken 

Y akalandllar 
Galata Mumane caddesinde 23 nu

maralı evde kumar oynandığını haber 
alan zabıta memurları burada ara -
ma yapmışlar, Bahri, Kemal, Musta
fa, Şakir ve Hüseyin isminde beş ki
şiyi cürmü meşhut halinde yakala -
mışlardır. 

Günün proE;.ramı - ıstaabul 
Oğle ncşriratı: . . . ı. 
12,30: Plakla Türk musı~ısı. 1~ 

50: Havadis. 13,05: Muhtelif p 
neşriyatı 14,00: SON .• 
Akşam nc~riyatı: 

Akşam Neşriyatı: ... ı9 
18,30: Plakla dans :nu:ıkı5~· şe· 

30: Spor müsahabelerı: Eşre af' 
fik tarafından. 20,00: C-elal "\is 
kadaşları tarafından Türk mus~ııs 
ve halk şarkıları. 20.30: Omer 
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. ~ 

tarafmdan arapça söylev. 20,4 rrllr~ 
zan ve arkadaşları tarafından ti· 
musikisi ve halk şarkıları (sa\ıı· 
yarı). 21,15: Orkestra. 22,30: P ~· 
la sololar, Opera ve operet· par 
ları. 23,00: SON. 

• 
Güniin Program Ozil 

SENFOND~ER (ı\l 
22 Viyana: Senfonik konser. 

legro moto perpetüo) . i!lt 
7,10 Bertin kısa dalgası: J{ÜÇ11. 

ımusiki parçaları (8,15: D_eva;5o 
9,20 Paris kısa cfalgası ı:'lak. {ıd· 
Berlin kısa dalgası: Haf1f 1!1~510. 
9,45: Paris kısa dalgası: Pla~·algs. 
30: Keza .. 10,45: Berlin kısa. de!l
sı: Dinleyicilerin istedikle;ı~ ıs: 
11.50 Paris kısa dalgası: Plak. :ıııı· 
Keza. 13 Berlin kısa dalgası =1310 
fif musiki. (14,15: Devamı).: ıc;ss 
Bükreş: Konser. 14,15 Parıs var· 
dalgası: Konser, 15: Keza. 18 1, 

şova: Karışık orkestra, koro "~~sl 
re. 19,15 Varşova: Org nıusı er· 
plakları. 20 Milano, Flor~s: !aııı 
ruzzi orkestrası. 20 Laypzıg: ~ 
musikisi, şarkıları (Sopran, gı~ 
keman). 20,25 Peşte: Çigan O! • 
trası. 21,10 Laypzig: Büyük eg~· 
celer .. 21,15 Bilkreş: Sellon Jll ·o
kisi. 21,30 Berlin kısa dalgası:~. 
ro konseri. 21,40 Prag kısa dalb~& 
sı: Çocuk korosu. 22,05: Prag k.!if. 
dalgası: Keman ve orkestra (f$oıı 
yez). 23,05 Prag kısa dalgası: . s
ser (Toch - R. Strauss - Stra~·ı~c~ 
ki) 23,30 Stutgart: Gece musıklw 

OPERALAR, OPERETLER 
22 Milano, Florans: Massenet'ıı.itl 

"Thais" operası. 
RF..SlTAI~I~ER refS 

'.l\.dapazarlı Osman isminde bir genç 
kanunen yalnız köylerde satılması la
zımgelen 4500 köylü sigarasını şehre 
sokarken memurlar tarafından yaka
lanmış ve inhisarlar heyeti mahsusa· 
smca 8 lira para cezası ve sigaraların 
müsaderesıne karar verilmiştir. Os
man bu karara itiraz ettiği için Sulta 
nahmet sulh birinci ceza hakimi da· 
vaya bablamıştır. 

Bu tezkereden sonra suçlu mahke
meye bir istida vererek emniyet ikin
ci şube direktörü Necati ile Şam De
miryolları işletme müfettişliğinde Na 
fıa komiseri Ziyanın ve gar komiser 
ve pollslerlnin şahit olarak <.1\nlenme-
lerini istemiştir. Mahkeme, müddeiu
muminin isteği üzerine dosyayı tet -
kik için müddeiumumiliğe venniye 
karar vermiştir. Müdafaa şahitleri 
hakkındaki karan sonra düşünect">k
tir. Duruşma, 20 Teşrinievvel saat on 
dörde bırakılmıştır. 

yor ve hırsızlığın kendi evinden yapıl kilecek olan bayraklar, akşam gurub 
Arabaya Saklamış 

10 Berlin kısa dalgası: BaV) • 
halk havaları 12 Berlin kısa dıı51~5 sı: Norveç .keman musikisi. 1 ':.ı 
R.:> .. Hl'\. VJJiP . da ı,...._ ... \;ı r.:ı:-:-'1;.0nseı• 
ıarı .. .ıö,.Jv !"eşte. s>arl:\I " 
23 Varşova~ Şarkı> rcsitali. 

Suçlu: 

dığı zannile sokağa uğruyor. Bir de anında indirilecektir. Bayrakların 
evinin köşesinde Tevfiği görünce he- hep birlikte bir düdükle, yahut her Manav İbrahim, diln satıcılık ya -men yakasından yapışıyor ve "yaka- yerden görülebilen bir işaretle çekil-

DANS MUSlKl 'l . e· 
19 Berlin kısa dalgası: Jşıtilfll 

miş valsler. 21: Va şova. . l 
BEYOGLU HALKEV1No~1' 

KURSLAR 

ladım,, diye feryadı bastırıyor. Kom mesi lazım gelmektedir. parken yerde para dolu bir cüzdan 
şulanndan Osmanla Tahsin de gürUI- Nizamname ve bayrak kanununa bulmuş ve arabadaki kavunların ara
tüye uyanıyorlar. Tevfiği hırsız zan- aykırı şekilde bayrak yapıp satanlar sına saklamıştır.Yolculardan Mustafa. 
nile epeyce döğüyorlar. Bu sırada N5 cezalandırılacak, keza usulü dairesin. bunu görmtiş ve hemen polise haber Beyoğlu Halkevinden: 80' 

-Bay hakim ben bu sigaraları köy 
den aldım. !stanbuldaki dostlarıma 
hediye etmek için getiriyordum. Sa
tacak değildim, demiştir. 

Hakim Reşit, 8 lira cezayı ipka et
miş, 4500 sigaranın müsaderesini kar 
nunsuz bulduğu için suçluya iadesine 
karar vermiştir. 

ki de geliyor, o da Tevfiği kurtarmak de çekilmiyen bayraklar mahallin en vermiştir. Bu sırada cüzdanın sahibi 1 - 1936-1937 ders yılı içindeedeo 
Fırıncının Ellerini için ikinci bir cephe alıyor. En sonra büyük memurunun emrile indirilecek İzzet te polise başvurmuştur. İbra- yoğlu Halkevi kurslarına d~v~ıu. ııı~ 

gelen şoför Mahmut: tir. him, suçlu olarak dün Sultanahmet ve ikmale kalan talebeler ıçın ılt rde 
Bağhyarak Parasın1Alanlar - Yahu o hırsız değil. Benim pa- sulh birinci ceza hakiminin öntine çı imtihanları a.,ağıda yazılı günle 

Dün ağır ceza mahkemesinde ge- ramr vermedi de onun için bağır • karılmıştır. Hakim Reşit, suçu sabit yapılacaktır. rı~ 
çen sene Aksarayda fırıncı Nurinin dım. O da buraya saklanmış; diyor. Elini Makineye Kaptırdı görmüş, İbrahime bir gün hapis ve a) Riyaziye: 16-9-937 perşembe gU 
ellerini ayaklarını bağlıyarak parası- Fakat Mustafa buna inanmıyor, im· ,Balattaki duba imalathanesinde ça bir lira para cezası vermiştir. b) Teknik resim: 17.9.937 CuJJl~ : 

1 'Adliyeye Verilen Eroinciler ru alan Marangoz Hulfısi ile arkadaşı dat düdüğü çalıyor. Bei\:çi ve polis gc lışan Ramazan. sağ elini makineye c) Elektrik: 18-9-937 cumartesı ~ 
Emniyet kaçakçılık bürosu memur Cemilin muhakemelerine dün ağır ce- linciye kadar üç taraf biribirlerine gi- kaptınnış, tedavi altına alınmıştır. Ertuğrul Sadi Tek 2 - İmtihanlar sözlü olacak. 

lan evvelki gün D<Wanecilerde Battal, za mahkemesinde devam edilmiş, şa- riyorlar. Tevfik üzerinde 170 lira pa- Bu gece (Yeşilköy) saat 19 da başlıyacaktır. . J1Y 
'.Ahmet, Albert ve ayı Ahmet isminde. bitler dinlenmiştir. Kararın tefhimi ram vardı, onu da aldılar, diyor. deiumumiliğine verildiler. Sultanah- Tiyatrosunda 3 - Talebe hüviyet karnesı yarı~· 
dört eroin kaçakçısını yakalıyarak için muhakeme başka güne bırakıl- Dün hepsi de biribirlerini dövmek- met sulh üçüncü ceza hakimi bugün R E V Ü ve da olmayanlar imtihana aiınnıJYlle 
Adliyeye teslim etmişlerdir. mıştır. ten suçlu olarak meşhut suçlar müd- kararını verecektir. K A Y NA NA tır. 
~~~~~!!!!~~~~~~!l'!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~l!!!!!!!!!!!~~~!!!!~~~!!!!!!!!!~~!!!!!!~~~~~~~!!!!!!~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~!!!"!!~~~~!"'!!!!~!!1"--~--~~~~·~!!!!!!!!~!!!!~~~~ 

Diyerek namaza çıktı. Camiden tesadüf ettikleri
nin birçoğu yine bayramlık rubalannı giymişler, 
ve çıkarken de şadırvanın yanında toplanmıya baş· 
lamışlardı. Sebebini sormıya Iüzwn görmedi. Kendi 
kendine acı acı sırıtarak: 

- Nikah oluyorlar. 
Dedi. Ve birçoklarını görmemeklikten gelerek eve 

döndir. Çarşı boyundan, sokağa saparken aklına gel
di: Dayısının bu hali ne olacak? Merak mı, hastalık 
mı, sinir mi? Belli değil. Bir çare aramamak olamaz 
dı. Halden, marazdan anlıyan kimse de yoktu ki. Kö
pek ısırdığı zaman bile bu kadar keyif siz olmamıştı. 
Hem o kadar tehlike dedikleri halde, işte bir aya ya
kın zaman geçti, ne oldu sanki? Dünyada bin bir 
maraz var .. Kimi öyle mühlik zannolunur, iki gün 
de geçer. Kimi de böyle hiçten, küçük bir can sıkın
tısından peyda olur, günlerce sürer. Gerçi bu da o 
kadar ehemmiyetsiz bir sıkıntı değildi. Haysiyet me
selesiydi. Hacı, aylarca süren bir dostluktan, söz ke 
simindcn sonra qirkaç arvatıa bir iki zıpçıktıya mağ 
hlp olmalı mıydı? Dayısı gibi bir zata karşı irtikap 
edilen bu muameleye kim olsa kızar. Bahusus dayısı 
nın her halinden, her hareketinden Günere gönül kap 
tırdığı belli. Geçen yıl geldiği vakit şeytan alası kızı 
nereden görmüş? O gün bugün, gözüne koymuş, ni
hayet bu raddeye getirmişti. Fakat kadının fendi er
keği yendi demişler. Hazreti Adem Efendimizi bile 
ihtilal eden bu cins iblis, elbette Hacı Zeynullah gibi 
dangalağa külah giydirecek. Nitekim de giydirdi. 
Bari dayısını filet etmeseydi. Gönül bu, öyle şeyler 
olmuş ki dile kaleme gelmez. Gönül düşkünlüğünün 
marazlan tevarih kitaplarına kadar geçmiş. Cinnet, 
verem, karasevda hep ondan çıkmış. Müderrisin zih
ni bu son karasevda kelimesine takıldı kaldı. (Aca
ba karasevdaya mı uğradı ki..) diye içini çekerek ve 
korkusundan çeneleri takı~dıyarak düşüne düşüne 
eve geldi. Kapıdan girer girmez, aşağıda bir telaş 
gordü. Ne var, ne oluyor merakile etrafına bakındı .. 

, 
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.l\.acnnıar titreşiyorlar, Emişin esmer rengi kireç gi
bi: Kendisi camideyken, valdesi bir aralık oda kapı· 
sından bakmıştı. Efendi sediri üzerinden, aşır oku· 
yan mollalar gibi sallanıyor ve inliye inliye mınlda
nıyordu. 

Gözünün ucuyle kadını görünce homurdandı. Du
dakları arasından birkaç kelime döküldü: 

- Emiş.. nasıl.. hani ya.. kızım, içim yanıyor, 

tl 
~ I ça ıyacagım. 

Emişin annesi, biraderinin kıza düşkünlUğUnü bil 
diği için hemen aşağı inerek: 

- Gı, dedi. Senin adını söyledi. Gir bir kere yanı
na. Belki bir iki konuşur da içi açılır. Hem geçen ka
zadan hi!; bir marazın oLmadığını görüp hoşuna gi
der. 

isırırım ha!! 
Genç kız dayısının odasına girdi. Yanına kadar 

gitti ve tatlı bir sesle: 
- Nasılsın Efendi dayı? • 
Dayısı ses çıkarmadı. Kız: 
- Sen beni hasta sanmışsın. Benim birşeyim yok 

ki. 
Bu sefer başını kaldınp baktı: 
- Otur! 
Kız, bu, boğuk emir üzerine, sedirin kenarına ve 

hemen diz dize gibi oturdu. Ellerinin araları açık ve 

içeriye doğru bükülmüş parmaklannı biribirine sür
terek homurdandı: 

- Marazın geçti mi? 
- Birşeyim yok ki. Küçük bir kaza. Elim mi kay-

dı ne oldu? 
- Benim çok şeyim var. Başım çatlıyor, boğazım 

kuruyor. Içimde ateş var. Fırın mı nedir? Yüreğim
de birşeyler kabarıyor. Panmaklarım burkulup acı
yor. 

Dili biraz dolaşmakla beraber muntazam konuşu
yordu. Kız, dayısını bu kadar söylettiğine memnun 
oluyordu: Belki söylemekle içi açılırdı .. 

- Hepsi g~-çer. Çok dü§ünüyorsun ya. 
- Ben ne bileyim. Düşünmek ister miyim'! Amma 

kabil değil. Birşeyler oluyorum. Kızım, kızım! 
- Buyur dayı! 
- Içim kabarıyor! 
- Su getireyim mi? 
Tel8.ş, heyecan ve korku ile haykırdı: 
-Istemem! 
Kız hUzünle bakıyordu. 
- Getirme! Istemem kızım! Birşey, göğsümün i

çinde birşey kabarıyor .. 
- Sil ağzını dayı. 
Agzı salya içinde. Bulanık bir su kalın dudakları

nı kaplamış. Ellerini apışının arasına sokup gizlemi
ye çalışarak: 

- Çekil kızım; ben fena oluyorum. 

Genç kız, dayısmın fenalığını gördükten sonra çe• 
kilemcdi. Onu teselli için bilakis çenesini sakalına. 
doğru yaklaştırarak gülümsedi: 

- Hayır, hayır, git, diyorum. içimde birşey var, 
kulaklanmda uğulduyor, seni diyor ... 

- Ne var dayr; ne oluyor? 
- Kalkmak, seni yakalamak istiyorum. Tutnf" 

sam .. Tutturma kendini! 
Bu bağırmadan kız korktu. Tam çekileceği esnıı· 

da, dayısı kımıldandı, doğruldu. Eğri parmaklı eU~ 
rini kıza doğru uzatarak tükürük saçan bir dehşe 
'e: 

- Kaç, yoksa ısıracağım! 
Diye feryat etti. Kız bir çığlık kopararak fırlnd~ 

Gürültüyü işitenler yukarıya üşüştüler. Kız odandı ... .. c ı .. 
ortasına gelmeden dayısı yerinden fırladı, onc . 
üstü yere düştü, tekrar sıçraımıya çalışarak ha bre· 

- Kaç! Kaç ısıracağım ha! 
Diye inliyordu. Kadınlar kapıya yetiş~i~lcrdi. ~; 

sözü işitince Emişin anası odaya gırdı, kızı 
5

_ 

lundan çekerek top gibi dışarı fırladılar. Tam 0 ~at 
nada Dünbelek te kapının önüne gelmişti. Kadın 
can havliyle kapıyı çekip kapadılar. Içeriden : 

- Kapat kapat! Isırmadan kapat! ttU 
Diye gelen bir iniltiden sonra boğuk bir _gUmb!1.1r· 

oldu. Hasta yere yuvarlanmı§, derin derın ho 
danıyordu. rdı· 

Kadınlar, korkularından ne yapacaklarını şaşı sın• 
lar. Birisi akıl edip yavaşça gitti, kapının halkll 
bir kuşakla sımsıkı bağladı. . . di-

Işte böyle Eı:niş tir tir titredı~ı, 9,.. 

ğerleri şaşkın şaşkın bakıştıklaX: ~ bır ktall 
rada Müderris Hafız gelmişti. Bu tafsılatı 31.~detle 
sonra yukarı çıkmıya davrandı. Kadınlar şı 
önlediler, dinlemedi. yalnız: 

- Salih Efendiye, l{asm Ağaya habar salın! ) 
(Arkası vat 



16.9.937 ===============================================~AN 
~ A N Akdeniz meıeleıi, günün en büyük ıiyasf davasıdır. Bu denizde hayli uzan 

Glncie bir kıyısı olan Türkiye, Akdeniz meıelesile, bilhassa bu denizde sulh ve emni· 
lk Gazete yet iılerile çok yakından ahikadardır. Bu itibarla bugün buraya maruf Fransız 

• BAŞMUHARRiRi muharrirlerinden Jean Roger'nln bir makalesini naklediyoruz. Fransız siyasi mu· 
'41f~t Emin YALMAN harriri, Franıa • Türkiye münasebetleriyle Şarki Akdeniz mevzuunu, tabii, bir 
~ h hedefi: Haberde, fi· Franıız gözile tahlil etmektedir. 
liiat, ~r feyde temiz, dü
lb ... ~İ olmak, karün 
~ olnuya çahımaktır. 

b@N MESELELER! 1 

1 
tııftyonannda 

slthc. Muhtaç 

~Cllar 
~e lahlUerlnde yalan Tttrk 

' l§Uyeblllr. ~ ~ bu gfPllerde lıallaa 
'4f .._ ....... kolaylıklar göetermek 1-
..., • llaıbukl sağdım. soldan de
~ ~ servisleri haldonda bir. 
a.....-retıer ltlttyorm. la' birkaç satırla IDJ'8da huJi. 

1 ı , faydalı buluyoruz: 
~ Jlaraden1z sahiline lfllyen va
~ lhtiyaıca, kifayet etmiyor. Ka
~ kaulan vapurlar daha ı.t.ı. 
.S.. btJe doluyor. Ondan sonra lnebolu 
~ )'olca ve fl!tY& almak lmklnı 
~· keza dönüt seferlerinde 
~ 4lj Trabzonda doluyor, ve ar
lılltot et iskelelerden ne yolcu bine-

2 ' ile de eşya yttklenebUlyor. 
~~ancık, Zingal Şirketinin ih
~ idir. Bu şirket her sene bu-

'~ milyon Jlralrk mal sev
.. ~ Bo~·Je olduğu halde \'apurlar 
sleye uğramaz.ve §irketio Ih· 
~ ~bıde yapmasma imkan 

a," 'a... apurlarda ne radyo, ne de 
~ h&ervisi \'ardır. lstanbuldan va
le ~iniz mi, bir hafta dünya i
t~ ııı kesmlye mecbursunuz. 
~ irnız şehirlere de henUz gaze
lett ~ş olduğu J~fn olup biten· 
~..__ ıniye muktedir değilsiniz. 
..._ 1r~ 'Uı bir hatta dünya ile alaka.. 
' ~ek, onu radyo ve telsizin ba

hir d""'1rde ha.beniz bırak-
t oırnasa gereıttfr~ 

\ ~ °llaradenlzchf ıl~yen vapurlar
~ k, her midenin kaldıramrya
'-t ~ fenadır. Fiyatlar ucuz, fa. 
~ anılan malzeme kötüdür. Va.. 
"ti liıısa.n midesini bozmadan glde-

3 >'ete varamaz. 
~"' Bursa, hama.mlarlle her sene 
~lel'ce ziyaretçi çeken bir ı;ehirdir. 
>'- " Olduğu halde Mudanyaya ~,u. 
~~Ul'lara binmek mecburiyeti 
~lllseleri Borsaya gitmekten 
'-' etmektedir. Çünkü bu hat
~rlan \•apurtar iptidai, pis, ve 
~ ·Yolda vapunın dümeninin 
...._~tu. Çok defa ,·&kidir. Yolcnla
~h salonlarda vakit geçirir. Mu. 
~ Rlbi kısa bir yolu altı saatte 
~ ~ \'apurlarla bu seferi yapmak 
e e ieşvi'.; edici bir iş değildir. 
~"' l{aradeniz ve Cenup sahille. 
~ Dtra.ç edilmek üzere gelen mal
~h günlerce, hatta haftalarca 
lf~e mecbur kalmaktadır. 
~ llatt l>enizyollannm senisi hal
'-'· l1'cuıa cevap vermekten mak-

' "- bltl'~rz vapur nok!Wlll'ldan doğ-
' ~ley değildir. Mevcut vapurlar
~~i derecede istifade edi-

b......:""ı.eair. 
>~ollannda olduğu gibi Deniz
~ da. da seferlerin muntazam, 
~ "e ihtiyaca ce\•an \'erecek bir 
~ htbiJmesi en bllyük temenni
"'t ~_lJlllanz ki, Denlzyollan mP.v
~ ~lan bir an e'\-vel izaleye ~a 
~ "e llahlllerimbde yalnız Türk 
lt"'-e1t kulJanmaruıı faydalarmı gös
~. itin elinden gelepl yapacak-. -
"llQnan l;i ,,, 
~ Bırakmıyalım 
~ .. : &oka.klan, alman sıkı ted
::.~l !1e&frıde bir müddet temizle
'-~ htıuştu. Sokaklarda karpuz 
"-. ttlküruğe rastgellnmlyor. 

~~t la.....~ son g\lnlerde bu tedbir gev-
~~ ~lsa gerektir ki, yine 80kak
-;.~ a.tııttı~ı, hallan yerlere ttt-
'- U görUyoruz. 

~l)>~~lede hem haUmı, hem bP.
IL.~y ku9Qru vardır. 
~ '-lıl e başladığı işi 80nona ka

p etıneUdir. Halkın alışması 

• • • 
TURKIYE iLE FRANSA 

VE SARKI AKDENiZ 
T ürkiyeyi ~ven F ranıız

. Jar, son bırkaç ay için
de, Albert Sarraut'nun "Asır
larca devam eden bir ittifak 
'fle kar91bkb anlatmadan miras 
kalan,, diye tavaif ettiği Türk -
Franıız doıtluiunun bir defa 
daha bozulmuına tahit olmak 
endif"İne maruz kalmıtlardır. 
Bunlar, timdi, Franıız. Türk 
dostluğunun yenilenmekte ol
dujunu genit nefea alarak ıör
mekte ve bundan doğan ,ere
fi, muğlak ve nazik bir ~ 
le tefkil eden Sancak mesele
ıinin adilane bir cömertlikle 
halledilmeıi huıuaunda Del
boı'un sarfettiği gayretlere 
atfetmektedirler. 

Bununla. bera.ber, bazı kimselerin 
ruhi ve manevi dileklerini tatmin 
eden bu yakınla.§ma büyük bir po 
litik duren~liği dahi ifa.de eder. 
Ankara zimamdarları "Türkiye 
cümhuriyetinin akidesi realizm" ol 
duğunu tekrar ederler. Tünkiye zi
mamdarlarının teşkil ettikleri bu 
imtisal numunesinden Fransanm 
neler kazandığı tetkike değer bir 
mevzudur. 

Garbi Akdeniz faciuı yüzün
den hipnotize edilmig bir halde bu
lunan biz Fransızlar, Akdenizin 
Şark havzasının Avrupa devletleri 
menfaatlerinin en kllnRık bir dü· 
~uua nOktası ve bir entrikalar mer-
kezi olduğunu, bazan unutmakta
yız. Şarki Akdeniz havzasında ge
nşleme ihtirası güden devletlerin 
hırslan, müesses vaziyetler ve garp 
demokrasilerinin, sulbü muhafaza 
ya. matuf iradeleriyle kar,ılaşmak
tadırlar. İtalya, İngiltere, Almanya 
ve FranBa arasında hararetli bir re 
icabet devanı edegelmektedir. 

F aşizmin empeyalist tasav
vurlan malftmdur. Akdeni

zi bir İtalyan denizi haline koymak 
hUlyasma kapılmış bulunan Mu880• 

lini "Akdeniz, İngiltere için yalnız 
bir yoldur; fakat İtalya için hayati 
bir mesele t~kil etmektedir." de
miştir. Akdenizin sa.bil krtaıannı e
konomi bakımından tahakkümü al 
tına almaık Musoliniye ki.fi gelmC.. 
mektedir. İtalya Libiya'ya hikiın
dir ve yeni İtalyan imparatorluğu
nu bir tek blok haline getirebilecek 
olan Mısır hakkında igtihalı emel
ler beslemektedir. Duçe ayni zaman 
da: "Bir tayyarenin merhalesiz 
katedebileceği derecede İtalya sa-

hllerine yakın bulunan yerlerde 
gayri meskftn topraklar" mevcut ol 
duğunu da işaret etmiştir ki, Anka 
ra Hariciye Vekili bunu: "Acaba 
İtalya neden bizi hiç olma7.88. anah
tar deliğinden gözlemekten kendi
ni alamıyor" tarzında gayet pito
resk bir surette tefsir etmiştir. Maı
amafih Musolini bu sözlerile Suri
yeyi dahi ka.sdetmektedir. 

R oma: ih~irasl~ı tahakkuk 
ettırmıye hummalı bir su

rette çalışmaktadır. Pantellaria
nın tahkimi, daha şimdiden, Sicil-
ya· Tunus geçidini kapamaktadır. 
Libyada Tobruk, on iki adada Ro
dos ve Lenos, Mısır, Boğazlar ve 
Karadeniz, Suriye ve SUveyş met. 
hallerine hakim olan bir seddin ba.ş 
langıç ve intiha noktalan demek O• 

lup bunlar Türkiyeye ait olan kom-

lçfn buna ihtiyaç vardır. -, 

Diler taraftan da b&lkmuz, kendi 
~birlerini kirletmenin ayıp olduğunu 
gözöaöne alarak, sokakları temiz tut. 
mrya, yerlere tUkUnnemlye, sokakla
ra. çöp atmamıya dikkat etmelidir. 

Halk ve belediye elele vermedikr:e, 
beraber çalı~madrkça şehir ~terinde 
muvaffak olmanın lmk&ru yoktur. 

EMNiYETi 

Orta Alulenizin en mühim deniz ü .. ü lngilterenin elinJeJir: 
11.ltsd- - ......... 

şu sahilleri tehdit etmektedirler. 
İtalya, bundan başka, Türkiye, Yu
nanistan ve Yugoslavya ile bir pakt 
akdi için bütün Akdenizde entrüca
lar çevirmeıktedir. Hog, bu hususta 
yalnız Yugoslavya'da muvaffak ol
duğu görülüyor. En nihayet, Su~ 
yedeki faşist tezvirleri ve faşizmin, 
Fransa ve lngiltereye karşı ayak
landınlmış bulunan Panarabizm'e 
el altından yaptığı yardnnlar dahi 
bilinmiyen şeyler değildirler. 

A lmanyann Balkanlarda ve 
Yakın Şarktaki faaliyeti İ

talyanınki kadar göre çarpmıyor. 
Almanya, ham madde hususunda
ki ihtiyaçlarını, kendisine verilmesi 
ni isted!ği müstemleı.1<elerden ziya
de Avrupamn cenubu şarkisinden 
ve hatta garbi Asya.dan tedarik et 
mek istemektedir. Balkanlarda, 
Türkiyede ve lranda kendine hl.
kim ekonomik bir vaziyet tesis et
mek isteyişi bundan ileri gelmekte 
dir. Drang nach Osten'in, şarka aı
in.\ım ve ilcinci Vilhelm'in pek sev
diği Bağdada ini§ hareketinin tek
rar başlamış olduğu, mübalağaaız
ca, iddia olunabilir. Bulgaristanm 
kolonize edilmesi nihayete ermekte 
dir; Romanyanm kolonize edilme
si de, Frankofil meyiller Mhibi o-

lan Romanya milli köylü fırkası
nın ithamlannı mucip olacak d~ 

recede ilerlemiştir. Almanya ile Yu 
goslavyayı biribirine sıkı sıkıya 

bağlıyan ticari anla.şmalar akdo
lunmuştur. Berlin Türkiyeyi vas-i.l 
!eştirmek istemekte ve Anadolu
nun tabii servetlerini işletmek ve 
kıymetlendirmek için Türkiyeye it 
birliği teklif etmektedir. lrana ka

dar uzanmış olan Türkiye seyahati 
esnasında Dr. Schacht, karlı anla..t
malar için müzakerelerde bul~ 

muştur. 

•ı ngiltere, lta.lya ve Almanya 
nm faaliyet ve tetebbUsle

rinden tellş& dtltmektedir. Alman 
yanın Küçük Asya.da bulunmuı 

lra.nın İngiliz tesirinden sıynlmaaı 
ve Hindistanm kara ve hava yollaı
rmm daimi bir tehdit altına girm~ 
si demek olur. ltalyanm Tobruk ve 
Rodosta mevcudiyeti Avrupa De 
Hindistan ve Asya a.rasmın keeil-

mesi ve Mısır gibi Filistinin de tah
dit altına girmesi demek olur. 

Karadenizin kapaWma.sı ile bera 
ber Rue yardımının imklnsız bir 
hal alacağı; Kafkasya, frak ve Ro
manya.dan petrol tedarikinin im
kansız bir şekle gireceğiı Suriye ve 
Lübnanın elden çıkarılmış olacağı; 
daha fimdiden hasmın iştiha nazar 
larmı celbeden Cibutinin müdafaa
sının imki.nsızla.şacağı; Hindiçini
nin Avrupa Faşizminin müttefiki 
olan Japonyanm hırs ve i.Jtihasma 
açık kalacağı dikkat nazarında bu
lundurulacak olursa Fransa dahi, 
kendi tamamiyeti mülkiye ve emni 
yetinin ve sahibi bulunduğu müs
temleke imparatorluğunun ne ka
dar tehlikeye maruz bulunduğunu 
bir türlü tayin edemiyor, demek
tir. 

H ırs ve menfaatlerin birlbl -
rine girdikleri bir zaman 

ve vaziyet ıırasmda TUrkiyenin iş
gal etmekte bulunduğu mevki ve 
mevzi, hayati bir ehemmiyet ve kıy 
meti haizdir. Boğazlara hakim bu
lunan Türkiye, Rus filosunun ve 
Ka.radeniz petrollerinin geçmesine 
müsaade edip etmemek kudretini 
haizdir. Ordusu, hava kuvvetleri, 
gittikçe inkişaf ve tekamül eden do 
nanma.sı TUrkiyeye. Suriye, Filis
tin ve Mısınn müdafaası ve SU
veyş Kanalmn murakabesi işlerine 
müdahale imklnlamı vermektedir. 

Kendisini lran, Irak ve Ef ganis
tana bağhyan Şark Paktı çerçevesi 
içinde hA.kim bir rol oynıyan Tür
kiye bu memleketler ile irtibat ve 
muvasalayı kolayla.ştırmak veya
hut menetmek ve hatta, bu pakta 
dahil bulunan devletleri Avrupada 
ki siyasi birliklerden şuna veya. bu
na doğru tahrik ve sevketmek kud 
retini haiz bulunmaktadır. Geniş
lemek emelleri beeliyen Avrupa fa 
şizmleri tasavvurlarmm muvaffa· 
kıyetini temin edebilmeleri için; 
garp demokrasileri de vaziyet ve 
mevkilerini muhafau ve müdafaa 
edebilmeleri için Türkiyeyi elde et
mek hususunda kat't bir IUzum ve 
ihtiyaç içindedirler. 

Bunun için son aylar zarfında 
Ankara ile bu iki rakip grup ara
sında gayet s*ı bir temas wkua 

geldiğine p.hit bulunuyoruz. 

I
• talya ileri atıldı ve Sancak 

meselesinden doğan müba
yenetten istifade etti. Faşizmin 

müstemlekeci emeller takip ettiği 
inkar olundu. ve "İtalyanın Akde
nizdeki adaları, İtalyanın Türkiye
ye karşı askeri birer ileri mevzü 
demek değildirler. İngiltere adalan 
gibi İtalya adalan da, ancak, !m
paratorluık muvasale yollarının hür 
riyetini temin vazif esile mükellef
tirler.,. denildi. Boğazlar hakkında 
akdolunan yeni anlaşmanın tasdi
kma mukabil Roma, Türkiyenin 
Boğazlan Ruslara karşı kapama
sını temin etmek istedi. Geçen şu
batta Mili.noda vukua gelen konuş 
malar Türkiyenin İtalyanın görüş 
çerçevesi içine girdiği zannını u
yandırır gibi oldu ve hatta Anka
ranın, ayni mükalemelerde bulun
mak üzere Yugoslavyayı teşvik et
tiği söyenlmektedir. Almanya Tür
kiyeye milsaadeki.rhklarda bulun
du. Almanya Ankara ile sıkı bir iş 
birliğinin, şark paktı vasıtaslle b~ 
işbirliğinin İran, frak ve Efganis
tana. dahi şamil olacağı kanaatinde 
dir. 

G arp demokrasılerı bu hal kar 
şısmda hareketsiz kalmıg 

değildirler. İngiltere, tehdide maı
ruz kalan Maltanın müdafaası işini 
Kıbns ve Iskenderiyeye nakletti. 
lngiltere Haytayı takviye etmekte 
olup, temin edildiğine göre, Yuna
ajM:aad- GJritte hndi•ipe bir O.
sil bahrl verilmesi vaadini almı§tır. 
Fakat en ziyade ehemmiyeti haiz 
olan cihet lngilterenin, Türkiyenin 
dileklerini yerine getirmek sureti
le Montreux'de Türkiye ile anlaş
mış oLmasrdır. Geçen mayısta Lcm
drada vaki olan konUl}malar bu an
laşmaya kati şeklini verdirmiştir 

ki, bunun manidar tezahürlerinden 
birini, şiddetli bir Alman rekabeti
nin mevcut olmasına rağmen, bir 
lngiliz firmasının TUrkiyede büyük 
demir fabrikaları inşası imtiyazını 
almış olması teşkil eder. Şimdi bu 
fabrikalar inga edilmektedirler, 
Londra, hiç olmazsa, Türkiyenin 
h~hahane bitaraflrğım temin et
mektedir. Bu suretle, Italya ve Al
manyarun ittisacuyane tasavvurla
nna yardım edeceği zannı hasıl O· 

lan Şark Paktı, bilakis, bunların 

hulül ve nüfuzuna karşı bir mani 
halini almaktadır. 

Fransa menafii dahi ayni dür
binlik ve muvaffakıyet ile 
müdafaa edilmiştir. Biz şarki Ak
denizde, 1ltgiltere gibi, kuvvetli ve 
teşkilatlandırılmı§ istinat noktala
rından mahrum bulunmamız saika.
Bile Türkiyenin dostluğunu temine 
daha ziyade mühtacız. Demek olu
yor ki, bu mıntakada statükoyu mu 
hafaza ve idame edebilmek için An
karaya dayanmak zaruridir. 

Silifke Hapisanesinde 

Mahkum Adedi Azaldı 
Silifke, (TAN} - Hapisanede al

tı ay evvel 140 mahkftm varken bu 
mikdar şimdi 83 e düşmüştür. Bu hal 
son zamanlarda. vakalann azaldığını 
göstermektedir. 

Ankarada Yeni Bi,. 

Asfalt Yol 
Ankara, 15 (TAN) - Yenitehir 

de Klzıınpaşa caddesile, Cebeci ara
sındaki yolun asfalt olarak iJl§&Bma 
bugünlerde başlanacaktır. istimlak 
muamelesi bitmiştir. 

Bu suretle Emniyet Abidesi, bir 
yandan istasyona; diğer yandan Ce
beciye asfaltla bağlanmış olacaktır. 

FIKRA 

Hareket 
Anadoluyu dolaşıp gelen bir otomo. 

bil acentesinin bütün memleket yol
lanoda büyük bir fark gördüğünü 

yazmıştım. Ayni acente her sene \ıL
sati satmakta olduğu 1400 arabanın, 
bu sene 4000 e yaklaştığım haber 
verdi. HUkftmet benzini ucuzlatmak
a, araba kullanmak imk&.nmı artır
mıştır. Fakat en başta umumi kalkın. 
manm tesirini zikretmek li.mndır. 

Pazar gtlnleri lst.anbulda J.50 biıD 
kişinin hareket etmekt.e olduğunu ga
utelerde okumuştum. Fakat şehrin 
bütün yazlık evleri, son odalarma ka. 
dar kiracılarla dolmuştur. Bunlann 
~ğu Anadoludan gelmedir. iç turizm 
büyük bir hızla inldşaf ediyor: Kışın 
sıcak Akdenlze veya karlı dağlara 

doğru akınlar bu hareketi tamamla
yacaktır. 

Şimdi bütün memleketin ağzında 

bir parola var: Yol! 
Uludağın kış spor mevsimi, A vus

turya dağlarmdan daha fazla ve bi
zim Elma dağınrn ise ona müsavi ol
duğunu ( 4 ay lski ! ) sporculardan 
işitiyoruz. Ankaradan Elmadağı, kı

şın &5ılmak imkinsız olan 16 kilo
metrelik mesafedir: Uludağa ha\'& 
yolu çıkış ınasrafmın da 800 bin 11-
rad• fazla olmadığından bahsedJ. 
yorlar. 

Fakat bir de Başbakannnn:a 80r
malı: Khnbllir cebinde her biri 800 
bin lira Ue bltlverettk kaç bin böyle 
lıJ projesi ,·ar! - FATAY 

ruvuc.;'-J' 
,,~~~ 

Karşllanma ve 
Uğurlanma 

"Knkara ile lstanbul arasındaki 

seyahatlerde vekiller '\'e memurlar 
için yapılan karşılama '\'e uğurlamalar 
hakkında yazdığımz makale3i diğer 
pek ~k karlleriniz gibi ben de mem• 
nuniyetle okudum. 

Ben hususi bir müessesede memu
rum. Şuras1111 ilave etmek L'tterim !ki 
karşılama ve uğurlama adeti göre
llek 7QIJlııt. bil'pik haausi mlleewe
lere de yayılmıştır. Ankaradt\ld mer
kezden gelen bir amiri karşılamak \'e• 

ya uğurlamak i~in memurlann vazi· 
f el erini bırakıp istasyona gitmeleri 
tabii görUlmekte \'e müsamaha~ a uğ
ra.maktadır. Ankara memurlan için 
de ayni hal vardır. Bizim gibi can • 
dan halk!:ı olan ve zamana ~ok kıymet 
vermesi Ji.zımgeleın bir memlekette u• 
muma veya müesseseye ait obnası li
zımgelen vakitlerin hülôskarlığa feda 
edUmesi büyük bir noksandır. 

Yine çok haklı olarak 8Öl ledl!;inb 
gibi bir amirin merasimle kabul edi
leceği sıralar \'ardır. Fakat lstım. 
bulla Ankara arasındaki seyahat cid
den Kadıköyüııden Köprüye 1,rltmek gl 
bi bir şey olmuştur. Kurulan fena a.. 
dett kırmak lizımdır. Bilhassa vekil
lerimiz samimi surette halkçı n lnkı· 
li.~ insanlar olduklan için bir gr.ce
lik mutat bir seyahatten sonra hti • 
Jôski.rbk şeklinde l'aprlan karşdan • 
ma ve uğurlanma kendilerini sıkıyor. 
Oyle vekiHer bilirim ki, bundan kur
tulmak için A.nkarada Gazi istasyo • 
'nunda trene binerler \'e lstanbulda 
Pendikte trenden inerler. 

Makalenizdeki diğer bir fikre de ta. 
mamlle iştirak ederim ki, o da en ktl
çUk teferriiata alt işlerde bile halkRI 
se\•glsint ve saygısını klU'.n.nmanm, 
lnkıli.bın muvaffakıyetl tçln en has • 
888 bir hedef olduğudur. 

Nişaotaşı: F. G. N. 

• lJığer bir okuyucu diyor ki: 
Maııenalar münasebetile seriye al

dığımz yazılann 9 uncu başmalialt:sl; 
diyebilirim ki,şimdiye kadar yazı· 
lan yazılann en mükemmelhtlr. 

Sizi bir okuyucu srfatile tebrik e.. 
derken, memleket \'e halk menfaatine 
böyle yazılara ihtly~ duyulduğunu 
da Uive etmekten kendimi alamadım. 

K. Alcya.r 

ERBAA YA POST /1 

ERKEN GiDECEK 
Erbaa, (TAN) - Erbaa - Lldik 

arasında her gün posta nakliyatı te. 
min edilmiştir. Evvelce mektup ve 
gazeteler üç, dört gün farkla almır
den, bu sayede iki gUnde alınmış o
lacaktır. Ayni zamanda her gün La-

dik istasyonuroa kttı:!ıtr vasıta bulun· 

ması haikın ÇJk !§ine yanyacaktı:-. 
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( SPOR 
lzmire Giden ist a nbul Muhteliti 

lzmirde Fuar kuptm. maçlarına iftirak eden latanbulun genç 
muhtelit takımı, maal~el mü•abakalarda muvalhıkıyet göstere
medi. Re•imde maçlara İftirak eden muhtelit takımımızı gö
rüyoruz. 

lımirli Vehap 
Antrenör mü 

Olmak istiyor? 
Evvelki giinkU nüshamızda, fut- ı 

bolcU Vehabın Izmirden ayrılacağına t~~ ......,......,,~""-... "'' ~ 
dair "Yeni Asır" a verdiği acıklı mü- t A d ~ 
Jak~t:ı nakletmiştik. , vrupa a ~ 

Wehabın Ankara veya lstanbul ~ , ~ 
klüplcrinden birine girmeğe çalışaca- ~ Af Jefzzm -
ğı hakkındaki sözlerinden müteessir f ~ 
olduğu anlaşılan "Anadolu" refiki - - Bu mevsim atletiı.m müsaba- ~ 
mizin iki yıldız imzalı muharriri bu 1 · kalarınm zamanıdır. ıtalyan at- '
husustaki noktai nazarını şöyle an- - !etleri Fraıı~tzlarla karşılaşmış : 

latıyor:.. . . ~ ve ild puan farkla galip gelmiş. 'ı 
"Bugun bir Vehap ımeselesı, yanı t " · 

b
. ~ ~ 
ır oyuncu meselesi karşısındayız. y in dikk ti lb d kt . a ız ~ a ce e en no · a ~ 

Vehap geleli; oynamak ve çalışmak şudur: ltalyanJar 400 metre mii.- ~ 
istiyor. Mensup bulunduğu takım, ~ nialıdan gayri bütün koşulan ka-'-
bölgeye başvuruyor. Bölge, keyfiyeti ~ zanmıslardır. 'ı 
merkeze bildireceğine, "biz bu işi tet ~ it 1 ~. •• t · . .., '-. h 

11 1
u.: -·. .ıııı a ~an sura şıunpı~onu "a- ., 

kık ve a e sa ıuuyettar degılız, mer '!: r l 1 ii t ,· 10 4110 d '-
d

. B bi . . 1~ d .ıı an )i z me re~ ı , a ., 
keze yazın,, ıyor. ~.' rıncı p an a ,. ya nuştır. ~ 
bir savsaklamadır. Gorüyor5unuz ya, - p 

samimi davranarak eski klüpçülük· ~,.~,.,, '"""""' "" ,, 
lerin yavaş yavaş kımıldamağa baş
ladığını ileri sürmüyorum. 

Vehabın klübü ne yaptı, ne düşü
nüyor bilmem. Vehaba gelince, o da 
lstanbul veya Ankara takımlarından 
birine girmek için lımirden ayrıla -
cak. 

Vaziyeti kabataslak olarak böyle 
tesbit ettikten sonra, tekrar ele ala
lım: 

Yüzme Birincilikleri 
lz.mir, 15 (TAN} - Yüzme birin

cilikleri müsabakası yarın başlıya -
caktır. -Romanya Güreşçileri 

Jzmirde yapılacak olan Halkan gü-
reş müsabakalarına girecek Roman • 
yalı güreşçiler dün şehrimize geldi
ler. 

) 

INGILIZ 
TAKiMi 
GEZiYOR 

Şimdiye kadar bir futbol takımı 
için garip görünecek uzun, pek uzun 
bir seyahate çıkmağa karar veren 
takım İngilizlerin amatör Cornthians 
takımıdır. 

Gelecek ayın ortasında başlıyacak 
olan bu seyahat bir sene sürecektir. 
Amatör Ingiliz takımı Mısıra ve Su
riyeye de uğnyacaktır. Devri.Alem 
turu şeklinde seyahate çıkmış olan 
bu takım Çindeki vaziyet dolayısile 
birkaç uğrağı programından çıkar
dığından ba~ka memleketlerle anlaş
ma yapabilirmiş. 

TAN - Biz bu fırsattan istifade 
edemez miyiz acaba? ... 

Uzun Bisiklet 

Turuna Çıkan Genç 
Kayseri, (Hususi) - Yurt içinde 

bisikletle, ilk defa tek başına, üç 
bin kilometrelik bir tıur yapmak -
ta olan Kamran Bozkır Ankaradan 
Eylülün altıncı günü öğleden sonra 
saat 2,5 ta hareket ederek sek • 
sen kilometrelik merhalesi olan (Ba
la) yı saat 5 te tutmuş. Balada bir 
gece kaldıktan sonra, ikinci merha
lesi olan 120 kilometrelik (Bala -
Kırşehir) arasını da muvaffakıyetle 
ve arızasız bitirerek eylülün yedinci 
günü öğleden sonra saat 3 te Kırşeh
rini tutmuştur . 

Eylülün 10 uncu günü sabahı sa
at altıda Kırşehirden ayrılan bisik
letçi Kırşehir - Kayseri arasının yol 
lan bozuk olmasına rağmen çok mu
vaffakıyetli ve arızasız bir yürüyüşle 
öğleden sonra saat üçte Kayseriye 
gelmiştir. 

Bulgari standa 
Spor işleri 

Sofya, 15 (TAN) - Bulgaristanda 
spor ıslahatı yapacak olan ALman be 
den terbiyesi mütehassısı Dr. Kari 
Dim Sofyaya bugün gelecektir. 

B. K. Dim, Bulgaristanda iki ay ka 
dar kalarak sporun ıslahı için fikir
lerini maarif nezaretine bildirecektir. 

Vehabm bir profesyonellik vaziye
ti vardır. Fakat Vehap bunu istiy&
rek mi, yapmıştır? hayır!.. 

Tenis Şampiyonunun Maceraları 
Bu genç, muhakkak ki, Türkiye • 

deki en iyi oyuncuların başında gelir. 
Bu itibarla, milli takımda yer alması 
lazımdır. Hem milli takım menfaati 
iktizası, hem de kendi hakkı olarak .. 
!Amma, Rusya turnuvasında disip
linsizlik göstermiş; olabilir. Fakat 
Türkiyede, biz, bu gözlerle neler gör
müşüzdür, neler? Niçin başkaları 
hakkında bu kadar titiz davranılma
dı da Vehaba gelince böyle hareket 
edildi? 

Vehap; işte, bundan mUteessiren 
Parise gitti ve profesyonel bir oyun
cu oldu. Çünkü o; bacakları ile yaşı
yan bir insandır. Bu itibarladır ki, 
her cürümde olduğu gibi, bunda da 
bir tahfif edici sebep var, demektir. 

Sonra her şeye rağmen Vehabın 

hiçbir klüpte oyuncu olarak yer ala
mıyacağına kanaat getirseydik, biz de 

Vehabı mesela sadece bir antrenör 
olarak c;alıştmmağı teklif ederdik. 
Çünkü Vehap, Avrupada futbol üze
rinde epeyce çalışmış ve bugün için 
bir çok yenilikler öğrenmiştir. Mese· 
la mıntakamızın antrenörüne (250) 
liraya yakın bir para verilmektedir. 

1 

Aldığımız randımanı düşünürsek, bu 
paranın bir kısmı ile Vehabı mükem 
melen çahştırmağı elbette tercih e· 
deriz. 

Halbuki antrenörlük. ikinci dere
ceye kalıyor. Bu genci, başka kli.ip
lcr pek fıHi. alacak ve lisansını da, yu
karıdaki esaslan müdafaa ile, mü -
kemmclen temine muvaffak olacak
tır. Ve neticede Izmir kaybedecektir. 
Halbuki bu genç lzmirlidir. Onu İz
mir yetiştiı ımiştir. Böyle bir oyuncu
nun ne kadar zamanda yetiştirilebi- \ 
leceğini ve yl'tiştikten sonra ne ka
d'.lr faydalı olabileceğini uzun uzadı-
ya izaha hacet yoktur.,, . 

Kamyon Şoförü 
Olmak isterken 
Şampiyon Oldu 

Dünyanın en kuvvetli amatör 
tenisçisi olduğunu ispat eden 

DONALD BUDGE 

Amerikalılar bu sene Davis kupa· 
- .sını genç şampiyonlan Budge saye· 

sinde kazandılar. 
Dünya birinciliği kupaınm Ameri· 

kaya götürmeğe muvaffak olan bu 
genç tenisçiye profesyonel olması için 
bir milyon franklık kontrat teklif 
ettikleri halde amatör kalmayı tercih 
ederek teklifi reddetti. 

Bu büyük serveti reddeden Budge 
zengin de değildir. Fakat, bir sene 
daha amatör kalarak Davis kupasını 
Avrupalılara karşı müdafaa edecek 
gençler yetiştikten sonra profesyo
nel olmaya razı olacağını gazetecilere 
bildirdi. 

Henüz yirmi iki yaşında olan Bud
gt? nasıl tenise başladığını ve küçük
ken hangi mesleği sevdiğini bir mec
muaya yazdığı makalede anlatıyor: 

- Mektepte iken tenisi sevmez -
dim. Bütün arzum babam gibi kam
yon şoförü olmaktı. 

Bir gün babamın kamyonu ile ça
lıştığı büyük çamaşır fabrikasının 

sahibinin oğlu Fred bana bir tenis 
partisi teklif etti. Beraber gittik, 
ilk defa onunla ciddi bir maçta kar
şılaştım. Fred hatırı sayılır hevesli
.erdendi. Şayanı hayrettir ki ben o-
nu yendim. O da neticeye şaşırdı. 

Benimle birkaç tecrübe daha yaptı 

yine kazandım. Sonra bir raket sa-

PROZIT iLE DÜMTEK 
Y an yana dizilmiş beş sandal

ye. Ortada ötekilerden fark 
lı olsun diye şişman, ötekilerden 
farklı olsun diye süslü bir kadın o
turacaktır. Arkasında kuyruklu, i
pek bir balo fistanı. Onlara "çalgı
lı bahçelerin öksesi" diyorlar. 

Hepsi teker teker ayağa kalka
caklar ve şarkılarını okuyacaklar. 
Bu ortadaki yosma, nazlıdır. Az 
söyler ve gülümsemez. Bunun i~n 
de öteki kızlar onu çekemiyorlar 
ya. 

- Uç metre krep jorjet, iki ku
tu pudra, diye ona dudak bükü
yorlar. 
Soyadlarında seslerini metheden 

.......................... ! 

Yazan: j 
F l LE ı 

························~t 
"Düm t ek de düın tek" 
"l~ilmez mi birer tek ?" 
"i çilmez mi birer tek" 
- !çelim anam. 
- Garson bir kadeh daha. 
"Prozit şerefe prozit." 

- Yeni mi bu? 

- Eski değil. Çalgılı bahÇeıer 
çin çıkmış derler. 

_ Belli. Sarhoş şarkısı. ·ııtf 

Yanındaki bahçed~n ~aııdoli l)IO 
bir alafranga saz sesı gelıyor. B 
ca şarkılar söylüyorlar: 
, "Trava, mangaki al.ani" 

0 Trava, ta ma.zarosma.ni" 

• 
B ir nedamet sesi: 

- Keşki oraya gitseydl~İtı 
- Alafrangadan anlamanı 8~ 

daş. Rakının üç mezesi vardır. 
vun, beyaz peynir, alaturka sal

- Doldur bakalım. . 
- Tutuldun .mu rl 

bu şarkıcı kızlar çinde sl:rıiui pla
ğa verml3, radyoda söylemiş olan
lar da vardır. Amma onlar için me 
rasim ayrıdır. Onlar, daha süslü ve 
pahalı giyinmişlerdir .. Imtiyazlıdır 
lar. Onlar için perde kapamr. I~e
ride ımühim hazırlıklar varmış gibi 
bir müddet beklenir. Sandalyeler, 
kızlar ve çalgılar ve çalgıcılar kal
dırılır. Bir o, bir de ona refakat e
decek kemancı kalır. Perde açılır. 
Tenezzülen gelmiş gibi şarkılarını 

okur. Kontratı gecede üç şarkı söy 
leınektir. Sarhoş alkışı ile şarkısını 
tekrarlamaz ve bahçenin kapısında 
ki elektrikli afişte büyük harflerle 
ismi yazılıdır. 

) En Güzel 
Model Nihayet 

Evlendi 

~ 
Elini arkadaşının omuzunıı 

yar. 
- ilik. 
"At kolunu boynuma. 

Birer kadeh içelim." 

- içelim anam. 
"Prozit, şerefe prozit" 110 

Bu, çalgılı bahçelerin yasasıdır. 

• 
O rtadaki kalktı. 

- Garson, bir kadeh uaha. 
Fısıltılar susar. Çoşkun bir keriz 

havası başlar. 

Ayakta, ellerini göbeği hizasında 
kavuşturmuş, elindeki küçük bir 
mendili buruşturur. TopuKıaı ı uze
rindek omuzlarile kalçalarını saza 
uydurarak kımıldamıya başlar. On 
da şarkı söylemekten ziyade oyuna 
çıkmış bir kantocu hali vardır. 
"Dabrukamı çalayun." 

• - Güzel söylüyor be. 
- Karı dediğin böyle olmalı. 

tın aldık. Işe ci.ddi ciddi başladık. 
Budge garip adetler inden birini 

ifşa ediyor. Maçlarda neticeden ziya
de rakibini kaç darbede yendiğine da
hi\ fazla merak edermiş .. . 

Arkadaşlarından birini müsabaka
dan evvel darbeleri saymaya memur 
eder ve her sette kaç vuruş yaptığı· 
nı sorarmış .. 

Bu merakım yüzündendir ki, Al
man şampiyonu Von Gramm'i 4837 
vuruşta yendiğimi biliyorum. 

En uzun maçımda; 7 403 vuruş yap 
tığımı saydılar. 

En kısa müsabakamda da 1837 
vuruş yapmışım. Bu en kısa müsa
bakamı da Grand'a karşı oynamış
tım. 

Bir sene daha amatörlüğe hizmet 
ettikten sonra hayatımı temin ede
cek serveti kazanmak üzere profes
yonel olacağım. O zaman diinyanın 
en kuvvetli profesyoneli addolunan 
tngiliz Perry ile boy ölçüşürüm. 

tngilterenin zengin gemi sahiple -
rinden birinin oğlu olan James Wal
ford, artistlerin modeli olmakla şöh
ret kazanan Misis Muriel Whitcley ile 
evlenmiştir. 

Mis Muriel, tanınmış birçok artist
lerin modelidir. Büyük ressamlar ta
rafından resimleri yapılmıştır. Ren
ginin güzelliği, ela gözlü oluşu, ve 
saçlarının karalığı, ressamları kendi
sine meftun ediyordu. Mister James 
te heykeltraştır ve birkaç defa karı
sının büstünü yapmıştır. 

Karadenizde 

Yüzme Yarışları 
Moskova, 15 (A.A.} - Karadeniz. 

de Soçide bugün mukavemet yüune 
yarışları yapılmıştır. 

iki kaclmm iştirak ettiği 20 kilomet 
relik yarışta bayan lvgenİı\ Ftorova, 
7 saat 18 dakika ile birinci gf'lmiştir. 
Dört erkeğin i~tirak ettiP,"i 30 kilomet 
relik yarışta Kuznetso\·, 1 s,..at 13 c!a
kika 3·10 ile birinci olrr.uşt\lr. 

lzmir Valisi Selanik 

Panayırına Gitti 
l zm.ir, 15 (TAN} - Valimiz B. Faz 

h Güleç ve lktısat Vekaleti siyasi mü 
şaviri B. Ali Rıza Selanik panayırı
na gitmek Uzcre b•1gün buradan Yu
nanistana hareket ettilE'r. 

- Garson "ben her akşaıı1 
beş kadeh çekerim". 

- Afiyet olsun paşam. 

- Söyle onu çalsınlar. . ·tlf 
Garson bahçenin duvarmdakl ı 

nı gösterir. ıJ" 

(Hariçten şarkı istemek meplll 
du~) f 
Dumanlı kafalar vasak tanır Jlll .. ··sst· 
- Oyleyse biz söyliyelim. . ,, 

hoş olmam sen üzülımc şekeriJil 
Garson bahçenin öteki duva.rııs· 

ki ilanı gösterir. eııı· 
(Hariçten şarkı söylemek ın 

nudur.) 

• " Dilin tek de dilin tek 

I~ilmez mi birer tek" 
- Söyle şu karıya içirdiği ~ 

,;.,fil· 
d€fılerln parasını ondan atacat:>- ·'f' 

- Şişede durduğu gibi dur59 1 

amma. 

• atar 

B ahçe yavaş yavaş ten.h bel' 
mıya başlayınca kızlar . 

• dııll• 
birden kalkarlar ve bir agız 

"Bahtın açılsm 

Da.iın saçılsın 

Gönlün şen olsun 
Kendini üzıne sakın 

Heyyy vur patlasın 

Çal oynasın 
Bu hayat böyle g~er htY 
Bu haya.t böyle geçer:• 

• ~ U"ot• 
. b' er ~on J Lambalar bırer ır - et· 

ıns Y · Çalgıcılar sazlarını kıtıflar I< ıtı 
barda 

leştiriyorlar .. Garsonlar, eli-
• • 111sın rıklarını toplarken ateşını etle" 

ye alınlarını masala m merrıı yt
rine dayamış sızmışlar, ya. vıı~ıs.Jl' 
va§ kalkıyorlar ve sallana sa o ue 
iki tarafa yalpa vurarak terııP 
bahçeden çıkıyorlar .. 

Düm tek de 
Dümtek 



Birecilr, Fratua lı.nannda bir kıyı lıa.abamlır 

FRATIN iNCiSi 
BiRiCiK BiRECiK 

C eınup demiryolu tızerinde Di 
1ıi 1ılr Y&rbeklrdeld Adıkanşık gi
~~ ada daha rutgeldim: 

... 

JAPONYA 

UZAK SARKTA 

Günün haberlerini okuyan bir in
ıanm bir klbus geçirip geçir • 
mediği tu.erinde tereddüt etmemesi 
mümkün değildir. Dünya haberleri 
korku ve dehşet veren fena bir rii· 
yadan farksızdır. Şark ve Garpta
ki askeri devletler çetecilik ve kor
ıanlıkla meşgul oluyor, medeniyet 
dünyaamm bakiyesi tarafından vu
ku bulan protestoları, istihkar e
dici bir tavırla karşılıyorlar. De
nizaltı gemileri Akdenizde RU8ya, 
Britanya, Fransa ve Iapanya ge
milerine rastgele torpiller •vur
makta ve bunlan batırmaktadD'. 

ı.~1ece töylenen: GerPemlş. 
~nun levhaama bakaraan: 
~. TUrkçesini dilfünUr&en: 
h ICarawm;, ya Kar-KamJt. 

Tazminat talepleri, hattA vazi
yeti izah için vukubulan dilekler, 
bota gitmekte ve bu meseleyi ko
nuşanlar kaba 1aba bir lisanla ya- ; 
zılı notalar mübadele etmektedir-
ler. 

Çin topraklanna yürüyen Japon ütila ardam Peki.n'tl• 

~ Gergeemif? ! Bunu anlaya
'lı: için bazı dilcilerin pkalan

::::.k llzım. Şakacı bir dil mü-
demif ki: Franaızcayı yan 

"9 IÖy1e ingilizce olur, ingilizceyi 
~ konu§ franmca. B&fka §8.ka
tdar da 9unlan demişler: Arapça. 
"'tıı nıi? Uydur uydur aöyle ... A
~ yüzde elli biri fb, kırk 
clokuzu müstesnadır. Dünyada a
l'lPçaıaştırılamıyan bir tek kelime 
~· Hazreti Muhammedin ceddi 
~ AleyhiBBel&mm adı Türk 
-:--.ııım. Burulan başka meeelf. kon 
htın genyeek, lokantanın levgen
tl, "ik§er olunuz,, tekigirQ va
~ elblbill'lt olmasma hiçbir 
~l yoktur. Ve böyle olunca, ona 

biraz Şamı§erifin yayvan lhen
&l 'terilince neden Karakaml§, Ger,i, oJım-.m' 
~ bu sar!~ tatjf dU~kttnHl
!'""' • styulı:dl~eri 'gibi -
'cıw görüp bir yana bırakırsak eli
~ Karkamıt kalır. Karmak, ya 

katıp kanştırmak mastann~ 
~ hizır (kar) ile bildiğimiz saz 
~mdan yapılm19 mürekkep bir 
~midir? Böyleyse ttlrkçeye uy-
"'-. ''Kamıtı kar", kamıt kanlmıf 
~ da gelmez. Fakııt bqka 
~e Akkaml§, Sank&ımlf gibi 
~ adlarının oluşuna göre bu da 
'olaa ve en doğrusu Karakamış 
~· kaıdı ki demiryolunun bu tara-

da Tllrk, öbür tarafı da. ''Bu ta
"-tt 1anıı en iyicesi buraaL 

lı ahiye mUdürtlntın. jandar
.._1~ manın, muhafaza tetkilitı
~.hlnımetıerile yüzüne bakılır, 
~ yoUarmdan geçilir, ktlçtlcUk 
~dan allf veriş edilir bir yer 
"-... ~ut. Bana yol arkadaşlığı eden 
~ müfettişlik kitiplerinden 
-...an Eti aorlar da zorlar: 

-=:-.~riht harabe ıuracıkta, tren 
~tin bizim tarafta kalan kıs 
lllıııcta, ille gidelim de ille gidelim .. 
~e denir? Cllmhuriyet genel Her 
.... .n bıldiği gibi daha he*yi öğ
~elı: istiyor .. Peki gidelim. git· 
lt...~ Gördüm. Burası bir harabeden 
~ harabe. Eskiden tarihi bir 
~be imif. Gelen çalml§, geçen ,-llllf, uğrayan apartmıf. Kala ka 'bu gUn bir tarih haramilerin
&.~ _lninam bir harabe kalm11. Pa 
~ AbdWhamit biraz daha ye
~ kaı..ydı eski Alman Kayzeri 
h~ memleketi bu haramiler uğ
~ döndUrecekü. ŞLmdi Fele
'lıı te oduııculuk eden Samajeste
IGtrıı &fınnadığı bir donumuzla bir 

etimiz kalını~. 

e lr hiki.ye aklıma geldi, doğ-
113 ruluğunu temin edebilirim: 
l'l Jt!l897) Yunan harbinden son
ı.eQ YZer, Madamasile beraber Ho 
"1 ~lem gemiaile Istanbula gel
~ 'Yıldız sarayına misafir edil
leılı1ı~ "Y •tak odasının ne biçim sl1s 
s;.nı düşünebilirsiniz. Bu yet
t.. ... ~ gibi Topkapı sarayından 
~-o_ir yatak örtUsü ile bir çift 
tlı.ı~ ~i bulunmıyan - vazo ge 

-~:~Uf. O devirde kimin 

~ ~! desin, bu adamca 
Dlarifetltdir, bir milletin 
ınaJı olan bunlan ela • ~ 

Ingilbı bayrağJ 
karada da, de
nizde de koru,yu
cu bir varlık ol
maktan çıktı. Bu 
yüzden lngi1iz ge
mileri Akdeniz 
yolunda taarruza 
uğruyor ve batı

lngiltere. ile 
Amerika 

nlıyor. 

Şarkta ise, bir 
İngiliz sefiri In

Duracak mı? 
gilbı başrağmı tafIYan bir otomo
bil içinde hareket ettiği halde Ja
pon tayyareleri tarafından taar
ruza uğramış ve yaralanmJ§tır. 

Buna mukabil Japonya hük1imeti 
özür dilemek için vereceği cevabı 
uzun uzadıya dtlfllndUkten sonra, 
Jngiliz muhtıraamı yırtmakla ik
tifa etmektedir. 

Yazan: 
Lloyd George 
(ülıi /ngilİ% BQfvelrili) 

Birecilıte, Frat üzerinde /ı,ırııJıan lıarııya 
Bundan bqka bir Japon harp 

gemisi Bongkong'daki lngiliz ka-
' , 1 JIT '"""'-" I I I 

Yazan: 

tekiler gibi - sallasırt eder! 
Diyemeyince de ,c>yle obnuş: .H;r

telli 118.bah Kayr.erle Madaması kalk 
ml§lar, giyinmişler, oda kapısını ma 
ıus açık bırakmı§lar. Teşrifat ve
zirlerinin kendilerini açık kapıdan 
mutlaka gözetliyeceklerini biliyor
lar ya: Kocası vazolann bqma geç 

mit, ağzı aulana ıulana ve dışar· 
dan lfitilmesinl temin eder yüksek 
bir selle vazoları methetmiye b&f-
mi§: 

- Bayıldmı doğrusu! demif. 
Madamaaı da ayni pllnla ipek ör 

tünün kenarına çömelınlt veryan
sın etmif: 

- Böyle örtü ömrümde görme
dim. Tam Osmanlı imparatoruna 
'Yakışacak bir kumaş! Oldtlm doğ
rusu! demif. 

AbdWhamit bunu işitince haşme 
tini bir kat daha göstermek için ma 
beyincilere: 

- Hepeiııi aanp sarmalayın da 
geımilet'ine göncJerin, benim hedi
yem olsun. 

- iyi amma kimin malını kime 
veriyorsun ağam! diye tabü kimse 
biroeY aöyliyememif. 

A rtık böyle ?rtUJer dururken 
bizim patiska dona gömle

ğe tenezztll edip te bakarlar mı? 
Bunun sayesinde paçayı ya&ayı kur 
tarm11ız. Ben de çölün Karkamı
fIDdan Yıldıza, oradan da ti. Ber
line ne çabuk aştmı. Dön harabe ar 
tığından! Bin kamyona! Düş Bire
cik yoluna! Geç dereyi! Çık düm
düz ovaya! 

lfte, inanınız ki bu topu topu o
tu iki kilometre tut&. mesafede 
otuz iki aanümetrelik bir aose yok
tur. Bu bölgenin kışlık yazlık tek 
iskelesi Karkamıt olduğuna ve k19 
kıya.mette ne olacağı dütünWdü
ğüne göre it, yine değerli ve cid
den hamarat yeni Urfa Valisi Bay 
Kbnn Demirerin himmetine kalı
yor. O da öyle çok iş yüklendi ki, 
bunu mu yapanı? Birecik - Urfa, 
Hilvan - Siverek - Soruç - Diyarbe
klr yollanm mı yapmı? Su mu p
tll'llln ! nilleebı? 

y eni rejimin iradesile idare- rasularma girerek bir Çin geIJlill-
lenen bu gencin yılmazlığı- ni batırmJftır. Şanghayın beynel-

.....,,~~~~r~~~~!:~~·~jmll~el·m~m;tak;aamdaki fDfilif ve A-bildiğim içın ıç onun, m~•na "11111'••- ~~~ ......... ;. 
bunların hepsi olacaktır. Hadi diıye- sı yil.zUnden tehlikededir. 
lim ki Karkaımış • Birecik ve Bire
cik - Gaziantep şoseleri tabak gibi 
olup bitti. Ya kış mevsimleri genif
llyen Fırat ne yapacağız? Burada 
hayati bir ihtiyaç olan beton köp
rtl işi ne olacak? Bunu bir ve bir
çok vali de yapamaz. Bunu da dev
letten bekliyebiliriz. Zaten yukan
dan aşağıya köprilleri yapa yapa 
geliyor .. Yalnız Birecik köpriisünUn 
temel yerine çabuk gelmesini dile
meli. 
Fıratm kumsalında sivri burun 

hı, ökçesi basık, ıannızı Şam pabu
cuna benziyen şahturlara baktım, 
baktım, bir taslak vecize buldum : 
Fıratın köprUleri ne kadar çoğa
lırsa, Fıratm öteleri Ankaraya o 
kadar yaklaşır. 

Kumsaldaki barakalı kahvede 
buzlu ayranla Uzerleri buğulu ye
mişler öyle bol ki.. 

D ünyanın en bilyilk lkl de
mokrasili olan lngiltere ile 

Amerika, Japonya ile Çine yudık
lan notalarda nihayet bu iki dev
letin biribirini sevmeleri llzmıgel
diğinıi uzun uzadıya anlatmakta
dırlar. Galiba demokrasi bütün 
hızlarmı kaybetmittir. Acaba, Pal
merston ile Diaraell, faşist lideri 
Mussollni'nin faşistlik namma göe
terdill dikkafalılığa, yahut Mus
aolininin dostu olan Franco'nun al
dığı tavıra bu feki1de mi mukabe
le ederdi? Hic; şüphe yok ki pro
testo notalarmı kati harekat ta
ldp ederdi. 

Yahut Teodor Roosevelt T:- vın
larm Ameti'ta menafi=ne ve emni
yetine karttı tecavUzUnü, Ar·rr'' a 
tacirlerinh ve misyonerlerinin he
men işlerini, güçlerini bırakarak 
Çlnden kl~malannı tavsiye etmek
le mi ka 111ardı? 

Ha.yat ne garip! Köprü möprU di 
yorum ya, bunu Bırecik belediyesi
ne sorsak hem "isterim" der hem Japon ahtapotunun Çin toprak

larma yayılışı korkunç bir ıUratle 
"istemem". "isterim", der, çtlnkü 

devam ediyor. Çinin şimallndeki 
bu köprii bu çevrenin hayatı ihtiya altı ülkesi baştanb&fa, Japonların 
cıdır. Gizliden gizliye "istemem" eline geçmiştir. Japonya devleti 
der, çünkü belediye bu §&hturlar- 70,000,000 nOfusile bugün 300 mil-
dan senede yirmi kUaur bin lira ka- yon Japon ve Çinliden mUte,ekkil. 
zanıyor. Bu, onun belli bafb kin- bir devlet haline gelrni§ ve bu dev-
dır. Köprtl olunca gelir, ııp diye let azimki.r ve muhteris bir aske-
gider. Bir gUn yapılacağı şüphem ri otokrasinin iradesine bağlı oldu-
olan Birecik köpriisüne bu geliri koy funu g&stermi§t.ir. 

• mayı şimdiden düşünmeli. Köpriiye Çinin fimalinde Japonya son 
para mı olur? Oyleyae Birecik bele gilnlerde altmcı eyaleti de, yani Şan-
diyesi de onda bire iner. aiyt de, latill etmektedir. Acaba 

Bu kumsal barakasından • ki şah J Ja.ponya bu kadarla iktifa edecek 
turların yazlık fataayonudur • Bire mı'! Zannetmem! 
ciğe baklf ömür mu ömür. -ri:·-Beri--.d-e_çarda __ k_lı_gazı __ ·n--o-. da-h-.-be-

1 ride ana burcu ıipeivri, ana duvar 
1ann bir kiamı ytlkaelen kale. Yük
seklerde sakız, nar, fıstık ağaçları
nın aralarmda kötkler, kötkler, 
kötkler. Hele bir tanesi ttst Ust.e 
lk1 göz odadan ibaret amma Büytlk 
adada bile yok: Halkevi Bafkanı 

F ıratın kıyısından bol bange
si, bol ağaçlı dik bir sırta 

doğru çıkıyor. Bu yalı ve arkalan 
ba.ftan bap beyaz, yumuşak tq. 

Bütün yapılar bu tqtan. 
Ne güzel a~k bina! Kasabanın 

tertemiz otelidir. Ne ıUalU, yüksek, 
balkonlu bina! Halkevidir. Ne tik 
binalar! Ne "7-el meJdan! Hüktl
met konağı, yeni örnek evler ve 
Cüınhuriyet parkı ... 

Yeni nh~, ötede söfilt ormanı 
(park), daha ötede modern mezba 
ha, daha daha ötede ~ kin
dir tarlalan, aebze, meyve bahçele-

B. Mustafa Kanlmm klifktl. 
l'lratın dikine dofnı üç dört kilo 

metre gidince karplık1ı Ud yarmL 
Kit kıyamette Fırat ytlbelince 
phturlar ti orada ltllyorlar ve in 
Banlar bu keskin yannalan qıp ge 
liyorlar. Yine o bahis: Köprü de 
köpril! 

Bbim Fıra.tın incfai biricik Bire
recik için bir yamn aaJıa var. · 

ÇinJe utilii mıntalıaları 

Birkaç hafta önce, Şansi eya
leti Japon istilasının son 

merhalesi sayılıyordu. Halbuki Ja
ponya daha sonra Şanghay etra
fında da geni, harekata girişmiş 
ve Nankindeki merkezi hükUıneti 

i:tihdaf ettiğ:ni göstermiştir. 

Bundan Japonyanın , Çinin ka
fasını yutmak istediği anlaşılır. 

Çürıkü Japonya, cenubi Çini, Amoy 
c ::i l:manlarını, bombardıman et-. 
mekle iktifa etmiyor, buralarda 
hava üsleri vUcude getiriyor, Kan
ton nehrinin ağzında ve Hongkon
ga yakın yerler.de asker ihracatı 

yapıyor ve yarı muhtar bir hükfl
met olan Kantonu be. ':·rniyeti al
tına almak isterl"~mı ~ö.,ter yor. 

Nihayet Japonlann Çin 1ahille
rinl ıtmalden cenuba kadar ablo
ka etmeleri ve Çin gemilerile ya
bancı gemilerin Çine bir lt'Y gö
ttınmelerine mini olmaları mesele
li vardır. 

Bütün bu inkif8fl&r, bir tek ma
na ifade etmektedir. O da Japon
yanm bütün Çini istilA etmek için 
en büyük gayreti sarfetmeğe ha
zırlandığıdır. Onun için Şimal! Çin 
ile merkezi hUkdmet arumdald. 
eauen gev§ek olan bağlan kes -
mek itten değildir. ÇllnJdl maksat 
bütün Çini Japonyaya tabi bir ha
le getirmek ve bu muazzam Wke
nin her tarafında siyasi ve iktısa
dl hlkimiyetini tanıyan esir bir 
hllkdmet kurmaktır. 

Japonlar uzun bir zamandanbe
rl bu büyük ve uzun harp için ha
zırlanmakta ve bu harbi sona ka
dar göttlrmeği dtlşUnmektedirler. 

Bunun için bUtün devletlere hiç 
bir müdahalede bubınmaımak hu-

sU8unda ihtarlarda bulunmuglal' 
dır. 

J
aponların bu maceraya an
ıızm atıldıklarmı zannet

mek yanlıftır. Onlar senelerden
beri demir depo ediyor, Amerika
dan ve dünyanın her tarafından 

demir satın alıyordu. Ve bu demir 
kütlelerile emperyalizm ihtirasla· 
rmı tatmin için hazırlanıyordu. 

Çin hilkflmeti, gerek sayı, gerek 
talim ve terbiye ve teçhizat bakı
mından Japon ordusiyle kıyas edi· 
lecek kuvveti habı değildir. Japon· 
lann Çine k&r11 çıkaracağı iki mil
yonluk orduya mukabil Çinlilerin 
iki yUz bin asker dahi çıkarabil· 
meleri fÜ.phelidir. Bu kuvveti ÇI· 

karsalar dahi onu Japonlar dere
cesinde teçhiz edemezler. Bundan 
başka Çinlilerin mühimmat imal 
edecek fabrikalan yoktur. Ve Ja
pon ablokası onlan dı' Unya ile 
temastan menetmiştir. Çinlilerin 
dODAnm&SI da huJunmadrtnu ve 

lamır olduja
nu na.zan dikkate alırsak, vaziyet 
bütün çıplaklığiyle tebarüz etmif 
olur. 

O halde, Nankin de, Kanton da 
mukavemet edemiyecek ve abloka 
yUsünden gilmrilk varidatından da 
mahrum kalacaktır. 

Amerika, İngiltere vesalr Av
rupa devletleri ya aralann

daki kavgalar yahut iktısadi ve ie> 
timal buhranlar dolayısile bu mil• 
cadeleyi eli kolu bağlı bir halde te
maşa ederek her ttlrlU müdahale
den sakınmak mecburiyetinde bu
lunuyorlar. 

Japonyanm harp yUzünden iktı

udl ve mall inhidama uğrıyacafl 
ileri stlrülürae de sonunda bu id

dianın da yalan olduğu kendini 
gösterecektir. ÇUnkU Japonlar, 
mütehammil, sabırlı ve son derece 
vatansever millettirler. 

Gerek Amerika, gerekse İngil
t ere onlan istihdaf ettikleri maim
sa ttan alıkoyamıyacaklardır. 

Tokyo maksadına erdiği tak~ 
de bir Et IM'tle sonra Büyük Okya 
DUi kıyıla.rmda (50(),000,000) lut 
bir yeni imparatorluğun te,ekkUl 
ettiğini göreceğiz. Bu yUzden A • • 
merika bütün huzurunu ihli.1 edea 
bir tehlike ile karşılaşacaktır, ve 
İngilterenin Hindistan hakkmdald 
endifeleri kat kat artacaktır. 

Acaba bu iki devlet kendilerin
den daha büfiik daha mütecani• 
ve askeri kaynaklar bakımmdan 
kendilerinden çok Ustün bu muu. 
zam imparatorluğun kendilerine 
meydan okumuı k&rJISillda ne ya 
pacaklar? .. 

1 Bir Otomobil Kazasında 
1 Bir Adamın Kolu Koptu 
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iki Aile Faciası 

Bir koca karısını 
bıçaklayıp öldürdü 

Büyük Tarih 
Kurultayı için 

Gelen Profesörler 
20 Eylülde Dolmabahçe sarayında 

toplanacak olan Büyük Tarih Kurul
tayının son hazırlıkları gözden ge -
çirilmektedir. Kurultaya iştirak ede
cek murahhaslar, peyderpey §ehrimi-

Bir Genç te Kendisine dardan 
Karısını Bacağından Yaraladı 

ze gelmektedirler. Dün de, !sveçli ta
rih profesörlerinden Dr. Arnc gelmiş· 
tir. 

Ayın 18 inci günü için Macar profe 
sörü Fettich, Polonya profesörlerin
den Przeivoski, Avusturyalı profesör 
Brandenstein ve Hanyar, Alman pro-

. fesörlerinden Hartmann, Yunan pro
fesörlerinden Marinatos beklenmek • 
tedirler. 

Bu ayın on dokuzuncu günü gele
cek olan profesörler de şunlardır: A· 
vusturyalı Mengelin, Flor, İngiliz pro
fesörlerinden Gordon Childe ve My
res, Macar profesörlerinden Kont E

' tiyen Zichy ve Mora Wcsit, 

Şehrimize geldiklerini yazdığımız 
.-rofe:a':ir Pittard ile zevcesi ve asis
tanı Madam Dellenbah dün, öğle ye
meğini Tarih Kurumu Asbaşkanı Ba
yan Afetin nezdinde yemişlerdir. 

F • ku b ş ··k • b 1 Yemekte Tarih Kurumu Başkanı 
acıa r anı u rıye ıçaklandıktan sonra kaldırımlar üstünde H Ce .1 ç bel. k d ktor asan mı am ın ızı o 
Dün Bayazıtta sulh mahkemesi yo . Perihan Çambel de hazır bulunmuş-

lunda feci bir cinayet oldu. Bir koca 
lcansmm barsaklannı deşerek öldür-
dü. Geçimsizlik ve boşanma davası 
yüzünden doğan bu faciayı bütün taf 
silatile yazıyoruz: 

Koca Mustafapaşa caddesinde 214 
numaralı evde oturan Divrikli sucu 
Halil ile, 12 sene evvel evlendiği re
fikası Eğinli Şükriye oturmaktadır. 

Bu ailenin bir de on bir yaşında Ni
met isminde çocukları vardır. 

lddialara göre, Şükriye bir sene ev 
vel Koca Mustafapaşa ile Sirkeci a
rasında işliyen otobüs şoförlerinden 
Lütfi ile tanışmış ve gizlice sevişmi
ye başlamışlardır. Lutfi o sıralarda 
nikahlı kansı Miratı terkederek Ev
doksiya isminde bir Rum kadını ile 
beraber yaşamaktadır. 

Şükriye, sevgilisine daha yakın bu
lunmayı arzu etmiş ve bunun için şöy 
ı" hir r.arP. bulmuştur: 
Kocası Halilin kendi malı olan bir 

evi vardır. Şükriye b'ir bahane ile bu 
evdeki kiracılan çıkarıp evi Lutfiye 
kiralıyor. Bu ev, kendi oturdukları e
ve 30-40 metre mesafede bulunduğu 
için sık sık buluşmıya başlıyorlar. 
Bu vaziyetten Halil haberdar değil i
se de· Lutfinin evinde kıyametler kop 
maktadır. Çünkü Lutfinin metresi 
Evdoksiya, Şükriyenin kendi evleri
ne gelerek Lütfi ile saatlerce konuş
tuklarını görüyor, kıskanıyor ve bu 
vaziyet karşısında da bir buçuk ay 
evvel Lfıtfiyi terkederek kaçıyor ve 
bunu fırsat bilen Şükriye de artık 
Lütfinin evinden çıkmamıya başlıyor. 

1 
Kendini kuyuya atıyor 

Bunu komşulardan öğrenen Halil. 
karısına, yaptıklarının doğı"u olma
dığını söyleyince, Lutfinin çocukla -
rına acıyarak onlara bakmak için git
tiğini söylüyor ve güpegündüz ken -
dini kuyuya atıyor ve derhal komşu
lar tarafından kurtarılıyor. Bundan 
sonra, Halil söylediklerine pişman o
luyor ve Şükriyenin gönlünü almak 
için Galatasaray sergisine götürerek 
100 liralık hediye alıyor. 

Halilin bu hareketinden sonra Şük 
riye büsbütün işi azıtıyor. Bedbaht 
koca ise yuvasını bozmamak için hay 
li gayret sarfediyor. Fakat bundan 
20 gün kadar evvel Lutfinin metresi 
Evdoksiya evine dönüyor bir gün son 
ra da Şükriye hiçbir sebep yokken 
Halil ile kavga ederde evi terkedi • 
yor. 

Mesele mahkemede 
Komşuların nasihatlerine hiç kulak 

asmıyan Şükriye de bir aralık ort3. • 
dan kayboluyor. İddiaya göre Halil 
Şükriyeyi arıyor ve Beşiktaşta bir ev 
de Lutfi ile beraber bulunduğunu ha-
ber alarak mahkemeye müracaat edi
yor. Bu arada Halil bir hafba evvel 
Liıtfi tarafından Eokak ortasında 
çok ağır surette tahkir ediliyor. 

Cinayet! .. 
Dün sabah muhakemeleri olacaktı. 

Saat dokuz buçuğa doğru mahkeme
ye gitmekte olan Halil Bayazıtta Yor
gancı sokağına saptığı sırada kansı 

Şükriye ile Lutfiyi kolkola görünce 
Uzerlerine hücum ediyor, Lfttfi, Hali
li görünce kaçıyor, Halil de elindeki 
bıçağı Şükriyenin karnına sapladık

tan sonra bıçağile beraber karaıkola 
giderek teslim oluyor. Kadın hasta
neye kaldırılırken yolda ölmüştür. 

tur. 
Profesör, bundan sonra, Boğaziçin 

de bir gezinti yapmış ve akşam yeme· 
ğini, Tarabyada, Tokatliyan otelinde 
yedikten sonra şehre dönmilştür. 

Profesör Pittard, ile diğer bütt1n 
profesörler, Istanbulda bulundukları 
müddetçe, Tokatliyan otelinde misa
fir kalacaklardır. 

ltalyan Prof eıörü 

B. Rossi de Geldi -
Büyük Kurultayda bulunacak olan 

[talyan tarih profesörlerinden B. 
Rossi de dün şehrimize gelmiştir. Pro 
fesör Rossi kendisile görüşen bir mu· 
harririmize demiştir ki: 
"- Senelerdenberi Türkiye ile t

ta1yan milletleri arasındaki eski mü
nasebetlerin seyir ve inkişafını mey
dana çıkarmağa çalışıyorum. Bunun 
J;ıcmercsi olarak Nunıosmaniya-Jtil
tüpanesinde Çiçerone'un De Senec
tute adlı eserinin Venedik balyozla
nndan biri tarafından Kanuni Süley

' mana arzedilcn türkçc tercümesini 

Facia kahramanı Halil, polise 
teslim olduktan •onra 

Hadisenin takibine müddei'Umumi mu 
avinlerinden Sabri el koymuş ve ön
ce Halili dinlemiştir. 

Suçlu diyor ki 
Halil suçunu itiraf etmiş ve demiş

tir ki: 

"- Evet .. Ben vurdum. Onu mah
kemeye giderken yanında da ocağımı 
yıkan dostu Liıtfiyi görünce kendimı 
kaybettim. Bıçağı karnına sapladım. 

Cesedi hastanede tabibiadil Enver ı' 
Ka~a~ muay~n~ etmiş ve gömülmesi
ne 1zın vermıştır. 

Suçlu dün geç vakit sultanahmet 'ı 
sulh ceza hiı.ıkiminin önüne çıkan!dı. 
Sorgusu yapıldıktan sonra tevkif o\u 
narak müddeiumumiliğe iade edildi. 

Dün bir muharririmiz Divrikli Har 
lille görüşmüştür. Suçlu çok mütees
si.rdi ve şıınlan anlattı: 

"-Ben bu kadınla 12 senedenbeıi 
evliyim. Bir ay evvel gizlice tanıştığı 
şoför Liıtfiye kaçtı. Bir aralık evimin 
eşyasını da soydu, dostuna götürdü. 
11 yaşında bir çocuğumuz da var. 
Aile yuvasının dağılmasını istemedim. 

buldum ve bunu Romada kitap halin
de neşrettim. Türkçe tercümesinin 
adı Dermedi Piri'dir. Bu sahadaki ça
lışmaların Türk - ltalyan kültürel 
münasebetlerinin takviyesine yarıva· 
eağı şüphesizdir. 

Büyük Tarih sergisinde teşhir 
edilecek tablolardan 

Tarih kurultayında "ltalya arşiv 

Her fedakarlığı yaptım. Kendisinin 
yine yuvamıza dönmesi için teşebbüs 
lerde bulundum, fakat muvakkat oto 
mobil onun başını döndürmüş. Bir ve kütüpanelerinde Türkiye tarihine 
türlü evime dönmedi. Nihayet akra
bamdan Hayriyi avukat tuttum. Sulh 

dair mehazlar,, mevzuu etrafında bir 

tez okuyacağım. Tezim bilhassa bib-
teşebbüsü için mahkemeye gittik. Bu liografya mahiyetindedir. Bu iti • 
gün muhakememiz yapılacaktı. Mah- barla Türk talebeleri için faideli 0 • 

kemeye gidiyordum. Sevdiğim kan -
mı dostu Lfıtfinin kolunda görünce lacnğmı ümit edi.yonım. 
kendimi kaybettim. Ve ondan sonra Roma Univcrsitesinde türkçe pro-

ne yaptığımı bilemiyorum.,, fesörü bulunduğum gıöi ayrıca Ro-

Müddeiumumilik suçluyu bugün mada münteşir Oriente Moderno "Ye 
sorgu hakimliğine verecektir. 

ikinci cinayet 

Dün Kadıköyünde de bir yarala -

ni Şark" mecmuasının da muharri -
riyim. Bu mecmua vasıtasile yeni 
Türkiyeyi tanrtmağa çalışıyorum. Zi
ya Gökalpı A vrupaya ilk defa tanı-

ıma vaknsı olmuştur: 
Yeldeğirmeni caddesinde oturan tan benim Yeni Türkiyede tahakkuk 

Fuat isminde biri, iki giln evvel da
nlarak evini terkeden kansı Bcdiaya 
barışmasını teklif etmiş, red cevabı 
alınca bıçakla bacağından yaralamış 

ettirilen siyasi ve kültürel inkılapla
rı sempati ile tanıtmağa çalışıyorum. 
Bu itibarla bir Türk dostuyum. Bu
nunla beraber kendimi eıan talebe ad· 

tır. Bedia hastaneye kaldınlmış, Fu- dediyor, tarih kongresine ve Tür
at yakalanarak tahkikata başlanmış- kiycyi öğrenmek maksadile geliyo-

tır. rum .. , 

Italyanın 
Cevabından 
Sonra 

(Başı l incide) 
Bugün Londraya dönen Amiral 

Chatfield, Akdenizin kontrolünü kuv 
vetlendirmek için icap eden tedbir
leri heyeti umumiyesile tespit ede
cektir. Ckrek Ingiliz, gerek Fransız 
murahhaslarında müşahede olunan 
azimde şu esaslı mütalea haklın bu
lunmaktadır: Gaye, Italyanın kont
role iştirakini temin etmektir. Fa
kat, ltalyanın cevabı lngiltere, Fran
sa ve ltalya arasında bir müzakere 
mevzuu olamaz. Kontrol mıntakala
rının tevsii gibi tali derecede tadilat 
yapılması esasen Nyon anlaşmasında 
derpiş edilmiş olduğundan böyle bir 
tadil hükumetler arasında basit dip
lomatik istişarelerle yapılabilir. Her
halde yem bir konferansın toplanma
sını icap ettirecek her türlü müza
kere ve binaenaleyh ltalyaya 

kati bir müsavat verilmesi keyfiyeti 
bUtün akit devletlerin evvelbeevvel 
kendi aralarında anlaşmalarına mü • 
tevakkıftır. 

Gazete mütaleaları 
Londra, 15 (TAN) - Bütün Av

rupa matbuatı Nyon konferansının 

neticelerile ve Italyanın konferans ka 
rarlarına karşı verdiği ret cevabile 
meşguldür. 

Times gazetesine göre, Italyanm 
ret cevabı şarta bağlıdır; buna rağ
men dokuz devlet derhal faaliyete 
geçmiş ve aldıkları tedbirleri tatbike 
başlamışlardır. 

Mancester Gardiyan gazetesine 
göre, Fransa ile Ingiltere arasındaki 
iş birliği tam bir kombine manevraya 
benzemekte ve bu yüzden Nyonda im 
zalanan anlaşmanın ehemmiyetini de 
uzakta bırakan bir mahiyet almakta
dır. 

Italyan gazeteleri, ltalya tarafın -
dan verilen cevabı mevzuubahis ede
rek, vukubulan teklifin, müsavat 
prensibine olduğu gibi Italyanın Ak. 
denizdeki vaziyetine de aykırı oldu
ğunu yazıyorlar. 

Cenevre mahafili, ltalynnın ceva. 
bını, meseleyi yeniden açmıya müsait 
sa.ymaktadır. Fakat meselenin yeni -
den açı1rp açılmıyacağı henUz belli 
değildir. Çünkü Nyon konferansında 
esaslı bir karar verilmiş ve bu kara
rın tatbikine başlanmıştır. 

Paris matbuatı 
Fransız gazetelerinden Petit Pa -

risienne'e göre ltalyanın müsavat ta
lebi Nyon anlaşması ile kabili telif de 
ğildir veyahut telifi güçtür. Fakat 
bir uzla§ma ihtimali de imkansız de-
ğildir. Anlaşmanın ahkamı ile ltal
yanın metalibini tatmin edecek bir 
formül bulmak, deniz mütehassısları 
için güç olmıyacaktır. 

Fakat Populaire gazetesi İtalyanın 
geç kaldığım, protokolün metni kati 
olduğunu ve İtalyanın iştirakinden 
vaz geçileceğini yazıyor: 

Bertin yarı resmi mnhafili, İtalya-
nın Almanya ile anlaşarak bu netice-

1 

ye vardığını ve ltalya ile Alma.oya 
arasında tam bir mutaba:kat bulundu 
ğunu, İtalyaya istediği müsavatı ver 
menin Fransa ile lngltereye düştüğü 
nü, iltalyaya bu müsavat temin olun 
mazsa Nyon konferansının aksak ka 
lacağını ve asıl gayenin tahakkuk et
tirUemiyeceğini söylüyorlar. 

Le Temps gazetesi de İtalyan ceva 
bının kati red mahiyetinde olmadığı
nı anlaşma imkanının mevcut oldu • 
ğunu yazıyor. 

Sovyet matbuatı 
Moskova, 15 (A.A.) -Tas Ajansı 1 

bildiriyor: 
!zvestiya gazetesi, Nyonda imzala

nan Akdeniz anlaşmasına tahsis etti 
ği başmakalesinde diyor ki: 

"Nyon mukavelesi, sulh seven dev 
lctlerin, faşist mütecavizlecin korsan 
lık hareketlerine karşı mücadelesin- : 
de mühim bir merhale teşkil etmekte l 
dir. Fransa ve !ngilterenin teşebbü
sü ile toplanan bu konferans, Sovyet 
diplomasisinin dürüstlüğü ve faaliye I 
ti sayesindedir ki, bugünkü müspet 
neticelere varmıştır. Sovyet hükume 
ti de Nyonda vanlan bu neticeleri iJk 
projeye ve bu konferanstan evvel 
mevcut vaziyete nazaran mühim bir 
ileri adım telakki eylediğinden, muka 
velenameyi tasvipetmik ve imzalamış 
tır. ~ 

Bu mukavelenamedeki hükümler, 
tecavüzlerin ve korsanlıkların faşist 
organizatörlerine ağır bir darbe vu
raeaktır. Italya ve Almanya, son da
kikaya kadar, Akdenizde korsanlığa 
karşı beynelmilel kollektif tedbirle
rin alınmasına mani olmağa çalış -
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Atatürk Ankaraya Dönüyorlar 

Millet Meclisinin toplantılarından bir görünüş 

B:ışı 1 incide) 
bir alamet diye kabul etmek hata ol-. 
maz. 
Geçen sene Mantreaux muahedesinin 

kabulü srrasmda toplantı meclis re:si 
B. Mustafa Abdülhalik Rendanın d:ı
vetile olmuştu. On dokuzuncu madde 
mucibince tatil esnasındaki toplantı
lar Cümhurreisinin veya meclis reisi
nin göstereceği lüzum ve yahut aza
dan beşte birinin talebi üzerine yi-
ne meclis reisirun da ve ti üzerine ola
bilir. 

Atatürk Ankarada 
Büyü.k Millet Meclisini fevkalade 

içtimaa. davet eden CümhuıTeisimiz 

Atatürkün bugün Ankaraya avdet bu 
yurmaları kuvvetle muhtemeldir. 

Hariciye Vekilimiz 
Ankara, 15 CA.A.) - Nyon'da im

za edilmiş olan anlaşmanın tasdiki
ne mütedair kanunu Büyük Millet 
Meclisinde bizzat Başvekil !smet I . 
nönü müdafaa edeceği cihetle Cemi
miyeti Akvam asamblesinde Türkiye 

Londra 

Fransız 

Borsasında 

Frangı Düştü 
Londra, 15 (A.A.) - Bugün bor

sada Fransız Frangında yeni ve mah 
sus bir tenezzül kaydedilmiştir. Açı
lışta Ingiliz lirası başına 138,81 iken 
Kapanışta 146 olmuştur. 

mı~lardır. Fakııt bu sefer mütecaviz 
!erin entrikaları muvaffakıyetle te • 
levvüç ctmeımiş ve bunlar infirat ha
linde kalmışlardır. 

Bu anlaşma, ayni zamanda, ltal -
yan faşizmi mUbalfı.gacılannın ileri 
sürdükleri iddialara da beynelmilel 
verilmiş kati bir cevap teşkil etmek· 
tcdir. Akdcnizde mühlm miktarda !n
gi!i~ ve Fransız harp gemilerinin tah
şit edilmiş bulunması, ltalyanın A.!;. 
deniz havzasında askeri ve bahri ha
kimiyeti hakkında riiyasını tamamiy
le gülünç bir hale koyınuştur.,, 

Londra, 15 (A.A.) - Bahriye ne
zaretinden bildirildiğine göre, bir de
niz tayyaresi filosu perşembe günU 
Maltaya gidecektir. !kinci bir filo da 
bir müddet sonra Maltaya harekete
decektir. Bu iki filo Akdenizin kon -
trolüne donanma ile birlikte iştirak 
edecektir. 

,:, i . . ı. ! . . 

yi temsil etmekte bulunan Hariciye 
Vekili doktor Tevfik Rüştü Arasın 
Ankaraya gelmesine lüzum kalına -
mtş olduğunu Anadolu Ajansı haber 
almıştır. 

Mebuslar Ankarada 
Nyon konferansının mukarreratıııı 

tetkik ve tasdik için Cümhurreisiıniı 
Atatürk tarafından Büyük Millet 
.Meclisinin fevkaHide toplantıya da• 
veti üzerine şehrimizde bulunan ınc· 
buslanmız Ankaraya gitmeğe baş • 
lamışlardır. Elli kadar mebus dilil 
akşamki trenle Ankaraya hareket et• 
miştir. Bugün de Ankaraya hususi 
bir tren tahrik edilecek ve bu tren 
mebuslarıımıza tahsis olunacaktır. 

Dün Büyük Millet MecJisi reisliğin· 
den vilayete bir tebliğ gelmiştir. :su 
tebliğde lstanbulda bulunan bütün 
saylavlara 18 eylülde Ankarada bU • 
lunmalan için haber verilmesi bildi• 
rilmektedir. Vilayet bu tebliği alıt 
almaz bütün saylnvlanmıza bildirnıiŞ 
tir. • 

Nöyyi 
Muahedesi 

Başı 1 incide) 

si hilafına olarak hazırladığı orduY11 

resmen bütün devletlerin mümesSil• 

!erine gösterecektir. Bu suretle sul· 
garistanrn silahlanmnemm gi?:lj lffl'" 

paklı hiçbir tarafı ](nlmıyacak, bütün 
gizli i§ler açık ve normal bir hale ge
lece k, neticede de Nöyyi muahed~ 
davulsuz, gürültüsüz bir surette gö
mülmüş olacaktır. 

Şunu itiraf etmek Jfızımdır ki, :sul• 
garistan sessiz, sadasız çalışmış ve 
gayesine varmak için çok ameli, çolı 
ustaca bir yol tutmuştur. 
Macaristanın askerliği hakıand3 

da temaslar devam etmekte oıduğıı· 
na göre Bulgar manevralarının deri~ 
bir tarihi manası olacaktır. O da Ci· 
han Harbinden sonra gönül hoşluğtl• 
na dayanmıyarak hakim bir galip 118 

ezilmiş bir mağlup arasında yapıla!\ 
ve dünyayı hakiki sulhten mahrum bl 

rakan bütün bir "sulh,, sistenıini.ll 
19 yıllık bir ömürden sonra taınll• 
mile ölmesi ve tarihe kanşmasıdır.,, 

Baş ağnsı, diş ağrısı 

' 

, NEVRA LJi 
Bütün ıstırabları teskin eder 

• 
1 p N G R • 

1 
bilhassa bunlara karşı müessirdir. 

seyahatte, evde her zaman yanınızda bir kaşe 

Bwundurmayı unutmayınız. 

Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 
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Yazan: Ziya Şakir 

tan $ah lsmail, Aldıgı Cev 
Çok Müteessir Ol şt 

de~ lsınailin hareketlerini gözün 
bir SU Irrnıyan Dyas Çavuş büyük 

, },~etle cevabı yapıştırmıştı: 
ltu..iın:l~ınu htimayununuzdur ki; 
let Uın hır çavuş parçasıyım. Dev
l'oktllr Urunun kiiffesine vukufum 
bu ltıııİ Ancak, şevketlO. efendimin 
Kl!!dir 1/arına iradeleri şu merkez
l!atir b 1• nezdi hümayununuzda mi 
baıı ~UIUnan Murat Bey hakkında 

§Upheler hasıl olmuştur. 

S ah lsmail, fena halde bozuJ. 
'kaz.a1t ınuştu. Derviş kıyafetine so 
da!lun Ana.doluya gönderdiği üç a
Oıabe dan bir hayli za.annndanberi 
~dr alamadığı için zaten endişe 
Çavu e bulunuyordu. Şimdi, llyas 
~ §Uıı bu sözlerini işitir işit.
lllı~t onların ele geçtiğinden korlr u. 

:Ve t ı· e aş ile sormuştu: 
....... Şüphe · h k'k ·' lly mı.. a ı at mı ... 

Ilı: as Çavuş, safiyetle cevap ver 

(§~hŞevketıu sultanım bana yalnız 
?ıu da e). den bahsettıler .. Hatta, şu 
ll\iı ilave ettiler; "Murat Bey, he 
8aıtaSOcuk sayılacak bir çağda.dır. 
'nat da vasma kıyam edeceğinj 
~anı. ~ncak, bazı kimseler ken 
~. ~eşvik ediyorlar. Bunun enca 
delitn Yır getirmiyeoek. Şah bira
lar. • Ya Murat Beyi pek tutsun· 
ll~ boyıe münafıkların sözlerine 
~illiJ'a komasınlar .. veyahut, ken
~ıiar bana yollasınlar .. Birden bine 
J!\ılau Yemin ederim ki; onu kendi 

llrrmdan ayırt etmem; dediler. 

le kıymetli bir bergüzar gönderme 
leri, hiç şek ve şüphe yoktur ki; mu 
habbet ve teveccüh eseridir ... Efen 
dimiz buyurdular ki; "Pederlerinin 
malıdır. Bizde, emanet idi. Emane
ti, hak sahibine teslim ediyoruz. 
Murat Bey bu yüzüğü parmakları 
na taksınlar. Bunu gördükçe, hem 
pederlerine rahmet okusunlar, hem 
de bizi ansınlar." 
Şah Ismailin rengi, biraz daha sa 

rardı. Hakikaten bir hazine değe
rinde olan bu yüzük, şimdi onun na 
zarında çok korkunç bir mahiyet al 
dı. Fakat §U andaki hissiyatım, bü
yük bir sükutun ve itidal ile sakla
dı : 

- Hakikaten emsalsiz birşey ... 
Hay hay, Murat Beyi çağırır biz
zat kendisine veririm. 

Diye mırıldandı. 

I• lya.s ?1~ş, vazifes.~i ikma1 
etmıştı.... Avdet ıçm, Şah 

Ismailden izin istedi. 

Saray katiplerinden en itimat et
tiği adamları toplryarak bunlara, 
Rumeli ve Anadoluda imha edilecek 
olan krzılbaşların defterlerini tan
zim ettirmiş .. Ve ibu defterleri, her 
taraflarından mühürleterek, imha 
felaket ine uğraya-cak olan yerlerin 
kadılarına göndermişti. Kadılar: i
kinci bir emir gelinciye kndar bu 
defterleri açmıyacaklar; büyük bir 
dikkat ve mahremiyetle saklıyacak 
lardı. Ancak bu emir geldikten son 
ra, mahalli (Ulema) sından ve şeri
at eshabından üç zntın huzurunda 
açacaklar; derhal emrin infaz ve 
tatbikma başlıyacnklatdı. 

(Arkası var) 

Günlük 
Piyasa 
Bandırma mmtaka.smdan 

Istanbul teslimi !;Ulllllı 

oJnrak albrıış iki bin kilo ıketen 
tohumu kilosu 9,30 kuru~t.an sıv 
tılınıştır. 

• 
Anadolu kirli yapağılann-

dan elli bin kiloluk bir 
parti 58 kuru5tr.ın ve on bin ki
lolulc bir parti tiftik kilosu J 35. 
138,5 kunı5 arasında mü~teri 

bulmuştur. 

• 
Şehrimize ithal edilen li-

monların bu hafta fiyat
Jan düşmii~tür. 504 t.aneJik li -
rnonlann sandığı 700 - 725 ku 
ru~tan, 330 tanelik biiyük limon
lann dn ~andığı 750 kuruştan sa 
tılım}tır. 

• 
Fındık piynsrusrncla fiyatlar : 

canlattnu~·a ba~lamıştır. 1 

Şehrimize gelen 2!i ton iç tombul 
fındığın kilosu 45 - 46 kurul1 1 

arasında miişteri bulmuştur. ' 

Bulgaristanın Domates 

ihracatı Arttı 
Bulgar ihracat enstitüsü bu yıl i

çinde dış ülkelere 7 milyon kilo do
mateı:; ihraç edildiğini ve bu miktarın 
bir rekor teşkil ettiğini bildirmekte
dir. Ihracat 1936 senesine nisbetle 
yüzde 50 fnzladır. 

ah lsmail, biraz geniş nefes 
değı~ ~~ ı. limin (hakikat) ten 
~lldı. (~phe) den bahsetmesine i
?.ııet S Ve; Muratl3eyvasıtasile, Ah 
~\ıilt Ultan taraftarlarını isyana 
~ ... ettiğini, Selimin henüz bil
~ §ılni sandı. Kendisini büı-bü
bir l'b, !>heden kurtarmak için, şöyle 

Şah Ismail, nezaket icabı olarak 
Selime selam gönderip (halisane te 
menniyat) ta bulunduktan sonra 
Dyas çavuşu savdı .. Ve derhal Mu
rat Beye haber gönderdi. 

Karaciğerden Gelen Şişmanhk 
...._ Ukabe1e yaptı: 

l'atırn Çavuş Ağa! .. Sen de benim ta 
l!ô.\'ı dan, Sultan biraderime selam 
,,. Murat Beyden yana, hiç en-
lla. 01~lınesinfor. O; bizim yanımız
~1 hi~kça, Sultan biraderimin rı
l'at ne a_fına hareket edemezler. :\iu 
~ ~'!1 kendi yanlarına gönderme 
lıoı-ıtu de isterdim. Fakat, gerek 
~~ dan ve gerek cehaletten bize 
daıı ~§ olan bir adamı, sarayıımız 
~aı. ~ armak mülfık adabına yakış
derıer Unu, kendileri de takdir e
~llt· · liele bir zaman daha geçsin. 
'~ 2durat Beyi ikna eder, kendi 
tiı. e Sultan biraderime gönderi-

,, llyas r-avu .. .. . . b ' .ra Ritd· ~- §, sozun ıyı ır mecra 
......, 1glne memnuniyet hissetti: 

ditQ l:latt.a, Şah Hazretleri ... Efen

ti~ b~Ultanım , Murat Beye karşı 
g011 ır husumet fikri beslemediğini ''ek istedi. Pederi Ahmet Sul 
~ k §u Yilzüğünü bir hatıra ola

' endisine gönderdi... Hele bir 
~kılın. Temaşa.ya şayandır. 

%-11ı ·• liemen elini koynuna dal
~n Ş 9ıkardığı küçük bir mahfa-

~~ ah ~aile uzattı. 
ltı. ll Isına.ilin rengi hafifçe sarar
'al'ı:naklarmın ucu ile tuttuğu 
' azaYı açtı. I<'akat yüzüğe te
~l'iı:ıettnecıen, ~nındaki yastığın ü-
~~; bıraktı. Derin bir hayretle 
~oliiıe(l haktı ... Yüzük, hakikaten 
~lUtn dC9~ Şeydi. Ahmet Sultan, tam 
tllnda akıkasmda bu yüzüğü parma 
~lt ~ ~ı~a~ .. Hayatını kurtar 
~ı~ .. Şu~dil~ onu Selime göndermiş 
~eıtet esız ki Ahmet Sultanın bu 
'el'i id.i ' 0 andeki şaşkınlığının e
~1ltıaıı ·kO~un katilleri, Selimden al 
~; ~·~~ eınri derhal infaz etmiş 
<lıt ka"" ugu almakla beraber, o an 
. lJ.l';:sıru kesmişlerdi. 
~deki ;avuş, Şah Ismailin çehre
lle de"a a~ti görür görmez, sözü 

....... rn etti: 
el' Zatı hi.ı, 
'bırn d~ğiJd' illlayunlarına tarif had 
ir lıaZi ır amma, arzedeyim. Tam-

~lı.ltaru~e kı~metindedir .. Şevketl~ 
ın, bırader zadelerine böy-

Murat Beıy gelince; parmağının 
ucu ile yüzüğü gösterdi. 

- Bunu tanıdın mı?. 
Dedi. 
Murat Bey, babasının yüzüğünü 

~anıdı. BüyUk bir teessürle, onu al 
mak için elini uzattı. Fakat o ande 
Şah Ismail, onun bileğinden tuta
rak: 

- Sakın dokunma .. Bu yüzük, se 
ni öldürmek için gönderildi.. Buna 
eminim. 

Diye bağırdı ... ~nç ve tecrübesiz 
Murat Bey, şaşa kalmıştı .. 
Şah !~mail, zannında aldanıp al

danmadığını tecrübe etmek için zin 
danlann birinden bir mahkfım ge
tirtti. Bu yüzüğü parmağına taka
rak, o mahkumu, saray odaların
dan birine hapsettirdi. 

Aradan bir hafta geçmeden, yü
züğü takan mahkumun saçı sakalı 
dökülmiye başladı. Bütün derileri 
kıpkız.ıl 15ir hal aldı. 

Mahkumun parmağından yüzüğü 
çıkardılar. Fakat onu, ölümün pen 
çesinden kurtaramadılar. 

llyas Çavuş, efendisinin arzu ve 
iradesini tamamile yerine getirdiği 
için müsterih olarak Istanbula av
det etmişti. Onu, büyük bir dikkat 
le dinliyen Selim, gülümsiyerek: 

- Çok şükür .. Bu gaileden de kur 
tulduk .. Şu iine kadar, hiç şüphesiz 
ki, :Murat Bey de ecel şerbetini iç
aniştir. 

Kızılbaşları Kesiniz 
Demişti... Fakat Şah Ismnilin ze

kası, :Murat Beye ecel şerbetini iç.ir 
memiş .. bilakis onu, muhakkak o
lan bir ölümden halas etmişti. 

Bu da, talih ve kaderin bir cil
vesi idi. Çünkli Murat Beyi, bun
dan daha feci bir akıbet beklemek
te idi. 

M urat Beyi de bu suretle öl
dürdüğünü zanneden Selim; 

artık hiç bir saltanat davacısı kal
madığına emin olarak, şimdi planı 
nm büyük kısmını tatbika geçmiş
ti. 

Şiı:;manhk bir~-0k defa karaciğe. 
rin kendi işini i)"ice görememe ... in
den Heri gelir ve knradğer tt>davi e
dilimce şismanlıl< büsbütün g~mese 
bile haylice azalır, hi~ olmazsa art 
maz. 

Yediğimiz ~·emeklerdeki yağları 
eritmek, ~a·nm i~risinde istifade e
dilebilecel< hale getirmek hUS'.hun
da karaciğerin i_şi pel• mühimdir. 
Bir hayvanın l<arnı do~·unılduktan 
~nra hazim halinde iken boğazla 
mr, karaciğe.ri iki kısma aynlır. 

Bir kısmındaki ya~ hemen ölçülür. 
Karaciğerin bir kısmı ıla münasip 
bir sıcaldrkta 18 saat bırakddık
tam sonra, içindeki yağ iHçülür. iki 
ölçü birlbirile mükayese ediline~ 
görülür ki karaciğer o-n sekiz saat
te ya~m yiizıle kırk birini yok et
miştir. 

Hayl·anlar iizerinde tecriibeyle 

sabit olan bu bi, tabii, insanın ka

raciğeri de göriir. Hatta insanın ka 
raciğeri hayvanlarınkinden daha zi 

yade çalışmı:ya mecbur olduğundan 

- hem de insan boğazlanmnda.n ça 
h!;tığı için _ belki bizim karaciğeri 
mizin yok ettiği yağ nisheti yüzde 
kırk birden daha ziyadedir. Bunun 
iı:indir ki hekiınleruf'n ba.zılan ka 
raciğer için "yağları yakan bir ma 
kine" derler. 

Bu makine bozuk olursa yağlan 
~·akamaz, daha doğrusu ~·et:li~imiz 

~·emeklerin yağlan kan<I ada yakı-

lamıyacak halde kalırlar. Kan bun 
lan taşıynnuyacağından vüeudün 
ötesinde, berisinde bırakır. Bundan 
da )"amru, yumru . işmanlık Iıasıl o 
lur. Karaciğeri bozuk olan adamı:~ 
man olur. Fakat şişmanlığı yapan 
yağlar yakamıyacal< halde olduğun 
dan Jiizumuında işe de yaramazlar. 
Şişmanlık yo.nnbilecek yağlardan 
ileri geldiği vakit m~umunda fay
dalı bir zooglnllk llemektlı;: Pf'hli
vnnların çnlışmndıklan vakit ~iş • 
manladıklan gibit .. 

Halbuki karaciğeri bozuk, yanı
nı yumru şişmanın yal;rı içi ge~mi~, 
~arraflann kabul etmedikleri kftğıt 
parnlnra benzer: Şimdi hiç ı>ara et-

miyeıı eski kağıt rubleler yahut es 
ki ıkağıt marklar gibi ... 

Karaciğerin gördüğü pek çok iı:; 

lerden biri de zehirleri eritmt>k, oo
lan tesir edemiyccek hale getirmek 
tir. Yediğimiz yeme.kler de barsak
lanmızda fen ol denUen birt.akım 

maddeler hfısıl ederler. Karacl~er 
bu maddeleri türlü türlü şekillere 
sokarak en onunda fena bir tesir 
yapamıyacnk hale getirirler. Kara 
ciğeri bozuk olup ta bu işini göre
meyince o fenoller ayni halde kala
rak kan içeri inde biitün \'Ü<'ude ya 
yılırlar. Halbuki fenol liimıt için 
bir zehir gibidir. Çiinkü vücudiimüz 
deki yağların yanmasına engel o· 
Itırlar. Bundan da )'İne }İşmanlılc 
hasıl olur . 

Demek oluyor ki insanın karaci
ğeri bozuk olunca yediğimiz yağlar 
bir taraftan yakılamıyncak halde 
kalırlar, bir taraftan da yakılacak 
hale ı;e!ı:enler önlerine çıkaD engel 
den dolayı yakılrunazla.r. 

Bu ttirlü ~işma.n ne kadar az ye 
~e, ne kadar çok işlese yine şişman 
kalır. Hüner kara<"iğerl işletip yağ
lann erimesini temin etmektir. 

Zaten karaciğeriı. bozukluğu yal 
nız şi~manlık vermelde kalmaz. Bo
zuk karaciğer az çok biiyük olur, 
idrarda biraz ~eker bulunur, çünkü 
karaciğer şelceri eritmek işine de 
karı~ır. Şekerli hastalan korkutan 
asetondan da biraz eser bulun;ııak . 
mümkündür. Karaciğeri bozuk o-
lanlarda damarlardaki tansiyon da 
az~ artar, barsaklnr bozulur, inkı 
baz gelir. Bazılarında. basur meme 
leri de olur. 

Karaciğer tedavi edilip t e bu U· 

zuv i~inl yolunda görmiye başlayın 
ca bu saydığım aliımetlerin hepsi 
birden, §i~ma.nlıkla blrliktt>, nzahr. 
O teda\.iyi görf'Cl §işman kendini da 
ha rahat hl seder. Fakat, takdir e· 
dersiniz ki karndğerin tedavisini 
insan keıtdi kendine yapamaz. \'o. 
Junda i;lemiyen karaciğeri, ~"! işli
yecck hale getirecek İlil!:ları ancak 
hekiminizin r~ete ile alabilirsiniz 
ve ancak onnn tarifine göre kulla 
nnbilirsiniz. 

FRANK DUSUYOR 
2 Saatte Mühim 

u Görüldü 
Dün Londradan gelen telgraflar frangrn son yirmi dört saat 

içinde birdenbire düştüğünü bildirmiftir. Evvelki akşam 137,59 
frank olan sterlin dün sabah Londrada 138,79 franktan açılmıştır: 
Bu dü,üklük hayret verici bir tekilde devam ederek sırasile 

142,93, 143,37 frangı bulmuş ve ak1ama doğru daha fazla artarak 
144,50 ve nihayet 145,75 frankta kalmıftır. 

24 saat içindeki sukut 6,08 frank j ------------
tutmaktadır. Poincare kabinesi za- Bu 1 g a r·ı st an 
manındanberi Fransada bu kadar sü-
ratli ve devamlı bir sukut görülme-

diğinden bunu Fransanm dahili işle- Bu g"' da y 
rinde bazı karışıklıklar olduğu veya 
Chautemps kabinesinin sarsıldığı şek 
linde tefsir edenler vardır. of· •l 
Bor&amızda dünkü muamele 1 S h 
Borsamızda bir Türk lirası dün 

akşam 23,05 frank olarak kapanmış
tır. Türk borcu için gelen telgraflar
da Paris borsası 253 açılış ve 255 
frank kapanış gösterilmiştir. Bu iti· 
barla dün sabah 13,92,5 lirada açılnn ı 
Unitürk öğleye doğru 13,20 liraya 
düşmüştür. Bu arada 70-72 kuruş 
kadar bir sukut kaydedilmiştir. Bor• 
sa muameleleri bu sebeple durgun • 
laşmış, alıcı ve satıcılar çekilip git
mişlerdir. Dün yalnız Sıvas - Erzu. 
rum tahvilleri üzerinde bir iki mua
mele olmuş ve bu tahviller 98.25 li
raya çıkmıştır. Merkez Bankası bir 

Ingiliz lirasına 627,75 kuruş kıymet 
koymuştur. 

-o--

Müstahsilden Doğru· 
dan Doğruya 
Mal Topluyor 

Bulgar buğday ihracat ofisi, bu se. 
ne doğrudan doğruya müstahsiller • 
den B u ğ d a y ve ç a. v d a r 
toplamaktadır. Ofis, yumuşak 
buğdaylardan kentaline 76 hektolit
relik olanları 320 levaya, sert buğ -
daylardan 76 hektolitrelikleri 350 le. 
vaya, beynz mallan ise 400 levaya sa 
tın almaktadır. 71 hektolitrelik çav. 
darlara verilen fiyat 245 levadır. Bu 
fiyatlar esastır. Buğdayların cinsine 

'il Jlersı'nden göre, bu esastan bir leva fazla veya 
lVl ı noksanına mal toplatılmaktadır. An& 

S l A 
Jiz kıymeti bakımından hazan 1-5 leva 

at l an rpa kadar indirildiği de olmaktadır. Tu· 
T ~ ç d na ve karadeniz kıyılannm buğday• 

~ve av arlar lan daha yüksektir. Tuna mallarının 
Dün şehrimize dokuz vagon buğ • kentali beş ve Karadeniz buğdnylan· 

day. üç vagon arpa, iki vagon çavdar nın kent.ali 10 lovo. fo..cla.yn nlmmnk· 
gelmiştir. Buğdayların dört vagonu tadır. Buraların çavdarları da 8 leva 
Ziraat Bankas namına gönderilmiş- daha yüksektir. Y:erli sarfıyat için 
tir. Piyasa gevşek geçmiş ve fiyatlar- ihracat ofisi değirmenlere buğday 
da 3-4 parn kadar dü§Uklük :>lmuş- vermektedir. Değirmenler buğdayla. 
tur. Yumuşak buğdaylar 5,20-S ku- rm kentalini 386-400 levaya ve çav
ruştan, Polatlılar 6,18 kuruştan, sert darlann kentalini 287 - 300 leva· 
buğdaylar 5,32 - 5,35 kuruştan, 4- ya ofisten satın almaktadrrlar. Ofisin 
4,05 kuruştan sahlmıştır. inhisar mahiyetinde olan ~alışmaları 

Mersinden vapur teslimi kilosu neticesinde 600 bi ntona varan Bul-
3,35 kuruştan iki yüz bin kilo arpa gar buğdaylarmm ihtiyaçtan fazlası 
ile yine Mersin vapur teslimi iki yüz (tahminen 200 bin ton) ıyi fiyatlar. 
bin kilo çavdar satılmış ve kilosu la ihraç edilmektedir. Bu suretle buğ 
4,12,5 kuruştan verilmiştir. Bandır- day yetiştiremiyen mıntakalarda bile 
manın yeni mahsul mısırlarında!l da ekmeklik kilosu 4-5 levaya mal e
yeni çuvallı olarak vapur tcslimı ki- dilmektedir. 
!osu 4,50 kuruştan yüz bin kilo satıl- Bulgar hükumeti, Zirnat Bankası· 
mıştır. na, buğday ofisine beş yüz milyon 

levalık bir kredi açmıştır. Bu pars 
ile kenevir, ayçiçeği ile pamuk tohu· 
mu satın alınacaktır. BORSA 

15 Eylül ÇARŞAMBA 

PARALAR 

Sterlin 626,-
Dolar 123,-
Fransız Fr. 86,-
L.iret 110,
Belçika frangı 80,-
Drahmi 18,50 
İsviçre Fr. 570,-
Leva 20,-
Florin 65,-
Kron Çek 74,-
Şilin Avusturya 21,-
Mark 28,-
Zloti 20,-
Pengo 21,-
Ley 12,-
Dinar 48,-
Kron tsvec llO,-
Altın 1052,-
Banknot 259,-

ÇEK l. EH 

630,-
127,50 
92,-

115,-
84,-
23,-

580,-
23,-
70,-
84,-
23,50 
31.-
23,-
25.-
14,50 
52,
~2.-

1053,-
260,-

Lopdrn 628,- 627,71 
New-York :,7877 0,7870 
Paris 22,5125 22,7675 
Milano 14,9682 14,9693 
Briiksel 4,6810 4,6822 
Atina 87,0225 87,0570 
Cenevre 3,43 3,4313 
Sofya 63,6942 63,72 
Amsterdam 1,4314 1,4326 
Prag 22,5716 22,58 
Viyana 4,1688 4,17 
Madrid 11,7038 11,7084 
Berlin 1,9630 1,9623 
Varşova 4,18 4,1816 
Budapeşte 3,9810 3,9825 
Bilkreş 106,5286 106,5710 
Belgrad 34,435 Ş4,4484 
Yokohama 2,7356 2,7366 
Moskova 20,3375 20,3275 

• Stokholm 3,0884 3,0896 
\. 

... ......_.........,...~~ 
ZAHİRE 

BORS·ASI 

Cinsi 

15-9-937 
FlrAI'LAR 

Aşağı Yukan 
K. P. K. P. 

Buğday yumuşak 5,35 6,12~ 
Buğday sert 5,20 -,-
Arpa 4, 5 -,-
Mısır sarı 4,10 4,20 
Keten tohumu 9,30 -,-
Fındık kabuklu 20,20 -,-
Tiftik mal 133,- -,-
Tiftik Kastamonu 138,20 -,-
Yapak Anadol 26,- 58,-

Buğday 
Arpa 
Çavdar 
Yapak 
B. Peynir 
Un 
Tiftik 
Mısır 
Yulaf 

Kuşyemi 
Darı 
tç fmdık 
K. fındık 
Nohut 
Tiftik 

G ELEN 

G 1 DEN 

180 
75 
30 
8 

11 
93 
12 
25 
50 

Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 

25 Ton 
10 Ton 
5 Ton 
4% Ton 
411.ı Ton 
1 Ton 

DIŞ FiYATLAR 

Buğday Liverpul 6,05 K 
4,83 K 
5,84 K 

Buğday Şikago 
Buğday Vinipek 
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(BAŞMAKALEDEN MABAAT) 

Kafa 
için 
Spor 

(Ba..sı ı incide) 

ta elele çalışamıyoruz. Ruhlarımız 

yontulmamış ve biribirine uygun ha
le gelmemiştir. Benlik iddialarımız 

daima her şeyin üstüne fırlıyor. Me
sela bir memur kendinden evvelkinin 
işini takdir edip ona devam edemi
yor. Mutlaka bozuyor. Kendi şahsi 
markasını taşıyacak iş yapmak isti
yor. Istanbulda valilik, belediye reis
liği ve fırka reisliği ayrı ayn adam
ların vaktini dolduracak mühim va
zifeler olduğu halde niçin hepsinin 
bir kişide toplandığını hiç düşündü
nüz mü? Çünkü ayrı ayn insanlann 
müşterek bir gaye uğrunda iş bera
berliği yapamıyacaklan, biribirini ik
mal edecek surette çalışmıyacaklan 
iptidadan kabul ve itiraf ediliyor. 
Bir mahzuru defetmek için diğer bir 
mahzuru göze almak ehven sayılarak 
üç mühim vazife bir kişiye veriliyor. 
ı 3 - Münakaşaya alışmamak yü
zünden aramızda iki lafı bir yere ge
tirenler, serbestçe konuşanlar az, sı
kılganlnr ve tutuklar çoktur. Bu nok
san; hayat mücadelesinde en tesirli 
bir silnhtan mahrum bulunmak, ka
biliyetimizi gösterememek, ikna kud
retine sahip olmamak manasına ge
lir. 

S aydığımız noksanlardan en u
zak olan insanlar Anglo Sak

sonlardır. Anglo Sakson memleketle
rinde münakaşa itiyadının yayılması 
ve karşılıklı hürmetin kurulması, 

fertleri hayat mücadelesi için daha 
iyi mücehhez, bütün milletin haya
tını daha verimli ve ahenkli bir balr 
koymuştur. 

ı Bunun başlıca amillerinden biri 

ıkafa sporunun küçük yaştan başhya
rak en esaslı bir terbiye vasıtası ha

lini almasıdır. Talebenin angarya di

ye belledikleri malflmat, kafa sporu
nun ateşi sayesinde bir zevk mevzuu 

haline gelir. Bu sayede gençler eğlen

ce diye öğrenirler, düşünürler, biri
birlerile usul dairesinde münakaşa e

derler. Kafalarındaki bütün kabili
yetler bu spor sayesinde inkişaf eder, 

kendine güvenen, serbestçe konu§an, 

fikrini müdafaa etmeyi bilen cerbe 
zeli gençler yetişir. 

Tatillerden evvel bu mevzua 
dair çok yazı yazdık. Kafa 

sporunun kurulu kaideleri hakkında 
da malumat verdik. istibdat günle
rinde büyük bir feragatle çalışan va
tanperverlerden Doktor Ibrahim Te
mo da ilk kafa sporu münakaşalaı m
da mükafat diye verilmek üzere bize 
iki kupa gönderdi. 
• Mekteplere başvurduk. Kendi baş
larına bu teşebbüse giremediler. An
karadan emir beklediler. Ankaraya 
giderek maarif erkanile ayn ayrı gö
rüştük. Hepsi kafa sporunun terbiye 
'Vasıtası diye kıymetini takdir etti 
Fakat icraata girmek Uzere Vekale
tin resmi bir kararına ihtiyaç vardı 
ki, evvela bütçe müzakereleri, sonra 
mektep tatilleri buna mani oldu. 

Manevralar münasebetile Maarif 
Vekili Saffet Arıkanı yakından gör
miye ve tanımıya fırsat düştü. Nelı
cede bana bu kanaat geldi ki, Maa
rif Vekaletinde şekillere bağlı olmı
yan, yeni fikirleri severek kabul ve 
tatbik eden çok uyanık ve şuurlu bir 
baş vardır. 

Yeni ders senesi başlarken, Saffet 
Arıkandan dileğimiz, kafa sporu me
selesini bir terbiye vasıtası diye tet
kik etmesidir. Neticede şu kanaate 
varacağına şüphemiz yoktur ki, A
tatürkün memlekette kurulmasını bu 
kadar istediği münakaşa ruhunun 
gençlikte kök salmasına en kestirme 
yol, kafa sporu hakkında Anglo Sak
son memleketlerinde bu kadar ileri 
giden usullerin memleketimizde yer
leşmesidir. 

Ahmet Emin YALMAN 

• TASHiH 
Dünkü başmakalemizin serlevha.. 

smda maale ef bir tertip hatası ol
mustur. Serlevhadaki "Korsanlık,, 

kelimesi "Kuraklık,. olacaktır. Göz
de-n kaça!l bu hata karşısmda okuyu• 
cularımızdan özür dileriz. 

Silifkede 
Değirmen 

Silifke, (TAI ~ ) - Belediyeye ait o
lan köprü üzerindeki değirmen müte
ahhit tarafından işletilmiye başlanıl
mıştır. Birinci taş saatte 300 kilo za
hire öğütmektedir. Sipariş edilen ikin 
ci Holanda taşı da gelince bu mikdar 
600 kiloyu bulacaktır. 

Bilecikte Bir Temsil 
Bilecik, (TAN) - Gençler yurdu, 

Bileciklilerin uzun zamandır hasreti
ni çektikleri sahnelerini canlandırmış
lardır. Okumakta oldukları muhtelif 
yerlerden yaz münasebctile kasabala
rına gelen gençler, ilk okul salonun
da "Hoş görU,,piyesini temsil etmişler 
se~Teden büyük bir kalabalık tarafın 
dan alkışlanmışlardır. 

TOPLANTILAR ı ı ........ ARADA BÜYÜK FARK VAR-_, 
e DAVETLER e 1 ._ __ 
Darüşşafakahların 

Pertev çocuk pudrası: şimdiye kadar hiçbir benzeri tarafından 
taklit edilememiştir. Bu pudranın, en büyük meziyeti bilhassa çocuk 
cildleri için hazırlanmış olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir uıa.d· 
de bulunmamasıdır. 

Tenezzühü NJ 
Darüşşafakalılar Cemiyeti tarafın- PERTEV ÇOCUK PUDRASJ 

dan tertip edilen deniz gezintisi önü-
şi..,man, vücutlu, yaşlı kimseler de kullanmaktadırlar. Vücudun müzdeki cumartesi günü Şirketihay- ')'"' 

riyenin 68 numaralı vapuru ile yapı- iltivalarında ve koltuk altlarının pişiklerine karşı bundan daha miles-Bu değirmenin altında bulunan es
kiden yapılmış mctrflk bir yer de te
mizlenmiş ve herkesin parasız banyo 
yapması için açılmıştır. 

Kandırada Biçki D:kiş lacaktır. Vapur, köprüden sabah saat sir bir pudra henüz keşfedilmemiştir. 

Dersleri 9 da ve öğleden sonra da saat 14 de ONU DIGER ADI (TALK PUDRA) lan ile kanştırmaymız 

---<>-
"Bartın,, 14 Yaşında 

Kandrra (T~)-B~d~~mahl- harek~ ed~ekti~ Dawtiycle~ O• ·~-------------------------~ 
nesi şirketinin mümessilliğini alan Is- 1 manbey matbaasından ve Dari.:şşafa- ~-----··--------•ıııım _________ , 

"Barftın" da çıkan "Bartın" refi
kimiz 14 yaşına girmiştir. Tebrik 
eder ve muvaff akıyeetinin devamını 

dileriz. 

et Müf. •t ,~. · y lk · oguw lla kalılar Cemiyetinden alınacaktır. m ve ı ~ ... ıyazı e encı -
rı, dikiş ve nakış öğrctımek üzere mec 
cani bir salon açmışlardır. Dersleri 
Hayriye Merih verecektir .. 

Kapah Zarf Eksiltme ilanı 

Liseler Ahm Satım 
Komisyonundan: 

17-9-1937 Tarih Cuma günü saat 11 de lstanbul Killtür Direktör
lüğü binası içinde Liseler Muhasebeciiwnde toplanan Komisyonda 8389 
lira tahmin bedel içinde 600 Dershane sırası, 34 Siyah yazı tahtası ve 
19 yemek masası kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

Mukavele, Eksiltmenin Umumi ve fenni şartname ve resimleri ile bu
na ait evrak alım, satLm komisyonu katipliğinden görülüp öğrenilir. 

Muvakkat teminat 629 lira 18 kuruştur. 
Istekliler teminatlarını vaktinden evvel liseler muhasebecliği veznesi

ne yatırarak en az beş bin liralık buna benzer Mobilya ~i yaptığına da· 
ir Istanbul Nafia Müdürlüğünden almış oldukları vesika ile ticaret oda. 
sının 937 yılı vesika ve teminat makbuzu ile teklif mektuplannı kanuna 
uygun şekilde eksiltme saatinden bir saat evvel komisyon ba§kanJığına 
makbuz karşılığında vermeleri lazımdır. (5786) 

, ~~ 

Türk Hava Kurumul! 

BUYUK PİYANGOSU 
6. cı keşide 11 Birinciteşrin 937 dedir. 

Büyük ikramiye : 2 O O. O O O Liradır ... 
Bundan batka: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 liralık 

1 

ikramiyelerle (200.000 ve 50.000) liralık iki adet mükafat ı 
vardır ... 

DiKKAT: 

Bilet alan herkes 7 / Birincitefrin/ 937 günü akpmına kadar bi

letini değittirmiş bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur •.• 

'~~---~~~~~~~~~~~~-

·San dalya ve Mobilyanın· 

1 
Hem ucuzunu, hem güzelini almak için Jstanbulda Rızapaşa yokuşun

da 66 No. ASRI MOBILYA mağazasını ziyaret ediniz. 

AHMET FEYZi Tel. 23407 

Gümrük Muhafaza Genel komutanlığı 
lstanbul satına ma komisyonundan 

1 - 2921 tane minder ve yastık kılıfının 4-10-937 Pazartesi günü sa-
at 15 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutan 6513 lira 83 kuruştur. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
4 - Istcklilerin ilk teminat Qlarak 489 liralık vezne maldmzu veya 

banka mektupları ve kanuni vesikalarile birlikte o gün eksiltme saatin
den bir saat evveline kadar teklif mektuplannı Galatada eski Ithalat 
Gümrüğü binasındaki Komutanlık Satınalma Komisyonuna vermeleri 6216 

T. H. K. satınalma komisyonundan 
938 yılbaşı piyango biletleri için 150000 el planı ve 20-9-937 Pazar

tesi saat l5 de açık eksiltme ile münakasası yapılacaktır. istekli olanlar 
Piyango Direktörlüğü muhasebesinde şartnamesini görebilirler. (6231) 

Kandıra Askerlik Şubesi 
Reisliği 

Kandıra (TAN) - Askerlik şubesi 
reisi yüzbaşı Talat Sezen Eskişehire 
tahvil edilmiş, yerine binbaşı Süel gel
miştir. 

, ' KANZUK 
NASl~llACl 

D O K T O R J E l\I S 1 N 
A~IERlKADA UZUN T1'~T

K1KAT NETlCESl OLARAK 
BULDUGU BlR FOR.l\lüL. 
DtlR. KANZUK NASIR lLA· 
CI en eski nasırları bile kökün. 
den çıkanr. Ciddi ve şayanı iti· 
mat bir nasır iUicıdrr. 
lNGllıtz KANZUK EGZANESI 

BEYOGLU - ISTANRUL 

HAYRE"ıN 
~İZlft 

MUHTEREM ANKARA HALKINA 
Ankarada, llacıbayram cadd esi, Yıldız sokağında 

DOGU BiÇKi VE DiKiŞ "URDU 
Şimdiye kadar yetiştirmiş olduğu mezunlarile müftehirdir. Mesle· 

ğin son incelikleri hakkında Lozan ve Paristeki tetkikatını ikımalen 
Pariste Napolitnn mektebinde imtihana iştirak etmiş ve parlak bir su· 
rette başarmış olan Yurd Direktörü Bayan GULIZAR ONDlı~ avdet 
etmiştir. Eylfılün yirmisinden itibaren talebe kaydına başlanacaktır. . -~ 

~- DENiZ ve TAYYARE-· 
.tutmasında, vapur ve tren seyahatlerinde damla i;e alınan 1 

H ARDOL yolculara neşe n ferahlık temin eder. 
I 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!•~!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
TUl'K MEIUUR ARANIYOR 

Fotoğraftan çok iyi anlıyan, fransızca veya ingilizce lisanlarından bi
risini bilen ve seyyahat edebilecek bir Türk memur ile fotoğraf levaıJ• 
mını iyi tanır ve satış yapabilecek seyyar bir Türk satış memuru aııns· 
caktır. Aranılan evsafı tamamen haiz olanlara ımemnun edici ınaat 

verilir. 
Müracaat yeri: KODAK ŞIRKETI, Beyoğlu, Tünel Meydanı, Ensiz so

kak No. 3. Posta Kutusu No. 236. 

Liseler alım satım komisyonundan .. 
Komisyonumuza bağlı giindilzlti okulların 20-9-937 gününde eksılt 

mesi 2, 7, 12 - 9 - 937 günlerinde Sontelgraf ve Tan gazetelerile ili'l 
edilmiş olan yakacakların eksiltmeleri 24-9-937 gününde kok könıiirll 
saat 15 de, Tüvenan 15.30 da Mangal kömürü 14 de, Odunlar 14.30 da Y8~ 
pılacağı ve işbu günde kapalı zarfların eksiltme kanununa uygun oJnl8 

üzere belli saatten bir bir saat evvel komisyona tevdileri. 
Şartname komisyon katipliğinden göriilüp öğreniliri (6206) 

lstanbul ticaret ve sanayi odasından 
938 yılbaşı piyango biletleri için 150000 el planı ve 10000 afiş bastı" 

nlacak ve 20 - 9-937 Pazartesi saat 15 de a!;Jk eksiltme ile münak.-· 
sı yapılacaktrr. Istekli olanlar Piyango Direktörlüğü muhasebesinde_~ 
namesini görebilirler. (6231) 

I 
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Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
11 - Eylül-1937 Vaziyeti 

HER SABAH 
~ 

AK T 1 F 

~~: Safi kilogram 19.616.413 
lJli' ~01' • • • • • • • . 

, 

il ~ ....... . 
OQhild ı_. M b' l el(ı uha ır er: 

~ lirası • • • • • • • 
liQrj 

~teki Muhabirler: 

• 

~~l'JN: Safi kilogram 6.482.909 
d~ na tahvili kabiı Serbest 

0\'izler 

1 

~er dövizle~ ;e Bo~çl~ k.liring 
"ikiyeıen· 

• • • • • • 

llQıi 
be ile Tahvilleri: 

lta~de edi. evrakı nakdiye 
~9Ilıı7-. l{ f:)" • • • • • • • • • 

t ô.tıunun 6 ve 8 inci maddelerine 
~ikan hazine tarafından vaki 

1 Yat • • • 1 • • • • • 

Se 
lledat Cüzdanı: 

~ BONOLARI ı ı , 

.A.a! SENEDAT • • • • 
E:ık- . 

'""1?1 Ve T ahviltıt C üzcl anı: 

1 

1 

~ lberuhde edilen evrakı nak
- (diyenin karşılığı Esham ve 

~ ( 'I'ah vilat (itibari kıymetle) 
-Serbest esham ve tahvilat . 

~ Vqnılar: 
JJtın ve n·· . u . 'l' ovız zenne • • , 

il· alı\ilat üzerine , • • ı • • 

'frl''•edarlar • • • • • • 
ll.htelil • • • • • • 

·~ 

Yekun 

~---~~~~~ 
blayi Anahtarlar~ 
lit eti nıuhafaza içersinde muhte
ara:nahtarlar Taksim ile Galata 
\\a ~nda düşürülmüştür. Galata.-

ıı. atıkalar caddesinde Adalet 
1ll 

1?da. 22/ 25 numaraya, getiril 
~ rica ve getirenin memnun 

~dileceği ilan olunur. 

• 
• 

~ 
\\ llkaddema Gedikpaşada Gedikpa-
~o caddesinde eski 93 yeni 101. 103 

t~ehı hanede mukim iken halen ne
'a. 01duğu bilinemeyen Haralambo-

ıla_~n~ul ikinci icra Memurluğun
tllQ ~1kola veledi Kostantin lliyas

IQ'.ı:n ~Stikraz ettiğiniz 7500 liraya 
~ abıı alacaklı naımma ipotek etti-

lııen~ Yukarıda adresi yazılı gayri -
tarlllQUle 3 yeminli erbabı vukuf ta-
~ an yapılan tetkikatta. 

t:azıı.e~fı - Mermerli antre üzerine 
lı <ioı anır bir kapıdan geçilerek cam 
doıaıı~l>l.ı bir sofa üzerinde biri camlı 

lk~rı:: ~da. b' t 1 k ·· · l l'a Çimento ır aş ı uzerıne 

~~. 0~h dolaplı ve sokağa demir ka
bir ?ıı. an bir oda ile iki kömürlük ve 
lııeııtoel'?ner musluklu taş, zemini çi
let- il ?tıaltı ocaklı ve içinde bir ki
lııııtb e khelası olan mermer ımusluklu 
~e 1'1~ ve bahçede mermer bilezikli 
kac111Uınbalı sarnıç ve iki meyva a-

e k.. . . :eilitı. . Unıesı vardır. 
li taıı ~1 kat - Bir sofa üzerinde bi

tı1. tl.l§li iki oda <.it tı . . 
~İ\>e11 ~ı ~~t - Yüklü dolaplı ve mer 
~t'incı stunde ytiklüğü olan bir sofa 
~er \> e 3 oda ve zemini kırmızı mer 
~l'. ~ kurnalı bir hamam yeri var-
~ı Çitı alardan birinin önünde zemi-
ltıı bit~ demir parmaklıklı korkuluk 

Lira 

27,592,054,201 
14,912,949,-1 

844,361,14 43,349,364,34 

954,589,85 954,589,85 

9,118,730,14 
1 

33,724,-

32,325,212,22 41,477,666,36 

158, 7 48,563,-

1 ~ .496,827,-, 145.251. 736.-

3,000.000.1 
39,132,621,27' 

42,132,621,2"1 

38,108,348,30 
3,796,039,85 

41,904,424,15 

1 
67,382,92 

8,303,498,81 8,370,881,73 
4,500,000,-

15,163,311.91 

I_ 343,104,595,61 
- - ,, 

PASI F 

Sermaye • • 
ihtiyat Akçui 

Adi ve f evkal8.de 
Hususi 

• • • 
• • • 

• • • 
• • • 

Tedavüldeki Banknotlm: 

1 
2.105.172,40 
4,516,007,70 

1 158, 7 48,563,-Deruhde edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan hazine tarafından vA.kil 
tediyat • • • • • • , , . 13,496,827,-,,_ ______ ı, 

De ruh de 
bakiyesi 

edi evrakı nakdiye 
. . . . . . . . . 

Karşrlığı tamamen altın olarak 
Uaveten tedavüle vazedilen • 
Reeskont mukabili ilaveten ted. 
vazd. 

1 145,251, 736,-, 
19,000,000,-

9.000,000,-ı ----
Türk lirası Mevdaah: 
Döviz T aahhüdatı: 

bakiyeleri • • • • 1 1 • • 

727,066,22 

1 
29, 417,001,53 

Altına tahvili kabil dövizler , ·ı 
Diğer dövizler ve alacaklı kliring 

----,---.ı 

Muhtelif • • • • • • • • 

Yekun ıl 

2 Mart 1933 tarih;nden itibaren 
Iskonto he.ddi o/0 5Yı Alhn üzerine A\'an• o/o 4% 

Lira 

15,000,000,-

6,621,180,10 

173.251,736,-

11,935,183,04 

80.144,067, 75 

106,152,428, 72 

343,104.595,61 

istiklal Lisesi Direktörlüğünden : 
1 - tlic, Orta ve Lise kısımlarına gündüz ve yatı, kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - Henüz müracaat etmiyen eski talebenin kdyıtıarı kapanmJftır~ BUlldan sonra yapilw,k müracaat ka.

bul edilmiyecektir. 
3 - !stiyenlere mektebin kayıt ~artlarmı bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkası. Telefon: 22534 

OSMANLI BANKASI 
31 Mayıs 7937 Tarihindeki Vaziyet 

F AK Ti F 

Hisse senetlerinin ödenmesi 
istenmemiş olan kısmı 
Kasada ve Bankalarda bulunan 
paralar 
Kısa vadeli avanslar ve röporlar 
Tahsil olunacak senetler 
Cüzdanda bulunan kıymetler 
Borçlu cari hesaplar 
Rehin mukabilinde avanslar 
Kabul yolile borçlular 
Gayrimenkul mallar ve mobilya 
Müteferrik 

!sterlin Ş. P. 

------
5.000.000 - -

5.121.349 19 -
1.256.039 1 7 
4.192.235 7 11 
3.427.936 12 ll 
6.907.607 13 7 
1.960.241 3 3 

468.419 16 -
59i.677 15 -
173.963 - -

29.104.470 9 3 

PAS 

Sermayı:. 

Statü mucibince ayrılan 
ihtiyat akçesi , 
Tedavülde bulunan banknotlar 
Görüldüğünde ödenecek senetler 
ve vadeli senetler 
Alacaklı cari hesaplar 
Vadeli bonolar ve cari hesaplar 
Kabuller 
Müteferrik 

!sterlin Ş. P. 

10.000.000 - -

1.250.000 - -
308.249 12 -

234.240 1 10 
15.029.654 3 2 

1.426.517 17 11 
468.419 16 -
387.388 18 4 

29.104.470 9 3 

[{uyuda muvafık olduğu tasdik olunur 
Mes'ul Murahhas Türkiye Umum Müdürü 

PH. GARELLI ve 
Umumi Muhasebe Şefi 
G. DELLA SUDDA 

BU AKSAM Terki~in::y:.~ --y· A, R-IN SABAH~~~.~ 
• Üniversitesi profe- ]-· !)~ 

sörü Doktor Stejskal'in cazip ke.şfi 
"Biocel" cevheri bulunan ve yegane İlk kullanışında, cildinizin ne ka
cild unsuru olan pembe rengindeki dar tazeleşip yumuşadığını görecek· 
Tokalon kremini kullanınız. Hücey
releri canlandıran bu cevher, kemali 
itina ile seçilmiş genç hayvanlardan 

istihsal edilmiştir. Halihazır fenni sa
yesinde, buruşuklukların, cildin tabii 
unsuru olan bu cevherin kaybolma
sından ileri geldiği anlaşılmıştır. Bi-
naenaleyh Tokalon kremi terkibinde 
ki Biocel cevheri siz uyurken cildini
zi besler ve onu gençleştirip yumu
şatır. 

siniz. Birkaç gün sonra, buruşukluk
ler kaybolmıya başlar ve bir hafta ni 
hayetinde senelerce gençleşmiş görü
neceksiniz. Sabahları da (yağsız) be
yaz Tokalon kremini kullanınız. Si
yah noktalan eritir. Ve cildi beyazla
tıp yumuşatır. 

50 yaşlarındaki kadınlar, genç 1mr 

lann bile gıpta edeceği sehhar bir tE 
ne malik olurlar. 

lstanbul Limanı Sahil 
Satınalma Komisyonundan : 

Sıhhiye Merkezr 

Fare itlafı ameliyesinde kullanılmak üzere 50 ton çubuk kükürt kapalı 
zarf usulü ile sa.tın alınacaktır. 

A - Kükürtün tahmin bedeli kilosu 20 kuruştan on bin liradır. 
B - Kükürtün şartnamesi İstanbul limanı sahil sıhhiye merkezi le

vazrmmdı:ı.n parasız alınır. 
C - Eksiltme 21 Eylül 937 salı günU saat on beşte Galatada Kara 

Mustaf apaşa sokağında mezkfır merkez satınalma komisyonunda yapı,. 

lacaktır. 
D - Eksiltme kapalı SllZ'f wıulU ile yapılacağından isteklilerln mUhUrltl 
teklif mektuplarını eksiltmeden bir saat evvel komisyona vermeleri 
şarttır. --. 

E - Muvakkat teminat parası yedi yüz elli liradır. ,_ 
F - Eksiltmeye girecek olanlar 937 senesi Ticaret odası vesikalarnu 

ibraza mecburdurlar. 
G - Eksiltmiye girecek olanların saat on dörde kadar teminat para• 

!arını merkezimiz veznesine yatırıp makbuzlarını almaları 18.zımdır. Aksi 
takdirde eksiltmiye giremezler. (5860) 

Beyoğlu Akşam Kız San' at Okulu 
Direktörlüğünden : 

1 - Elaziz ve Manisada açılan Akşam l{ız Sanat Okulları için .muhtelif 
beden numarasında (132) adet manken kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. • 

2 - Kati ihalesi 1937 Eylülünün 16 ncı Perşembe günü akşamı saat 
16 da Yüksek mektepler muhasipliği odasında toplanan Komisyon huzu
riyle yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel 1580 muvakkat teminat 119 liradır. 
4 - Eksiltmeye girecekler bu baptaki teklif mektuplarını ihale için 

tayin kılınan saatten bir saat evvel Komisyona tevdi etmeleri ve posta 
ile gönderilecek mektupların nihayet bu saate kadar gelmiş o1malan ve 
dış zarfının mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. 

5 - Mankenlerin evsafı ve teslim şeraitini anlamak isteyenler Beyoğ· 
lu Akşam Kız Sanat okulu Idaresine müracaat edebilirler. {5731) 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları 

Cinsi 

Kok kömürü 

Muhammen bedeli Ilk teminat 
Mikdarı 

Ton 
300 

Lira kuruş Lira kuruş 
tonu 
18 60 418 50 

!hale günü 

23-9-937 Perşembe 
Saat 15 de. 

~ ı' a~kon ile arka tarafta zemini 
lllı@~.51ni bir taras ve sabit kazan- A 1 K et ş b I 

\ıarcıı;•ner tekneli bir çamaşır hane s an uvv ara 1 
~ııee~el ~nıin - ve bodrum kat 
}ı:ı ~ft erı demir parmaklıklı o· 
\I '' ~n:ı· 

Liseler Alim, Satım Komisyonundan : 
Gı.ıreba hastanesine lüzumu olan yukarıda cins ~ ve mikdan yazılı kok 

kömürü kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. !halesi yukarıda ya
zılı gün ve saatte Vakıflar Basmüdürlüğü binasında toplanan komisyon
da yapılacaktır. Şartnamesi her gün Levazım kaleminde görülebilir. Is
tekliier "24.90" sayılı kanunun tarifatı veçhile hazırladıkları teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyon riyasetine 
makbuz mukabilinde vermiş olmaları şarttır. Posta ile gönderilecek mek
tuplarda yine ihale saatinden bir saat evveline kadar gelmiş bulunması 

1 
~liQ· inler kıimllen muşamba 

t' . boy~~ ve doğrama aksamı yağ
tıt \>eh olup terkos ve elek
~?5 d" ava. gazı bulunnan bu haneye 
. kıy:ıt hın altı yüz yetmiş beş li

~tı takd~t. takdir edildiğini mübey . 
hlıreti ik ı11 kıymet zabıt varakası 
a8ehile aıne:~ahınızın meçhuliyeti 
~e~i h te~Iıg edilemediğinden icra 
tı llltıt1 .a~1tnliğinin kararile 45 gün 
'l' tl ilan ttır:ız tayini suretile tebliğa
i ~l'ilti ~~ ıcrasına karar verilmiştir. 
Çıncıe t andan itibaren işbu 45 gün 
~~Sata b~kdiri kıymete ve gösterilen 
''o ır ·r 

Iştahı açar, kana, sinirlere kuv· 
vet, yüze renk ve tazelik verir, ilk 
şişede tesiri görülür, her eczanede 
ve depolarda bulunur. Şişesi 100 Kr. 

\ı • Sile d . ı ırazınız var tse 37 / 140 

11
.r.: §ifah aıreye bilmüracaa tahriren olpaktaki takdiri kıymet raporunun 
1 ta.keli en ~ildirmeniz lazımdır. Ak- tebliği makamına kaim olmak üzere 

tde ıcraya devam olunacağı J ilanen tebliğ olunur. (34846) 

Beherinin nk temi-
Erzakın cinsi Miktarı 

Kilo 
Tahmin Fi. nat 

Kuruş Lira K. 

Pirinç unu 700 20 )' 
Un ekstra 14500 16 ) 
Makarna 4500 26 ) 327 15 
Şehriye 1050 26 ) 
İrmik 1350 18 ) 
Kuskus 450 24 >: 
Nişasta 600 18 ) 

Eksiltmenin Fkı!iltmenin 

yapılacağı şekli 

gUn ve saat 

29-9-937 
ça.111amba 
saat 15 te 

Açık 

Komisyonumuza bağlı Galatasaray, Erenköy ve Kandilli li~elerinin ma· 
yıs 1938 sonuna kadar ihtiyaçları olan yukarda miktar, muhammen bede
li, ilk teminat eksiltme gün ve saatleri yanında yazılı yiyecekler açık ek
siltmiye konulmuştur. Eksiltme Ista nbul Kültür Direktörlüğü binası iÇin 
de toplanan komisyonda yapılacaktır. 

İsteklilerin şartnamedeki yazılı kanuni vesikalardan ba~a Ticaret oda
sının yeni yıl vesika ve teminat makbuzları ile birlikte belli gün ve saatte 
komsiyona gelmeleri Şartnameleri görmek üzere komisyon sekreterliğine 
müracaatları. (6100) 

lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. {5982) 

• • • 
Cinsi Mikdan Muhammen bedeli Dk teminat !hale günü 

Eczayı) 148 kalem 10275 lira 770 L. 62,5 K. (1-10-937 
Tıbbiye) {Cuma saat 15 de. 

Gureba Hastanesine lüzumu olan yukarıda cins ve miktarı yazılı ec
zayı tıbbiye kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. !halesi yukarı
da yazılı gün ve saatte Vakıflar Başmüdürlüğü binasında toplanan Ko
misyonda yapılacaktır. Şartnameler hergün Levazım Kaleminde görüle
bilir. Isteklileri. 2490 sayılı kanunun tarifi veçhile hazırhyacaklıı.rı teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Riyase
tine makbuz mukabilinde vermeleri meşruttur. Posta ile gönderilecek 
mektuplar dahi ihale saatinden bir saat evveline kadar gelmiş bulun
ması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (6222) 
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MÜRACAATLARI RİCA 

1 . Arzu edilen mık
darda en büyük slpa
rışıerı dahi en kısa 
zamanda karşılaya
bilecek şekllde terti
bat ahnmıştır. 

2. En küçük boydan 
başlayarak 1,oox1,so 
eb'adına kadar olan 
bayrakların ay yıldızı 
natürel yanı kendin· 
den dokunmuş ola
rak ımaı edlleblllr. 

3. Ankara, lstanbul, 
BeyoQlu ve lzmır Yer
li Mallar Pazarlarında 
slparuş kab ul ü n e 
başıanmu;ıtır. 

4. Kanuna uygun 
surette bayrak al
mak isteyen D e vlet 
dai rel erı, Belediye, 
Mektep ve bilumum 
Müessesat ve sa i r 
müşterııerın. 

OLUNUR 

16 • 9 - 937 

Kıymetli san'atkir 

Bayan SAFİYE 'nin 

SAHiBiNiN SESi 'inde okuduğu 

SARI KGRDELE 
Plakı Çıkmıştır. -- .-"" 

Ağız bütün Mikroplara 
Daima Açık Bir Kapıdır 

Ve unutmayınız ki : 
Bakımsızlıktan çuruyen dişlerin 

difteri, bademcik, kızamık, enfloenza, 
ve hatta zatürrieye yol açtıkları, il-

tihap yapan diş etlerile köklerine 
mide humması, apandisit, nevresteni, 
sıtma ve romatizma yaptığı fennen 
anlaşılmıştır. Temiz ağız, ve sağlam 
dişler umumi vUcud sağlığının en bi
rinci şartı ol.muştur. Binaenaleyh diş
lerinizi her gün kabil olduğu kadar 
fazla - laakal 3 defa. - "Radyolin" diş 
rnacunile fır~lıyarak sıhhatinizi ga
ranti edebilirsinlz ve etmelisiniz. Bu 
suretle mikropları imha ederek diş
lerinizi korumuş olursunuz. 

. . . . 

RA YOLiN 
ile sabah, öğle ve akşam günde 3 def• 

dişlerinizi fır~alayınız. 

Emniyet Sandığına Borçlu 
olan ların dikkat nazarlarına 
Vadeleri hitam bulan ipotekli gayrimenkuller ile menkul malların ps.

raya çevrilme salahiyeti 3202 numaralı Ziraat Bankası kanununun 46 
ncı maddesi mucibince 12-6-937 tarihinden itibaren Müessesemize iıY 

Venüs güzellik müstahzaratından 
' J ~ __ , _____ , _____________ .. _, tikal etmiştir. Pek yakında kanuni takibe başlayacağımızdan alakadat"' 

larm Bankamız Hukuk işleri servisine müracaatla borçlarını ödeme bU'" 
susunda Bankamızın göstereceği Kolaylıklardan istifade etmelerini şiJJl .. 

VENÜS Rimeli 

VENÜS Allığı 
VENÜS Ruju 

VENU··s Kremi 

VENÜS Pudrası 
YENU··s Briyantini 

, kullananlar muhakkak VENO'S kadar güzelleşir. 
VenUs mUstahzaratı şimdi bütün kibar ve şık familyaların en Kıy
metli ve itimada şayan yegane tuvalet müstahzaratı olmuştur. 

Deposu: Nureddin Evliya Zade IST ANBUL , ...................................... , 
Devlet Demiryolları 9 uncu işletme Di

..-ektörlüğünden: 
Bedeli Muhammeni 60609 lira olan muhtelif eb'adda 1346,875 metre 

anik'abı çam kereste kapalı zarf usuliyle 30-9-937 perşembe güni,i saat 
15,30 da Sirkecide 9 uncu işletme eksiltme Komisyonunda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 4280 liralık muvakkat teminatla kanunun 
tayin ettiği vesikaları, "Nafia işlerine ait eksiltmelere girmek isteyen
lerden aranacak müteahhitlik vesikası hakkındaki talimatname,, daire
sınde alınmış vesikalannı ve tekliflerini ayni gün saat U,30 da kadar iŞıet 
me binaı:ıındaki komisyon Reisliğine vermeleri lô.zımdır. 

Kerestenin muhtelif eb'adı şartnamelere bağlı cetvellerde gösterilmiş
tir. Şartr:ameler 303 kuruş mukabilinde Ankarada Malzeme Dairesinden 
ve Sırkecıde Mubayaat Komisyonundan verilmektedir. (6036) 

rATI 

Basur memelerinin ANTIVIH~S ile tedavisi 
iç ve dıt basur memelerinde, basur memelerinin her türlü 

ilt ihaplannda, cerahatlenmit fiıtüllerde, kanayan basur me

melerinin tedavisinde daima muvaffakıyetle tifayı temin eder. 

ŞARK iSPENÇiYARi LJ.BORA TUV ARI, ISTANBUL 1 
, ,........................ , 
,~. ADEMi iKTiDAR • -- - ' 

ve BELGEVŞEKLiGirtE HARŞI ' 

Hormobin 
1 

Tabletlerl. Her eczanede arayınız (Posta kutusu) . \ 
1255 Hormobin Galata istanbul -

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Umumi Neşriyatı ldar:? Eden: S. SALİM 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaası 

diden sayın müşterilerLmize bildiririz. (5735) \ 
Emniyet Sandığı Müdürlüğü • 

Devlet Oemlryollart ve limanlar1 işletme U. idaresi ilanlar~ 

1 - Şartname ve nümunesine tevfikan tüfün denkleri için "125Qoo" 
adet beyaz çul "başı bağlı,. pazarlıkla satın alınacaktır. ti 

2 - Pazarlık, 20-:-IX-937 tarihine rasthyan Pazartesi günü saat d' 
da Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım KomisyonuJl 
yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak her yün sözü geçen Şubeden atın~~i~ 
4 - isteklilerin pazarlık için tayin edilen giln ve saatte <;o 7 ,5 gu~) 

me paralariyle birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (51 


