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Romanyada Yahudi Düşmanlığı ! 

Prag, Romanyanın Küçük 
ltilaftan Ayrllmıyacagını 
Söylüyor, Belgrat Susuyor 

Romanyada 
Görulen 

1 

Manzara 
Ahmet Emin YALMAN 

R omanyada olup biten da-1 
hili itlerin memleketi· ! 

mizde derin bir alaka uyandrr· 
mamuma ihtimal yoktur. De· 
mokrat cereyanlara bugüne ka· 
dar muhalif davranmıt bir fır
kanm ekseriyet kurma.ar ve it 
batma gelme•i, Balkan birliği 
bakmımdan da, dünya aiyueti 
zaviyeıinden de ehemmiyetle 
kartılanacak bir hidiaedir. 

Balkan Birliği, barış ve emniyet 
temeli üzerine kurulmuş bir varlık· 
tır. Balkan devletlerinin böyle bir bir 
lik kurmalarındaki gaye, her bir.nin 
yakın bir mazide topladıklan acı 
tecrUbelerdir. Vakit vakit şu veya bu 
bfit1ik devlet veya devlet zümresi or
taya çıkmış, falan ve filin Balkan 
devletini yedeklerinde yUrUtmek ve 
' ftcı· ·.,....... ... u.,rı.nin bir al ti diye ıruı 
1.san,...- 1 --ui.'.Jlıl.i~"'"" '-"'e• U!Va.aUf~• 

1 ürk iyeye gelince: 
Romanyanın Yeni Hariciye Nazırı 

B. Tevfik Rüştü Aras'a Dostluk 
Hisle ·ıe Dolu Bir Telgraf Çekti 

Son HyahatinJe B. Delboa Romanya Kralı ile 
bir mülakat eanaaında. 

Bükreş, 30 (TAN) - Yeni hllku
aıet "Romanya Romanyalılarındır" 
siya.setini takip edecektir. Başvekil 
- ........ "" ·~- ı,,,.,,. • - -·· ....... 
ya.n düşlrncelerinin yeni kabineye bi 
kim ola~ğmı söylemi§ ve demiştir 
ki: 
"- Kral milli hayatın csasrdır.,. 
B Goga Yahudi düşmanıdır. Bu 

yüzden Yahudilerle alakadar bUtUn 
ga . .zeteıer kapanmıştır. Belediye re
isleri milliyetçi hıristiyanlardan se -
çilmi§. ve belediye intihabatınm ye
niden yapılması kararlaştmtmıştır. 
Bundan başka 200 bin kişilik bir hü 

cum kıtası teşkili kara.rlaştınlmış -
tlr. 

B vekil bugUn beyanatta bulu-
ua.n1.a, IUUU,Y"''-'ıi" .... ıı:suyan ilrfUUU -

nm bütün emellerini tahakkuk ettir 
mek üzere olduğunu söylemiş ve: 
"Herhalde kanunuesasiye riayet et
mek istiyoruz.,. demiştir. 

Başvekil gazetecilere beyanatta 
bulunurken, hükumetin yılbaşında 

radyoda vereceği nutukla program1 
nı anlatacağım söylemiş ve· "Roman 
ya Romanyalılarrndır" esası üzerin
de duracağını anlatmıştır. Bütün Ro 

(Arkası 10 uncuda) 

Kardeş Hatayda 

Tasnak 
' 

Komiteciler 
Antakyada ! 
Ct"nevre, SO (A.A) - Tiirk hiildi

metinln talebi üzerine. lskenderun 
Sancağmda yaprla<'ak intihabatın 

tarzı ve tarihi meselesi, Milletler Ce
miyeti Konseyinin 17 Sonkô.nun ta
rihli l~tbrıaınm müzakerat m1..1ıame. 
sine konulmuştur. 

Halep, 30 (Hususi) - Alınan ha
berlere göre, Ermeni Ta§nak komite
sine mensup olup elyevm Beyrutta 
ikamet eden, evvelce çete re·sliği et
miş ve Umumi Harpte Ermeni alay
Iarmda zabitlik yapmış olan 40 kişi. 
lik bir grup iki kamyonla Beyruttan 
Hale be nakledilmişlerdir. Bu çeteci. 
!er Hataya sevkolunacaklardır. 

Antakya, 30 (Hususi) - Hataya 
gelen Türklerden Isa, nüfusa kayde· 
dilmek iç;n yaptığı müracaat üzerine. 
evrakı Karamut nahiye müdürlüğü. 
ne havale edilmiş. nahiye müdürü 
kendisini çağırarak: 

- Sen TUrk değil, Alevi olarak 
kendini kaydettirebilirsin, dem;§ ve 
evrakına o şekilde işaret koymuştur. 

Bunun üzerine Isa, Türk olduğu· 
nu, b;naenaleyh o şekilde kaydedilme· 
si lazım geldiğini iddia etmiş ise dt 

{Arkası 10 uncuda) 

Ana - kız 

YILBA 
Çiçek hediyeleriniz için 

SAPUNCAKIS 
Mağazasına müracaat ediniz. Serde yetiştirilmiş çiçek

lerle, çiçekli nebatlarm zengin çeşitleri vardır . 
'RPvn~hı fcıtilrlpl ("p~ ':l04 'T'PlPfnrı • 401 R7 

Soruyoruz: 

Tarihi Sütunlar 
Acaba Merede ? 

1 - Kadıköyde Modadan 6 

Frerler mektebine giden cad
de üzerinde ötedenberi yer
de yatan tarihi bir sütun var
dı. Bu Bizanslılardan evvelki 
zamana ait tarihi kıymeti bü
yük bir aütundu. Nedenae 
Müzenin gözünden kaçan bu 
•Ütun bir müddetenberi yok 
o'du. Bu sütun fimdi nere
cleclir? 

2 - Beylerbeyinde ~ki bir 
karakol bincaı yıktınldı. Bu 
binanın gayet kıymetli mer
mer sütunları vardı. Bu sü
tunlar da ortaclan kaybol-

3 - Şehrin bazı yerlerin
de çok uki ve harap meacit
ler camiler var. Bunlar kacl-' . 
ro harici olduğu için yıktın• 
lıyor. Fakat bunlarclan Kü 
çükçekmecede yıkılan bir ca

miin mermer sütunlan ela a) bı: 
ni akıbete uğrmnıftır. Bun-_ 
lar ela ortada yok. Acaba ne-, z 
reele? 

Eski sanat eserlerine peit 
meraklı, fakat görünmez bi~ 
el bu mermer sütunlan toP", \J 

luyor ve ortadan yok ediyor~g 
Soruyoruz, bu tarihi sütun-· 1 

lar müzeye gönclerilmeJiğine 
muftur. Bunlar nereye gön- göre, acaba nereye götürül~· rh 
derilmiftir? 9 müftür? 

( Sızi merakta bırakmıyacağız. Bütün bu suarf .. mı 

rimızın cevabım 7 nci 

Mezarlık 

Bu uğra§malar neticesinde Balkan 
devletlennin başka.lan hesabına har· 
be sUrüklendiği ve baştanbaşa harap 
olduğu gtinler olmuştur. Fakat ara
daki zamanlarda da bu memleketler, 
kendi mukadderatlarma haklın olama 
mışlar, kendi milli gayelerine gö:-e 
dümen tutamamışlardır. Yabancı pı o 
pa.gandalar, milli s:yasetin nizamını 
bir düzüye bozmuştur. Fırkalardan 
her biri §U veya bu yabancı devletin 
taraftarı diye damgalanmıştır. Böyle 
bir gidişten de memleket hesabına 
kara.rslzlık, emniyetsizlik, gerilik doğ 
muştur. Genç Kral Faruk 

Nahas Paşa Kabinesini 
Nihayet Azletti 

Çin Kadınları . 
Cepheye içinde •ı gte bu acı tecrübeler karşıszn-

da Balkan devletleri b:X ara· 
ya gelmişler ve şu karan vermişler· 
dir: "Biz hiçbir büyük devletin yede
ğinde gitmiyeceğiz. Gayesi, dünyada 
banş ve emniyet kurulmasından iba· 
ret olan lıarict s yasetimizde beraber 
ce yürüyeceğiz, milli siyasetimizin is 
tiklalini yabancı devletlere karşı be· 
raberce koruyacağız.,, 

Bu esas üzerine kurulm~ olan bir 
birlik. Balkan devletlerinden h:çbiri 
ne diğer müttefiklerin dahili işlerine 
karışmak hakkını vermez ve vere -
mez. Eğer verecek olsaydı, maksadı, 
milli siyasetin istiklalini korumaktan 
ibaret olan Balkan birliği kendi var 
1ı2'ının asıl sebebini yok etmiş ohır
du. 

Bunun içfo müttefik memleketle • 
rin dahiU işlerini, sırf kendilerine &it 

ler sayar ve bunlardan müttefik m:ı 
için hayırlı neticeler çıkmasını is 

başka bir şey yapmayız. 
ını da unutamayız ki, 
lgm hastalık vardır. 

şiddet.iki cephe Uzerinde 
e gı-preleri yerleşmiş 

yut.dan gidecek
~i yab:ıncı 
. -;n geceli 

aksııtla 

ett'k· 

Koşuyor 

Yeni Kabineyi Mehmet Mahmut Paşa 

Muhalif Partilere istinaden Kuruyor 

Şang • Kay· Şek 

Kantonu Şiddetle 

Müdafaa Edecek 
Nevyork, 30 (TAN) - Uzak Şark 

harbine dair alman en son haberlere 
göre, vaziyet ağırlığını muhafaza et
mektedir. Şanghay cephesinde Çinli 
ler imtiyazlı Fransız mıntakasına il· 
tlca etmekle beraber bir sürü taarruz 
lara uğramaktadırlar. 

Jh.ınn yeni 8tıf0ekili 
Mil.met Mahmut · Ptlf'I 

• 

Kahire, 30 (TAN) - .Mısır Kralı 
Majeste Faruk bugün kabıneyi .. .zıet 
ti. Nahas Paşa kabınesi bu azil kar· 
şısmda hayret içinde kalmqştır. Yeni 
ıEabineyi Mehmet Mahmut Paşa teş· 
kil edecektır. Yeni kabine \'azife ba 
§ma geçer geçmez mavi gömleklilerin 
feshi için bir emirname neşr<ıtmi§tir. 

Kralın, iradesinin bu suretle azçok 
yakın bir ist:kbalde memlekette yı:ıni 
den intihabat icra edilmesini istihdaf 
etmekte olduğu söJllenmektedir. 

Mehmet Mahmut Paşa, bilhassa Srt 
kı ve Abdülfettah Yahya Paşa.lan da 
ihtiva eden ekalliyet fırkalaıından 

müteşekkil bir temerküz kabin<'si teş 
kil edecektir. Ahmet Mahir Paşa ile 

Son Çin tebliğine göre, şu kırk gün 
içinde Thsinan J aponlarm mütemadi 
topçu ateşine maruz kalınış ve tama
mile harap olmuştur. Japonlar bu 
şehrin slıkiıtundan evvel yapılan kan 
lı muharebelerde mevcutlannm pek 
büyük bir kısmını kaybetmişlerdir. 

(Arkası 10 uncuda.) 

YILBAŞI 

İLAVEMİZ 
Nokrachy Paşa, ilk işi Veft fırkası· 
nm çok büyük bir ekseriyete sahip ol 
duğu parlamentoyu bir ay için htile 
sevketmek olacak olan yeni hilk(me-
te 1'tirakten imtina etmişlerdir. Y annki niUhamula birlikte 

Mehmet Mahmut Paşa, Veft ~r- 16 aaylalık bir ilavemiz varılır. 
kası müstesna olmak üzere bUtün fır Gazete ile birlikte bedava veri

. kalan ihtiva edecek ve kendisine l:ar lecektir. Müveui veya bayileri· 
şı açıkça rakip olanlara bir uzlaşma nizJen iatfmleyİ amıtmayıncz. 
yolu taldp eyliyecek olan yeni ka.~i ııııııs .. r111ız .. n111ıs .. nllllu .. - 1110nRL•-.. • .. ~ .. ..__ ..... ,._ .... 111_. ... _._111_.,,_._111_.,, • .__.---.. ..,.., 

(Arkası 10 aneacla) 

Yaşıyan 

Muallim 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat ve Felsefe Fakült~aİJ).den C!o& 
yaparak çıkan; 
Kitapçılarda üç telif eseri aablan; 
Otuz sene muallimlik ve mektep 
6000 den fazla talebe yetiftiren; 
Arap ve Acem felıefe ve edebiyabna vi.kıf olan; 
Bir Türk hoca.sının Karacaahmet mezarlığında, ay) 
beri mezarlıklar içinde yatarken bulduk. 
Bu acıklı macerayı muallim size kendisi anlata 
Bu bir roman, bir hayal değil, bir hakikattir, ve .. 
ler acısı bir faciadır. Bu Türk hocaımın hatıralarlDI 
yakında TAN' da okuyacaluınız. 

Resimle Zabıta Romanı 
TAN Türk matbuatında resiml~ roman U-frlka eden ilk gazetedir 

sanlara ait resimli tefrikamız büyük bir cJruyucu kütlesi 
muştur. Bu tefrikaların hususiyeti okuyucuların resimle 
sip kolleksiyon yapabilmeleri ve gtizel bir esere sahip o 
meleridir. 

Yeni yıldan itibaren resimle bir zabıta romanı vermiye 
lıyacağız. Bu roman fevkalade meraklıdır. Resimle ve 
tir. Okuyucular her gün çıkan resimleri toplayıp bir k 
yon yapabileceklerdir. 
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Yazan: 
Haydar Mithat 

[Tercüme ve iktibaa 

hakkı mahfuzdur,] 

İşçi Sigortası 
İçin Geniş 

Teskilat , 

iki Ceset Daha Çıktı 

Oturan Vapurlar 
Büsbütün Batacak 

Fenerler 
idaresi de 
Alımyor 

bdiilhamidin Serrinden 
Iş kanunu mucibince bu ayın on be 

şinde meclise verilmesi icap eden işçi 
sigortaları kanunu, hazırlıkları bıti
rilemediği için gecikmiştir Buna se
bep, kanunun ihtiva edeceği hükü~ 
lere esas olacak anketlerin henüz ye
tiştirilememesidir. 

Fenerler idaresinin htik{imetçe s~ 
tm alınması hakkındaki mUzakereler 
tam bir anlaşma ile bitmiştir. Bu iş 
için Millet Meclisine verilen llyih:ıya 
göre, bu §irket hissedarlarına hüku
met, beş yüz bin lira tazminat vere -
cektir. Kanun meclisten çıkar çık -
maz bu muamele bitirilecek ve henilz 
bu !firket elinde bulunan fenerler 
tahlisiye umum müdürlüğü tarafın -
dan devir ve teslim alınacaktır. Fe-

' 
Atinaya Kaçıyorum lş kanunu, sigortalan yedi kola 

göre tayin etmiştir. Bunlar arasında 
kaza, mesleki hastalık, analık, işsiz
lik, ölilm sigortalan varclır. Çıkacak 
kanun, bunlardan şimdilik iş kazalar 1 

n, mesleki hastalık ve analık sigorta' 
lanna taalluk edecek, diğerleri hak -
kında ayrıca kanun çıkacaktır. 

-ss-
•ı zmirde menfi Bifatlyle i§siz 

güçsüz geçirdiğim hayattan 
__ ...__,,_ak ve Avrupada tahsil et. 

k için çare dll3Untirken batın. 
lnglltere Veliahdine .müracaat 
ek geldi. Sonra Yedlııci Edvard 
tiyle tahta çıkan Prena Dö Gal 

babama karşı ne kp.dar sevgi 
ediğini, babamla lngilterede 
unduğum sırada kendi gözümle 
üştüm. Kendisine bir mektup 
m. A vrupaya gitmem için 

bdülhamit nezdinde tavassu9mu 
edim. Birka<} gün içinde, Ingil

konsolosu vasıtasiyle şu ce
p geldi: 
"Babası için AbdUlhaınit nez
de müdahalemiz iyilik yerlna 
alık uyandırdı. Korkanın ki oğ
lçin yapılacak bir müdahale de 
· yolda neticeler verecektir.,, 

Prens Dö Galden üınidimi kesin. 
Vali Kamil Paşaya gLttim. De. 

ki: 
- Geçirdiğim hayata tahammül 

tmek imk8.nı: yoktur. Vatanımı 

erkederek Avrupaya gitmiye mec
·yet duyuyorum. Yalnız bana o 
ar yakınlık ve dürüstlük gös. 
'niz ki sizin fikrinizi almadan 

• ..-ıuu-•ekete geçmeyi doğru bulamıyo 

K Amil Paşadan ümidim hilUfı
na §U cevabı aldım: 

- Bu hareketinizde bir kabahat 
a mesulü siz değilsiniz, zatışa

edir. DllşUncenizi haklı ve isa. 
tli buluyorum. 
Bu sözler üzerine kendlml ser

saydım ve kaçmak yollıırını 

JY.a başladnn. 
O sıralarda Kamil Paşa hür dtl
celi bir adam diye l<)hret almı11-
Hatti Abdülhamit vehimlere 

üg, va.ı.:nin halini ve hareke-
l araştırmak, icabında tevkife 
ar gitmek Uzer~ Ferik Tatar 

kir Paşayı lzmire göndermişti. 
Bunun tızerlne ortalıkta he?'fey 
ıu bir tekil almJ3 olmakla bera

• bir taraftan Ingiliz konsolosun 
diğer taraftan B. Eli Kifreden 

gördüm ve Hidiviye kum. 
-·v..mm Prens Abbas vapuriyle 
~ua& imklnmı hazırladım. 

•ı mıfrde Sabah gazetesin'n bir 
muhabiri vardı ki benim ha

tetlerlmi takip etmeyi ve Yıldıza 
ıarnal vermeyi it ~nmişti. Bu a

• benim arkamdan vapura ka
geldi ve lngiliz vis konsolosu

UD orada beni beklemetke oldu
u da gözüyle gördU. Kaçtığımı 
r vermek için dI§an fırladL 

Kaçmama yardım edenler böyle 
tehlikeyi dtlfünerek beni tam 

apur demir alırken vapura sok. 
ıUflardı. ~ muhablıi ve via 

a.:>mıo,los çıkar çıkmaz vapur ba
-~:e't etti. Limandan fenerle kır. 

.. t~'1ıRI• 

lıjaret verildi, fakat kaptan 
dırmadı. Izmir kordonu Uzerin-

polis memurlarının telişla ko
klarmı seyrede ede lzmirden 

1ftldım. 
Bu kaçış 1899 senesinde olmuş. 
• 27 yaşında bulunuyordum. PL 

vapurdan çıktım, Atinaya gi-
rek Büyük Britanya otelinde 

Derhal Izınirden haberler akmı
~başladı: AbdUlhamit benim gU

gUndüz kaçmamdan ve bunım 
A}k üzerinde uyandırdığı tesirden 
ayı son derecede tel§.şa düşmüg, 
pahasına olursa olsun memleke 
dönmem için Yıldızla Kamil ve 
kir Paşalar ve bir taraftan da 

a aef aretı ile muhabereler de

B. Ali Haydar Mithat Avrupaya 
ka~tığı günlerde 

de vatanı ne maksatla ter kettin iz? 
Türkiyede en çok sevdiğiniz ve 
saydığınız zat kimdir? 
Cevabım §U oldu: 

Kanunun, bu ayın on beşinde çık 
ması icap ettiren maddesi değiştirıle 
cektir. Bunun için de meclise ayn bir 
layiha sevkedilecektir. Işçi sigortala
n kanununa hazırlık olmak üzere de 

l önümüzdeki haziranda bir devlet si -

1 
gorta idaresi kurulacaktır. Bu idare, 
iş kaaları meslcld hastalık ve analık 
sigortalarlle bilfiil uğraşmıya baulıya 
cak ve br tairaftan da anketlerin bir 
an evvel bitirilmesini temin edecektir. 
lşçi sigortalan kanunu çıktıktan 
sonra bu idarede yeni kanunun şüınu 

} lU içerisine girecektir. 
1 lşçl sigortalan kanunu, işçiyi bir

çok bakımlardan sigorta edeceği için 
çok geniş teşkilata ihtiyaç göstere -
cektlr. Bu teşkilat, me!!Jaisinin şekli 
itibarile, para işlerile uğraşacağı için 
bir banka tarzında işliyecektlr. Bu
raya İ§Çiler Ucretlerinden y{lzde mu.
ayyen bir nisbetini vereceklerdir. Ay 
nca htikfımetçe de yardım edilecek 
tir. Bu suretle işçiler, bir müessese· 
ye girdikten itibaren otomatik olar.ık 
sigorta edilecek ve haklarından niç
bir suretle ferağat edemiyeceklerdir. 

Sirkeci Salonu 

1 ner ida~esi hiBBedarlan da. şir~?t~n 
tasfiyesme karar vermek üzere oııil
mUzdeki günler içinde toplanacaklar 
dır. 

ZangulJalrta oturan Tavilzade vapUTu 

Karadeniz Ereğlisi, 30 (TAN) - Tahlisiye idaresUe, Hisar vapuru-
Son fırtınada sahillerimizde karaya nun sahibi Kalkavanzadeler tarafın
dü§en Tavilzade ve Sinop vapurları- cian Merkepadası civannda araştır -
nın vaziyeti gittikçe fenalaşmakta - malara devam edilmektedir. Dün de 
dır. Gemi kurtarma ıirketi ile henüz 
bir anlaşma yapılamamıştır. Her iki Harun kaptanın idaresinde bir motör 
vapurun idareleri, hariçten tulumba. hA.dise yerinde dol8.fmış ve kaza kur 
ve diğer lletler tedarik etmifler, ge. hanlarından iki kişinin cesedini bul
milcrini kendileri kurtarmak için ige mugtur. Bunlardan birinin lostromo 
girifmltlerdir. Her iki geminin am· KAşife ait olduğu anlatılmııtır. Diğer 
harlan ta.rnamlle ıu ile doımu,tur. ceset henüz tef}ıis olunamamıgbr. 
Sinop' vapurunun kurtanlmaaı çok Her iki ceaet dUn hUkfımet doktoru 
güç olacaktır. 

llıi caet daha çıktı tarafından muayene edilmiJtlr. 

Hisar vapuru faciası etrafındaki LoJo. ve yafmUJ' 
tahkikata birkaç koldan devam edili Ka.rayelden Poyraza, poyraz gi.in 
yor. tahlisiye umum mUdUrlüğU ka- doğrusuna çeviren hava, evvelki gece 
zaya ve kurtarma ıartlanna ait reı yeniden değigmif ve todoal&mıflır . 
mi raponımı tktiaat Veklletine gön- kır 
dermiştir. Beykoz mUddeiumumiliğt Soğuğu an lodos evvelki ge-

Be, yüz bin lira sermayeli olan ge 
mi kurtarma tirketinin 150 bin lira
lık hissesi eşhas elindedir. Diğer his 
seler daha evvelce Maliye Veklletl 
tarafından 11atın almmıştı. Şimdi bu 
150 bin liralık hisseler, de sabn alına 
rak şirket tamamen hük\ımet eline 
geçmiş olacakbr. Şirket ancak bu su.. 
retle tasfiye edildikten sonra (Deniz 
bank) a girecektir. 
Hükfımetçe satın alınması karar • 

laştınlan tstınye dok şirketinin te -
sellüm muamelesi gecikmektedir. Bu 
firketin hissedarlan Pariste toplana 
rak tasfiye karan verdikten sonra 
bu iş te bitirilecektir. 

ilk Bakır lhracatamız 
Dk olarak harice sattığımız bakır 

tanlan bir kısmı, Amerikan Eksport 
LA.yn kumpanyasınm Examilia vapu 
rile diln Amerikaya gönderilmiştir. 
Bakırların ikinci partisi de önlimilz. 
deki ay içinde gönderilecektir. • 

Yunan Topraklarından 
Geçen Demlryolu 

- Abdülhamit geniş ölçüde bir 
istibdat idaresi kurmuştur. Bu ida
renin kurbanı olarak 14 senedir lz.. 
mirde menfi sıfatiyle yaşadım. En 
çok sevdiğim zat, Izmlr Valisi Ka. 
mil Paşadır. Fakat memlekete av
detime imkan yoktur. 

Gece yarısından sonra sefaret 
ikinci katibi Cevat Bey (sonraki 
Paris ve Tokyo sefiri) otele gele
reJ< beni uyandırdı. Sefarete gelen 
em1rlerl ve şifn>leli -1röstP.r<ll. Bu ıı
rada Ki.mil Paşanın ıu telgrafı 
vardı: 

de, adli tahkikatı bitirmek Ü7.eredir. ce oldukça şi~detll bir fırtına halinde 
Kazadan sağ gurtulmuş olan serdü- sabaha kadar devam etmiş, fakat 

lncaatı da Biffi men Temel tsmail ile Ateşçi Seyful- yağan sürekli yağmurla fırtına din -
~ Jah diln deniz ticaret müdürtüğilne miştir. Lodos fırtınasında limanım:z 

) için Tarife . 
Yunan hükflmeti, Devlet Deınıryot 

lanrun mtiracaab üzerine Trakyada. 
Yunan topraklarından geçEin hatta 
yolcu ücretlerini indinni§t:ir. Y enf ~ 
~e mıeb~nçlan itWW'cn tatbik edi 
ıec"'ktir_ Buna. göre. Uzunköprtt ile 
.L.IU ii"Iıc J:ı~ ~·" 1"11 m:rmf il 

'Atinada Büyük Britanya otelin
de Mithat PQfa mahduma 

Ali HaydaT Beye 

Şe,·ketmeap efendimizin lnfiall
nizi mucip bir haliniz yoktur. Em
niyetle lzmire dönoollirslniz. Zatı. 
,,&haneden arzularınızı elde etmek 
için '\'8.Srtalanma itimat buyur:ma.

DIZI tavsiye ederim. • 
S Teşrinievvel 1899 

KAMiL 

B u telgrafa cevap olarak mem
lekete avdet etmemek kara

rında olduğumu ve maksadımı ay
nca Abdülhamide bildireceğimi Kfı.. 
mil Paşaya yazdım. 

Ertesi gUn Cevat Beyden bir tez. 
kere aldım. Sefir Rifat Beyin be
nimle görüşmek ve mühim bir §Ü

re tebliğ etmek üzere otele gelece
ğini anlatıyordu. Biraz sonra sefir 
geldi ve yjiksek maaşla Devlet Ş<i
rası azalığına tayinimi haber ver
di 

Sefir vasıtasiyle mabeyin başkL 
tibine bir telgraf çektim ve dedim 
ki: "Teklif ettiğiniz vazifeye te
şekkür ederim. Fakat asayişi temin 
edilemiyen bir yere avdet edemem. 
Sırf Mithat Paşanın oğlu olduğum 
için 14 senedir menfi kalışon buna 
ki.fi bir delildir.,, 

Kamil Paşanın benim üzerimde
ki nüfuzundan istifade için ona im
za. ettirilell ve lngiltereye gitmek 
hususundaki niyetimden vazgeçme 
mi tavsiye eden bir te1grafa da §U 

cevabı verdim: "Abdülhamit baba
ma ka!'lt olan bütün vaitlerini U

nuttu. Vatanın eelameti yolunda 
kanını dökmUt olan bir adamın ev. 
lldı elbette babasının namuılu mes 
Jeğine uvacak ve kararmdan dön-
miyecektir.,. 

(Arkası var) 

Sirkeci yolou salonunun i113aat.ı gelerek burada resmi üade vermişler da ve civar sahillerde bir kaza olroa 
bitmiş, iç kısımlarının dö§enmesine dir. mıştır. 

başlanmıştır~ Salonun hdlünde, tava!============================== 
na, yukarıdan ıgıklandınlmak sureli 
ıe camaan 1.1uyuh l.ıh-'TU! htyt;""u<a rc.a. 
sı konulm\11, ve bitirilmiştir. Harita 
U7.erlnde, memleketin Uıtihaal mınta
kaları ve tarihi yerleri temılll resim 
lerle gösterllmiftir. 

Yolculann çıkacağı kı:ımım kar,ısı 
na ve dış kapının Uıtüne AtatUrkUn 
tunçtan yarım bir. bUatü konmuştur. 

Salon on beı gllne kadar tamamen 
bltirllmig ·oıacaktır. 

-o---
Boğazda Havagazi 

Tesisatı Y apılac:ak 
Beyoğlu havagazi şirketinin adı 

"Beyoğlu ve Ycniköy ve havalisi gaz 
şirketi,, olduğu ha.ide l71lardanberi 
Şirket mukavelename~ndeld Un. 
vanma rağmen Bogazda Be -
bekten yukan tesisat yapmamıştır. 
Hisar, EmirgA.n ve hav~lili halkının 
müracaatı Uzerine beledıye vaziyeti 
tetkik et:Jniş ve şirketin mukavele o
saslarına göre tesisatını Boğaza da 
uzatmasını bildirıniştlr. Ilk olarak 
RumeUhisanna, sonra Boyacıköy ve 
Emirgana tesisat yapılacaktır. Da -
ha sonra da Boğazın Trakya yakası
nın her tarafına gaz verecektir. 

--0 

Küçük yaramazlar 
Dün, Uç kUçUk yaramaz, muhte -

lif şekillerde yaralanmışlardır: 
ı _ Fatihte Tayyareci Orhan soka 

Oda Mecıısı 

Azalıklarına 

Seçilenler 
Ticaret odası umurnl meclisi azalık 

tan için yapılan seçim dUn bitmiştir. 
lkinci seçicilerden on bir k~i A vnı
pa.da olduğundan seçim kırk dokuz 
rey ile yapılmıştır. F.ski oda umumt 
meclisi 8.zalanndan on kişi bu <lcfa 
seçilmemişlerdir. Meclis izalıklanna 
getirilenler şunlardır: 

J.ş limited mtidUrU Bedri Nedim 

Göknil, tüccardan Sabri Tüten, Ab
dülkerim Aktar, Sedat Karaoeman, 
Mithat Nemli, SaJt Onur Darmen, 
Hasan Rıza Temelli, Ahmet Cican, 

Murat Fortun, Şerafettin Alemdar, 
Osman Nuri Kozikoğlu, Ywsuf Ziya 
On:.. Ahmet Kara, Ziya Naner, Os
man Nuri Arısan, Fuat Fazlı Akgün, 
Hilmi Naili Barlo, Hasan Vafi, Sadet 
tin Serim, Reasstırans müdürü Refi 
Bayar ve bu defa seçilen tUccarJR.r
dan Zt~ Kınacı, Brezilya kahve ıir
keti mUdUrU Azmi Tozan, Hüseyin 
luet Akosman, Hüseyin Hillnü Ec
zacı, Merkez bankası müdürlerinden 
Mİ.hmut Nedim, Hamdi Ba,ar, Bey

koz fabrika.si kimyageri Nuri, Akay 
müdürü Cemtl, Nuri Dağdelen, lbrar ğında oturan ıo yaşı:ıda Cemal, Nar 

ağacından dü3erek agır yaralanmı3 - him Kemal Baybura. 

tır. 
2 _ San'at mektebi talebesinden 

Refet, Karagümıilkte tramvaydan 
atlarken dü§müş, başından yaralan -

mıştır. 
3 _ Basri isıninde kUçUk bir ~o -

Bu suretle, mevcut otuz lzanın Uç 
te biri yetiştirilmiftir. Oda umum; 
meclisi ilk toplantısını iltincikanunun 
on beşi içnde yapılacaktır, Seçimin 
neticeıi, dün g4111 vakit Iktıaat Veka
letine bildirilmiştir. llk toplantıda re 
isler ve idare heyeti izalan seçile -
cektir. 

cuk, Gclenbevi mektebinin önilnde oy 
narken başıboş dolaşan bir beyıglrin 
peşine takılmış, kovalaml§, 'kuyruğu 

nu çekmek iaterken hayvanın attrj't • k i 1 M .. ti 
çifte ue ağır yarala.nml§tır. Haliç Şır et n n uracaa 

. ŞGrayı Devletçe Reddedlld~ 
Şeker lıtihıa14tında Artma Haliç Şirketi, Devlet Ştiruma nıil 

Dc.ııl~•• .. k 

Muhasebesi 
Kuruluyor 

(Denizbank) kanun llyihası mec
listen çıktığı halde bankanın kurul -
ması bir mUddet daha gecikecektir. 
Bunun için (Denizbank) a girecek 
mUesseselerin aybaşından itibaren 
ne §ekilde hareket edecekleri alak~ 
darlara bildirilmiştir. lktısat Vekile 
tinden gelen bu emirde yılbqın.dan 
itibaren hesapların Denizbank üze:i
ne çevrilmesi ve muamelelere ayni fC 
kilde devam edilmeıi tebliğ edilmiştir 
Bu emre göre, bu mUeeseeelerin, cu· 
martesi gUnünden itibaren maliye ile 
alika.ları kesilmektedır. Bunlar para 
tarını denizbank hesabına merkez 
bankasına yatmlacaklar, yine icaP et 
tikçe merkez bankasındaki bu besaP 

tan para çekeceklerdir. 
Denizbank muhasebe teşkilatı· 

ru hazırlamak üzere kurulan komis· 
yon; dün de Denizyollan idaresinde 

toplantnl§tır. Bazı mUeueeelerin mu 
haaebeclleri bugünkll p.rtlar altında 
mevcut idareler muhasebesini birleş 

gidiş ilcreti otara'k :tlirinci meV_!<ıuts 
llO ikincide 82, UçUncUde 53 lrunı,, 
dön,Uş Ucrettcrinde de birincide 84. i
kincide 63 ve UçlincUde de 41 kurut 
ödiyecekterdir. Eskiden bu ilcretler 
gidişte ve dönüşte 164, 122 ve 78~ ku 
nış olduğuna göre yapılan tendlt 
gidiş Ucretlerinde yUzde 32, dönUş Uc 
retlerlnde de yUzde 48 nisbetindedlr. 

• -· Ilı BiRKAÇ SATIRLA J 
•2 5 

G alata rıhtmu çaddesinde Deniz tica 
ret müdürhiğli ile merkez rıhtım 

ham arasındaki ıahanm asfalt olarak İnf& 
ıı bitmek üzeredir: 

e 
(3 ümriilı:ler başmlldilrü Mustafa Na':'-

muavinl Methi ile birlikte dün Sır 
kecl J'Olca ıalonuna ıitmiı, burada ıümriik 
muameleleri için açılmıt olan ıundurmad• 
tetkikler J'apmqtır: 

e 
İ llı: ve ortamekteplerdeki J'HI dera1e 

ri uıullinUn birlettirilmeıine karar 
nrllmiıtir: 

• Q rta tedriaat Umum müdürü Avni, 
dün de yeniden açılması iktiza edea 

mektepler halı:kmda ıehirde tetldlı:lerde ba 
lunmuıtur: 

• M imar, Milhendlı, Kalfa, aıta, •• dlll 
ıerlere ehliyetname verilmeai bak 

lı:mdaki talimatname Sehir Mecliıinin ıa 
bat içtimamda ıöriı•ülecelı:tir: 

tlrmenin mUmkUn olamıy~ağuıı i!er i l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!l!B 

türmUolerdir. Bu fikirde bulunanlara zmı kısımlan birleştirileceği için bu 
göre her mUeue8e muhasebesini mu işe bir hal yolu bulunacaktır. 
hafaza etmeli, yalnız bir r:nerkı:ız mu Denizbank umum ınUdUrlUğüne ki 
haaebeel kurulmalıdır. Fakat kauuna min getirileceği henilz mal<im deJ" 

göre bu idarelerin muhuebe ve leva dir. 
~~~~~======::==========:=:::::======~'ırinci 

· .~leri yal-
~iz.e bildiririz. 

YURTI A. HA.VA. V AZIYETI 

ız r1, Portmantolar 
Arı 

ŞeY 

ediyorm\11. 

Atına sefiri Rifat Bey (sonra:. ,-Otobüs Tahkikatı 
ki Hariciye Nazm Rifat PL 

) Atinaya vardığım günUn ak§a.. Mülki.Y~ milf~~leri dün de oto~~ 

Bu seneki dünya ıek•r iatihaalinin, rac&&t ederek tktıa&t Veklleti aleyhi 
% 2. 75 nisbetinde artarak 29.690.000 ne bir dava açmı9tı. 
tonu bulacağı tahmin edilmektedil". Devlet 6(iraaı, mukavelenin vaktile 
Açık renk teker istihsali geçen yılın iki tarafın n.zuile olduğunu gözöniln 
10,200,000 tonuna ınukabil 11090000 de tutarak ıirketln isteğini reddet -
ton ve ham teker istiheali de cegen miıtir. Iktısat Vekileti, devlet Ş<ıra 
yılın 18.690.000 tonwıa mukabil amm bu kan.ıına dayanarak bu-
18.600.000 ton olarak hesap edflmlt- günlerde ~Uç Şirketinin hukuki va 

Yardarnann f&rk mıntakalan açık, Er 
s11rum li•li, diler J'•rlerd• ban lrısmen 
kapalı recmiıtlr, Bıldıehlr •• lsmirde Yal 
mar yalnnttD' RU.rlrtar ıarld Anadolu 
da ukin lı:alm~, cmabl Aft&dol11da ıimal 
den hafif, diler J'•rlerd• cenaptan kuvvet 
U •• Ankarada fırtma teJdlnde eamiıtir: 

Şelııtmldeld bava 
DUn latanbalda ha•• nbah197in u ba 

l11tla ıecmlı. öllec!en sonra tamamen ka 
panmıf ve yafmur bqlanuttır, . Rüsclrlar 
evvel& cen11ptaa e.mif, öil•J'• doinı pr 
ba dönmUt ve aani,.ede 5 De 15 metre im 

ou.,OR 
Ik~ 

Yatt Feyzi 
la HlL 23407 

Saa 
Har·8'==-=-=:m:::====-===-.---=:::: beni otelde ziyarete geldi ve ıu meseleeının tetkıkine devam etmış 

söyledi: ler, 16 otobU.ÇUyU dinlemişlerdir. MU 
_ f.abp.hanenin hakkımZd• te. fettitlerden Seyfi Türemen yine bele 

ı vardır. BlSyle oldufu hal- diyede metgUI olmuetur. 
tir. zl~ k&tl olarak halledecektir, 

~ idare melen: 8. SALIM 
tan JJ. Bmlddlll 991' TAN Matbaam 
it 1111 



lngiliz Başvekili 
Göcen Senenin 

Auhasebesini Yaptı 
Baıvekil Memnun Gibi, Fakat Filistin Mese
lesinde Kendisine Muhalefet Edenler Var 

loca.n YMyetlacle 
Ht11 ...... Mlcaclelnl 

!mit. 80 (.A.A.) - Ziraat Vek&
lld ........ mtleavtrlerinden B. 
....... ~ tebrimi.e gıelenk .. 
~ m1111r hayvanlar " 
_,.. alqlan butahklarlyle yapı 
llil Ddloaclelelerl. Karamtlnıele ve aa,.._.,. lltmek nretl'e ıU!aaJ11D· 
.. aWm pçlrmte ve yapdan icra. 
... m8b bir Detlee'9 dolra ilerle
.... s&'dllllnO IOylemifltr. 

Demlryolan lnıaafl 

FaaDyetle llerlyor 

FRANSA: 

BELÇiKA: 

Surmenede 
Beş Yangın 
atrmene. rfAJn - Bir ay lclnde 

u 1Mıl mubteUt JWde çıkaD yan • 
piar blrqo)r IUV1ara aebep Olmllf 

Mısırdaki Buhranın- Manası 
W· K&sırltiqt nahf,.tnin fkl kavtm 

... n yanlllft. ba ..ıe~ birlikte 
8000 kilo m1"', 2SO tlrahk 

YaJmJ. aoo kilo bakır ve 
_,... mahwlmuttur. 

en tarta~. 

yU• 

M mrr X.,., B8'ftld' NallM 
PafaJI 'fUlfeelndea affet. 

mittir. ll&dlmeala ........ tadar: 
......... kralı ....... bactbt 
balaadala JDftlde ~ve llnw-
na IRlk ... l~lolmrhP•b 
llllleJ1 ........... .. k' .. tcı t 
tır. ................. ....,.... 
Wrbo teslrİll altadadır. Blrlaelal: 
.._.... ..ıtuat mn:dble pıt! 
.. ftft ..... bltla .......... 

-- etnfnidll tdplumlı•• .... 
· met ... Veft partisi. ..... : ................... 

.,..... ~.....,... 9'1MI -...... ..,........ ....... ...... 
Qdlll olalı Y.... bnetlelle 
....... , t .... 51 .... 

lfll ,_ ..-m ıre ...,.. 'ıtmtw 
o .,... .... c ·~ 

---=~----

{~~:~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~:::~:~ 
ook slbel ve pUlak JMU ltftmile 
'11 '* 1811ftffülpt b._.... 
oldutm ~. l'abt IJa 
harebt.lsllmr~ 

.. w-ı. -- ......,... delll
dlr. Çlblkl Kral 1"uak .,..,_ mer 
...... Kral Paat tantmdu ftlltlJle 
ortaya ........ bir roll ... 
ıar etmektedir. 



liye Koridorlannda 
n Bir Dolandırıcılık 
rmümeşüdü Yapıldı 
A.Ub-e lmıiclcwlarmda bir clolandmcıJm dbmG ~udu _.._JI',. Hidieenbı tafailib tudmı Birinci Asliye Ceza mab

_. ... ,......_ IUÇUDdan dola11 muhakeme edilmekte olan 
t.a mahkemede mahk6m olmut '" daY&JI temyiz 

ll&lletiııal de ıeçİımiftir. SüleJ'lll&n, dün Adliyeye selmit, ne 
dGtllnürkea arzuhalci Hüanü admda biri yanma 

"- Bua 25 lla ver, bun• lrltlp 
Darbesile ıere yedirip aenJn davam bmlıYUe '°1 

le ~ 
ııyacapn demiftlr. Stueyman doian 

n ocak cbnlacalmı anıaymca bir aralJk yo-
-aaa bir enet behçivan hum mı,,.., YU1)'8ttm mtlcldeiumu 

adında biri balıçeeine glrell mlUt1 habenlar lhn1fHJ". Bunun ilse 
.. IU'llllda Ahmet adındaki çoeu - rine StUeymanm ,anma bir sivil po--tne capamı •tmıt ve yaralı Ull memuru verl1mll, o, tekru- Htia-

mme.tne lebebl,et ~ n1lntln )'UllD& plmlfttr. BUmıtl, poll 
.. mm mubüeeeeL dftıı alır ldn yanında da ayni tekllfi tekr&rl&

deft!ll edi1mJ4fjr~ MUddelu _ 1Dlf ve hemen bir cUrmilmethut 78Pfl 
alime MıbebiJet auçundan do mıştır. Suçlu, 4 tıncU uliye cea 

S.anm eealandmlm881DJ fate- mahkemesine verilmif ve durw}muı 
• Daru,ma. mtldafaa ·p bafka na bqlammftır. Muhakeme, sabıka 

sine kahnJlbr. 
1 sonılması için ikincikinunun döl" -

...... , ..... Oğul 
n Anyorlainut! 

düne bıralulmıtbr. 

lir Gecec• Ocla 
Arkaclathğl Yapmıı 

•m~ tokantacrbk eden Yorgi. 
akpm para cllzdanmı dllk • Cıema1 illmbıde biri evvelki gece 

Şoför 

Mahkum 
Oldu 

Bmdaa bir Od gtln evvel Şif. 
ilde vafıma ......... yaralaama
liyle •eUaele.111 bir otomobil 
...._ olmatta. Ba bidisenln 
mabakemeal, dtba cllnntl metlmt 
dlrdlnctt ullye cw mahJreenA
slade yapdnuftır. 
Valmnqı tafallltı töyledlr: 
lftlldea Tabhne doiJ'a gelen 

bir tramvay arabul llarblye 111-

.,._aacla darmut ve bJr kısım 
~ ladirmletlr. Ayni 
tnmftJla ..,...... etmekte 0-

... fttmaa ..._ da llarblyede 

.... Ye duran ....,.. .. &ıllD-

- ..- ...... kaklınma 
ıeomek llttanltt'ı'. Bu mada 
imla gelen Oeımaa'm ldanısln
dMI otomohD lb9uu altma almJI 
ve ayalau kmmttır • 

iMia ,apdaa muhakeme 8G

agncla.IO ft5r GellllUl'lll im b
aya tedblndd1k ve dOrkatalz.. 
lilde llebep oldap netlcMlne va. 
........ Ye IOflr t • ., haplıle, 66 
Ura pua eeasma mahkiim ol
.llUlltur • 

•••••••••••••••••••••••••• 

PIGidan 
unuttutu için geg vakit prl Sirkecide bir otele hımif, ve od.uma 

, kepenkleri açacait 8lnda çekilip yatmılfbr. Sabahleyin blktı- çalınan 
bir ıpk farketmı,tfr. Bunun iı saman e1bl8e çiviaine utıfı elbise 

poHll haberdar etırıiftir. Ter 1eriıı yerinde yeller eetilini görerek 

aı • 12 .93'1 ==--=-tm 

-.--Bugün 1- MIKININ 1938 ŞEN HAFTASI--
MELEK 4 lm-.Jık ...,..._ renkli, eilenceli ft m'AH ım.nedi 

2 - Serimli S Hl R LE Y 'l' E il P L B 'ia 
Sinemasında Framm:a lhltl en IOD .... en süzel f"ılmi 

ŞEN YUMRUCAK ~~,.:.-ı 
Seanslar: 2 - 4,15 - 8,30 Ye IUftJ"e 9 dadır. 

İPE K;:;::::: iki büyük TORKÇE SOZLO filim birden 
1 • B U F A L O B 1 L , Maceralar KTalı 

2
GARY COOPER • IEAN ARTUR 

a s;EZAR BORJôVA . 
Tarihi Aşk ve ihtiras Filmi 

Seanalar aaat 2 de bqlar, geceleri saat 9,15 de Bufalobil sSaterilir. 

LOREL ve HARDY 

Periler Diyan·ndan 
ıelerek bugünden itibaren 

Saray 
Sinemasında 

olacaklardır. En mükemmel ve 
TORKÇE sözlü filmleridir • 

YILBAŞI iÇiN 
SAPUNCAKiS 
ÇiÇEK TiCARETHANESi 

Yılbqı mikıaaebetile gerek Bizin ve gerek doetlarmızm btıytlk mem-

1 
nunlyetinl muclp olacak gllzel ve nefis enval çiçeklerle çiçekli nebat
larm müntehap çeşitlerini huırladığmı müjdeler. 

Adree: Befotiu, latiklll caddesi No. 304 Telefon: 40187 

ANADOLU 
ANONiM TORK 

SiBORTI ŞIRIETllDEI 
Şirketimiz, bu kere Galatada, 

Voyvoda caddesinde Hemreıı 

hanmm birinci katmda Galata 
HUBWd mtldtlrlUitl namile bir 
ıube açtıfmı ve · mtldbrUljllne 
de mUatakil m\ldilr aıfatile: 

Abdi Vehbi Dural' 
tayin eyledlltni 1aym milfteri
lerlntn Jttda nuamıa arzeder
ken flmdlye kadar efrketlmiz 
hakkmda göateri1en ttlmat ve 
tevecetlhUn ffbu Hususi mlldD
riyet hakkında dahi eıdrpnml
Yecefinl kuvvetle tlmit eder. 

- YILBAŞI OJOOF.St - ... 

NOVOTNi'de 
&1marak içeri girildiği zam&D polbıe tikiyet etmştir. Yapılan ara - E •ya 1 ar 

dtltklndakl adamm kendi oğ ma aonwı~ elbiaele~in .€emalle be- ~ fmdan yapıldıj'ma kanaat getirdiği ı--- T E B L ı ~ Jl!J!l.--
Mll otdufunu görmtlftilr. Vuil, raber aynı odada misafır kalan sa- • iCJln araştırmala.rma devam etmiJ, Sayın halkın en geç 3 fkmci-

kapanacajı aırada bir yolunu bıkalı Şevket tarafından qmldığı an Emniyet ıldnd _fUbe memurlan, u- fakat izine bir ttlrlU rastlıyamamış • kanun 938 e kadar sabretmesi 

ECLENCELER 
l<OTİYONLA 
S rkılı Müzik 

~ glrmif Ye bir kenara giz l&tılmıl ve Şevket yakalanarak a~ zun zamandanberi aradıktan bir hır ta. rica olunur. 
--..... ..:1-ı.-..t. n:..:- • sulh hl aızlık suclusunu evvelki ~ B& lllBll!P .• ..--.. ,_.. .,.. d& yeye ve&~""· ~et ~ ~ ..:~:.-':!.:._~~ .Jnbi.Jet... Btıriaauttia .-velkl ak _ Bugün Nevyork'tan limanı-

•.._ baluull o&m•nmı ara- ldRı1. dUD ~keti JOl'SUJ& oekmil ve Yofiınd& )&kaıamq.aanur. • ~ • mm 1
·-'""k ı llalnialtur Tam paralan ha.klanda tevkif karan vermlftl!'. Jao.ac.ıu. .._~ se ~--... a.ı. ..m ~vnvlunda t:ı~ulınıuatn• .Ruclu.. ~ ge=.__: an l1·~~tlf.:' 1 ................. ...,..., ... ~..,-rr~ırı 

~· la = , gençtir. 8'lı'hanettiQin J&blum.-· evvell mklr etmek ıstemlf, fakat son RI'nm ikinci partisini geti:tmek-
IDflVlllM loed m icap ettlren hldi8e tudur: radan plAjlarda yaptığı 70 kadar hır tedir. Dk · parti tamamen ııiatılaııı: 

Kuala.nmZı. .-elden ttıdtltik 
e4IDls. 

an ~ wrllmll. fakat Açık T •ıekkür Geçe ,... l'1orp. BU.Jt1kad&, Sua sızlık vak881DJ itiraf etmietit-. Bürha olduğundan maalesef halihazır.. 
-....__ diye, HeJbell, Salacak ve Kal&mı1 --tA"""- . d h'çb' kimseyi J&km ürü& arumda alı- 22. 12 937 tarihinde efhn Sofiya- plAjlarmda ilk 8lk hınızlıklar olmuş nettin, ~· birçok kıymetli eşyayı a ı ıı' memnun e-

.. _ Tepebql - Daire _ .. 

paralal' bınm1ık ~adığı ~ nm icra edilen apuıdiait ameliy&tm- fakat btltthı aramalara rağmen faili hunla haline getirerek kuyumculara de~::k!~~tinlzi bekler ve 
• serbelt bs da muvaffakıyet ve haakat1erl g5- ele geçmemletir. Blrmz, çok uatalıkla sattığmı d& Dlve etmiftlr. şimdiden tetekkUr ederiz. MEVLiDi NEBiYi rWen Haeeki lıutanelll 2 el cerrahi hareket ettiil ve biç iz bıralpnadıil Son zamanlarda bazı dairelerden Beyofluncla BAKER Mağualarl 

leraet Etti hutalık1a.r lerirt,atı profeeör Bay için 1ak•1~amam11tır. ve ınektAtpıel-den tayboıan palto ve 
Kemal AltaJ ile dogatleri Bay Şina- Buna ratmen &nftırmalardan ıe- pudeaWerin de Bilrhanettin tarafın- ' ıst:1e<1.1yeaı :ietıır ı·ıyat.MSU 

llaJribmu leminde bir iN. li Erel ve Bay Klmn lsmail OUrkan yet BUrbanettlnin '9UiJetini ıilphell qın eeı vv. • saat 20.30 da 
Gyllnde bir evde hismetçi.- ri dunmyaD n.bıta memvlan, niha.. dan ldığı tilph . im etlidir 1 D R A M K 1 s u 1 

llerbımı Prma ~t Seyfettta 

ruhuna ittihat eı1ume1r u... bultm
kil Cuma gthıtt Dile namaandan ICllt 

ra Nilanfafmda Tepildye camii 16'" 

rlfinde Batız Rma tanfmdan m""" 
Udi nebevi olrunacalDıdan anıa ba
JUl'IDlann huzurlan rica ol1Jllur. 

llılMn mnıtte edindiit çocuju ve uitlanl&rl Dr. Bay AdDID ve Dr. görerek takibe baf'••ıtlar ailevi ve Btırhanettin, kendiline lyı numara KRAL LIR 
111Q1Se .pı oem mahkeme- Bay Naim 1le bu uturda h-1 bi> maJ1 vaziyetlerini teeplt ec1:U..t teda· vermediği için bir 11e11e kadar evvel trajedi 3 kı8mı 

-111Dlltl. ınetleri 1ebkeden btltUD etlbb& ar- rik ettikleri fotoirafmı pllj aahiple- Kabataf li8e8inde almanca ınuaJlimi O t' ~ k B: T K 1 S M 1 
dlbl bu daftfl neticelen bdqlanna w tefbtlerini Mli'p-• rine ıöatel'llliflerdir. Pllj eahipleri, Ltldreri bıçakla yaralıyan ve bu yüz Saat 20,30 da. 1 

SUçımıun avôatı B. Bılat, .,,_ bUtlıa ıauta büJcrJara IOD8UZ bu totoinf sahibinin çok iyi milşte- den mekteple alikuı keeilen gençtjr. BlR KAVUK DEVRiLDi 
....... J&PllUI• iddia ,_.mde g6 ~ _..k lçln gazete- riterlndenbiri olduğunu ll&JJem"1cr- Zabıta, auçlu haldnndaki tahlriJratmı 5 perde komedL Yazan: 

için Bayrnnnum 1-aetlDe J1iD tawitbal rica ederim. dir. bugtln lJitireOek ve ad!l'yeye verecek· Celll MUaahipoflu. Pazar 
..amiftir. Koatanten Sayıc Zabıta, Jıın111b1m BUrhanettn tara tir. gllnlert 15,30 da lıfathıe. 

de J&talm bmnna oturdum. lılı•nm 1lserlD .-n 1&mba ıırtmhln ele ylldntl &ıdell aydmlatı 
Ma1ln 1ılrdeDblre 4olrWdL EUennl kendi a-
19De abp 9lbn.k : 

Sana blrle1 IOrWPn KlmM, dedL 
Sor ... 
~ eenp 'ftnCelı: DÜ8lD T. 
(llpı.eml~T. 
BDmem!. 
Kaı&a. ana ~ bana inan arbk.. Dil 

.. dell llledlllm bir- kablhat için 4Jl&rca nud 
et w azapla km'a1adlPm billJ'ONUDo·· 

llAl'tıml .,..., parmaldUile .mat -.untıyordu. 
renkeiıdlli bana &c1eta korku vermekte idi. 
dudaklanm harekete ptirmek iGln difleri 

esditten 8QDl'a baldll kaldırdı: 
.,...ıml bU,un mektebini bitinnif, eJmaeiinJ eU 

bir u.bitaiD- Daha lü mn"slımbı amma 
.,..,,.,., biDbap, ka)'lllakun .. beDd ,..a bile 

eunu IOıinak i8tfJorulD ki.. .. p;mg fJY 

~T 
..... o kadar gUtp g6rUDdil ld uabl bir 

-• flrJatmaktaD Jrendjmt alunıchJD. 
...... mi? dedim. .,. bir 1111 ilk dda b& 

Wlriatlal GIU1Ql'IUD- BvleDmlJ.e biç Dile 
~ 

YAZAN: K ER i M E NA D t R 
-11-

D&cı •'lenmelrte wuyorum. . 
- Bu 10D aynlık gecesinde benhble alay etmedi 

tine emtnbn .. Fakat neden bu bot aözlerle vaktimi 
zl ziyan edi~ 

Nalf.n bir daJdlıa 1JUStu. Birle7 hesaplar lib1 c1tl 
flbıeell gı&rilnilyordu. Sesi tıtriyerek dedi ki: 

- DaJıa yirmi tJd yatmdUDLoo Pek geııçafn.,0 B& 
na olan fazla dftPtlnlotanb aebebl biraz da 18flDm 
icabı. .. Bent kaybettlktm IOlll'& lelleler leDi alntluı 
dJrır ... Rattl emlnlm ki, bir gOn ba kara letdamn 
yerini, mmle, veremli, JaıcJma b.ı9 chıyu1abi1eeek 
en tabii bir merhamet tutacattır •.• Kman, her llftD 

gibi 1e11. de unut! •• Unut ki\ ben rallat 6leylm.. 
Bu .&ıeri dinlerlrıen, o uman Nallna gOeenmtı 

tim. hbt limdl kenc1lllne hak ftl'dJliml itiraf et 
mel1ylm. D1sfne ,atarak kollarlmı beline l&l'dnn: 

- Simdi beni b8abUttbı tımıemek için bu Jlkırdı 
lan brrak, dedim. Bale öltımdea hig bahletmel. 
Ba,mı alladı: 
- Halbuki çok~ hfMediJoram

Batt& bula öyle pliJor ki Xcıapn, lel1l bir daha 16 
~-

............ bp&JUÜ : 
-. s.ı Sual ADah •tkm8- m! .. _. ~ 

8q •'~......,malı~ ldaJ!ar, 114 
~~-~lraM+i ..... 

baDa kartı gösterdlli bu fazla alika içtmcle ufak bir 
fllphe uyandmDifU. Şimdiye kadar ona IOrılDlyt. ce 
aret edemediğim bir ıual dudaklarımdan döktlıdtı: 

- Naılln, dedim: 'beni biraz ollWl aever mlaln? •• 
Semra onu gtlcendlnnekten korkarak t:elltla Ulve 

ettim: 
- Verecefln cevapla, beD1 dUDyanm en bahtiF 

fn8lm yapacabm •• 
Nalln gösleıiDI yumdu. Bqım yukan ~k 

bareketsts kaldı. G&:lerlmln binama gelen beyaz 
prdam bir mermer gibi parlak ve pllrllatlzdil. Göl 
dmUn aol tarat'I o kadar yamyorjJı ki, buaıı nefesi 

miıı daralcb~ dU)'UyordUIQ.Nalim o .... 8evdamın 
m yllbek nöbetleri, mtmalan lolnde mevlyordum. Ve 
dtlftlntlyordum Jd, ondan JU'lll ayrıJaciıpn... Bu &J. 
nhk belki de ebedi olac&k ... 

N&lln ıa.ıertni açtı. YtlzUm& derin, derin bütlk 
tan llODl'a ~ 

- Senl ~ dedL.. l'abt bir brdet gibi... 
- Yabus bu irad&ı' mı T ~m Ka.rdet gibi mi!. 
- Eveti Inuı bana! .. 
- Naib.! Nalln! .. Doirıı .nylemlJIDl'llUB- Beal '* brdetten ... tUrltl ll8Vdfiini ~ 
-r~p.maıa., 

-~· 
- ..... ·--~ JialdJsd ~ 

Bqımı antıme etdinı. Verecek cevap bulamıyor 
dum. O kadar perJean ve muztariptlJD kL .. Nall.n si 
lUDuıemiye çablıyor, beni daldJimı bu keclerll kanD 
lıktaD kurtanDÜ içbı uiratıJc>ı'du. Nlha,.t ... 
daıı fÖYle bir IÖa klÇl!'dr: 

- ~ ıaerte1i 6ğreıımek için çok aceJe ec1l~ 
Seni taaüD- ederim ki, bir gUn heqeyl öirenecebl11ııt 

Ellerini bir çılpı gibi ÖpmlJe batlıdmı 
BiribirimÜl8 öyle .. D anJ.dık ki, 1Ma tıut.911111 

kucaklılf"• UdmirJ tek bir vücut yaptı. 
Biraz IODI'& Nal&ıı koUanmdu IQ'l'lldı. Apilı 

kallrarak: 
- ,Artılr ben gideyim, dedi; aen de yat. .. Yarm c 

ken kalheaksm. 
AyaldıLrma kapanıp bu llOll geceyi abllı& b.clo 

yanmıda geçirmesi için yalvan.caktmı. l'akat oeua 
benden ziyde harap olan ytlzllne plerim m~nce ha 
reketsiz kaldım. 

Nalln kapıya dolnı ylrllrken cl&ı4tl: 
.a- b kaldı en mWıim 19)'1 16y.legı .. lil 

yordum, dedi. Ol'adan yuacalm 
tabii bana alt olanı da bulun1elk. 

- Elbette. ...... ..... .,... 

- Saknı buııJuda -- .... -
baheedeyim deme~ 

Ayni .. yi ben. ele 
reddllt ettiiim billl ... 
maktan lll&hnqa 
... kalacaktını. Ruıı~~~~l"1" 
m.m balka bir 
vaffak olaeapdan 

- BöJle m.k 
kain olmyabllecetl 
484\. 
~ho~ 
-NraJ&ı ... 
v ........... 
~ . 
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'l'AN,m hedefi: Haberde, tDdrde, 
her l8Jde temta. ctW. •mimi 

ol•ak, bribı psetMl olımıft. 
P1'fl"aktır. 
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.......,....... l'ı m'an tok _.. 
ftlW. KaacUlertal Yebı Şarka 
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Ut ederler. l'l em 40lltlup bltna ........ ....,.,ele bldeten kuvvetli ........ 

o..n1mn • .....,.. ........ ....................... ,. .... 
-.. pua ve lıllllı veren, onu kleUk 
...._ m ıapzsk anti1e harpte 
hanı •1anm .....,.. eQneefnl te 
............. ip kartı bagöa .... 
.... ......, Berlla - Boma milıve.. 
llldll .... l plecek bir yol ıatm• 
................ aramak ...... ..... 
,._. orta Avnıpada takip ett:L 

11 lllıwtt.e SUia ve vaadı, Almuya 
7A ...... kavi ve metin olduiu mtld
deq,e Olta Avrupa mllletleri on• 
aftMındaa ptmeyl menfaatleri Ddı 
wmdan hllcJMer. Fakat Frusa ..,.. 
~ıaama •• ..,. bailadJp gln 
.... mf .an.etleı1 gôeteaalye 

.--.ıt. P - -
~ baJ da mltoınlldlyaı 
Jteate llleCMr olcla. Orta Avrupayı 
._. eW. llaU& bir tehlike veya te. 
•• uwla ba mlltt.eftlderbae ımd 
... ,.,.ı.. edip edemlyeceğl ~ ...,. ........ 

O ~ Orta Avrupa devletleri 
._.-.. .......... ~ balmuya 
..... 'oMaJar. PoloDya AlmM;ya 
.. ... ....... .. .,...,,.. ......,_ ol
.... y~ lfal7a ile doetluk llUI 

llanleli bD•'ldr. üunP De Ddl
-~ W.ettl. Bomu 
pla 4& ..........,. ......... -
.......... da l'l .,. 1u.hm pi 
•"il Wrdlrde tek...-... ne,... 
............. ...,., ....... okta.. 
llr. 
... _...., ............. Or

• AftWfa1r ._. ..,.._ 19-
.... ..... .. mııwlelıetlerle lktl 
........................ _&y. 
,.. ........... nt.11 p!'OpapnC1a ....,.n • ~· Devlet ... em1., 
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8ıms rntl .... " ............ de-
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1 Dam, 2 Kavalp 
1 Ziyafet. Bir Balo 

[YCIHll: Ah G·--· 
Bu dS bir )'dbaeı ........ 
8okaia a4ulı pek ~rbtri 

Fabt ........ ....... tarif 
cek mlJlmf ~ ... ._ 
- kom -- evler pllr. Solda 
bir tat ,... ftl'dır. ~ 
her puut.eli ......... ........ 
clU blelll INıder .... ~ 

1931 tle bitün tliin7aJa ne gibi mahim oalıaltu oltlııiuna bu luuitaıla ~·· 6Öriqona 

1937 Vo~o 
Göçerken 

da harp Orta ATrUpada harp cemiyet hayatıannda kanuna ve 
tehHkel~ri Yakın ş.u.km bir- ahllka taygı re;.termeyt kabul et.. 

.' tikleri ve bu taygıyı ihmal edenleri 
kaç k6feaınde kantıklık, Uzak cezaya çarptıkları gibi mllletıera-
Şarkta Umumi Harptenberi ruı hayatta da kanun ve ahliJmı 
eti ıörülmiyen bn)ı boiufma- hüküm sUrmes'ne, milletler arası 
lar ile kartıl&fbk ve oku)'UCU- kanun ve ahlAka karlı gelenlerin 
lanmıza bu k~, tehlik~ cezaya çarpılmuma hentız razı o-
leri bofutmalan ve acı reka· lamıyorlar veya razı olmak iatemt. 

betleri aolattık, durduk. yarlar. 

Görtlntıte göre, ıelecek 1Jlllk 
meq.tmisin en bUytlk kısmmı da 
ayni menuıar kaplıyacak ve oku
yucuJa.rmıua 8UD&oağımm haberle
rin çofu kan fıtklracak ve tstırap 
ile Jnliyecek. 

B u valwım buıUnldl deliJleri,. 
Din en acıklıaı ispanya da. 

hQJ harbi ve Uak Şarktakl Çin -
Japon harbidir. 

Iapaııyada Cihnlıuriyetçiler De 
kendilerine milliyetçi atlstl veren &
siler arumda kopan harpte, ctipr 
lllilletlere yarqaıı ve yakıpn vazi. 
yet, Ud tarafı banftumak mtım.. 
Jdlnae banotırmaktı, atst takdirde 

etmek bere bıralanaktL 
Fakat bunun alratni gördtlk. Çl1n 

ld1 bu harbi udmnak, .,. etrafa 
•ıçratmak için ne yapmak mtım
ldlnae yapıldı ve bu yi1zden üpan. 
ya dahlU harbi bir çıkmaza •ptı. 
Bu j'Uzden harbin tahribatı kat 
kat arttı. Bu ytbden lapanya bir 
harabeye döndtl ft gi1ıı geçtikçe 
harabeye dönecektir. 

. u zak Şarktaki harp iae lenll-
lik ve ,:ddet baJrmımdlA 

lapanya facluım unutturacak ma
hi~. Do)1lm&k bilmez bir teea 
vtlz mrm,te idare edilen bu muha
rebo, yeni yılımıan belld de en beL 
libqlı hld;eeai olarak devam ede
cek, belki de yeni harpler dojıın.
cak, belki de Cinin blrllltni -.Sun 
1Jyacü" yem bir devir~. 

OKUYUCU 

Çl1n1dl Çin gibl hayatım herleye 
rağmen muhafaza eden w milli 
varlığım hiçbir zaman kaybetmi. 
yen bir mWetiD e11ir yq&mıumıa 
imkln yoktur. 

Uzak Şarkta ve Garbi Avrupa
da vuku bulan bu kaııh hidiaeJer 
aranılual hayata kanun ve ahllka 
göstern.n aaygıaıabta karfI derin 
akstll&meller uyandırrıuf ve bugün 
ld1 gidit1n Pl1ahl limn geldiğinl u.. 
mumiyeUe &Dla.tm11tır. 

B u ybılen n daha bqb. ı. 
bep ve hldieeleriıı BeYki yl

.Unden milletlerce alınabilen biricik 
t.edbtr mllblanmaktan lhuettlr. 
Her mmet, lllWılanm bam! dere.. 
eede kuvvetlendirmek uyeaiııde 
llÖSlbltl dlnleteblJeoel'ne, bndl hak 
n menfaatıertne arp •nı temin 

~·· bundan bafk• mUJetler.. 
aruı hayatta bnwı ve ahlaka da. 
ha fula Jnı ı&aterDm.mt lm
kl.n blanacalnıa JswuJor . 

BuıGnktl prtlar 'tinde bu J&'ll'° haklı ,ormMtm bqb, çan 
yoktur, hldllelel' ft teartlbl1er 
de bunu an•atın'fbl'. 

1a7et iN etıfbJanma ~ mD. 
lttlert harp korkun lrlbmuDa br 
il awtmalda kaimu, bQyü WJdl 
,. de ..... bulrlamlJ& yarar, 
ve bU 6n9mWeld 111 . lolade bu 
yolda blrbc ma.pet adim atıld,Jlı 
Dl ıortınıek ktMtmlwl balı~ 
yabWrls. 

gtiler ...... .. 
bellabeJU ............ ...ı 
llmemelerlal ..,.... 
lldlrler • 

........ 'l'lıbhl ....... ..... w..- im olMww ...... ... 
otlu .......... ..... 
yorlanb. o da ..,. ..... . 
yapma Allt. llOludülne .. 
kunDa Vuo .U,.fthı. K1i ... 
..... ~ .... blı'«lle 

Imanıarm uadetl çabfmalrta, 
batamıaktil., ıulh aanatıarmı iler
letmekte, au1h nimetlerini yay. 
makta an.ımyarak kanlı macerala
ra atılmalan, tecavbe yeltenme
leri, fatırap aaçmalan, hiç fOphe ı 
yok ld, her dflYlrden fasla, yine bl
zim devrimizde, en derin haeıut
,.Ue brplanmaktadır. Dttlden 
bu Qllit hldlaeler yabm pruru 
oqamaJrJa, yahuz kabada~ hte
lerlnf kabartmakla bhr, dda ne
cip lillerl uyandJrmu. daha ytlk-

MEl<TUPLARI naclu tutup ......... ...,,... 
KallekUvlala, IOll)'ef \ı ••• 
~ -"' H 

0 
o 

llek tllldU8N' -- dlkmiye tmk&n 
vmnucU. 

Bu vaziyet hayliden hayli de. 
filmtl bulunuyor. Dlbıyı bı. 

ı:a'birin• balh1an. fuanlap al'Ulll

daki \•.DJID'• ve anlapıa imk&ola
rmı totaıtan fenni ihttnlarm bu 
u.uı,.u ,aratmakta"" yeni tUktl 
lere dolru )'elli "" kuvvetli admı. 
IU" ltdmalDla Alk olmakta bllJllk 
bir rol OJllldrlı _,_ IOtllrma. 
BgnJvm •,..ınde ,.ım barp w 
darp. ,.. l'l1lüet ft mtlcacWe 
hlrt'nl•b'll dltll. tnun haJ&tmm 
ı.r flll*IJle .-•lkldar vakalarm 
hepil U. tApM edi7oz' ve bu tema 
twaJar ..._.. -- w aa
lqma tmk&1danm oolalttılı kadar 
hl1tlk l11dl1ertn dolulmau da 11D.. 
~. l'ak&t her bllJUk ... 
ldlalıt clol"'1 ft ini ...... 
.......... talaaldnab ~ 
... allalll .. builakl m!1WJe. 
rla ele iuiidM ......... ~ 
ti ........ ..... 7'b'flmelerl de 
~ .._.... lcbade ftb 

.................... p ••• 

Çöptü Uğramıyan Bir Sokak 
Şiell. luetpa.f& aokaimda 2 num& 

ra1ı evde oturan doktor AJl .lUfat 
Baran yuıyar: 

"Yudanbert bu llOkakta otunıyo
rum. TemiJlik ifelri kemyonlan, he -
men her ıtın kapnnmn öntınden seç 
tili halde, t&leplerlmla ratmen, ıe
llp Qaplerim.111 almıyorlar. 9ltU ıWıi 
,. mtld11rUDe JOlladrtma mektup, bfz 
bo sDa tellrlDI pter4L 8oaa Jlne 
pUp t6PQmGsl alan oımaaı. Geoen 
..... b&JNmmA• bef sb o&plethalz 
.... bkb, kokun kime~ .. 
..... bbmi)Ol'UIL., 

• ...... ıl 7 ...._ nstl .. ..,...._ ........ ....... ,....,.. 
............ tllllatı ..... ...atlr 

AIMıaeler4eD 1111 Jd ,.,.._ -..... •-
at ................... ~ sırı111wn ...... ..,. .......... ...,~ ............... 
._.,._a1ınıı•--... _. 
~:n.t .... ~te 
.. ll&dtllla .............. a.ı. ............... ,.... ........ ... 

lamclaa .,.. lıirllil 01-)'0r: 
Bq&ne kadar b"reok aboneler 1Ut kira 

lamu &demitlercllr; Banludan lllll ... t ,. 
ra11 1111111 altaMI& hir tıcret ılmmı• dolra 
madar, 

Altbdarlarm auan dikkatini Gthnonid 
rica ederis: .. 

• 
Bir lılrtlın c1llell 
~ Raci HlllreY mı•"-dt 

XaDlrardet whtmcla 44 mracla leJfi 
Olrmes~: 
"- Oa.lerlm ~: RQatımr, ite 

de beride .... --. ..... ~ .._ 
)'Ol"Clam: llgniki,. ftybJlcle iltidacbm ol
dqa isin. lsmlntelıi Körler mektebioe IİI' 
.. lmdlm: ....... bqtlnktl tekilde ... 
................. .ıı:- ........ 
ri ct91pt& it,....,...... Pllcled ... 
teı.. ...... ~ bildlrtliıer: 

Jlal1ıalıl. ................ olaalan ... 
J1lk. ldlclk .,. Qll't ...... almalan 
dolna ....... ,. 

• ........ ...,... 
Tot•• arabu:a llalla ,...,_: 
- Ve aralıea Yar: llaalan 1t1eten1ı ,. 

clal>Ötwı• .... ....._WT ........ 
lılltP-''l .. plıuonKAlt ...... ,. 

... koJ'lftÜ .... ~ tarafmclan 

1ZMn - XAB411l111C8EL YOLU 
ÇOK BOZUK 

hmlt - JCanıadlrHI ~ b1ISlbM 
Yui7ed cok ı...- Halbai 1ıa JOI. tebaa 
bdar k61'1n m•bde lrtlbatmı temin eclen 
telıı JOl&ar, Birtııac .............. tamir 
.U'=tlı ilt-11s .. lıir lla7H .. ...,. .. 
fecl!Jmitk• aomadaD ~tir. Boa 
,alm1U' n ..U., J'Ohm merken :rüm Ki 
...... .............. drilldll~ 
..._ metre a.lar bir 19rt c1e1Ue lidr 
mittir, Ba bıaıdu sellP seçealerha .. 
.t)'9tl tok sflcl..,...ıttr, Bw ratmea hmlt 

..,.... Xi1'u - ·--~ ··lııatl•m11, ...,_ iM ris amele tabnia llt 
mittir. Banm hic olmu1a ;tnnlai. beriki 
11w..u.. .............. _ 
cok bUlı tikbetler lal lı al•: 8a7lll 
ftllmisden b9 DOlıtQa da ıtlkumı rica 

Uohlfıa ıu • •«• ,........... 
Btt1tlk........., pp ... ...,.. ......................... 

..... ..., ............... lı!ı llllllt....,.......,.. ............ ....,.... v .. ---
,,, 1 • O ı a .... .._ (Atlıılll Y 
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ı:":!~!:<:i.:~~~!!!!!:~=f ~· 1 
ansız Zekasından 
Doğrusu Şüphe 
tmiye Başladım! • 

Bolua tekrar btqlıyan ve 

80n pnlertle bir maç Jaluı 

yapan zenci bohör Ali 

Brown aki. Jünya f'l"lpİyo

na Tunualu Perez'i yei-e tlü- ~ 
fiircliiğü vakit. 

okyo Olimpiyadı 
Hazırlığı için 

e Düşünüyorlar 1 
(YAZAN: EŞREF ŞEFiK> 

ıelen Frannz p.zetelerinin birinde 

taaD boka federujonu Tokyo olimpiya-
171 IMmrLm"llf •• Fransayı halddle tem

.....Uecek bir takım ıinderebilmek icin 
IPOfUDU enenlerden 300,000 franklık 

...... iatiJor. Her hiuesi biner franklık par
•7"1mıt olan mua•enet liateai dolunca, 

..m1nn eden'enlen iki deleıeyi beraberinde 
~'°',. ıitiireceldermi.... Bu iki delegenin 
,..... bob tahmmm hazırlık muraflannı 
•1re1.:ı· ıü· sizden pçirmiye de balda ola-

ı.anao1'1nplyadmm tam eon ayma 
leleri oıduıtı Pd baaktp. yal· 

Ddcle bir "mOltteBlla istidatlan
..,..,.. 1rabf11Jetlmfs ve ·ıra. 

lmklnlarr fual olan eleman1a 
yetlettrmelrteylz Onlara ka~ı 

.watmak llPO" hivan@ttfr,. g;bi 
eter1e f't1'8fı avutturmak kl 

ml)'di?. 

Tokvova hareket gftntl ge • 
ı.td6ndUrDcU bir aeyal\&t ?ıa· 

anamda bOttm vaı>rlamrynn 
11apultp gfderdi. Miln.batalar 

lmnea,, netfee1er mttHtıt eıba dR 
1ralp baJmat mtımıdln değil 

!.. • 1 
tahkikat meeeteefne gelince: 

,,.._. efendim, f8l'9f meeeleet 6-

J&l'UIDI pulun ~ mtl o'ur? 1 
-.k1e bagU.nler için yetlftlr-
fllllpiyonlardan nekadar faz. 

_.. ... '8ttlnnek kabttee o kadar 
•Dmalldir. Bele idareciler, onla 1 

ele 6 yapılır mı? Ne c:ıkar 
Rll._ttan blrkq ytlz lira da ··-ela larfeclilainl-lfleri. vqonlara. vapurlara 

için tatlı bir gUrlllttlye 
....... f1I feruetH .... 

fra-.Clkllın baglnden pac;ala· 
IMıilılnll s&"mekle b1111tlerimde 
..-1naı aahyormn. 

llba ki. arblarmı btMmet 
llılıldlll• dayam111 n1an dffer fe:ie
İıllldU'l'll da .,tmdlden Tokyo be

llep ~tinde tutan f&&Uyet
olnunaktaym. 

lara•clos Tekrar 
••• laılaclı 

ene1 Ameribda bir oto-
..... pı;lrdJlhd ve muvakkat 

~-- leln hutaneye yattığını bı1 
r.t&nbullu gfln!IKİ Jlm Sa-

1Jtle,erelı butaneden çılmı11 

••Hıılen ~ktılrtan eonra tek· 
... ualan bqlryan 8arandos ge-

Alman ~irinden Her 

Loe Anceloeta brtdatmıt 
llAlllllUI mall6' etmlye muvaffak 

..... artlltJerl Saran. 
•• , ...... takip .. 

Zenci AH Brown 
Tunuslu Pereziyi 

Yere Devirdi 
Bokala kazandığı milyonlan sefahat yer1erinde iki senede eri

ten aabrk dünya f&lllpİyonu zenci AIJ Brown'un tekrar boksa bat
ladığmı ve yıldırım gibi yumruklarına bili sahip oldujunu eVYel. 
ce yazmqbk. 

Zenci eeri halinde devam ettı,; .....,,.,,.~·ti--: .. ; .. ..lm...1:-.-.. 

cüaünü bu aeftU"ki TUDU1lu rakibini de nakan oderek kazandı. 
-ı Zencinin k&rfdlm& çıkardan Tunus 1 

lu Perez eski bir dünya pmpioyonu· ( 
itim~~~' dur. Kendisi hentız gençtir. Buna l 

Romen talnmnulan 
6ir'-s oyunca 

Bükreı • lstanbul 
Muhtelitleri 
Bugün Oynuyor 

rağmen ıJencinin önUnde ikinci devre 
den itibaren yere yuvarlannuya baş. l 

1 
ıamıştır. • 1 

l Beşinci devrede zenci rakibinin işi
ni bitirmek maksadile bir sağ ywn.. 
ruk vurarak Tunusluyu yere yuvarla 

ouştır. 

Şimdi zenciye sikletlnin dünya gam 

t
t piyonhığunU tekrar kazanmak ~ 

verilecektir. Cbaucili ite zencinin ya· 
İ kmda yapacaklan kartılagma şimdi· 
ı den helecanla bekleniyor. 

I Büyiilı Jövü,ü ~ 
Jıaanacak 1 

Ağır siklet cihan boka f&Jnpiyonu 
1 zenci Coe Luvız ile Alman Şimelingin 
1 önUmtızdeki haziranda Amerikada 
ı yapacaklan döğtlf omididen etrafı he 

~ yecana vermiftir · 
iki bob6rUn halihazır lcrymetım 

hakkinda dUnya mtltehaaeıalarınm ne 
dilfUndtlklerlni anlamak tlzere ADlel'f 
kada yalıııZ boka. için çıkan Ring 1bec 

muaaı bir anket açtı. Reyleri ve anıa 
yiflan çok denenmiş olan 398 kifiye 
rey pusutaJan gönderdi. 

Reylerin Alman lehine çıkacağı 

beklenirken ş.meling'in ancak 54 rtsy 
aldığı, buna mukabil zencinin 3H 
rey topladığı görülmüştür. 

Bundan da anlaşılıyor ki, dünyanm 

l'utbol federuyonu tarafmdan ftç 

maç için davet edilen Bllkret muhte
litl lgQncll ft IOll m&ÇIDJ bugtln Tak 
mm 8tadmda ı.tanbul muhtelitine 

beW baflı tanmm• mtltehaaeıaıarı da 
zencfnin bundan iki sene evvelki maf 
tabiyetlni dalavereli ~ dan111klı dö
ttlte hamletmektedlrler. 

kartı yapacaktır. -----------tstanbul muhtelltine gelince; doğru. 
sunu söyelmek llzımgellne çağtnlan 
kadroya nazaran mevsimin en kuv· 
vetlı oyunC'lllanndan teokll edilınış

tir. 

Romenlerin Ankarada yapblı maç 

tarda aldıiı bozuk dereoeteri teWi 
etmiye ça.lıtacaklan tabiidir. Şehirler 
araamda yaptıklan maçları bUyllk 
bir ehemmiyet atfeden Romenler An 

karadaki maf16biyetıerini oyuncula· 
nnm bazıamm butalığmdan dolayı 

takımda yapbklan tadillta hamlet
mettedJrJer. 

BagDa OJ'1IDlanm _,ıeıJeNlimb 
BDnllllerlD 1mlwa Clbftık ola 

MUteaddit defalar beynelmilel ol-

mak ve lig maçlan dola.yıaile tam for 

munda bulunan bu oyıincular karfı· 

amda Romen mulıteJltl4in m.ııtp o
lacaPı flmdJden b~~ .... 

N evyorkta adamakıllı para ıra 
~ katiyetle umu 

yordum. Karanlık bir gece idi: O 
zamana kadar düz giden yolum bir 
denbire ikiye aynldı. Ben hangi yo 
lu tutacajmu bilmiyordum. Biraz 
dtitlndilm. Nihayet eola sapımya 
karar verdim. Ayni gece içinde 
Cvabti garp) çetesine meııstıp bir 
kovboy grupuna rastladım. Onlarla 
birlikte ga.rbe yollandım. Şayet m 
la değil de eağa aapaaydım, acaba 
ne gibi ,eyler görecektim, nelerle 
kal'fl}afacaktım, diye 11k mk dtlfil 
nUrtmı. 

Bob Tidboll, .,en ve filozofça bir 
gWilfle: 

- Kanaatimce .-fa da aapsaydm 
tutacağm yol yine bu olacaktı. de 
di. Mesele tu veya bu yolu seçmek 
te değildir; meeele bizim içimizde 
bulunan ve bizi şu veya bu yolu seç 
ınlye eevkeden oevherdedir. 

AkuJa Dodson ayaia kalkb ve 
bir ağaca dayanarak ldeta acıklı biı 
Be8le: 

- Bob. dedi. ~ ePnin bevıtrir ava 
~ı kmnaavdı Cok fVf olacaktı .. 
~·n nmın 8'nıfhn1 ln""Rmuı için 
"ok ~v vermiv,. raF.T fd;m. 

Boh ılt11 hu fikre iıııttrak etti: 
- Ben de. dedi. ben de çok sey 

veraniye razı idim. Zavallı iyi bir 
beygirdi, Fakat galiba senin Boli 
var iklınizi götUremivecek!. Onun 
tc:tn biı hemen yollanalmı. Ben şu 
paraJan yine torbaya yerleefueyim 
ve yol'analnn. 

Bolivar iki Kişiyi 
Çekemez! 

Bob 'l'idbo11 yere efildt ve parala 
rı torbanın fcfne doldurarak torba 
nm ahnu 11kt sılnva bailadı. Ba 
şnu yuka" kaldtrdnb zamatı ilk gö 
ztlne earı>an sev. alnma doin.r ~ev 
n1mi~ olıu, A.lmla Dod.snnun iri çap 
bıki bUytik tabancası oldu: 

B "" tnntarak~ - Bmık ~fmdf pka etmeyi. 
l"di. Biı buradan hemen uzakla~ 

n'llvn.. velkenleri fayrap etmiye 
mecburuz. 

Akuta Dodson btıynk bir ciddi 
yetle: 

- Rahat dur, dedt Al'ttk l!le'n bir 

"'•ha yelkenleri fRyrap edemnsin. 
ı:mtnn acmıama rağmen, içimizden 
ftncak btrtmtmı kurtulmamız ihü 
mali vıır. . BoliVRr f'~k vorgun, onun 
i~n iki kişiyi t&f!Yamaz. 

Bob bUytlk bir sofukkanhlıkla : 
- Akııta. dedi Biz Uc; senedenbe 

ti seninlt' arkadaşhk yapıvoruz. 

tldımizin birden kac; defa havatnnız 
tehlikeye girmişti! .. Ben sana kar 
şı her vakit namuslu davrandım. 

Seni de daima erkek olarak bildim. 

B1n:ok arkad1.1Jlannı en fena zaman 
larmda 51dilrdllitln hakkmda hir 
çok dedikodular duvdum.Jl"akat ben 
bu dedikodulara hi~bir vakit ehem
miyet vermedim. Daha dofrusu bun 
lara inanmadmı. Sayet benimle şa 
ka yapmak lstedivsen. artık klfi •. 
Tabancanı çek: Bolivara atlayıp gi 

delim. Yok pyet bent 61dUrmek ni 
vetlnde ısen. ne duruyoraun? Teti 
fi c;ek ! tnaanm ruhunda ld1lik ol 
mıya göniln !. 

AJmla Dodsonun Y6dnU 'b(lyllk 
bir keder bplach. Derin derin içini 
99kerek: 

- Bi1m_.tn, Bob. dedi, şu senin 
benirln ~· ~len kaza beni ne 
kadar mUteeuir etti! •. 

· Boğazda 

l
························ı Yazan: 

O. Henry 
CeYiren: 

L Tok 

Fakat birdenbire, Dodsonun 
yilzUDU kaphyan keder kay 

boldu. Onun yerine" vahşi bir sertlik 
ve bir hin ;eçtl .. Tıpkı namuslu ev 
""cın ~u. ..... u ;.•C:&•- . • . _ ·~· ... ~il 
ballan liayautıar gibi, onun rWıu da 
ytlztlııUn penceresinde aksetti .. Ha 
kikatte de Bob Tidboll'e bir daha 
yelkeni fayrap etmek ömrllnde kıa 
met oLmadı. 

Akulanm tabancasıdan etrafa ak 
Beden boğuk bir ses bUtün ormanı 

!IDlattı •. Bob\canm olarak yere yu 
varlandı. iki kişiyi taşımak gibi a 

ğır bir mecburiyetten kurtulan Bo 
livar "Gece ekspreai" eoygunculanD 
dan Uc;lbıctlatlnil ku9 gibi uçurdu. 

Akula Dodaon. BoJivarm 117.eriıı 
de dört nr ip giderken. orman ya 
Vat yavq göz1eri önUnden kaybol 
mıya başladı. Akulanm aağ elinde 
durmakta olan revolver. bir koltu 
ğun kıvnlmı, kenan teklini alch 
Oturmakta olduğu eğer ağır bir kU 
maısla örtUJdU Akqla gözlerini ac; 
iı~ı zaman, avaklannın Uzen~ere 
değil, fakat bUvUk blr maaanm ke 
narına dayanmakta olduklarmı gör 
dU. 

B h· l>ttıka tabirle ben IJbe llÖY 
le alSylemek fstlyorum: un 

Stritteki Podeon ve Bekker bank• 
BlllID l&hibi Dodaon, uyandı. uyuk 
lamakta oldufu koltutun yanıbafm 
da, huauat kltl~l Plbodi ayakta du 
ruyor. Efendisini bir ttır!tl uyandır 

Balık Akını 

..... ..,. ............................... .... 
&bit. T1lrulıl n=' fp h .. lıılıı- ..... il ........ ..... ,.... 

maya ceearet eaemıyordu. Pencere 
den eehrin gürWttlail, içeri aJmedl 
yor, odadaki elektrikli vaııtllltıl 

rUn hOfll giden vmıltıaı duyu!Qtr. 
du. Dodson kltiblne danerek: 

- Bımmm.. Plbodl. dedi. (J&ll'ba 
ben uyumueum! •• Hem öyle enfes 
bir rllya gördUm ki.. Sen pm& -
iatfyomm?. 

Kltip : 
Treei ve Vılyama f"ım:uumı&Uf 

Vilyanuı ılmrdi sizi gijrmek lstfyor, 
dedi o. tka, tgrek, Zet meselesini 
balletmiy• retmfl., o bunlarJa bor 
......... ~-~---- Dıı--.rn habl'la-
dmız mı. 

- Evet hatJrlı)'orum. tlugb Jı._ 
Igrek, Zetin tıyatlan nedir? 

- Beheri senen beş dolar. Ser. 
- Şu halde onlan bu fiyatla al-

mı! 

Plbodi barıfoe heyecanlanarUı 
- Sbe bunu batala.tmat 

mecburiyetinde bulunduğum için d 
fbıizi rica ederim Ser. ŞimcU ben 
Vilylıtllll ile konuttum. O ldslD ook 
eski bir arkadatmı'Pla. Dm. Igıek, 
~tin mukadderatı aizin elin*Medlr. 
Vil~m bu tahvilleri ebe dobaa 
bet dolardan aattıfmı herhalde • 
nutmamı"'1DJzdır. Şayet ats bunla 
nn fiyatını, boru flyatmdan. yuf 
75 er dolardan hesaplanamz. VU 
yaDUmı ınabvoldufu glbıdtlr. O. bil 
ttln lllUkadderatmı bu tahvtJlere 
baftamıllltJr Fiyatlar bu nret'e b 
nJıraa. Vllyama, her,eyhıdm maa- .., 
da. oturdufu evi bile utmak ., I' ff 
buriyetiode kalacaktır. f y r; 

Bir an için Dodlıomm ~ .#'' nlıo! bi• ıımlb ve - lılr IDA'/; 
puJadı. Tıpla namualu 89lerlıa pa 4 ~ 
cerelerinden bir an için loert baba ı'1 
haydutıu gibi. onun ruhu da Jlldl 
nUn peneereemde alaıetti: 

- O bunJan eeben ~ abm 
YR mecburdur. eledi. Bollvar iti .. 
fiYf taem.mu:. 

lklnd Kr KOfUlll 

Yann yap1lıyor 
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eşhlır Abukır 
Deniz Muharebesi 
G ihan tarihinde General Bonapa.rt'm Mıırr aeferi ve dola

yı.aile Abukır deniz muharebeai aafhaları kadar inaana 
!ıeyec:an ~eren ve okuyucuya merak sardıran az vaka vardır. Bil-
1'..aa biz Türkler için bu hi.diaelerin ehemmiyeti, ibretli ve acı 
amekler olma.lan aebebile çok fazladır. General H. Emir Er
lciJet, Akdenizdeki egemenlik aavatmın tarihini &ra.flıran bir 
1'zı .ilailesinde ve bilbaua bu müthit deniz muharebeai merin
dt durmuttur. Şimdi sözü General Erkile_t' e veriyoruz: 

11.ıt wuı.an 139 yıl önce, Türki- !~~~,.,..,-, 
u ye imparatorluğunun Ak· Yazan· General ' 

deniz eyaleUerinden birinin bir ko · • ' 
yun.da, o çağın iki rakip bUyük ya- H E ""' ~ 
bancı devletinin donanmaları kı- • mır ~ 
~ca döğilşmiif, bir tarafm ke- i E k , } f ' 
s1iı yenmesile biten bu Belgin sa.- T l le ~ 
'V8.§ın a.aı, Abuicır veya; Türkler ~ 
ve .Mısırlılarca soylendiği ğ'ıöi, A· "~~~ 
ibuhur deniz muharebesi olmuştu. de bulundurmıya muvaffak olmu§ 

O zaman, m. Selinı.in idaresin- tu; bu sa.yede, yllz senedenberi sil 
de, bazı beyhude cılız kalkınma ren harplerle, Fran.sanın •onan· 
hareketleri ile · uketi ıslahat yap- ması ile deniz aşın ticaretini ve 
mak iStiyen imparatorluk, Osman hemen bUtün mUstemlekelerini 
1ı lıahedanının uırlandanberi sü • tahrip veya zaptederek rengin, ge 
regeleıı bilgisiz, sefih, isr8.flı ve niş koloniler ve hadsiz bir servet 
.zulUmlil otokratik hüküm ve idare edinmlşti. 
sinin ıııeşın neticesi olarak, yaban
cılanıı kendi kıyılarında. kendi 
topraklan için sav~asuıa seyir
ci ka}a.Cak ve hatta memnun ola
cak kadar dUtıkiln ve bitkindi. 
Abukır veya Abuhur, Mısır del-

tası laYılannda, lskenderiyenin on 
beş ıııil doğwıunda, eski Kanapas 
1ıaraJ>eslnin yanında, müstahkem 

bir kasa.bacıkla açık bir li
ir adacığın adıdır. lng~ 

izde, yani Hint yolu 
e önemli basunlan 

· yı1lık düşmanlan 
, General .Bonapart 
M18Ira getiren, son do 
Ağuatos 1798 ak§amı 

! ~ ~ ?j i7.e açık demir yerinde, 
Cf # ü keşif ve korunma ted -

i ihmal etmiş bir halde, ya 
ve yaknugtı. 

xvn. yUz yıI-
beri Portekizliler -

lanclalılann ardı m-
el& İngiliz Hint şirke

ile ve sonra resmen ve 
nimına mu.sallat olan ve 

edeki menfaatleri gittikçe 
yUp genitlemekle Fransızlar-

9iddetll bir müstemleke mUca.. 
girişen İngilizler için, 

da, Akdenire, Hin-
oluna, hakim ol

aç ve bir zaru 
· in 1704 te 

izin bil-

. F ransa, bu suretle, yine 
1793 denberi lngiltere 

ile harp durumunda idi. 
BütUn müsteımkeleri elden 
gitmiş, donanması Tulunun 
zaptı esnasında yanmış, tecrübeli 
deniz mürettebatının büyük bir kIS 
mı. ihtilA.l senelerinde garp eyalet 
lerinin isyanı sırasında ölmüştü. 
Bu sebeple, Amiral Nelson, 1798 
de, Fransız donanmasınm artığını 
Abukır yokunda tahrip etmekle, 
Büyük Britanya Akdenizliı rakip-

Aydında 

Kömür 
Sıkıntısı 

Aydm, (TAN) -Son gilnlerde bu
ra.da kömür buhranıı ,iddetıenmiştir. 
Kilosu 10 kuru~ satıldığı halde ko
laylıkla bulunamamaktadır. 

Az miktarda gelen kömürü, kömür 
ciilerin şehir dışında paylaştıkları gö 
rülilyor. 

Vıli.yetin emrile belediye ve or • 
man idareleri kömür işinin halli için 
müşterek tedbirler almıya başlamış· 
tardır. Belediye, Çivrilden bir vagon 
kömür getirterek sattıracaktır. 

Diğer taraftan, halkın sobalarmda 
maden kömUrU yakmıya başaldıklan 
görülmektedir. Fakat kokkömürü 
bulmakta güçlük çeltilliği için, kö • 
mUr sobalannda da odun yakılması 
lizımgeliyor. 

Resmi ve hususi dairelerde Linyit 
kullanılmaktadır. Vakti yerinde ulan 
lar birleşerek Izmirden kok getirtmi 
ye batlamışlardır. Fakat bu, çok pa
h'1ıya mal olmaktadır. Tren yolu gll 
zergrhmdaki tehir ve kasabalarda ma 
den köm.UrU depoJao açılmaaı, hem 

siz bir efendisi olmuş ve bu deniz
de egemenliğini temelleştirmek 

için 1800 de Maltayı ve sonra .Mi
norka adasını, 1878 de Kıbris ve 
nihayet 1882 de, mahalli bir ihti-
18.l hareketini bahane ederek, Mısı 
n işgal etmişti. Çünkü Akdenizde 
lngiltereye başkaldırabilecek bir 
kimse yoktu. Bu pek kxsa hülAsa
dan anlaşılır ki, Günümüze kadar 
devam edebilmiş ve bugün, yeni
den kuvvetlenin bir Akdeniz dev
letinin, yeni şiddetli rekabet ve 
hatta tehditleri karşısında hiç ol· 
mazsa manen sarsıldığına hükmo
lunabilen, lıigilterenin Akdeni?.e 
hakinı olmak işi , 1704 te Cebelütta
rıkm zaptı ile başlamış, 1798 de 
Abukır zaferile Beğitilmiş ve ni
hayet 1882 de Mısırda muvaffakı· 
yetle sona erdirilniişti. lşte bu ya 
zr.da, !ngiliz kıdeminin bu iki asır· 
lık tasarlı ve bilgili uğraşmaları
nın şaheser bir sonucu olan Akde 
niz eğemenliğinde mühim rol oyni 
yan ve neticeleri itibarile cihanşU· 
mul bir önem kazanan Abukır ::le 
niz savaşmm nasıl ve ne gı'bi şart 
tarla vuku bulduğunu, askcıi ve 

. siyasi tesirlerini mütaleadan son 
ra, imkan bulursak diğer yazılar
la da bugünün Akdeniz düğümü
nün arsıuluşal mahiyetini ve bu· 
n~n muhtelif siyasi ve askerl ilke 
(unsur) larla olan irtibat ve mil 
nasebetini, keza muhtemel yeni 
bir cihan harbinin bu~nkU şart· 
lar altında mevzu ve neticelerini 
tetkik edeceliz. 

Uç Kadın 
Öldü, . Biri 
Yaralandı 

Kızılcahamaım (TAN) - Pazar na 
hiyesinin Urencik köyünde üç kadının 
ölümü ve birisinin yaralanmasile ne 
ticelenen bir kaza olmuştur. Tafsilat 
şudur: 

O köyde kireç olmadığı için odalar, 
dağ eteğinden c;ıkanlan bir neVi top 
ra.kla sıvanmaktadır. Toprağın bulun 
duğu yer, kazıla kazıla mağara §ek 
tini almıştır. 

Zeliha, Fatma, Havva, Nazire is 

minde döft kadın, işte buradan sıva 
lık toprak almak üzere kazma sallar 
ken mağara birdenbire çökmüş ve 
dördü de altında kalmışlardır. 

Zeliha, Fatma, Havva ölmüşlerdir. 
Son ikisinin beşer ~ukları vardır. 

Nazire ağır yaralı olarak kurtarıl 
mıştır. 

bu kömürUn kuJlanılması, hem de 
mahrukat ihtiyacmnı giderilmesi için 
faydalı olacaktır. 

Şu garip dünya ı 

Büyük Bir 
Felaket 

Atlatmısız , 
Pariste beynelmilel Astroloğlar 

birliği, geçen teşrinievvelln 30 unda, 
dünyanın ''!.V.1937" istni verilen bir 
seyyare ile çarpışmak tehlikesini at 
!attığı hakkında bir tebliğ neşretmiş 
tir. 

Bu küçük seyyare, Haydelberg Uni 
versitesinde Profesör Reymut tarafın 
dan keşfedilmiş ve "l.V.1937" ismi 
verilmiştir. 

Bir senedenberi bütün dünya astio 
loglan dev&n»ı surette bu seyyare 
nin hayatını inceden inceye tetkik 
etmişler ve her ay "l.V.1937" seyya 
resinin ktirei arza doğru yaklaştığı 

neticesine varmışlardır. Fransız pro 
fesör Bemar, bu seyyarenin hava 
boşluğunda büyük bir astronomik ci 
simden kopan bir parça olduğunu 

söylemiştir. 30 Teşrinievvel 1937 ta 
rihinde seyyare, kUrei arza 1,160,ooo 
kilometre yaklaşmıştır. Eğer, seyya 
renin 'yaklaşması 10 saat sonra vuku 
bulsaymış ve dünya da ayni müddet 
zarfında seyyareye doğru yaklaşmak 
ta geç kalmasaymış muhakkak su 
rette bir çarpı§ma olacakmış. 

Bu takdirde, Fransız ve Ingiliz as 
troloji alimlerinin iddiasına göre, kil 
rei arzm sathı, 10 kilometreden 20 
kilometreye kadar çatlayacaktı. Bu 
sahalara tesadüf eden bütün ~ehir 
ve kasabalar yerin dibine geçecekti. 
Denizler. taşarak 50 kilometre geniş 
liğindeki araziyi f!\tlar basacaktı. Ar 
zın mihveri de eğrilerek dUnyanm 
muntazam mihveri eğrilerek dünya 
nm muntazam hareketi bozulacaktt. 
Yalnız bir tesadüf eseri olarak dün 
ya. bu felaketten kurtulmuş oldu. 

Fakat ayni alimlerin söylediklerine 
göre, dünya, her za.man bu J?ibi tebli 
kelere mR.rtız kalabilir. Çünki.i arznnı 
zın etrafmda pek çok astronımik ci 
simler dolaşınaktadrr. 

• 
Radyo ile hakaret 

Varşovada. bugünlerde çok garip 
bir dava görUlmektedir. Bu, Ad'iye 
tarihinde şimdiye kadar hiç rastlan 
mamış bir hakaret davasıdır. Polon 
yalı edip ve şair Stanislav Şvaytser. 
şiirlerinin radyoda okunması için. bir 
!<itabını Varşova radyosuna vermiş 
tir. Radyo Spikeri, mikrofon önünde. 
bu şifrelerin ruhi hastalık mahsulü 
olduğunu söylemiştir .. Radyoda yapı 
lan bu hakaretten dolayı şair, Spike 
ri düelloya davet etmiş, fakat, teklif 
kabul edilmeyinc.e, Spiker aleyhine 
bir hakaret davası açmıştır. Mahke 
ine, Polonyada, radyo dinlevicilerini 
şahitliğe <;ağırmıştır. Şimdi, Varşova 
da bu hakaret davasmm neticesi bil 
yük bir alaka ile beklenmektedir. 

• 
Bir •ıçan 20 lrank 

Fransanın Şark vilayetleri son u.. 
manlarda sıçanların hücumuna uğra
mıştır. Bu muzır ve kemirici hayvan. 
lar tarla ve bahçelere büyük zarar. 
lar yapmışlardır. Alza.s'ta da Muluz 
kasabasmdan bir tüccar, herşeyi ha. 
rap eden bu sıçanların öldürülmesi 
için pek çok işsizleri angaje etmi§tir. 
Ameleler, öldürdükleri bu sıçanlann 
derilerini tüccara getiriyorlarmış.Deh 
bağhanelerde ve fabrikalarda iglenen 
bu derilerle, eldiven yap:ldığından pi
yasada eldivenlerin fiyatı epey düş. 
müştür. TUccar, öldürülen beher sı. 
çan için 20 şer frank veriyormuş. 

• 
Denize atdan koca 

Nevyorkta, Madam Murlay, va

purda ölen kocasının cesed!nin deni. 
7.e aWdığı iddiasiyle, "Vayt Star,, va 
pur şirketinden 2,5 milyon frank taz

minat istemi§tir. Kocası Tomas Mur

lay akrabaları ile görüşmek için Nev 
yorktan bir vapura binmiş, fakat gi. 
deceği Dublin'e varmadan yolda has 
talanarak ölmüştür. 

Vapur nızamnamesi mucibince ce.. 
sedi denize atılmı§tır. Vapurun kap
tanı, ölüm hadisesini Madam Mur. 
lay'a telgrafla bildirerek teessür be
yan etmiştir. Bunun ti7.erlne Madam 
Murlay, 2,5 milyon franklık bir taz
minat davası açmıştır. 

Birinci Sayfamızdaki Suallerin Cevabı: 

Sanat Meraklısı Zat 
•• 

~~uhittin l'stündağdı 
Eski Eserler Onun "Çıngırlını 
Bağı .. ndaki Arsasına Ta·şınmı~t 

B irinci sayfamızda yazdığı-

1 mız birkaç sual var. Bu su 1 
a1leri birçok vatandaşlara bir müd
dettenberi kendi kendilerine soru
yorlar ve cevaplannı arıyorlardı . 

Biz bu merakı tatmin edebilecek 
vaziyetteyiz: 
Ka.dıköyünden, Beylerbeyi kara 

kolundan, ve KüçUkçekmece canıi
inden çıkan sütunlann hepsi Mu
hiddin Ustündağm Fenerbahçede, 
"Çmgırlmm bağı,,nda bulunan <ı.r· 

sasına taşınmıştır. Birinci sayfa
mızda ve bu sütunlarda neşrettiği 
miz resimler, bir kısmı bUytık bir 
tarihi kıymeti olan eserlerden hep 
sini valinin arsasında toplu bir 
halde gösteriyor. 

Hele Ka.dıköyündeki tarihi sütu 
nun kıymeti büyüktür. Bizanslılar• 
dan evvelki zamana aittir. Kadı -
köy Halk Partisi binası yapılırken 
bundan istifade edilmesi diışünülü 
y ordu. Hatta planda yeri bile ta
sarlanmıştı. 

Bir gün altı çift manda koşul· 
muş bir araba ile sütunun Kadıköy 
sokaklarından geçirildiği görülmüş 

tür. Bir, iki memur, ancak halka 
ait olması lü.znngelen vazife zama 
nın.da bu nakliyata nezaret etm~k 
için emir almışlardı. SU tun; gide 
gide Muhiddin Ustündağın Kala.
mışta "Çmgırlmın bağı,,ndan sa· 
tın aldığı arsada karar kılmıştır. 

S anattan hoşlanmak çok iyi 
bir şeydir. Uzak devirleri 

batıra getiren tarihi eserleri gözö
nünde bulundurmak ta elbette in,. 
ce bir zevktir. Türk kanunlan, 
Türk vatandaşlannın bu sevgi ve 
revki tatmin etmeleri için müzeler 
kurmuştur. Müzelere ait olması la 
.znngelen eserlere şahsi !Surette ta 
sarruf etmek, çok fazla 18.Ubalilik
tir. Böyle bir 18.Ubalilik, bir memu 
run vazife sahasını bir çiftlik gibi 
telakki ettiğine delalet eder. 

Bizce bu gı"bi hareketler memle
ketin umumi bayatı için fena bir 
örnektir. Umumi hayatta görülme 
si temenni edilecek hareketler, u,. 
mumi menfaatler ve haklar üze
rinde titizlik ve şahsi ferağat gös 
teren örnekler olmalıdır. 

Düğünde Yaralama 
Kızıleahamam. <TAN) - Pazar na 

hivesinin Yukan Karaveren köyünde 
düğün yapr1ırken. Mustafa oğlu Meb 
met ve :fastafa oğlu Nuri kıskançlık 
yüzünden kavga etmişler, biribirleri 
ni kama ile tehlikeli surette yarala 
mıalardır: 

- Alın size bin~ 
lerlmlzi elmıek yapaı kt... 8'ı 
yeriz. Hem bu para itı~ 
ken vestiyere bahşiş tok 

Simitlerini bitirlnci; 
mek kokulannı iştah'-' güle 
yediler. Kannlannı t iyice clo 
dolar. Kız şenleıımlştl,nd11: 

- Hadi artık baıowdelim· 
Şu Baloyu pek m~ e 

Ben de giderim. blletsbn diye 
cak değlllerya. Dördümz de 
bir halll .. Tramvay cadeslne 
lar. Çıktım. Sağa saptlar, 
Gittik, gittik. gittik Jala 
Glavanlyi. Bonmarşeyt falsA 
tik. Gele gele tiineHn ta önjne 
'.rlinel karınca yuvası gibl 
do. Vaso: 

- lşte balodakl matmazelter, 
yöler ! dedi 

Kız gülerek sordu: 
- Balo neroef 

Tünel kap15llllll dışmcla '9ka 
delik vardır ki tüneUn ocağm 
len bir sert sıcaklık buradan 
havaya yayılır. Uç arkadıM} 
fışkıran deliğin ağzını çe 
doamuş ayaklanm ısıtın 
ğin etrafında zıplayıp 

başladılar. Ne yazık ki 
la pabuçlarım pek ağırdı. ark 
nn arasma katılıp dansedem 

Bu c1a bir yılbaşı 8.lllS'ldlT. 

Geçmiş zaman olur ld ha)'llll 
yemek kokusu değer. 

Duvardan Çıka 

iskele\ 
Kızılcahamam, (TAN) - B 

on kilometre uzaktaki Ak 
yünde, Gazi oğullan diye 
mail ve Mehmet kardeşler 
larmı tamir ettirdikleri tııra 
lan bir duvarın içinden b 
keleti çıkmıştır. 

30 sene kadar evvel bu 
vUn miufir odası olduğu, 
iaha sonra da amanlık h ~ 
"liğl tesbit edilmiştir. Ka > 
ııin kaybo'duğu hiç h 
Vaktile bir yabancının 
sedi duvar içine sokule...ı
lunmaktadır. 
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dalpsı: Senftmik 
, 18 o: ScnfQ k konser, 16 

d ıaaı: Senfon k ko ıer, Son 
11 2ı,so Nıpoll Floranı 

de ıenfonik kona r 

trova, Prıı vesaire: Valıler ve marılar, 
17,ıS Varıova, Hapishane orkestrası, ı7, 
30 Berlin kısa dalıası: Bando orkestra, 
19 Peıte: Amele koroıu, 19,10 Varıova, 
yeni plilPmuı kııi, 20, Bilkreı: Meniletten 
fokıtrota kadar (orkestra) 20,ıo Llyp 
zıı: Geçit resmı marıtarı, 21 Varıova : 
ı937 ye ait musiki hatıraları, 2ı,os Bllk 
rq Klbik ıalant musikı (sopran, flut. 
orkestra) 22,45 Peıte: Çıg n orkestrası 
(Şarkılı) 22,45 Bukreı: Sıbiccanu orkea 
trası, 23,30 Llypzıg: Gece konserı, 

OPERALAR, OPERETLER 
17 ,ıs Roma kısa dalgB1ı: Karışık ope 

ret musikısı, 20,2S Viyana: Avuıturya o 
peralarmdan, 20,ıo Kolonya: Eski operet 
]erden, 2ı Peıte: (Manfred) ıs mlı muıııki 
li dramatik piyes, 22,ıO B!ıkreı: Opera 
havaları, 23,SO Peıte: Opera orkestrası 
(Mozart, Stefanıal, Stravlnski} 

ODA IUUSIKISİ 
13,15 Roma kısa dalgası: Oda musikisi 

konseri, 19,ıS Bukrcı: Theodoresko kuar 
tetı (Beethoven), 22 Llypzıı: Şarkılı oda 
orkestrası (Respıghi, Zılcher) 22,ıo Vıya 
na, Graz: Sedlak - Vinkler kuarteti ve 
yaylı kentet (Schumann} 

RESITALI~ER 
9,30 Bertin kısa dalıası: Çocuk ıarkıla 

n, 14,4S: Roma kısa dalgası: Italyan halk 
oarkıları, ıs.ıs Bertin kısa dalıası: Stra 
u11'un h lk ıarkılarından, ı8 Peıte: Ke 
man reaitalı, ıs.ıs Varıova: Viyolonsel 
res tali (Bocherini, Bach vs) lS,30 Viya 
na, Gru: Viyolonsel resitali (Pı1ano re 
faka tile) 

Ml.HTELIF 
19,30 Roma k a dalgası: Musikili arap 

ça program, 20,4S Ban: Turkçe haberler 
ve Turk musıkisi, 21,20 Ban: Yunanistan 
için musıkill netriyat, 

, ___ sa.lı, 4.1.19-38 __ .. I 
SENFONiLER 

17,ıS Roma kı a dalgası: Senfonik kon 
ser, 21,20 Bukrc : Senfonık radyo orkes 
trası (Schumann) 22 Varşova: Vilnodan 
Senfonik konser nakli, 

HAFiF KONSERLER 
7,10 Berlin kısa dalgası: Karışık musi 

ki (8 ıs: Devamı) 9,20 Paris Kolonyal : 
Plak musıkisi, 12 Berlin kısa dalgası: 
Halk musıkisi, 13 Hafif musiki (14,lS: 
Devamı) 13,10: Sandu Marku orkc trnsı, 
14,45 Roma kısa dalgası: Karışık musiki 
konseri, 17 Liypzıg: Hafif musiki 17,10 
Bratislava, Bnıno, Praı: Hafif muııki, 
18,15 Varısova: Karısık mandolın musilrisi 
ıs.ıs Bukrcs: Buyilk orkestr~r (pl§.lı: 
la) 18,30 Peşte: Radyo orkestrası (fanta 
zner ve m rşlar), ıs 35 Roma kısa dalga 

sı: Hafif musılci, 19,lS Bukret: Musikide 
çiçek (pllkla) 20,10 Kolonya: Alman mu 
alkisi. (Vıyolonsel, piyano, flut), 20,30 
Vartova: Leh korosu. 20,30 Roma: Bari: 
Orkestra, 20,40: Vıyana: Radyo orkestra 
sı 21 Lliypzig: Milli lspanyol musikisi, 
21,30 Roma, Bari: Karı ık konser, 21,SO 
Florans, Napoli, muhtelıf takımlar 23,10 
Bllkreş: Julea orkestrası, 23,30 Viyana : 
Marşl r (Radetzki) 

OPLRALAR,OPERETLER 

• 
13,15 Roma kısa dalgası: Link opera 

lard n parçalar 19,50 Pe1tc: Huszka'nm 
(G J Baba) ope et, 21 Kolonya : Leo 
Eyıold orkestrası (Opera musikisi) 22 
Roma, Bari: Gıordano'nun (Fedora) opc 
rası. 

ODA MUSIKlSl 
12,15 Roma kısa dalgası: Oda musikisi 

konsen, 17,ıS Varıova: Rimıki - Korsa 

korun kentet eserlerinden: 20,10 Ltypzig 
Ev musıkisi (Uç son asrm eserlerinden) 
20,15 Prag: Triyo (Şarkılı ve mizahi mu 
sıki) 22,3S Peıte: Trıyo konacri, 22,20 
Prag: Pıyanolu kentet, 

RESiTALLER 
10,30 Bedin kısa dalgası: Strıuss'un 

halk şarkılarından. 16,30 Berlin kma dal 
gası: Eduard Gric&'in şarkılarından, 17,ı5 
Berlin kısa dalgası: Tenor tarafmdan ıar 
kılar, l~,15 Roma kısa dalgası: Sopran 
ıarkılı konser, 19,20 Liypzig: Viyolonsel 
ve pıyano sonatları, 20,0S Bıikreş: Subert 
ve Brahms'm ıarkılarmdar 

DANS MUSiKiSİ 
20,0S Bukreı: (Piyanolu caz) 23: V~ 

şova, 23,lS Varşova (Dans ve hafif mu 
aıicı) 23,30 Florans, Napoli, 23,30 Llyp 
ziı. (Hafıf musıki ve dans), Kolonya 

lUUHTELlF 
lSl,30 Roma kısa dalgası: Arapça ma 

sikili program, 20,45 Bari: Turlı:ı;e aozlü 
program, 21,20 Bari: Yunanistan için mu 
sikili program, 22,10 Kolonya: Bui{inlcr 
de njıanlananlar ve evlenenler için qk 
bahisleri (ıarkılı ııirli ve sCSzlil) 

ı_Ç•a-rş-amba, 5. 1.•1•93•8-' 

Sfil..'F'01''1LER 
lS,35 Roma kısa dalpsı: Senfonik kon 

ser, 20,45 Laypzig: Senfonık orkestra ta 
rafmdan (Balet dans ediyor) isimli bir 
süit 22 Roma, Bari: Toni'nin idaresinde 
ıenfonl (Paskini, Haydn, Pratella) 

HAFiF KONSERLER 
7,10 Berlin kısa dalgası: Hafif musiki 

(8,15: Devamı) 9,20 Pariı Kolonyal: Plllı: 
10,45: Keza, 12 Berlin kısa dalgası: Ne 
ıeli konser, 13 Berlin kısa dalgası: Hafif 
musiki, (14,15: Devamı), 13,10 BUkreı : 
Pllk konseri (14,30: Devamı} 13,15 Ro 
ma kısa dalgası: Karqık musiki, 14,15 
Paris Kolonyal: Konser nakli, ı5: Keza, 
ıs.ıs Berlin kısa dalgası: Dinleyicınuı la 
tedıği parçalardan konser, 17 Prag, Brü 
no vesaire: Hafif musiki, ı7,15 Varıova: 
Karııılı: orkestra (Lehar, Heuberger ve 
saire} 18,02 BUkrq: Orotoryumlardan 
ıahneler, ı8,ıO Viyana: Yeni Avusturya 
musikisi, 18,30 Pette: Plak konseri, 19,40 
Peşte: Çigan orkestrası 19,45 Bukreı: Ki 
lise konseri, 20 Florans, Napoli: Şarkılı 
konser (20,2S: Koro) 20,30 Mlllno, Tori 
no: Karı~ık konser, 21 Kolonya: Eski cep 
he arkadaşlarmm bando konseri, 23,30 
Brcslau, Laypzig: Hafif ıece musikiıi, 

OPERALAR,OPER~"'TLER 

9,30 Bedin kısa dalgasn Karıtık opera 
musikisı, 12,lS Roma kısa datcası: Lirık 
operalardan şahne er, 16,ıSRoma kısa dal 
gası: Mascagru'nin (Lamico Fritz) opera 
ıı, 21,20 Peı;te: Musoorgaki'nin (Hovanc 
eina) operasmm ikinci perdesi, 21,30 Bük 
rq: Parıival operaamm üçüncü perdesi, 

22 Milino, Torino kısa dalgası Roma: 
Mussorgski'nin (Chovanı'cina) operaıı, 

RESiTALLER 
10,30 Berlin kısa dalgası: Eduard Gri 

egin ıarkılarmdan, )10,45 Son dort asrm 
halk ıarkılanndan) 16,15 Prag: Dvorakm 
aşk şarkılarından (Piyano refakatile), 18 
ıs Mıltno, Tonno: Sopran tarafından pr 

kılar, 18,lS Varıova: Keman reıitali (Vl 
valdi, Sınding vesaire) 2ı Varıova: Ope 
ralardan havalar, 22 Varfova: Chopin'ın 
eserlerınden piyano resitali, 22,35 Praı : 
Piyano varyansyonları (Mendelssohn -
Bartholdy) 22,35 Florans, Napoli: Eski 
fantazl $arkılar, 

DANS MUSiKiSi 
21,30 Kolonya (Büyük balo musikisi) 

23,10: Floram, NapoU, 23,15: Roma, Ba 
ri (Variyete) 23,30: Vi)rana 

MUllTELD' 
19,30 Roma kısı dalgası: Arapça ma 

ıllı:ill proıram, 20,45 Bari: Sozlll ve mı:ı 
aiklli tUrkçe neıriyıt, 21,20: SözlU ve mu 
ıilı:ili ramca newri:yat, 

1 Perıembe, 6.1.1938 - 1 
SENFONiLER 

13,15 Roma kısa dalgası: Operada ve 
rilecek ıenfonlk konseri kıamen nakil, 
21,05 Prag: Çek filharmonlsl, 

HAFiF KONSENLER 
7 ,10 Bertin kısı dalıııı: Küçük musiki 

parçalarJ (8,15: Devamı) 9,20 Paris Ko 
lonyal: Pllk, 10 Berlln kısa dalpıı: Mu 
sikill ve ıözlU prcıram, 12 Berlin kıaa 
dalıası: Köylü muıikısl, 12,15 Roma kıaa 
dal1a11: Hafif muıiki, 13 Berlin lı:ıaa dal 
cası: Hafif musiki, (14,ı5: De 
vamı) 13,10 Bllkrq Pllk 14,15 
Parla Kolonyal: Konıer nakli, 15: Keza 
16,SO Peıte: Radyo orkeıtrası, 16,SO Os 
trova, Prac: Hafif muıikiıd, 17 Berlin la 
sa dalgası: Kırqık opera parçaları, 18,15 
Roma, Bari: Rlyo dö Jane:vrodan Brezil 
ya musikiıl nakli, 18,15 Millno, Torino 
(Keza} 19,15 BUlı:rq: Orkestra, 20 Flo 
nns, Napoli: Sarkdı musiki, 20,10 Llyp 
zig: Askeri bando, 20,25 Biıkreı: Mando 
lin orkestrası, 20,2S Floranı, Napoli, 
Halk musikisi, 20,30 Roma, Bari, karqık 
musiki, 21,15 BUkreı: Radyo orkeıtra•ı. 
21,30 Roma, Bari: Karışık muıiki, 21,30 
Napoli, Floranı: Yarmı uat keman ve or 
kcstra (Mozart, Paganini) 22,4S BUkre$ 
Motoi orkestrası, 23,30 Peşte: Seyriısefer 
bandosu, 23,30 Laypziı: Hafif musiki 
(Stütgart, Kolonya: Keza) 

OPERALAR, OPERETLER 
11 Berlin kısa dalpıı: Zar iınd Zımmer 

mann operasından sahneler, 14,45 Roma 
kısa dalgası: Lirik opera musikisi, 1S,3S 
Roma k11a dalıası: (Trovatore operası) 
21,55 Llypziı: Rossinl'nin (Italyan kızı 
Cezairde} operası, 21 Varıova: (Dansöz 
Fanni) iııimli opera, 22 Milino, Torino, 
Roma kısa dalgB11: Mazzemarello isimli 
operet piyesi, 

QDA MUSlKISt 
9,30 Berlin kısa dalıası: Triyo (Haydn) 

%3,0S Vareova: Trlyo (Çaykovski) 
RESITALI~ER • 

115,15 Berlin krsa dalgası: Schubert'ten 
piyano muıikisi, 17,15 Roma kısa dalgası 
Halk ıırkıları, 17,lS Varıova: Piyano 
solo (Chopin, Maniusco, vesaire) 17,40 
Peşte: Flüt resitali (Macar operaların 
dan) 20 Biıkreı: Sarkllar, 20 Pe§te: Ma 
car ıarkıları (Çigan orkcstrşsı re!akatile) 
22.05 Peşte. Piyano sonatlar\ (Beetho 
ven) 

DANS MU$1KISI 
lS,02: Bukreı lS,10: Varıova (Plilda) 

18,30: Peşte, 19 BUkreş (Şarkılı dans ha 
vaları) 

MUll'.l'ELIF 
lP,30 Roma kıaa. dalgası: Arapça musi 

kili nqriyat. 20,4S Bari: Türkçe muıildli 
program, 21,20 Bari: Rumca musikili 
program 

1 Cuma, 1. 1. 1•93•8--.1 

SENFONiLER 
12,15 Roma kısa dalgası: Operada ve 

rilecek ıenfoniyi nakil, 21,05: Vırıova : 
Senfon k konser, 22 Millno, Torino, Ro 
ma kısa dalıası: Senfonik konser (Pal 
siello, Respighi) 

HAFiF KONSERijER 
7,10 Berlin kısa dalgası: Karışık hava 

lar (8,15: Devamı) 9,20 Parıs Kolonyal : 

Yazan: 
ALI RIZA SEYFi Ak DENiZ KAPLANLAR/ 

a dayamıs nla 
da şimdiden 

gözönünde tuta19 ~'fi 
aktayız. ')· • 

d"den iki sene ;:~·~1 
akıllarm.ı yoranıa# ~ 

ayını... \:/.o 
arandos Tekrar ~~ 
ureı• Baıladı ~ 
evvel Amerikada bir ot°'J.~e ~ ~ ~?; 
ı geçirdiğini ve muva.kkaf 6~" : 

için hastaneye yattığını bil ~~~<-
Istanbullu güreşçi Jim Sa- ~~t
leşerek hastaneden çıkmış l~e'- (J' 

\>" ·:< ·< IJ, 
neden ~ıktıktan sonra tek· eti e'-"I> -...tt'tJ 

.· A 'll"· 
lara başlryan Sarandos ge· ar~..:. ~ • 

lman gUreŞ<;ielrinden Her bir ' it~ ı banclırası taşıyan bütün gemilerden 
s Ancelosta karşılaşmış kara~ IJııJ, 

· mağlf1p etmiye muvaffak nn~ 'd 4ı yükseldi. Her taraf inliyordu, Ses-
tak b r.n;/· ' devam etti. Gemılenn üzerindeki 

sinema artistleri Saran.
ınaçmı alAka ile takip et-

me 
ile Zıplıyorlar, hopluyorlar, yerlerin-

rıJ,, llJııı. l 
<Ilı-et\ hak vermek IA.ztmdı. ÇUnkU, kil

protestanlık için hayat demek olan 
~ fer .. tatlı ve ooeturan zafer!. 

Fakat, bir ihtimal daha vardı. Dil f}manm geri dönmesi de mUmkUn id!. 
Bunun için tedbir alma.k lA.zımdı. Onun içindir ki Ingiliz amirali, onlan 
elinden geldiği kadar göziyle takip etmek, izini kaybetmemek istiyordu. 

Anungur kalyonu ve İngilizler 5 7 inci arz derecesinde artık İspanyol 
larm peşini bıraktılar. Onlan "fırt malı Şimal denizi,, nin merhametsiz 
vahşi pençesine bırakarak cenuba d oğru döndüler.. gittikçe gemilerden 
uzakla ~rlardı. Tekneler, uzakta, ufukta mUrtesemler yaparak gözden 
kayboLmak Uzere idi. Denizin beyaz k öoUklU dalgalan, R"emilerl saklamak 
ister gibi, gittikçe şahlanıyordu. 

Baş, diş, nezle, 

Plllt, 9,30 Berlin kıaa dalg&11: Aıkert 
konser, ı0,4S: Berlin kısa dalgaıı: Halk 
musıkiıl 13 Paris kolonlyal: Pariı 
13 Berlin kısa dalgaaı hafif 
muıukl (14,ıS: Devamı) 13,10 Bükret 
musıkl 16,15 Brilno, Prag vesaire: Hafif 
muıikl, l6,4S Berlin kısa dalguı: Muıikl 
li ve sözlU ıcn proıram, 17,lS Roma kıaa 
dalcaaı: Kar~1ık konser, 17,15 Varıova: 
Koro havaları 18,02: Bükreı: Tandin or 
keıtrası (19,ıS: Konserin devamı) 18,10 
BUkreı: Radyo orkestrası, 18,30 Gru, Vi 
yana: Konser, 19,10 Varıova: Karqık or 
keıtra, 19,30 BUkrq: Pllk, 20,10 Kolon 
ya: Berlioz, Dvorak, J Strau11, 20,25 Flo 
raıu, Napoll, Yeni pllk repertuvarından, 
20,30 Millno, Torino: Karqık mu 
siki 20,35 Varşova karışık orkestra 
2l Leypzig: Muhtelif milletlerin düfün 
musikisi, 21 Kolonya: Orkestra. sopran. 
keman, 21,30 Florans, Napoli, ııhne mu 
sikisi, 21,30 Roma, Bari: Karışık muılki 
(Millno, Torino: Keza). 23,30 Peıte: Ci 
gan orkestrası, 

OPERALAR,OPERE.'TLER 
12 Berlin kısa dalgası: Franz Suppenin 

eserlerinden operet musikisi, 13,15 Roma 
kısa dalgası: (Trovatore) operaıı ıs.ıs 
Berlin kısa dalıası: (Zar und Zimmer 
rnann} operasından parçalar, 20,15 Blik 
reş: Vagnerin (Meistersinger von Nüm 
bcrı) operası, 20,15 Praı, Bratislava : 
Operet akıamı, 20,SS Peıte: Vagnerin 
(Die Valküre) operasmm 2 ve 3 perdeleri 
2ı,55 Prıı: Rus operetleri muıik ili, 22 
Roma, Bari: Fucile'nin (Baron Karga} 
lslınJi operet, 

ODA MUSiKiSi 
11,ıs Bertin kısa dalgası: KUçük oda 

musikisi konaeri, lS,15 Varıova: Leh oda 
musıki (Triyo) 20,10 Lliypzig: Yeni ev 

musikisi (Sopran, ıılyano, keman, viyolon 
•el) 22,10 Kolonya: Piyano ve kemanla 
oda ve ev musikisi (Bach, Schubert, Haı 
ıe) 

RESl'.l'ALI .• :ER 
10,30 Berlin kıaa dalgası: Ballad ve rap 

sodiler (Brahms) ll,4S Berlin kısa dal 
gası: Franz Schubert'in piyano eserlerin 
den 16,SO Berlin kısı dalgası: .Şarkıle.r 
\6opran) ıs,3 Ro;fıa lr.rııa. .d'!.l~ıı!lt JtA]yan 
halk ıarkıları '20 Florans, Napoli, şarkı ve 
karqık konser, 20 Viyana Gru, Viyana 
prkılan (Orkestra refıkatile), 

DANS llUSlKISl 
23, Floranı, Napoli (23,30: Keu), 23, 

20: Viyana, 23,3S : Llypzig (Danı ve ha 
fif musiki) 24,05: Pe~te; 24,ıS: Milino, 
Torino, 

MUHTELiF 
19,30 Roma kısa dalgası: Arapça sözlü 

ve musikili program, 20.45 Bari: Türkçe 
haberler ve çocuklar ıçin aCSzler, 21,20 Ba 
ri: Rumca haberler ve musiki, 
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SENFONiLER 

19,15 Bilkreş: Senfonik konser 
HAFU'KONSERLER 

7,10 Bertin kısa dalgası: Haftasonu kon 
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grip, romatizma 
keıer. 

ıerl (8,15: (Devamı) 9,20 Pır11 Kolota 
yal: Plik, 10 Berlin knı dalgası. Dane 
muıikiıi, 13 J>arlı Kolonyal: Plik, 
Berlin kısa datıaaı. Hıfıf mus kı (14 1 
Devamı) 13,10 Billı:reı: Pllklı ıa k tıbl 
ları (14,25: Devamı) ıs.ıs Be~ 
dalıaaı: Askeri bando, 16,15 Ostr ~ 
no, Prag: Hafıf musiki ı 7 H: rü 
Llypzig, Breslau, Sopran, tene. 1 .~rı, 
veıalre, 17,40 Varfova: Pi. 11 ~fon 
(ı8,1S: Keza), 18,0S Bukreı: ~uı ıl 
telif milletlerin köylil danslania mub 
te: Çlıan havaları, 18,3S Roma 1 Pq 
gası: Karqık konser, 19,lS Lty8&1 
Mandolin ve armon k muslkisı, 19,15 \ 
ıova: Çıgın heyetJ 20,ıo Llypzıı· P 
konıerl, 20,10 Viyana: Asker bando 
20,20 Prag: Keza, 20,30 Roma, Bar 
Karışık musiki (Milino, Torino ket 
20,35 Vıyana, Graz: Şrammel ve Ma 
orkestraları, 21 Kolonya: Orkestra tew 
sopran, saksofon, Bat-bariton, arma 
21 Varıova: Karışık konıer, 21,30 Re 
Bari: Ka~ık musiki (Millint>, T"'ri a.ı 
ta) 22,4S Bükreş: Hafif musiki nakli, 2S 
Roma, Bari: Kan§ık konser, 23,10 Peıt 
Uvertur, vals ve operet musikisi, 23,30 
Prag: Operet, vals ve fantazller, 

OPERALAR, OPERETLER 
12,ıs Roma kıea dalgaaı: Mascagnl'nfıl 

(L'Amlco Fritz) operası, H 4S Roma 111 
ııa dalgası: (Trovatore) operası, ı6 

Bertin ima dalgaaı: Operet mas il 
(Franz Silppe) 21,30 Florana, Nıp0li 
Leo Fall'in (Istanbul aülu) isimli opere 
22 Mltlno, Torlno, Roma kısa dal atı: 
Zandonal'in (Ekebu'run suvrial) iai..ıt 
operet, 

ODA MUSiKiSi 
17,15 Roma kısa dalgası: Oda ınusikti 

konseri, 19,25 Viyana: Ev musikisi, 
RESiTALLER 

13,15 Roma kısa dalgası: Saıkllr al 
yan musikisi, 16,30 Bcrlin kısıı dalıtsı: 
Brahms'ın ba11ad ve Rapsodıleri (Pıyaııo) 
18,15 Milino, Torlno : Pıyano kanseri, 
20 Florans, Napoli: Şarkılı konser, 20,25 
Bükreş: Piyano resitali (Beethoveıs. 

Brahms, Debussy) 22,4S Viyana: Vıyolotl 
sel rcaitalı (Plyar.o hfitfttlle) 1 

DANS ~ıusmısı 
18,lS; Roma, Bari, -;19,50 Peıte ,• 

Bukreş, 22 Llypzig, .23: Varşova, 23,31 
Bcrlln, Kolonya (Hans Bund orkeatra1s) 
23,30 Napoli, Florans, 

MUHTELiF 
19,30 Roma ima dalgası: Arapça Jsa. 

herler ve muaiki 20,4S Bari: Türkçe rssil 
sahabe ve musiki, 21,20 Bari: Rumca ~ 
bcr ve musiki 

M ..• d 1 
uı e. 

Herkesin hasretle beklediği hali9 
koyun sütünden mamul 

EKSINOZLU ALl HALiT 

YOGURDU 
gelmeğe ba§lamt§tır. Her yerden 
isteyiniz. Deposu, Istanbul Balık 

1 pazan, Taşçılar, No 29 
Tel: 23612 mll!~llllJ 

Re11amı 

MON1F FE. 

Fakat, tam bu sırada, çıkan korlr um"R""""""~-
gUçleştirmişti. Tekneler suyun Ustüıı de 
başladı. Yola devam etmek imklnSJ :t, 

Ingiliz donanması yapacafı işi der haı 
idi. Kaybedilecek faz a vakit yoktu · b..,.· r---.._~111 
sı Harviç limanına kapağı otı N iha~= 

Bayram reis, Harviç limanmda, Jn &itidt;-===-=== 
rek tekrar Santa Katerin&'nm petfıı e dtl.f.n: 8. SALIM 
rak ilerlivordu ~ M tbaası 


