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Dun' Tenkit Edildi "ADEMi MÜDAHALE,, SiYASETi 
ispanyadaki Ecnebi Askerler 
Çekilmezse ln9iltere, Fransa 

Ordu Bugün Muhteşem 
Bir Geçit Resmi Yapacak 

Kati Harekete Geçecekler 
İngilterenin-1 

Eski Bir 
Hatası 

Mareşahn Reisliğinde Yapılan Toplantıda, 
Manevranın Çok Güzel Başarıldığı Tesbit Edildi 

~hmet Emin YALMAN 
•• 
U rdün ile Suudi Arabistan 

aruındaki huduttan an
latılmaz haberler geliyor. Bu hu
dut üzerinde asker toplanmıf. 
Gerginlik vannıf, harp bekleni
yormuf .•. 

Hep Roma ve Bertin kaynak
larından gelen bu haberlerde, 
iki komtu Arap milleti arasında 
husumet uyandıran sebeplere da
ir kati malumat yoktur· 

iki Devlet Anlastı 
' ilk iş Olarak ispanyaya 

Ait Balear Adaları Üç Delet 
Tarafından işgal Edilecek 

Londra, 14 (TAN) _İngiltere ka 
binesinin dünkü toplantısı neticesinde 
"ademi müdahale,, kom.itesine son bir 
fırsat verilmesi kararlaştırılmıştır. 
Bu son fırsat için komite derhal top
l~~t~~~- ça~rılacak ve İspanyadaki 
gonullulen geri çekmek meselesini 
hallet?1ek işini konuşacaktır. 

lngıltere ile Fransa arasında ka -
rarlaştınlan iki mühim nokta şudur: 

"Ademi müdahale,, komitesine a
demi müdahale siyasetinın tatbiki 
için fırsat ve imkan vermek. 

Ortada yalnız şu müsbet noktaya 
tesadüf ediliyor: Suudi Arabistan, Fi 
listinin taksimine razı değildir. Hal
buki Filistinde Araplara kalacak ara,. 
zinin Şarki Ürdün He birleşmesine da 
ir ortada bir proje vardır. İşte İbnis-
auut, bu projenin önüne geçmek hlti
yor. Ürdün hududunda bu maksatla 
bir askeri teh<lit hareketi hazı:rladı-

İkincisi: "ademi müdahale,, komi
tesi buna imkan bulmadığı takdirde 
İspanyada bugünkü vaziyete taham
mül edilemiyeceği hususunda :tngilte 
re ile Fransa arasındaki anlaşma da
iresinde harekete geçmek. 

Manevra esnasında harekat harita üzerinde tetkik ediliyor 

su~cı. .UJ.ilUütı.uı••W '==? ....... ~"''111 ... 

F Uiet:bı ~lealnden dolayı A
rap lleınllıde bir aı 

ğunu zaten b"l" g eyan oldu 
ı ıyoruz. Bu 1 :Akdenizin yeni bir kö . ga eyanın 

gın çıkaracak b" şesınde yan-
ır §ekle · · 

yıtsızca karşılanacak b. gı:m_esı, ka-
yılamaz. ır hadise sa-

Bizim, dünyanın h 
le Akdenizde b er Yerinde ve he-
runmasına büYU~rışk 1~ ve isti+krarm ko 
dı 1 bır a1· k r. ngiltereYi b a amız var-
yakın ve saınirn~ ~anş yolunda çok 
Bundan bııok b·· ~.ır dost biliyonız. · ·ı·- · ~ a utun A :., . ıyı ıgıni istiy rap cuemınin 
rabistana georkuz

0
ve gerek Suudi Ar 

. • re rd"" 
hstine canda d une ve gerek Fi-

Bütün bu :os~stluk besliyoruz. 
laşmamaz.ııkl arırnız arasında an-

··t ar bulunm . mu eessir eder B ası, bızi çok 
mazlıklar suı · u Yolda anlaşma-
nu"" nd . arı bulan.-1-r Gö" l .. e sıs pe d u.ın . z er o-
karıştırına k vr elen kurar. Dünyayı 

e SUlh"" 
lere fırsatlar h U bozmak istiyen 

A k .. azırlar. 
çı soyliyer . 

le istidatlar ha 
1~. kı Akdenizde böy

yı en evveı ln .ş~osterınesinden dola
memek elde f ~1~ s_iYasetini tenkit et 
aevdiğirniz ve :@dıı:; Bu tenkit, çok 
zı her işte U •. aydıgınıız dostıanmı
mek arzusu ~un ve rnükemmel gör-

lngilizler ~-an d~ğmaktadır. 
de rnutıaka 1

.: ~akikati günün birin
ra da Vazi g~rurler. Gördükten son 
tedb' · Yetın icap ett· eli - · d • ırı rnuu k ır gı ogru 
alırlar. F k a a son haddine kadar 

.. a at ln ·u runceye kad g. zler hakikati gö-
esnada da t ar ~peyce vakit geçer. Bu 
ihtilatlar baers._l§ler olmasına ve fena 
ima ihti şgostermesine elbette da-

ma1 vardır 

Bu vaziyete son vermek hususun
da iki taraf arasında hiçbir ihtilaf 
yoktur. 

Aaemı~üda.haJ"- · .~ Bul!Un F-nsa kabinesi toplanm.ts 
VP. Lnnil .... -'ndprll,,._1' ---~~.n>-

JCeııı ıngıuz ı..orau rinde ittifak ne karar vermiştir. FraD 
Plymouth (Arkası ıo oocuda) 

italyaya Karşı Tedbir! 

Mısırın Emniyeti için 
Kararlar Veriliyor 

ltalya, Garp Trablusunda 60 Bin 
Askeri Niçin Tahşit Etmiş? 

Yeni Kuvvetler de Gönd~riliyor 

Emniyeti mevzuu bahaolan Mıaırdan bir parça: 
Süvey, Kanalı 

İ ~~ı~le~n yabancı bir muhite Kahire, 14 (TAN) - lngiltere Bah El - Ehram gazetesi, yarın (bugün) 
melerinin akıkatleri derhal göreme- riye Nazırı Mister Duff : Cooper bu. Iskenderiyede yapılacak aske~-~~:~ 
giliı ken _sebebi çok basittir: Blr tn- gün Iskenderiyeye gelmış ve .orada, lantıya dair bu maltlınatı ve 1

• • 

nazik dı rnernleketinde dünyanın en tngilterenin Akdeniz kuvvetlerı an;ıi. sonra bunun büyük bir eheınınıyetı 

Aydın, 14 (Hususi surette giden 
arkadaşımız bildiriyor) - Büyük E
ge manevrasını tam bir muvaffakıyet 
le bitiren kahraman Mehmetçikler, 
bu2"iinU {dün l istirahatle geçiriyor-
ıc.... '1...1' .. uilc\ıç .oh!d lu.u . .c.t ~vltı. \21ı.-ı." •"" 

neşelidir. Yarın (bugün) öğleden son 
ra Germencikte yapılacak olan geçit 
resmi, çok muhteşem olacaktır. 

Manevralara iştirak eden kıtaat, 
Germenciğe gelmek üzere yola çık
mıştır. Kıtaat 28 saatlik yürüyüşten 
sonra Germencikte toplanacaklardır. 
Hazırlanan tribünlerde davetliler 

bulunacaktır. Halkımızın geçidi kolay 
ca seyretmesi için tertibat alınmıştır. 
Egenin en uzak köşelerinden geçit 

(Arkası 10 oocuda) 

Türk · Elen 
Is Birliği 
Etrafında 

Atina, 14 (A.A.) - Atina ajansı 
bildiriyor: 

Türk - Elen iş birliği hakkında 
Başvekil B. Metaksas'ın dünkü be
yanatı etrafında yazılar yazan gaze
tele.r, bu beyanatın, verilen bir sözün 
yenne getirilmiş olması keyfiyetini 
bildirdiğini kaydeylemektedirler. 

Gazeteler eliyorlar ki: 
"B. Metaksas, Elen milletine, da

hiU emniyetten sonra harici emniyet 
v~ad~tmişti. BaşvekB, bugün, bu em 
nıyetin elde bulunduğuna dair temi -
nat vermektedir. Bunda hiçbir tehdit 
yotkur, zira, azimkarlık, tahrik.kar
lık demek dtğildir. Bu, Balkan An
tantı çerçevesi dahilinde, Yunanistan 
v~ Türkiyenin, yaklaşmalarının daha 
b~dayetinde çizdikleri yoldan bir sa
nıye bile inhiraf etmediklerinin bil
dirilmes·dir l .,, 

t"t •• , ••• .__,,_, 

son ha en. efendi adamıdır. Tevazuun rali Deadlyfound ile buluşmuştu~. Cu- haiz olduğunu da yazıyor. . . 
parat dd !1e kadar gider. Fakat lm- ma sabahı (bu sabah) Iskenderıyede Le Dourse Egyptien gazeteSl de lÇ- Maske ve Ruh 
hali . orlugun nüfuz dairesi içinde a- General George Way ve General Mac. timam bilhassa Italya tarafından alı- B 

sı An ı ' · · b' 1 · yapıldı üyu""k k- H l"d Ed" 
t . g o-Sakson olmıyan bir muhi Lean'm iştiraki ile mühım ır as teri nan tedbirlere mukabele içm - sanat ar a ı e ıp 
e gıdin d k · United M--1-sil" ce derhal başka bir adam ke- toplantı yapılacaktır. Bun ~n . ma - ğnu apaçık yazıyor. Jngilız_ . "-Ke ve Ruh isimli en yeni 
k~r. ~~~ta bir nikap takar. Yerli hal- sat, Akdenizde şimdiki vazıyetı tet- Press'in Iskenderiyeden aldıgı bır ha- eserini bu hafta çıkan (Yedi
h ·b· gozunde nlifuz ve hakimiyet sa- kik etmek, ayni zamanda Italyanın bere göre, Mısır kıtaatmda Trablus gün) de netre bqladı. Bu em-

f ı 1 kalrnayı; arada büyük bir~ 1rablusgarpta yaptığı askeri tahşi- hududuna doğru mühiın hareketler l · 
e rnuh f · t' · · t d nl rde asker aa sız eıeri takip etmenizi hara-. a aza etmiye bağlı • ~ ca.ta lt:arşı Mısırın emnıye ı ıçın e - görülmektedir. Son gü e 
~un ıçtn Yerli halkla ka mSJctır. Şimdiki halde Italya, ve harp levazımı dolu birçok ka~yon retle tavsiye ederiz. Bugün bü-
b~rla dost olmaz. Kenqi fen 1 arp Trablusunda 60,000 asker bu- kollan Trablus hududu istikaınetınde tün müvezzilerden Y edigün ara-
ır muhit içinde hapseder. 'İdare c dır. Italya- Habeş har. Dekbar köyünden geçmiştir. Bu kol- Ymız. 

lecek nıuhit hakkındaki ma_..... a buraya gönderilen asker Jardan biri" 140 ---daD mttrek- ,,..._.._..._...._.._ ............... ..._ 
_ ~\ rJI WU.T- - b,U._............-:S......_._ 

(Arkası 10 .. ~ - yo.kan bundan ibaretti. kepti. 

Hava harekatı takip ıedüirken 

Asyanın iptidai Kabileleri 
Arasında Dolaşan Bir Kadın -

Isviçreli Bayan Maillar 
Memleket.mize Geldi 

Dlln matbaamıza çok dikkate d 
ğer bir ziyaretçi geleli: As yanın 
beğinden Istanbula gelen meşhur 
yan Ella Maillart ... 

Bu cesur lsviçreli genç kız, 193 
senesindenberi Asyayı muhtelif is 
kametlerde kanş karış dolaşmış 
Çok eski asırlarda olduğu gibi yaş 
yan milyonlarca insanın hayatını 
raştırmış, kitaplar yazmış, bu kita 
lar da bütün dünya lisanlarına te 
cüme edilmiştir. 
Karşımıza oturur oturmaz ara 

bir düello ba§ladı. Misafirimiz . . ' 
bınden bır defter çıkararak Tür 
yeye dair bir Fransız gazetesine 
zacağı yazılar için sualler sormağa 
notlar almağa hazırlandı. Biz de 

Bayan Maillart'ın Matbaamız. yanm içerilerinden haberler aim 
da çekilen bir reımi istiyorduk. Sonra bu genç kızın se 

_____________ lerdenberi ne gibi bir saikle son 

Kliring Hesapları 
ve Krediler 

lktısat Vekaleti, Kil.ring hesaplan 
ve kredili alışverişler hakkında, yeni 
malôınat vermektedir. Bu hususta 
bop dokuzuncu sayfada tafsilit 
vardır. 

meşakkatlere katlandığını anlam 
merak ediyorduk. 

Dk fırsatta sorduk: 
- Asyadaki seyahatlerinizi 

maksatla yaptınız? 
- Düşündüm ki dünya değişiy: 

Bir gün gelecek ki insanlann he 
biribirine benziyecek. Hlll eeki 
!ardaki hayatını geçiren, tayyare, 

(Arkası 10 uncuda 
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TATLIC AL 
MAHALLEBlclLER 
MUKtEREM. iNSANLARDIR. 
llkönc,e kin1in aklma gelil! ort. 

) a attı) sa .. tatlıcı ve mahallebici 
e ıafı ara~ ıp bulmalı, ve o mes
le .. -taşlarrımı he~ kelini, Galata. k~ · 
lesinHı tepesine dikmeli. 

Bumun dalfa doğrusu şudur: Ke- . 
&esi dar, sıhhatini arar, vatan eko· ' 
nomisini tiollar vatandaşlar bira
ra~ a geı:ı) tin he~ keli lsfunbul ha
linin ortası:ıa diknıoll. 

O ne parlak tiuluşttır öyle! 
Ealidlm meşltuı:, Bil.~· lfor1lao, 

bu aılkışi8mım Ü8fülle alip öenim· 
&elDMİn.: da. i~ lbllaııtucılı~ 

dôkttiı. 

a. bdthıdiuıla malinJlebfoilA~ 

de• baılbtediyor.wn, işin asıl lialim
mallbııaı onlilr.dır. anhtjµn ''~sı 
dü ... 

saliiei öwtdt ffD uaao çoııö111. S.Uıi 
~I ~ blaıuk. Sülliıi ttuıeyağı illt 
uhidi ~ safti~ 9ilk 
C~dh •• !IMicl fur. ~ktnrelülı. 

mi<J) ~w ıMl.!Rilinüt lllllhallPbi 
mi ~?'Edilme airialoiiıdim süt 
liç lali i8CU9ia'!' :..iiıll Homır.un• 

da-~ maumıdila ttıwulitıiii.'Mi 

smı lııadina\Je ç~t'IPa bunla
ra genel saF,;lık namına ibirer te§ek
kt» •ekiubu yazmalı)~•. 
•r deia uıeul""" Uilu111111clan ee 

nıi&·etin 9ibin Wr dentkie miikem 
mel bir karşılık veriyor,, Hayatı u
ctltlla4ıMa eewtiıyeU,, ~~~Ui ~zgifliz 
kiğıt üe~ ~.-çim 1-remi ve fi. 
yM ista~eri ilQ'du~ bun 
la.ra ılyaışgp akıl :ftkir öğrenmeli. 

Bir de.fit kultanthklart hep yeril. 
Ş6kft y• \awu yerli, pirin~ yer. 
11. l?it y, ..... \balnlltdaa da milli 
HmtMt-atnnw ~ yardım edl 
y,ol!IBlt. 

- '- _,., ...,..ıekete blr
taaam '*16 lkamtçılardan daha 
-.+•h.. .... ytise bin ka
'CllP ah~ ~- ederler. ister 
im ki Mlııllililı MM httJdll.tl ve mR· 
bit .. ıt;"?sdınrl iti• elpen~ dl. 

·-·· -! Si' t ah- - ki hall f'krayete 
göalt 111* ,,....,_. - clıevlettm 

ÜBt8' ..... ıtı.. Wi!J..-ler. hteme
dlldiılıtil.. Wd sb Mlıan ne ma. 
l&iıa. 

mğiilötll9iia'!'TRli ~. dipm ft"a" .. il t - eeuf!ll hl!: 
dası pltmht1t ıudb, klnll. tttdlıô ~"· bü!-~eii ,. ...... ._,eans, kon 
ta<Aıı aır olu,oır - !IMlfijtiumuli mı 3'?fe ...... Uımeyt brllt etmealt!r. 
ha1m11 i ~ öıdt !aMl4 elimekı. 
ka*'P mi i8hlll'Jiile'Tol8aı liaplaı- ......_alırlar, pişirirler, ucma 

sdartw. ae vugiliHi -ve bul ball 
na ~,md8114 Gli9a<1mı o-Jqpıt. 
da• ~m mır.mdaar. ..a mcmm baPa • .....a.n vana öder
dea ....-. mf?'._..~ leıı, ~ ... pllltn ........... ..L..... . ....... 
~--ğlııdBaı ....... ?".. --
Oll .... _ dilet'S81L • ~ ...... -. ... ta --

hra- ~apte :- Yedi''""* On .._ WIM ~- Jlll&lia töyle 
iki bttçuk daha yirmi. On. daha 0 _ bir ağız tadı ile karımı. doyura-
tuz. iki buçuk daha otuz iki bu- ~,m dıyen memur muchırl! Bir yıl-
~uk.. fiı11ııi1r 811 -.ı.a ya kır~ ya lmık' ilk a.);bğJDI kad&r:madan gidemez. 
iki .. m , ııila em kuruş Esaa.t ...... ! .Dii*ku a ana llel'-

a. • • .... mBhaDebiciln mo- maJeSijli. becJil!li Be beraber götti
..ı• ... -·· ........ Geliri De mi VtUU. dPra •MlanpervedtrdlS vesBelô= • ...,."- " .r-.r 

Halktan 
Fazla İstenen 

Paralar 
-<>-

Belediye, Neıriya+,mızı 

Haklı Gördü 
Karaköydeki tramvay durakyerinin 

kaldırılması üzerine Akay vapurile 
gelecek yolculara kolaylık olmak üze
re Köprünün Galata tarafında bir is 
tasyon yeri açılmıştı. Fakat. tram • 
vay şirketi burasını "Eminönü,, sa
yarak iki adım için bu istasyondan 
tramvaya binen yolculardan bir kıta 
fazla bilet parası istiyordu. 
Halkın aleyhine olan bu usuliin 

değiştirilmesi hakkın.da.ki yazımız be 
lcdiyecc haklı görUlmU.,tUr. Belediye 
reisliği tarafından dün tramvav şir
ketine bir tezkere yazılarak Galata 
tarafındaki yeni istasyonun "Eminl:>
nü,, değil, ''Karaköy., aayılmasmı. c· 
sasen Köprünün öbür yansında ka· 
lan kısmın Beyoğlu mıntakası ol • 
duğu bildirilmiftir. 

EminönünJelti Jaralı )'eri 
Je lralkıYor 

Belediye, KöprU UıtUnde tramvay 
Jann birikmesine sebep olduğu için 
EminönUndeki tramvay durak yerj • 
n'n de kaldırılmasına karar vermiş
tir. lstanbuldan Beyoğluna ve Bo~:ı
za gidecek tramva.ylar yalnız şımdi
ki Bahçekapı istasyonunda, mukabil 
cihetten gelenler de Köprünün Emi· 
nönü başında yeni yapılacak bir istas 
yonda duracaktrr. . 

Eminönü ile Maçka ve Kurtuluş a· 
ruında işl:yen tramvayların da Sir
kecl ile Maçka ve Kurtuluş arAEmda 
işletilmesi suretile Eminönü meyda· 
nı açılını, olacaktır. 

Balkan Antantına Dahil 
lanka Mümessilleri 

!kinciteşrin'n ilk haftasında Bal -

FIRTINANIN ZARARLARI 
Bir Gemi Oturdu, 
Bazı Kazalar Oldu 

Dün, şelıirde tam bir kış manzarası vardı 

Üç gUndenberi devam eden Kara- ı Hundan başka Fındıklı önleriv<le 
yel fırtınası, evvelki gece şiddet'ni demirli b~lunan Vasiliki adlı Yunan 
artırmış ve y~<Fmur getirm'ştir. Ha· vapuru yıne fırtına esnasında demir 
va, dün de kapalı geçm;ş ve geceye tarıyarak Kızkulesi açıklarına kadar 
kadar hiç durmadan yağmur yağmış sürüklenmiştir. 
tır. Şehirdeki kazalar 

İstanbul, dün tamamen bir kış Bu arada şeh.rde de bazı ufak te-
manzarasına bürünmüştür. Soğuk ve fek kazalar olmtıftur. Fakat, bunla
yağmur, herkesi pardesü, hatta palto rın hiçbiri ehemmiyetli değildir. Yal 
giymiye mecbur etmiştir. Dün harar nız Bebek bahçesinin büyük ağaçların 
ret_ derece~ 8le12 arasında değişmiş, dan biri rüzgarın tesirile yıkılm11 ve 
yagan yaı:nnur miktarı 4,1 milimetre tramvay yoluna düşmüştür. Ağacın 
y· bulmURtıır. 1 yoldan çekilm~i bir saat kadar sUr-

Karaycl lırtına&ının yaptığı 'ı müş ve b~ ?"Uddet .esnasında Bebek 
1 h 'b tramvayı işliyememıştir. 
a rı at Rasat merkezlerinden verilen ma-

Fırtına ve yağmur dolayısile An- lumata göre, bugün, Trakya, Koca
kara hava postalan üç gündenberi el!. Ege, Orta ve Şarkı şimali Anado
y~pı!amamaktadır. Tren seferlerinde lıuda ve Karadeniz kıyılannda hava 
hıçbır ~rı"'a. yoktu~. Karavel fırtına- nın fazla bulutlu ve yağışlı geçmesi 
sı~ın şıddetıne ragmen telefon hat- muhtemeldir. Karadenizde fırtına de 
la~mda da bozukluk olmamıştır. vam edecektir. 

Yalnız, evvelkj gece birdenbire Iw MUGLADA 
ran fırtına yüzünden, Reandros a- Muğla. 14 (A.A.) - Dün öğleden 
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Gazeteler 
Biribirinden 
Hak Arıyor 
Haberin Cumhuriyet 

Aleyhine Davası 
Dünkü sayımızda Akşam ve Cum· 

htıiyet gazeteleri arasındaki kavga• 
dan ve karşılıklr davalardan bahset· 
tik. 

Dün de üçüncü ceza mahkemesin· 
de Haber gazetesinin Ciımhuriyet a
leyhinde bir davası görülmüştür. Da 
vanın mevzuu şudur: Doktor Tevfik 
Rüştü Aras Milletler Cemiyetinin top 
laııtısmda bulunmak üzere vapurla 

Galata nhtımmdan hareket ederken 
Haber gazetesinin bir muharriri Dr. 
Aras ve Numan Menemencioğlu ile 
diğer bir muharriri de Irak elçisile 
görUşmU, ve mülakatları Haber ga
zetesine yazmJtlardır. Yine Haberin 
birfotoğrafçısı son saniyede rıhtıma 
yetişmiş ve Dr. Aı.-as vapurun merdi
veninden çıkarken bir resmini all'IUI 
tır. 

Bu yazılar ve resim o günkü Ha· 
ber gazetesinde çıkmıştır. Ertesi gün 
kü Cumhuriyet gazetesinde teşyi ıne 
rasirni ve milli.katlar Haberden alı

narak neşredildiği gibi Haberin f o
toğrafı da Ctımlıuriyette çıkmIJtır. 

Dinlenen f'lhitler ne diyorlar? 

J 
y 

..B&c..wa _..._ d•5aie+ .. yor! ~ ta; -· ganoaun -o-
Ntllill; ...... mil ~ ........ ...-... ..... .._ ... _.Mr lr•+ .. ı. •. K 

kan Antantına dahil devletlerin ban
ka mümessilleri ve iktısat mütehas 
sısları A~karada bir toplantı yapacak 
lardır. Bu toplantıda müşterek b!r 
Bnlkan bankası kurulması hakkında 
ki karar üzcr:nde de görüşülecektir. 

centasının 300 tonluk ve kömür yük- evvel sağnakla başhyan şiddetli yağ
lil "Türkan,, vapuı u Mudanyada kar mur iki saat sürmüş, sokaklardan sel 
raya oturmuş ve b<41 tarafından ya- ler gelmiş, Saburane ve Tabakane de
ralanmıştır. Frrtına arttığı takdirde releri t.a§mrştır. Davas'tan buğday 
tehlikeli bir vazi)·et alması ihtimali satmağa gelen bir kişiYi hayvaniyle 
1;1lınJDQ''JJ{UflM!ln P'Pml KUt'Uıl'ma- a1rl{e oeraoer B :IlmlsSa da 8abu~nP lr~ 
tine :muracaat edilmiş ve tahlisiye i- rtum yanında: hayviuıtyie bh1lkt.ii aur 

Mahkeme, o sa.hah orada bulunan 
gazetecilerin hepsini dün §ahit sıfa· 
tile dinlemiştir iri, bunlar da gazete
miz başmuhıırriri Ahmet Emin Yal
man ve Haber gazetesinden Nizamet 
tin Nazif ve Hikmet Münit'den ve 
haberin fotoğrafçısı Aliden ibarettir. 
Şahitler, teşyi merasiminde bu dört 
kişiden başka gazeteci bulunmadığı 
ve Cümhuriyetin ne bir muharririnin 
ne de bir fotoğrafçısının teşyi mera• 
siminde hazır olmadığı yolunda ifade 
vermişlerdir. Cumhuriyet gazetesi • 
nin avukatı, fotoğrafın gazeteden 
kopye edilmediğini ispat için fotoğ• 
rafın bir suretini mahkemeye göster 
miştir. Fotoğrafçı Ali, bunun Haber 
sahiplerinin nzasile Son Posta gaze• 
tesine verilmiş bir resim olduğun11 
:ve Çtımliurivı>t ıza"'""'7:rı_e.-lle resim. --..-- ...::r. •• Q~QCl.1 "ITArmo..rG\ .. ı--~-
nl ve ~ ttn ~yet.le fo~ 

Jeri w eıe+e ..._ srMetiiae :mefıBr. Arap Harfleri ullanan 
l..._ _.,edıw. DliıltD bmlar NeseyU:yeyim ı.n.em ki .. Çt1ne- Muallimler Ceza Görecek ~!ne başlanmıştır. tanımıştır. raf alıp verme işi ~·apmaları mutat ol 

madığmı söylemiştir. 
birw" iti &.. vem ıo..limııum, mi 0yma.m •Mı•. chldaimu Maarif Vekaleti, muallimlerin ge-

._>n.__ ~- Yanb1 Ne ek rek ~anlarında, gerek mekteplerde 
an.._ »Jll@;khri f! ........ -.----"..-
Şi ... lıifJe -tdhliie•ı..ıe -.:e ,._.. ~ ...,...._! Ya de'h- arap harfleri ile yazılmış kitap ve ka 
hedın: _.._....... --. SıMıat re 1 > 111 .... 11' a)dma.olmesay- ğtt ~lundurmamalarm.ı bildirmiştir. 

J'"V'H-.J .._ gr 931 Muallimler, bunları katıyen yazıp kul 

~~~·~~=-=~=~~~·='~~~~~~~·~·=~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~= lanmıyacaklardı~ Buna ~~n hare-

Şehirdeki Bl•r lht·ıyar ket eden muallimler hakkında zabıt 
tutulacak, haklarında ayrıca cezai 

Altı Metreden hüküınler de tatbik edilecektir. 

Yazlık ve 
Mesireler 

-0-

5 Yılda Modern Bir 

Haie Getirilecek 
Şehircıl k mütehassısı Prost tara
dan Kalamıs, Fenerbahçe - Meci
ekoyu yazlık ve mesire yerlerile 

orya Kasrın.paşa • KiğıUıane yolu 
Barbaros tilıbesi i~in müatakl>el 

ar planına bağlı olmak üzere yapı
lan avanprojeler belediye ve nafıa· 

ca kabul ed ım: tir. 
Halkın oğrenmesı ic;in alakadar b? 

Jediye şubelerinin antrepolamıa dıL 
udan bu projelere göre, Kalamış ve 

nerbah~e ıle MecidiyeköyU fehrin 
rmcı sınıf yazlık yeri, aynca Fenel." 
hce yine b:J"inci sınıf mesire yeri, 

ve Florya ise "plij ve park,, §ehri o
rak seçılmiftir. 
Gerek Fenerbahçe • Kalamış ve 
ecidiyeköyü yazlığında, gerek Fe
rbah~e mesiresinde ve gerek Flor 

Düştü, Öldü 
Dü ubah saat ,.edide eeki İngiliz 

hastanesi.de feci bir kaaa olmuştur. 
Ba lıwıtanıeJi birkaç gün evvel Kızı-

lay cemiyeti satın almış ve kuduz 
müessesesi yapmak üzere de tadila
ta başlamnıştır. Buray.a 65 yaşların 
da Halil Öğten adlı bir de bekçi kon-

muştur. 1 

Halil Öğten, evvelisi gün dişi ağ-
rıdığı için mqrfinle çektirmiştir. Ge· 
rek havanın yağmurlu ve loş olma
smdaD, gere:k di.y.inin verdiği ıztırap 
la asansörü yerinde ynmış, ayağını 
boşluğa atar atmaz 6 metre yukarı
dan yere dilşmek auretll\ kafatası 
patlamış ve derhal aımu,rur. 

De•iz Ticaret Mektebinde 
Yapda• Tesisat 

İstanbul deniz ticaret mektebinde 
yapılmasına baışlanılan yeni teaiaatın 
bir kısmı bitirilmiştir. Bu arada ya
takhane ve yemekhane binaları var 
dır. 

Önümüzdeki aene bir mektep gemi 
si almmaaı için tetkiklere baflanmış· 

ya park ve plaj ~hrinde, yollar bab- tır 
eler. plijlnr. binalar ve diğer her ne 
~ eğlence yerleri A vrupadaki en mo 
il "" f'~4'alt C!ibi sils\enecek, dfüıeltile 
eek. hülisa bu yolda neler yapılma
*1 li.smı ise hepsi beş yıl içinde tı
nıamlanacaktır. 

lu:alda laıı•dan Yaraladı 
üüildarda oturan Ali isminde bir 

arabacı. alacak yU:ırllnden çıkan kav· 
ga neticesinde ar'kadqı aebr.eei Hüs 
nüyü biçakla başından yaralamıştır. 

1 Yeni Çocuk Ansiklopedisi -
ı~ c·ıt c.. r~ı 
~ Kup

1

onu Kup~znu~ 
30 kupona mukabil bir 

cilt (300) kuruştur. 
10 kupona mukabil bir 

cUz 71/2 kuruştur. 

Trabzon Limanında Yeni 
Yapllacak Tesisat 

İstanbul liman işletme idaresine 
bağlanan Trabzon limanında çok esas 
lı ıslahata lüzum görülmüştür. Ace
le olarak yapılması icap eden işlerin 
ve tesisatın kurulması için bir çalış
ma program projesi hazırlanmıştır. 
Proje, üç dört güne kadar Ankaraya 
gönderilecektir. 

, Ankaraya SüratU 

Tren Seferleri 
Bu ayın 21 inden itibaren Ankara 

lstanbul hattına seri ve gUndüze mah 
sus bir posta treni daha ilave edilm!ş 
tir. Bu scf erleri yapacak tren Anku
radan Pazar, Salı. Çarşamba ve Cu
ma günleri saat 8,20 de kalkacak, 20 
de Haydarpaşaya varacaktır. Hay • 
darpaşadan da Pazar, Salı, Perşembe 
ve Cumartesi günleri saat 9 da kal
karak Ankaraya saat 21 de varacak 
tır. Bu katarda lokanta vagonu da 
bulunsıcaktır. Yolculardan ayrıca eks 
pres ilcret farkı alınmıyacaktır. 

~ "BıRKAÇsA liRLA I; 
~, 11'1' 1"'6'1 """""'~ 
Deniz müateprı Sadullah Güne, 

dUrı, Deni:ı ticaret müdUrlüfü ile 

Liman iıletme idaresnıde ve Deniz Tica. 
ret Mektebinde meııul olmuştur. 

• 
l stanbul arabacılar Cemiyeti idare 

heyeti aeçimine dün baılanmııtır. 

Cumarte1i ıünü netice alınacaktır. 

• 
B elediye iktısat müdürluğü, bu ay 

90n11na kadar İstanbulda kııllanıl
ınAk üzere tek bir araba tipi modeli ya. 

pacaktır. 

Tahsil • • 
lçın 

Gidecek 
Talebeler 

---o-

Dünkü imtihana 51 

Genç Girdi 
Maliye Vekaleti hesabına Avrupa

nın muhtelif şehirlerine maliye 
ve iktısat tahsil etmek üzere gönderi 

ıecek talebeler'n imtihanlarınn. dün, 

Ankarada siyasal bilgiler mektebi ile 

hukuk mektebinde ve 1stanbuldn da 
hukuk fakültesinde başlanmıştır. Ve 
kaict, muvaffak olanlardan 11 kişi· 
yi Avrupaya gönderecPktir. imtihan
lara Ankara hukukun.dan 26, lstan· 
bul hukukundan 18 ve siyasal bilsr· 
ler okulundan da 7 genç olmak Uze· 
re 51 kişi girmiştir. 

Yalnız dün İstanbul hukuk fakiil· 
tesinde imtihana g:ren talebeler, bir 
yanlışlık yüzünden maliye inıtihanı· 
na girecek yerde, medeni hukuk imti
hanına girmişlerdir. Bu yanlışlık Ş'U 

şekilde olmuştur: 

Bir gün evvel yüksek tedrisat genel 
direktörlilğür.den gelPn resmi bir tez 
kerede 14 Birinc'teşrın ''crşembc gü 
nU Maliye ve iktisat deslerinden im· 
tihan yapılacağı ve diğer bir günde 
de medeni hulrnd. ve yabancı dilden 
imtihan yapılacağı yaztl"l'lıştır. Fakül 
tede imtihan günleri bu şekilde ilan e
dilmiştir. Halbuki talebeler, karşıla 
rnda medeni hukuk suallerini bulun
ca Şllfırmışlardır. 

Bu yanlışlık şuradan doğmuşt~r: 
Vekaletin alakadar makamt tarafın. 
dan ilk tamimden sonra ikinci bir ta
mim gönderilmiş, bunda perııcmbe 
gUnü medeni hukuktan ve iktısattan 
imtihan yapılması bildirilmiştir. 

Bununla beraber talebeler imtiha
na devam etmekten başka çare bu
lamamı,lardır. İmtihanlara bugUu de 
devaın edilecektir. 

Fındıkhda 
Denizden Bir 
Ceset Çıkt~. 

Polis ve müddeiumumilik, dun geç 
vakte kadar şüpheli bir ölüm tahki-
katile meşgul olmuştur. Hadise şu
dur: 

Dün sabah kayıkçılar Fındıklı sa
hillerinde lodos dalgalarının üstünde 
bir insan cesedinin dalıp çıktığfnı 
görmüşler ve Fındıklı polis karako
luna haber vermişlerdir. Polis, der
hal cesedi sahile çıkarmış, ve müddei 
umumiliği de telefonla haberdar et
miştir. Müddeium-umi muavinlerinden 
Bay Orhanla tnbibiadil Salih Haşim 
cesedi bulunduğu yerde muayene et
mişler ve tahkikata el koymuşlar -
dır. 

Haber gazetesinin Cumhuriyete 
karşı açtığı dava, Cümhuriyet gaze• 
tesinin bundan evvel Habere karşı o
lan bir davasına karşılık olarak açıl• 
mıştır. Cumhuriyetin davasının sebe. 
bi, bir tskandina v gazetesinin TUrki• 
ye muhabiri tarafından tstanbuld:ın 
gazete.sine gönderilen bir mülakatrn 
Cümhuriyetten alınıp neşrecJilm ... i • 

dir. 

CeSEY.lin on gün kadar denizde kal
dığı tahmin edilmektedir. Yüz hatıan 
bozulduğu için hUvjyeti tamamen an 
laşrlamamıştır. Yalnız 40 yaşlarında 
olduğu tespit edilebilmiştir. Giyinişi 
bir esnafı andırmaktadır. Üstünde 
kahverengi caket. pantalon ve pan
talonun altında da bir iş pantalonu 
vardır. Caketinin cebinde 17 lira ka· 
ğıt para ile bir nikel 20 para, bir 11 
kuruşluk çigara ve kib.?tten başka 
bir şey çıkmamıştır. Dün geç vakte 
kadar ceset teşhir edlldi~i halde kim
se tanıyamamıştır. Müddeiumumilik 
derhal fotoğraflarını aldırmış, ölüm 
sebebin:n tespiti ve ayni zamanda hü 

Yurtta Bugünkü Hava 

Yeşilköy me:eoroloj~. istasyonun • 
dan alman malumata gore, bugün yur 
dumuzda Trak~a. Kocaeli, Ege, or
ta ve şarkişiınah Anadoluda ve Kara
deniz kıyılarında hava~ın çok bulut
lu ve zaman zaman yagışh, diğer yer 
lerde kısmen bulutlu geçmesi ve rUz
gaıların umumiyetle garp istikame
tinden esmesi ve Karadenizde fırtına 
nm devam etmesi muhtemeldir. 

DUNKUHAVA 

Dün hava akşama kadar kapalı ve 

Yeni bir çığır 
Bu davalardan çıkan mana, gaze

telerde yazı üzerine tasarruf hakki 
nın kurulmasına doğ,ru bir cereyan 
açıldığıdır. Doğrusunu söylemek la• 
zımgelirse bütün gazetelerde bu hu• 
susta büyük bir teklifsiğlik vardır. 
Memba göstermeden havadis alıp net 
retmek her gün tesadüf edilen bir şey 
dir. Eğer açılan davalar, gazetelerde 
yeni bir hak prensibi kurulmasına ve 
kaynakların doğru olarak gösterilme 
sine hizmet ederse çok faydalı bir şe1 
kazanılmış olur. 

Biletçinin Ayaijını Kırdı 
Maçka - Beyazıt hattında işliyell 

şoför Galibin idaresindeki 3253 numa 
ralı otobüs, Teşvikiyede ayni hatta 
işliyen otobüslerden birinin biletçiıd 
SalB.haddine çarparak sağ ayağmı kıt 
mıştrr. 

viyetinin anlaşı1.ması için teşhir edil• 
mek üzere cesedi morga kaldırtmış• 
tır. Morgun vereceği rapor vaziyeti 
aydınlatacaktır. 

10 uncu ay Gün: 31 Hızır: 163 
Şaban: 8 İlkteşrin 2 
Arabi 1356 Rumi 13.IJ:i 
Güneş: 6,19- Öğle: 12.00 
lkindiı 15,06 - Akışam: 1 7 ,39 
Yatsı: 19,03 - İmsak: 4,:36 

yağışlı g~miştir. Rüzgar .saniyede 1 
metro sUratle esmiştir. Barometre 
761,1 milimetre, hararet en çok 12, erı 
az 8 santigrat olarak kaydedilmiştir· 
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;(JClEK 
Şimali Çinde Japonlar Geri çekiliyor 

Vatikan, Japonyaya 
Müzaharet Vadetti 

Vehabiler Ürdün Hududunda 
Değirmen Taıı ! 

' 

"Sureti mab8ıU8ada,, ma.nevralan 
takibe giden bir gazeteci zat, ukeri 
hanıki.tm lnkltaf1111 kendi akhnea 
mi.nalandmp, oradan gazetesine ko
ca bir telgraf çekerek .Malilerln Ay. 
dmı aldıleu yazmış. 
Doğrusu ben bu hidlsenln askeri 

b&kımdUI kıymetini takdir edemedi
ğim için bizim askeri yazılar yuan 
arkadaşın burada oturduğu yerden 
bu hidlseyi tekzip edişindeki cesare
tini garip görmüştüm. Dün de bu 
haberin "yal&11,, olduğunu Anadolu 
Ajansı "sureti ma.lısusada.,, bildirin. 
ce bizim askeri muharrir arkada§ın 
"sureti mahsusada,, yerine gitmediği 
halde işi de.ha doğru kavrayışını tak
dir ve keadisini tebrik ettinı. O da 
bana ıu fıkrayı anlattı: 

apon Tayyareleri, Şehirleri Bomba ve Gaz 1 

ağmuruna Tut arak Yıkmakta Devam Ediyor 
Nevyork, 14 (TAN) - Çin ·Japon ihtilôlı bugün yeni bir isti

amet almlf bulunuyor, Vatikan kilisai de Japonyaya müzahe
et vacletmif ve bolfevilılikle her yerde mücadele husasurUla ka
olikliğin Jaf'Onyaya müzahir olduğunu söylemiftir. 

Bugün Şanglaay fiddetli muharebelere sahne olmuftur. Japon· 
ar, b;thaa11a Çinlilerin mahallesi olan Şapey'e atef açmıflardır. 

Buraya atılan C - 1 bombalar 2 
mil genişliğinde tesir göstermiş ve 
bütün binalar sarsılmış, bir çokları 
da yıkılmıştır. 

Mütemadi bombardımanlar 
Japon tayyareleri Puting'i de bom 

bardıınan etmiş ise de buradaki ba
taryalar derhal cevap vermiş, ve bil
hassa Japon gemilerine ateş açmış
tır. 

Bombardıman şi.ınıdiye kadar ya
pılanların en şiddetlisi idi. Şimali 
garbi sahada ateş, azami şiddetini 
bulmuş ve her tarafta yangınlar gö
rülmüştür. Şanghaym beynelmilel 
sahası da ateşin tesirinden kurtula
mamış şarapneller buraya da yayıl
mış ve 50 Çinli bu yüzden ölmüştür. 
Fransız mıntakasında da buna ben
zer zayiat kaydedilmiş bulunuyor. 
Bomba parçalan Amerikalıların Au
gusta gemisine de isabet etmiş ve 
birkaç Amerikalı bahriyeli yaralan
mıştır. Amerika hükfıımeti hadiseyi 
derhal protesto etmiş, Japonlar da 
buna karşılık özür dilemişlerdir. 

Geçen ıeııe sonbaharında, Fianfu Nankin de b~ sabah tayyare boç~-
onıtbılst Puçind M 1 ç . bardımanına ugramış bulunuyor. m-

y. Şeki ~~eş__a k ang tiler üç Japon tayyaresini düşürdük 
lan General y aga açmnı!j lerini haber vermektedirler. 
'ının~ - Çen, halen M .. -1.:-.:ı~.., ""gm.,.,., hiMirilrl.ifue 
~ \'C . llÜkfimet"'iinamnnb;nı.ıe.kra.r Dllofl~ b"· ... ıı.p~ ... ,.,. , ~-o._...,... - - -'"':.;.sa e--

•
İbtl:Iİllia;ft a Avrupaaa 

,..._,,. çdmuştır. Yuka- kullanmaktadırlar. 
da l'flllml IÖrtllea geaeraı ılnıdi Loa Bu hususta birçok vakalar kaydo-

drada bolonmaktadır. lunmuştur. Nankin kızılhaç hastane-
si baş operatörü doktor Ettinger ile 

Romen Manev I :-ı Miııetıer eeıniyeti sıhh~t iş1~~ te -ra arı I şekkUlünUn Çindeki mumessıli dok-

Sona E d• l tor Bocie tarafından imzal~ rapor, r.e-r 1 birli gaz istiınalini tam bir surette 
BUkreş, 14 (A.A) s· . ispat eylemektedir. Doktor Ettinger 
nd~ yapılınış olan; ·ı!ıu mmtaka ile doktor Bocie. Nan~ kızılhaç has 
r hıtanıa enniştir. M.:1 mane~- tanesinde üç gazla zehırlenıme vakası 
eden heyet tarafın nevraıan. ıd~- üzerinde tetkiklerde bulunmuşlar ve 

~an bir tebliğde rnan!an neşred.ilm~ş bu hastaların. bombalar. vey~hut kur 
ın memnuniyete ta ralar neticesı- şunlar ile atılan korrosıf cınsinden 
ilmektedir. Yan olduğu bildi- gaz tahribatından mu~tarip bulun • 

- duklarını bildiren teşhıs koymuşlar-

toy adi no~ l d d 
"S on ra a 

Londra, 14 (TAN 
aşbaka.ru Bay St ) -:- Yugoslavya 
·sten hareket et 

0.YlldlııoViç dün Pa
t 9,5 ta Londra rnış ve bu sabah sa
v kabinesi re· ~~ varnuştır. Yugos--
··şeceği ve ln ~ın Bay Eden'le gö
e ıIDİsa.fir ol gü~z kral ve kraliçesi

dır. 

Şimalde Çinliler muzaller 
Şimali Çinde, Çin krt~~an Ş~si ve 

Çahar hudutıarında kam Laıyuan'ı 
istirdat etmiş1er ve Japonlan şimale 
doğru püskürtmüşlerdir ... 

Japon kaynaklarına gore JaPon kı
taatı Suiyuan eyaletinin merkezi o- _ 

~Yine Erkek~ 

Olmak lstemis ! 
Belgrat, 14 (TAN) - Yugos

lavya.da Milovay Abranoviç ad· 
h, 26 Y&§Dlda bir deUkaıılımD 
birdenbire göğstlnde tışklnllk
ler peyda olnuya başlamıt ve 
sesi incelmiştir. Dellkaolı, ken· 
dlsinde ansızın peyda olan bu 
garabetin farkına varmca dok· 
tora baş VUiınWJ ve Jlvkoviç 
kliniğinde muayene olmuştur. 
Doktorlar Abranoviç'ln ytizde 
99 erkek olduğunu ve tam bir 
erkek gibi bıyık 'Ve sakala ma
lik bulunduğunu müşahede et
mişler, fa.kat doğuştan yan ka
dın yan erkek olarak doğduğu· 
nu söylemişlerdir. Bunun ttzerl· 
ne bu garip erkeğe, ameliyat ol· 
ması li.zmı geldiği, erkek mi 
yoksa kadın mı olmak lst.edlii 
sorulmuş, zavallı delikanlı bir 
hayli düşlindtikten sonra erk'ek 
olmıya karar vermiştir. 

Ortada Emir A5Jullalı, safJa muhafız kıtalarına mensup 
Çerkezler, solda Vrdünde bir poliı memuru 

t 
Bir molla, cifir denilen ve kayıp

taki şeyi keşfetmenin yolunu öğreten 
ilmi senelerce okumuş ve bitlnnlt, 
hocası şaklrWne icazet vermek için 
diğer müderrisleri davet edip lmtl. 
han meclisini kurmuş ve parmağm. 
dakl yüzüğü çıkanp avuconun içine 
sakladıktan sonra talebesini içeri ça
ğmruş: 

noma.14 (Radyo) - Kahlreden alman malômata göre Vehabi kabile
leri )favel"YI Urdiiın hududu üzerin de tahaşşut etınJye devam ediyor. 
Kral lbnlssuudun oğlu Emir Suut Fay salın bu kabilelere kumanda etmek 
üzere ınuvasalatı beklenmektedir. Emir Suut, hali hazırda Neeltte bu
hıDUfor. Bununla beraber Kral lbnlssuut, ile müzakereler açılmas• Oıtlma 
H de naevcuttur. Bu müzakerelerin mevzuu, Filistlnln mukadderatı ola-

Yapılan ameliyat ta bu arzu· 
ya göre netlcelendirllmiş ve Ab-

11 

ranovlç, kadmlık hassalarını ta
mamen kaybetmiştir. __ - __ -- ~ 

Hatay intihap 
Komisyonu Yola Çıktı 

caktU'· 

ispanya Harbi 
Genişlemiye 

Başladı 
Londra• 14 (TAN) - Bugün ls

yad& mühim muharebeler vu -
:°bulmuştur. Muharebelerin en mü 
bim sahnelerinden biri Aragon cep
hesidir· İki taraf ta burada muvaffa 
kıyetıer kazandığı iddiasındadır. Va
ıensiYa kaynaklarına göre Cümhuri
yetc;iler Harama cepMsinde hafifçe 
ilerlemişlerdir. Şark cephesinde Cu
esta de Reina'da şiddetli bir muhare 
nemaların önüne birçok obüsler düş
man tazyiki karşısında gerilememiş

Cenevre, 14 (A.A.) _Hatay inti - lerdir. Asilerin zayiatı çok mühimdir. 
.tıabatını hazırla.anıya ve bu intiha- ı ı Madı.Tidüa dilı&kQ bombardımaw bir 
uo.ta. m:.a.,..,-o~ ~l~oyo ....... mu .. Mi11PtJer .. ~UUU.C•~ ~JJÇlJl.~~L ~~. 3i
~ınıy~Ll Rdffl)syuuu uu an.)'~~};. nemalarıa OIWDıe arrok obils}Qr düş 
nevreden hareket etmiştir. Komisyon müş, hemen her mahallede bombar-
30 teşrinievvelde Antakyada buluna- dımanm tesiri hissolunmuştur. 
cak ve derhal hazırlık işlerine baş· General Miaje ya:ııtığı beyanatta 
lıyacaktır. Cümhuriyetçilerin Sesena mmtakasın 

Fransada Bir 

Deniz Kazası 

da yaptıklan taarruz neticesinde isi 
ıerden birkaç mühim sevkUlceyiş 
noktayı zaptettiklerini ve biçok esir 
aldıklarını söylemiştir. 

Asilerin umumi kararg8.hlarını ya 
Havre, 14 (A.A.) - Lein - Mar- kında şark cephesine nakledecekleri 

gan vapuru, Lacarosse'de demirle • haber verilnıektedir. 
miş olan Visma adındaki Letonya Salamanga asilerin Aragon cephe
bayrağını hamil vapura bindinniştir. sinde 50 tank zaptettiklerini haber 

Visma vapurunda büyük bir rahne vermektedir. _ 
a.çılr q ise de vapur batmamı•tır· _ 

lan Koucisou'yu bu sabah işgal et
mişlerdir. Hadiseye, Japon ve Mon
gol kıtalarmın iştirak etmiş oldukla· 
n bl1diriljyor. 

Kanton, Hongkongda.n karadan ve 
denizden kesilmiş bir vaziyettedir· Bu 
gün de burasmın Japonlar tarafından 
bombardıman edildiği haber verilJJJek 
tedir. 

Çarpışan Meçhul 

Gemiler 
L"ndra. 14 <A.A.) - Dün akşam 

Hastings'in cenubunda müsademe et
miş olan iki vapurun hüviyeti dün 
akşam saat 10 da henüz anlaşıfona -
mıştı. 

Belçikanın Tamamiye· 

tine Kefil Olanlar 

Çoğa il yor 
Londra, 14 (TAN) - Almanyanm 

Belçikaya karşı vaziyetini tasrih et -
mesi İngilterede çok iyi karşılanmış
tır. Gazeteler bunu garbi Avrupa pak 
tmı kolaylaştıracak bir hadise say -
makta birleşiyorlar. Tayrnis gazete
si Almanyanın notasını, doğu yolda 
atılmış bir adım telakki ve bu hadi
senin garbi Avrupada sulbü sağlam 
lıyacağını ilave etmektedir. 

Alman gazetelerinden National Zei
tung Belçikanın harp siya.seti ile son 
bağlarını kırdığını ve yalnız istikla
lini ve mülki tamamiyetini gözeten 
ou uu:;uul\ '31,)' cı.:>cc..l l.n~lp etmeli..~ ul 

duğunu, bu bakımdan Avrupa vaziye 
tinin değiştiğini anlatmaktadır. 

Journale d'İtalyanın neşriyatına 
göre Italya da yakında Belçikanm ta
mamiyetini ve istiklalini taşıyan ve 
bunları tekeffül eden bir beyanname 
neşredecektir. 

\ 

Chaco'da Harp Yok 
Lapaz, 14 (A.A.) - Vilamonte'

dan gelen haberlerde Chaco'da bir 
takım müsademeler vukua gehniş ol 
duğuna dair olan haberler tekzip e
dilmektedir. 

Alman Harbiye 

Nazırı Portekizde 
Lisbonne, 14 ( A.A.) - Von Blom

berğ, tatil zamanlannr geçirmek Uze 
re Ponte del Gada'ya hareket etmış
tir. 

- Molla! Demiş. Şu avucumun 
içindekini bil bakayım! 

Molla blrta.kmı hesapla.r, şifreler 
yaptıktan S011ra: 

- Ustadım ! Bu, bir madeni şey. 
dlr. Cevabını vermiş. 

Hocası: 

- Güzel! Hele biraz daha gayret 
et bakalım •• Deyince; Molla biraz da
ha hesap ldtapt.aıı sonra: 

- Efendhn! Bu nesne yuvarlak. 
tır. Demiş. 

- Tamam! Devam et hesaba! 
Molla yine birtakım şifreler ve he

saplardan sonra: 
- Hocam! Bu nesne yuvarlaktır, 

madenidir ve ortası da deliktir. 
- Hah! Tamam, aferin sana moı. 

la! Haydi canım şu yuvarlak, made. 
ni, ortası delik nesne nedir'? Söyleyt. 
ver! 

Molla biraz döşiiındükten soınra~ 
- Deflrmeotaşı. Cevabuu vermle. 
Hoca da etrafmdakUere: 

- Efendiler! Ben ancak bu kadar 
öğretebildinı. Ust tarafı değirm-enta
şıma avuca girip girmemesini t.a.kdl. 
re bağlı kalır. Ne diyeyim! Deyip 
çıkmış. 

Hakikaten istidat denilen şey bot 
W değildir. 

B. FELEK 

ltalyada Yeni 
Mahkumiyetler 

Londra, 14 (TAN) - Mllanoda 
faşist aleyhtarlarının hususi ınahke. 
me karşı.i:mda •muhakemesi son bul. 
muş ve bunların beşi 10 sene ~ 
hapse mahküm edilmiş, beşi de b&
raet etmiştir. Hususi mahkemenin, 
idam hükmü vermemesi hayretle kar 
şılanmış bulunuyor. Fakat Sinyor 
Mussolininin hükümleri tahfif ettijl 
anlaşılmaktadır. 

aca.gı bildirilmektedir. 

~ 

Can kında Bir 
Cınaget 

".J.4demi Müdahalenin,, Son 
............... 

Fırsatı 

Çelikçiler Gizli 

Konuşuyorlarmış 
Varşova, 14 (A.A.) - Beynelmilel 

çelik ve ray kartellerinin idare mec
lisleri Varşovada toplanmışlardır. Bu 
toplantıda Ingiltere, Avusturya, Bel
çika, Çekoslovakya, Fransa, İtalya. 

Ltıksemburg, Almanya, Amerika, M& 
caristan temsil olunmaktadır. 

Çankırı, (TAN 
a geceuYin b. l. - Mezbaha yolun. 
afsilat IUd ~r cınayet işlenilmiştir. 
N. ur. 

lyazj İ8 . 
stanına ;;:de 20 yaşında bir genç, 

· odacısı Ba erke?, Tayyare Cemiye 
arboş olara:aettın ve iki arkadaşı 
~alarrnda b karşısına çıkmışlardır. 
ıyazi bıc;a .. atlıyan kavga sonunda 

aplarn1D guu Bahaettinin kalbine 
"Y ve ka" ede ölrnn~ . '$ntıştır. Yaralı, hasta-

049• Nıyazi yakalanmıştır. 
~ 

y Unan Gazetecileri 

Bugün Geliyor 
en!: rmerde memleketimizde bek
aksa.aı tınan Başvekili General Me
lan 

6 
a beraber Anka.raya gidecek 

· Yunan gazetecisinden mürek
ep. heyet bugün şehrimize gelecek • 
erdır. Dost devletin gazetecileri Pe-
d Palaa Oteline misafir edileceklerdir. 
": unan gazetecileri pazartesi gilntl 
~anu General Meta.ksaala beraber 

' 

nglltere kabinesi evvelki gön. 
ktl, Fransa kabinesi dünktt 

toplantılannda son vaziyet hakkında 
kararlarmı vermişlerdir. ltalya hti
kUmetl, göntlllülerl geri çekmek me
selesinin Ademi Müdahale Komi
tesinde görilşttlmesfınl istemişti. 
Jngiltere hüktimetl, bu dileği kabal 
etmlt ve Ademi Müdahale Komite
sine son bir fırsat verilmesini ka
rarlaştırmıştır. Verilen karara gö
re Ademi Müdahale Komitesi ya
mı veya gelecek hafta içinde top. 
la.nacak, yabancı göniUlülerl lspaa 
yadan çekmek meseltliiDI göl'tbJe
cek ve bu meseleyi ka.tlyetle hal
letmek çaresini anyacaktıl'· 

lngiltere hUktmetl bu karar ile, 
hem ltalyaam izzeti nefsini koru
mut, Jtalyaya karşı cebir slyue. 
ti kollanmak lstemedlğlnl göst.er
mlt. hem de Ademi Mtldahale sl
yuetlnl kurtarmak için 808 bir te 
pbbilste bulunarak bono aalaşma 
yolu ile temin etmeyi istihdaf et

mlttlr. 

Pek yakında toplameak olan 
Ademi müdahale Komlte&t 

da .muvaffak olmadıiı tak. 

yanın bir an evvel kendini topla
masıoa kartı geleceği gibi bir Av
nıpa harbi tehlikesine daima yol 
açacak ve imkia hazrrlıyaeaktır. 
Bu tehlikeden kurtalmanm çaresi, 
lspanyollann L,inl lspanyollann 
kendilerine bırakmaktır. 

Ademi Müdahale Komitesi e
sasen bunu temin için ku

rulmuştu. Fakat muvaffak olama
dı. Ve muvaffak olamadığı için bu
günkü tehllıkeH ve vahim vaziyet 
inkişaf etti. 
Şimdi ademi müdahaleye son bir 

fırsat verilmiş bulunuyor. Acaba 
bu son fınat vaziyeti kurtaracak 

ve sulhtt korumaya bir netice vere
cek mlf 

Yolma itler yine sttrilncemede 
kalacak ve bir neticeye vanlamı. 
yacak mıf 

Ve en son ihtimal olarak acaba 
müdahale siyaseti büsbütün km!Ş&
cak ve tehlike büyüyecek mi! 

Onttmüzdeki iki haftanın en mü. 
hinı meselesi ve en milhinı sualleri 
bunlardır. Neticeyi hep birlikte gö
receğiz. 

Bu toplantı müzakereleri g:zli ya
pılmaktadır. 

---ıo,---

Almanyada Bir 
Maden Kazası 

Essen, 14 (A.A.) - Gelsenkirchea 
de Nordstern madeninde bir grim~ 
tiali vukua gelmiştir. 7 kişi ölmiili 
2 kişi hafif surette yaralanmıştır. 

- {) 

Bolu Orman Mektebi 
Ortamekteplilerl 

Allyor 
Bolu, 14 (TAN) - Ziraat Ve 

ti müsteşarı B. Naki buraya gelerekt 
bu yıl Boluda açılan orman mette 
bine Bolu ortamektep mezunlannDl 
nehari olarak kabul edileceğini bil 
dirdi. Bu haber burada çok sevin 
uyandırdı. 



TAN 

~ahkemelerde 

Kız 

Küçük Behiye, Sevdiği Gence 
Jst!yerek Gittiğini Söylüyordu 

Me§hut suçlar mUddeiumumiliği 
dün bir sarhoşluk tahkikatına el koy 
muştur: 

Karagümrükte oturan Rasim, ka -
nlile kavga ederek evden çıkmış, bir 
meyhanede kafayı tUtsilledikten son
ra geç vakit tekrar dönmüştür. Bu 
sefer, kansına gene çatmış, bir ara
lık süpürgeyi kaparak üstüne de yil
rUmek istemiştir. Çok sarhoş olduğu 
için sUpUrge mangaldaki ateşe sürün 
mil§ ve parlamıştır. Bunun Uurine 
kadın bağırmağa başlamış, komşula

n toplanmışlardır. Yataklara sirayet 

eden ateş söndUrUldükten sonra Ra
aimi polise vermif}erdir. 

Suçlu dün kend.iaUıi müdafaa eder
ken: 

- Çok içtim, sarhoştum, ne yap· 
tığımı bilmiyordum, demiştir. 

Suçlu, Sultanahmet sulh Uçüncü 
~ hi.kimliğine gönderilmiştir. 

llr lhtikis DavaSI 

Karara Kaldı 

Siz bu çocuklardan galiba altmışında filin kur
tulacaksınız!" diye birden bağırıyor, kısmetleri çık
mıyarak evde kaldıklarmı, herkesin içinde kızları· 
nm yüzüne çarpıyorlardı. 

:debi Yeniliğimiz 
Satışa çıkaraldı 

Ismail Habibin lise son sınıf-
Olan Genç Kadın ıan için yeni baştan vucude 

Sultanahmet sulh ikinci ceza mah getirdiği "Edebi Yenili<Yimiz" 
kemesi dün Adile adlı genç bir ka- kitabı tahminden daha dö~, beş 
dına üç ay hapis cezası vermiş ve ' forma fazlaya baliğ olduğu için 
tevkif etmiştir. Bu karan icap etti- ancak şimdi bitmiş ve Remzi 
ren hadise şudur: Kütüphanesi tarafından satışa 

Altı aydanberi Abdülkadir ismin- çıkarılmıştır. 36 formalık olma-
de birislle beraber yaşıyan Adile. bir sına rağmen kitabın fiatı ancak 

gü Abd 
ı50 kurucıtur. 

n ülkadir evde yokken bütün ı lllllll•••••••••••• 
eşyasını da alalak kaçmıştır. 

. Ha~im suçıu sabit. g?roUğU için A- Gülhane Hastanesi" de 
dıleyı mahkum etmıştır. r• 

--<>--
Birçok Kimseleri Dolandırmıt 

Mehmet Abdurrahman isminde bir 
sabıkalı, ikamet tezkerelerini değiş
tirEınck lıc.h4.m:.:ım.: lJu ~Ok-ıı.:lw~ıe~-
den para dolandırdığından yakalan -
mış, adliyeye verilmiştir. 

Tedavi Günleri 
Gülhane askeri tababet tatbikat mektep 

ve kliniii 9'7--938 senesi denlerine 15-10-
""' r ı ı• • .. vnn11 1 ;.f.Sa'V;lrsurrrr-

MuhteHf ,uticlerin pol11dlnlk Siln - -
at cetveli apiıda yazıldıtı cibidir. Bu H• 

atlcr zarfında müracaat eden bütün hasta 

SARAY KONSERİ 

YA-ZAN: NAµiD Ç'IK>R/ 
-16-

15 - 10 - 937 

Avru.panın bir ucundan diğerine ... Memleketleri dola,arak .• 
T ehhkeli ve sevimli.... Erkanıharplerin eırannı gözetleyen. .... 

Matmazel DOKTO 
Tamamen SELANJKTE çevrilen Framızca tözlü filminde 

PiERRE BLANCHARD ile beraber oymyan Dil A PARL 
her tarafta atkı ve ölümü saçmaktadır. 

Pek yakında SOMER ıinemaamda 

TOPLANTILAR 

• DAVETLER • 
Şehremini Halkevindek:i 

Reaim Sergisi 
Şehre mim lialkevınden: 
Evimizde 16.10.1936 cumartesi gü 

nü saat 16 da bir resim sergisi açıla
caktır. Sergide evimiz ar kolu üvesi 

1 ve Topkapı sarayı ressamı Abduİlah 
Çizgenin saraya ait tarihi resimleri 
teşhir edilecektır. 

Sergi 22.10.1937 günü akşamına 

kadar her gUn 10 dan 16 ya kadara
çıktır Davetiye yoktur. Herkes gele
bilir. 

• Feriköy Şişli ldmanyurdundu: 
K.lühil.mllsiln f-k•IÜ• ı.IU\_....; 

.,:1-..ı.9-00T ~ ~uuu ~~~-

ğından azalarımızın teşrifleri rica o-
lunur. 

Ertuğrul Sadi Tek 
Bu gece (Pangaltı) 

TAN sinemasında 

(Erkekler 40 mdan 
sonra azarlar) 

Paraları Çalarken 
Unkapanuıda oturan Alı ve 

isminde iki arkadaş, Çatalca p 
rında dolaşan çoban Hüseyinin 
larmı çalarken yakalanınifl 

Bunlardan Alinin kansı Emine, 
darmaya 5 lira rüşvet teklif e 
zabıt tutularak diğerleri ile 
mahkemeye verilmiştir. 

Gümrük Memurları Arasın 
Bandırma gümrük başmemuru 

lip Mudanyaya, Mudanya başın 
muru Emin Ozman Bandırmaya, 
rince gümrük memurlarından 1i 

muayene sınıfına nakledilmiştir. 

İstanbul Belediyesi Şehir Tiyot 

~3~ııi ~~1111111~111~ 

Saat 20,30 
DRA..'1 k.ısnıı 

KURU GÜRÜ!J 
3 perde 16 ta 

Komedi 

En büyük 

taheıeri yakında raRK sinemasında 
casile mukayese etmek için hiçbir hatırası yoktu.Sa 
arada bir nasılsa tanıyarak nihayet beş on dakika 
nuşup gezindiği bazı gfizel delikanlılar hayalini haf 
talarca süslemişlerdi. Bununla beraber, annesinin 6' 
zerinden hiç ayrılmıyan gözleri biraz ileri gidllmes· 
imkan bırakmamıştı. Ilk önce Halidln buseleri altıO". 

da tamamen uyanan vUcudU, yaşWığını henüz fark 
demediği bu kocaya kendisini bağlıyor, gecenin, h 

daha pek çoklan gibi fakir düşen bu kadın ac;ıkgöz- bette razı olmazdı. Halitten istikrah duymamıştı ve 
lük edip kendisine bir iıJ bul.mut. kısmeti çıkmıyan Halidin istikrah veren bir adam olduğunu iddia et· 

men her gecenin getirdiği sevgi aaatlerinin yakl 
ması, her akşam kocasını beklerken ve hele ak 

gelinlik kızlara koca tedariki ticaretine mi girişmiş- mek gUlünç birgey olurdu. Yalnız ıu vardı ki, bu iz.. 
yemeğinden sonra kendisine garip bir ürperme, 

haf, derin ve leziz bir rehavet veriyordu. Sonra 

~Ue 
tab 
def 
tur 

Mükerremin yirmieine bastğı gt1n thlamurdaki ev
de adeta matem edllmif, annesinin bafağrısı tam dört 
gUn dört gece fiddetli bir şekilde atirdükten sonra 
kadın üç gUn de alnında çatkı ile dol8.fDU§tı. Bu kı· 
zm hiç kısmeti çıkmazsa ne olacaktı? Bir poeta mU
vezzline veya bir daire hademesine mi verilecekti ? 
Ve kendisi onu başgöz edemeden göderini hayata 
yumarsa onun akıbeti ne olurdu? Fakat, birkaç haf
ta sonra, Uç dört yıldır yUzUnü görmedikleri bir eeld 
ahbaplan bir gt1n thlamurdaki eve gelmif ve Ankara 
da Ticaret Veklleti mühendislerinden otuz betlik, 
dalıa da hiç evlenmem.iş bir adamın evlenmek arzu
alle lstanbulda bulundutunu, yakm bir akrabası da 
olmadığı için eski bir aile dostu sıfatile kendi deli.· 
!etini rica ettiğini aöylemifti. Bu mtıhendisin ismi Ha

litti ve UçyUz elli lira aylık alıyordu. Sade bir kız 
karde,l vardı. Onun da babasından aybğı ve biraz 
pllri mevcuttu. Yani kendisine yUk değildi. Mühen
dis evleneceği kızm zengin veya nüfuzlu bir yere men 
sup bulunmam gibi bir kayıt koymıyarak aade temı. 
bir aileden, namuslu ve cidden gUsel ohıwmn istiyor
du. Bu vasıflara tamamen sahip olan Mükerrem teklif 
edillne kabul edeceği muhakkaktı. Sandıkta sepet
te artık satılıp parası yenecek hiç bfrtey kalmadığı 

ti? Her ne hal iae, bu ilk görUpneden birkaç gUn divaca o belki hiç çarpmamış bir kalple, en çok tah· 
sonra Halit thlamura gelmiş ve genç kızı görUp pek mln edilmiş zevkleri tatmak üzere geldiği halde öte-

bu evde bulduğu refah M.tlkerremi kocasına aaa..

için (pek u birweY tutan) tekaüt maqiyle nasıl ge
çinebileceklerini dUşUne düşü.ne çıldırmaktan korkan 
Şaziye bu eözleri duyunca eski dostunun ellerini, e
teklerini öpecek olmuş, kendilerine Allahm yolladığı 
bu Halide tamamUe alafranga bir usulle kızın göste
rilmesini de kabul ederek onun derhal getirilmesini 
rica etmişti. 

Delllette bulunan eski ahbap, dediği gibi acaba 
Halıdin de aile dostu muydu, yoku. Şaziye gibi ve 

beğendiğt için izdivaca hemen karar verilmişti. MU- ki her şeyi görUp denemiş, herşeyden de hevesini al-
k:~tTemle annesinin evleri BP .,_ " sırtlannda, lhla. mış olarak artık dinlenip rahat etmek için geliyordu. 
murdaki tat ve beyaz karakoldan b&§layıp Yıldız Ve bu ite deWet eden kadının kendisi için"- otus 
sarayını saran kışlarara doğru giden yol üstünde ah· befinde var yok. Elimde büyüdU." demesine rağnıen 
şap ve artık harap olmuş bir evdi. BUtUn qya satı- kırkı aşmıttı. A111111 olduğu belli idi de. 
la aatıla o kadar tamtakır bir bale gelmletl ki, mUs- Vakıa hiç te çirkin bir adam değildi. Hattl güzel 
takbel damadm geleceği gilnden önce konuya kom- erkekti. Laciverde çalan mavi ve uzun kirpikli göz. 

fUya yalvanlmış, öteden beriden ariyet koltuk ve leri, çizgileri dUzgUn ve kusursuz bir ytlzll, ortanın 
kanape tedarik edllmlttl. Ve bu harap evde iki hafta uzunu bir boyu, beyaz ve yumuşak kalan çok biçimli 

sonra nlklhla beraber yapılan çok sade bir dtlfn.nU elleri vardı. Llkln aaçlan tepeden boşalıp pkaklar-
müteakıp, Halit kamile Anka.raya dönmtlettı. LlkJn dan ağarmıya, gözlerinin etrafı tekmil buruşınıya ve 

bu düğün için Seniha lstanbula gelmemif, Mükerrem ıöbeği gittikçe bUyUmiye başlamıştı. 
görUmcesini ilk önce Ankara tstuyonunda tammı1- Eski reaimlerinin pbadet ettiği gibi vaktile mu-
tı. Seniha hem vaktin azlığından dolayı, helll de hakkak ki çok yaJuoıklı olan bu adamm gençliğinden 
apartımanı aptal bir hizmetçiye bırakamadılJ için ve gU.aelliğinden ancak bqka kadınlar iatifade etmi•-
gelemediğini aöylemifti. Gelmeyi o da elbette iste- lerdi. Gençliğinin en hararetli ve ••11alı yıllanna 
memif olacaktı... Fakat gelmesi için Halit te mv daha yeni girecek olan MUkerremin kollanna, bu ko-
etıniı değildi. ca, artık YIPl'&DJDll ve bem1lt bir halde, ve her yıl 

Mükerreme, söz kesilirken, ''bu Halit Beyi belen- daha yorgun, daha bezgin diifeceği bir devrenin ba-
din ıni? Varmıya razı IDl8ID ?" diye sormıya anneei pıda iken gelm1' bulunuvordu. 
lüzum gönmemişti. Bununla beraber, esir değildi. Ko- Halide vardılJ zaman Mükerrem küçük bir kız de-
ca olarak kendisine verileceğini bildirdikleri adama fildi. Yirmiaini geçmif bulunuyordu. Lüin on bel on 
kareı istikrah duyımUf bulunsaydı, elbette söyler. el- altı yqmda imif kadar tecrübesizdi. Ve muiainde ko 

derin bir minnet biulyle bağlamıştı. 
Genç kadın Ankaaya şimdiki halile mukayese edlı

lemiyecek derecede geri, her ttırıu ümrandan ma1Y' 
rum bulunduğu bir sırada gitmişti. Ve Halidin o dl' 
manki kazancına malik olan bir adamın şimdi orad• 

oturmıya kabil değil nza göstermlyeceği bir ap 
man dairesinde yaşamıetı. Daha Yenişehirde hem 
hiç bina mevcut değildi Ve Esklşebirde, Karaoğlan"' 
dan Bendderesine doğru inen yolların birinde buluna.O 
bu apartımanı Halit kendi hesabına vakıa hiç beğe 
'IJliyor: "-Avrupada böyle yerlerde ancak amele ai• 
leri outurur!" deyip duruyordu. Fakat sahibi 018' 

Moiz Volpi adlı tıknaz ve kıranta Musevi dükkincırı 

her ayın ilk günU sabah karanlığında damlıyarak ki" 
raauıı aldığı ve dört ufak odaaile mendil genişliğinde 
banyo ve mutbağına aylıklannın hemen üçte bi · 
verdikleri bu apartıman dairesi ve bu apartıman 
ireeindeki efya, Ihlamunın her yağmurda tavanı akali 
ve bir yönünde Bicak su döküp leğen içinde oturm 
auretilt yıkanılan ve hemen tekmil eşyası satılara• 
tamtakır bir hale gelmit harap evine nisbetle ş&han• 
idi. 

(Arkası var) 
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.f AN'ın hedefi: Haberde fi
kirde, her şeyde temiz 'dü-. ,. im , 
rüıt, samımı o ak, kariin 
gazetesi olmıya çalışmaktır. 

[ GUNUN MESELELERi] 

lngiltere Niçin 

Yumuşak Davranıyor? 
Bu defa artık lngilte.renln, ltaıyaya 

ka ı sert hareket edeceği tahmin e
,uuyordu. ltalya, Parl.s e.firl vasrta
sile Fran a. ve lnglltere) e, imdoo 
sonra lspanl &) a asker göndermtye
ceğioJ temin etmişti. Fransa ,.e ln
giltere bu vaade güvenerek ltalya ile 

•• J pan) a mesel inde a.nlaşmıya te-
•• 5 bblls etmişlerdi. )tal) anın ispanya

daki askerlerini geri çekmek .,artiyle 
bir f tUifa. nracaklannı da umuyor. 
lardı. 

Fakat Mussollni Berllnden döndük. 

o ten sonra si) asetlnl deği tirdL is
panyaya tekrar asker göndermlye 
ha ladı, lngiltere ve Fran anın is
panyadan askerlerini ~eri ~ekmek 
lıakkmdald teklifini reddetti. Artık 
lngllterenın bu defa kati bir hareke. 
te geçmesi, it.allaya halldini blldir
m i beklenlyorclu. Nyon konfnan· 
smdaki kararların vercliği netice. A· 
nıerika Cümhurrei inin nutku da bu 
tahminleri km"\·etJendiriyordu. 

Halbuki lngiltere )ine i) Ademi 
Müdahale Komite ine ha.\'ale etmiye, 
yani Urüncemede bırakmı) a karar 
''erdi. 

lngiltere niçin bir türlü ert hare. 
kete geçemiyor? 'için ltalya önünde 
hlUtemadi) e.n rlca.t eder glbl görünü
yor? 

• 
lngilterenin 

udi Hakiki Siyaseti 

a 

artı• 

mcD 
tarı· 

nu snaltn ce\'nbmı Londrada t;ı
knııı Labour Monthly mecmuasında 
IZUH Uf\ IJI • 

• .,...._ uı O l 1. ... - . n& .... ere, senelerdenberl, zahirde 
mUtereddlt ~e mUnkat ..•. 

- . . gorunroesino 
ragmen, hnrıcı sh aseUnd d . 
yol takip et~işti;. e aıma bir 

"lngilterenin ı~ 
olan fnslst hilcu'rnu panyaya vaki 

na karş t ki t iği hattı hareket . 1 a P et-
) ıf dü iirerek 1 t• rnillı hUkfımeti ~ 

r ıcar ve f i t hU munu kU\'\ etlend" aş CU· 

l<'rnnsal a Ademı 1~k mahi) ettedir. 
kabul ettlrt>n 1 .Mudahal~ tedbirini 
çiler tarafında ~gılteredir. Jlükfımet-
tnburıar.0 ga ~'l> eden beynelmilel 
defa ua.n eden~~m ru olduihınu ilk 
tur. IJ.~nı ııÜ:e lngilt,ere olmuş
rnft.arhğrnı 

0 
d umett Fraınco ta-

tlir ki, denizi ~~ ileri ~füürmtış. 
clüğU donan e1111 hakimi diye Ö\rün
blr aıa,.. -.... masanm bütün dünyada 

" ·--vzuu lın • 
hammüı etti. Akd:n· a ına bile ta-
hındurdu~ru b .. "k lZde elinde bu. 
1 • uyu anaJıtarı d • r nı, Cebeliitt k ar an bı· 
nıekten çekin:;• ~· tehlikeye dü~ür-

"B eclı. 
izim ka~aatlın 

pan~ ada hükunı b:ce lngiltere Is· 
masını ister il etçilerin mağlfıp ol. 
ı;ada da llaİk u rna.ğlUbiyetin Fran· 
ğma. kanidl Cephesini zayıflataca· 

r. l'ran adak' . randa. Jrı •ili ı malı buh· 
olduğunu . ı hankalannın parmağı 

"J . . '10cuJdar hile h·ı· 
ngılıı ı ır. 

Frnn ada 
11 

~nıp ryalistleriıııe göre 
t:ünce, l eri 8 k Cephe i hükumeti dü. 
rekkep birn~.~~hafazakarlardan mü
günkU ı .. •ukumet gelec·ektir. Bu· 
hükfınıe~; ·ı~ı hükumeti böyle bir 
, akit }' e aha kolay anla abilir. O 

ran al So nınk ve mah ! ,.~etlerden ayır· 
lal lasır. allı Paktlar yapmak ko-

"B tı lllak ti 
kfımeti lla a. adır ki lngiltere hü-
nı t.a .. 'Uını • heşıstanın ltall aya ilhakı
~ etini, Alla haıırdır. Milletler Ceml
mıı tek nıaıııl a, ltalya \'e Japonl a. 
eekihle r~r. a\detıerinl temin edecek 

tacıue taraftardır.,, 

• Yunuışak 

Hareketin Manası 
in ~~~7.ahat bize şunu gösteriyor ki, 

t
. g. re lspan,.·ada bugünkü \•azlye-
r:ı •d " . . l" amesine taraftardır. Pirene ge-
~H ıni:n açılarak hükiimetçilere yar-
~m edilmesi lngifü hükumetinin ana 

11? a. ettue U) gun düşmüyor. Onun 
lcın ı i nıü1.akereve bırakmayı, komi. 

"ltalya, eski Roma imparatorluğunu kurmak, Ak denizi bir ltalyan Clenizi 

haline getirmek için giriştiği büyük macerada, en büyük engel olarak 

önünde lngiltereyi gördü. Habeşistam işgal tecrübesi, ona, lngiliz me-

selesi halledilmedik~e bu emeline kavuşamıyacağını göstermişti ... 

G'Oi'fJSLEJ) 
DOKTORLUGUN 

DEVLETLEŞTiRiLMESi 

MESELESi 

• 
u 

BOTUN 
ISLAMLARIN' 

HAMiSi! 
"" .... , 

Yazan: M. Zekeriya S 
~l'vr--........ .1'\l'.I l'I I I I I _..,,,. ""' 1 _...., l'-1 I ,..,~ J 
Roma ve Berlin, lbni~~t ~rdularının Şarki Urdün üzeri

ne yürüyerek, İngılızlerın ortaya çıkardığı bu küçül< 
hükumeti ortadan kaldırmıya teşebbüs ettiğini haber veriyor. 

Bu haberin arkasında gizlenen hakikat tudur: ftaJyanır. 
Arap ve Müslüman memleketlerinde yaprna.kta olduğu propa· 
gar.da, meyvalarını venniye hatlaınıttır. 

Mussolini geçende Trablusa gittiği zaman kendisini bütün müslilman
lann h9.m.isi olarak ilan etmi;:iti. Italyan müstemlekelerinde mevcut is
lamlann yekunu dört milyonu geçmezken, Mussolininin 200 milyon islam 
üzerinde himayesini ilan etmesinin manası vardı. MUslilmanlann ekseri· 
yeti, Ingıliz ve Fransız müstemlekelerinde yaşarlar. Maksadı bu isliunla· 
rı, lngiltere ve Fransaya karşı isyana teşvik etmek ve bu isyanda kendi
sinden yardım görebileceklerini onlara anlatmaktı. 

Jtalya bugün islamlar ve bilhassa tı. ltalyanlar derhal Jbnissuuda mü 
Araplar arasında kuvvetli bir pro- himmat ve silah gönderdiler ve onu 
paganda ile meşguldür. Bari rad- lngiltereye karşı durmıya teşvik et 
yosu her akşam türkçe ve arapça tiler. Bugün, ltalyan propaganda. 
neşriyat yapıyor. Italyada Şark pa ve tesiri neticesi olarak, Hicaz hil-
nayir ve sergileri açılıyor. Trablus kiımeti ile lngilterenin arası açık-
ta yeni caımiler inşa ediliyor. Mek. tır. 

keye, masrafı ltalya hükumeti ta
nıfrnnıın vı>rilmPlc •uırPti1P bircok 

• vnu: bua...o:~Ul) V"" • .:&:'t.G.J:ya. ça.ı. hı..u. 

her tarafında ttalyan mektep ve 
hastaneleri açıyor. Italyan üniver
sitelerinde yüzlerce Arap genci tah 
sil ediyor. Arap memleketlerinde 
Italyan parasile birçok gazeteler 
neşrolunuyor. 

• talya, eski Roma Imparator. 
1 luğunu kurmak, Akdenizi 

bir ltalyan denizi haline getirmek 
için giriştiği büyük macerada, en 
büyük engel olarak önünde Ingilte
reyi gördü. Habeşistanı işgal tec
rübesi, ona Ingiliz meselesi halle
dilmedikçe. bu emeline knvuşamıya 
cağını göstermi§ti. 

Ingiltereyi Akdeni~~e zayıflat
mak lazımdı. Bunun ıçın de lngil
terenin Akdenizdeki hakimiyetinin 
temellerini teşkil eden Arap mcı:n
leketlerindc; Mısırda, Filistinde, I
rak ve Arnbistanda lngiliz nüfuzu
nu kırmak icap ederdi. ÇünkU Arap 
an emle ketleri Avrupayı Hindistana, 
A vustralyaya ve Uzak Şarka bağ. 
lıyan kara, deniz ve ha va yollarının 
geçtiği yerdi. Bu yollan k.apamak 
Ingiltereyi boğmak demekti. Bu yol 
!arı kapamak için de bu ~rap mem. 
leketlerini elde etmek lazımdı. 

Bunun U1erine ttalyan hükume
ti Arap memle)etlerind~ siyasi fa
aliyete girişti. Evveli ticari mlina.
scbeplerinden istifade ederek Hicazı 
elde etmiye çalıştı. Para ve hediye
de tamahkarlık etmedi. lsnissuu
da tayyareler hediye etti. Genç A
rap zabitlerini parasız olarak Ital
yan tayyare mekteplerinde yetiştir
di. Bir taraftan da Hicazdaki pet
rolleri ele geçironek için Ingiliz Pet 
roleum ş.irketile lbnissuudun arası
nı açmıya çalıştı. Fakat buna mu
vaffak olamadı. Son zamanlarda 
Akabenin i!'igali yilzUnden Ingiltere 
ile Hicaz hükumetinin arası açılmış 

telere havale etmeyi ve bu suretle u
mtmayı tercih ediyor. 

Bu de.fa da yaptığı odur. Binaen
aleyh ltalya karşısında ricat edişi, 
daha zlyadtı Fra.n!llayı miiıJkiil ,·azi
yete düşürmf'k, ispanyada tn.ıgünkü 
\·aziyetin ldamesini temin etmek ve 
ana siyasetinin tahakkukuna doğru 
adım adım ilerlemek içindir. 

M. Zekeriya 

M ısırde ltalyan propaganda ve .. __ _ı;,,,_... 4i1Ah- ..- ;G1.-1t9Jcill.t"ı 

Burada bulunan 60 bin kadar !tal· 
yandan da istifade etti. Mısırda ln· 
gilız düşmanlığını kuvvetlendirmek 
için Italyanm takip ettiği yol. bir 
taraftan mektep talebesi ve gençle 
ri, diğer tarnftan müfrit milliyet
perverleri e1de etmekte bu faaliye-, " 
tin neticeleri "Yeşil Gömlekliler. 
adını taşıyan müstakil Mısır parti
s.inin hareketlerinde açıkça görün: 
mektedir. Hatta Mavi Gömleklı 
Veftrler bile bu tesirden kurtula
mamışlardır. 

Italya Mısır _ Trablu!\ hududu Ü· 

zerinde de kuvvetli tahkimat yap
makta, tayyare karargahları kur· 

• •,'Ol makta, ve hududa giden genış -
lar inşa ettirmektedir. Habeş har· 
bindenberi Trablustaki ordusunu 
mütemadiyen kuvvetlendirmekte· 
dir. Yalnız son haftalar içinde 'fra.b 
lusa 25 bin kişilik bir kuvvet gön
dermiştir .. 

Italyanın 'Mısıra bu kadar ehem· 
miyet vermesinin sebepleri aşHca:-

k• J..frı
dır: Bir defa Italyanın Şar ı 
ka müstemlekeleri ile Trablus ar~
smda Mısır ve Sudan vardır. ıngı· 
!izlerin Hindistana giden mUstah-

. e ve 
kem yollan Hayfa. lskenderıY · t 
Akabeden geçer. Bu yol şarkta · 
raktakıi kara ve hava üslerine ve 
Acem körfezi istihkamlarına da· 

· hrne· yanır. Cenupta Adcn, Bahrıa 
rin methalinc, ve Maskat .A.~em 
körfezinin methaline Mkimdır.l 

lngilizlerin bu müstahkem Y~ -
lanna karşı Italya Sicilyadan başı-
yarak Babülmendebe ka?nr uza;;: 
yeni bir hat vücude getırmckt 
Trablusta müteaddit hava karar
gahları ihdas etmiştir. .A.ssab v: 
Musavva limanlarını tnk'viye et~e 
tedir. Sicilyada da Pantclleria a. a
lannda istihkamlar vüoude getır
ınektedir. 

Işte bu yeni askeri hatların !~ 
BUsünden dolayıdır ki Jtalya bı\ 
raftan Mısırda lngiliz nüfuzun~~ 
maya, öte taraftan da Filistin, 
ve Suriyede büyük bir faaUyete .~0 
yutmuştur. Italya Fillstinde Jngıhz 
terden memnun olmıyan ~rapl.a;a 
yardım etmektedir. Bunlara sılah 
veren, onlan lngilizlere karşı tah
rik ve teşvik eden Italyadır. tt~lya 
nm Filistine bu kadar ehemmıyet 

• • 

vermesının sebeplerinden biri de 
Iraktan gelen petrol borularının 

Hayfada Akdenize dökülmesidir. 
Filistinde Araplaı:ı elde etmek su. 
retile bu yolu daima kapayabilir ve 
Ingilizlerin bu petrollerden istifade 
etmesine mani olabilir. 

Zaten Irakta da Italyantar boş 
dunnuyorlar. Orada dn hU

kfımeti ele geçirmek ve tngilizlere 
karşı bir cephe vücude getirmek i
çin şiddetli faaliyet halindedirler. 
traktaki son hükfımet darbelerin
de, ve Bekir Sıtkının katlinde Ital
yan pannağı aramak hiç te yanlış 
değildir. 

ltaJyamn Suriyedeki faaliyetine 
gelince, burada da Italya Fransaya 
karşı ~tikUı.1 mücadelesine girenler 
arasına kanşmıya muvaffak olmuş 
tur. Suriyede Fransız mandasına 
karşı umumi bir hoşnutsuzluk var
d.ır. Bu milli kavga esnasında ha
nçten uzatılan yardım eli onlara 
hoş görünmektedir. Zaten Filistin. 
deki Arap. Yahudi kavgası da bü
ti.in Araplık aleminde fena bir akis 

a 

o 
Son defa toplanan dls tabipleri 

koogresl, Di~l l\lcktebinde muallbn 
ve Doçentlerin cliz'i bir bedel mu
kabilinde halkın dl lerlni tedavi et
meleri hakkında öyle bir karar ver-

\ 

rnlş: 

"Fakir halkın di lerinfn m~en 
tedavisi muvafık olmakla beraber, 
masrafı mukabilinde herhangi bir 
§ahsın di Jerini tedM•i ettirmesi, er
best di tabiplerinin zararını mucip 
olduğu iç.in hUkfımet Ye üniversite 
nezdinde teşebbfuınta girü ilmru i.,, 

nu kararın istihdaf ettiği mana 
şu: Bu mektepte halk ciiz'i bir üc
retle muayene edilebilir, zengf.n 
halkın gelmesine mani olmak için 
yüksek ücret koymak lazım. 7..oogin
le fakiri nasıl n~ırt edecekler? ... Ve
rilen malumata göre ilmühaberle .•.. 
G~nlerde, belediye poliklinikleri 

için de ayni me ele mevzuu hah ol
mu tu. Bu ekilcle alınan teclblrler 
fakir halka mii küliıt göst~rmekten 

başka bir netice vermez, umumi mü
esseselere müracaat edenleri, yine 
serbest doktorlara götürmez. 

'• \ Bence serbest diş doktor1annm 
. zararJ111 mucip ohm bu umumi mü
\ esseseler değildir. Doktorluk ta, her 

serbest ticaret müe c;;ese i gibi, bü
yiik bir rekabet karşı mdadır. Biiyük 
doktorlann rekabeti, sehirlerde te
ka-.Uf eden doktorlann biıibirile re· 
kabeti, ikinci ,.e üçüncü sınıf dok· 
torlara basit bir hayat bile temin El

demiyecek hale gelmiştir. Buna ,·er
giler, yUksel< ev kiralan, zaruri ihti
yaçlann pahalılığı da ilih e edilirse. 
bu doktorların geçim ınU Jrliliitı an
la dabillr Bu mü kili vnzi~ et ka~ı-

yapmıştır. Suriyeliler İngilizlerin a
leyhinde çalışan Italyanların propa 
gandasından kendilerini kurtarama 
mışlardır. Suriye şehirlerinde faali 
yet halinde bulunan geniş, Italyan 
casus teşkilat vardır. Bu teşkilat 
Suriyenin her tarafına yayılmıştır. 

Hülasa İtalya, yalnız Ak
dcnizde, yalnız İspanyada de · 
ğil, Afrikndaki biltün islim 
memleketleri arasında da, İn
giltere aleyhinde hilmmalı bir faali 

yetle çalışmaktadır. Bu faaliyetin 

bugün birinci meyvesini Filistinde

ki Arap. Yahudi kavgasında, ikin

cislni Hicaz Şarki Ürdün davasın 

da verdiğın.i görüyoruz. 
Italya bu memleketlerde çalış

mak için bakir bir zemin bu1muş
tur. Davasını kolaylıkla yilriltcbil
mek için, bu memleketlerde mill~
yet ve istiklil hareketlerinden isti· 
fade etmektedir. Ingiltere bugün
kü gevşek siyasetinde devam ettiği 
müddetçe bu faaliyetin ne gibi va
him neticeler doğurabileceğini bu. 
günden tahmin mümkün dc~<ildir. 

ı . 

l 
ıunda kalan doktorlar, kurhıhı,.u an-
cak, fakir halkın 1JaŞ vurıiuğu mlies
seselerln hududunu daraltmakta a.rı

ı 

yorlar 

• Mesele bu değildir. Biirük dokt.or. 
tarla. küçük doktorlar o.nı mdaki !i

l at farkı miihim değildir. En büyük 

bir doktor idarehanesinde iip liraya 
hasta muayene ederkm, ikinci \'e il· 
_çüncU sımf doktor lkl Ura) a mua
yene ediyor. Şüphesiz ki bu bir Ura 
farkı, halkı büyük doktora götürü· 
yor. Büyük doktorlar ücretleri yük· 
selt 1n df'mek l temiyoruni, fakat kü
çük doktorlara büyük rekabetin bu• 
radan geldlğinl göstermek i ti ·oruın. 

ikincisi, doktorlar sehlrlerde teki,. 
süf etml~tir. Dokt-0rluğun serbest ti• 
caret olduğu bir memlekette hiçbir 
doktoru Aııadoluya gitrntye mecbur 
edemeyiz. .,. eh iri erde biriken doktor
lann rekabeti de bu küçük doktorla
nn ha.yat seviye ini dii iirliyor. Ra 
rekabete de yalnız ba§ına küçük 
doktorlar karsı koyamazlar. 

• Rakipleri hül ük doktorlar, hatta 
bir yekfin halinde toı•lanan cloktorla.
nn kendisi olduktan onra, umumi 
miiesseHelerde, fakir halıkm imkan· 
larırıı azaltmak yanh5 bir tedbirdir. 
Halk i~in zararlıdır, kendilerine de 
faydası yoktur. 

1 9'\UQKUVU C U ~.Zt 1~ 
~MEKTUPLARI jj' 

Bu doktorluk meselesi yalnız bizim 
değil, blltün dünyanın halline çalıştı· 
ğı bir meseledir, Amerika.da serbest 
ticaret doktorluğu öyle bir Uıtiki.r 
halhıe gelmiştir ki, devlet bunun ö
nUne g~mt>.k 1!;.in, doktorluğu dev. 
Jetle tirmiye teşebbüs etml tir. Rus
~·ada. devletle tirilmiştlr. Amerikada 
de,·letle.5tirllnıesi de artık bir gün 
meselesidir. Ceml)etler i~lnde hali 
1 baa gelen doktorla.n serb t ticaret 
do)'\lramıyor, halkın ıhhati büyük 
bir l"'fünnar \'e ihtikara tllbldir. Bg. 

ntm önüne geçmek l!;in doktorluğun 

devletleştlrllmesi, halkın sıhhatDı 

alakadar olan bu işin umumi menf.,. 
atlerden addedilmesi bir zanıretttr. 

Tarsusta Mektep ihtiyacı Var 
Tarsus okuyuculanmızdan Hakkı 

Dörtlemez yazıyor: 
"Yirmi beş bin nüfuslu olan kaza.

mızda ancak beş ilkmektep vardır. 
Halbuki nU!usu daha az olan vilayet 

merkezimizde dokuz ilkmektep bulu
nuyor. Beş mektep, okuma çağına 

gelen binlerce çocuğa klfi gelmiyor. 

Yavruıanınızı okutmak için vilayet 
merkezine mi göç edelim? 

Kültür Vekaletimiz tahsilsiz tale
be bırakılmaması için' tedbirler alı
yor. Belki, açıkta çocuk kalmıyan 

bahtiyar yurt köşeleri bulunacaktır. 
Fakat Tarsusta vaziyet hiç te böyle 
değildir. Mektepsiz kalan yavruları
mız için bir çare dilşünUlmesi husu

sunda alakadar makamların nazarı 
dikkatini çelmenizi rica ederiz. 

Kulada Su Sıkıntısı 
Ba19österdl 

Kula okuyucularımızdan H. Sezgin 
imzasiyle aldığımız bir mektupta Ku 
lada su sıkıntısı çekildiğinden bah
sedilerek deniliyor ki: 

"- Birka.Ç gün evvel kazamızda 

bir tifo vakıı.sı görUldil. Bunun üze

rine belediye derhal içme suyunu te
min eden kuyularımızı kilit altına al
dı ve bu suretle kazada dehşetli bir 
su buhranı başgösterdi. 

Halk, su ihtiyacını kasaba dışında.
ki kuyulardan karşılamak istedi. Fa
kat, bu kuyulara mensucat fabrika
sının pis sulan karıştığı için belediye 
buna da mani oldu. 

Buhran şiddetli bir hal alınca, bir 
kaç kuyunun açılmasına müsaade e
dildi. Ve her birine bir memur dikile-

Sabiha Zekeriya 

rek alınan sulara muayyen miktarda 
permanganat potasyom dökülmiyı 
başlandı. Bunun sıhhate ne derece~ e 
kadar za,.arsız olduğunu bilmiyoruı 
amma ulann içilmez bir hal aldığı 
muhakkaktır. 

Gazetenizin bu derdimize tereli· 
man olmasını ve su işinin halli husu
sunda Sağlık Bakanlığının nazarı dık 
katini çclnıenizi rica ederiz.,, 
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Futbol 
lig Maçları 

l~11"1111Niçin Kaldı ~ 111111•; - -- -- -- -E Lig Maçlarının Tehiri E 
.,~,-~,..,; E Ankaradan Bildirilidi E - -§ Dünkü nüahamızda, An· § 

E kara muhabirimizin de bil· 5 
S JirJiği gibi, latanbul mınta· S 
E kame Futbol Federaayonu i - ~ E artUınJa, latanbul /Jüpleri· ! 

Ge~enki Fenerbahçe ile Ankaragücü maçından bir enıtantane 
= nin lig tevziatı ve mevaim 1 = • E lilutürü yüzünden çıkmıf ! 

Türkiye Futbol 
Birinciliği Maçları 

GelecekAyBaşllyor 

§ olan ihtilal Umumi Merkez-t İ 
! ce karara bağlanıncıya ka· 1 1 Jar lig maçlannın tehiri mü- 1 
:a naaip görülrniif ve Fut bol i 
i F eJeraayonu bu kararı I•· 1 
! tanbul Mıntaluuı Reisliğine 1 - -: telgrafla bilJirmi•tlr. Şu ! - ~ -!! halde, zaten 6ecİlanİf olan I • 

latanbal lı. maçlan bu hal- ! 
ta Ja ba,lıyamıyacak Je- ; 

1 mektir. 1 
Geçen yıl, Futbol Federasyonunun 

faaliyet merkezi, milli küme maçları 
Uzerıne toplanmıştı. Filhakika mil
Jf küme maçlan Istanbuldan 4 An
kara ve lzmirin de ikişer klübünün 
tltlı'&kil' e bu Uç bt1yUk §ehirde, büyük 

1 • 1 
15 Ankara, 14 (TAN Muhablrin- ı 
1 
§ den) - Futbol Federuyonu 

1
: Ankara, lstanbuJ ve lzmlrde Ug 
1 maçlann8ı evvelce Dili edlhnit 

olaa tulhta u da daha geç 
alAka ile takip edildi Ve milli ta
seçiminde çok faydalı oldu. 

Fakat bunun qmda kalan klüpler 
mmtakalar ihmal edilmi§ gibi bir 

gösteriyorlardı. Bu yıl bu 
;wmtııaau,ği düşünen Federasyon, latan· 

Ankara ve lzmlr mmtakalarmm 
de kalan mmt.alralar arumda 

'İ'llrkiye birinciliği programı ha-

Ba programa göre lig maçlarını bi
ve pmpiyonunu tayin etmi§ o

her mmtaka bu müsabakalara il
edebllecektir. 

Bali hazırda Tllrkiyede mevcut o
Jan 82 mmtakadan ancak 20 si prog

birinci safhumı ikmal etmit 
...__...ka 1ampl)t0J1unu PÇD>lt1er-

Bu mmtakalar ıunlardır: 

F•t'1of Fetleroqena Rel.S 
B. SeJ11t Ru:a 

Afyon, Ayclm, Balıkesir, Bursa, ( 
.,..u:kale, Denizli, Dlyanbekir, F.s- Dünya Futbol 

, Kayaeri, Kocaeli, Konya, Ma- w • 1 • ıçeı, Mufla, Rtr.e, samsun. Sey- Birinciligı çın 
Trabson, Tokat, Urfa. Sofya, 14 (TAN) - 1938 yılında 

Bu mmtakalar biribirlerlne yakın- Pariste yapılacak dünya futbol birin
nazan itibara aımarak " gru- elliği seçme müsabakasına hazırlık 

aynlmıflardır. 1 inci grup Afyon- olmak üzere Bulgar - Çek milli fut
mtllabaka yapacaktır. Bu grubun bol takımlan lkinciteşriııin 7 sinde 

l!llDl&!Ulı.l&l'I tunlardır: la Sofyada karfılapcaklardır. 24 Nisan 
Afyon - Eeklphtr - Muğ - 1938 tarihinde de Pragda revan§ ma-

- Bursa - Kocaeli. klardır 
1 inci grup Manisada mttsabaka çı = _ Çekoalovakya maçlarm-

[llpacalırtır. Bu grubun mmtakaJ•n da puvan ve gol itibariyle galebe e

den taraf ta, Pariate yapılacak bey
nelmilel dünya birincilik mUsabaka
ama girmek hakkmı kazanacaktır. 

Çekoslovakya - Bulgaristan kar
ıılaşmalarmdan sonra Çekler, ayın 
24 ünde Pragda Avusturya ile oynı-

••n;-- ...... vermlttb'· 1 

Avrupada 
Yapılan 

Milli Maçlar 
Frul& - Jsvipe: 

Pariate yapılan l'rana-laviçre ma
çını rrama mlDI takımı 2 - 1 ka
zanmıgtır. 40 bin ki§i önünde yapılan 
bu macta Fransınann O'.al"lw:ü hAI 
la bir ÇI1gm& geftiı ..... 
Franaa milll talmm uzun bir müddet 
tenberi Iaviçrelileri bir türlü yenemi
yordu. 
Yagoela'Y)'a - Leldetwa: 

V&r10vad& 15 bln kiti önilnde Yu
goslavya ve Lehiatan mllU takunlan 
k&r§ılaşınış ve Lehlatan mnu takımı 
4 - O galip gelmittir. Yugoslavların 
bu mağUibiyeti Belgratta pek fena 
karşılanmıştır. 

Avaaturya - Macaristan: 
Vlyanada Avusturya - Macaris

tan takımlan kareılaşmaamı A vus
turya 2 - 1 kazanmııtır. 
Letoaya - Lehistan: 

Katoviat'te yapılan Letonya - Le
histan mllU m&ÇIDI Lehiatan takımı 
2 - 1 kazanmıetır· 

-0--

Jtnkar• Aianlıft 
Ankara, 14 (TAN> - Ankara Fut

bol Ajanlığına Ankara Maarif Müdür 
Muavini Ferit tayin edllmtetlr. ..,laan - lçe1 - Dlyarbekir - yacaldardır. 

- Ka)'lleri - Konya. ~=========~=======-========== 
lacll grup Saıuunda mllilabaka 

ileaktD'. Bu grubun mmt.ah'arı Adapazarında Güreş Müsabakaları 

Genct11 lrlübiinün ıesüninde dilılıafi celbetten am.-:ı.~.

Adapazan; (Huaual) - Burada lah olmutlardır· 
Gencay Klübtt tarafından güreee ve- HUaeyin; 61 kilo blriııclal. Ddnci 
rilen gayret, aemerelerini göetermiye Muaa. tıçüncll Eyllptttr. 
baglamıttır Geçende yapılan seçimde SWeyman 68 kilo blrlnclai. ltinct 
genç amatörler arumda dikkati cel- Ahmet. tlçtlncll Şakirdir. 
beden iatidatlara rastlanml§br. Mu- Memduh; 72 kilo birinclai, ikinci 

lalıarlıta• Sporw vaffalayetle bqanlan seçme ıqilsa- suıeyman. üçUnctl Halildir. 
, 14 <TAN> - Bulgaristan. bakalan neticesinde ma alanların Btıytık Ahmet; 79 kilo birincisi. I-

~ mlahatı yapaea1ı alan Alman 18imleri: kinci Küçltk Ahmettir. 
mtltehasmsı Kari nim. ~el servet; S6 kilo blrinclsl. Ayni Bik- Fikri; 87 kilo birbac181. Ikincl ftah. 
olarak iç illeri dolatmütachr. letln ildnciBi Omer, tıçtbıcUatl; Abdul midir. 

ZONGULDAKLI 
DELi MEHMET 

ça kazık, bağrında, bağrını 
bir üzüntü, gırtlağında ciğeri 
bastıran bir düğümlenme var: 

Yüzbaşı kalktı: 

- Nasıl kırdın oğlum bu k 
dedi. 

Mehmet masum bir l&IDiUd.1 
le: 

Mehmet kısa boyhıydu. Tık-
. lludı. Kaim kara kaşlı, ge 

D.lf omuzlu, iri kemikli bir deli -
kanlıydı. Manga arkadaflan "Deli 
Mehmet., derlerdi ona. yana.gına 
tiske vursan, kan damlıyacak o
lurdu. Tra.kya manevralanna o da 
gitti. Kırmızı tarafnı alıeylarmdan 
birisinde mavile aava,tı. Sabahm 
alaca karanlığında kalkar, çanta
sını dürer, portatif çadırını gtU.el
ce katlıyara.k, çan.tasma sarardı. 

Onun için en mukaddes ,eyler
den birisi de, portatif çadınn ka
zıklanydı. Bölük kahramanı onla,. 

çadırlarm kazıkları, A vrupadan 
gelir. Kırılırsa yer:ne koymanın yo 
lu güçtür. Kazığını kıranın işi kö
tüdür! 

- ?! 
- Mahkemelik olur. ceza görür! 

Yazan: 
Sezai Attila 

bildiğine gerinerek bir daha iner 
inmez, kazık paramparça oldu. 

M ehmedin başma bir anda 
bir cihan devrilm.lşti. Doğ

ruldu. Mukaddes kazığın parçala
rını eline aldı. Çehresinin bütün 
çizg"leri sarkmıştı. Baktı, baktı. -· .......... 
ne d'yeceğ:ni düşünüyordu. 

Üstündeki ağırlık ve şaşkınlık 
daha kalkmadan, manga çavuff• 
Mehmedi yanma aldı, Bqçavu~ 

götürdü. 
Mehmet, Yüzbaşının karşısına 

merasimle çıktı. Elinde parampal\o 

- Bir Hd göçttlm, da~ 
kınldı komutamm! dedi. 

- Niçin dikkatli da~ 
- Dikkatli davrandım. Davt 

dıın a.. 
- Ene oldu?. 
- Kabahatim yoh ki!? 

kendi torpağm& göre gazzuh 
mış. 1tlemedi bizim padasaız 
ta!' 

yüzbaşı fazla bir fey 
medi. 

Mehmet elinde paramparça 
zık, bağrında, bağrını yak~ 

üzttııt11 l!tl!~.!'-~~I 
ta\ha 

dan bakakaldı. Heyecandan k 
mıştı yUzba,ı. 

Toprağını imanı kadar çetiıı 
yan Mehmedin arkumdan: 
ÖğUndU, aevindi, ona ve 

yalçm endamında, bütün böl 
bütün milletine gllftlldi. Bölük, komutanın sözlerini, dik

katle dinlenıiş kazıklara önem ver
menin lizıın olduğunu, akıllarına 

koyınuşlardı. 
Deli Mehmet, her molada bir ke 

re arkada.şına sorardı: 
- Gazzıh torbası yerinde mi?. 

1 Akyeşilsm:or-Bandırma 
ldmar. Yurdu Maçı 

lngllterecle Futbol 

lere Numara Konu 

- He! 
Ve bu cevabı aldıktan sonra. 

yilzU gülerdi. 

M ehmet bir glln oturdu, tor
basındaki kazıklan çıkar -

dı. Kanarya eansı renglnde olan, 
bir gelin parmağını andıran bu in 
ce kazıklann uçlarında, mene-V:şli 
demirler vardı. Onlan evirdi. çe
virdi. Dirseğinin uc·ıe arkadaşım 
muştaladıktan sonra: 

- Bah biyol! Emme de acar gaz. 
su1ı ! dedi ve bu mukaddes nesne. 
fi yine torbaama koydu. 

Manevra devam ediyor, kanter 
iç4nde kalan yağız Mehmetçikler, 
yer yer ilerliyor, yer yer aU. edi
yorlar. Tank, tayyare• zırhlı oto
mobil, top tüf ek, ıUngtl bomba, 
harman olmut. 

Yorulmuyorlar, tızillmiyorlar, 
tnsanm fevkinde birer insan ola • 
rak vazifelerini seviyor ve beniınsi· 
yorlar. 

M anevratar bitti. Kıtalar a,. 
çık orduglhlarda istirahat 

etmek üzere kendilerine dilfen bÖl· 
gelere yerlefDÜye bafladılar. 

Portatif çadırlann kurutmasına 
ma geldi Bir kısım erler, çadD'la· 
n blrlblrlDe dUğmelerken, bir klB
mı da ipleri, kazıkları hazlrlIYOr• 
lardı. 

Mehmedin talmıu da çadır k\Ir· 
du. Etr&fma hendek kazdı. ştındi 
ipleri gererek kazıklan perldtıneğe 
uğraeıyorıar. 

Zonguldaklı deli Mehmet. eline 
geçirdiği iri bir tahta ıoıanakla 
kazığa bir tane indirdi Toprak 
sert ve inatçıydı. Mehmet toprağa 
kızdı, kaZila içerledi, bu sefer ala-

lzmit, <TAN) - Balıkesir mınta
kası şampiyonu Bandırma idman yur 
du, Bandırma, Bursa ve Istanbuidan 
takviye edilmiş pek ku'V\'etli, kadro mıştır. Bu suretle uaktan 
ile şehrimize gelerek xoeaeli mmta- nın seçilmesi gllçleten oyun 

kası şampiyonu, AkyegUSporla husu- seyirciler tarafmdaıı 
si bir maç yaptı. hakem tarafDıdan ihtar v 

30 kitiden ibaret olan misafir ta- hususlarda kolayhkla MÇ 

kım gUze1 bir progranıla istikbal edil- min edilmll olacalmr. Ruibi 

di. Pek kalabalık olan maçta her iki da her tarafta tatbik edilen 
takım 3 - 3 sayı ile berabere kaldı- itin bizde de tatbUdnde fayda 
ıar. ğmı h&tirlatmak leterlz. 

fSe' her tty sizi :;abırsızJandanyor ve titiı1cndlrlyorH. qer ahı 
aklilik fildrterınlıf alt-üst ediyorsa, ceer ıeceıcri uyku tutmayuna, t 
pelı basittir: sinirlerinizin tcncpbilhıyeti artmıttır. henilı valul v 
ten•lıAı tidcrmcte aı:cıc ediniz. 

Bromuraı .rnoa. 
DUtiln dilııyanın tanıdıta bir mDsekkin olup lraybettfllntı nllatt, 
ve afiyeti ıiıe iade eder. - 1 esiri ıaycl acridlr... - llrDaural'ia 
zararı 101rtur. 

10 "" 211 ııru.priıııe,I .. ".~ 
lerılc__.,,.. .......... 

knoll A.·0.. kimyevi maddeler fabrikaları. ludwl111tafe11 •/R 
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M\VRO~ÔN ~N~ND~® 
Bayan Safiye ve Arkadaşları 
Mikrofon Başında 
Nasll Çahşırlar? 

bitti. Uç dakika sonra Bayan Safi
ye ve arkadaşlarını dinliyeceksiniz! 

Ve bu sözler üzerine ziller çalar, 

Harekatın Bir Asker 
Gözüyle Tam Bilinçosu 

~~~ 

i ~AZAN: i 
~ Ôme~ Rıza i 
~ DOGROL ~ 
~~,.~-

mesai kesilir. 
$anatkarlann bu üç dakikayı na 

sıl keçirdiğini bilir misiniz? Kimi 
öksürür ve aksınr, kimi sazının tel 
lerini düzeltir, kimi bir dost ile has 
bihal eder, kimi bir arkadaşla şaka 
laşır, kimi gayet ciddi musiki mü
liı.hazalan ortaya atar. 

Uç dakika geçmeden herkes yer
li yerindedir .. Safiye mikrofonun ö
nünde, Salahattinle Cevdet sandal-

yelerinde. 
Ben bir kenarda, terlerimi kuru-

Ege manevraları, Mavi tarafın De
mircili, Sığacık, Kuşadası, Karantina 
bölgelerine baskın şeklinde asker çı
kartınasiyle başlamıştır. 

Mavi kuvvetlerin, üstün donanma
nın hiınayesindeki bu ihr.aç hareket
leri ınefruz addedilmiş, Mavi tarafı 
bu nııntakaya önceden sevkedilen 
kuvvetlerimiz temsil etmiştir. 

Mavi. silah ve harp vasıtaları ba
kımından ınotörlü birliklere malik ol
mak dolayısiyle Kınnı:..::ıdan üRtür. 
hususiyetlere maliktir. 

M aaJinin harekatı 

B ayan Safiyenin okuyacağı 

bir geceydi Fakat Safiyeyi 
tanımıyan var mı, demeyiniz. Sizi 
temin ederim ki hiç biriniz, hiç ol· 
mausa, benim kadar tanımaz. Siz 
Safiyeyi yalnız görmüş ve dinle
mişsinizdir. Safiyenin güzel söyle
yişine, canlı okuyuşuna, neşe ve 
,akraklık dağıtan, coşturan, çok ca 
zip ve çok içli şakısma belki mef
tunsunuzdur. Fakat ben, onun hu
ımsiyetlerıni de bilen bir müşahi
dim. Müsaadenizle anlatayım: 

Bayan Safiyenin radyoda okudu-
ğu geceler, evvela Salahattin Pı
nar, sonra Cevdet Çağla, biri tan
burunu, öteki kemanını taşıyarak 
gelirler. lkisini de yakından tanır 
ve severim. 

tuyor ve dinleniyorum. Mesainin 
başlaması bir hadisedir. Herkes ya 
rı kalan bahislerini, hikayelerini, 
şakalannı, münakaşalarıru ansızın 
keser ve ortalığı ıssız bir sükut 
kaplar. Çünkü mikrofonun kulağı 
faaliyete geçmiş ve bu kulaktan her 
yabancı sesi esirgemek icap etmiş· 
tir. Bir işaretle faaliyet başlar. 

-ızınir Cenubuna, yani Demircili, Sı 

ğacık }iınanları ile Kuşadası Şimaline l 

ihraç edilen Mavi kuvvetler, Knmızı
nın ileri kıtalan tarafından karşılan· 
mış. Maviler bu kuvvetleri Şarka doğ 
ru tazyik edemediğinden Seferihisac

Ege manevralarında Vekiller: B. Şükrü Kaya ve Şakir Keaebir 
civarına da yeniden bir ihraç yap- ri yapa yapa başardılar. Esaslı bir 
mıştır. Kırmızı mukavemetine rastlıyamı-

Tanburi Salahattin - malumya -
Ustat Çallı lbrahimin hemşerisidir. 
Çallı, Çal kaza.sının kendisini ve Sa 
li'ı.hattini yetiştirmesile iftihar eder. 
Hiç şüphe yok ki, biz de onun bu 
iftiharına iştirak ederiz. Bahusus 
ben, Salahattini, üstat Çallı saye
sinde tanıdım ve kendisine bu yüz 
den de borçluyum. 

S alahattin tanburunun her 
nağmesile beraber ııareket e

den bir sanatkardır. Her nağme, 
yalnız onun ruhunda değil, vücu
dünde de bir ihtizaz yapar. Hele 
kafası, tanburunun sapı ile mü
tevazin hareketler içindedir. Yü-
zünde her nağmenin manası 
~ ifade eden çizgiler beli-
nr ve o nağmeyi sanki şerhe
der. Sanatkarın çalıştığı sırada ha· 
reketleri. çizgileri filme çekilse ses 
siz, sözsüz, fakat.çizgi işaret ve ha 
reketlerden müteşekkil bir musiki 
hııilesi veya komedisi vücude geti
rilir! 

la J{Uçük Menderes arasındaki tepe
ler boyunca kar:şılıklı bir cephe ku-

ruınıuştur. 
Mavi taraf hareketini tam bir bas· 

kın şeklinde yapmak, Kırmızımn tOfl 

ıanınasına meydan vermeden kuvvet 
li ınevzilcr ele geçirmek ve bundara 
süratle yerleşmek niyetindedir. B•ı 
sebepledir ki Şimale çıkan kuvvt.tle
rin l{ırınızı ileri kıtalan karşıs.nda 
aktlıP kalması maksadına uymaınış

~ır. Bu cepheyi kolaylıkla söktürınek 
için akla gelebilen çarelerin en iyisini 
ele almış, Sanısun dağları cenubun
daki J{arantine iskelesiyle Kuşadası 

Cevdet Çağlayı, bir evlat muhab 
beti ile severim. Senelerdenberi o
nun sanat cihetini adım adım takip 
ediyor, inkişaf mı ve ilerileyişini gör 
dükçe seviniyorum. Bugün onu ol
gunlaşmış ve muvaffak olmuş gör
mekle bahtiyarlık hissetmekteyim. 

şa hareket içindedir. Bu hareketle-
Cevdet Çağla, daha az maddi ve rinde raksın bütün bedii ölçüleri 

daha cok semavidir. Gözleri sonsuz hakimdir. Çünkü halkı coşturan, s afiyeye gelince; onu da üç bir ufka dikilmiş ve dalmıs gibidir. halk şarkılarının birini okumakta-
n· k beş sene evvel tanımıştıım. Onda. her nağmeyi daha fazla ru- dır. Ve bütUn varlığiyle 0 şarkıyı 

ır a şam perestişka· rlanndan o- Bayan Saf iye hile dinliven, ruhunda su···.en. nağ-1 · •· benimsemiş, ona, dalga dalga, bü-
an bir akrabam ile evine gitmiş, manda sözUmU de kesmeden Bayan melerin ahenginden maverai zev~- . o~un pek sıcak, pek samimi misa- Safı"yeyı· seı11m1anm. . ler tadan bir mütefekkir veya bır tU.n ihtiras ve heyecanını vermış-fırp ~ u. tir. Onun bu l<adar seve seve, bu 

eneıi:bi nd k di · mutasavvıf hali var, -.inlde'itiae~m~. -~~en mı e- 'Bir defa nasılsa yine böyle Oir kadar benimseye benımseye ve ru-
Salilı dost simaya gülümsemek için yu··zu- Bu mUsellesln başı olan safiveye hunun derinliklerinde süze süze o-

attinle Cevdetin d ·· gelince·, o, bir Havva anadır. Çün· yosuna gelişleri Sa . ra yo stud mü, mikrofonun ağzından ayırmış- kudu~ bu şarkılar, biltün dinleyi-
.. ·· - ' fıyenin neredey tım. "''1esut Cemı"l mi, Bay Hayret- kil Havva ananın bütün şefakatini cilerini coşturur. Ve kendisi, bu e-

se gorunecegini mu "del ·~ t . ·1e 
B b 

J er. . . d" t 
1 

aşıyan ve onun bütün şefakati ı fardan sonra hakı'katen yorgun dil 
en u tın mıy ı, pek ra ır ıyamıyorum, .. 
1 

•
1 

sırada ekseriya ara ği Meryemin bUtUn masuıniyetini ve Çü k"" 11oy ev e meşgul 
1 

_ pça fakat bir şamar sertli le inen bir t şer. n u yalnız sesi değil, bütün odu-
1 

·k bunlarla beraber Kleo"""tranın a e- · · ı · b""t·· k dostların gclış" . . gum için bu işaretle, yüzümü derha mı rofona .,... sınır erı, u un anı, bütün kalbı. 
Fakat Mk ını kutıulayamam. doğru çevirmi§, daha sonra azacık şini, ihtirasını ve zekasını toplıvan ve bir kelime ile bütün varlığı ça-

l<"' geÇmeden b" · d b' hassas, uyanık bir kadındır. Ustat ı m tr S tısı, mikrofonun ~ ır ıpek hışır bir inhirafın, sesi, yüz e ılmem ne ~ ış ış · ı anırım ki halkımızın a · Neyzen gibi. ona "E!'t"ller ısık". "~8 s fi 

Buraya çıkardığı kuvvetlere vero:- yan Mavi, bilhassa motörlü vasıtala
ği vazüe: Kırmızıyı Aydın istikamc- nnı var hızıyla ileriye sevketti. Bun
tine atmak, esaslı kilit noktaları elde lar yer yer muvaffakıyetler kazana
ettiktcn sonra Küçük Menderes Şı- rak ilerlediler. Ayın 13 üncü günü a.k
malindcki Kırmızı cephesinin cenup şamı Mavi kıtalar Germencik Şar
kanadına taarruz ederek Mavinin hü- kındaki Abdurrahmanlar tepesine 
tün cephelerde harekatını kolaylag- yaklaştıkları zaman, Mavi motörlU kı· 
tırmaktır. talar da muvaffakıyet vadetmiyen 

Kırmızıya gelince bir akın teşebbüsünde bulundular, 
fakat Aydına sokulmalarile çıkmala-

Bir alayı Şarktan Garbe se'vkedil- n bir oldu. 
mekt.e olan ve yolda bulunan kuv
vetlerinin, Aydın bölgesinde tamami
le tecemmü etmesini bekliyen Kırmı
zı, ilk anda ciddi bir muharebeye gi
rişmekten çekinmektedir. Bunun da 
sebebi elindeki kuvvetleri düşmanın 
karşısına lokma lokma çıkartmak, bu 
suretle hem kendini zayıf düşürmek, 
hem de düşmanın maneviyatını bes
lemek istememesindendir. Mavi, ilk 
anda ne yaparsa yapsın, onu müm
kün olabildiği kadar oyalamak, bir 
taraftan da süratle kati bir netice 
için hazırlanmak, Kırmızının verdiği 
ilk isabetli karardır. 

Kırmızı artık toplanmasını bitir
miş hazırlık vaziyeti almış ve taar
ruza müheyya bir duruma gelmişti. 

Abdürrahmanlar tepesinde ayın 
13 Unde başlıynn Kırmızı taarruzla
rı, mükemmel planlanmış ve çok iyi 
tasarlanmış bir mahiyet göstermiş, 

nihayet Mavi bu tabiye ve sevk ve 

idare UstünlüğU karşısında daha faa. 
la mukavemet gösterememiş, göçüp 

gitmiştir. 

Her iki tarafın tayyareleri kendi 
taraflarını mükemmelen besliyen ke. 

şif ve muharebe hareketleri göster
mişlerdir. Vaziyet bu şekilde olunca, Mavi 

taraf karş1sında Kırmızının zayıf. oy
nak, çevik kıtalarile kaldı. Bunları Harekatın mahiyeti 
Şarka, Şimali Şarkiye doğru zorla
mıya başladı. Bu Kırmızı setir kıta
larının vazifesi muayyendi: Maviyi 
mümkiin olduğu kadar oyalamak a
dım adım geri çekilmek bu müddet 
zarfında gerideki ana kısmın hazır-

Mavi taraf modern harp kaidesinba 
başlıca esasını teşkil eden "baskın,. 
üSulü ile birdenbire Ege sahillerine 
ihraç yapar yapmaz karşısında bir 
kısım tali kuvvetlerden başka birgey 
bulamadı. lıklarını emniyet altına almaktan 

ibaretti. 

tarafa dönmem· gzından hiç bir kadar azalttığını söylemışti. O gün a ıyeye meftuniyetinin en büyük ıye k mer alev" demek daha doğru olur b · 
na, Safiyeni mahkum olan ba bugün vazifemi yapar en mikrofo sırn, u noktada, Safiyenin sesi ıle Aıııaıra ~i geldiğini hlasettirir. na bir mihrap kudsiyctile yüzUınü sanınm. halkın ruhu arasndaki samimi bağ Sahilde kalmanın tehlikesini ..... 

ğına bile h" Ye, mıkrofonun kula çevirir ve işimi bitirmeden bir tara- S afiye,. mikrofon dedi~_miz lantıdadır. Örtme harekatı diği için Kırmızının göz açıp toplan-
yaklaaır ıssettinneden yanıma fa bakmaım. · ilahe Safiyeyi bir müddettir. mikrofon k" b 

B 

" , notla ... -a .. mihrabın önünde bır .. .. f 1 masına va ıt ırakmıyacak bir sür-... ~ g d" yor onunde go··re · Bu ayıılıgı· n Kırmızı o'"rtme kıtaları zayı oma-
en de YllzümU . oz gez ırir. ,.ekar ve ciddiyetiyle mi duru ' mıyorum. atle ilerlemiye ve hakim arazi mm· lanmı lllik f çevırıneden, dudak A rapça söylev bittikten sonra ağırca bir şarkı okuduğuna hÜıcıne- uzun sürmemesi temennisine, bil- larına rağmen bu vazifeyi askerlik 

bir Y;na kı~::•n ağzından başka mutat ııöZ!er işitill., debillrsiniz. Fakat çok geçıııeden tün dinleyicilerin iştirak edeceğine sanatının §aheser bir örneği halinde takalarını ele ge<;irmiye karar verdi. 
_ atmadan ve ayni za Omer Rızanın arapı;a söylevi manzara değişir. Safiye baŞtaD ba· eminim. geniş cephelerle oyalama muharebele 1 (Arkası 10 Gncnda) 
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k D7u Bayram Reisle arkadaşları işin böyle olaca~ı daha evvelden 
kestirmiş, ona göre hazırlanmışlardı. Bu vazivette hazırlanmak, zaten 
ınlarında durmıyan yatağanlan çekmekten ibaretti. lspanyol kadırga

~ından bir sürü zırhlı Ispanyol şövalyesi, arkalarında o zaman Avrupa
k a P('k namlı olan lspanyol piyadesi ve denizcileri olduğu halde Türk 

alyonunun köprüsü üstünde gördükleri yirmi otuz kişiyi bir anda o
raktan geçırebileceklerini sanmışlardı. 

. Deli Bayram Reis, Dayı baba diye hitap ettiği pos bıyıklı dümencisi
nı yanına kattı ve gemiye akan Ispanyolların üstüne atıldılar. 

Dayı baba, hakikaten de dayı bir adamdı. Jki yiğit karşılarına tüfek-

•• Ü t b 
terle çıkan üç lspanyolun yuz ne a ancalannı bo§altıp Donlan yere 
serdikten sonra kılıçlarını çekerek arkadan gelenlere saldırdılar. 

Kılıçlar havada şiınşekler çakıy~r. ~? indikleri yerde kıpırdıyacak me
cal bırakmıyordu. I.Akin .arada~ ~ı uç dakika geçmeden, Bayram Re
isin kılıcı bir lspanyol şövalyesının ~olgasına çarpıp kırılmıştı. 

Deli Reis, kırık kılcını fırlatarak hır halta kapmakta gecikmedi. Dayı 
ı baba zaten bu ifi daha evvelden !aparak baltasile bir iki kafa bile kır
mıştı. DövUşün en heyecanlı yerınde, Bayram Reis, Dayı babanın, ku-

d D-tnı duydu· "R · lağına ~ylece fısılda Ie-· . . . : .,. eıs, yanındaki adamlarla üç da-
kika daha b~rada dayanabılır mısm · ' Bayram: "-Hay! hay!,, dedi. 

Dayı b~~a bu ce~abı alır almaz, ortalıktan kaybolmuştu. Jspanyonarı 
bu dev gıbı levendın savaştan çekildiğini görünce, sevinerek Ba~ 
Reise saldırdılar. Fakat Deli Bayram bir yandan: ••-Turgut aşkına! 
diye bağırıyor. Bir yandan da baltasını değdirdiği yeri eziyordu. Arbk 
ispanyolca küfürler, türkçe naralar binbirine karışıyordu. Dövüg pek 
kızışmıştı. Bu sırada, Reisin yanından boşuboşuna ayrılmamı§ olan Da 
yı baba. abmarlara inerek işlerini hafif gördüğü Türk korsanlarında.il 
yirmi beşini peşine takmış, Ispanyollara arkadan saldırmıştı. 

lspanyollar iki ölüm arasında kaldıklanrJ göı.:lnce paniğe uğrıyar 
gemilerine kaçmağa başladılar. (Arkası var) 
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(Beethoven sonatları). 22,30 Prq, Bnino 
Y ayli lletler lnaarteti. 

RESiTALLER: 
ıs.ıs Berlın kısa dalgası: Pıyano re

sitali. 16,30 Berliıı kısa dalgası: Franz 
Liszt'in eserlerinden. 18,lS Vartova: So
list koro konseri. 19,30 Vartova: Sesli 
film havaları (Ptilda) 20 Peste: Çigan or
kestrası refakatile Macar halk şarkılarL 
20,20 Var$()va: Şarkı reŞsitalL 22 Varıo
va, Cbopin konseri (Piyano). 22.05 Prae 
kısa daleası: Sarkı resitali. 22.:ZS Prag kı
~a dalagsı: Piyano konseri (Chopin). 
22.SO Roma kısa ve orta dalgalan: Piya
no konseri (Chopın). 22.30: Kolonya: Pi
yano konseri (Chopin) 22.50 Roma kısa 
ve orta dalıaları: Piyano, viyolonsel. 
23,35: Praı, Bruno: Piyano resitali (Bach 
Scriabine, Casella). 

ÖÔLE NESRlYATl : 
12,30: Plakla Turlı: musılı:isi. 12,50 : 

H vadıs. 13,05: Muhtelıi plik nqriyatL 
14 00: Son. 

Al~SAM NE$R1Y A Ti : 
18,30: Pl ·la dans mus·~isi. 19,00: Vi

yolon solo: Saffettin Asel tarafından. 
19,30: Radyofoıuk dram: A. F. 20,00: Ali 
Bulbul tarafından Turk musıkisi ve halk 

rkıları. 20,30: Ömer Rıza tarafından a
r pea soylev. 20,4S: Nedime ve arlı:adaı.-

rı tarafından Turk musı"Jı:isi ve halk pr 
klan ~aat ayar ). 21 ıs: Şan orkestra re 
f katile: Ferıha Tevf k tarafından. 21.4S: 
Orkestra 22 IS Ajanı ve borsa haberleri • ve ertnı ıunun proıramı. 22.30: Plilı:la 
s lolar. Opera ve operet parçaları. 23,00: 

on.. 
SE J1'0 rlLEK 

20,30 Berin kısa dalcası : Senfonik lı:on 
er (Scbumann 4 ncu D Mol). 21.10 Liyp 
ı: Drest fılharmonı11 (Tenor ve piya

no ıttıralule). 22 Var,ova: Lehlı lı:ompo-
7ıtorlerın, eserlerınden, 22.2S Prq lı:ma 
dalcuı: Beethoven'ın 3 ncu (Eroica) sen 
onıaı 23.20 V ya:ıa: Kompozitor Cle

mens Frankenıteın ın idaresmde 
HAFiF KON ERLER 

7 10 Berlm lı:ısa dalcası: Sabah lı:onse
n (1.15: Devamı). 9,20 Parla k,ısa dalp 
111· Plak musıkisı. 9.45: Keza. 10.30: Ke 

a 11 SO: Keza. 13: Keza. 13 Berlin kısa 
dalıası: Hafıf. 13 10 Bukre,: Kan,ık plak 
musıkm (14.30· Devamı). 14,lS Paris kı
sa dalcası: Lille'den konser nakli. 18 Peş 
te. Radyo orkestrası (Logodı, Drigo, Pol 
dinı, Dohna.nyi Lehar vesaire. 19,03 Bak-
rq: Jülea orkestrasL 21 Kolonya: Orkes 
tra sopran, tenor, keman. 21 Varşova: 
Orkestra sopran. 21.30 Berlin kısa dal
ıası. Chop n'in hayatından musikili sah
neler. 22.lS Berlin kısa dalgası: Hafif mu 
ı ki. 23,10 Prae kısa dalgası: Balet mu
a11ri&1. 

OPERALAR. OPERETLER 
16.30 Pans kısa daleası: Godard'm La 

V vand ere operası. 20,35 Bukreı;: Mozart 
m D e Hochze t des Figaro. 

18,IS Varşov : Brahms'ın hafif eserle
rindm çıft pıyano musılı:isi 18.45 Berlin 
kru dalga ı: Alman ve felemenk prkı

rL 20,3S Varşova: Pıyano refakable ı;ar 
in resıtalı. 22 05 Prag kısa dalgası: Ço 

lr şarkıları 
DANS Ml SlKt t 

21,40 Prag kısa dalgası: Strauss'un 
val lennden. 23.30: Lliypzig, Kolonya. 

1 Cumarleai, 16. 10. 1937 

SENFONİLER 
1 

22 OS Vıyana, Ciraz: Senfonık konser, 
payano. 23 05 Prag kaa dal&ası: Senfonik 

er (Mys.lı vecek, Novak) 
HAFiF KO SERLF~R 

7 10 Berlın kısa dalgası: Hafta sonu 
aadaları (8,15. Devamı). 9 20 Paris kısa 
dalgası . Plik konseri 9,30 Berlın lı:ıııa 
dalsası. Plik konseri. 9,30 Berlın kısa dal 
sa ı: Hafı( mu kı (10.lS Askeri marş ve 
arkı ar) 9,45 Parıs kısa dalgası: Plik. 

U.50 Plik. 13. Keza. 13 Berlin kna dal
apı: Hafıf mus ki (14 15: Devamı). 13.10 
Bukreş: Romen n us kısi (14.25: Devamı) 
14 ıs Paris kısa dalgası: Grenoble'den 
konser naklı. b Paris kısa daleası: Li-
7ondan konser na 1ı 18 35 peşte: Çiean 
o kest a L 19 03 Bu res: A keri bando. 
O Pe te: Radyo orkestrası (Macar eser

i ınden) . 20.2S Vıyana, Graz : Karışdt mu 
kı 2 ı Kolonya : K uk orkestra. 21 Bü!ı: 

re . Koro kon en. 21 Varşova : Salon 
o kestra ı, arkı. 21.30 Bukre:s: Radyo or 
lreıtraıı (Romen mus lı:ısi). 22 Varşova: 
Jan K uranın ı tirakile konser. 22 Prag 

ı d le sı: Dvorak'm (Elegıe) si. 22,45 
Bukre · Lokantadan konser nakli. 

OPERALAR, OPERETLER 
16 30 Parıs kı a dalgası: (Le Montmar 

tre de nos vingt an ) ısimlı radyo skeçi. 
21 Pette: M ndelssohn"un (Mittelsom
mernachtı - traum) isimli musıkili Sha
kapearr p ye ı. 22 Kolonya: (Hanı und 
Huma) 11imlı musi.k lı piyes 23,30 Pqte: 
Opera orkestraamm konserı. 

ODA HUSIKtSt 
23 Vıyana· Kuartet tarafından eski Vi 

16 50 Berlın kısa dalgası: Alman ve Fe 
emenlı: tarkıları 16 4S Fledermaus (Ya

rasa operetınden bır prkı •uıtı. 18,4S 
Beri n kı a dalıasr Aktam u:ıerı tarlı:ı
J rL 20 Berlın kı a dalcası: Yaraaa ope
retinden prkılar 20 10: Llypzis: Hallı: 
tarkdarL 20 20 Bukrq: Şarkılar (milli). 

22.ZS Praı kısa dalıası: Şarkılar ve hafif 
maaılri. 

:ANS MUSiKiSi: 
12. Berlın kısa dalırasSL 21.30 Berlin 

Jma dalıası (1 tırahatte ıen müaahabe). 
21 40: Praı lrısa dalıası 23: Stoldıolm. 

30· Llypzıı. Kolonya. 

Torino vesaıre · Senfonık konser (Selvac
nuı ıdaresınde} . 

FIF KONSF ... RLER 
7,10 Berlın kısa dalgası. Musikıli pa
r selamları (8,lS: Devamı). 9.20 Pariı 
ısa dalcuı: Plik 10,30: Pllk. 11.45 Ber 

kısa dalcaıı : Bando konıeri. 11.SO : 
kısa dalga ı : Hafıf eileneelı konser 

4 lS· Devamı) . 13,10 Bukreı : Sibıccano 
erkestraıı (14,2S : Devamı) . 14,lS Paris 

sa dalcası: Konser. IS : Keza. 1 Peşte 

kısa dal&ass: Macar bestekirları ve halk 
lıavalarL 16.30: Berlin kısa dalpsı: Cho
pinin hayatı ve musikisine ait proııram. 
16,30 Paris kısa dalgası: Konser nakli. 
18 Pqte: Çigan orkestrası. 18.35 Roma 
kısa dalpsı: Tiyatro mı.ıs kisi konseri. 19 
30: Peşte: Radyo salon orlı:estrasL 19,4S 
Berlin lusa dalcaaı: Bando masika. 20 : 
Pazar konserL 20,10 Bratislava, Prag : 
Karışık orkestra konseri. 20,25 Biıkreş : 
Plik m11ırikisi. 20,35 Varş.rn: Virtuoz 
plak musikisi. 21 Kolonya: Çocuk koro
su ve orkestra. 21 Liypzis: Çocak koro
su, 21,10 Bratislfva, Praı: Orkestra. 21 
20 Bu~rq: Kuçuk radyo orkestrasL 21,40 
Prae kısa dalcası: Kuçiılı: akp.m eilence
leri. 22 Vartova. Eilcnceli procram 22. 
25 Pras kısa dalcası: Slav dansı (Dvo
rak 1 - &). 22.30 Roma:: Hafif musiki 
(Mascacni, Licari, Sensen, Lebar va.) 22. 
55 Biikreı: Hafif plllı: nıaaidsi. 23,10 
P"te: OrkestrL 23,30 Prq: Pllk maai 
lı:ıai. 

OPERALAR, OPERETLER 
1S,3S: Roma kısa dalcası: Bir perdelik 

operet. 20.SS Peşte: Ç san isimli stüdyo o 
">CretL 23 Vaf'JC)\'a: Leh operalannclan ilah 
neler. 

ODA MUSbUSI 
20,.50 Bukreı: Tombalia triyosu. 21.05 

Viyana - Graz: Lanner kuarteti. 22 Ko
lonya: Esiri ve yeni oda nnaaildsi (Mo
zarl, Schubert, Dvorak va.) 

BEStTALLER 
10.lS Bertin kısa dalıası: Piyano ile 

Beethoven sonattan. 11,15 Berlin kısa 
dalgası: Alman ve Felemenk şarkdarı. ıs 
30 Berliıı kısa dalgası: Aktam prkılan. 
18,45 Berlin kma dalpsı: Çocalr $arkıları 
18,50 Varıova: Chop'nin ölilmünün 88 nei 
yıldönıimü mıinasebetile program... ı 9 ,30 
Varıova, $arkı, viyola. 22,0S Prag kısa 
dalgası: Eski Praır ,arkılan (Leiss). 

DANS MUSlKfSt 
19: Biıkreş. 23 OS: Prag kısa dalgası. 

23 30: Laypzig, Viyana, Kolonya. 23,35 : 
.Milino, Florans vesaire. 23,40: Roma. 

ki 11.50 Pariı luaa dalanı: Plil. 13: Plik 
13 Berlin kısa dalcası: Konser ıs: Keza. 
16,15 Roma kıııa dalga11: Şarkı ve keman
lı konser. 18,15 Bari: Karışık musiki. 18 
ıs Biıkreş: Pllk. 18,25 Varıova: Plak . 
18,35 Roma kısa dalgası: OrkeŞstra kon 
seri ve sonra dana musikisi. 18,40 Peşte: 
Orkestra. 20,10 Praı, Brlino: Almanca 
musıkili program. 20,10 Kolonya: Orkes
tra. keman, viyolonsel. 20,10 Peşte: Sa
lon orkestrası. 20,15 Bükreş: Motzoi or
ke!trası. 20,30 Ostrova, Praı: Halk mu
aikisi. 21 Var10Va: Koro konseri. 21 Llyp 
zig: Solist taknnı, tenor (Otto Friclı:e or
kestrası). 21,15 Bukreı: Orkestra, tenor, 
21,SS Bnino, Praı: Orkestra konseri. 
22,10 Peşte: Çican musikisi. 22,2S Prac 
lı:ısa dalgası: Orkestra ve solistlerle film 
musikisi. 22,40 Millno • Torino - Flo 
rans: Hafif musiki. 22.4S Bertin kısa dal
gası: Kıiçuk konser. 23,0S Varşova: Kü
çük radyo orkestrası. 23,05 Praı kısa 
dalgası: Hafif musiki. 23,lS Praı : Plik 
musikisi 23,lS Roma orta ve kısa dalga· 
ları: Cetra orkestrası. · 

OPERALAR, OPERETLER 
12 Berlin kısa dalcası: Karışık operet 

havaları 19,15 Bukre,: Rosıini.nin (Sta
bat Mater) isimli koral piyesi. 

REStTAJ,,IjER 
10,30 Berlin lı:11a dalıuı: Piyano solo. 

15.3S Roma kısa dalıa11: Keman konaer
tosu. ıs.ıs Varşova: Keman restiali. 18.30 
Prag, Brüno: Piyano sonatları (Beetho
'·en). 21,30 Bertin k11a dalgası: Franz 
Liszt'ten fiirkı - piyano fantezileri. 22.05 
Prac kısa dalapı: Eski Cek eserlerinden 
resital. 

DANS MUSlKtSt 
16,30: Bertin kısa daleaaı (İstirahatte 

sbzlü neşriyat). 21.40: Prag kısa dall"ası: 
23,JO: Pe:tte. 23,20: Vinna, Graz. 23,30: 
Lbpz"g. 

MUHTELiF 
J 9,30 Roma kısa dalıası: Arapça, türk

çe ve rumca musikili ve iozlü program. 

DANS MUSlKlSt 
21 Varşova: (Tango ve Rumb .. plakla

rı). 23,15 Blikrq (Plakla kabare numara 
lan) 23,20 Viyana. 24,15: Millno. 

MUHTEUF 
19,30 Roma kısa dalıası: Arapça ve 

rumca musikili ve sozlü neşriyat. 

1 Perıembe, 21. 10. 1931 1 
ENFONILER 

22,10 Viyana: Senfonik konser (Elisa
beth Schumann). 22,ıs Bukreş: Filharmo
nilı: orkestra (Franck - Pierne, Vladigu 
eroff). 22.25 Prag: Senfonık konser (Be
ethoven). 

HAFiF KONSERLER 

Pazarte.i, 18. 10. 1931 ı ı_Ç•a•r"""-ba, 20. 10•.•1•931 __ 1 

7,10 Berlin kısa dalıası: Eilenceli lı:on 
ser, (8,15: Devamı) 9.,0S Prag kısa dal
gası: Askeri bando. 9,20 Paris kısa dal
gası: Pllk. 9,30 Prag kısa dalgası: Or
kestra. 9,SS Prag kıııa dalgası: Şarkı ve 
orkestra 10,40 konser. 11 Bertin kısa dal 
gası: Halk musikisi. l 1.SO Paris kısa dal
gası: Ptiik. 12 Bertin kısa dalgası: Karı
şık konser. 13 Berlin kısa dal$gası: Plik. 
13 Berlin kısa dalgası: Hafıf musiki (14. 
lS: Devamı) 13,10 Bükre,: Orkestra (14. 
30: Devamı). 14,IS Paris ktaa dalgası: 
konser (IS: Devamı). 18. Peşte: Çiıan or 
kestrası. 18,lS Roma, Bari, Orkestra, sop 
ran. 19,2S Varşova: Plak konseri. 20 Ber 
lin kısa dalgası: Askeri bando. 20,10 Liyp 
zig: Askeri bando. 20,20 Peşte: Salon 
orkestrası 20,2S Bulı:ııeş: Mandolin lı:on
seri. 21 Varıova: Karqık konser. 21 Peş
te: Artistik neıriyat. 21,10 Kolonya : 

SE1'ı'TONlLER 
15.35 Roma kın dalgası: Senfonilr lı:on 

ser (Beethoven, Sıbeliua, Rimsky - Kor
sakov ), 16,15: Devamı. 

HAFİF KONSERLER 
7 ,ı O Bcrlin kısa dalgası: Eflenceli mu

siki (8,lS: Devamı). 9,05 Prag kısa dalga 
sı : Yaylı ileUer konseri. 9,20 Paris Jı:ısa 
dalgası: Pll.k. 9,SS Praı kıu dalcaıı : 
Orkestra (Veiss - Kricb). 10,15 Berlin 
lı:ısa dalgası: Hafif musıki konseri, 10,30 
Paris kısa dal&uı: Plik. 10,40 Prae kısa 
dalgası: Askeri bando. 11.SO Paris kısa 
dalgası: Plak. 13: Plik. 13 Berlin krsa 
dalgası: Orkestra konseri (14.lS: Deva
mı). 13,10 Bulı:reş: Konser. 14,15 Paris 
kısa dalgası: Konser. IS: Keza. 15,15 : 
Berlin ksaa dalgası: Halk musikisi. 16,30: 
Paris kısa dalıası: Hafif musiki konseri. 

16,45 Berlin kısa dalgası: Kuçıik akıam 
eğlenceleri. 18,15 Bukreı: Pliik konseri. 
18,35 Roma kısa dalganı: Orkestra, sop
ran. 19,lS Bukrq: Pllklarla senfonik 
danslar. 19,20 Peşte: Çigan orkestrasr. 19, 
30 Bcılin kısa dalgası: (Berlinde bir gün) 
siimli karışık program. 20,1 O Koolnya: 
Ne eli plaklar. 20,30 Bcrlin kısa dalcası: 
Haf f musiki. 20.30 Pcıte: Plik muaikiıi. 
21 Laypzig: Solistlerin ııtirakile alrpm 
kon eri. 21 Vartova: Mandoln orlı:eistrası. 
21.40 Prag kın dalgası: Aslı:erf bando. 
22 Roma, Layprig vesaire: ltalyadan nalı: 
len Avrupa müşterek konseri (Palestrina, 
Montcverdi, Respighi, Cestı, Pergolesi, 

Rossinii, Bellins vs.). (Bu konser muhte
l f yabancı postalar tarafından nakledile
C'cktir). 23.20 B rk eş: (Coıına) lolı:antasm 
dlan musiki naldı. 

OPERAl.AR, OPERETLER 
10,15 Praı kısa dalıaıı: Çelı: operala

rmdan parçalar. 20,30 Pras, Brüno ve
saire: (Kopek ba,ı) iıimli opera. 21.20 : 
Vıyana, Graı: Operet moıiıkiıi. 23,05 
P.raıı lrna dal~uı: Smetaıwun (Satdmrt 
Nıpnh) operasından parçalar. 

ODA MUStKtSt 
19,15 Bülı:rct: Oda musikisi "kuarteti 

<Beethoven). 22.2S Praıı kısa dalsa11 
Yayli iletler kuarteti (Fıbich). 
RESİTALLER 

9,30 Praı kısa dalpsı: Halk tarkdarı. 
9 30 Berliıı kısa dalpıı: Çocuk .. rkılarL 
11,15 Vartova: Bariton, viyolonsel, piya 
no ıoliıt konseri. 18,30 Pctte: Piyano re
sitali. 21 Biıkreı: PİJano konseri. 21,30 
Berlin kısa dalııası: Piyano reatiali. 21.35 
Bükrq: Romen halk .. rkıları. 22.0S : 
Praı ima dalsası: Cek tarkdan 23,20 
Varf(>Va: Piyano reaitali. 

DANS MUStKISI 
24,15: Roma. 

MUHTELiF 
19,30: Roma kısa dalcuı: Arapça •e 

saat 20,55 le namca muaildli ve sözlü nq 
riyat. 

1 Salı, 19. lo.1=::::J 

. SENFONİLER 
22 Varşova: Fitelberı'iıı idaresinde sen 

fonik kon11er. 22 Roma orta ve Jnsa dal
gası: Senfoni (Geminiani, Salviucci, 
Frank). 22 Llypziıı: Senfoni (Anton Bru 
clmer). 

HAFlF KONSERLER 
7,10 Berlın kısa dal&ası: Kar11dt maıi

ki (18.lS: Devamı). 9,20 Panı kısa dal
eası: Plik. 9,30 Berlın kısa dalsası: (Ber 
lınde bir gun). 10,30 Pariı kısa dalgası: 
Pllk. J 1 Berlin kısa dalıası: Hafif muıi-

SENFONiLER 
20,3S Viyana, Graz: Senfonik konser 

(Brahma). 24: Lln>zig: Senfonik konser. 

HAFİF KONSERLER 
7,10 Berlin krsa dalgası: Hafif musilı:i 

(8.lS: Devmı). 9,20 Pariı kısa dalıaaı: 

Plak. 9,45 Berlin kısa dalgası: Eilenceli 
buyuk konser. 10,30 Par.s kısa dalcası : 
Plik. 11.lS Bertin k11a dalgası: Küçük 
konser. ıı,so Paris kua dalgası: Plak. 
12 Berlin kısa dalagsı: Halk musikisi. 13 
Paris lı:ısa dalgası: Plik. 13 Berlin kısa 
dalırası: Hafıf musiki (14.15: Devamı). 
13,10 Bulı:rq: Plik. 14,15 Paris kısa dal
gası: Konser. 15 : Keza. 16,15 Roma kı
sa dalcası: Orkestra, sopran (sonra : 
Danı) 18,15 Bukreş: Ciiurka orkestrasL 

18,30 Peşte: Pllk. 18,35 Roma kısa dal
gası: Cetra orkestrası. 19 Berlin kısa 
dalgası: Halk musikisi (20 : Devamı). 
19,15 Bukreş: Koro. 20 Millno vesaire: 
Karışık hafif muıikL 20,10 Kolonya: Leo 

Eysold orkestrası, tenor. 20,lS Bükreıı : 
Radyo orkestrası. 20,S3 Roma: Karışık 
musiki konseri. 21 Roma kısa ve orta dal 
guı: Bando muzika. 21 Llypzig: Mezzo
ıopran, Saksofon, bariton, tenor, keman, 
piyano. 21.40 Prac kısa dalcaaı: Hafif 
muıiki. 22.0S Bukreı: Plik konseri (De
vamı: 22,45 te). 22,SO Peıte: Opera or
kestrasL 23 var,ova: Orkestra konseri. 
23,0S Praı kısa dalgası: Askeri konser. 

OPERALAR, OPERETLER 
21.45 Bertin kısa dalapı: Mozart'm 

(Zauberflöte) operasınm ikinci Perdesi. 
22 Millno. Florana: Audran'm (Mascot
te) opereti. 22 Praı: Opera havalan 

ODA MUSİKİSİ 
15.35 Roma lı:ma dalıaaı; Triy0 kon

ıeri. 21.30 Bükreı: Oda muaikiıi düoıu 

Musikili su:t (Bach, Reger). 21,40 Mili
ne, Florans: Viyolonsel, piyano konseri. 
22.25 Prag kısa dalgası: Dvorak'm Slav 
dansları. 23,0S Peşte: Hafif orkestra kon
seri. 23,30 Kolonya: Hafif muıiki. 23,30 
Viyana: Viyanalı beıtekirlar. 

OPERALAR, OPERETLER 
10 Bertin kısa dalgası: Mozartm (Zan

berflbte) operasmm bir'nci perdesi. 16,lS 
Roma kıaa dalaısı: Verdinin (Trovatore) 
operası. 18,3S Roma kısa dalgası: Operet 
musikisi. 21,40 Praı kısa dalıaaı: Ope
ret musikisi. 22 Roma orta ve kısa dal
gaları: Bellinl'nin (Poker di dame) ope 
reti. 

ODA llUSlKlSt 
17 Pariı kısa dalcası: Oda mus'ki seks 

tuoru. 21,30 Prq, Brüno: Kuartet (Fran
sız musikisi). 23 Varıova: Triyo (Piya
no - Keman Vıyolonsel ile Hummel ve 
Brahms). 

REStTALLER 
15 Paris kısa dalgası: Şarki resitali. 

18,IS Varşova: Sarkı • viyolonsel solo. 
19 Berlin kısa dalcası: Mozart'm piyano 
sŞonatlan 19,10 Peşte: Şarkı resitali. 
19,4S Berlın kısa dalgası: Halk ,arkısı. 
22.05 Prae kısa dalcası: Liszt konseri. 
22.lS Peşte: Piyano sonatları (Beethoven) 
22.30 Varı:ıova : $arkı resitali. (Bach -
Haendel). 22.30 Berlin kısa dalgası: Gam 
be ve Çembal soloları. 23 Millno: İtal
yan şarkıları resitali. 23,30 Liypzic: Pi
yano musikisi. 

DANS l.\IUSfKtSt 
18,lS: Bukreş (Plikla), 20,10: Kolon

ya. 23.05: Praı kısa dalgası. 24,15: Peşte 
MUHTELİF 

19,30 Roma kısa dalıası: Arapça, türlı:
çe ve rumca ıöztü ve musikili neıriyat. 

Vakıf Paralar Müdürlüğünden: 
Komiıyon mikdarlanrun yeniden indirildiğine dairdir. 

Kagir binalarla hali inşada bulunan emlake aid ikrazlardaki komisyon 
mikdarlanmız tekrar indirilmiştir. na.n ederiz. (6952) 

1• . ·ı Avrupamn bayat ve terkibi ~ 
bul çocuk gıdaJan yerine saf ve 
halis ve taze hububattan istllulal 
olunan yiikMk evsafa malik VI

rAJllN ve GIDASI çok olu 

OzlU 
unlar.nı 

yediriniz 

Yükselt evsafa malik HM&ll O.lü 
Unları yavrulann gürbüz, tombul 
ve canlı ve sıhhatli olmasını te
min eder. Beynelmilel sergile. • .ıe 
kuandığı altm madalyalar ve za
fer nişanlarile ve birincilikle ihraz 

ettiği diplomalarla cihaD§Ümul 
şöhret kau.nmlfbr. Yalnız ve mu
sırren Hasan markasını isteyiniz. 
BUtUn bakkaliye ve eczanelerde 
bulunur. 
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Çolı1mo kudretımız ozolıyorı 
elımızdın hıçbır temız •1 çıkmıyor ve 
her1ey bızde holııılık, c!irı do{ı11ruy0f, 

lıt• burada 

VALi DOL imdadımıza yeti;irl 

Onu b t bre letrube edınız Kend nızde yeni 
bir ı;cılqmo ıevluun uyond li nı gOreceksın~ 

Kolaylık-Şıkıı.i 
.... ~· .......... ,h .. 

1•11 •11•r 111ereklı .. Beıa•ler, e.ı 
..... ,., • ....., .ı ............ 
....... ,,, ..... fllılllt .. t•ınl• 
llllf el•Pler Hllf•t• 1-lt~ Y 
••ffıl .......... .. ........ .. 
....... ıı. .... 11 ..... "'• .. ,,,,.. 
1-..-. 

F•r••ıı 7 ıı ı n .. ııı .. ıt~ 
e.tıe ,.,.. ral111• ı .• 

~ 
llTUIUL,~ 

• To .. ı -Jııl••• 12 No.~I• 
~-aı,.,..e411ıı1a 
_ı; No.hı ...... ,.ıat l.t•rl•la. 
P"tptı.n••ade ı.ı,ııı ,......., 

diş, grip, romatizma 
ve bütün ağrılarınızı derhal keıer. 

icabında günde 3 kat• ahnablllr 
isim ve markaya dikkat. TakRdlerinden 

sakınınız. 

22 &•-
Eski Osmanlı imparatorluğunun 

Takı ime U ğramıt Düyunu 
Umumiye Mecliıi 

Pariı, 12 Birincitetrin 

Eski Oımanlı imparatorluğunun taluime uiramıt Düyunu U
mumiye Meclisi, 1 Birindtetrin 1924 ili 1 Atustoı 1928 tarihleri 
arasında çekilen 328 ili 351 numaralı ketidelerde çıkmq olaJI 
(Lota Turca) lerin muvakkat makbuzları himillerine, 29 Telll"" 
muz 1936 tarihinde Maverayi Erden HükUnıetile aktedilmit olall 
itilifname mucibince bu (Lota Turca) lere isabet eden ikramiye 
ve amortiamanlardan mezkUr Devlet hiueaine düten loemm tedi• 
yeıinin Maverayi Erden mümessil senedatı itaaı suretile ifa edİ"" 
lcceğini beyan eyler. 

Bu aenedat diğer Oımanlı iatikrazlarının 
ları hamilleri lehine ihraç edilmit bulunan senedatın aynidir• 
(Mecliıin 15 Temmuz 1937 tarihli ili.o ve lhbamameıine mür .. 
caat). 
Ketidelerde çıkmıf muhte1if nevi (Lob Turca) lere, 
Erden müme11il ıenedatı olarak, itibari kıymet üzer;nden veril• 
meai İcab eden miktar &f&iıdaki cedvelde irae eclilmiftir: 

(Lota Turca) lerin kazandıkları 
ikramiyeleri veya amortillD&D

ların kıymeti 

Frank 
400.000 
200.000 
30.000 
10.000 
4.000 
2.500 
2.000 
1.250 
1.000 

240 

Ketidelerde çıkmıt olan tah.1-
lita Maverayi Erden müm_. 
senedatı olarak itibari kıymet 
üzerinden verilmeai İcab edeli 

miktar 

lsterlin 
44.10. 3 1/4 
22. 5. 1 1/2 
3. 6. 9 1/4 
1. 2. 3 
o. 8.10 3/4 
o. 5. 8 3/4 
o. 4. 5 1/4 
o. 2. 9 1/4 
O'. 2. 2 1/2 
o. o. 6 1/4 

Bu ilinda mevzuubahı eclilmif olan tediyat, muvakkat ma» 
buzlarm 1 numaralı kuponlan mukabilinde, yalnız Pan.te Or 
manh Bankuı tarafından icra edilecektir. 

latanbul, Paria, Berlin, Frankfurt, Viana, Amaterdam ve Ko
mada (Lota Turca) lerin aerviaini ifa ile mükellef olan diier mil
esaeaeler, masrafı himiller tarafından ödemek tartile, lizımıe
len muamelelerin Parilte icrasına tavauut edebileceklerdir. 

Yukarıda zikredilen 1 numaralı kuponun tediyesine müteal• 
lik muamelat 18 Birincitetrin 1937 pazarteıi günü batlayacaktıt• 
Binaenaleyh mezkur tarihten itibaren hamiller mevzuubaha ku
ponları muhtelif müe11eıelerin sıitelerine ibraz edebilirler. 

Eski Osmanlı lmparatorluğunuO 
taksime uğramış dllyunu umumi· 

ve meclisi 
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Deniz Kahramcİnları . 

............................................. 
Karadenizin Dalgaları 

Ustünde Rüsumat No. 4 
Öyle Yaman Çahşmıştı ki ••• 

-7-

1• stanbuı D · b enız Komutam Yar-
ay Mahmut G .. kb . 

Yorum 0 . o orayı dm-
. nun hı b. 

Liş gib. k. ç ırşey yapma-
1 sa ın k' 

yn bir zevk sa ı~ anlatışında 
arışan tel f var. Ikıde birde söze 
lisbüt.. ~ on olmasa kendimi 

Un bır harika! 
ınacağırn, ar aleminde 

Yarbay Mahmut: 
-Şark cepb . 

iler tam .
1 
esınde • dedi • Erme

amı e rn .. h . 
rdunun r . un ezım olmuş 

e ıne bırçok h 
lesi bırakmı 1 arp malze-
lah di !il ardı. Türk ordusu 

ye çırpınırken k a· 
u ganimef en ı gelen 

m ne demek ld • 
lphesiz ki taka· . o ugunu 
Er · ır edersiniz 

ımızdeki bütü . . 
:n nakline n gemıler, bunla-
ı, Preveze ~e~~r edildi. Aydmre
irçok ufak te~e~n, Gaz:ıı ve daha 
er bizim k'· .. k gemilerle bera-

uçu "R .. 
:atuma vardı. usumat 4,, te 

Iğtinam edihni 1 
lesiyle yükl .. kaş 0 an harp malze-
!ğİne girdik~ tar, Batum mendi
aşladık f k en ~onra deı hal işe 

' a at hır çoüu F . 
ın amele b . e rmenı o-
iler. Bütünu:şe yanaşmak isteme
ıımun Tü k u?aylarla erler ve Ba-
lr. r lerı bu vazifeye koştu. 

Bizim n·· .l"\Usumat t. ·· 
epbanelerile b t ~n payına, 
8 l'k _eraber hır batarya R" ı yepyem lngiliz topu düştü 
usumat ·1,, bu ağır yükün lt . 

a denizle bir sev:yeye . d' a m-Ben ın ı. 

. dinıo ~nıan Rüsunıatın süvari-
ıy . Duşmanın Bat . 
us teşkilatına w umdakı ca-

.. ragmen, yakayı ele 
erme dUşman ilk 
eçmiye muvaffak olduk T ttı . ı 
tık göstermiyorduk Tr ek hır 
ardığımız zaman işİ abzona 
l.ı. Limanlara uP.,..,. er Yolunday. 

c·•Yarak d" 
lakkmda müteınaa· uşman 

ıyen ına1::. 
ı.lmak emir icabınd umat 

B 
.. ı anar 
oy ece yol ala . 
tos 921 günü ~~ 17 Ağus

a Orduya geldik M ogleden son. 
adan da haber · aksadımız bu. 

sormak 
'.Olumuza devam Ve derhal 
;e bizi bekliyor} etmekti. Meğ~r-

. armış Ge .. 
ra gırer girme 

1
. · mı lıma. 

ld
. . z ıman r . . .. 

:'E! ı. Lımanla eısı purtelaş 
• b. r komut nı ır telgrafını h anının res-

:rafta, düşmanın gosterdi. Bu tel
~arka doğru s Bababurnundan 
>ildiriliyordu es~et:nekte olduguw 
lik · ıg bır y 
. . Şafakla beraber erle demirle:-
Hr telgrafla t 1 ge en ikinci 

b 
op arın 

>era er Orduy cephanelerile 
lildi N a çıkarıı · e vinç v ması emre-

L
. . ar ne d . k 
ıman reisi h'·k· e ıs ele? 

)rdulular hı'çb' u urnet memurları 
ır m·ıı ' 

myan bir fe<lak 1 ete nasip ol-
ı.liyete geçti! Srlıkla derhal fa-

t· il er. Kayık! re ır di üstı . ar yanyana 
l
. .. erıne k 1 ı goz açıp ka a aslar döşen-

-ulan bu eğre/~tıncıya kadar ku-
l 

1 ıskeıe · :op arı geçirdik nın üzerinden 
lık. Akşam. · Cephaneleri taşı-

k ın alac k , 
mr en gem·a . a aranhğı bas-

b. 1 ekı bu··t" 
ıar ıye kar un malzemei 
ıuyordu. aya çıkartılmış bulu-

Biz de R" 
1 k h usunıatr d h 1 • erhang· b. a a ileriye al-
la düşman 1 ır tehlike karşısın-
r • • a teslim l 
,emıyı batı o mamak için 
len Valf'tn t'lnıya karar verdiğimiz
ıesini gevşctıv.atalarından altı ta-

. . e tık A . 
remıyı Yakm k · Ynı zamanda 
-afa da gazt maksadile baş ta
ıerleştirdik. a ateşleme düzenleri 

19 Ağustos 
caten güz 

1 
sabahı. Hava haki-

ıiz atlas gı\l. lier taraf sessiz. De-
• k l . i gü 1 da n evvel, Bababurnun-

~·· n Şarka geçt· w. bildiri!' .au§nıanın . ıgı en 
vona'ya .' çok hesaplı bir rota ile 

tndiğ' . d ıruvaz.örU il ını uyuyoruz. Dafni 
:>idodan .b e Panter adındaki tor
m Vona'~ aret olan düşman filo· 
ıakliyat ha kayıkları aramış bizim 
nış amrn ak~~nda tahkikat yap
laber a Türk kayıkçdarından 

B 
sızma.sına imkan var mı? 

unun üz · erme fazla sarfiyat yap-

mamak için Dafni kruvazörü tor
pidoyu yedeğine aldıktan sonra, 
gayet ağır bir yolla sahil hattında 
karakola devam ediyorlar. Düş
man Kalecik burnuna yaklaşırken 
Ordudan haber alınmı§, şehirde 
bir telaştır başlamış. Liman çavu
şu sahile koşarak bize doğru, se
sinin çıkabildiği kadar: 

- Düşman geliyor! Diye bağır-
mıya başladı. 

Onun bağırmasile bizim de kru
vazörle torpidoyu görmemiz bir ol
du. Gemide silah olarak dört adet 
Ingiliz mavzeri vardı. Hoş bu silah· 
ları kaparak Daf ni kruvazörüne 
saldıracak değildik. Hesap kitap 
meydanda idi. Teknenin olduğu gi
bi sapa sağlam düşman eline geq
mesi de işimize gelmezdi. Çarkçı
başı Arif aşağıya koşarak Valf'ı 
açtı, sular bütün şiddetiyle maki
ne dairesine hücwn etmiye başladı
lar. Efrada derhal: 

- (Terki sefine!) 
Emrini verdim. Düşman artık o 

kadar yaklaşmıştı ki güvertedeki 
efrat tamamiyle teşhis edilebili
yordu. Geminin baş tarafından a
teşi verdikten sonra karaya çık
tık. Gemi bir taraftan sulara gö
mülürken öte taraftan da cayır ca 
yı:r yanıyordu. 

S ular çok srğ olduğundan ge
mi güvertesine kadar bat

tıktan sonra öylece kaldı, yangın 
devam ediyordu. Düşman zrrhlısı 
bir işkampavya indirdi. Içine mü
sellah askerler doldurarak gön
derdi.. Fakat bu sırada yangın baş 

Çocuklara ilk içirmek hemen 
her vakit epeyce çetin bir iştir. Da
ha bir iki aylık iken a~na ne.~
tırsamz yutar. Fakat bıraz buyu. 
yüp te keıııdi hareket!erin~ h~~~ 
olmıya ba.'}laymca, ilaç içırecegmız 
~'akit başını ~e\.irir, ağzını kapatır, 
zorla içirirseniz yine çıkarır. Daha. 

büyücek ~cuklara ili.ç i~ir~ek a
deta bir mücadele şeklioe gırer. 

Çocuklar bazı ua.çıara :karşı da
ha. fazla nefret gösterirler. Ancak 
bunlar büyüklerİJll sevmed.i.lderi wşey 1 

ler değildir. Büyükler Iuntyag1ı1U, 
balıkyağmı sevmedikleri hald~ ço
cuklar onları daha. kolaylıkla ıçer-
Ier. Acı ~lan büyükler içebildik
leri halde çocuklara acı ilacı ağZ1ı11-
dan vermek pek güçtür. Çocuk ka
şeyi de yutamadığından, çocuklara.. 
kinin verebilmek için acı otınıyao ki 
ninli U§A:lar icat edilmiştir. 

Aotipirin gibi, manyezi gibi ncı. ol 
mamakla beraber lezzeti hoşa gıt
miyen ilaçlar güzel kokulu bir şu
rup içi.ne karıştırdmca çocuklar ko 

Jayca içerler. 
iki ya.~mdan yukarı Ço~u~lara 

hintyağı içirebilmek için ip bır u
sul, bir küçük bardak içerisine bira 
koyarak ilacı onun içi.nde içinnek
tir. Fakat bira şişesini bardaktan 

çok yüksekte tutarak bi~~!.~ k~
pürtmek ve liliıtyağını köpugun u
zerine - bardağın kenarına do~
nıadan - akıtmak lazımdır. O vakit 
illi.ç biranm köpüğüne karışır ve ÇO 

cuk farkına varmadan içer. 
Balıkyağı da soğuk olursa çocuk 

onu daha ıa.z nefretle içer. Bu ilB.ç 
zaten kışın verUeceğtnden bahkya 
ğı şişesi gece pencere.nin dışarıdaki 
kenarında bırakılarak ilft.9 ı;ıabah
leyin lçirllir, üzerİlle de bir tane na. 
ne şekeri verilirse çocuk ilacı sever. 

Bazı çocuklar bütün bu ihtiyat-

ambara da sirayet ettiği için bura 
da, döküm halinde bulunan piyade 
cephaneleri ateş aldı, patlamalar 
ba.şlayınca işkampavya durdu. Ge
midenw bir şeyler sordu. Onu geri
ye çagırdılar. 
lşkampavya kruvazörün mata

forasma asıldıktan sonra düşman 
bir de kuru sıkı top attı, bunun ne 
manaya delalet ettiğini anlama
dık amma, filonun uzaklaşması da 
hoşumuza gitti. 

Duracak zaman değildi. Gümrü
ğün yangın tulumbasını bir takaya 
yerleştirerek Rüsumata yaklaştık 

askerin ve ahalinin kahramanca 
yardımiyle yangrn söndü. Şimdi 
gemiyi yeniden yüzdürmek sırası 

geldi. Geminin içindeki suları bo
şaltmak kolaydı. Fakat ilk iş ma
kine dairesini dolduran yağlı sula
ra dalarak Valfı yerine koymak ve 
kapatmak lazımdı, bunu yapacak 
kahraman nerede? O da var. Ordu
lu bir genç: 

- Ben yaparım! dedi. 
Ona deliğin yerini tarif ettik. Cö 

mert ruhlu delikanlı birkaç dalrş
ta Valfı kapattı. 

Elbirliği ile suları boşalttık. El
birliği ile gemiyi yeniden yüzdür· 
dük. Halkın: 

- Yaşa! sesleri arasında, kmk 
direk, kopuk burunla Trabzona 
yollandık. 

Biz gittikten sonra yeni.den' ora
ya gelmiş olan düşman filosu yeri
mizde yeller estiğini görünce şa
şalamış halk sahile toplanarak 
kahkahalarla gülmüşler. 

lara, vadedilen oyuncaklara, yapı· 
lan tehditıere rağmen ilil.ç içmemek 
te inat ederler. O vakit çocuğu zor· 
Jamak zaruri olur. Zorla llilç içir
mek için de iki kişi lazımdır. Biri 
çocuğun bacaklarını kendi dizleri
nin arasına. sıkıştırarak bir ellyle 
çocuğlDl ıkollan.nı zapteder, öteki e
lite de çocuğun alnından tutarak ba 
şmı yukanya kaldırır ... lltiııcl kişi· 
nin işi de çocuğun ağımı ııçtı:ra· 
rak ilaeı yutturmaktır. Çocukların 
birçoğu böyle bacakları ve kollan 
sıkıştınlınca haykırarak ağızlarını 
o.çarlar, o vakit bir kaşığın sapı ne 
çocuğun ağ:ını ~ık' tutmak kola.Y 
olur. 

Fakat daha doğarken dünya.ya 
kurnaz gelen çocuklar çenelerini ve 
dadaklannı sımsıkı kaparlar. O '/Jfr 

man çocuğun bumwıu sıkarsaıtJZ 
kimisi nefes alabilmek için ağzın• 
açar. Pek kuımaz olursa yalnız du
daklannı açarak di!5lerini sıkıştır· 
masmı bilir. Hava di~lerinin ara
sından geçeceği için nefes aımakta 
güçlük çekmez. O halde kaşığın sar 
pmı di~leriııin bir tarafındaaı nilı": 
yetine kadar götürerek ağ'.ıının içt 
ne sokmak ıaZIDJdır. Kaşığa küçük 
hareketler yaptırarak dişleri ayır-
mak mümkündür .. Ağız bir kere a
çılınca başka bir kaşıkla ilft.9 ağ· 
zm ta içerisine, boğazın başlangıcı· 
na akrtdı:rsa çocuk onu yutar. 

Daha kurnaz olan çocuklar bo
ğazlarını 'kapatmasını da. bilirler -ve 
zorla ağıılannm içerisine p.kıtılaD 
ilacı, lçirenin yüzüne fırlatırlar· 
Böylelerine ua.: bunından verilir· 
Burundan verilecek na.ç, tabiidir Jd, 
pek sula olmak lazımdır. Burundan 
ilil.ç vermek için çocuk diz Uzerindeı 
ha§ı biraz yüksek olarak, tutulur 
ve ilitç kaşığı:, sapı hafifçe kaldırı
larak, burun deliğinin önüne tutu-

1 E 

Kliring 
Hesapları 

K 

ve Krediler 
Ankara, 14 (A.A.) - Kliring he· 

sapları bakiyeleri ve kredili mübaya
alara ait taahhütler hakkında Iktı· 
sat Vekaletinden aşağıdaki malumat 

alınmıştır: 
Türkiye cumhuriyet Merkez Ban-

kasından alınan hesap hülasalanna 
göre 9-10-1937 ~arihindeki kliring 
hesapları bakiyelerı ve kredili mi.ıba
yaata ait taahütler yekunları: 

CETVEL: 1 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban· 

kasrndaki blokajlar: 
Avusturya 2.679.500; Belçika 185 

bin 800; Bulgaristan 5.600; Çekos _ 
ıovakya 3.041.400; Estonya 6.800; 
Finlandiya 1.005.300; Fransa 4 mil
yon 95.200; Holanda 1.179.600; tn
giltere 8.481.800; I~panya 394.600; 
Isveç 1.763.000; lsvıçre 1.113.100; 
ttalya 2.118.200; Iehistan 15.900; 
Macaristan 751.600; Norveç 558.000: 
Romanya 2.071.600; Yugoslavya 230 
bin 600; Yunanistan 48.200 ve yekun 

29. 745,800' Türk lirasıdır. 

CETVEL: 2 
Muhtelif memleketlerin Merkez 

Bankalarındaki blokajlar Reichbank 
_ Berlindeki blokaj yekunu. 

A Hesabı T.L. 13.010.000; B hesa
bı T.L. 6.898.400; C hesabı T. L. 

3.411.100. 
23.319.500 T.L. Al.manyadaki umu-

mi blokaj yekunu. 
:Muhtelif memleketlerden kredili o-

larak yapılmış olan müyabaata ait 
taahhütler yekunları: 

CETVEL: 3 
Meımleketler R. daireler H. şahıslar 
Alınanya 22.343.990 12.380.499 

T. L. T. L. 
Avusturya 57.886 374.556 
Belçika 32.820 
Çek 613.730 569.725 
Estonya 21.640 
Fin 181 36.659 
Fransa 7.871 230.327 
Hol anda 89.387 68.887 
tngiltere 190.098 318.667 
ispanya 20.102 42.185 
Isveç l.598.72Ô 295.742 
Isviçrc 58.071 303.692 
Jtalya 699 316.193 
Macar 803.459 169.553 
Norveç 56.299 63.334 
Lehistan 21.855 21.613 
Yugoslav 3.077 41.667 
Yunan 56.561 

Yekllıı 3,521.435 2.963.824 
1 - S!parişi mukaveleye bağlan -

ınış oldugu halde henüz memlekete 
ithal edilmemiş olan mallar bedelleri 
yukarıdaki :Yekunlarda dahil değildir. 

2 - Almanyaya ait yukarıdaki ye
kunda dahil bulunan altı aya kadar 
vadeli mübayaat: 
Res~i daireler: 2.066.229 T. L.; 

Hususı şahıslar: 5.963.807 T. L.; Ye
yı1n 8.030.036. 

Bakiye daha uzun veya başka va
deli m.Ubayaata ait taahhütler yeku
nunu ıfade eder. 

3 - Alınanyadan gayri diğer mem 
leketlere ait yukarıd k' i _,.,, d a ı umum ye-
k~~ a dahil altı aya kadar vadeli 
mubayaat: 

~esmi daireler: 44.727 T. L.: hu-
susı ~ahıslar: 1.634.779 T L . kün 
2.084.506. · ·' ye 

&ki . .!e daha uzun veya başka va-
delı mubaya t . . a a aıt taahhütler yeku-
nunu ifade eder 

4 - He?" •memlek t· k d .. 
h"tl · . e IQ re ılı taah-

u enmız de d h'l b a ı olmak üu:re he-

o N o M i 1 

GARANTiLi KREDi 
Son Karar Piyasada 

Memnuninet Uyandırdı 
. Almanyaya ihraç edilecek Türk malları için Ziraat, it, Türk 

Tıcaret, ve Osmanlı Bankalarının aralarında bir anlatma yapa
cakları ve bir Finansman sistemi kurarak ihracatçılarımıza ga. 
rantili krediler açılacağı haberi ihracat malları piyasasında çok 
iyi karşılanmı~tır. 

Banka muamelesi mahiyetinde o-ı------------
lan bu işte tüccarların göreceği ko-I 
!aylıklar, piyasalarımızdaki muamc -
lelerin genişlemesine yarıyacaktır. 

Mevsuk bir membadan haber aldı
ğımıza göre, Fransa hükumeti de Al
manya ile olan kliring muamelelerin 
de tüccarlarına kolaylık olmak için 
Fransa bankasının bu yolda bir kre
di açmasını muvafık görmüştür. A
çılan bu krediler için Fransa banka
sı tüccarlardan yüzde dört komisyon 
ve senelik yüzde beş faiz almaktadır. 

Diğer taraftan, merkez bankasın
ca ihracat tüccarlarına yapılmakta 

olan tevziatrn bir iki güne kadar önü 
alınacaktır. Bu tevziat tiicarlanmızm 
vaziyetlerini kuvvetlendirmekle be -
raber piyasaların da. genişlemesine 

yardım etmiştir. 

Yugoslavya ile 
ticaretimiz artıyor 

Dost ve müttefikimiz Yugoslavya 
ile aramızdaki ticaret muamelelerin
de yavaş yavaş artan bir canlılık gö
rülmektedir. Yugoslavyadan memle
ketimize canlı hayvanlar, at, deriler, 
şapka taslakları, kereste, hasırcı ve 
sepetçi mamulatı, demir ve çelikten 
mamul eşya ile Karbür dö kalsiyom 
ithal edilmektedir. Geçen sene bizim 
Yugoslavyaya füraç ettiğimiz mad
deler dokuz milyonu bulmuştur. Bun 
lar da palamut, sumak, nohut, merci 
mek gibi kuru sebzeler; bakla, incir, 
üzüm, fındık, ipek, halı ve balmu • 
mudur. 

Buğday Fazla Geliyor 
Dün şehrimize 23 vagon buğday, 

sekiz vagon arpa gelmiştir. Mevru -
dat fazlalaşmış olduğundan fiyatlar 
da 1-2 para düşüklük olmuştur. Yu
muşaklar 5,30-6,10, Polatlının 1-2 
çavdarlıları 6,15-6,22 kuruş, sertler 
5,24 kuruştan satrlmıştır. Arpalar 
4,05, çavdarlar 4,05 kuruş fiyat bul
muştur. Bandırma mahsulü yeni çu; 
vallı olarak gelen mısırlar 4,10 ku -
ruştan verilmiştir. 

14 Birinciteşrin ÇARŞAMBA 
P A n. A L A R 

Sterlin 625,- 629,-
Dolar 123,- 127,-
Fransız Fr. 801- 88,-
Liret 105,- 110,-
BeJçika Fr. 80,- 84,-
Drahml 18,- 23,-
lsviçre Fr. 570,- 580,-
Leva 20,- 23,-
Florin 65,- 70,-
Kron Çek 74,- 84,-
Şilin Avusturya 21,- 23,-
Mark 28,- 31,-
Zloti 20,- 22,50 
Pengo 21,- 25,-
Ley 12,- 14.-
Dinar 48,- 52,-
Kron İsveç 30,- 32,-
Altın 1062,- 1063,-

İzmitten 
Gelen 

Meyvalar 
İzmit, (TAN) - İstanbulda hamal 

lığın, sırtta ve küfe ile yemiş satılına 
sının meni, İzmit meyvacılannı te· 
18.şa düşürmüş, fakat, buna mahal 
olmadığı anl~ılmıştır. Taze yemiş ti· 
caretile meşgul olan Kocaeli müstah 
s.illeri, şimdiye kadar küfe içinde gön 
derdikleri üzümleri bir tecrübe ola • 
rak 8, 10, 15 kiouk tahtal kutular 
içlııde yollamıya başlamıslardır. Bu 
şekilde gönderilen mahsulUn İstanbul 
meyva ~alinde alıcıları çoğalmıştır. 
AmbalaJ kaplarının küçülmesi, mey .. 
vaların ezilmemesine yardım etmek .. 
tedir. 

----o----
Susam Salış/arz 

iyi Gidiyor 
Son günlerde susam üzerine mil .. 

him satışlar olmuştur. Antalya tesıi .. 
mi çuvallı olarak yüz bin kiloluk bir 
parti susam kilosu 15,30 kııruştan · 
yine yüz blıı kiloluk ikinci bir parti 
kilosu 16 kuruştan satıldığı gibi Trak 
ya malı ve 20 gün gelesiye olmak şar 
tile yerli sarfiyatı için on bin kiler 
luk üçüncü bir parti susam 15,50 
kuruştan saWmıştır. 

Borsada Dünkü 
Muamele ve Fiyatlar 
.Fran~ız frangı giin geçtikçe iyileş .. 

mıye yuz tutmuştur. Dün sabah Lon 
dra borsası bir sterlini 147,12 frank 
bildirdiği halde akşam 116,96 frank 
olarak gelmiştir. Borsamızda 14,10 
liradan açılan Ünitürk, akşam biraz 
düşerek 13,90 lirada kapanmıştır. 
Cümhuriyet Merkez Bankasının his
seleri 92 liraya fırlamıştır. Aslan çi .. 
mentosu da 11,20 lirada muamele•gör 
müştür. Bir sterline konulan kıymet 
624-627 kuruştur. 

---o-

Kereste Fiyatları 
Yeni orman kanununun meriyete 

girdiği sıralarda sıkışık vaziyete gi. 
ren kereste piyasası, düzelmiye yüz 
tutmuştur. Katiyata müsaade edilen 
orman mıntakalarından çıkarılan ilk 
mahsuller, ihraç iskeleleri.1e gelmiye 
başlamıştır. Bunlar, piyasaya çıktık. 
tan sonra fiyatların biraz düşeceği an 
!aşılmaktadır. 

-o

Sanayi Müesseselerinin 
Yaptığı Müracaat 

;~t :~;~~~tklı b~l.unacağı meblağ tes 
velde mek ıçın 1 numaralı cet
lan blok ~enıleket için gösterilmiş o-
't 

1
° aJ Yeklinuna ayni memlekete 

aı o arak işbu 3 

Banknot 260,- 261.-

Ç EKLER 
Londra 
New-York 
Patis 
h-Wano 
Brüksel 

626,75 627,-

Muhtelif sanayi müesseseleri, sa • 
nayi birliğine ve iş daire ine müraca
at ederek istihsallerinin 48 saatlik haf 
ta yüzünden azalacağını ve bu müd
de?n artırılmasını istemişlerdir. 1ş 
daıresi, bu iddiaları yersiz bulmuştur. münd . numarah cetvelde 

d·ı er~ç. taahhütler yekfulunun ilave 
e ı mesı ıcap eder. 

lor, j]A • 
aç ! ava, yavaş \.·e azar azar 

alutıhr, Ota.dan b w 

Herhald owgazm~ geçer. 
k . .. e çocugun ilaç içmiye 
arşı gosterdiği mukavemet önün

de yılına.ınak ilA r ' acı mutlaka vermek 
=r· Zaten ~ocuk inatla başa 
~aha Yacağmı anlayınca sonralan 

yumuşar, ilacı güzellikle içmi-
ye razı olnr A k w k • nca çocuga ilacı M-
rece olan da ilkin güzellikle, yu-
~uşaklıkJa başhyaark bu yoldan i-
çıremive <Vı • " cee.ni anladlkt.an soora zor 
la harekete kalkmayı unutmamalı
dır. 

Ati na 
Cenevre 
Sofya 
Amsterdam 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Bertin 

Varşova 
Buda peşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

\.. 

0,7905 0,7901 
23,4 725 23,4375 
15,0330 15,03 

4,6975 4,6957 
87,1958 87,1610 

3,4395 3,4390 
63,8213 63,7958 
1,4314 1,4310 

22,1960 22,5871 
4,1930 4,1814 

11,9664 11,9617 
1,9696 1,9692 

4,1818 4,181 
3,9888 3,9875 

107,3793 107,3365 
34.4236 34.41 
2,7'110 2,74 

20,295 20.305 
3,0945 3,0933 

. .J 

Çorap Fabrikatörleri 

Dün Toplandllar 
DUn sanayi birliğinde idare he

yetinin de iştirakile çorap fabrikatör 
leri bir toplantı yapmışlardır. Birlik 
çorapların ihtiyaçtan çok daha faz.. 
la imal edilmt.!diğini araştırmıştır. Ço 
rap fabrikatörleı;, böyle bir şey ol -
madığmı ileri si.irmüşlerdir. Yalnız, 
çorap standardının değiştirilmesini 

icap ettirecek noktalar bulunduğu 

ileri sürülmüş '\ e bunun vekruete bil
dirilmesi rica edilmiştir. 
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i Yıldızdan San Remoya i Manevra dün 
Tenkit edildi 

(BAŞMAKALEDEN MABAAT) "Ademi Müda- lsviçreli Bayan 
hale,, Siyaseti lVıaillart mem.e· : . ........................................................... lngilterenin 

YAZAN: S. S. No. 58 (Başı 1 incide) J_ • • d • 

Vahdettin, Y anmdakileri 
Bile Görmek istemiyordu 

(Ba.51 1 incide) 
resmine heyetler ve çok kalabalık 

halk kütleleri iştirak edecektir. 
Aydın ve Germenciğe daha gece

den binlerce kişi geldi. Buradaki otel 
lerde yer kalmadığı için Aydınlılar 
gelenleri evlerinde misafir ediyorlar. 
Köylüler geceden yola çıktılar. 

Eski Bir 
Hatası 

(Başı 1 incide) 
takım vasıtaların yardımile toplanır. 

Vasıtalar, çıplak ve basit hakikatle
ri göremiyecek ve gösteremiyecek 
tipte adamlardır. Mutlaka her şeyi 

ters gösterirler, mübalağaya saparlar 
ve İngiliz idarecilerinin kafasında es 
kiden yerleşmiş düşüncelere uygun 
raporlar vermeyi marifet sayarlar. 

sa da "ademi müdahale., komitesine Hetım, ze ge 1 
son bir fırsat vermek lehindedir. Fa- (&51 1 incide) 
kat bu teşebbüs muvaffakıyetle ne - nema, radyo tanrmıyan insanları 
ticelenmediği takdirde Fransa der- görüp tanımıya merak etilin. Bu.ıı· 

hal faaliyete &eçeeektir. Bunun ma- dan başka medeni insanların ayağml 
nası Fransanm Prene hududunu aç- basmadığı yerlerde dolaşmak zevkinl 
ması, ve bu huduttan İspanyaya gi-de tatmak istedim. Düşününüz bir kere: 
cek silahların geçmesine müsaade et Tayyare devrinde kervanla seyahat, 
mesidir. tayyare ile bir, nihayet iki günde gi· Vahdettinin Maltadaki hayatı 

günden güne daralan bir 
"ember içine giriyordu. llk günler
de ona ımüsait şartlar dahilinde il
tifatlar gösteren lngilizler; şimdi 
bu adamın ruhundaki ölmez ve sön 
mez fosa t t emayüllerini gördükçe 
artık yavaş yavaş ona kızıyorlar ... 
Bu saygısız misafiri kayıt altına al. 
mak ı:ıecburiyetin.i hissediyor:ar
dı. 

Bu hayat, Vahdettine ağır geli
yordu. Maiyetindeki sekiz adamın, 
hiç değişmiyen yüzlerini görmek
ten bıkıp usanıyordu. Mütemadi
yen Istanbul gazetelerini okumak
la vakit geçiriyor, gazete sütunla
rında gerek kendine ve gerek Tür
kiye siyasetine dair yazılmış olan 
yazılar üzerinde uzun uzun muha
kemeler ve münakaşalar yapıyor .. 
ve bilhassa, (yeni halife, Mecit E
fendi) ile eğlenmekten büyük bir 
zevk duyuyordu. · 

Mecit Efendiye (Patrik) diyor
du. Onun gazete sütunlarında her 
gün değişen resimlerini, maiyetin
deki adamlara göstererek: 

- Allah aşkına, bakın şu ~ehre
ye .. Ne kendini beğenımiş adam ... 
Bunların, hepsi böyledir~ Babalan; 
Sultan Aziz de kendini birşey zan
nederdi. Adeta herkesin kendisine 
tapınmasını isterdi. Alem içine çık
tığı vakit, heybetli görünmek için 
şişine şişine, 8.deta horoza benzer
di. Yusuflu.ettin Efendi de öyle i
di. Beş karış boyu ile kend'sini aza
metli göstermek için gülünç halle
re girerdi... lşte, Mecit Efendi de 
öyle .. Resimlerinde o kadar tuhaf 
bir duruşu var ki ... Tiyatro sahne
lerinde Kral rolü oynıyan aktörlere 
benziyor. 

Diye, birçok fikirler yürütUyor
du. 

Gümtilcineli lsmail ile Kiraz Ham 
di Paşanın mektuplan onun hayatı 
nı biraz değiştirmişti. Artık gaze
telerle daha az meşgul olarak, ka.
ymbiraderi Zeki Beyle bu mektup
ların tahliline girişmişti. 

Bu iki adam, karşı karşıya oturu 
yorlar, Sait Mollanın, Gümülcine
li İsmailin, Kiraz lamdinin mek
tuplarını masanın üstüne açryorlar, 
her kelimeyi ve her cümleyi tek
rar tekrar okuyarak, bunlar arasın 
da mUkayeseler yapıyorlardı .. Ve 
nihayet fikirlerini, §U noktada bir
leştiriyorlardı: 

- Para tuzağı .. Hepsi, para tu
zağı ... Uçü de yalancı .. Uçü de du
baracı .. Uçü de dolandırıcı adam
lar .. Yalnız bir nokta var. Acaba, 
Damat Ferit Paşa ile Mecit Efendi 
arasındaki gizli münasebet, ne de
receye kadar doğru?. Veyahut ne 
derecede yalan? .. 

Z eki Bey, buna ihtimal vermi 
yordu. Vahdettin ise, kati

yen inanmak istemiyordu: 
- İkisi de, kendini beğenmiş a

damlardır. Mümkün değil, fikren 
birleşemezler, diyordu. 

Ancak şu var ki; bütün hayatın
da siyaset cereyanlarına karışmak
tan budalaca bir zevk duyan Da
mat Ferit Paşanın, şimdi birdenbi
re feragatkar bir tavır almasına da 
hiç bir mana veremiyordu. 

Uç gün üç gece süren müzakere 
ve muhakemelerden sonra, Vahdet
tin Zeki Beye şu emri vermişti: 

- Düşündüm, taşındım. 

i3u heriflerin yaptıklanna fena 
nalde kızdım. Bunlar, beni budala 

yerine koymuşlar. Allahaşkına, 
§Unlardan Sait Molla ile GümUlcü-

neli Ismaıle birer mektup yaz. Biri
birlerini c;ekiştirdiklerini, ve böyle-

likle menfaat temin etmenin bütün 
çirkinliklerini yüzlerine çarp ... Son 
ra. bir mektup ta Hamdi Paşaya 
yaz. Onu, biraz okşa. Eğer mUm
k n olursa, suya sabuna dokunma
dan çalışsın. Gazetelere bizim için 
b şeyler yazdırsın. Mecit Efendiyi 
(düzme halife) diye tanıtmıya ça. 
lışsın. 

Demişti. ........ 
Z eki Beyin, bu üç mekt•ıbu 

yazıp gönderdiğinin ertesi 
glinü, tskenderiyeden; sabık ŞeyhU 
ilslam Mustafa Sabri Efendiden de 

bir mektup gelmişti. 
Mustafa Sabri Efendi; orada bu

lunan (Sadık bendegan) ın hürmet 
ve tazimlerini arzettikten sonra, is 
tikbal için Vahdettinin ne fikirde 
bulunduğunu soruyor.. (Matlubu 
ali) dairesinde hizmet ifasına {ha
zır ve nazır) olduğumı arzediyor
du. 

Vahdettin, - hiç bir para talebini 
ihtiva etmiyen. bu mektubu çok e
hemmiyetle karşılaı·nıştı. Buna ve
rilecek cevabı düşünmiye başlamış
tı. 

Geçit resmine gelecekleri taşıyacak 
hususi trenleri halk ve askerlerimiz 
karşılıyacaktır. Genel Kurmay Baş
kanı 'Mareşal Fevzi Çakmak ge.,;itte 
bulunduktan sonra ayın 17 sinde Yu
nan Başvekili General Metaksasm 
karşılanmasında bulunmak üzere An 
karaya gidecektir. Diğer misafirler 
Ankaraya Izmir yoluyla gidecekler
dir. 

Istikbal ic:in düşündüğü şeyler, 

ne olabilirdi? .. 
Lozan konf eransr, günden güne 

inkişaf ediyor .. Yeni Türkiye cüm
huriyetinin bütUn haklanm teslim 
edecek gibi görünUyordu. 

Bir zamanlar Anadolu miicadele
sinin aleyhinde bulunanlar, şimdi o 
mücadelenin kahramanları karsısın 
da et'filiyorlar .. Artık yalnız onlara 
taraftar görünüyorlardı. 

Ne lngiliz, ne Fansız diplomat
larından hiç biri kendisi hakkında, 
bir tek söz söylemiyor: 

- Bu adamın hali ve istikbali 
ne olacak?. 

Diye bir sual sormıya bile lüzum 
görmüyordu. 

Pek a<'ık bir surette görünüvor
du ki: Türkiye Cümhuriyeti, Lo
zan konferansında da vasım kaza.
nacak .. Silahile kazandığı yerlere, 
siyasetle de hakim olacaktı. Ve ar
tık o zaman, Türk topraklarına a
yak basmak, ~mkan ve ihtimali kal 
m.ıyacaktr. 

Artık bir ülkenin ve bir milletin 

hükümdan olmak hülyasi, tamami

le tarihe karışıyordu. Elde sadece, 

(hilafet) denilen heyulanın, köh
ne ve paslanmış silahı kalıyordu ... 

Fakat bu silah; nerede ve kime 
karşı kullanılabilirdi?. Acaba Mı

sırda kendisine hizmet carzedenler, 
bu mesele hakkında ne fikirdeler
di ?. Şayet bu küflü silahla bir işe 
girişmiye teşebbüs edilecek olursa, 
bunlar ne gibi hizmetler ifa. edebi
leceklerdi? ... 

Vahdettin, bu düşlinceler üzerin 
de iken, Damat Ferit Paşadan da 
bir mektup gelmişti. Çok gariptir 
ki; artık beyni sulanm.Iş olan bu ah 
mak dirılomat taslağı bu sefer li
sanını değiştirmişti. Lozan kon
feransı hakkında uzun uzadıya mü 
talea beyan ettikten sonra: 

(Arkası var) 

Ege Manevrası 
(Başı Yedincide) 

Kırmızı tarafın zayıf olmakla be
raber, baskın şeklinde çıkan Mavi 
kuvvetleri karşılıyan kuvvetleri Şi

maldeki ihraç kuvvetlerinin hareka
tını akamete uğrattılar. Mavi de daha 
ehven şartlarla ilerliyebildiği cenup 
istikametinden hareketle Aydına doğ 
ru uzanmıya koyuldu. 

Dünkü toplantı 
Aydın. 14 (Hususi surette giden ar 

kadaşımızdan) - Bugün öğleden son 
ra Germencikte Mareşal Fevzi Çak
mağın reisliğinde generaller, hakem 
heyeti ve iki taraf komutanları topla 
narak manevranın kritiğini yapmış
lardır. Generaller bu toplantıda mü. 
talealarını söylediler. 
Varılan netice: Ordumuzun muha

rebe tatbikatında kumandanlardan 
başlıyarak erine kadar büyük bir gay 
ret ve ehliyet gösterdikleridir· Gece 
ordu evinde Aydın Valisi davetlilere 
bir ziyafet verdi. Yarın Germencikte 
ordunun büyü' ziyafeti vardır. Aydın 
dan, Ispartadan otoray, tren ve oto
büsler halkı taşıyacaktır. 

Bu sabah başta Genel Kurmay As
başkanı Orgeneral Asını Gündü~ o~
duğu halde generaller, belediyeyı, v~
layeti ve sanat okulunu ziyaret ettı
ler, kendilerine izahat verildi. 
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SA'--VAl~ SOLA 
1 _Namuslu adamlar oradan gir-

mez - Emir 
2 _ Memleket 
3 _ Yaklaştı - Genişlik 
4 _ zaman - Atıf edatı - !ster-

seniz verirsiniz . 
5 _ En çok sevilen - Emir 
6 _ Aşağı şey - Son davet 
7 _ fsim - Terzi eşyası 
8 _ Menfaat - Taaccüp 
9 _ Emir - Halleder 

ıo - Çamak. 
e YUKARDAN AŞAGI~ 
ı _ Muvakkat bölme - TaaccUp 

Kırmızı, bu baskın nareketinin mu
hik olduğu kuvvetli mukabeleyi gös
termek maksadiyle ve var hızıyla ha
zırlanırken Mavi taraf kendisini em
niyetle barındıracak bir arazi kısmı-
na kadar ilerlemiye cehdetti. Bu gay 2 - Esas duvar . 
ret onu sahillerden Şarka doğru çek- 3 - Rütubet - Payıtaht 
tikçe Mavi hem hareket üslerinden u-ı 4 - İç.i susuz dışı sulu - Emir 
zaklaşıyor, hem de kendisi için çok 5 - Tıcarethlne - Muhabere va.-

değerli olan donanma ateşi himaye- sıtası .. E . 

İngiliz idare adamı, hakiki vaziyet 
le temasını kaybedince ister istemez 
karanlıkta yürümiye ve yanlış tedbir 
ler alm.ıya başlar. Yangın bacayı sa· 
nnca söndürmek imkanını bulmaz. 
TelB..c;ı içinde şiddet tedbirlerine baş 
vurur. Bu tedbirler de yangına pet
rol dökmekten başka yolda netice 
vermez. 

Fransa hükumeti, "ademi müda- dilecek yere sek"z ayda gıtmek ... Het 
hale,, komitesinin toplandığı sıralar- giifı meçhulle kar91laşmak, her daki· 
da siyasetini izah eden beyanatta bu-1

1 

ka umulmaz bir hadise beklemek.·· 
lunacak ve bu suretle komitenin ha- [nsan böyle bir hayat iciııde yaşadı· 
kikati anlamasına imkan verecektir. ğmı 0 kadar kesif bir surette duyu· 
Çünkü vaziyet hiçbir suretle savsak yor ki bir daha bundan vazgeçemi· 
lama siyasetine müsait olmadığı g!
bi, uzun sürüncemelere de tahammü
lü yoktur. 

E ski İngiliz zihin itiyatlarına gö
re milliyetperverlik, Avrupa 

haricinde hayat hakkı olmıyan bir 
gid!ştir. Mısırda. bu gidiş ileri gidin~ 
ce İngiltere bunu usule ve an'aneye 
aykırı bulmuş, Zağlul Paşa ile arka
daşlarını Hint denizinde bir adaya 
sürmüştür. Ancak uzun külfetlerden 
ve hatalardan sonra İngiltere Mıstr
lılan düşman mevkilne düşürecek 
yoldaki siyasetinden kurtulabilmiş 

ve dost ve müttefik sıfatile Mısırlıla
rın kalbinin yolunu bulmuştur. 

Mütareke zamanındaki İngiliz siya
seti Türk milliyetperverliğinin bü -
yük Britanya için tabii bir kuvvet 
membaı olduğunu bir dakika için u~ 
nutmuş ve Anadolu istiklal hareke
tinin önüne geçmek istemiştir. Di.işü
nülen tedbir, eski klasik tedbirdi. Bir 
takım Tilrk milliyetperverleri Malta 
adasına sürülmüştür. Fakat gel za
man, git zaman Malta macerası İn
gilizlerin gözüne inanılmaz bir ma. -
sal gibi görünmiye başlamıştır. Han
gi İngilize bundan bahsedilse verece
ği cevap şudur: 

"Yanlış işitmiş olacaksınız. Böyle 
bir şeye ihtimal olamaz.,, 

Nihayet günün birinde hadiseler 
tabii şeklini aldı. Türkiye ile İngilte
re arasında karşılıklı emniyet kurul
du. lki memleket bll1blı1ni sulh yol· 
larında sıkı yoldaş halinde buldular. 

G eçenlerde Filistin milliyetper
verlerinin Hint denizinde bir 

adaya sürüldüğünü haber alınca hay
retle düşündüm: "Dünyanın en akıllı 
adamları, tecrübeden ders almakta 
nekadar acemi olabiliyorlar!,, 

Filistinde birkaç kıymetli vatan -
perverin uzak bir adaya sürülmesi, 
acaba neyi halleder? Hangi hastalı
ğa deva olur? 

Uzaktan bakılınca görülen man -
zara şudur ki, İngiltere dünyanın her 
yerinde yaptığı hatayı Filistinde bir 
defa daha tekrar etmektedir. Şu fark 
la ki, dünkü hatalar, gizli. diplimasi
nin ananelerini tabii diye kabul eden 
bir 1ngiltereye aitti. İnsana pek te 

aykırı gelmezdi. Fakat bugün barış 

ve müşterek emniyet idealine bağlı, 

harici siyasetinde de demokrat bir 

tngilterenin karşısındayız. Uzak bir 

adaya adam sürmek suretile bir mil

liyet cereyanına set çekmiye çalışıl
ması, bugün çok a.ykın görünmekte

dir. 

iki halta içinde 
Fransa matbuatı bu nokta üzerin-

de durmakta ve iki hafta zarfında bir 
anlaşmıya varılmadığı takdirde kati 
harekete geçmekten başka çare bulun 
madığını söylemektedir. Anlaşmı.maz 
lık takdirinde İngiltere ile Fransa 
derhal faaliyete geçecek ve Balear a
dalarının işgali yüzünden ihlal olun:m 
emniyeti iade için kati tedbirler ala 
caklardır. 

yor. 
lik seyahatimi 1932 de yaptım. Rus 

yaya gittim. Rusça biliyorum. Ozbe· 
kistana bir vize almak istedim. ver· 
mecliler. Ben dahili turistler arasnıa 
karışarak gittim. Sovyet Türkista.· 
nında altı ay tetkikler yaptım. Dö· 
nüşte (Memnu vahalarda) adlı bit 
kitap yazdım. 

Mançuricle 
1934 senesinde (Petit Parisien) gıı· 

zetesi beni Mançukoya gönderdi. Ja• 
ponlann Mançuriyi nasıl kolonize et· 
tiklerine dair bir röportaj serisi ha• 

Komite toplanıyor zırladıım. Keyfi Japon idaresinin, Çili 
Ademi müdahale komitesinin ys. - lilere ait her şeye serbestçe tasarruf 

rm (Bugün) içtimaa çağınlması bek etmesinin her şeklini gördüm. Kuv· 
lenmektedir. Komite reisi Lort Ply - vetli bir işgal ordusu karşısında bet 
mouth celseyi açarken meselenin sü- türlü mukavemeti kesilen milyonlar· 
rünceme mahiyeti verilmeden hallini ca insanın ıztırabını duydum. 
istiyecek ve süratle neticelendirilrne Pekinde Tiınes gazetesinin muhıı.• 
si üzerinde ısrar edecektir. biri Flening ile buluştum. Beraberce 

Fransanın bugün !ngiıtereye ver • karadan Hindistana kadar gitmeğe 
diği notaya dair malumat veren Fran karar verdik. Çinin şimali garbi ta· 
sız mahafiline göre, notanın esası, raflarını bir kervanla beraberce ge~· 
gönüllülerin İspanya.dan çekilmesi tik. Şimali Tibette dolaştık. Çin Tül"' 
hususunda komitede ittifaka varıla - kistanında aylarca kaldık. Sovyet 
madığı takdirde İngiltere ile Fransa Türkistanı ile mukayeseler yaptIDl' 
müsterek harekette bulunacaklar, ve Burada dahili harpler vardı. Çin mülf" 
bu hususta azami derecede serbest lümanlanna mensup generaller vaziye 
davranacaklardır. tc hikimdi. Türkler, lktısadi saha• 

Mat.en gazetesine göre, bir anla~ - larda faaliyeti tercih eden , dövü~ 
mıya imkan bulunmadığı takdirde Uç hiç allka duynnıyan bir unsur man• 
devletin, yani İngiltere, Fransa ve zarasını gösteriyordu. 
İtalyanın Balear adalarını işgal et- Çin TUrkistanındaki dahili hart' 
meleri istenecektir. çok garipti. Kimin kiminle dövüştü• 

Çünkü ancak bu sayede Akdenizde ğünü, niçin vuruştuğunu bilen yo:k• 
ki mtıvasale hatlarının her tehlike - tu. Sadece dövüş vardı. 
den korunmasına. imkan bulunduğu 
kanaatj... hüküm sürmektedir" Dünyadan uzak ••• 
~---ltal~ gfh'e ~--'··--Sekiz a~et dill:ıyadan hig hsıııt" 

Roma mahafilinin kanaatine gelin- ber alınamanm manasını takdir edet 
ce; Jürnale d'İtalya gazetesinde Sin- misiniz? Biliyorsunuz ki dünya bit 
yor Gayda diyor ki: yangın yeri ... Hergün yeni bir hadi" 

"İngiltere ile Fransa tarafından se çıkabilir. Çöl ortasında kendi Jren• 
verilen karar, İtalyan notasının menfi diniz. Bazan sorarsınız: Acaba bu saı" 
olduğuna dair bazı mahafilce ileri sU 
rülmUş olan iddialan da ayni zaman- niyede kim kiminle çarpışıyor, mede.-
da tekzip eder. İspanyol meselesinin ni dünyada neler oluyor? 
ancak bir parçasını teşkil eden gönül Nihayet günün birinde Hi.mally• 
lüler işinin müsbet ve dürüst bir tarz dağlarında bir Ingiliz hudut ka.rako
da hiçbir tazyik yapılmaksızm tetkik luna vardık. Medeni insanlar vardf. 
edileceğini ümid etmek isteriz. Elektrik, radyo vardı. Çölden çıkmJf 

İtalya hüki:ımeti her tekl_ifi hüsnü insanların suya saldırdığı gibi kara-
niyetle tetkike, itimatsızlıgı ve anla- kola saldırdık. Insanlığın sekiz aylı1' 
şamamazlığı ortadan kaldırmak için mukadderatını beş, on dakika içinde 
teşriki mesaiye her zaman hazırdır. öğrendik. 

Şurasını da kaydetmek icap eder ki, l937 de Afganistan, Iran ve TUr• 
bazı ma.hafilce iltizam olunan Mi- kiyeye gitmek için yola çıktım. AI
norque adasının Fransa ve İngiltere ganistanda uzun tetkikler yaptını
tarafmdan işğali keyfiyetini Londra Türkiye elçisi ile de tanıştım ve bil• 
hükumeti reddetmiştir. Filhakika böy gisinin derinliğine ve tenevvüüne 
le bir işgalin diişUnülmesi bile İspan hayran oldum. Irana gitmek için bil' 
yanın ve Akdenizin statüsüne muga ay vize müsaadesi beklediım. Bu bit 
yirdir. İtalya, Gentlemen Agrecent He ay Türkiye için ayırdığım zamandı. 
bu statükoya riayeti taahhüt et."lliş- Tarih Kurumuna yetişmeği ümit edi .. 
tir. yordum. Yetişemedim. 

Buna diğer devletler de bugün ol- 25 ilkteşrinde Iskoçyada konferans 
duğu gibi ilerde de riayet etmiye lar vereceğim için cumartesi yola de-
mecburdur . vam edeceğim. 

Fatih Sulh UçUncU hukuk hakim
liğinden: Karısı Makbule tarafından 
kocası Şehreımini Koruk Mahmut 
mahallesi çukurbostan Odabaşı 
sokağında 20 - 30 No. lu ev -
de ikamet eden Mustafa 

T ürkiyeye geU, 
Irandan buraya Tebriz - Trabzotl 

transit yolundan geldim. Türk oto• 
blisleri henüz huduttan ileri gitmi• 
yor. Karakilise ile hudut arasındil 
muntazam posta yoktur. Karakilise • 
den sonra yolun bazı yerleri tamit 
edilmektedir. sinden mahrum kalıyordu. 6 - Taaccup - mır. 

. 7 _Olmazsa rahat edılmez - Ek 
Hıç yorulmadan 8 _ İşaret - tık cemiyet _ U-

Bizce yegane çıkar yol, İngiltere • 

nin Filistin araplannı anlamıya ve 
onlarla. candan dost olmıya çalışma. • 

sıdır. Dünya Yahudiliği kendi men -
faatini zerre kadar takdir ediyorsa 

lngiltereyi bu yola sevketmeli, ken

disi de Arapların emniyetini ve dost

luğunu ka.zanmıya çalışmalıdır. A
rapları düşman etmek; siyasetlerinin 

başlıca esasmı Yahudi düşmanlığına 

dayıyan memleketlerin ekmeğine yağ 
sürmektir. Yahudilerin ameli olarak 
bekUyebileceği şey, olsa olsa Filisti
nin kUçücUk bir köşesinde ancak bir 
sembol şeklinde bir milli yurt sahibi 
olma.ktır. Filistinin en zengin kısım. 
larını ele geçirerek geniş ölçüde mü. 
hacir yerle9tirilebilecek bir devlet 
kurmak, hiçbir zaman sonu gelemi • 
yecek bir hayaldir. Siyonist dü,Un
celi Yahudiler, taassuba kapılarak 
bu hayalin esiri kalırlarsa hem Filis 
tindeki emellerine varamıyacaklar, 
hem de dünya yüzünde kendilerine 
açık düşmanlık besliyen diktatörlük. 
lerin planlarına körükörüne ve boş 

yere alet olmuş olacakla.idır· 

oğlu Mehmet aleyhine ikame eyledi· 
ği nafaka davasından dolayı cereyan 
eden muhakemede dava olunan Meh-

Burası bir transit yolu olabilirse 

elbette büyük bir ehemmiyet kesbe• 
decektir. Iranın 20.000 tonluk demir• 
yolu malzemesinin bu yoldan nakline 
alaka gösterdiğini duydum. !4~akat 
transit yolunu kışın şiddetlerindeı:l 

muhafaza etmek ve karlı havalardil 
açık bulundurmak için çok esaslı ted· 
birler almak lazım gelecektir.,, 

KırmIZI örtme kıtalan karşısında zak isareti 
oldukça hırpalanarak Abdurrahman- 9 _vara~ - Dünya işine din ka-
lar bölgesine ulaştığı zaman Kırmızı, rıştırmaz. 
Ma.vinin karşısına birdenbire, henüz ıo _ Yeni bitti. 
hiç yorulmamış, terütaze, diri ve ma- _....,."""!'--!!!!°!!~~!!!!!!!!~~~~!!!!-!!!!!'!!!!!!!~ 

planmdakt sevk ve idare inceliği in
zimam edince Mavi, mukavemet i.ııı
kanlarmt bulmaktan aciz kaldı, niha
yet hareket serbestisini Kırmızıya 
teslim ederek, onun çarpmalarına 

dürtmderine itaat gösterdi. Kırmızı 
da bu faikiyetten ustalıkla istifadeyi 
eldım bırakmıyarak Maviyi, ona mu
kadder olan bir akıbete uğrattı. Ma
nP.vra da bu suretle, Türk manevra
ları içinde değerli bir etüt mevzuu o
larak kıymetlendi, sona erdi. 

neviyatı çok sağlam kuvvetler çı
karttı. 

Birkaç gündür muharebelerle, mU
tevali yürüyüşlerle hırpalanmış olan 
Mavi birdenbire bu sağlam ve istira
hat etmiş kuvvetler karşısında, do
nanma himayesinden de mahrum ola
rak kaldı. Kel'di.;ine tevcih edilen mu 
kabil taarrında Kırmızının maddi ve 
manevi üstilnlüğti, ve yorulmamış ol
mak bak~mından avantajı mahs\is 
derecede göze çarpıyordu. 

Buna bir de Kırmızının taarruz S. A. K. Ahmet Emin YALMAN 

medin ikametgahı terkle bir semti 
meçhule gitmiş olduğu cıhetle evvel
ce ilan yapılan tebliğata rağmen mu
ayyen günde mahkemeye gelmedi
ğinden hakkmda gıyaben icrayı mu
hakemeye karar verilerek gıyaben ce 
reyan eden muhakeınıede dava oluna
nın kaazncı hakkında hasr ve ikame
eylediğ'i şahitler dahi dinlenmiş ve 
nafaka miktarının ehlivukuftan tah
kikine ve gıyap karannm 20 gUn müd 
detle ilanen tebliğine karar verilmiş 
ve muhakemenin ll>-11-937 tari
hinde saa.t 9,5 talik edilmif olduğun
dan yevmivakit mezkQrda dava. olu -
nanın mahkemeye bizzat veyahut bir 
vekil göndermesı ve aksi takdirde 
mahkemenin gıyaben bitirileceği ilan 
olunur. 

Bayan Maillart lstanbuldan Isviç• 
reye otomobille gitmek niyetindedir· 
tık fırsatta memleketimize geleee1' 
ve Asya hakkındaki tetkiklerinin bit 
anahtarı olamk üzere Türkiyeyi yakııl 
dan tanımağa çalışacaktır. 

KAYIP: 926 da Kadıköy 11 inci 
ilkokuldan aldığım tasdiknaımeyl 
kaybettim. Yenisini alacağımdatl 
hUkmU yoktur. 124 Abidin. 
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Son çıkan son derece müessir K E S K i N K A Ş E L E R i üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. 
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Bahçekapı 

SALiH NECATI 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 

1
1 - idaremizin Çnmaltı tuzlasında şartname ve tablo şemasına uygun 

0
. mak üzere yeni bir Elektrik Santralı tesisi işi kapalı zarf usuliyle ek· 

siltmcye konmuştur. 

1 
rı. - Bu tesisatın montajı da dahil olduğu hnlde muhammen bedeli sif 

znur 95000 lira ve muvakkat teminat 6000 liradır. 
llI - Eksiltme 9 - XII - 937 tarihine rastlayan Perşembe günü sa

at 15 de Rabataşta levazım ve mübayaat şubesincleki alım komisyonunda 
Yapılacaktır. 

iV -Şartnameler 475 kuruş mukabilinde Inhisarlnr levazım ve müba· 
Yaat şubesiyle Ankara ve Izmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - isteklilerin, fenni şartnamede yazılı takatta bir gazojen tesisatı 
~ar•:nış olduklarına dair resmi vesikalarını ve şartnameye uygun olmak 

.~re ihzar olunmuş fenni teklif projelerini tetkik edilmek üzere eksiltme 
~Ünden en az 15 gün evveline kadar inhisarlar Tuz fen şubesi Müdür
lugüne vennelcri münakasaya girebilmek için dahi eksiltmeden azami 
2 gün evveline kadar tekliflerini muvafık bulunduğuna dair meikur şu
beden vesika almaları lazımdır. 

Vr - Mühürlü teklif mektubunun, kanuni vesaiki ve V nci maddede 
Yazılı diğer vesikayı ve muvakkat teminat akçesi makbuz veya mektubu
nu ihtiva edecek olan kapalı zarflar ihale günü en geç saat 14 e kadar 
Y_lıkarıda adı geçen alım Komisyonu Reisliğine makbuz ımukabil~nde ve
l'ilnuş olmalıdır. (B.) (6960) 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve 

Eksiltmeye konan 
tıevaddın cinsi 
Ileyaz peynir 
l{R§ar 

Eksiltme Komisyonundan : 
Miktarı Tahmin Pey Ak- Eksiltme T. gün ve saati 

lJ:rı 
11aıcarna 
lrnuk 
p· 

ltinç Unu 
Şehriye 

Fiatı 

2500 K. 40.00 
2000 K. 60.00 

5000 K. 17.00 
:l500 K. 31.00 

500 K. 17.50 

250 K. 18.00 
300 K. 31.00 

çesi 

165 L. 27-10-937 Çarşamba 14,30 

116 L. 27-10 937 Çarşamba 15 

Mektebin 937 Mali senesi Mayıs 938 nihayetine kadar ihtiyacı olan yu
luırıda cins, mıktar, muhammen bedeli ve ilk teırJnatı yazılı erzak açık 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi hlzalannda gösterilen gün, tarih ve 
~atte yapılacaktır. Şartnamelerini görmek isteyenlerin hergün ve ek· 
Siltmeye gireceklerin belli gün ve saatte Gilmüşsuyundaki Mektep bina
sı dahilinde toplanan Komisyona müracaatlan ilan olunur. (7042) . 

*Pastil Antiseptik 1~;k~~~~ Jrp~n-
K A N Z U K tılara, baş dönmelerine gö-

ğüs germeli? 

Teneffüs yollarile geçen has
talıklara karşı koruyucu, tesiri 
kat'i pastillerdir. Nezle, Bronşit, 
Grip ve Boğaz rahatsızlıkların
da, ses kısıklığında pek fayda
lıdır. Bütün eczanelerde bulunur. 
man..ız KANZUK ECZANESİ 

Beyoğlu, İstanbul 

k lstanbul asliye altıncı hukuk mah-
Cılnesinden: Hacer tarafından koca-

61 :Beyazıtta Aksaray tramvay durak 
~er.ı karş~sında 65 numaralı dükkan· 
b a tütüncü Hüseyin nezdinde iken 
aıen ikametgahı belli olmıyan Meh

llıet Yaşar aleyhine açılan boşanma 
da"asının icra kılınmakta olan tahki
ltatında: Müddalcyhin ilanen yapılan 
~bliğata rağmen mahkemeye, gel
~~diğindcn hakkında gıyap kararı 
ttıhaz edilerek işbu gıyabın ilanen 
İebliği için tahkikatın 11-11-937 
tarihine rasthyan perşembe günü sa
~t 10 a bırakılmasına karar verildi
~llden mezkur gün ve saatte Tutan • 
ı:ı ~sliye altıncı hukuk mahkemesi 

hkikat hakimliğinde hazır bulun
~ası lüzumu aksi takdirde müttehaz 
arar üzerine tahkikatın gıyapta de
~ ettirileceği i!an olunur. 

f LA.. N 
OSMANLI BANKASI 

h· :-sıs.1334 ihraç!J yüzde 5 faizli Da
ılı lstikraz Tahvilatınm 1 Ik.inciteş

in 1932 de mevkii tediyeye vazedilen 
~ nunıaraıı kuponlarından ibraz edil. 

~ıye~lerin 1 Ikinciteşrin 1937 tarihin 
ı e Türkiye hükumeti lehine müruru 
h~nı~na tabi olacağı mezkur esham 
anııllcri · U 1 la nın malumu olmak zere -
n olunur. 

K A R D O L 
bunların tifasıdrr. 

SIRA 

~lMA. ... 
~l\l'lO·· 

~~-------~-----------------------------~------------------------------------

lstanbul Liman işleri ~daresinden: 
1 Idaremı· · · tt' -· 1 salonu bınasının pazarlığı 2-11-- zın ınşa e ıreccgı yo cu 

937 salı gilnü saat 14 de Idare Şefler Encümeninde y~pılacaktır: 
2 - Bu işin muvakkat teminatı S0.000 liradır. Talıpler asgan 250.000 

lira kıymetinde bir tek bina yaptıkla rmı tevsik edeceklerdir. . . 
3 - Taliplerin referanslarını nazarı dikkate alacak olan Idare ışı en 

ucuz fiat verene vermeye mecbur değildir. Teklif sahiplerinin vücuda 

getirdikleri eserlerin bir listesi teklifnaıneye raptedile~ktir. 
4 - Teklifler Encümene zarf içinde kapalı olarak verilecektir. 

5 - Bu işe ait şartname ve projeler fen servisinden 25 lira mukauuln

de alınacaktır. 
6 - Mütemmim izahat için yolcu salonu inşaat Bürosuna müracaat 

edilecektir. (7041) 

Neokalmina 
G R i P - N EZ LE - N EV RA L J 1 
BAS ve DiŞ ağrıları - ARTRiTiZM 

Devlet Demiryolları 9 ncu işletme 
Direktörlüğünden : 

Muhammen bedeli kilometre 27 de vagon üzerinde teslimi şa.rtiyle t;e. 
her metre mik'abı 155 kuruş olan 8.000 metre mik'abı balast kapalı zarf 
usuliyle 26-10-937 salı günü saat 15,30 da Sirkecide 9. l§letme arttır
ma ve eksiltme komisyonunda satın alınacaktır. 

Bt• i§e girmek isteye ·erin % 7,0 nisbetinde muvakkat teminatla ka .. 
nunun tiı.yin ettiği vcı ~ları, Nafia işlerine ait eksiltmelere giıımek is
teyenlerden aranacak müteahhitlik vesikası hakkındaki talimatname da
iresinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 za kadar Ko
misyon Reisliğine vermeleri lazımdır. " 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinde ve Sirkeci· 
1 de işletme Komisyonunda verilemektedir. (6908) 

~~~~~~!!!!i!!!!!!!!!!!!!~~~!l!!!!!i!!!!!i!!!!!!!!!!!~~~!iiiii!~ 

ITürk Hava Kurumu 

1 

BUYUK PiYANGOSU 
24. cü Yeni tertip başlamışttr ... 

Birinci Keşide 11 lkinciteırin 937 dedir. 

Büyük ikramiye: 3 o. o o o Liradır ... 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık büyük ikra
miyelerle (10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır .• 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden 

bu piyangoya iştirak ediniz ... 

-· T U-. R K • .-B-1 R-A -f-A B-R 1-K A-L A-8 ı· 
i LAN 

Bomonti Şirketi boş bira ~işet.erinin yalnız 31 Birinci Teşrin 1937 
tarihine kadar şehrin muhtelü hıra depolarında 10 kuruşa geri al • 

bileceğini muhterem müşterilerine bildirir. ına 

Akay işletmesinden: 
Akay işletmesine ait Azapkapıda Levazım ambarı ile Kasım d 

ca~i alt.I anbarla.n~d~. ~evcut muhtelifülcins müstamel ena 2~aş;lk~ 
teşrın 937 Pazartesı gunu saat 14 de açık arttırma ile satıla kt , 

u-t · · ·· k . . ca ır. E;r vayı ve (J.Zj esını gorme ıstıyenler hergün Azapkapıda leva 
• w • • zım an bal'ı 
Baş Memurhıguna ve arttırmaya gırmek ıçin yukarıda y ıl ·· 

~ 7 5 . a.z ı gun ve 
saatte ,o , temınat akçeleriyle Azapkapr levazım anba.n d 
heyetine müracaatları. "6714,, n a satış 

Sahibi: Ahmet Emin \'AL~IAN. Umumi Neşriyatı tdare Ed . s S -= 
G t ·1·k N . en. .. . ALIM 
,aze ecı ı ve eşnvat Türk Limitet Sirketf Basıldım ve TAN " . ... r ninth""'~t 



• 'in 
Tercih edilmesindeki sebeb 

• • 
GRi PiN 

Bütün ağrllara hastalık 
başlangıçlarına karşı 

tesiri yüzde yüz olan 
1 ve hiç zararsız en kuv-

1 vetli müsekkindjr. 

G RiPi r4 -------.. 
Nezle, soğuk algınhğı, grip rahatsızhklarında, baı, 
dit. mafsal, romatizma, Cisab ve adale ağrllarında 

icabında günde 3 kaıe kullanabilirsiniz. 

isim ve markaya dikkat taklitlerinden sakınınız. 

Adalar Kazası Malmüdürlüğünden: 
Emlak satış bedelinden 514 lira 31 kuruş borçlu bulunan Şaban ve Hay

:r1nin mezkur borçlarından dolayı sahibi bulunduğu Kınahadada Zeytin
lik sokağında 73 No. Ju evin tamamı 18-10-937 Pazartesi günü saat 15 
de kati ihalesi yapılmak üzere askıya alınmıştır. Isteyenlerin ldare He
yetine müracaatları, (7028) 

~ ııııııııııııııııııııııııııııııııtııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi~ 

1 EF LiN i 
BAŞ-DIŞ-NEZLE§ -Grip ve kadınların § -------ay sancdarını derhal ------• • 

geçırır. -Mideyi, kalbi yormaz, 5 
== lüzumunda günde 3 5 

kaıe ahnabilir. E5 

1111111111111111111111111,111111i1111111111111111111111111111111111111111111~ 

Detlet Dımlryollırt vı limanları işletme U. idaresi iİinlara 

Eskişehir, Izmir cer atelyeleriyle muhtelif depolar için birinci sınıf 
kazancı ve tesviyeci alınacaktır. 

Taliplerin Ankarada cer reisliğine, Eskişehirde cer Atölyesi !l'f dür· 
liiğüne, Haydarp~ada birinci ve Sirkecide Dokuzuncu işletme Müdiir
lüklerine istida ile müracaat etmeleri. {3766) (6857) 

• • • 
'.Ankara. lstanbul arasında seri ve gündüze mahsus devamlı bir yolcu 

servisinin ihdası muvafık görülmüştür. 
Ankaradan Pazar, Sah, Çarşamba, cuma günleri saat 8,20 de kalkarak 

Haydarpaşa.ya saat 20,00 de varmak ve Haydarpaşadan Pazar, Sah Per
eembe, Cumartesi günleri saat 9.00 da kalkarak Ankaraya saat 21,03 de 
varmak ve 21. 10. 37 tarihinden itibaren b~lamak üzere sefere vaz'ı ta
karrür eden bu gündüz seferinde yolcuların yemek, içmek ve her türlü 
istirahatleri temin edildiği gibi bu trenle seyahat eden yolculardan da 
ekspres ücreti farkı almımıyacağıru sayın yolcuların ıttdama arze
deriz. (7044) 

1/ - afsit 
ıvuısLt .,e "'rınd'et 
Vaz'ı hamilden sonra kuvvetlerinin azaldığını 
hisseden anneler, sağlam ve kuvvetli yavrular 
büyütemezler. Zayıf düşmüş uzviyetlerini kuv
vetlendirmek lazımdır. Tabii vazifelerini ifa ede
bilmeleri için yeniden iktisabı kuvvet etmelidir
ler. Bunun da en mükeımmel ve en müessir çaresi 

QUıNA LARROCHE 
kuvvet ve sıhhat şarabını içmektir. Bütün 
doktorlar tarafından tavsiye edilen en 

-t,. ">irinci mukavvidir. Bütün eczanelerde , 
.... C\ satılır. 

TAN 15 - 10. 937 

KUWETLİ ALIŞ KABİLİYETİ 

PHIL'IPS'in TEKDÜÖMESI 
sizin için düşünen bir ayar otomatiğidir 

Bu 
TEL 

AYIRMA KABiLiYETiNi 
TANZiM EDER 

Bu 
TEL 

SES KUVVETfNI 
AYAR EDER 
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Bu 
TEL 

ISTASYONLARI AYIRMA 
TERTIBATINI ÇALIŞTIRIR 

~-,;;r 

Bu 
TEL 

SES PERDESİNi 
TANZİM EDER 
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Tekdüğmeli J?hilips 
1 
ıuf yosunu kullan• 

dıktan sonra başka radyo alamQzsınız. 

Satıı Yerleri : 
P Hl L 1 P S SALONU Galata, Jeneral Han, Voyvoda cad. 17 ve acentaları: OROZDl-BAK, lıtanbul - BASMACIYAN, t .. 

tiklal caddesi, Beyoğlu - EKREM, Kadıköy, Muvakkit hane caddesi 49 - AHMED ve HAMiD Özgül, Pendik. 
Taıra Satıı Yerleri : 

Ankara - Adana - Afyon. Antalya - Adapazan - Amuya - Bordur. Balıkesir - Bandırma - Bursa. Bolu - Çorum. Çankın • 
Çanakkale - Diyarbekir • E.kitehir Edime • Elaziz • Gazianteb - Gire~un • Isparta - lzmir - lzmit • lnebolu - Kayseri • Konya • 
Kütahya - Kırtehir • Kırıkkale • Kastamonu - Kırklareli - Mersin - Merzifon • Maraş - Malatya • Niğde - Ordu • Sivu - Samsun • 
S:nob. Tokad - Tekirdağ. Trabzon. Ufak- Urfa - Yozgad - Zonguldak. 

HASAN HÜSNÜ 
BAYRAK YAPIMEVi 

Satış yeri: Mısır Çarşısı, Erzak 
Amban No. 3 Tel.23723 

TOPTAN FIAT LiSTESi 
Ayyıldızı kendisinden dokunmuş Ayyıldızı patiskalı 

Merinos yününden Merinos yününden 
En - Boy L. K. En - Boy L. K. 
35 x 52 -.75 35 x 52 -.45 
50 x 75 1.30 50 x 75 -.85 
75 x 112 2.40 75 x 112 1.80 

100 x 150 3.60 100 x 150 2.80 
150 y 225 7.00 150 x 225 6.00 
T. C. 29-5-936 tarih ve 2994 sa yılı Türk Bayrağı kanununa tama

men uygun sabit renkli al boyalı Merinos yerli yününden yaptırdığım 
kumaşlardan ayyıldızı dikişsiz olarak kendinden imal etmeğe muvaffak 
oldum. Bu e~~ı surette yapılan bayraklar teminatlı ve kat'iyyen sol
maz. Zarafetını de ayyıldızı kımnızı yün üzerine patiskadan dikilmiş olan 
bayraklardan daha güzel olduğunu sizin hüsnütabiatmıza terkediyonız. 
Kırmızı zemin üzerine alametleri beyaz ve sabit modelli devletlerin bay
raklarını tetkik ederseniz bu imal ettiğim bayramlarımızın metanetinden 
hiçbir şey kaybetmediği bariz bir ıekilde anlaşılır. 

Süleymaniye KitapsaraYI Direktörlüğünden: 
Kitapsaraymıız Ilbaylıktan verilen müsaade üzerine 14-10-937 saba

hından itibaren bir hafta süre ile kanalı bulunacaktır. <7046 l 

• ) araga isyan eden saclar 
Ekseriya bulunduktan yeri terketmeık arzusunda 

olanlardır. Binaenaleyh 

Saçlaınızı itaate Alıştırınız 
Bunun en i~i ~aresi 

Pertev Briyantini 
-~ kullanmaktır. _,, 

lktıaat Vekaleti iç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 
30 ikinci Teşrin 1330 tarihli ecnebi Anonim ve sermayesi eshama mUn

kasim şirketler kanununa tevfikan Türkiyede çalışmağa izinli bulunan 
(Di Levant AjTOn End Maşineri Kompani Limitet) Şirketinin Türkiye 
Umumi vekili George Alfred Chisnell haiz olduğu salahiyete binaen bu 
kere müracaatla Şirketin Türkiyedeki faaliyetine nihayet vermeğe ka· 
rar verildiğini ve tasfiye işini yapmak üzere de Istanbulda Galata'da K~ 
raköy Palasta 3 neti katta 13 numarada mukim Avukat Daniş S. Somer
san'ı vekil tayin eylediğini bildirmiştir. 

Bu şirketle alakası olanların rnezkür mahalde mukim Avukat Daniş S 
Somersan'a ve icabında Iktısat vekaletine müracaat etmeleri ilan 
olunur. Hl73) 


