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AZIZ MiSAFiR ANKARADA 
General Metaksas Dün 

Cümhurreisimiz Atatürk 
Tarafından Kabul Edildi 

Fırtına Devam Ediyor 
Bir Motör Daha Battı, 
Beş Gemiciıniz Boğuldu 

--------ı 

Kalite 1 Mülakat iki Buçuk 
Saat Devam Etti 

Midye Açığındaki Kazazedelere. Tayyare ile Enak 
ve Baffaniyeler Atlldı, Burada Demirini Koparan 

Bir Gemi, Dalgalar Arasında Sürükleniyor 

Gençliği 
Gece Şerefine Parlak Bir Ziyafet 

Verildi,Hararetli Nutuklar Söylendi 

'ftirim et:aıiliill6-. W Veki- Eksellna Geberlt Keta,_.., llarl 
Kendi kendini memlekete fayda.._ U Dr. Tevfik RUftU Ata, vekllet aı. -ei:ye Veklleti huauı.I kalem 4lrekt6 -

recek euıette ~ ideal di yul mil.ltePn Numan lhnemelıaioğ. rtı, llWJ Müdafaa Veklleti ;raftri ne 
ıranı tıl:mlyen, diploma brııt' 19 

lu, BatftWet mu.tepn Keaaı Ge- Atin& elçimiz a.,n Etref, YGDaD 
ı....._ lotD& ar tin cleleç, Ankara Vali w Beledi)e Reıat matbuat ve propaaand& .- dlrM. 

lrofati. - dtP yı bir hak d~ • Nevzat 'tandolan. Ankara g&l'IÜF.onu törtl, Yunan BarielJıe Jft ı •ıetl Tlr
linde 1i1rJarak mevki ~ DlUI bet· JnımandaM General Muatata Otikçe, kiye illeri ve Balkan ifled dtre'kt&'
liyen, w ciddi Lleleleyı alaya alma- protokol tetl Şevket :ruat Keçeci, hı.. leri BaevekWıa 11...-r·blem lfifl, • 
yı riwifet uyq sathi, hafif purler: rinci daire reili Cevat A.gıblm, Bat- mandan ve ...... mllfı&filL 
memleket heaatısna birer leke tePil vek&let huSUll kalem direktartı, An. ricdye Neza.retl -...ı, Atla AJ r 
ederler. Yarın memleketin bu gibi UD· bra merkez nmendanı albay Deıntr, 4trektarll, matbuat mtlfltePl'lıiı tt.

eurlanlan ciddi surette istifade et- emniyet direktöril Sadri Aka lle Yu- poitörii ve guetecller refa1r.at ediyor· 
me ha __.. JOktur. Bu meyil ve nan, Romen, YugomiaY elçileri ve eı. ı.-. (Arlmll u • d•) 

Erken gelen kit ve fırtına devam 
ediyor. Hava ra.Sat istasyonlarından 
verilen malftmata göre, bugün de de-

vam edecek. 
Memleketin birçok tarafiarmdan 

kış haberleri, fırtına faciaları akse
diyor Bu arada en korkunç hadise 
olarak ıtaradenizde Midye açıkla -
rmda, 'kayalıklara sığınan felikety.e
de vaıandaşlarm vaziyetleri Uzerine 
yine durabiliriz. 

Bu fırtına felaketinin kısa hulisa-
udur: Karadeniz kıyılarmdan kö

sı ş yiikl" b' k . fır milr ve odun u ır aç gemı, -
tmadan önce Istanbula doğru yola 
ıkıyor. fakat yarı yolda müthiş bir 

;ırtma kendini gösteriyor, bunlardan 
bel yelkenli gemi ve iki de motörltl 
gemi. bin güçlUkle Midye açıklarm
daki kayalıklara sığmıyor. Bunlarm 
içinde 25 vatandaş vardır ve bunlar 
sriJndıklan kayalıklar U~nde kaç 
gtındtır açlıkla, ölUmle boguşmakta
dtr. Fakat sert ve şiddetli dalgalar, 
buraya sığınan gemilerden ikisini pa 
ramparça etmiştir. 

lcliseler 

Yühelr tlalgalar araaınJa 

Çırpınan 6ir gemi 

Baevekilet Vekili B. Celi.I Bayar, 
bu feliketZP.delerin içind~ bulunduk
ları kQrkunç vaziyetten haberdar o
lur olmaz, derhal derin bir alA.ka göa 
termie. bu iti bizzat ele alınış ve her 
ne pahasına olursa olsun, bunların 
kurtarılması için bütün alakadar 
makamlara ve bu arada Tahlisiye i
daresine müstacel emirler vermiştir. 
Bu emirde, hiçbir vatandaşın mukad 
deratmm talihe bırakılmaması da e
hemmiyetle istenmiştir. 

Tahlisiye idaresi, esasen çok uya
nık duruyor, herhangi bir felaket ih 
timallne karşı, bütün kurtarma vası~ 
talarile hareket halinde bulunuyordu. 

Kurtarma laliyeti 

Baevekiletten gelen emir tızerhıe 
evvelki akşam, içinde tahliaiye vası. 

,. tala~ bulunan bir kamyon Kilyostaa 
harekete geçirilmiş ve Midye sahille
rine doğru yol a.lm1ft1t. Bu kamyon-
da bir tahlisiye mftfr8esi, kurtarma 

(.&ltıul 10 uncuda) 

..._.. _,.. '9nt ve mUhblı ljllh.ı1ar neede ı.alf fedakirbkJa.ra fftirak 
Nil. Kararlarm eıı mtlhimi, Jl8I'& memttJer, onun içln bu yeni vergt w 
sahiplerinin, sermayeleri )i.eillıden .mlammtbr. · ·· ;'i 
veıgl vemiye mecbuı: tatlıl.malandır. Italya hilkftmeti, bugUiı, Habeg9 
Bunlar eerma,lleleı1nın yüzde omııuı tana toloailer göndermek 

Dlizaçt& 1nıhmanlar, 1U'D1 da bildi ===-===========-========================--=-
=-~ ..:!..""::;::: Gönüllü/e,. I şi Halledilemiqor 

verli olarak verecekler ve bu smet1.e iç daire vtlcade Ptirınit bundan 
- -·•F'Tr- harbinin maaraf'ıle sllülanma ' 

için hep menfi yollan tutacaJrıar ve 

nıasratı ödenecektir. Bu çeelt eenna-- ka btlyijk aileler lçJıı bir ko~ 
yedarlar, bam prtlar içinde, hi8le se t8fklli brarlqt1nlmıştı. Bu k 

~~'="Ademi Müdahale,, 
Hayatı haylazca kartılıyan, !DMU· 

etlerinin bir lmmıım hükillnete -ıev- ruyona her )'ecll çocuk babası ilti • 
~erek borçlarmı ödeyebileceklerd'r rak edecek, 1b Ingillz lirası senelik 
Htlkillnete göre, şimdiye kadar gayri aidat verenler fahri aza Yazılacaklar..: 
menkul mal sahipleri vazifelerini yap dır. 

nyet kabul etmiyen. umumt hayat R .. d T I k s::.:E ugun e op anaca 
l,..Ut•enln Filiatüulelıi 

1'.omi..eri Sir W aaclaope 
<Yazım 8 fbıcü sayfada) 

Japonlar Harbi Çabu 
Bitirmiye Çalışıyor 

....ate mezunu mfatmı; llyık olan· 
lara, çahpnlara, bflgiye ..ıika gös
terenlere ve mesuliyet hissi tqıyan
lüa haaretmek, memleket hesabma 
daha doğru bir yol sayılmaktadır. U
lllmnlyetle hWdlm atlren kanaat IU· 
.ıar. Jd, Mlm•k lAzmı geliyorsa mem
lekete Bl:mıak llzmıdır. Derslerine ça
lışmıyanlara merhamet ve müsamaha 
göstermek, memlekete acımamak de

Dünkü Görüı•ede Fransız Teklifi 
Umumi Müzahereti Kazanamadı 

Bir Han Çölctü 

Bir Kl§I Öldü 

Uç Y•ah Yar 
IDektir. 

Üniversite hakkında bilhaasa IU 
dütttnceye raatpldim: Lise

lerin yetlttlrd~ talebe biltfbı fakül. 
teler için m.Uaavi bir seviyede olduiu 
halde tıp libl çok çettıı bir faldlltede 
lnıtihandan dönenler ,.mm ytizde OD· 

dur. Buna mukabil hukukta yt1zde 
kırk altıdır. Niçin? Çllnldl tıp talebe
at del'Blerini devamlı bir surette takip 
ediJor. Devam imkAnmı bulamıyan
lar, ça1119ak ~yenler ve hariçte 
il~ da "1kuku tercih ediyor. 
lar. Bartqte il l&hlbi olmak bir Dl&• 

leret deltldir. R11kuk mesleğinhı i
tap ettirdttt haarhk Ye meauliyet. 
~ ve mWıendleJf1rten ao8'ı bl
lllaı. Yalms iııathndn batihana tt. 
-..... ............. kitap ... 
lft.Caa....,_... .-ıı gl- Hlll• it '6•1,;nd i,pn Berline 

<.._ l• wall) jlden Von Ri66entrop 

Loııdra, 19 (TAN) - IspaDPCl&
ki yabancı gönWHllerin ~ 
meselesini konu§Dl&k ve halletmek tl
F.ere bugün toplanm881 kkleneD A· 
demi müdahale tAli komitesi, l(jster 
Edenin riyaseti altında toplanmıt• Uc: Erbaa, 1.9 <TAN) - Dün Niksar. 
buçuk saat devam eden m11za)rtııre)"W da •c:"W bır kaza oldu. Erbaalı Sali
rağmen bir netice alam.ıyarak. ye.rrn me ~t han, yıkık dökük olduğu için. 
öğleden sonra tekrar toplamııak tltıe- belediye tarafmdan yıktınbrken an
re dağıl ıştır ~ çökmU9, ameleden Mehmet en-
Koıni::ın ~u toplantısında ~u • :-Zdeal~da ~~Uştür. Uç ame

lacağı mesele, son Fransız teJdiftne 
alınan cevaplardı. Fransız tekllf".ıniD 

...,x,.,f&n;ı • E' 1 
ea~ı. ispanyadaki yabancı a-. Uti1D l:j, en Kralı 
lenn kimilen çekilmeleri ve b 

devletlerin Ispanyaya yabaneı göııtll- ~ Jı f 
uı gitmemesi için her tedbiri aıaıala· ~ e IJ a a e 
rı, bu arada müessir bir kontroltlıl vt1 Ç' ı _ 
cude getirilmesi ve bu suretle fBRIZl• 1( ı g o r 
ya '8lnin mUnhulran lspaDY.Oll&ra Atina, 19 (A.A.) - Gueteıertıı öğ Ne~ 18 (TAN) - Uzak .. lemektedir. 8anliıaJ4a Japonlar tM 
bırakılması idi, rendiklerJne töre, Kral Y•kında Re- ta~....- ehemmiyeti .. mil daha ilerlemiJlerdir. Japonıa 

Komite Ingiltere lfariclye neıare- ma, Parie ve Londra11 ziyaret edecek mııtrr. ~. bu ay aonuncfi lOP. bllttbı arzusu. dokuzlar konf eransnuu 
tinde top- ve toplantıda $0\f)'et tir. Kralm. ancak birkaç hafta ailre - lanacak olan dokuz devlet k~- toplandığı gün harekatın nihayet bul 
murahhası sös -yli~ 1'tı1Q111& cell olan pybuheti eaumda veJittjıt anım toplanmumdan evvel CQ\- \ar- duğunu ilin etmektir. 
teklifinin lapaayadald JIMIP'll QOphu- Pren8 Paul krallık vuifeabü ita ede- bine son vermek Jçin uğrqı,_ıar, (Harp vaziyeti hakkındaki habPr. 

(Arllw ıo .-ıa Is) cektir. $imali Çlnde hareklt stıratte ter . Jer, blltthı taflilltlle tıçüncü sayf 
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1 
İspanyadnk: dahili harp, çocuk ve kadın ö]ümü itibariyle l 

hayli deh,et veren bir seciye göstermektedir. Çocuklar ve 
kadınlar nras.mda telefat ~ok fazladır. 

İsviçreli 
Prof esörun 
Konferansı 

Ha ay n ihap Heyeti Bizde Eroin 
Savası Ne 

Sulh Politikamızı 

Sitayişle Anlattı 
Universitede tertip edilen konfe

ransların ikincisi, dün Zürih unı-
I versitesi medeni hukqk profesörü A. 
Egger tarafından verilmiştir. Saat 
18 de lktısat fakültesi dekanı profe
sör Bay Omer Celal, yabancı profe
sörü dinleyicilere takdim etmiş ve 

llatayda yapılan seçim i~in oraya gltlw heyet evvelki giin An
karadan ge~ti ve dün de Adana yolu ile Hataya gitti. Resim Ankara 
foto muhabirimiz ta.rafından tesbit edilmiştir. 

1 

Netice Verdi 
Prof. Mazhar Osmanın 

Mühim Bir Tebliği 
Beynelmilel akıl hıfzıssıhhası kon .. 

• gresinin Paristeki son toplantısında 
Profesör doktor Mazhar Osman, Tür 
kiyedeki eroin mücadelesi hakkında 
mühim bir tebliğde bulunmuştu~. B. 
Mazhar Osman, bu tebliğinde hulasa 
olarak demiştir ki: 

ltalyanın,. Siyasi 
Gidişi, Acaba 
Nereye Doğru? 

konferansçının muasır medeni hukuk 
aleminde büyük bir otorite olduğu
nu, ''Aile hukuku,, hakkında. yazdığı 
şerhin birçok dillere çevrildiğini ve 
halen türkçeye de çevrilmekte oldu
ğunu söylemiştir. Profesörün alman. 
ca olarak verdiği konfcnınsı doçent 
Hıfzı V el det türkçeye tercUme et • 
miştir. 

lsviçreli profesör, konferansının 

başında kendisini Istanbula davet et
miş olan üniversiteye teşekkür ettik
ten sonra, Türk milletinin iıürriyet 
ve istiklal mücadelesini ötedenberi 
dikkatle takip Pttiğini söylemiş. ve: 

Yakın Şarkta 

Sulh Nazımı: 

Türkiye 

Mısırlı Bir 

Bizi Böyle 

Gazeteci 

Görüyor 

Şehirde 

Sıtmalılar 

Arttı mı? 

Bu iddia, Doğru 

Görülmüyor 

"- 1918 senesine kadar Türkiycde 
bir toksil biliyorduk: Aristokrat ııalk 
arasında içki, pek aşağı sınıf arasın· 
da. esrar .. Bunların her ikisi de az ta .. 
nılmıştı. 

1918 de Rusyadan Vrangel 0".iusi .. 
le lstanbula gelen Beyaz Rusiar, sağ• 
lam Türk gençliğine kokainin zevAini 
de tanıtmıştı. 

Eroin ise, Türk gençliğinde son 
yedi senedir meydana çıkmış ve en 
müthi§ tahribatını yapan zehir ol .. 
muştur. Bizde eroin hük1lmctin şid .. 
detli mücadelesi ve takibatı almasay .. 
dı belki sigara kadar taammüm ed~ 

[Maruf Fransız diplomatlarından biri, İtalyanın siyasi 
gidişinde hakim olan maksat ve istekleri, kendi düşüncesi
ne göre, tahlil eden bir makale kaleme almış, bunu bir 
Fransız gazetesinde nefretmittir. Bu makalenin mühim 
kısımlannı alarak buraya geçiriyoruz.] 

"- Tilrk inkılabının en büyilk hu
susiyetlerinden biri de en büyük ada
mınızın takip ettiği sulh politikası -
dır. Avrupanın bir çok büyilk meln
leektlcri Türkiyenin bu siyasetindPn 
ders almalıdır. Biz lsviçreliler ve 
Türkler istiklfilimize ayni kuvvetle 
bağlı ve sadık iki milletiz,. demiştir. 

Şişli, Kağıthane, ve Silfı.htarağa 

semtlerinde sıtma görüldüğü ve va
kalarm arttığı hakkındaki neşriyat 
üzerine, dün bir muharririmiz Istan
bul Sıtma Mücadele Reisliğine miira
caat ederek malümat almıştır. Veri
len izahata göre, bu üç mmtaka mil
cadele hududu dışındadır. Fakat, bu
ralarda sıtma vakalarmın çoğald1~ 

hakkındaki tahminler doğru görülme 
mektedir. 

cek bir droğdu. Gayet şiddetli kanun.. 
lara rağmen bu salgın hfil.8. söndUrU .. 
lemedi. Hala her gün ihtısas mah .. 
kemeleri, müşahadehaneleri işgal e.. 
den bir çok gençler var. Bunları te
davi için hastanemden ayrılan pavi .. 
yon (bina, hasta bakıcı, hekim masra 
fı hariç olmak Uıere) sırf yiyecek\e.. 
ri ve ilaçlan ve sair ihtiyaçları için 
bütçeden sarfolunan paranın miktnn 
senede 35 bin Tlirk lirasıdır. 

• • : • 
Makyavel me§hur "Prince,, inde, 

Sezar Burjiya olduğu rivayet edilen 
bir zatın siyasetini tasvir ederek, 1.a
manınm siyaset ve idare telakkileri 
hakkında alakaya şayan fikirler· ve
rir. Makyavele göre, siyaset istikrar 
Eızdır. Sonuna k.adar gidilecek hiçbir 
yol yoktur. Ve siyaset te her günkü 
icaplara göre mütemadiyen değişebi
lecek bir şeydir. 

Bugünkü 1taly:ı.run siyasetine ba
karsanız, Makyavelin siyaset hı kkın
da}d fikirlerinin 1talyada adeta bile
rek ve istiyerek takip edildiği hissini 
kazanabilirsiniz. İtalya, dış politika
da Almanyanın seh hudutlu ve ma
lum veçheli yolunu takip etmiyor. Al 
manyada Versay 1nınahedeş~P.e»b~ 
ri herşey bu muahedeyi yırtmak u
ğurunda sarfedilmişti. Binaenaleyh 
her hareketin de hedefi, malumdu. 
Halbuki İtalya bir Kont Cavour si -
ya&>ti takip eder görünmekte. yalnız 
hislerine tabi ve prestijine bağlı duy
gu<;unu verrnf'kte, her sahnede lfr 
rolü olduğunu ister gibi harekd et
mektedir. 

F aşiıt Emperyt:tli:ımi 

Bu böyle olduğu halde İtalyan si
yasetinın de bir esası 'oulunduğ ı iıı
kar edılernez. Bu esası şu şekilde hü· 
lasa kabildir: 

ltalyamn nüfusu fazla, arazisi dar 
dır. İtalya, büyük harpte ne uzur boy 
lu b r yararlık, ne de büyük bir kur
nazlık gösterememiş, ganimetler pay 
}aşılırken adeta ac;ıkta bırakılmış ve 
ıömürge koparamamıştır. 1tal:maa 
iptidai madde yoktrur. 'İtalya uzun za 
man nüfus fazlalığını, muhtelif mem
leketlere hicretlcrle karşılamak iste
miş, bu yüzden cenubi Amerika, şi -
mali Amerika. Afıikadaki başka mil 
Jetler miistemlekcleri İtalyanlarla d'ol 
muştur. Fakat giiııün b rinde Ameri
ka, kapılarım kapamış, Fransa şima 
1i Afrik'lsınd •ki mlistemlekelerinle 
ekalliyet c:oğalışmı hoş göremiyerek 
miihaeir kabulünden vaz geçmiştir. 
Bu şartlar nltmda Italya kaynıyan bir 
kazana dönmüş ve Milletler Cemiye -
tme. yahut büyUk müstemleke sahibi 
dC'vletlere başvurmaktansa için için 
bazırlanmıya baslnmış, mi.inaslp bir 
f ırsa.ttn yağlı bir parça kapmayı kol-
Jıyarak pusuya s!nmiştir. 1 

Fakat artık doyması icap eden Fa-
şist emperyalizmi, yalnız kendi müs 
temlekesine giden yolları emniyet 
altına almıya çalışmakla iktifa ede -
cekken şimdi bir 'yandan Libyaya kuv 
vetler gönderiyor, bir tarnftan Ba -
lear adalarında donanma tahşit edi
yor, diğer taraftan da bir iki sene ev
vel kendine Almanya tarafından uza
tılan eli nevama reddetmiş olduğu hal 
de Almanyaya kendisi el uzatıyor. 

Harbe götü~en cüret 

Profesör, bu mukaddimeden son~·a 
konferansının mevzuu olan ''Modern 
medeni hukukun geçirdiği safhalar., 
etrafında konuşmıya başlamıştır. 

Profesör 16 - 18 inci asırlarda yeni 
bir insanlık tablosunun meydana p:el
diğini, insanların, kendilermi ba w:lı-
yan zincirleri koparmıya başiadıkla
nnı, orta zamanın "zabıta devleti,, 
yerine "hukuk devlcti,,nin teşekkUl 
etmiye başladığını, vicdan, söz, din, 
matbuat hürriyetlerinin tenıına~ altı
na alındığını anlattıktan sonrn, fcr-

Bütün bunlar ne demektir? ltal - diyetçi cereyanın da büyük bir ir.ki
yanın sı.·yasetine yine birdenbire ne san hayale düştüguw"nü, ikttsadi t eka-

'El M okattam ga:ıeteainin Ba,mu-oldu? Bır zamanlar AvusVtıryanm Us mi.ilün 4...,.uvette .onu-1-~ ....... ..;,.~, arrırı . "Hiilil'D. ,,::,ubtt 
tune titriyen ltalya 8.şıklle konuşmI- f rtler yerine kooperatif heyrtıenc 
ya dalmış- bir mürebbiye gibi çoeu - : k:rulduğunu, bunlar da f ı>rtlerle 'e
ğuna neye bakmaz oldu? kabet ederek hazan onlara tefe\'\· .. k 

İşte, bütün bunlan hiç sormayınız. ettiklerini ve nihayet ferdin hilrnye
Biltün bunlar, cevabı verilemiyecek tini tekrar kaybettiğini söylemiştir. 
hisse tabi, prestijle alakadar. Makya. Profesör A. Egger, ikinci konfc -
felce demiyelim, çünküMakyavelce de ransmı yarın saat 17 de hukuk :fa • 
mek yine bir gaye demek ~lurdu, fa. kültesinde verecektir. 
katJ Cavour'ca harcketlerdır. Hoppa-
ca Kaprisler gibi şeylerdir. Ve mu • 
hnkkaktır ki, İtalya karşısında kim · 
c;eyi görmediği müddetçe bunları ve 
bunun gibi daha çok tehlikelilerine 
eürct etmekten çckinmiyecektir. 

Netice ne olacaktır? Bütün dünya
da sabır tükenmez bir şey. değildir 
ya. İtalya yine cüretli bir hareket sı 

Otomobile Çarptı 
Harbiye - Fatih arasında işliyEın 

vatman yaşarın idaresinde'ki tram
vay arabası, Sirkecide Paket posta
nesinin önünde duran Sadığın idare
sindeki otomobile çarpmış, arka ta
rafını parçalamıştır. 

rasında karşısında birini bulacaktır. zırlanmıştı. 

Bu yüzden bir 'harp çıkacağı şüphe l talya ateşl~ynuy!!!_ 
götürmez. İtalya, böyle bir harpte Halbuki !talya, büyük harbin baş 
galip mi gelecektir? Orası şimdiden langıcında da Almanyarun guya mtlt 
tayin edilemez. Tecrübelere ve bu - tefiki idi. ltalynnm hemen sade sa
günkü hakikatlere bakılırsa İtalya hilden ibaret olan memleketini ko • 
belki de mağlup olacak ve bu sergü- rumak hususunda Almanyadan ne 
zeştler serisi. de yeni bir rejim deği- şekilde yardım bekliye~eği. şi~~i, es -
şikliğile kapanacaktır. kisinden daha kuvvetlı bır ıstıfham 

Kahirede çıkan El Mo1<attam gaze

tesinin başmuharriri B. Halil D. Sa-

bit şehrimize gelmiştir. Mısırın tanın. 
mış gazetecilerinden biri olan B. Ha

lil Sabit ,kendisile görüşen bir mu -
harririm.ize şunlan söylemiştir: 

"- Ingiltere hükumeti tarafından 
bir çok Mısır gazetecileri Londr:!.yıt 
çağrılıru§tı. Ben de bu arada Inrril
tereye gittim. Bize şehri, as~eri mü
esseselerini gezdirdiler. Londrada Ha 
riciye Nazırı Eden ve Ademı Miııla
hale komisyonu reisi Lord ,Plyınuoth 
ile görüşmeler yaptık. 

Sonra Paris sergisini ziyaret ettik. 

Ben, Viyana ve Budapeşteye uğra -
dıktan sonra lstanbula geldim. Bu

radan da Suriye, Lübnnn ve Fıiistiu

den geçerek Mısıra döneceğını. 
Istanbula ilk defa olarak gtıPyo-

rum. Şehriniz tabii manzaraları ve 

tarihi 8.bidelerile fevkalade. b"'akat, 

sokaklarınız pek berbat. Dk fırsatta 
tekrar buraya gelmeyi çok isterim. 

Bütün Mısrrlılar Türkleri ve J.i;rki-

yeyi candan severler. 

Büyük Şefiniz Ata türkün "1·ırcsi 

Salahiyettar bir zat, bu hususta 
diyor ki: 
"- Bu semtlerde fazlalaştığı söy-

lenilen sivrisineklerin sıtma nakleden 

cinsten olduklanm anlamak için bu 

yerlerde tetkikler yapmak, kan al • 
mak lazımdır. Zannıma göre, bunlar 

daha ziyade küleks denilen adi sinek-

Eroin iptilası bizde nasıl başladı 
Eroin iptilası kapitülasyonların lağ 

vından sonra bizde canlanan endüstri 
hevesil'1den istifade ederek g'h di. 

Memlekette mebzul ve pek iyi cins 
ham afyon 'bulunduğu için bundan is· 
Ufa.de etmeyi dü§Unen biri Japon, bi .. 
ri Fransız iki sermayedarla, bıı iain 
kazancını takdir eden kollektif bir 
Türk şirketi eroin yapmıya başlamış .. 

lerdir. lardı. Bu fabrikalar çok yaşamadı, 
..Esasen, Istanbuldaki srtmalılarm yaşatılma'd!. Ka'P tıdt. Fakat, btt a • 

~o~ lstanbulda h~an~ş değil - .g\Ul.a~~rôın şa)!an 1kontrmetr~er hfili 

malı olarak gelmişlerdir. Şehrin coğ- Tıpkı kokain gibi, her yerde bı: takım 
rafi vaziyeti ve sıhhi şartlarrı' sıtma- parolalarla satıyorlar. Bu ze~ırinf . ~n 

1 . . b"yük kurbanı da maatteessu -•R· 
nm salgın haline gelmesine manıdır. ui . · b · geçmiyen gençlerdir E· 

.. t k'l ~ m yırmı eşı 
Şehrimizdeki sıtma mucadele eş 1 a- roin satanlar yakalanıyor, hapse ko-
tının çalıştığı ~aha, Anadolu sahıl nuyor, kardeşleri, karılan satıyo .. , ö
krsmında Pendıkten ba~~ar, _Adalur, teki hapis müddetini bitirinceye ka.. 
Florya, KüçUkçekmece .. k?,y~e~ ve Ya- dar berikiler tiryakileri doyuruyor • 
lova ile yirmi dolmz koyu ıçıne .alır. lar Bereket versin ki, her şeyde yap.-

Bu yerlerdeı hemen hemen hıç ya- tıkİarı hileyi buna da teşmil ediyor· 
tan sıtmalı yoktur. Eylfıl başında lar. 
fazlaca yağan yağmurla~an son~ Bu gençlerden çoğu günde bir iki 
bazı mıntakalarda topl~ smekler gC: gram kullanıyor, yedi grama kadar 
rülmüş, fakat sıtma mticadele tcşkı- kullananlar da var. Mektep çocukları, 
lfı.tmm aldığı tedbirlerle mesele hal- sokak çocukları ebeveyninin hab.erl 
ledilmiştir.,, olınadan daha sekiz, on yaşında gırll 

• Kuduz Hastanesı 

Kuledibine Taşınıyor 
Şişli çocuk hnstanes~~de ~ulunan 

Tıp fakültesinin çocuk, ur~lOJı ve o.r
topedi kliniklerine talebenın her gün 
gidip gelmesi fazla. k~lfetli bulundu: 
ğundan tıp talebcsının. ~ers ~e st~J 
gördüğü enstitü ve klınıklerın hır 
yere toplanması için Unh:ersitece ba 
zı tedbirler alınmıştır. 

sigaraya nasıl alışıyorlarsa g~nçler 
de eroine öyle alışıyorlar, hem sıgara 
gibi kokusu, dumanı vesairesi olma.
dığı için kimse de farkına v~ııyor, 
Onun için bugünün ebeveynı mekte
be ve işe gönderdikleri gencin oto • 
mobil knzasma uğrayacağından, haa-ı 
talık kapacağından ziyade, buna alış
mak şansı olduğundan korkmalı, mU. 
teyakkız bulunmalıdır.,, 

I .1"'6'1 1'6 #'.# .#'.l'l'I ,, 

L~~~~_::;~;~J 
İtalya, bunlan pek iyi bilecek bir olarak ortada durmaktadır. Çünkü 

vaziyettedir. Fakat ş mdiki halinin harp ba.'llı:ngıcındaki Almanyanm mu 
icnbı attı~'l adımı geıi çekememekle, azzam bir deniz kuvveti vardı. Bugün 
bütün tahavvü'ü, ancak nyni yolda bu kuvvet oiın a.dığı gibi bir harp çık
devam ctm2mek suretile yapmakta- tığı takdirde de başını kaşımya bile 
dır. Son günlerde ltalyaya di" 1 uı •n rnkit buıamyacak. 1tnlyaya esaslı 'bir altında burada vücude getirilen mu
sabrının tükendiğini gcisterecek az ynrdım yapamıyncaktır. azzam Rönesans dünyanın ner tara
alamet belirmiş değild:r. Zaten Di<Yer taraftan Almanyanın lngilte fında takdir ve hayret uyandırmış -
Mussolini'n n Bcrlin ~eyahati de Ny- re n: ltalya arnsmdaki mütereddit tır. Mısırlılar ve bütün şark memle
on konferansı gibi yıllardanberi vu - vaziyeti de şavanı dikkattir. Acaba ketleri bununla sizin kadar sP.vlııç 
kuu görülmiyen enerjik bir hareketin bir zamanlar. İtalyanın Almanyaya duyuyorlar. Türkiye bugün, siye. ~ti 
tahnkkulrnndan sonra olmuştrur. ltal- oynndıfö oyun, bugün Almanya tara- müstakar ve daimi sulh için çalışan 
ya, Almanyaya el uzatırken, yapayal fmdan ttalyava oynanamaz mı? memleketlerin başında gelmektedir. 

Bu arada çapadaki Kuduz hasta
nesinin Kuledibindeki Ingiliz hasta
nesi binasına taşınması kararlaşmış
tır. Bu iş, Cürqhuriyet bayramına ka 
dar bitirilmiş olacaktır. 

-O>---

Parmakları Kesildi 

U
• ' sküdar itfaiye grupu için Usküdar~ 

da Doğancılarda Park karşısında 
yeni ve asri tesisatı haiz bir bina yap. 

tırılacaktır. 

• 
A kçakocanm 31mal ~.st~a~e~inde ve 

açıkta bir mayn gorUlduğu haber 

verilmektedir. 

e · ' Ah 
B elediyenin, merhum tarıhçı • 

Bunun netices;ni de biliyoruz: Ni
hayet 1ngilterenin tahdidi teslihat 
vtizUnden en zayif zamanını bulan 
F~şizm, günün birinde evveldmberi 
gözüne kestirdiği Habeşb~tanın üstü
ne çullanarak bu geniş, fakat meç -
hul toprak parçasını eline geçirmiş · 
tir. 

nız kaldığım düşUnliyordu. Fakat, 
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Bütün bunlara ilaveten, Akdeniz- Bütün Balkanlaraa ve son olarak 
bunu Almanyaya ihsas etmemek te de büyük menfaatleri olan lngiltere ta Iran, Afganistan ve Irak arasında 
lazımdı. Bunun içindir ki, Mus~olini- ile Fransa, hakikaten tehlikeli bir va akdettiğiniz Sadabat paktile Yllkın 
nin Hitlcrle görüşeceği haberlen, Ny- zivet gördilkleri zaman harekete geç Şarkta da sulhün temel tutmasına a
on konferansından çok evvel ilan rn~k zorunda kalacaklardır. mil oldunuz. Bu, sulh ve selamet isti
edilmiş. kah tekzip, k~h teyit edil~_: ltalyn da bunu hesap ettiği için, yen biz şarklılar için çok sevinilerek 
rek konferans bir netıce vermedı.~ şimdiden şarki Akdeniz kıyılarında bir hadisedir. Bütün Arap ve Islti.m 
takdirde adımı geri çekmek .. v:rdıgl hakimiyet tesisine gayret ediyor. Fi- ô.leıni, sulh yolunda çok esaslı ve 
takdirde ileri gitmek yollan ıyıce ha. lı'stin ;,5.,nnlannın, Suriye milli hare-

.. • samimi adımlar atan Türkiye ile iş 

Küçük Mustafnpaşada 10 numara
lı boyahanede çalışan Remzi isminde 
bir amele, sol elini makineye kaptır
mış, parmakları kesilmiştir. 

met Refiğe yazdrrdığı clstanbuluı 
tarihi> 938 bütçesile bastırılacaktır. 

iTAKv~ll~HA.VAJ 
20 Ilkteşrın 937 1 

Yurtta Bugünkü Hava ÇARSAMB~ 

Yeşilköy meteoroloji istasyonundan alı
nan malGm:ıta göre, bugiın yurdumuzda 
havanm Trakya, Kocaeli, Ege ve garbi A· 
nadoluda fazla bulutlu ve yer yer yağış
lı diğer yerlerde kısmen bulutlu geçll\esi 
ve rüzglirlarm şimali istikametten esmesi, 
garbi Karadeniz kıyılarile Marmara hav
zası ve Egede kuvvetli, diğer yerlerde ayni 
istikametten orta kuvvette esmesi muh
temeldir. 

10 uncu ay 
Şaban: 13 

...... . .. 
Gün : 31 Hızır: 168 

\Yeni Çocuk Ansiklopedisi 

l~l c·ıt C" 1 l ıı ~ Kup
1
onu :.<up~znu 280 

30 kupona mukabil bir 1ı 10 kupona mukabil bir 
cilt (300) kuruştur. il cüz 71h kuruştur. 

ketinin Fransız şimali Afrikadaki 
birliği etmeyi çok istiyorlar. Ben öy-

kargaşalıklann ynnıbaşında müsli.i · le tahayyül ederim ki,Türkiye hcrgün 
manlara hamilik iddia eden Mussoli 

biraz daha artan kuvvet ve satveti
ninin bayrağının dalgalandığını gö -

le yakın zamanda bütün Yakı~ Şar-
renler çoktur. l .. 

'Muhakkak olan bir şey varsa ttal- kın sulh nazımı olacaktır. Bu su hru 
- siyaset, dün manasız ihtilaflar yl!zün yanın ateşle oynamıya başladıgıdır. 

Bunun alevi ne zaman parlıyacaktır! den parçnlanan büyük imparatorlu· 
Bu da ancak karşısındakilerin sab- ğu, sulh yo1unaa nıanen yine birleşti-
rile tanvvlin edecektir. recektir.,, 

DUNKU HA\' A 
Dün hava akşama kadar kapalı geçmiş, 

lkinciteşrin 7 

Arabi 1356 

Güneş: 6,16 - Oğle: 
Iknidi: 15,00 - Akşam: 
Yatsı: 18,56 - imsak: 

Rumi 1353 
11,59 
17,23 

4,37 

rüzgar şimali şarkiden saniyede beş met• 
re süratlc esmiştir. 

Barometre 767 mllinıetre, hararet en çolc 
15,6, en az 13,8 santigrat olarak kaydedil .. 
miştir. 
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Bir /ngiliz kaynağından elde ettiğimiz bu resim Japon zabitlerinin 
vatan müdalacuında ölen Çin a•kerleri üzerinde silah 

deneyiflerini göıtermektedir .. 

Bir Cin Ordusu 
' 

lmha Edilmiş 
Japonların Honan'da ilerlemeleri Çinle 

Rusya Arasındaki Muvasalayı Güçleştirdi 
Nevyork, 19 (TAN)-Uzak Şark harbine dair gelen en ıon ha· 

berlere göre Şimali Çinin Garp kıımında Japonlar tarafından çev
rilen bir Çin ordunınun en müuıir atq altına alınarak imhaaın
Jan bahsolunmaktadır. Bu habere ait talail6.t henüz alınmamıştır. 

Japonlar Honan eyaletinde ilerle-ı-
hliye de,·am ediyorlar. Japon kuvvet İspanya Harbi 
lerinbı yarın Şang. te'ye \'tlnnalan 

betclenlyor. Diğer taraftan Patov'un Şiddefle 
Japonlar tarafından işgali, Çin Ue , 

Sovyet Rusya arasındaki MU\'8.Sala- Deva Ed. r 
yı müşktilleştirm.iş bulunuyor. Ja- m ıyo 
ponla.r, Şantona asker ihracına uğ - Londra, 19 (TAN) - ispanyadan 
J'8§ma.ktadırlar. Burada i3i karşılan- gelen en on haberlere göre, asiler l"İ· 
mayı ümit eden Japonlamı nasıl bir mal cephesinde Uerlemiye devam e
\:aziyctle ka.rşıl~ henüz bel- diyorlar. Bunların .. ımal<lki iki hedef-
.... -~•.2:- , -o--· --.,,-.... ..._ __ • ıa• 
1 Yeni hava bombarclımanları siler, bu hede.le bir an e"\-vel varmak 

için uğra§maktadırlar. Japonlar, Hankeu'yu bombardnnan 
-d k 30 Çin ta · . tah . Aragonda iki taraf arasında muha.-"" ere yyaresını np e•- . .. . 
tikl · · b"ld" · J t 1 . rebeler devam edıyor. Hukf.ınıet, etim 

cnnı ı ırıyor. apon ayyarc erı . . ,.T k" h . . b gü b k huriyet kuvvetlennın 686 rakımlı te-'" an ın şe nnı u n eş ere bom- .. -
b d . 1 dir Bo . 
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peyi zaptetmek uzere oldugunu, 682 ar ıman etmış er . moardıma- . . . 
. . .. • ~ . ve 684 rakımlı tepelenn zaptı ıçın 

tun netıcesı henuz malum deg:Id.r . d tt• -· · 
· muharebelerın cvam e ıgını, en ni-

Yalnız bombaların hava mqdanı- · h .. kfı t r 
tıa düşmüş olduğu anlatılmaktadır. h.~~e~ b~ :C~clerın u me e ıne ge;; 

.. .. tıgını bıldırıyor. 
1100 olu Cenup cephesinde de iki taraf ara-

Şanghayda Japon tayyareleı·i Çin smda şiddetli muharebeler vukubul
eemti olan Chapei'yi bombardıman muştur. 
etmiş, bir rivayete göre, bombardı - Ilkteşrinin 17 inci günü Ispanya a.. 
!nan, 1700 maktul ve 1800 mecr ıh i- silerinin bir kruvazörü BayonM·a 
le neticelenmiştir. maden nakletmekte olan bir Fransız 

3 Japon tayyaresi Liutçiang Uze- gemisini ara.stınnış, Fransız torpito 
tinde uçmuş ve sivil halk üzerine mit muhriplerinin müdahalesi üzerine 
talyöz ateşi açmıştır. Japonlar, lıu- kruvazör, Fransız gemisini serbest 
l'adaki Çin kıtalannm Japon krtaları- bırakmı§tır. 
?la düşmüş olduğu anlaşılmaktadır. 
iddia ediyorlar. 

TAN 

Filistin Hükumeti Şehirlere Ceza Kesi.1Jor 

Kudüs Müftüsü, Arabistan 
Krah lbnissuud'a Sığınıyor 

Hintten ve Amerikadan lngiliz 

Hükumetine Protestolar Geliyor 
Londra, 19 (TAN) - Kudü•ten Şama kaçan Fi· 

li•tin Araplığı Lideri Ba,müftü Hacı Emin Elhü•eY
ni Şamdan meçhul bir •emle doğru hareket etmiştir. 
Bir rivayete göre müftünün makıadı Bağdada git· 

1 

me~tir. Faka~ diğer bir rivayete bakılır•a mü~tü 
dogrudan dogruya Kral lbni••uudun memleketıne 
iltica edecek ve oradan lefebbüılere giriıecektir. 

I.ondra, 19 (TAN) - Filistin bugün ni-.beten sakin bir 
gün gf'~ir.mekle beraber ötede beride hadiseler de eksik 
olmamıştır. Razı yerlerde geceleri sokağa çrkmamak için 
verilen emir ta.dil o lunmuştur.HükUmet, halk taraf111dan 
\'Ukubulan her hadiseye mukabele etmektedir. Kudüste ''e 
sair yerlerde polis karakollanndan çalınan her silah nıu· 
kabilinde hükumet halktan birine ait bir ev yıkmakta \'e Avrupa iiniverslteterlnc!eu aoktelult •h il eden Ya.-
halktan nakdi cezalar toplamaktadır. hudJ kızlan Filistinde rencberlik rspıyorlar 

Bugün Kudüste bu şekilde bir ta-
kım evler yıkılmış bulunuyor. Daha 1 Filistinde takip olunan siyaseti tak
başka yerlerde ayni ceza tatbik edil- bih eden protesto telgraflarını Mil
miştir. letler Cemiyetine ve lngiltere başve-

kiline de gönderımişler ve bu siyase· 
Evler patlatılacak . erilmesini istemiQlerdir 

te bır son v ~ · 
Kudüsün cenubunda bir Yahudi 

çiftliğine ateş açılmıştır. Silah teati
si kırk dakika devam etmiş, .ıfı.dise 
polisin müdahalesile bertaraf edil -
miştir. Hükfımet yeni bir liste neşre
derek kargaşalıkların devamı takdi
rinde Kudüs, Hebron ve Lidda da di
namitle berhava edilecek evleri tes
bit ettiğini bildirmiştir. 

Bir fehire ceza ·verildi 

Lidda ahalisi, tayyare maydanmın 
yangınla tahribi neticesinde nakit ce
zasına mahkUm edilmiş ve halk bu c.e 
zanm ilk taksiti ödeninceye kadar 
22 saat evlerinden çıkamamışlardır. 
Nevs Chronicle O'" __ ... __ , =- :-+a .. _:..,rr. 

··re Arap hukümdarlan Ingıltere 
'R~tru0metı ile Seyşil adasına nefyolu
nan Arap liderlerinin geri getirilme
si için müzakereye başlamışlardn·. 

Bir rivayete göre, Ingiltere hükli· 
meti Filistin ile Suriye arasmdak' 
hududu kapayacak, daha sonra Fi

Fakat Ingiltere hükfimetinin şim-
diki siyaset üzerinde ısrar edeceği 

anlaşılıyor. 

Hint ve AmerikaJan proteıtolar 
Hindistan müslUmanlan Filistin 

had.iselerile son derece alakadar ol
maktadırlar. Hindistan müslüman -
lan cemiyeti bugün bir kararla Ingil
terenin Filistinde takip ettiği siyase· 
ti takbih etmi§ ve Filistine, vaziyeti 

yakından tetkik edecek bir heyet gön 
dermeyi kararlaştırmıştır. 

Cenubi Amerikada yerleşen ve sa
yıları (400,000) e varan Arap kolo
nilerinin mümesııillerl bugün toplan
uu._.ı ...... ~c .r.J.Ul:>UülU LcıJuıi,mi proj=ini 

protesto ile karşılaınağa karar ver
mişlerdir. 

Müftü kanun harici ilan edildi 
Pariste intişar eden Journal ga· 

Z<;tesinde Saint - Brice, Fransanm 
Kudüs müftüsil hakkında ne muame
le yapacağını düşünerek şöyle yazı-listin ile Irak, ve filistin ile Suudi A

rabistan arasında hududu kapayarak yor: 
Filistin ile Arap alemi arasındaki "Büyük dini şef, lngiltere tarafm
bütün teması kesecektir. Vaziyet dan kanun harici ilan edilmiştir. Bu 
gerginliğini muhafaza etmekte ve devlet, MUftüyU bizden istiyecek o-
yeni inkişaflar beklenmektedir. lursa onu teslim etmekten başka ça-

Yüzlerce tevkilat re yoktur. Fakat bu hadise Londra 

Filistinin muhtelif yerlerinde yüz· için olduğu kadar Paris için de müş
lerce tevkifat yapıldığı haber verili· külatı muciptir. Her şeyden evvel 
yor. Bilhassa, muhafızlar tarafından müftüyü bir kurban şekline koyma. 
gösterilen bütün dikkate rağmen Al- mak lfızımdır. 
lenby köprüsünün berhava edilmesi Bund.a~ sonra da bu müthiş tahri
hayretle karşılanmıştır. .. 1 kat i~den başkalarının istifade 

Habe3 müslümanları ve Arapları. ctmesıne meydan vermemelidir.,, 

Atatürk 

Çin Milli 

Bayramını Kutladı 
Ankara, 19 (A.A.) - Çin milli bay 

ramı münasebetile Reisicümhur Ata
türk ile Çin Reisicümhuru arasında 

aşağıdaki telgraflar teati edilmiştir: 
Ekselans Lin Sen Çin cUnıhuriyeti 

hükümeti Reisi 
Nankin 

Cümhuriyetin ilanı ytldönümü mü
nasebetile Eksellnsınızın gerek şahsi 
saadetleri, gerek Çin milletinin saa
deti hakkındaki en iyi temennilerjmi 
bildiririm. 

K. ATATORK 
Ekselii.ns Kemal Atatürk 
Türkiye Rf>Jsicünıhuru 

Ankara 

Milli bayram mUnasebetile tebrik
lerinizden derin surette mütehassis 
olarak Ekselansınıza Çin milleti na· 
mma samimi teşekkürlerimi bildir -
mekle kesbi şeref ederim. 

LIN SEN 

Adana Türkkuıu 

Talebeleri Ankaraya 

Gfdiyor 
Adana, 19 (TAN) - Adana Türk

kuşundan dört bay8Jl ve dokuz erkek 
tayyarecimiz yann (bugün) Ankara 
ya hareket edeceklerdir. Bütün kaza
lann iştirakile yakında şehrimizde 
bir hava kongresi topla.nacaktır. 

Güzel Bir Eser! 
Güzel bir eseri övmek, bir taraftan 

sanat zevkinin icabıdır, diğer taraf. 
tan da memleket kültürün~ karşı bir 
propagamla hizmetidir. 

Matbuat Umum l\lüdürlüğü (Fo
toğrafla Türkiye) isminde ~ok güzel 
bir eser vücude getirmiş. Ankara, 
Jstanbul, Bursa gibi giizel şehirleri
mizin, fabrika, mektep, tarla ve ta,. 

rihi ibitfelerlmlzln resimlerinden mü
rekkep olan bu zengin albüm Türld
yenin ne olduğunu anlamak, hatta an 
lamamak istlyenlere ka.rşı o kadar 
kun·etıı bir propagandadır ki, bun
lan gördükten sonra bili ihtiyar: 

- Ne güzel yer! 
Dememek kabil değildir. 
Ben şahsen eski bir fotohrrafi a

matörü olduğum i!,'in albümdeki re
simlerin siijelerinin eht-nuni) etinden 
ayn olarak bila istisna bütün fotoğ
rafilerin bittr tablo denecek kadar 
güzel şeyler olduğunu burada söyle
medeo kendimi alamadım. Senelerden 
beri çalıştığım, birkaç eser bile yaz
dı&rım foto~rrafide, varmak istedi~ 
gaye işte bu albümdeki resimler gibi 
fotoğr.ıfi yapabiJmekti. Bir şe)i&ı arz 
edilişinin propaganda. yönünden pek 
büyük ehemmiyeti oldub'"\lnu burada 
izaha lüzum görmem. Hepimizin gö
rüp te )iizüne bakmadığımız üç tane 
llmoınun, 1'efil ser~erdan ve ıniiptezel 
yerlerde yatan beş on karpuzun \'e 

su içen bir sürü sığımı artist lıir göz
le nasd görülüp gösterildiğini bu al
bümde bulursunuz. Ben, meşhur ca
miler, Ro~7Jçi maınzara1an veya E· 
)iip gibi esasen güzel olan ıiijelı>rin 

değil, böyle ifade kuclreti mefinıt o
lan karpuz, limon gibi mevzula.nn ar:· 
zedilişindekl hüneri görerek bunu ;\"&.

paıı sa.natkan \"e o sıuwtknn mem
leket propagoodası gibi çok faydalı 
bir iı;te kulla.nan '!\latbuat Umum 
Müdürlüğünü tebrik etme)i \"3.Zife 
bilirim. 

Basıh~ı. ciltlenişi, tasnifi söz gö
türmiyecek kadar zevk \'e isabetle ya. 
pdrnış olan bu güzel eserin ~ ıku
nı.,a satılabileceğini \ 'e nerede bulun
duğ'unu bilmediğim için satın almala
nnı tavsiye edemiyeceğim amma bir 
propaganda eseri olduğuna nazaran 
her halde umumi kütüı,aneler \·eya 
halke\·leıinde bulunablleceğinıi düşü

nerek mutlaka bu nefis albümü o~ 
da gönnelerlnl karilerime ısrarla tav 
siye ederim. 

Umuyorum ki, bu güzel eseri ,;ı. 

cude getiren Matbuat Umum Müdür• 
lüğtt, onu, bütün diinya koıısolv!-ı\nc• 
terine, seyahat acecttelerine, bti~'iik o. 
tellere \'e gazinolara, üni'\·ersitclere 
göndermeyi \'e Türklye3i güzel !:eh
resinin bö i)i seçilmiş zıı <'iyesinden 
gösterme)i de hatırlar. 

8. FELEK 

Fransa Kabinesinin 

Toplan•!• 

Bir Hollanda tayyaresi 
Japonlara alef açmıf 

Diğer taraftan Japonlar bir Ho
la.nda harp gemisine mensup bir tay. 
~arenin iki Japon balıkçı gemisine a
teş açtığını, bu yüzden iki Japon ba
ltkçısmm öldüğünü, La.hey sefiri va
•rtasile Holanda hükfunetine bildir -
iniştir. 

Filistin HadisQ[eri ve Araplzk Alemi 

Paris 19 (TAN) - Fransa kabine
si bugün M. Chautemps'ın riyaseti al 
tında toplanmış, M. Delbos, harici v~ 
ziyeti ta'l'Lih etmiş ve M. Chautemps, 
Sovyet elçisi ile yaptığı mlilakat hak 
kmda malfimat vermiştir. M. Sarro'. 
nun Şimali Afrika işlerile meşgul ol
mak üzere tayini kabul edilmiş bulu
nuyor. Maliye Nazın B. Bonqet 938 
bütçesinin denk olduğunu, kendisinin 
üstelik kUçük maaş sahiplerini hoş • 
nut edece~ zamlar yapacağım da an
latmıştır. 

Şanghaym şimalinde Çinlilerle Ja
l>onıar arasınd~ şiddetli muharebeler 
~evam ettiği, Japonların bazı ..... '1a · 
arda ilerledikleri haber veriliyor. 

Çekoslovakya 

"bnanları Muhtariyet 

istiyor 
l> Londra, 19 (TAN) - Çekoslovak
l· ad~ki ekalliyetlerin şefi olan Hen
lt~~ın Cümhurreisi Doktor Beneşe 
~k ben Yazdığı bir mektup bütün 
~ k matbuatmda şiddetli neşriyat i
tub arşılannuştır. HenlAyn bu mek • 
?il'l:nda Alman ekalliyetinin dertle -
tııl.lh~n . bahsetmekte ve Almanlara 
.\ı arıyet verilmesini istemektedir. 
ltı:ıan gazeteleri, bütUn Almanya -
)et,f ;ekosJovakyadaki Alman ekalli
~ı~. e beraber olduğunu yazmakta-

A demi Müdahale komitesi dün 
akşam toplanarak Fran

sız teklifine karşı alınan cevaplan 
tetkik ederek mesaisine oıüspet \'e 
'\'8 menfi bir istikamet verecekti. 
Bu satırlan yazdığımız clıtkika~·a 
kadar toı,1ant111m ne netice vımli
ği anlaşılmamıştı. Biı de fırsat
bw istifade ederek Akrlrniz kıyıla
rmda başgösteren yeni \'e mühim 
bir gaileyi mevzuubahis etmt·k i.;fi
yoruz. Bu gaile Filistin meselesidir 
ve Filistinin taksimine doğru gMil
mesi yüziinden ha.5göstcnnistir. 

Jngiltere hUkiımetl, Filistinl 
Araplar \'e Yahudiler :ırasında tak 
sim ederek ve mukaddes nıakam· 
lan ihfü•a edoo yerleri l<enJi man· 
dası altında tut.arak bu meseleyi 
halletmek istemiş, daha sonra bu 
hnl çaresini Milletler Cemiyeti m:ın 
dalar komisyonuna sU11mnştu. ~11-
rada verilen karar, yecıl bir he
yetin vaziyeti yeniden tetkik et -
mesl ve taksim projesinin yeni.bn 
hazırlanmrur11 idi. 

MemleketJerilllıı üç parç.aya ay
nlma.k Uzere olduğıınu anh~·an Fi· 
llstfn Araplan, bu vaziyetle mti -
cadele tein kalkındılar \'fi biitUn A-

~·····································~················· 
: RIZA DO;ı..RUL : • Y AZA'N: ÖMER \:7 • : : 
·~ ..................................................... ~. 
rap dünyMmın milza.heretinıh:n is· de hapsediliyor. Elhasıl bir tarafta. 
tifade e<lerek, yurtlarını b.-urtar - memleketinin m11kadderatmdan 
ma.k istediler. yelse düşeın, ve yeisiD sevkile didi-

M ücadele son günlerde ~id • §M bir halk liütlesi; diğer tarafta 
detll bir mahiyet alnuı;ı, in- emniyet ve asal·işi yoluna koymak 

giltere hüklımeti bir tara.ftnıı A- Jçin uğra.~an zabıta kuvvetleri bi-
raplara alt teşkilatı feshetml~. A· riblrile uğraşmakta ve bu yüzden 
rap liderlt>rioden birkaçını yakalı- kanlar dökülmektedir. 
Yarak memleketten uza.k)aşurınış, Netlce<le lngiltere hükfunetinln, 
daha sonra J<'illstbı Araplığının U- bu teşeniişlP.rin önüne geçmesi 
deri olan }~min Elhüseyni•)i de tev- beklenir. Fa.kat meselenin de o ka-
kif etmek istemi~ ise de bu .trap darla bitmiyeceği apaşikardır. Çün 

lideri bir yolunu bularak şaına kii Filistin meselesi, yalnıı Fıllstin 
kaçmıştır. Araplanm alakadar eden bir me-

FUistinden kaçmak mecburiye • sele değlldir. Fillı;;tfnin kom.,usu o-
tinde kalan Araplann çoğu şanı- lan mllliyetçl Suriye de bu mese-
da toplarunıya başladıktan sonra leli benimsemiş bulunuyor. Sonra 
Fillstinln dahilinde de tecavil7 ha- Irak, Mısır, Suudi Arabistan gibi 
rekt-tleri sıklaştı \'e memleketin her müstakil Arap memleketleri de Fi-
tarafmda katil ve ~ete hareketleri lililtlnln mukaddt-ratı ile a.Ii.kaJan-
göze Qarpar bir mahiyet aldı. fi- nı ap~Lk göstermişler ve bu ala-
listbıin ötesinde berisinde otomo· kanm son derece kuvvetli olduğunu 
biller, otobüsler, şimendiferler ~ lsbat etmişlerdir. 
cavUze uğruyor, zabita· Jrun·etle - s uudi Arabistan kU\ıvetıeri -
rine pusu kuruluyor, halle, e\·lerfn· nin Fillstlne bağlı olan Ma.-

vera), Urdün hududu üzerinde as
keri merkezler vücude getirmesi, 
\'e bir takım tedbirler alm'lst Fi
listinin mukadderatı meseleslle a-
18.kadar olduğu gibi Şam şehrinin 
ı•'Uistin Araplığı için bir hareket 
merkezi olmak istidat ve mahiye
tini alması da ayni ala.kanın ikinci 
bir tezahürildiir. lngiltere hükôme
ti bu yüzden Fransa hükumetinin 
Surlyedeld makamatı nezdinde te
şebbüste bulunarak Şanım lngillz 
düşmanlığı merkezi oımamasmı te
min için tf'..dblr alınmuıru istemiş
tir. ÇüınkU Jnglltere hükômeti, F1-
listin Araplarmm Suriye milliyet-

çileri nezdinde ancak i)i ka.rşılana

caklanna ve her kolaylığı görecek-

lerine emindir. 
Bütün bu hadiseler lnglltere Ue 

Araplar arasmda bir uçurumuna
çılmakta olduğunu gösteriyor. Bu
nu aııcak Jngllterenln taksim proje · 
sinden \'8.Zgeçmesi ve Araplık 

0

1\le

mi Ue i)i münasebetkr tesis et -
me.si bertaraf eder. 

Fakat bu de\Teııin ne zaman hu
Jül edeceği henüz belJI değildir. 

Amerika Bütçesinde 

695 Milyon Açık 
Va§ington, 19 (A.A.) - B. Roose

velt, 1938 senesi bütçesinin 418 mil
yon dolar tahmin olunan açığının 695 
milyon dolar olacağını söylemiştir. 

Son bir tahmine göre, hükfımetiıı 
varidatında geçen nisan ayında tea
bit edilen miktara nazaran 256 mil
yon tenakus vardır. 

Mali sene varidatının altı milyar 
650 milyon dolara ve masarif;,., ıı.ti
mal :vedi milyar 345 milyon dolara 
baliğ olacağı zannedilmektcdır. 

Hergün Ordular 
• 

Gönderiliyor 
Napoli, 19 ( A.A.) _ l..Jgurta va

puru •. 2.000 askeri hamil olduğu hal
de Lıbyaya hareket <'tmi§tir. 

Bu kuvvetler, yırminci kolordu 
mevcudunu ikmal edecektir. 
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TAN 

Su akşam HE t E IC Sinemasında 
LA DAM O KAMELYADAN s:>NRA YEN1 .slR M'UVAFFAKIYBT 
lılEKTEPLt KIZLAR filminin unutulmaz yıldızı, Amerikanm AVl'Rpa-

iki Cinayet Davası 
Dün Karara Bağlandı 

VeaeJ .. e Wdnel ...... -.. 
un ....... 

Orta Avrupa ve ce-
nu bu şarki m.em.le-
ltetl-eria.tn 11.tirl'iyet •e 
i 'B t i k 1 i ı i n i, m ü ş t ~ r e k 
sulhü müdafaa eden 
S i y a s i, e k o n o m 1 k "f' e 
k Q 1 t \i r m e c na u a • ı. 

T u n a v e c e n u b u ş a r-
k f memleketleri için 
1 5 g i n d e b i r ç ı k a r. 
~ r a n s ı z c a v e a 1 m a n-

Karısını Öldüren Gar Amelesi 
Mehmet, 18 Seneye Mahkum Oldu 

.A. .x._.._ Mahk c a n e ş r o l u n u r. 
-.mocza emeei, dün bir oinaJet n bir ,aralama dan,um E 0 i y i h a b e r ı ıe r t ve-

dan kopanp aldığı bt1ytlk yıldız 

S1MON E SIMON ve 'A M Es 

tanflllcla ŞAJL\NE bir 

BE 
B 

~ IJÖd1l AŞK w GOGi.UJE ŞA.RBSDd 
N'lmlarab bilıedll' "'1 aM!ıtM al-.ımdm. Telefen: 40868 

~--------·ma~~: LA DAM O 
:neticelenclirerek brva bailmmt, ıuçlalardaa biriıai 18 ~ diie- r i r. 
rini de 10 eene ba.,.e mabkUm emıiftir. Fabl, bu cealar bafifle- son numara• ı n 4 a Ya- •--- Ged1"kpa~ /A Z K S ı• NE 
tici sebepler göz önünde tutularak indirilmiftir. z ı la r ı but u n an 1 ar: 1 yu 

Bu davalardan bı"ri -en .... K 20 Biriru:i Teşria Ça~ba matmeıercıeıı tt.ibarea :? bU....aı. -~. ..._..__ 
D"'1 ..., ... e a- ı ~ f'ud • BooCOur, l&cqUM ,_ UI _....,.. 

:.::ı:.~-aits:.~.::: Apk Teplıür --.-... ~.-... 1-BEY AZ ZAMB <!_~Yı·.} KAYnANCIS'ta 
mahkemesi, kansı Miratı bir kur- Çottan'beri çettiitm mbiç buta- Mit (Pull), Dr. lvm RIMr (Bel- u•-
funla öldüren Hayda.rpa§a gan ame- lıktaa beni mu~ kurtaran, pale), Dr. Nr Zellild (l'npe), 2 - H A Y D U T T UZ ~ J 
lesinden Mehmedin suçunu sabit gör acılanma cliDclirm, hayatımı bağ1elı- J. Do•r•s•erpr (Qru~, :=• l.a Blylk ~ ftlwıt. 
mili ve 18 sene hapls ceZUI vermif- yan OllnUpqa baataneai cieprıi do- Oltlııdaeft (WI&)' Sabib• J& Gelecek hafta - ~lıln.yet a..,ra- wtaa. dl,a fll"GllUl 
tir. Fakat, hiditrede takdiri t.ahftf ee çent opentlrtl Bay H•ama, w bat- (W-hıll) •... .• . 25 tek ı o ı 
bebi bulunduğu kabul edilerek ce • uiııtaa ...... Nqit, Suphl ft yat- llecmQ&DDl biri aımaııca. ~ w:-:.rde~ s Al l j 1 J a ( 1 f (~~ı:f:.da;:; 
ASI 12 aeneye, 21 yaşnu bitirmedi- tığıJll mtlddetçe bC1ytlk bir tefb.tle fnnm iki aUıshUI vardır· latiys-
ii *de 10 aeneye indirilm)ftir. bakaa ............ Bayan Sablhaya, le.re nllmune 16nderilir. 

Erenköyündelıiyaralama ~ t91ekklrl vulfe bilirim. VOIX EURQPEENNES YARIN SARAY s 
Karara bağlanan ikinci dava da Ziraat •·1raw Adana tubelıl me- J'OIJlll3J ~a pdv: murlanndan Recep Tfunerkan. Parla vm, 38 nae ele Laborde. • AKŞAM ...... 
Vehbi oğlu Fahri isminde bir mil- Fr&Jlce. ' 

teka.it. geçen yılın nisanında Eren- 26 Birinci Teşrin Salı akşamı Tür~ atıldığı yer: Avnıpada bütün hasılat r"'korunu kırmış ol"' ... -
Lihrairie Baclıette, Posta Juıb.&A "' -· "''C =. s;::.:::::.1;!~:;.:: ANSIZTiyatrosunda 2219 ı.tanbul FRNAND GRAYEY w ISA MiRANDA'••• -ııteı•m t.•sill•l •••• 

kararma göre, Fahri evvell on sene Mevsimin ilk konseri Librairie Bachette, 21 Bankalar N 1 N A p E T R o v N A ' n 1 n y a 1 a. rı ı 
-.ğır hapse mahkltm edılmle, fak.at Dehaklr artist lml piyanist caddelll Ankara cezası 8 aya kadar fndirllmfetlr. Bir nilshast: 23 kunaf. S aşlığı filminin ilk iraesi milbuebıetile MEVSbdN iLK ~ 

Kararnameye göre, hlt!lae tayle 1 M H E D N G 18 ' 1,25 kunıf. 6 aylığı: !,25 kurut. ._ Bu filmde: Lüks ve ihtişam, musiki, sevimlilik ve Viyana kadınlan vardır Gala için biletler satılmaktadır . 
.,ımqtun peliği: 4,25 k~ --------------• ~tfen evvelden aldırnım 41 

Sua.t. Fahrhıin eski kamıdır. Ço- ~~~~~~~~~~~~~-----· 
"":'.!:':;.::~:,::::": BA~z":R~~ '~·SARAY Sinemasında ·-ll!!lı l 
nunla beraber Ahnanyaya kaçmJI- CHOPtN. Bil •"P"' saat ıı •e ACENTE ARANIYOR 

. Orada niklharz olarak ll'ahrldeıı .. --··-------· k~=~~d=~~:. BuabfÜRKSlnema- MONiR NURETTİN 
manyadan dönmüş, w Erenköy ta· • aında 
~da da bir köşk kiralıyarak ilahi sesli, güzel yıldız 

M'EV8DON iLK BUTI1K KONSERi 

MUTENEVVI VE ZENGiN PROO RAM 
Şirk~a, -..Cad acentelik tlıfltlllbm, illftl'etl -.atıcla 

yazdı tehır ve kasahalarda çalıtmak tltere mezktr mahallerin 
tamlant tacir ve finMlan aruınt!a acente araiDaldachr. Bu 
ite istekli olanlarm Şirketin l.tdb.Wa, Y eai pHlllbane kartı
aında, Erzurum hanında kiin m1lamılit bletkezme • ~ 
la.rmı da bildirmek .....tile • taLrirea *itilclMtlan: 

mmuim Fahri ile oturmaya bq1a - MARTHA EGGERTH .. --·· lmfbr. Eski kocası bunu haber al- Fnuwzca olarak çevirdiği en 
iDii. hldiae gUntl köşkün etrafında bUyilk filmi 
Buadln bahçeye çıJrmumı beklemit· 
tir. Suat bahçeqe çdmıca tabancam· 
na eanlmıt ve ka4mı ~ .. ,a • 
ral&mlftır. Tabanca. atet almWblı 
>için patıamamş, bil suretle de kadın 
:&geriye kaçmak surett1e bayatmı kur 
tarmJlbr. 

• 

----•Harp Eararengiz, tehlikeli ve gbel bir kadın 

MATMAZEt- DOK-l'OR 
Erkimharp zabiUeriDi kolluyor. Baş rollerde: 

DITA PAILO • PIERRE BLANCHARD 

"~~Somer Sinemasında 
.. -•• Gölterditl bllytlk ft hakiki Fn.nm easl.18luk filımi. 

Y0$1VARA'nın 

A.&- l'-..LL-1- ;. '~ 'tt Amaıya Çorhı Clmütbane M. lt~maırM .. ,,._ 
f\ntalya Diyarbekir lnebolu Ordu 
'yancık Dört)'ol lzmit llize 
1-fra DüJıce Kan 
Butm Erzurum Kastamonu Sinop 
1lip Fatsa ICayaeri Si•u 
Bilecik F etbiye ICltahJa T okad 
Bolu Gaziantep Malat;a Urfa 
Ceyhan Gelibolu Marat Z.npldd 

Suçlunun avukatı ll'ahrtde akıl hu 
talJiı bulunduğunu iddia etmit ve 
tıbbıadll mUşahedebanelll de Fahride 
cezaamı hafifletici hastabk bularak 
tahliye edildikten •90Dr& bir müddet 
tedavi altma almınasmı blldinıf,. 
tir. Mahkeme kadmm Almanyaya 
bçm•sım takdiri tahtif lebebl •Y· 
IDJI, ve cer.umı 10 wdea liri • • 
neye indirmiştir. Hastahlt yQdnden Em•lıriz müztk ve earktlar 00· 
de bu miiddet 8 aya düşmtlftUr. Fah zellik, Viyana earaylarmda ~e· KADINLARI Ertuğrul Sadi Tek 1 

TiYATROSU 

MISCHA ELMAN cAXSARA?') da ri mtıddetim doldurdutu halde mah- çen qk maceraıan. 
keme, lmendiatrıi 98l'be8I; lmalrmuml Diler )'IWnh•: llAX MICHEL 
atıddeiumumlliki vasıtasile Bakır - OOLIL"ITE DARFEUIL. MAR-
Wy akıl hastaDe9ine göndermiJ}tir. y CEL SDION, FELIX OUDABT y ·---------· 

21 Per,embe akşamı 
HAMLET 

Kalabalık meclialerde dalgın ve slikfttf dunırker 
laöyle birdenbire kmdi kendine tebessüm ettiği olu-
,ardu. Oteki beriki: • 

- Ne var Seniha ffanm? Birdenbire öyle niçin 
~! diyorlardı. 

O aman ailldniyor: 
- Ben mi gWtlm8eclim! Vallahi hiç farkında de

IDtm, cevabım veriyordu. 
Eskisinden bu çok canlı ve netell halini, oaunla a

llkadar olmak hlç ldetl detilken Halit bile farket
mifti ll'akat tabii ehemmiyet vermemif, sade kendi 

endine : "Acaba bu yaştan 80l1I'& sevdaya mı tu
ıtuldu? Bu kadar çirkin olmasa bir halt etmesinden 
korkardım.. Bereket ki bir laalt etmek için çift ol
mak llzımdır.,, diye dUfUnmU§tU. 

Müterremin 11sttlne Y'!ni maceralara pmek te da 

1d1 oldufu halde her lıakkı nefllİllde hW. gören Ha· 
rtit,ken.dlnden epey kilçllk olall lmkardeşini artık tama 
men ihtiyarlamış sayıyordu. Halbuki bu sevinç Se
nihayı Adeta gençleştirmlf, battl biraz da gtızellen
dirm · ştl Hatıl, Zonguldak ta Ankara gibi bekin pek 

bol bir yer olduğu için, Halit bakmak zahmetine gir
se kız kardeşine dil dökenler de bulundufunu pek· 
Ali. görebilirdi. 

xv 
Seniha böyle tam lk1 ay bekledi. Ve beklerken, ne

t"cenin mutlaka umduğu şekilde çıkacağına emniye
ti hemen hM; aarsılma41. MUMrrembı bu defa cid
den tutulduğuna, Nüzhete hakikaten hayran oldu· • ğuna e.mincli. Gerçi aevipne kararlarmm bet on da· 
kika içinde veriliverdiği ve on beş yirmi gün seviş
meden sonra çiftlerin aynldılı iddia olunan bir devir
de bu •iki aylık müddet. boıt ve neticesiz mUddet, Se-
n hayı sabırsızlandırabilir ve en4ifelere dtlşürebillrdi. 
Fakat kendi ömrü her t1lrlQ maoeradan uak geçen 
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yqlı kız için bu iki aylık tereddüt ve ~taizlik dev zulup haflfQe de kızaniI kendisini mleterib etti. Bü· 
resi hiç te uzun ve fazla göıiİllJllilyor, Wlbis ta\il tUA bunlar, o gQ.n 'bul\lfUlm8llm diln gıeceden araıanıı· 
ve zaruri geliyordu. Ve alabileceği intikamın lezze da kararlqtığmı ve sonra Mükerremiıı kararlaf&ll 
tini uzun uwı tahayyill ediyor, ve bu lezzeti pmdi· feyİ yapmıya cesaret edemediğini anlatıyordu. De-
de nve hU1111dan ürpere nrpere tadıyordu. mek ki bu tekerci dükklnmda buluşacak, oraclaD da 
Şirket ainemasmdan hep beraber d5ndUklerl o ge- kimbllir nereye gldeceklercli ve işte dUD "peki" de-

ce, Ntlshetıe Mtlkerremin dağ yolunda bafbllfl. kal- diği halde MUkerremin şimdi korkacağı tutmuftu ! 
malarnıa hiasettirmeden yardım etmi§ti. Ve bu ge- sonra Seniha birdenbire hiddetlenmişti. Bu kac:b:° 
cenlıı aabahı "ne kadar zamandır kendilerini görme· aca.ba ne zam~ cesaret edecek, bu günah ne va~t 
dik .• BugWı Defterdar beylere gidelim." di~lnde de işlenecekti!. Kendisine ,.Kocanı aldat. Benden hiç 
yine bir mamt vardt. Zira Defterdann kanalle Mft. korkun o\ınum. Billkis kocam aldatman beni. fev-
kerrem biribirlerinden nedense hoşlanmamışlar, doet kallde bahtiyar edecektir." denmesini mi beklıyor· 
olamamıtlardı. Başka blr tasavvur ve heeabl bulun- du ! Seniha bunu nasıl diyebilirdi! 

zt rete herhald Ve Nttzbeti çarpcla yol umlnde blrakarak Madam 
mua bile Mtikerrem bu ya. e 1'tfrak et- Bir<>DUD çayına gittikleri günün gecesinde başlıyan 
mezdi. Bunclan dolayı da, eger Nttzhetıe buluımala- karı senenin ilk bllytlk kan, iki kadını birkaç gUn eve 
n aralanoda dt1n akşam kararla1"'1'8a tabii bu fırsat kapadı. Delikanlı ile buluşmak imklnlannı ortadan 
bulunmu bir nimet teşkil edecek, kendlslnt yalanlar kaldıran bu berbat havadan Mükerrem memnun 
hazırl&D)ak mecburiyetllıden kurtaracaktı. Fakat ~- muydu, yokaa çok mu hiddetliydi? Bunu Seniha an-
le yemeğinde genç kadın Franm şirketi mftdftrUırtln ııyaınadı. Her ikisi de bUtiln vakitlerini dikiş dikmek 
evine gitmeyi kocasına kabul ettirmit ve bu Seniha- veya kitap ve guete okumakla geçirdiler. Beşinci gUn, 
nm canını mkmış, biç birşey olmaması ve bttttln U- bir çarşamba gttntı, g5kyt1%{1 bll"denbire açıldı. Hava 
mitlerin bofa gttmıesl kotkuıu bir kmt gibl Uk defa yine mttthiş eoğııktu .. Llkin masmavi bir gök i.d~ta 
olarak içine dUpıiişt1l. gözlere gftltıyor ve klSpUkten gttnlerce bemtbeyaz ka-

Bereket venin ki korkusu ~ llllnnedi. Çarpla lan deniz artık asıl rengine tamamen d5nı1l11Ş bulu-
Nüzhetin nöbetçi tamyle şekerci dUkllnmın kapı- nuyordu. 
sında bekleyişi, onları görilr gömıes yanlanna kot- Oğle y~meğinde, ~yte şeyleri dll3Unmek hiç lde-
mam, hele manidar bir surette: "Saat daha bet btıe ti olmadığı halde Halit bile dedi ki: 
defil. Dördil yirmi ~lyor." derlcen lltıkemmıtn ~ - Kaç gtindUr evde kapalı kaldınız. Bugün biraz 

dlfUl çıkın, bir yere gldin. 
Seniha: - "Dajtu" ctediktu aoua lltıkerretm dö 

nerek ilave etti: 
- Istersen mesell Nuriye Hanıma gldeUIL 
Fakat Milkerrem pek taltii bir eda ile recNettl: 

• 

- Hava açüdı amma soğuk mtlthiş. Her taraf bus 
tutllaaştur .. Bu aaıde yokuşlar bıip çıkmak do~u 
çok cesaret işi! 

Seniha Jılilbrremin k1!ndi ~ille m'1UU. lllr 1il'1· 
cad• pçirdiltndeıl emindi. Bereket ki ~ taraf 
çok CUretli w uata idi. 'takat puıank oflanın arzu· 
lanııa böyle muk&veıMt edi1ırıesini affedilmez bir lıa
karet aayarak bll işten vazgeçmesi de mQmtundft. 
Daha olmaua bir be.hane icat ederek oğlanı eve , .. 
tirtmeyt Seniha düşUndil. Llldn bu herhalde pek ko
lay birteY deiilcli. olamazdı. 

Halit giderken: - B1r yere ~kmıyacak mıaını.i, 
Mükerrem? diye ~ir kere daha lllOrtrıuftu •• Kanemdan 
aldığı "Hayır!" cev&bma "-Sen bilirsin!" diye mu· 
ka'bele ederek çıktı gitti. 

O gideli yanm saat olmo'tu ki kapı çalmdı. Ge
lin görUmce daha berabercliler, alt kattaki odada o
turuyorlardı. Kapıyı çalan henüz yanlanna girme
den, dışarıda, hizmsçi ile konuşmasından, Nuriyenin 
kalfası Ruyidil olduğunu ikisi de anladılar. Ve pek 
ayn sebeplerle olmakla beraber, ikisi de ayni dere
cede heyecan ve alaka duydular. 

RU1idil bir saniye sonra odaya tirmil bulunuyor
du. Mllkerrem dedi ki: • 

- Geçmit olsun kalfacığım. Havaların berbatlığı 
yUztlnden bir tUrltı gelip te hatırını soramadık. Attık 
iy18in inşallah? 

- Allah ömftrler vel'Sin kadınmı. iyiyim bamdol· 
llWl. Kalkalı ilç gtı.n oıau. 

- Anıma bu havacıa yine dıp.rı ~kmamalıydm. 
- Dıf81'181 o kadar eoftık deftl aalanrm. İnsan 

vallahi sobalı odalardı daha <:Ok ttşttyol' ! 
( At1tuı vatl 
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TAN'm hedefi: Haberde, fi
kirde, her teYde temiz, dil· 
rüat, samimi ohpak, kariin 
gazetesi olmıya çalıtmaktır. 

1 GONON 

KIZLARIMIZ KENDiLERiNE 
HANGi MESLEKLERi 

SECMELI ?~~, 
• • • MESELELER! 1 

Stoyaclinovlç1n 

Seyahati 

MESLEK KADINLARiLE KONUŞTUK 

Yugoslavya .&.tbabm Stoyadino
vlç,A Vl'Up& poJltlkHmm p nazik bir 
Nfhaya glnllgt ta glDlerde, Parla ve 
Londraya atn)'U'llk l'nun: ve lagl
liz devlet ad.,,,.... elıemmlyetll te
maslar yapmtftır. ptrWe, Fnam
:Yugoelav do.uuk pütı tueleamittlr. 
Londnula ise, Başbaluuı, Eden, 
Chamberlain ve bluat kral tarafın
dan kabul edllmlttir. Stoyadinovlçln 
bu .eyabatlnl, bir yıhrı başJaııgıcm· 
da, Polonyan.m en nafiz phsiyetle
rinden ve Mareşal Pllsudsky'oin hale. 
fi 1:elikkf olunan Mareşal Ryds -
Smlğty'nln Parlse yapmı§ olduğu se
yahatle mukayese edebmrlz. Bu se
yahat te diğeri gibi, bir eski dargın 
dostu yeniden lummmak gayesini güt 

Kıılarımıı lcendllerlne meslelc seçerken, en ılyod• muvoHolc olabilecelclerl, 
memleket içtimai ıartlarına göre çalı§abilecelcleri sahaları aroıtırmalc mecbu· 
riyetindedirler. Bu hususta onlara en lyl rehberlik yapabilecek olanlar, kendi 

meslelclerinde muvaffak olmuı olan lcadınlarımııdır. Bu malcsatlo rıçtığımıı an· 
lcete meslek lcadınlarımııın verdlği cevapları burada sıralıyoruz: 

~!!!!iiiiiiii!iii~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~) • ··~~~~~!!!!i!!~~~!~~I 

meldedir. 

Stoyadfl!lovlç, seyahatinden avdet 
ettilcten sonra, Küçük Anta.ctm ge
rek Macaristan& ka~ı, gerek A vru
pa meselelerinde olan vaziyeti (Ok 
daha tavazzab etnüt oJaeaktır. Ma
caristan Be bir anlaşma, be]denmek
tedir. Zaten Çekoslovakya ve Avus
turya ar&Alllda da en iyi koınşuluk 
mtinuebetlerlnin mevcut olduğu, 
eümlmln malômudur. Bütün bu ak
siyonun başlan~, ölen ihtiyar 
Austea Chamberlaln'ln Vlyanadaki 
uzun ikamet devnı8bıe kadar irca e
debWrlz. lngDtere De Fransanın, Or
ta AVJ'Upadakl tehUkeH n.lifuzlan a
yıklıyarak, Küçük Antantı Macaris
tan Ue A vusturyaya yaldaştınna ka

Doktor Pakize izzet 

lstanbul Tıp fa 
kültesinden çık

tıktan sonra Ital 
yaya gider .. .'· -ı 

da tahsi"ini ta
mamlıyan kadın 

hastalıkları mü· 
tehassısı Dr.. Pa 

; kize izzet diyor 
ki: 

- Doktorluk ve hele doğum ve 
çocuk doktorluğu kadınlarımız için 
biçilmi.ş kaftandır. "Memleketin iç
timai vazis eti, kızlan mızın doktor 
olmasına müs:..it değildir" diyenle
re tecrübeden kazandığım bir kana 
atle diyebilirim ki, bilakis memle
ketin kadın doktorlara ihtiyacı var
dır. Kadının doktor olması normal 
bir haldir ve dotkorluk bizde hiz-

met edilecek bir yoldur. Kızlarımı
za bilhassa doğum, kadın hastalık
ları ve çocuk branşlarında doktor 
olmalarını tavsiye ederiım. Bu, biz
de bakir bir sahadır. Doktorluk 
"anne" liğe de mani olmadığından 
memlekete iki cihetten hizmet et-

rartan o ....._ ""rlhnlt ve ihtiyar mek fırsatı kaç~a;,ıw oltu:." 
lngillz devlet adanu bu büyük hare- • 

..-. · .. te111elleıtııl atmala memur &. 1 _ .. _ _.Y,..._ ..... eo_·_· --"---•..:"___;;-;.;;.l!.;;;.;'-:::;...-

Gözömllztt karartan poutika bulut- Kıymetli ka -
laroun arkasında. Amerika _ bıgil- dm avı' ~~ırnız 

tere - Fransa 1L1'881Dda gayet mü- Bayan Süreyya 
hlın bir ekonomik taarruz hazırlan- , Ağaoğlu da fikir 
makiadır. Buodail maksat cihaaı tıcı... !erini şöylece ı. ·ı 
retinl yenideo tanzim esasına daya- l:isa ettı: 
nacak yeni bir cihan ekonomisini "- Avukatlık 

' zordur, yorucumeydana getirmek ve bu suretle po-
dur" der'er. Beıı lltik gerginlikleri gevşetmektir. Bu 

pliaa muara olanlar, timdllik Al- ce, bu işin kızla 
rımız ıçın 7or bir tarafı olmasa gemanya ve Italyadır. Btiyük demokra-

•ller ve bualarm artık devlet emri rek. Zora dayanmak yalnız erkek-
lere has bir haslet değildir. Müşkü 

dinleme&lnf öğrenen mail merkezlere, 
Dk kalkınma hareketinin içine, Av-

latla mücadele etmek kadın için de 
bir uvktir.. Esasen hukukçuluk 
mesleği kadına çok yaraşan bir iş
tir. Avukatlığı her bakımdan ve 
göğsi.imü gere gere lm.larımıza tav
siye edebilirim." 

• 
Doçent Fahire Akil 

Üniversite' de 
Hayvanat profe -
r.örünün kürsiisü
nü işgal eden Fa
hire Akifin, fikri 
şudur: 

"- AILm olmak 
ve ilim yapmak 
kolay bi:rşey de
ğildir. lllm haya-

tında çalışacak kızlarımız evveli iç
lerindeki arzu ve hevesi ölçmelidir. 
Zira ufak tef ek bir istek ilim haya
tında yüri.imek için kafi değildir. 

Büyilk bir feragat sahibi bulunmak 

lazımdır. Universitede Tabliye il

mini seven kızlanmız çoktur. Fa

kat bunu bir meslek edinerek çok 

büyük bir sabırla çalışmayı icap 
ettiren laboratuvar hayatına atıla
cak kimseler .r-• .. · • .;.:•.2:- n-
,. .. nt (\\n>ou- r,.ofesör olmak; mual
lim olmak demek değildir. Hocalık 
arızidir. Asıl olan, araştırma ve 
kendini iLme vermedir. Laboratu
var hayatı, emin olunuz, erkekler
den ziyade kadınlara yakışan bir fa 
aliyet sahasıdır. Elişlerinde çok ka 
biliyet gösteren kadınlar laboratu
var hayatında ve meseli hayvani 
nesiçleri ve hüceyreleri teşrihte fev 
kalade çalışabilirler. Yalnu kenıli
lerinde büyük bir feragat ve daimi 
çahsmak kuvvetini bulan kızlarımı 
za ilim hayatını tavsiye ederim. Ta-

biri mazur göri.ln "maymun iştah
lılık" ilmİD düşmanıdır." 

• 
Felaele Joktoru Relia Uğurel 

Üniversite pe
dagoji enstitüsün 
de çalışan Dr. Re
fia Uğurel diyor 
ki: 

"-Bence mu
allimlik, kadına 

' yakışan meslekle 
rin en başında ge 
lir. Muallimlik e

sasen bizde kadına açılan ilk mes-
l k yolu olmuştur. Bu, bizim için 
f: dalı ve yerinde kullanılan bir 
aiışrna reminidir. Psikoloğlann 
~irçoğu ve ezcümle ~vard Clapa
re de, dokuz yaşına kadar olan ço
cuktarın terbiyesinde kadmlann, 
erkeklerden daha çok muvaffak ol 
duklannı iddia ederek bu çağ ter
bivesinin kadınlara bırakılmasını 
ta.vsiye eder." 

• 
Bankacı Mükerrem Çermen 

1ş Bankası Ga
lata !fUbe'lti Mua
ıa.,.ıat ;dl :Baya.u 
Mükerrem Çer • 
men de fikirlerini 
~öyle anlattı: 

"- Ben on yıl
dır bankada ça
lışmaktayım. Bu 
mesleğe intisap 

eden kız arkadaşlarımın da daima 
muvaffak olduklarını görüyorum. 
isterim ki bu sahada kadın arka
daşlanmdan da otoriter bankacılar 
yetişsin. Bu mesleğe girmek istiyen 
genç kızlarımıza mesleğimi cesaret 
le tavsiye edebilirim. Bankacılıkta 

anuvaffak olmak için llztm olan 
hassalardan b~lıcaları, zeka, mes
leki bilgi, ciddiyet, muntapm ve 
metodik çalışma itiyadıdır. Bunla
rı şahsında toplryan her kız arka
daşın bu mesleğe intisapta muvaf
fak olması pek tabiidir". 

• 
Reaam Sabiha Ra,tü 

Hayatını fırça

sının ucundan QC• 
\cülen renklerle 
kazanan Bayan 
Sabiha Rüştü de 
kızlarımıza kendi 

~-- mesleğini tavsiye 
ediyor: 
"- ReBSamlığı 

meslek olarak 
genç kızlara tavsiye edebilirim. An 
cak, resim bizde henüz tam geçin
me vasıtası haline gelmemiştir. Esa 
sen ''ben dotkor olacağım" der gi
bi "ben ressam olacağım" diye ev
velden verilen bir kararla insan res 
sam olamaz. 

Bu bir tabiat vergisidir .. Resim, 
kazanç vasıtası değil, kültür, zevk, 
terbiye ve medeniyet vasıtasıdır. 
Buna il!ltidacb olan kft:larnnız, her 
ne bahasma olursa olsun, bunu in
kişaf ettirmek çare~ bulmalıdır. 
Eskisine nazaran bbde reemin kıy.. 
meti şimdi daha çok biliniyor. Re
sim yapmak kabiliyetinde olan kız 
lanmızm doktor olup para kazana
cağım diye vakitlerini gidip ceeet
ler arasında geçirmesini doğru bul 
muyonım. Resim yapabilen kızla
nn eline kerpetaıi alıp fUDUD 

bunun ur dişlerini sökmesine de 
acırım. Kadın dediğin sanayii ne
fise mensubu olmalıdır. Bana, pi
yanonun tuşları kadmm parmakla
rile daha iyi ses verir gibi geliyor." 

SAKIN İSA 

.DUYMASIN 
Vatlkan kilisesi, Japonların 

lere saldırmasına karşı, k"lısenin 
poaJar tarafında olduğunu, Ja 
lara yardım edeceğini ilan etti 
tUwım mlibarelt ruhani reisl; b 
evvel Alman)ada katolikleri i k 
De hapseden, memleketten ko\ an 
zilere protesto çektiğini unutmus. 
Use mlhraplarmda. dinin kısan) 
sulh l'&dettiği, harbi tel'Hı ettiği 
kmda verdiği vaızlan da unut 
Daha fenası, hayı, Is&11ın in 
yaphklumı da unutmuş. Isa I 
yazarken, Romada i!'}kence ile ö 
rülen esirlerin tarafına geçmiş, 
içinde yaşıyanları zulümle, \'alıs 
kahredenlere karşı, hıri ti) an 
mazlfımuo tarafaula olduğunu b · 
mişti. 

• Asnmızda, zulllmJe, l'a.hsetle 
~Benleri yazarken, başta za 
Afrikaoın esirletini, Habeş kur 
lanm, Pirene sırtlarında kati 
uğnyanlan, Çin Seddinin arkas 
bomba yağmuru ile yerlere se 
milyonla Çinli) i l azabiliriz. 
çarmıha geren Yahuda gibi, 
liımlan hi.k ile yeksan eden Y 
daları müdafaa Vatlkanın mUb 
ruhani reisine mi kaldı?.. Han 
hıristiyanlık harbi tel'in ede 
Muhariplerin ba§ma mukaddes 
tacım takan, elleri kanh zalim 
takdis eden din reisinin nıhanly 
biz değil ya, Isa da in&nml) 

a 
Ha.nlya, Isa hlristi3 anlığı ged 

ken ne demişti! 
"Ey Romanın kanlı zalimleri •. 

nıru şarap gibi içtiğiniz esiri 
mazlfımla.rm hamisi benim.,, 

lsanın bugün yeryüzündeki v 
de "Ey esirlere, mazlibnla.r& 
ranlar, size himaye ıauıatlamm 
yorum. Zalbnlerin hamisi benim, 
yor. Galiba Papa, dünya De, ahr 
hirlstiyanl*'a, lnsanhkla ala 
kesmiş, akm Isa duymasın .•• 

Sabiha Zekeri 

Çocuğu 
Ateşe Atmış! 

Amasra, (TAN) - Göçkün D 
dköyünde bir çocuk yakılmak i 
miştir. Mustafa oğlu Recep adm 
köylü, kızgın bulunduğu Ali Kun 
çının tarlasına girip mısır sapı 
m ateşlemiştir. Bu sıralarda AI" 
yqlarmdaki oğlu Mehmet oraya 
miş, Recep çocuğu atC§e atmış, t 
tuğunu görünce de kaçmıştır. 
met köylü tarafından kurtanl.mıg, 
cep tevkif edilmiştir. 

nıpeda, Orta Avnap&)'I almak il*I- ç •k 1 ,. 
yorlar. Bir yandaa Küçiik Antantın, 1 0 Glı aya 
bir yandaa da Hacarlstau ve Al-US

turyaıım gözlerini kamaştıran ve her 
lld tarafı ela lmrld*b MhtmaJan 
doğıwa stbiUdJy• kuvvet, gelen pros
perity'd• ea öaae ve en çok kendlle
rinbı istifade ettlrlleeeği vidldlr. Sto
yadbaoviçba Hyahatl, ... ftlddea Yu
goslavyayı istifade ettirmek mesele
•lle al&kadanbr. Çtlnldl unutmamak 
•anmdır ki, Yapelavya, Alman iltt
l'fngl De • çok eMkadar olan dev.et
lerdea biridir. Amerika - .. glltere
li'ranau1a bllytik mali ve ekonomik 
taama. lıMt, keadllerlle u•apnelr 

Benziyor •• Değil mi? OkUYU-CU 

ILl'ZU9iida g&lterecek memJeketlerl 1 
ewıi ve mrald lstlluıal ve mübadele 
Usullerlndea dövls ve aılUtllateral ta
kaslara ....., Vfll'ell yeal dcaret, 
lktısat ve ımllye "Camet,, ine sok
lbaktır. 

Bu babH, Boolevelt'ln mıtlnl mtl
ba&ebetlJe dcJetmlt olclaiumm poH 1 
tıka yudan Hrt.lnde, tekrar avdet ! 
edecejls. 

Brırlton BELGE 

Antalya Clvanncla 

Granit Tatlar 
kın Antalya (TAN) - Buraya çok ya-

bir yerde, parke kaldınm yapmı
: lllliaait granit taflan bulunmU§tur. 
le u tqlann Antalya aok&klannı beş 
dere dÖ9efniye yetecek kadar çok ol
tl Ufu tahmin ediliyor .. Asırlardan be 

Antalya lllğlam kaldırım tqı te
~rikinde mü§külit çektiği için bu bu 
Uş ehemmiyetlidir. 

Tıpkı çikolata yığınına benziyor ... Fakat değil. Bir kule gibi yükselen 
bu küme, altın kalıplarından ibarettir. Maden ocaklarından yeni çıkarı
lan altınlar, eritiliyor ve böyle çikolata kalıplan halinde istif ediliyor. 
En yeni istatistiklere göre, dünyada altın istihsali IOD iki sene zarfında 
epey artmıştır. 

MEKTUPLARI 
I< uvvetli Bir Radyo istasyonu lstİ)"Oruz 

Bağdattan "bir Türk km" imzası 
ile mektup gönderen okuyucumuz di
yor ki: 

Hilllsa; kuvvetli bir radyo istiyoruz.. 
Kuvvetli bir radyo iatasyonu olsa, e
minim, yurt dıpıdaki yUz binlerce 
kulak hoparlörlere yaPJl&e&k ve bü
tün dikkatler oraya çevrilecektir. Pro 
paganda mevzuu Uzerinde, ilk önce 
halledilecek mesele budur." 

"TAN'm son sayılarında propagan
da hakkında neşredilen yazılar, ana 
yurt dışmda bulunan Türkleri çok ae 
vindirdi. Vatanımızın her yeniliğini 
büyük bir haset ve kinle k&r§Ilıyan
lar, en kUçük bir hi.diaeyi bile milc
roskopla bUyUlterek kulaklara fısıl
dıyorlar. Bu fısıitıiann vatan ın.m
daki yurttaşlan ne kadar müteessir 
ettiğini takdir edersiniz. 

• 
Esnaf Cemlyefferl Miıterek 
Bürosunun Nazarı Dikkatlu 
Şehrimizdeki arabacılardan buıla

rı bize şu gikiyetlerini bildlrdller: 
Bu hain propagandalara ancak pro 

paganda ile mi.ni olunabileceğine şüp 
he yoktur. 

Anayurt dışında yagıyan bir va
tandaş ~atile söylüyorum: Kulağı
mızı incıten bir fısıltıiım "acıauu kar
fl}amak için o akşam hemen Istanbul 
veya Ankara radyosunu dinleriz. Fa
kat, hoparlöre yapışan kulaklanım
za cmr:t! ve. ıslıktan başka bi.reey gel 
mez. Dıger ıstasyonlan dolaşırız. TUr 
kiyeden ya hiç birşey yoktur yahut 
ta birçok acı şeyler duyulur. ' 
Yu:cıumuza ait işleri biz bir yurt

taş agzmdan duymak istiyoruz. Ya
bancı diller ya çok uzun, ya çok kısa 
oluyor. O dillerden çoğunun da yılan 
dili olduğunu hadiseler isbat etmi§tir. 

"lstanbul, arabalarm duracalt is
keleler bakımmdan birçok mmtakala
ra aynlmı§tır. Bu mmtakalarda idare 
memurlan vardır. Bu idare memurla
rının arabaları da bizimkilerle bera
ber çalıfır.Ancak, idare memur!annm 
intizamı teminde ve mayı tanzimde 
yapt:Jklan vazifeye mukabil kendileri
ne resmen 2 lira fazla peşin kazan
mak hakkı verilm.İftir. Fakat, maale
&ef bunlardan bazılan, bu kazançla 
iktifa etmekle kalmıyorlar. En aşağı 
4 lira, batti bazan daha fazla kazan 
mak istiyorlar. Ve bu para sebepsiz 
yere bizim sırtımızdan çıkıyor. Cemi 
yete kidip şikayet etmekten de !,eki
niyoruz. Çünkü idare heyetinde bu i
dare memurlarından birçoğu vazife-

dardır. Bu cihetin yoluna 
için tavuautunuzu dilerlz." 

TAN: Ba flkiyet tizerlnde 
oemlyetlerlaba mu,t.erek büro. 
w dprketlnl celbederlz. Bak 
ten ... .....,, gibi bir ldareslzlik 
bUDa mini olacak tedbirlerin 
ahnMRimdaa eınlıılz. 

• 
Emekli Askeri ve Mülkt 

Memurlann Dileği 
''Milli kurtuluş savaşma iştirak 

den emekli askeri ve mWki mem 
larla yetimlerinin terfihi için bir 

nun li.yihası hazırlandığını gazetel 
de okuduk. Aradan epeyce bir zam 

geçmlf bulunuyor. Neticenin ne 
vardığını bilmiyoruz. 

Aldıfmuz maqlann ge,..; ... ;-· · • yo.o.u.uıılZJ 

mm edemiyecek ka ar az olması d 
l~yısile çoğumuz b vilk sıkıntı için 
yız. Emsalimize Y pılnn yardımın 
ze de teşmilini bekliyoruz.,, 

TrabzonJa, Cümhuriyet 
halles~nin AlJıkaçtı yoku,: 
tla lstıklôl. aava~ı deni• • . " •eme 

lıaı Abdullah Sinasi 
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ilünya Futbol 
Kupası Maçlarında 
Pürüzlü Bir t'o!"'ta 
Pariste yapılacak olan dünya ku

pası maçlarına iştirak etmek istiyen 
Arjantin yüzünden idari milşkillat 
başlamıştır. 

Dünya kupası maçlarını tertip e
den komite şöyle bir karar vermiş: i: 

Cenubi Amerika. Şimali Amerika.. 
§ark krtaları aralarındaki seçmeyi 
kendi memleketler:nde yı>ptıktan son 
ra bir veya iki temsili takım gönde
receklerdir. Bu karara nazaran kıta
lara ayrılmış yerlerden bir takım iş

tirak etmek isteyince seçmelere ıü -
zum kalmadan kupa maçlarma doğ

rudan doğruya girecekti. 
Cenubi Amerikadan Brez:lya, ya -

zılma mühletini geçirmeden maçlara 
g'receğini bildirmiş ve kabul olun -
muştu. 

Cenubi Amerika grupundan olan 

Arjantin ise yazılma mühletini ge
çirdikten sonra müracaat etmiştir. 

Fransxzdar dünya kupası maçla:-ı
nın ehemmiyetini artırmak ve cazi
besini çoğaltmak için Arjantin takı
mının girmesine taraftardırlar. Fa
kat Brezilyaltlar Arjjntinlilerin mUh 
!eti geçirdiklerine ve böylece seçme 
hakkını kaybettiklerine dikkati cel
bederek Parise Cenubi Amerika gru 
punun seçmesini yapmadan gelmek 
ısrarında bulundular. 

Fransızlar Brezilyanın Amerika 
topraklarında Arjantin tarafından 

tasfiyeye uğratılarak Paris seyaha
tini kaybetmekten korktuğunu sez
d:ler ve iki tarafı da hoşnut edecek 
§U teklifi ileri sürdüler: 

Arjantin vakıa mühleti geçirmiş

tir. Fakat Cenubi Amerikan futbo
lünü A vrupaya gösterecek iki takı -

lta1yan mUli !a.1cımının J-laf .,c:ili
s·ini yapacağı tahmin olunan 

genç lutbolcu.u 

mm Parise gelmesi futbol bakımın -
dan faydahdtr. Brezilya .da gelsin 
Arjantin de ... Cenubi Amenkada ya
pacakları tasfiye maçlarını dünya ku
pası seçmeleri arasında oynasınlar. 
Tasfiyeye uğrıyan tak.mı kupa maç
larına girmez. Fakat Avrupalılar ikı 

Cenubi Amerika takımını karşı kar
şıya görmek imkiruru bulmuş olur 
!ar. Fransızların bu teklifi Paris St· 

yahatini sigortaladığı için Brezilya . 
nm da işine gelmiş ve itirazlarım ke· 
siverm ;ştir. 

Yalnız şimdi, son karan F. I. F. A 
verecektir Eğer F. 1. F. A. bu tarzı 

halle ses çıkarmazsa Cenubi Amerika 
grupunun iki takımı Pariste görül 
müş olacaktır. 

J' l(astamonuda ' 

I ~ ~ ' Spor, Gençl:k , 

~ ~ Hareketleri ~ 
.~ 

~ Kastamoou, (TAN) - ımnta- ~ 
~ kadaki on spor klübünden bu ~ 
~ sene lig maçlarına ancak dördiı ~ 
~ girebildi. Maçlar Kastamon~ s~~ ~ 
~ dmda .)'apıl.ıyor. Pazar güıık11 ~ 

~ 
Kastamonu - lnebolu maçı 2 - 2 ~ 
berabere bitti. Çamspor da Aba- ' 
nayı 4 - O yendi. Cümhuriyet ~ 

~ bayrammda da Çamspor - Kas 
~ tamonu maçı olacaktır. Valinıi1 
~ Avni Doğ·an, spor \'e ~ençlik İŞ· ~ 
~ !eril~ çok yakından alakarfardrr. ~ 
~ Resırnde valirnJzi sporcularla bP ' 
f raber görüJorsunuz. ., 

------_. -----~-""' 
Cekoslovak 
Güreşçileri 

Geliyor 
Çekoslovak şampiyonu olan ve i

çinde beş tane milli güreşçi bulunan 
Voleyyan güreş klübü şarkta bir 
turneye çıkacağından bahsederek Gü 
neş klübüne müracaat etmiş ve Tür
kiyeae ıı Kaı~ıı~9,ıta ·apanırec~grru 

bildirmiştir. 

Gönderdiği mektupta bilhassa Tür 
kiye Cümhuriyetinin merkezı olan 
Ankarayı sporcularının görmek ı:-ıte

diklerini arzu ettiğinden Güne ·lü

bü Ankara mmtakasrna Çek güreşçi 
!erinin bu arzusunu bildirmiş ve 
Ankara mıntakasmdan muvafakat 
cevabı almıştır. 

Bu vaziyet karşısmda bey- · 'le! 
şöhrete malik bulunan Çekoslo··· ' · t;ii 
reşçileri önümüzdeki ay içinde ikisi 
Ankarada, ikisi de İstanbulda olmak 
üzere 4 müsa·baka yapmak için şehri
mize gelecektir. 

TAN 
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Halbuki burada geçecek üç 

yıllık ömür için kendını tebrık et
meliydi. Bu evde. kiralandığı bu ko 
cada, bıraktığı evden ve kocadan 
daha iyiydi. Sessiz sessiz konuşan 
(Hsiu - ts Ai) in müşfik ve iyi bir 
a.dam olduğunda şüphe yoktu. Bol 
bol çene çalan karısı bile umulma
dık şekilde nazik ve hoş görünü
yordu. Ona kocasiyle ta ilk mesut 
ve güzel günlerden o güne kadar 
geçen otuz senelik evlilık hayatını 
anlattı. 

O n beş, on altı yıl önce bir oğ 
lan çocuk doğurmuş. Ken

di anlatışına göre, çok güzel ve a
kıllı bir çocukmuş. Zavallı on ay
lıkken çiçekten ölmüş. Bir daha da 
çocukları olmamış. Kocasının bir 
metres tutmasını çoktan beri isti
yormuş amma, "Hsiu. ts Ai,, karı
sını çuk sevdiğinden mi, metresten 
hoşlanmadığından mı, nedense şiın 
diye kadar bunu 
yapmamış. Saf 
yürekli genç ka
dın bunları din
lerken hazan ne· 
şeleniyor, bazan 

KÖLE ANA 
mahzunlaşıyor, bazan ferahlıyor, 
sonra yeniden yeise kapılıyordu. Ev 
sahibi kadın, en sonra kendinden 
bek~edikleri şeyden bahis açtı. Genç 
kadın kızardı. O bürü: 

"Sen birkaç çocuk yetiştirmiş
sin. Bunları nasıl olsa bilirsin. Hem 
de eminim benden daha iyi." dedi 
ve genç anneden ayrıldı .. 

O akşam (Hsiu - ts Ai) de, şilp
hesiz yarı öğünmek, yarı hoş gö
rtinınek maksadile ona evlerine da 
ir birçok şeyler anlattı. Genç ka
dın kırmızı, tahta bir konsolun ya 

nında oturuyor, kendi evinde hiç 
görmediği bu güzel şeye hayran 
hayran bakıyordu .. Hsiu - ts Ai ge 
lip önünde oturdu. "Adın ne?" di
ye sordu. 

Kadın ne güldü, ne de cevap ver 
eli. Kalkıp yatağa doğru yürüdü. 
Adam da arkasından geldi ve gü
lerek sordu: 

"Uta.mvn~ mmınn 'l Kocam düşü
nüyorsun ha? Şimdi kocsın h"nım,, 
Ses t.atlıydı. Eüni uzatıp kadlnl ko 
!undan çekti. "Uzülme. Samrnp sen 
çocuğunu da düşünüyorsun amma:' 

Sözünü tamamlaımadı .. Yeniden 
bir kahkaha atarak soyunmrya baş 
ladı. Genç kadın dışarıda zevcenin 
birine inkisar ettiğini duydu. Ki
me?. anlıyamadr. Belki aşçıya .. Bel 
ki de ona.. Kime olursa olsun se
bep herhalde kendisi olmuştu. Hsi
u ts Ai yataktan seslendi. "Gel, u
yu! O her vakit böyledir." 

G Unie~ biribiri ardından geçip 
g 1diyordu. Eski yuvasının 

hayali gittikçe uzaklaşırken, yeni
si genç kadına her gün biraz daha 
yaklaşıyor, sıcaklaşıyordu. Yine ba 
zan Bahararmağanınrn ağladığını 
duyar gibi oluyordu. Birkaç kere 
de onu rüyasında gördü. Fakat bu 

rüyalar gittikçe müphemleşiyor
du. Yeni evdeki vazifeleri de art
tıkça artmıştı. Zevcenin çok ves
veseli bir kadın olduğunu öğren-

mişti. Görünüşte çok cömert olan 
bu kadının hakikatte kıskançlığına 

son yoktu. işi gücü kocasının yeni 
kadına karşı aldığı vaziyeti kolla 
mak oluyordu. Hsiu - ts Ai eve dön 
düğü vakit önce öbür kadrola görü 
şürse mutlaka ona bir hediye getir 
mesinden kuşkulanıyordu. Hemen o 
akşam kocasını odasına çağırıp 
hiddetli bir nutuk veriyordu: "Bu 
tlll.ri L"I,..,_! l...:!-..!!1 - 't• • n ....... 

başın unuttun galiba!" Gün geçmi-
yordu ki buna benzer sözler duyul
masın. Bunun için genç kadın Hsiu 

ts Ai eve geldiği zaman yalnızsa he
men ortadan kaybo!uyordu .. Yanın 
da ihtiyar kadın olduğu zamanlar 
da Hsiu . ts Ai'den uzakta durma
yı muvafık buluyordu .. Çünkü: zev 
ce - elinden geldiği kadar tabii gö
rünmes;ne rağmen. böyle yapmasa 
ona çok sinirleniyordu .. Gitgide e
vin bütün yükü sanki bir hizmetçi 
imiş gibi genç kadının omuzlarına 
yüklendi. Zavallı çok defa zevcenin 
çamaşırlarını bile kendi eliyle yıkı 

yordu Buna ihtiyar kadın güya~ · 
"Niye benim çamaşırlarımı sen 

yıkıyorsun ? Seninkilerini bile çama 
şrrcıya vermelisin." diye itiraz edi 
yordu. 

A z sonra da: "Kardeş, git te 
şu domuzlara bır bak. Niye 

o kadar gürültü ediyorlar. Belki yi 
yecekleri az. Hizmetçi kadın onla
ra bakmıya razı olmuyor." diye ye 
ni bir emir veriyordu. 

Sek.iz ay sonra, kış ortasında, 

genç kadının iştihasmda bir deği

şiklik oldu .. Artık prinç yemek is

temiyor, yalnız taze şehriye ile pa 
tatesten hoşlanıyordu. Bunları da 
birkaç kere yer yemez bıktı. Çok 
yiyince çıkarıyordu.. Altıncı ayda 
canı erikle taze yem.iş peltesi iste 
miye başladı. Fakat kış ortasında 
bunları bulmak kabil miydi? Hsiu. 
ts Ai bütün bunların delalet ettiği 
şeyi biliyor ve sevinçle gülümsü
yordu. Almak imkanı olan herşeyi 
alıp ona getiriyordu. Portakalları
nı seçmek için bizzat çarşıya gidi· 
yor, ona altın renkli portakallar ıs
marlıyordu. Büyük balkonda bir a
şağı bir yukarı gezinirken kendi 

füinffinır • .!f.lW.~ttnW.}.si.tı>mivPrPöi .,""' 
Bir defa genç kadının yılba

şı çöreğinin ununu öğütmek 

ıçın hizmetçiye yardım etti • 
ğini gördü. Daha ilti ölçek öğütme 
den yanma çağırdı: ''Dinlen biraz. 
Uşak öiH.it~iin. Hepsi de o çörekten 
yiyecekler." 

(Arkası var) 

• 
(Bu Çiı0 hikaşesini dört gün içfa 

ilan etmiştik. Fakat çok cazip bul
duğumuz için tamamen neşretmiye 
karar verdiık. Bu sebeple birkaç 
gün daha devam edt>Cektir.) 

Yazan: 
ALI RIZA SEYFi m Ak DENiZ KAPLANLAR/ - No. 12 Ressamı: 

MUNlF FEHİM 

Türkler, içinde Turgut Reisin ve Tanrının adlan bolca geçen karışık 
naralar atıyor ve her bağırışta sanki yeniden kuvvetlenıtniş, güçlenmiş 
gıbi ileriye hamle ediyorlardı. İspanyollar dtişe kalka tekrar gemilerine 
doğru sürülmeğe başlamışlardı. Bundan başka iki geminin çanaklıkla
rından . çarmıhlarından el huinbereleri yağıyor; ok, tüfek, tabanca atı
lıyordıı. Gemiye girmeğe kalkanların ba~ma ağır demirler, çiviler,,ağaç
Jar, seren parçalan yağmaktan geri kalmıyordu. Bir yandan dövüş, böy
le bütün şiddetile devam ederken, diğer ta.raftan da iki tarafın borda 
topçuları çalrşmaktan geri kalmıyor, biribirlerinin bordasına sürünecek 
kadar yakın olan toplarile teknelerini delik deşik ediyorlardı. 

Ortalığı, kulakları sağırlatan bir uğultu, bir haykmş, pafüyış fırtı
nası sarmış, barut dtLmanları gözleri görmez etmişti. !ki gemi de dur
madan alev, lav fışkıran iki yanardağını andırıyor, atılan toplarla baş
tan aşağıya srsılıyorlrdı. Top e.mbarlarmdaki korsanlar bu dar yerde 
hüküm süren cehennem sıcağında adeta çırılçıplak soyunmuş boyuna 
top doldurup namlu temizliyorlardı. 

Bu tüyler ürpertici boğuşma, hemen bir saat kadar sürdü. Diğer taraf
tan da kollar yorulmağa başlıyor, soluklar tutulur gibi oluyordu. Esen 

rüzgar, arasıra etrafı saran barut dumanlarını dağıttıkça, lspanyol kalyo
nunun krç üstünde parlak zırhlı elbiseli kalyon kumandanı görülüyordu. 

Bu, asil yüzlü, genç bir şövalye idi. Bir harp Tanrısı gibi adamlannm 
hiçbir hareketini gözden kaçırmadan her şeye hakim oluyordu. İspanyol 
askerleri onun cesaret verici gözlerine bakarak soyunuyor, coşkun bir 
surette dövüşün kucağına atılıyorlardı. Savaş bütün azgrnlığile sürüyor
du. Türk gemisine giren İspanyolların yandan fazlası kınlm.ış, bir ku~ımı 
da açıkça kaçmağa koyulmuştu. Deli Bayram Reis, karşı taraf ateşin;n 
hafiflemeğe başladığını görünce bir sıçrayışta mizana direği çarmıhla· 
rına tırmandı ve top dumanlan arasından düşman gemisinin içine bak
tı. Güvertede sağlam bir tek kişi kalmamış gibiydi. Yalnız kuımandan 
hala bir heykel azametile olduğu yerde duruyordu. (Arkası varl 
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• ratıt.elbalıirler, Bil 
yük Barpt.e oldu
ğu gabi, istikbal 
harbinde de çok 
mWılm bir deıalz si 
lilu olmak va.dye
tlndedir. Akdeniz 
deki ko1'8&11 deniz
altı gemisinin mey 
dana getirdiği fa-
clalarm., beynelnd-
lel havayı nasd ıka.. 
nştırdığmı ço« lyf 
blllyor ve ba hi.
dlselerln mWılm a
kisleri bili. devam 
ediyor • . , ___ ,,, 

Denizaltı Gemileri 
Yarınki Harpte 

Neler Yapacak? 
~ Bundan yetanif yıl önce Jules 

Veme adlı bir Fran8IZ mu
harriri. o ane kadar kfmeenin. ha
tırda.ıı geçirmediği bir meseleyi ele • 

lngiJU. ılona,,,......na m~; 
büyük bir tahtelbahir • 

alarak, tacmdan, tahtında.ıı olmUf 
Nem.o adlı bir Hint Prenıline koc& 

bir denizaltı gemisi ini& ettirmiş ':9 
Nautilus adındaki bu gemiyle deııiS 
altlarında uzun seferler yaptırtmış 
tı. Julee Verne, beUti de bu eserile 
ne fenne, ne de edebiyata birfeY 
katmamıştı.Fakatdalmayeniyeko 
tan. dalına esrarengizi arayan in- • 

sa.ıı göz11 muhayyilesine m~~~k 
ki yeni bir ufuk açmJl1:L Bugilnun 
tacmı tahtını kaybetmit prensim 

ve htıkUmdarlan artJk denizaltların 
da ömür sürmüyor, daha ziyade el
lerindeki awçlarmdaki para ile se
fih bir ömtır y&f&ID&yI tercih edi

yorlar. 
Fakat o zaman için yeni bir ufuk 
~ bir hayal olan tahtelbabirler. 

~~~ -,,,,..~ ._ ~:::-. 

bugün son derecede müteki.ınil bi· ~ .. _.....:::;....___.~~-.....,...,~~~,,.'--· .... ·· 
rer llillh haline pımı. bulana,or 
ve eon gUnlerde iHJıaQUmttz gibi, 
korsanlık halinde, hakikaten milca 
delesi güç birer kuvvet teşkil edi-
yorlar .. 

Denizaltı lıorsanlıldanmn 

T ahtelbahir konanhklannm 
kısa bir tarihçesini yapmı

ya kalkal'Bak bu çetit haydutluğun 
pek te yeni bir it olmadığını görü
rüz. Harp yıllarında Almanya, mut 
tefiklerin Akdenime rahatlarmı ka 
çmnak için Uç tahtelbahrini bu su
lara göndermişti. Bunlar arasmda 

U - 35 denizaltısmm kumandanhğı
m yapan Arnold Yon Pemere, elin-
deki bugün için çok iptidai ola.ıı 1.- 5on kofsanlıklar, bunlarm ilk 
Jeti harlkull.de bir maharetle kullan önce ispanya hilldimetine 
mış ve yalmz brıema 400 bin ton veya lsilerine ait tahtelbahirler ta 
miktarında gemi batınıştır. U 39 un rafmda.ıı yapıldığı düşüncesine kuv-

kumandanhğmı yapan Fortma.ıım ise -----,------
ceman 380 bin tonluk gemi batırdı- j a L • 1 
luu iddia eder. U- 38 de 300 bin ton Diyarbekirde IUlldeler 1 
lQ gemiyi su dibine indirmiştir. 
Bu denizaltı gemileri, bUttın ipti
dailiklerine rağmen aylarca üslerin 
den uzakta barmabtlmişler, kendile 
rine taze içecek ve yiyeceği de ba-

tırdıktan gemileri evvelden soymak 
anıreWe temin etmişlerdir. Bu kor
aanlıklar sırasında dünya denizle
rinde gezmekte olan 6 milyon ton
luk gemiden hiç değilae 1,5 milyo-

nu. yani dörtte biri tahtelbahirlel' 

tarafından batınlmıştı ki, bunun da 
eaa.811 istatistiklere nazaran ancak 

800 bin tonu AkdeDiz sularına gö
ınUimüştü. 

ll~hal tahtelbalairler lıime ait? 

•• spanya harbi dolaymile ve ef 
ki.rı umumiyece bu harbe 

bağlı olduğu kabul edilen korsanlık 
lara gelince, herteyden evvel şunu 
•öylemek icap eder: Bunların han
gi mi lete ait oldukları kadar, Is- • 
Panya harbile allkr.dar olup oLı:pa.- DiyarbeJdr, (TAN) - Diyarbekir, 

birçok laym.eW tarih eserleri ile do-d.ıkıarmı tayin de 90k güçtür. De

llizaltı gemileri, torpitolar, zırhlı
lar gibi değildir. Hemen hepsi su 

)'ilzünde pek az bir aa.tıh gösterir ve 
biribirlerine c;ok benzerler. Her de
llizaıtt gemtainln su yüzUnde bulu-

ludur. Buraya gelen yabancılar, bu!

bideler karşısında hayret ve takdirle
rini saklıyamıyorlar. Yukarki resım, 
yüksek sanat kıymeti bulunan Ulu· 

camiin bir cephesini gösteriyor. 

vet vermişti. Halbuki, hakiki vazi
yet, bilinmemekle beraber ispanya
nın 12 tahtelbahiri olduğu ve bun
larm hepsinin hükfunetçiler elinde 
bulunduğu muhakkaktır. ispanya 
hilkftmeti bu tahtelbahirleri kulla
namamaktadır. Çünkü tahtelbahir

lere 18.zıın olan kumandanlar ve mü 
rettebat yoktur. Bir tahtelbahiri 
kullanmak, bir gambotu kullanmak 

gibi değildir. Birçok esas malftma
ta ve uzun bir tahsil ve tecıiibeye 
lüzum gösterir. Tahtelbahir kuman 
dan ve .mürettebatı asiler tarafın
da varsa da; onlarda da gemi yok
tu Şu halde bu koın.nlıklar kimin 
tarafından yapılıyordu? En akla ya 

km hal çaresi olarak, ademi müda
~~leye rağmen meçhul bir devletin 
asılere tahtelbahir sattığını kabul 

etmek llzım geliyordu ki efkln u
mumiyedeki kanaat te bu ihtimali 
kuvvetlendirir mahiyettedir. 

T ahtelbahirlere . kar,. ailahlta: 

B ugilnün tali tel bahirleri, bü
yük harp tahtelbahirlerin

den daha çok mllteki.ınild.irler. o 
zamanlar bir tahtelbahirin su yü
zündeki sürati 12 mil kadarken bu 

gUnkti tahtelbahirler içinde 20 mil 
hızla gidenleri va.Tclir. O zamanın 
tahtelbahir toplan büyük bir tesire 
malik değillerken bugünün tahtel
bahirlerinde daha tesirli ve büyük 

çapta toplar mevcuttur. Biltiln bun 
!ardan başka, bugünün tahtelbahir
leri daha büyüktürler. Aynca bu
gUnUn tahtelbahirlerinin elli sani
yede suya dalacaklan da. bilinirse, 
denizaltı geımilerile mücadelenin ne 
güç birşey olduğu meydalla. çıkar. 
J"akat buna mukabil, t&hteıbahirle
re karşı kullanıla.ıı sili.hlar da bu
gün daha müessir ve daha mUte-

klmil bir hale gelmlştir. Tahtelba
hirlerle mücadelede evvela seri 
harp gemileri, tayyare ve ağır zırh· 
lılar akla gelebilir. Bilhassa tayY&

reler hava bozuk ohnadığl takdirde 
suyun içinde on metre derinlikte du 
ran veya ilerileyen bir tahtelbahiri 

görebilmektedirler. Bir tana.re• 
böyle bir tahtelbahiri gördUğil sa-
man Adi bomba kullanmaz ve su i
çinde elli metre derinlikte Pile pat
lıyarak 300 hatta 400 metre,e kar 
dar genişliyen bir tesir daireSi olaıi 
su bombalan atar. Bu bombalar, 
tahtelbahirlerin en korkunç dtlt
manlandrr. 

Harbi umumtde, "tuzak geınile
ri., adı verilen bu nevi gemiler de 

kullanılmıştı, ki burilar teblikesil 
§ileplerdi. Tahtelbahir emniyetle su 
yiiztıne çıktığı ve gemileri topla ba 
tırmak için yakıa,tığı zaman. ansı- -
zm bu §ileplel'İll güvertelerine giz
lenmiş olan piyade toplan faaliyete 

geçer ve tahtelbahiri gülle yaimU· 
runa tutarlardı. Fak.,.t tahtelbahir 
kumandanlan az zamanda bU ~ 
ye karşı da tedbir İ.lınif ve daha ih 
tiyatk&r ohnuttular. Bu yUzdeD bil
tUn harp içerisinde tuzak gemileri 
vasıtasile ancak 9 tahtelbahir batı
nlabilmişti. 

Şimdi Akdenizde muav.aım bir 
karakol şebekesi kurulmut ve bu te 
sistenberi de koraanlıklarm ardı ar
kası kesihni' bulunuyor. But aca
ba uzun zaman sürecek mi?. Yoksa 
arada bir şayialan çıkan meçhul 
tahtelbah rler yine meydana çıka· 
rak ortalığa dehşet mi saıacakfar?. 
Bütün bunların cevabını zaırıana ~ 
bırakınak mecburtyettndeyis. 

RESiMLERLE YUNANIST AN 

Boı;iln. harabe ltallnde olan met lau Akropol, her glln yUzleree merak lı tarafmdan hayranlıkla ~. 

~tl...ıa Ahııl...t binaına cepheden iakış .• 
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1 EKONOM 1 1 Kur t uluş Savaşznda 
Stoklar Deniz Kahramanları -'-4zaldı ..................................................................................... 

Zeytinler 
Asılanacak 

1 

Köylüye Aıı Usulü de 
Koca Gemi içindekilerle Tiftik 

Hafta 
Piyasası, Bu 
Canlanacak Birlikte :Bizim Olmuştu öğretilecek 

Yurdun muhtelif mmt&kalarmda 
yeti§mi§ &fl8IZ milyonlarca yabani 

(Mllll ll&VBf gUnleriade Baslal'
dan ahlllmm Ud köçlk motör gam 
bot, Novol'081akl Umumda tamir 
edlllrkell, Umuda banıllet ballllde 
buhumı ... aclm4ald Yaua 
vapuıuaa yakalamıya karar ffl'i
yorlar .llotörler taml recllllp engl· 
ne açılıyor, tosa bir mtlddet 90DJ'a 
da Enoels ı.tubula hareket edl· 
yorlar. llotörler tamir eclUlp flllP• 
gambotlar, gemiyi top &teliYle tev 
klf ediyorlar. 811 .............. ma
eeruoua llOll Jmmmı da bagöa o-

kayamğ&l 

K
ırk yedi milimetrelik top ~ 
cenin zulmetini yutan bir 

uğultu ile dllşmana ilk mermiyi 
yolladı. Namluda pariıyan kor~Ç 
alev ve geminin on metre ilerlsiD
de minare boyu ytıkaelen au etıtu-
nu dilfman vapurunu derhal dur
durdu. Yolcular ve mürettebat 
kendileriııbı yolunu keaenlerin 
Türk denizcileri olduklanDI heıaıe.G 
anl&lllJllardı. Zira biru IODl'8. Eno
ais'in güvertesinde (teslim) &ada
lan yttkaellyordu. bd numaralı mo
tör aelds mil açıktan monla ma
kine lnzasmı giderdittni ve llO~ 
Btlratle gelmekte oldupnu blldirir-
yordu. 

Nihayet o da azhnklr artadatı· 
na yeti§ti ve vulfeslni tellldd ~ 
ti. tık it olarak her Ud motör gam
bottan bet aillblı uker aynldı ve 
bunlar Batum lllvarlal Bay tzze
tiııln kumandasmda Enoeis'e geçi· 
rildi. Artık 1100 ton cesametinde
ki koca vapur TtlrJderiıı eline geç
mişti. Gemide, yoıcmır da dahil 

-obn&k..Qam; ~san var 
eh. Halbuki her m ıifcfPrOn mn
rettebatı ancak Jedl Slti idi. 

Enoeia, zaptedlldikten IODl'a ilk 
it teJaizini muhafazaya almak ol
du. Zira o tarihlerde dtlfman harp 
gemileri KaradeniF.de cirit oynu· 
yorlardJ. Kllçllk bir dlkkatatzlik 
hem eairin elden gitmesini ve hem 
de motörlerimlrıe zamansız bir mu
harebe mecburiyeti doğururdu. Ef
rat gemiye bırakıldıktan sonra mo
törler derhal Ud yllp.er metre açıl
dılar ve yer aldılar. Akli takdirde 
Enoeia'ten bomba atılabilirdi. Türk 
ll&hillerine daha pek çok yol var
dı; onun için bemlni ilttiaatla kul
lanmak icap ediyordu. 2 numaralı 
lllotör, pminin yedetfne almdı, di
feri açıkta muvafık blr mevki in
tihap etti. Kafile altı mil lilratle 
Batum rotumı aldı. 

A nA8Ize& bUtiln bir gece geç
ti, ve nihayet ortalık a

tardı. Yolcular vakaıım kahraman • 
1anm pek merak etmitlerdi. Sa
bah olur olmu gtlverteye UtilftU
ler ve &ılerine çıkan teknelerin 
Dılnlmfnj ild motör oldulunu gö
l'lbıce hayretlere dtlftlller. Saat se
ldaıde motör gambotlar yer değif
tirdner ve mllfterebn ayni rota 
tlzerinde 1eyre devam ettiler. 

BugU.n biraz rlbglr vardı. Gece
deııberi ·devam eden bulutlu hava, 
daha çok koyulqtDiftı. Gllneı a
l'aaıra görUnUyordu. Yirmi mil aU
l'a.t Yapan bir motörlln alb mille 
lleYri ne kadar mtlfldlldllr ! 1,te nö 
~!d ınotar gambot. Enome uya
Vl!IDek için bu mUtktlllta katlanı-
1ol'du. 

ZaptediJen dtıeman gemisiııbı ::1'tellt yerlerinde nöbet alan as-
lerlnılZ de yolcu1an ve mtıret-

::::: teeeııi ediyorlardı. HWAaa 
,..._ bunlar sörUlecek birer man
--. idi. o gUn de seçti. Akpm !:8 IDotörler bir vardiya deiilf
lrru daha Y&ptılar; ve gece hamh-

lbıaı ettiler. Rtbglr gitgide 
~· Uylruau ve yorgun vtt
ıa. • timdi de çıbgelecek fırtı. 

~- utra.mak m:cburiyetind8 

""~bir pce daha pçti. IDr
- 8llJa1ı tan yeri .pnrbn ar

Batmn &a1erine plmil bahmU• 

l zeytin ağacmm iyi clna zeytini ~le a- Tiftik ve yapajı üzerinde itler açılmıya batlaautbr. Ankara 
Şilanmaaı için htt~etçe tedbirler mensucat fabriluı kiloeu 89 lmruftan yüzde 85 randımanlı 150 
almmlftlr Zeytin mmtakalanmızda bin kilo Anadolu malı yapajı almlfbr. AJ11CA kiloeu 57 • 58 Jm. 

ı malıaul v~ &!filı zeytlnlerimizin ... __ d l i )--~ 450 L-• 1 • 
miktan 26 milyonu geçmektedir. A- l"Uf~ ~ 0 u yapa 1 anuuan uuJa aab mqtır. Pı:yaunın 

ytin alaçlarmm miktan da ~ı:yeti ·•ilamdır. 
~;on kadardD"· Yirmi alb milyon Fransızlar yapağılanmıza mfltteri ,-
zeytin afacmdan oıta hesapla 225 • olduklarmdan Fraıımı trangmm iyi· K l 
250 bin ton arumda randıman alın- lepıiye yUz tutmam dolaymiyle yapa ırmacı ar 
makta oldujuna göre, bu miktar zey ğı sabflarmda daha fazla canhldr B 
tinden 10 milyon lira kıymetinde 2•- bekleniyor. Şu günlerde tiftik u.. oyuna Bu adan 
25 bin ton kadar yemeklı"k iyi zeytin rinde pek mtlııim iller olmamretır. ~ ~ 
yağı ve 5-10 bin ton kadar da sabun Alıcılar sadece muhtelif malların fi- 1 o pi uyarlar 
luk yağ çıtanlmaktadır· Yağ zeyti- yatlarmda sondaj yapıyorlar. . 
Dinden bafkac& alman salamuralık Şehrimbde bulunan tiftik stokıı Diln ahire borauma 22 vagon bul 
tane zeytin m.fktarl da yirmi bin tonu bir iki partilik ihracat ~ an day • 1 vagon arpa gelml9 istekli açı-

Milli SaVOfla Karadeniztle zaferden zalere lrofan 
(1) u.e (2) numaralı motör gambotlarımu 

bulmaktadır. cak yetifecek kadardır. lan pyaaa sağlam olarak kapssnmıe-
YurdwDUS için zengin ve iklim iti- Dl1n Kastamonu tlftlklerlnden tır. Ram•zenm yaklqm&11 ~e 

barile inkifafa çok kabiliyetli olan 4920 kilo 136 kunı§tan, Kutamon" ywmıf8k makanıalık, beyaz ve çörek 
ytincilıgtnıtsin ileri götttruımesi mallan 3624 kile;, 134 kuruftan, yapa llk unlan hazırbyan kırmacılar bu 

: ihracat maddelerimiz arasinda git. ğılar Çanakkale 4316 kilo 62.20 ku· cini çavdarsız buğdaylan toplamakta" 
tikçe rağbet bulan bu mahsullln dUn- n11tan, Dgm 10 bin kilo 57,50 kul'Uf dırlar. Bu sebeple aon hafta içinde 
ya plyaaaıaruta yayılmuı için yabani tan, Trakya malı 31700 kilo 68 kurut yalnız bu yumueak buğdaylarda 5-10 

tıklan haberi geldi. takat artık İf 
i§ten geçmi§ bulunuyordu. Eno
sis, artık Türklerin malı idi. 

yorlardı. Rastla:ıan Türk kayıkla
rından ve takalardan düşmana da
ir sorgular soruldu; fakat doğru 
dUrUst bir haber alınamadı. O gün 
güneş, simsiyah bulutların arka-
11Ddan hiç çıkmadı. Büyük, ölil 
denizler vardı. 

zeytinlerin her sene qılanmuı ka - tan, Antalya malı 20 bin kilo 59 ku- para kadar ytlkaeklik görülmüttllr. 

T rabzonda esir vapurun ve o- rarlqmıfbr· Aeı leleri icin her ıev· ruetan, Aqehir malı 10 bin kilo 57,5 YumUfl.klar 5.25-6,16, Polatlılar 
nu yakalıyan kahraman tin mmtakMJDda bu itle uğrqacak kuruetan sablmıştır. 6,27,lS, sertler 5.25-5,35 arumda a-

motörlerin kal"fI}anm&BI pek par - ziraat muaWınleri tayin edilecek ve F aalya 6ollafh tııımetır. Arpalarda az yükselme ol • 
Bir numaralı motör ileriye fırla

yıp bir keşif yaptı; ve bir saat 
sonra döndü. Trabzon nakliyab 
bahriye komutanı gördüğü ıtızwn 
tı.zerine HOPA rotasmm verilme
sini emretti. 

lak oldu. Gemide bulunaı. 150,000 köylUye afi usulleri de öğretilerek Bir haftaaanoen zaruı.., piyaıasma mut ve 4,02-4,07,5 kuruştan verilmlf 
liralık muhtelif eşya çıkanlarak her yerde yabani zeytinler aplattm- bol fasulya gelmektedir. Havalarm tir. Çavdar 4,15 kUfUfa yUkselmlt • 
gümrük ambanna teslim edildi. lacakta· DeVlete, vakıfa, köy balkı- soğuması kuru faaulya satıtiarma te tir. Suaam 15,20, muıır 4,04, kuaeml 
Yolcular arasmda bir Sovyet ko- na ait olanlarla benber ~hasa ait sir etmiştir. Adapazarmdan getirilen 7,32 kuruetan satı1mıttır. 
miseri vardı: Trabzon dan latan bu olan seytinliklerin de &fllattmlması temiz iri ve ekstra battal denilen fa. 
la gönderildi. Hele Alber isminde- için aıınan t~birler ıarasmda devl~t sulyalar toptan l5 _ l6, Sellnik fa- Al'hn Fiyatlan 
ki bir Italyan maliyecisi: malı seytinliklerini &flllYanlara zeytın sulyası 12 _ 13 ku .. n•tan horoz fa. 

şimdi her ild motö'r mUstakil- Balina balı~· iki ı-n .. nı. ı ld k A -- &''" au,. ..... yu- ba)uDı t8'ki1Atmm aoı anmı, o u - sulyası 11 _ l2 kuruitaD satılmış- Neden Yiikselcl len seyrediyorlardı. iki kah- nuı balığı kaptılar! lan tasdik edildikten sonra aşılı. yan- tır. F' ·deniz mmtakumdan gelen 
raman tekne ile esir Enosis vapu- Di hayret edi rd allin yUk illki ye yo u. lara mah · en bU m ye me- tombu. fuulyalar 9-10 ....,,_......... Altın fi·-•1---'• .on -n .. 1erde 1-2 
ru yeni rotayı aldılar. Bulutlar En · · akal ka .1 larak te ... '"....,"'" J'--~ al&&M 

osısın y anması ve her ee- murunwı. ran e paras.ız o . v. r .. -·-ba ve Trakyadan da mal gel- ........... ,__ ... __ ..... -...ıme olmu..+ur. Bu 
gittikçe alçaldı, ve ıiddetli bir ba- k ı ktir B ~- -- .... ,._. J'""--- "" ye rağmen muvaffakıyetle sabllle- zi edilere tapusu ven ece • u mektedlr Piyasamız geçen sene gibi 
tI karayel esmiye bqladı. Gecele- rimize kadar getirilmesi hakikaten mtlhim ite ait bir talimatname yapı- Alman~ fuulya çekeceğini llmlt :r"belme ptyuada Ttir~ parasını dU. 
yln çıkmaaı beklenen fırtma, ıim- lacaktır . tUrmek için yapılmıe bır hareketin 
di kendisini g&rterlyerdurOentzler mucir.edtr. DOşlnmek 11mmdır ld • etmekteclir. neticesi olmaktan uzaktır. Altın ı.. 
~ btıytldtl ve korkun'} bir bu iti bir avuç Türk denizcisi ba - mevvUcü,borsa dıfmdaki allf ftrjff 
hal &1mıya bctl·+ Motörleı' bazan ıardılar. Dütman gemisinde bulu- Borsadaki Muameleler Y••al•t•• 1 l~r )aihcbr. Son cnnıenıe köyHhılln mah 
0 kadar gömWllyorlardı ki ne ar- nan on misli adam isteselerdi ıe.- Dl1n bonamır.da ehemmiyetli mua Y~ Drtllat Veklleti, Yu- Rltllll atarak eBne geçen para n. 
tık görülmiye bqlıyan kara, ve lim olmazlardı. ÇUnkU onlarda da meleler oJmamıttJr. Uniturk 13 50 li· nan mcırlermın istenilen yere eerbeet altın aldJtı g6rUlmftttllr. Bu yllr.den 
ne de esir gemi belli oluyordu. A- radan a.;Ilnut ve 13,55 lirada k~pan- çe ihraç edilmesine mtllaıde vermif- alpi~•mm:lın Anadoluya bir hayli 

Çık bir denir.de kUçUctık bir motör elbet ılllh vardı. O halde elde edl· tir wu g&ıderllmiftir Bu ylllr ı ı 
d ı.... len netice Tllrk den;• .. n-....ı-ı.. yal· mıttlr· Allan çimentosu 11,10 liraya . '-•il: ı.....ı.. ·•Muuen D 

ile fırtınaya tutulmanın e~ti -... ern&AM dilfmllttilr. Londradan frank hakkın ~aca aeuuul yoktur. 
herkesçe takdir olunur. Bu itiba~- nız azim ve ceearetleri marsuJll- da telgraf almamamııtır. Yalms Pa- Gönclerllecek Cevkler 

De_.r ve Hurclalan la motör gaınbotlann ° gUn esır dür. Bu vaka Garp milletlerinden ril bonıuı bir ıterllnl 146,151 frank Bulgarı.tamn Çaribnd 70luyla Al 
bir dtlem&n gemislle yollarma de- birinde olsaydı, belki de umumi ta göetermi!ftir. Bir İngiliz liralJ 824-627 manyaya ,...ııoü ftrk ceYlmleri- :tnstıteeae beynelmllel demir, huıı 
vamı btlytik bir kabiliyet ve mu- rihlerlne geçerdL kuraftur· Din nakliyatında almacalr navlundan da demir ve kmntı ve döldlnttl \'Ul. 
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Aziz Misafirimiz Ankarada 
(Başı 1 inciıle) 

İstasyon binası ve istasyon cad<le
sı, dost devlet reisinin ikametlerine 
tahsis edilen Ankarapalas oteli civa
n Türk ve Yunan bayraklariyle süs
lenmiş, istasyon iç ve dışında, otel ö
nünde toplanan kalabalık bir halk 
kütlesi sayın misafirim.izi hararetle 
alkışlamıştır. 

Ekselans General lrietaksasin refi
l<alarrna buketler takdim edilmiştir. 

Reisi iki Hukumet 
Arasında Dun Gece 
Söylenen Nutuklar 

Aziz misafir, refikası, malyeti er
kanı otomobillerle ikametlerine tah
sis edilen Ankarapalas oteline gitmiş
lerdir. 

Çankayada 
Muhterem misafirimiz otelde 'bir 

müddet istirahatten sonra, saat 11 de 
Riyaseticümbur köşküne giderek def 
teri mahS'Usu imza etmişlerdir. Ekse
lans General Metaksas Yunan sefiri 
ile birlikte öğleden evvel Hariciye Ve 
kiUni, Genel Kurmay Başkanı :}fare
şal Fevzi Çakmağı ve Başvekil Veki
li Celfil Bayarı ziyaret etmiştir. Hari
ciye Vekili doktor Tevfik Rüştü A
ras, Genel Kurmay Başkanı Mareşal 
Fevzi Çakmak ve Başvekil vekili Ce
lal Bayar, misafirimiJ.e mukabil ziya
retlerde buluınmuşlardır. 

Bayan Metaksaa 
Bayan Metaksas ta öğleden evvel 

Bayan Celal Bayan ve Bayan Fevzi 
Çakmağı ziyaret etmiş ve bu ziya.ret 
ler de Bayan Celal Bayar ve Bayan 
Fevzi Çakmak tarafından iade edil -
miştir. 

Muhterem misafirimiz öğle yeme
ğini hususi olarak Ycunan elçiliğin -
de yemişlerdir. 

Gece ziyafeti 
Öğleden sonra Başvekil ekselans 

General Metaksas saat 15,30 da Bü
yük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik 
Rendayı ziyaret etmiş ve Abdülhalik 
Renda bu ziyareti iade eylemiştir. 

Bu akşam saat 20,30 da Ba.şveki
let vekili Celal Bayar ve refikası ta
rafından misafir Başvekil ile Madam 
Metaksas şererıne Anlrarapalas ote
linde bir akşam yemeği verilmiş, ye
meği saat 22,30 da başlıyan bir ka -
bul resmi takip etmiştir. 

Misafirimiz Atatürk tarafından 
kabul edildiler 

Ankara, 19 (A.A.) - Elen Başve
kili ekselans Metaksas ,şerefine bu 
akşam verilen büyük ziyafette, Baş
vekil vekili Celal Bayar, aşağıdaki 

nutku söylemiştir: 
Bay Başvekil, 
Majeste Elenler kralı hükumetinin 

mümtaz reisine, derin bir memnuni
yetle hoş geldiniz der ve şahıslarında 
dost ve müttefik asil Ele:ı. milletini 
selamlarım. 

Topraklar.rımıza girdiğiniz dakika
dan itibaren, Türkiyeye yaptığınız bu 
muhabbetkar ziyaretin istisnasız her 
keste uyandırdığı derin sevinci ek!'.'-e
li.nsmız herhalde müşahede -etmiş -
!erdir. O ziyareti ki, Türk milleti ve 
Cümhuriyet Hükümeti, yalnız tam 
bir hissiyat ve kalp beraberliği üze-
rine değil fakat ayni zamanda fikir 
beraberliği ve karşılıklı menfaatle
rin iyi idraki üzerine müesses bulu
nan sarsılmaz Türk - Elen dostlu
ğunun yeni bir tezahürii olarak kar
şılar. 

Esasen milletler arasında, müşte
rek bir ideal istihdaf eden menfaat
ler ve ayni fikirler üzerine ibtina 
eden bir dostluktan daha sağ· am bil' 
dostluk tasavvur olunamaz. 

insaniyet üzerine vahim endişele
rin çökmüş olduğu ve daha iyi bir 
istikbal icin yapılan teşebbüslerin 
neticesii gayretler halinde dağıldığı 
bir zamanda milletlerimiz arasında 
sarsıknaz bir dostluğun vücut bul
muş olmasından dolayı hak.kiyle if-

tihar edebiliriz. 
Balkan Antantı dost ve müttefik-

lemizle sıkı bir iş birliği halinde, ih
tiyatkar bir ilerleyişle ikdam ve ce
saretle, fırtmalan ve kanşıklıklan 
ile tanınmış bir mmtakada değişmez 
bir sulh ve emniyet binası kurduk. 

Hemen hemen bütün Balkanları 
kaplıyan bir arazi ve altmış milyon· 
luk bir nüfus kütlesi, bugiln lıütün 
dünyaya, son derece mütecanis ve 
son derece ahenktar bir birlik man
zarası arzetmektcdir. 

Ankara, 19 (Tan muhabirinden) -
Dost ve müttefik Yunanistanın sayın 
Başbakanı General Metaksas bugün 
saat 17 de Büyük Önderimiz Atatürk 
tarafından Çankayada kabul edildi. 
Hariciye Vekilimiz Dr. Tevfik Rüştü 
'.Aras ta bu mülakatta hazır bulunu -
yordu. Eksela.ns Metaksas 2,5 saat 
devam eden bu tarihi mülakattan An
karapalasa döndüğü zaman kendisi
ni Thrlc ve Elen gazetecileri ka.rşıla
d!lar. Kendilerinden Büyük Şefin hu
zurunda geçirdikleri 2,5 saatten ısı..1n 
ra ihtisaslarını rica ettik. General çok 
beşuş bir çehre ve heyecanlı bir ifade 
ile intibalarını bize şu şekilde hüli.s:ı 
ettiler: 

Bu muhteşem başarı, daha iyi bir 
istikbal aramakta bulunan herkese 
bir ;,mtisal nümunesi teşkil edebile
ceği gibi hüsnüniyet ve anlaşma zih
niyetinin milletleri nerelere kadar 
götürebileceğini de gösterir. Bu imti
sal nümunesi, iki millet arasında bil· 
küm süren dostluğun muvafıklığmı 
ve hakikiliğini gösteren yeni bir is
pat daha getirerek Türk ve Elen va
tandaşlarını mutmain edebilir. 

tir. Ekselansınızın bana hitap eden 
ve asil Türk milletinin memleketim 
hakkındaki dostluk hislerinin bir üa-
desi olan sa.mimi sözleri Yunanistan. 
da heyecanlı bir makes bulacaktır. 

Bu sözlere gerek şahsrın .namına ge. 
rek kraliyet hükumeti ve dostluk ve 
ittifak pakb.mıza bağlı olduklarını 
ve ona sarsılmaz bir iman besledik
lerini temin etmekle hissiyatlanna 
sadıkane tercüman olduğuma emin 
bulunduğum bütün vatanda.şlarnn 
namına hararetle teşekkür ederim. 

Güzel memleketinizi ve onun mo-
dern hükU.met merkezini ziyaret et
mek fırsatını bulduğumdan dolayı 
bilhassa bahtiyarım. Çok kısa bir 
zaman içinde Türkiyede elde edilen 
muazzam terakkileri bilmiyor değil
dim. Fakat Türk milletinin mübec
cel bir şef olarak malik bulunmak
la bahtiyar olduğu büyük yaratıcı • 
nın ilham ettiği hamle sayesinde o
nun mümtaz arkadaşlarınm yardı

miyle yapılmakta olan harikulade 
c>.ser karşısında duyduğum hayranlr
ğı ifade için söz bulamıyorum. Yeni 
Türkiyeyi her ziyaret eden. kurucu 
bir işte bütün veriım.ile çalışan kuv
vetli ve kıymetli bir milletin arzet
tiği bu cazip manzara ka r~1'3ında 
mephut kalır. Dütiist ve sadık bir 
müttefik olan Yunanistanın dost 
Türkiyenin bu çok güzel inkişafın -
dan meserret duymakta olduğunu 
söylemiye bilmem lüzum var mıdır? 

Kalplerinden mazinin kinlerini si
lerek onun yerine bir sulh ve kardeş
lik ideali koyan milletlerimiz ara-
smda kurulan Antente Cordiale gün
den güne resanet bulmaktadır. En 
eski ve en aziz arzularımdan birinin 
Türk - Yunan mukarenetinin, can
lı bir hakikate inkılap ettiğini gör
mek, benim için bir siyaset adamı
nın duyabileceği en büyük mcserret
lerden biri olmuştur. 

Müşterek tarihimizde kati bir mer 
hale teşkil eden ittifakımız. harp son 
rası devresinin en ziyade dikkate şa 
yan hadiselerinden biridir ve belki de 
sulbü kendilerine emel edinen millet 

!ere bir misal olarak gösterilebilir. 
Günden güne da.ha sıkılaşan teşriki 

mesaimizin bariz Vasfı olan hulus ve 
açık gözlülük bu sulh eserinin geniş
lemesine müsait havayı yaratmıştır. 
!ttifakımızm bu suretle Balkan An
tantının müjdecisi olduğunu söyliye
biliriz. Menfas.t blrliği ve ayni sulh 
emellerile birleşmiş olan ve birlikleri 
nin manevi kuvveti de işte bunda bu
lunan Balkan Antantının dört milleti, 

"-Dost ve müttefik Türk mil!e
tinin Büyük Şefi tarafından kabul -e
dilmiş olmak ve kendilerine gerek 
şahsımın ve gerek Elen milletinin 
Türk milletine duyduğu saygı ve sı
cak dostluk hislerini ifade etmek frr
satıru bulduğundan dolayı cidden de
rin bir bahtiyarlık duydum." · 

lı:mitten geçerken 
İzmit, 19 (A.A.) - Elen Başveki

li ekselans Metaksas, şehrimizden ge
çerken kendisine yapılan kalpten te
zahürat arasında bilrassa Yunanista
tandan gelmiş olan miı1badil Türkler 
ni.mına söylenen sözler, kendisini çok 
mütehas..<ıis etmiş ve hissiyatını açık 
surette izhar eylemesine vesile ver -
miştir. 

Bütün refah ve saadet unsurları 
arasında en kati.sinin sulh olduğu 
fikri ile mel'lbu bir halde, ibu sulh ve 
anlaşma siyasetine azimle girmiş 

bulunuyoruz. 
Milletlerimizi birib:rine bağlıyan 

lartlmaz rabıtaların inkişafına, oto
ritesinin ve heyec:ınmrn yardımını 

getirmekten hiçbir zaman hali kal
mamış olan ve daha yakınlarda 

Türk ımatbuatı mümessillerine söy -
}ediği güzel sözlerle bu ra bıtalarm 
mahiyetini tebarüz ettiren ekselansı
nız, Ankarayı 'Ziyaretlerile, devamlı 
ve ahenktar bir seyir ile ilerliyen bu 
dostluğun parlak bir safhasını aç
mıştır. 

eskiden da.imi katışıklık ocağı adde -
dilen Balkan yarını adasını Avrupa
run en sulhçü ve -emniyetli mmtaka
larından biri haline getirmiş olduk
larından dolayı iftihar edebilirler. Mil 
Jetlerimizin bundan ummuş oldukları 
şey tamamile gerçekleşmişt•i'. Beyne! 
milel sahada Balkan Antantının dört 
devleti, mütekabil münasebetlerine 
hakim olan itimattan doğan tek bir 
azim ile müteharrik bir kütle halinde 
gözüküyorlar. 

(BAŞMAKALEDEN MABAAT) 

KaJite F ırtıua devam ediy-0r 
G I •"' • (Başı ı incide) de 7 lki,şi bUlunmaktadır. HiOOüdür e n ~ 1 g 1 aletleri, projektörler ve diğer bütUn ve Hasan kaptanın idaresinde bulun-

3' lüzumlu vasıtalar vardır. Evvelki ak- maktadır. 
(Ba§ı :ı incille) 

nün birinde bir diplomaya kavuşmak şam yola çıkan bu müfrezenin dtin Denizden yard1m 
emelinde bulunan talebe jptidadan .a- gece yarısından sonra kaza yerine 
yıklanmalı ve diploma ancak ciddi varması umtiluyordu. 'Müfreze oraya 
bir olgunluk ve kıymetin ifad~si ol- varınca projektörlerle işaret verecek 

kazazedelerin kendilerini sahile dog< 
malıdır. Hiç şüphe yok ki, her mem-
lekette yüksek tahsil esnasında naya ru atmalarını bildirecek sonra da 
tını kazananlar vardır. Fakat bunla~ diğer tahlisiye vasıtalar~ı harekete 
nn hayatlarını kazanmıya ait işlerini getirerek bu zavaJlı vatandaşları dal
Universite faaliyetlerile o şekilde telif galar -·a~ından kurtarıp ıayata ka
etmeleri lazımdır ki, 'tahsilin seviyesi vuşturacaktır. Müfreze 15 tahlisiye 
bundan müteessir olmasın. tayfasından mürekkep olarak kurul-

•• mUtıtur. 

U ç yerde üç tembel taleberı!n Fakat Ba v ki.il t' .. . w. 
. . , § e e ın gosterdıgı 

kendilerınde kabahat araya- 1 mü~fik lıass · tt d w • . . ~ asıye en ogan yardım 
cak yerde muallimlerıne el kaldırım- vazifesi bun 1 k 1 d w 'Jd" .. un a a mış egı ır Ha-
ya curet etmeleri, dissiplin ve kontrol vadan ve denizd d k d · 
h kkmd 'ddi b' h · ti en e azaze e va-a a cı ır assas1yet ve - tandaşlar dnn t db' · 
t·zı·k dır t D'' ·· nı· k a yar e ırlerı alınmış 
ı ı uyan mış ır. uşun en no - ve dün s b ht ·t·b . . . . . . a a an ı ı aren ehemmıyet-

ta şudur: Kendı ken.dılerını ınzıbat le harek t .1 . . e e geçı mıştır. 
altma almak istidadım göstermiyen-
ler, inzıbat ve kontrole muhtaç ol- Tayyare ile 

Şimdiki halde ..kaza yerinde bir .ı.no
tör ve üç kayık kalmıştır. Bunlara 
dün, denizden de yardım imkanları 

aranmış ~e Gemi !Kurtarma Şirketi

nin Hora gemisi, içinde Ingiliz baş

mütehassısı Kapiten Ris te bulundu
ğu halde saat 13 te Boğazdan çıkmış, 
fakat çok gidemeden geri dönmüş -
tür. Gemiden şirkete verilen telsizde 
şunlar yazılıdır : 

"- Boğazdan çıktıktan sonra e
pey mesafe katettik. Şimali §arki rüz 
garları çok kuvvetlidir. Dalgalar çok 
büyüktür. Gitmekte bir fayda gör -
medik, dönüyoruz. Akşama tekrar 
teşebbüs edeceğiz.,. 

duklannı göstermiş olurlar. Haylaz
lık, itaatsizlik meylinde olanlar, içti
mai bir ideal taşımıyanlar, ilk hamle
de ayrılmalı ve liselerde ve yüksek 
mekteplerde boş yere kalabalık et -

Bu tahlisiye gemisi .dün gece tek
rar kaza yerine doğru hareket etmiş
tir. Bu sabah şafakla beraber oraya 

Dün sabah saat sekizde Ye§ilköy varması ve kutarma işine başlaması 
tayyare istasyonundan kalkan bir umuluyor. 

memelidirler. 
Bu düşünce ile bu ders senesinden 

başlıyarak mekteplerimizde çok ı:ııkı 

bir ıstıfa süzgeci kullanılması bek
lenmelidir. Süzgeç o şekilde olacn k
tır ki, çalışmryanlar, bilgiye alaka 
göstenniyenler, kendi kendilerini in
zıbat altına almıyanlar, dürüst ve 
mesuliyetini kavrar bir memur ve 
vatandaş olmak istidadını hareketle
rile ispat etmiyenler iptidadan ayık
lanacak, bir üniversite dip1omasının 
verdiği haklar yalnız ideal ve mesuli
yet sahibi unsurlara, kendini bilenlere 
ve bilgi merak ve tecessüsü ile çalı
şabilenlere hasredilecektir. 

Ahmet Emin YALMAN 
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tayyaremiz, facia mahalline doğru Anlaşıldığına göre. drşarda naya 
uçmuştur. Pilot Hakkı ve Hamdinin çok kuvvetli ve dalgalar t:ok azgın
idaresinde bulunan bu tayyarede bat drr. Istanbula doğru gelmekte olan 
taniyeler, ekmek, peynir, tereyağı kon 1 gemi, dün saat 16 da Kllyos tahlisiye 
yak, zeytin vardı. istasyonundan görülmüş ve mcrke-
Müthiş fırtınaya rağmen, bu kur- ze haber verilJlliştir. 

ta.:ıcı tayyare, felaket yerine doğru 
azımle uçmuş, felaketzedelerin srğın- Beş ölüm daha 
mış oldukları kayalıklar üzerine, i- Fırtınadan doğan korkunç hadisc
çindeki malzemeyi atmıştır. Fakat, 0 _ ler hakkında zaman zaman telgraf -
kuyucularınuz da kolayca tahmin e- lar ,telefon haberleri alıyoruz. Dün, 
derler ki, bu iş pek kolay olmamıştır. Kefkenden kalkan 29 tonluk "Hüda
Çünkü hava fırtınalı, deniz çok dal
galıdır. Atılan malzemenin dapdara
cık bir yere sığınan vatandaşların el
lerine değmesi de kolay bir iş olma -
sa gerektir. Bununla beraber, atılan 
kurtarıcı maddelerin mühim bir kıs
mı fe18.ket7.edelerin sığındıkları kaya 
lığa dü~müş, bir katracık hayat ara
yan za vallr gemiciler bunları sevinç
le, minnetle kaprşmışlardır. Fakat yi
yecek ve içecek paketlerin bir kısmı 
da denize düşmüş, dalgalar arasında 
kaynamıştrr. Şu var ki, ölümle, aç· 
!ıkla pençeleşen bu 25 vatandaştan 

bir kısmı da, dalgalar arasındaki bir 
kum tepesine sığınmış bulunuyordu. 
'L'ayy~renin buraya .attığr paketler -
den bir kısmı, sahanın darlığından o
lacak, denize gitmiştir. 

Zincirini kopardı 
Tayyare, buraya paketleri attik

tan sonra, dalgaların tesirile demir 
zincirlen kopan ve karaya giderek 
parçalanan iki geminin mürettebatını 
aarmak üzere sahile gelmiş ve biraz 
araştırmadan sonra kazazedeleri bu
larak kendilerine gıda paketlerini ve 
battaniye atmıştır. Sahilde bulunan
lar da gemilerdekiler Radar feci bir 
vaziyette kalmışlardır. 

Mevkiin, en küçük bir köye daha 
kilometrelerce mesafede bulunması, 

havanın yağmurlu, soğuk ve fırtınalı 
olması, kazazedelerin de aç ve çıplak 
bir halde kalmaları. bulundukları ye: 
den kımıldamalarına mani olmuştur. 

Sekizde 'giden bu ilk tayyare do -
kuzda Yeşilköye dönmüş ve pilot ka
za yerindeki mü§ahade1erini anlata
rak, paketlerin daha iyi bir şekilde 

verdi,, motörünün Istanbula gelirken 
Seyrekte fırtınaya tutulduğu, kara
ya giderek kavalar.a çarptığı ve par
çalandığı bildirilmektedir. Motör bat 
mış ve ;Yedi kişilik mürettebatınuan 

b~~· boğulmuş, ikisi kurtulmuı;tur. 

bu .rakam, dün verdiğimiz rakamdan 
hariçtir. 

Büyük.dere ve Beykoz önünde bi
riken gemiler dün akşama kadar çı
kamamışlardır. Burada on iki gemi 
bulunmaktadır. Dün 12 de Karadeni-
ze kalkan Denizyolları idaresinin "Er 
zurum,, vapuru da Boğazdan çıkama 
mış ve Büyükderede demirlemiştir. 

Dün Karadenizden Denizyolları i
daresinin Ank;µ-a vapuru gelmiştir. 

Y.eşilköy Meteoroloji istasyomııı -
dan aldığımız malumata nazaran lıu 
gün havanın, Trakya. !Kocaeli. Ege 
ve Garbi Anadoluda kısmen bulutlu 
geçmesi, rüzgarların §imal istikame
tinden esmesi, Garbi Karadeniz kıyı
ları ile Marmara havzası ve Eğede 

kuvvetli, diğer yerlerde ayni istika
metten orta kuvvette esmesi muhte
meldir. 

Valimizin iza'Ju.tı 
Midye hadisesi hakkında vali ve be 

lediye reisi B. Muhittin rustündağ, 

dün kendisile -görüşen bir muharriri
mize 'Şunları söylemiştir: 

e SOLDAN SAGA: 
ı - Çocuk oyunu. 
2 - Istanbulun bir semti. 
3 - Eğlence yeri _ firar eden. 
4 - Isim - bilgin. 
5 - Oyun - kumaş yapılır. 
6 - Gövde - isim. 
7 - lbadet - taaccüp! 

" 
tanzimi lüzumunu bildirmiştir. Bu -
n.un üzerne hadise ile bizzat meşgul 
olan Tahlisiye umum müdürü Bay 
Necmettin ile vali muavini muşam
ba tedarik ederek, bı.mları birer tor
ba halinde diktirmişler, içlerine .yine 

8 - Yetim değil - gaye. 
9 - Yapışkan _ nota. 
10 - Komşu memleket _ sıkmiı 

konyak, ekmek, peynir, zeytin, tere
yağı, çıra koyarak ağızlarını bağlat
mışlardır. Bu torbalardan üçü dördü 
bir araya getirilerek tahlisiye simit-

1 
Misafir Bahriyeliler 

Ekselılnsmızm bu ziyaretlerinin 
yarattığı bayram havası icinde ve 
kalbimizi dolduran sevinç ile, kade
himi, mufahham hiikumdarları, ma
jeste Etenler kralının sıhhatine, dost 
ve müttefik Elen milletinin refahına 

Gönüllüler işi 
Hal. edilemiyor veren. lerine bağlanmış ve denize düştükleri 

"- Başvekalet Vekili ve lktısat 

Vekili B. Celal Bayar, 'Midye açıkla
rında kazaya uğrayan bu vatanda~:!l.
rın vaziyetlenle şahsen ve çok yakın
dan alakadar olmaktadır. Bu müna
sebetle hükumet, kazazedelerin kur
tarılması yolunda icap eden 'bütt..~ ted 
birlerin alınması için emirler vermiş
tir. Bu arada sivil deniz tayyar~i ol
madığı için erkanı harbiyeye müra
caat edilerek deniz tayyaresi isten
mi.§tir. Dün Izmirden Istanbuh: bir 
deniz tayyaresi gelmiştir. Bu 'tayya
re ekmek, peynir, tereyağı gibi gıda 
maddelerile kafi miktarda bataniye 
alarak kazazedelere götürmüşür. Ka
zaya nğrıyan vatandaşların bir kıs
mı bir kum yığını üzerine oturarak 
parçalanmış olan bir mavnanın •" n
de ve diğer bir kısmı da büyükçe bir 
kaya parçasının üzerinde bufonmak
tadır. Yiyecek götüren tayyare nız 
bunları, kaya parçası üzerinde h•ı:ıı
nanlara muvaffakıyetle atmış, bun· 
ların hepsi de oradaki kazazede •rın 

eline geçmiştir. Mavna harabf"s:nh'ı 

üzerinde bulunanlara atılan nıalze -
meden bir kısmı denize gitmiştir. lt'w 
kat tayyaremiz, öğleden sonra t::ıhli· 
siye simitlerine bağlanmış ve i~!rıde 
y': -ek, içecek ve battan· ·e ulunan 
muşamba torbalar atmıştır. Tay:'n • 
recilerimiz, torbaların t::ırnamen l·:ı.· 

zazedelerin ellerine geçtiğini gc;;rr iı~
lerdir. 

Muhterem misafirimiz General Me
taksasm refakatinde olarak A verof 
zırhlısı ile şehrimize gelen. Yunan do- ve bu akşam muhterem misafirleri
nanması umum kumandanı Amiral miz olan mümtaz hükfımet reisi ile 
Ekonomo, dün öğleden evvel Vali Mu 
bittin Ustündağı, donanma kum<ıa -
danı Şükrü Okanı, Istanbul kumıı.n
dan vekili tümgeneral Osman Tııfanı 
ve lstanbul deniz kumandanını ziya
ret etmiştir. Bu ziyaretler kendk"ine 
i de edılmiştir. 

Akşam da vali B. Ustündağ tara
f ndan misafir amiral ve "Averof" 
kumandan ve zabitanı şerefine Pe
rapalasta 50 kişilik bir ziyafet veri.1-
m ştir. 

Misafir bahriyeliler, dün şehrimi

zin görülmiye değer yerlerini ,gt"zmiş
lerd!r. 

Bugiin de muhtelif ziyaretler yapı
lacak, Amiral Ekonomo Ş'.!refıne ls
tanbul kumandanı tarafından bir öğ'-

nazik refikalannm saadetlerine kal
dınvonım. 

General Metaksasın verCliği 
cevap 

Y9nan hiikumet reisi ekselans Me
taksas aşağıdaki nutukla mukabek'
de bulunmuştur: 

Bay Başvekil, 
Muvasalatımdanberi mazhar oldu

ğum hararetli kabul ve hakkımda ib· 
zal olunan muhabbet eserleri beni 
derin bir tarzda mütehassis etmiş-

le ziyafeti verilecektir. 
Ankar.apalastaki kabul resminde 

Bay Celal Bayu, Yunan gazetecileri
ne hitaben çok dostane beyanaUa bu. 
lunmuştur. 

(Başı 1 incide) 
riyet hükumetinin hareketlerini tah
dit ettiğini, Sovyet Rusyanm oöyle 
bir mesuliyeti üzerine almak isteme
diğini ,fakat müşkülat çıkarmak ~:ı 
istemediğini söylemiştir. 

Daha sonra Italyan ve Alman mu
rahhasları söz almışlar ve hükumet 
lerinin noktai nazarını anlatmışlardır. 

Alman murahhası Fon Ribbentrop 
dün tayyare ile Berline giderek Het 
Hitler ile görüşmekte olduğu ve hu 
günkü celseye ye~mediği için Al
manyayı komite t~plantısrnda Voer 
man temsil etmiştir. 

En son haberlere göre, tophı.ntrifa 
Sovyet Rusya ile, Italya, Por'tekiz 
Fransız teklifini reddetmiş. ingiltere, 
Çelcoslovakya, Isveç ile daha başka 
c!ev1etler Fransaya muza.baret etmiş, 
böylece anlaşma mümkün olmadığı i· 
çin yarına kadar bir çare aranmak fi
zere celse tatil o1unınuştur 

e YUKARDAN AŞAGI: 
ı - Bina amelesi. 
2 - Savsaklıyan 1 

takdirde de batmalannın önüne geç
mek için bu suretle tedbir alınmıştır. 

3 - Randıman - dört 
çoktur. 

4 - Haya - kötürüm. 
5 - Kir - Rızk. 

1 

ikinci tayyare de bu suretle saat 
ayaklısı 15 te harek:t ed~~ kaza mahalline 

varmış ve yukledıgı gıda maddelerini 
daha isabetli bir tarzda kazazedele

6 - Kumaş - vilayet _ ses. 
~ - Iskambil 
~ - Tembellik 
9 - Bir kasabamız - Akdenizde 

,bir funan .. 
10 - Vakit - Serpen. 

İstanbııl Belediyesi Şehir Tiyatroları 

'~
ıırııımml 
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Saat 20,30 da 
DRAM KISMI 

Size Öyle Geliyorsa 
3 perde 

• 
OPERET KISMI 

Saat 20,30 da 
1NT1KAM MAÇI 
3 perde 2 tablo 

re atabilmiı?tir. 

Bir motör 
Yardımların ilk tesirleri derhal gö 

rülmüştür. Dün Midyeden aldığımız 
bir telgrafta, kazaya uğrayan gemi
lerin ikisi motörlü, beşi yelkenli ol
mak üzere 7 tane oldukları, bınılar
dan ikisinin pa.rçala.ndığı, birisinin de 
sabahleyin saat 7 de dfünen zinciri
ni !kopararak denize açıldığını ve Is
tanbula doğru gittiği bildirilmiştir. 

Telgrafta, tayyarenin gemilere v.ar
dığı ve selamet çarelerinin tahakkuk 
ettiği de bildirilmektedir. lstanbula 
doğru ısürüklenen motörün ismi (Mu
zaffedyet) tir, 23 tonluktur ve için-

YENi NEŞRIYA 1' 
AT - Ankarada Atlıspor k1übii 

tarafından çıkarılan bu mecmuanıil 
ikinci sayısı intişar etmiştir. 

V A.RLIK - Bu sanat ve fikir nıeC 
muumun 103 üncü sayısı çıktı. 
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' Saçlarınızı Dökülmekten Koruyunuz , 'ark Malt Hulasası 

iŞTAH VE KUVVET iÇiN EN BiRiNCi iLAÇTIR 
Çocuklann ditlerinin kolayca çıkmasına, kemiklerinin kuY
vetlenmeıine, çocuk emziren annelerin ıütünün çoğalmaaına 

yardım eder. 
--• .. BILOMUM ECZANELERDE BULUNUR . .,.. ... -• 

Kanzuk 
Saç Eksiri 

Adana Pamuk Oretme Çiftllğl Dlrektörliğinden : 
Kan çıbanlan, el ve aya.k parmaklannm arasındaki kaşmtılar, dola- Müessesemiz ihtiyacı için 5-10-937 tarihinde kapalı zarf usuliyle e~- , 
ma. meme iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, tıraş yaralan, siltmeye konan yanıcı ntaddelere verilen fiatlar Ilyık hadd.ede olmadıg~ 1 

anlaşıldığından eksiltme kanununun 40 ncı maddesine tevfıkan ve aynı 1 

KOMIJEN 
~rgenllkler, koltuk altı çıbanlan. şartıaı: dahilinde 4-11-937 tarihine müsadif perş.em~ günü ~t 15 

1 
Tedavisini en er~en ve en em in bir surette temin eder. de venlmek il7.ere pazarlığa konulmuştur. Muvakkat temmatı 718 lıradır. I 

Saçların köklerini kuvvetlendi • 

rir. OökUlmesinl keser. Kepek

leri tamamen giderir ve bU • 

yUme kabiliyetini artırarak saç • 
ıara yeniden hayat verir. Koku -
ıu Jltif, kullan ısı kolav bir sao 
eksiridir. 

Şark spenciuari llboratuvarı ISTANBUL Pazarlık Adananın Köprü köyü civarında pamuk Uretme çiftliğinde mü-

~--·J/f·------~~~~~~~~~, teşekkil Komisyon huzurunda yapılacağindan isteklilerin 2490 sayılı ka- 1 
~ -• nunun tarlfatı dairesinde ve mezkftr gün ve saatte ııasır bulunmaları. 7147 1 

Çünkü ASPiRiN senelerdenberf 

her türlü so~ultalgınlıklarına ve ao
rılar• karı• tesiri şaşmaz bir. ilAçJ 

olduOunu isbaf. efmiıfir .. 

• • A S P 1 R 1 N in tesirinden emin of mak lc;tn) 

~ütfen ffi markasma dikkat ediniz •• 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilinlan 

Mahallesi Muvakkat 
teminat 

Lira Kr 
3187 

4 74 

1 12 

JQymett mu
hammeni 
Lira Kr 
'98 24 

63 11 

14 90 

Usldldarda Dıaanl7e mahallesi Bostan eokafm·) 
da 8 numaralı ev. ) 
Usküdar Muratreis mahallesi Köprülü konak) 
aoka.k numara eski H yeni 32 arsa ) 
Solaksinan çıkmaz yeni odalar eski 5 yeni) 
5 arsa ) 

Yukanda mevki ve cinsleri yazılı vakil yerlerin satılmak bere açık art-
tınnıya çıkarılm111tır. İsteklilerin ihale küııil olan 1-11-987 Pazartesi gtlnU 
saat on bette Kadıköy Vakıflar MüdürlUğtlne muracaatıan. (7056) 

V E F A B~Zlll ~llTI 
,~. ADEMi iKTiDAR -~ 

ve BELGEVŞEKLiGiltE "A •$1 

Hormobin 
Tabletleri. Her eczanede arayınız (Po•ta kutueu) 

l!!!!!!i!!!i!!~ii 12U Hormobln Galata l•tanbul 

Karyolalar 
F•brlka Flabn• Sablıyor. 

Asri lobilya lağazası ~ 
Istanbul, Rıza Pqa yokutu No. 66 Tel, 23407 

$ .. DiK KAT•--. 

11 Yavnılamımı e.albPll dllştinen 
annelerin nazarı dikkatine 

Pehrwan Güreıleri 

Çocuklar için en iyi gıda ana 
sütüdür, fakat her hangi bir se
beple bu sUtten mahrum kalan 
çocuklara verilecek en iyi ve mü- lı Arıyor 
kemmel gıda Amerikada mil- FraıısıZC& ıstenodaktilo, türkçe ve 
tehassıs doktorlar nezdinde hazır al ca daktiloya vakıf, muhasebe-

lanan ve memleke- yem:: mua.vinllk edebilen tecrübeli 
tlmizin doktorların- bir MatJDasel it arıyor. lyl referans 
ca takdir edilen: ri n...ta kutusu lstanbul 297 

SMA ver . .ı:-""" 

• • • • ully;-hukuk blkimliğin-
M arka fi d ~o;:nya huinei maliyesine iza. 

Vltamlnll SUttUr f:~ vekili avukat Mümtaz Atam:1 
Fazla tafsillt isteyenlere 'mec- 1 tarafından Konyada jandarma U· 

canen literatür gönderilir. Gala-J mandanl binbafJ Niyazi ve Yozgatta 
ta posta kutusu 1255 mtltekalt jandarma kaymak~ 2.41 

~ - Her eczanede satıbr. sicil nuınaralı Ali Rıza ve Kır§':h~-
- j cıarnıa hesap memuru 1891 sı--1--b-l_A_l_______ de an ___ 1, Emin ve Lice kazasm-

ltan u tıncı Noterliğine ~ n~ binbaşısı 2598 sicil nu-
Akaarayda Sofular caddesinde ye- jan Salih ve Burdurda jandarma 

ni orta BOkak (25) No. ıu evi ika- ~~ nıUllzımı 3191 sicil numara· 
metgihı olarak gösterilen Ali Eri • bınn .._et Hamdi ve Savurda seki· 

lı Auua 2657 ' il şln isticar eylediği Fatihte Hasekide . . jandarma. alayında ~c 
Nevbahar mahallesinde Hekimoğlu ~ yüzbaşı Ce~t aleyhlenn~ 
Alipaşa sokak (6) No. ıu Boatan ha- ·p.wıe olunan 2271 Iıra 70 kuruş a 
mamı demekle nıaruf çüte hamam • ~acak davası üzerine mUddeaaley~
larm tesellümü için .. terdiği ad ıerden ikametgahları meçhul oldugu 

goa • ·ı him jandarma he 
reae müracaat edildiğinde mezkiir anlaşılan muınaı ey . 

p memuru Emin ve jandarma bm • 
hanede bu namda kimae bulunmadı- 88 S l'h · ndarma birinci mil· 

baŞJSI a ı ve Ja 
ğmı ve mumaileyhin mezkfir ha- IA.zımı Ahmet Hamdi ve jandarma 

INGILIZ KANZUK ~ 
BEYOOLU - tSTANBUL 

Dl., O.lryollın n lllllanlın işletme U. idaresi Didlar1 ... 

Tevsiat dolayıslle Afyon istasyonunda yapılacak yeni gar binası, han
gar, ambar, kömür deposu, hat ferşiyatı ve döner köprü kagir aksamı in
patı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu işlerin muhammen keşif bedeli ceman 360,000 liradır. 
2 - istekliler bu işe ait f ennl p.rtname, proje vesair evrakı Devlet De

miryollarmm Ankara, Haydarpaşa, Sirkeci ve Afyon veznelerinden 18 lira 
bedel mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 5-11-937 tarihinde Ouma gUnU saat 15 de Ankara'da. 
Devlet Dem.iryollan ltletme Umum MUdürlUğU Yol dairesi binasında top
lanacak merkez birinci komisyonca yapılacaktır. 

4 - Eksil~eye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat, ve 
vesaiki ayni gUn saat 14 de kadar komisyon reisliğine tevdi etmiş olma
lan Jizımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 1.6 ve 17 inci maddelerine uygun 18.150 lira-
lık muvakkat teminat, 

B - Bu kanunun tayin ettiği ve şartnamede yazılı vesikalar, 
C - Nafia Veklletinden musaddak ehliyet vesikası, 
5 - Teklif mektuplan ihale günü saat 14 de kadar makbuz mukabi

linde Komisyon Reisliğine tevdi edilecektir. Posta ile gönderilen teklif 
mektuplarının iadeli taahhütlü olması ve nilıayet bu saate kadar komi&
yona gelmiş bulunması lazımdır. 

6 - Bu işler hakkında fazla malflınat almak isteyenlerin Devlet Demlr
yollan Yol Dairesine milracaat etmeleri. (3849) (7011) 

HER SABAH 
DAHA GENC ! 1:;~ ''' ,, ' 

marnlar hakkında milnakid ve me • yüzbaşısı Cevada dava arzuhali BU • 

muriyeti aliyelerinden musadda.k 28 reti ve davetiye varakası Istanbul· 
haziran 937 tarihli kira mukavele • da çıkan Tan pseteainin 11 nisan 
sindeki taahhild11nUn hllan1l ifası te- 937 tarih ve 71.0 numaralı ve 9 tem· 
minen göBterdiği kefilleri beni tat- muz 937 tarth ve 798 numaralı nüs
min eder bir vaziyette bulunmadık· halarile ili.nen tebliğ edildiği halde 
larmı istihbar eyledijtm cihetle mu- on gün içinde esas davaya bir gfına 
maileyh tarafından hataya dUfilrül· cevap vermedikleri gibi · tayin olu
mu, oldufumu ve hakkımda tehlike- nan muhakeme gilnlinde dahi mah
de bulunmuı olduğu anlaplmıt oldu- kemeye gelmediklerinden davacı ha
ğuııdan itbu ihtarname Jrelldesine zine vekilinin talebile gıyaplarında 
mecburiyet hasıl oJımuftur. Şöyle ki: muhakeme icrasına ve gıyap kara
Kira mukavelesi mucibince mecuru rmm kendilerine ilanen tebliğin• ve 
teslime hazır bulundujııJlldan lfbu muhakemenin 13--11-937 cumarte 
ihtarnamenin teblltt tarihinden iti • si gUnU B&at 9 za talikine mahkeme: 
bareıı iki gUn zarfında mustedri mu- ce tarar verilmiş olnıallll& mebni 
maileybin uhtesine milteretteP borç mumaileyh:ım Emin ve Salih ve Ah
ve taahhUdUn11 ifa etmesini ve ikdln met Hamdi ve Cevadm zikri geçen 
hllmü ifaaı teminen yeniden dlfer gUn ve saatte Konya asliye hukuk 
kavi teminat ita etmeatni talep eder, mahkemesine gelmeleri ıUzunıu ve 
aksi takdirde meyanemizde nıiınaldd işbu ilin tarihinden itibaren beş giln 
yukanda IÖSÜ geçen kira mukaveJe- içinde itiraz etmedikleri ve muhake
abıi feeheder ve duçar oldu#Um fi o- me günü dahi mahkemeye gelmedik
lacaimı zarar ve styan ve masraf· leri takdirde bir daha muhakemeye 
!ardan kendlaini me.ul ve umiD tu· kabul edilmiyecekleri gıyap karan
tar ve hukuku ve metallbatr safreİ nm tebllgı· · makamına kaim 01ınıa.k Terkibinde Viyana 
kanuni~ muhafua eder olduğUIDU Uzere illn olunur. BU AKŞAM üniversitesi profe- Y.ARIN SABAH: 
maldmu blmak ve ana göre hareket sôrU Doktor Stejskal'ın cazip keşfi 
etmek üzere Uç nilshadan ibaret o • tat. 2 nci iflls memurluğundan: "Biocel" cevheri bulunan ve yegi.ne tık kullanışmda, cfldlnizin ne lra· 
lan ifbu ihtarnameden bir suretinin Taksimde oturmakta ve eskiden ke- cild unsuru olan pembe renglndtıki dar tazeıeşip yumuf&dığını görecek
mumalleyh Ali Erişe kendisinin kira restecilikle meşgul bulunmakta olan Tokalon kremini kullanınız. Hücey- siniz. Birkaç gün sonra, buruşuKluk· 
mukavelesinde adresi olarak gaster· Hindi zade Orı"Uarun ifllsı 22-6- h ke ali desiDd releri canlandıran bu cev er, m lar Jraybolmıya başlar ve bir hafta nl 
diği (Aksarayda Sofular ca e 936 tarihinde açılıp tasfiyenin adi şe- itina Ue eeçllmlş gene; hayvanlardan ba:yetbıde senelerce genç!etm;a görll-
yeni orta· sokakta wald (25) No. ıu kilde yapılma.ama karar verilı:n.iş ol- ......., 
hanede) usulü dairesinde tebliflıd duğundan: istihsal edilmiştir. HaHham fenni 8lı- necekainiz. Sabahlan da (yağsız) be-
ve kabil olmadığı takdirde gazete 1 -Müfliste alacağı olanlann ve yesinde, buruşuklukların. cildin tabif yaz Tokalon kremini kullanınız Si
ile illnen teljliği ile musaddak sure- istihkak iddiasmda bulunanlarm ala· unsuru olan bu cevherin kaybolm~- yah noktalan eritir. Ve cildi be . zı 
tinin tarafıma iadesini ve uimm aııe- caklannı ve istihkaldannı illndan bir sından ileri geldigi anlaşdmteıfbrk'b·. ': tıp yumuptır. ya ~ 

· ti all el rind hıf dllerbn- 1 ind 2 ....ı tflA- d ı -•-- 1 naenaleyh Tokalon kremi r 1 ın murıye Y e e zmı ay ç e n ... J. - a rıcııtUR: ge e • ki Biocel cevheri siz uyurken cildini· 50 yaşlanndaki kadınlar. genç 1az.. 
Ankarada: Atatürk bulvannda 60 rek kaydettirmeleri ve delillerini (se- b'l 

No. lu Alemdar Hasan apartnna- net ve defter hulisalan ve saire) a- zi besler ve onu gençleştirip yumu- Jarın 1 e gıpta edeceği sehhar bir te-

Dında 2 No. da oturan Hasan Ta}ısİD sıl veya musaddak suretlerini tevdi şatır·-----------~n_e_m_a_ı_ik_o_l_ur_ı_ar'::.~~-----
Balkanlı. eylemeleri. -----• Mutlaka Okuyunuz 

lstanb•I Emniyet Dlrektörl~ğ~_n.den : ası a ık Muhatap gösterilen adreste bul~- 2 - Hilafına hareket cezat mesu- 1 • • F b • k d 
lı!Udtıriyetimiz açin azı 100 çoğu 125 ton kok komurünün ~. ~ n&!Q,amış ve yapılan tahkikata rag· Uyeti müstelzim olmak üzere müfli - K uştüyu a rı asın an : 

~kautmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 2500 liradır. lstekl~ler~ e i · men de adresi öğrenilememiş oldu- sin borçlarının ayni müddet içinde lstanbulda Çakmakçılarda Ömer Bali oğlu Kuştüyü fabrıkasmda kış 
llaıneyi görmek Uz.ere Müdüriyetimiz Hesap Memurluğun~, eksıl~0:...93~ ğundan ke.,ldecinin talebine lltiDa· kendilerini ve borçlannı b;ldirmeleri. mevsiminin yaklaşması dolayısile müşterilerinin sıcak, yumuşak ve 
tirak için de 187 /5 liralık muvakkat teminat makbuzu ile ~. d k den ve hukuk usul muhakenıeleri 3 - Müflis.in mallanru her ne sı- her zaman rahat kuştilyü yatak, yastıkta yatmalan için fiatlannda 
CUJna gilnü saat 16 da~ilayet Defterdarlığı muhasebecilik daıresoın e o- kanununun maddei mahlusuna wvfi- fatla olursa olsun ellerinde bulun- mtlhim tenzilat yap1111ftn'. lı(ükemmel.., bir kuşttıyU yastık yüzile be-
lniayona mtıraoaatlan. (6762) kan bu protestoname Tan ,.--1 duranlarm o mallar üzerindeki hak- raber (1) liraya fula miktarda alanlara tenzillt yapılır. Uzun ve so-

--..._ _________________ ~------ ile illn olunur. lan mahfuz kalmak şartile bunlan ğuk kıt gecelerinde Pite ve yorganlar ve yastıklanmız ~zel ve rahat 

lıtanb•I lmnlyet Direktörlüğünden : . Istanbul Altıncı Noter ayni müddet içinde daire emrine tev- uyku temin eder. Tel: 23027. 
}d _ .. _ 1 kümi1rll ile azı latanbulda vekilim: Avukatı.on c11 etmeleri ve etımezlerse mukbul 

Udürlyetlmiz için uı 20,000 çoğu 215,000 kilo meu&9- ulmUI- Anıaraci ., Bah,...kapı, CeW Bey Ball mazeretleri bulunmadıkça cezai me-
IS() OOo ,...._ .-n kilo meao odunu almması açık ekailtmeye kon ':f- .. x.-tu ':f"e .. ~ - No. 18. aullyete ua& .yacaklan ve nıçhan 

r. Muhammen bedell 1703 lira 21/5 kuruttur. - na _________ ..;... ___ haklarmdan mahrum kalacaklan. 
latekltımn wtnameyl görmek üzere Müdüriyet Hesap Memurl~lO KaVIY\: Hüviyet varakamı kaybet- ' - 25-10-937 tarihine mUsadif 

ekeut- 4.,.'rak i"i" ... _ 128 liralık muvakkat teminat makbuzile . ,, "t" 
-7'= ..,w ':f- ue '---Hık Daıre- tim. Hükmü yoktur. Hukuk takUl~ pazartesi gUnU saat 15 de alacaklıla-

-837 Cuma günü ... •t 16 da vmı ...... t Defterdarlığı Muhase~ k · t' ilin ..... ucıı.J~ si 5015 Fıtnat Değer. rm il ıç ımaa gelmeleri ve müflis ile 
~Komisyona müracaatları. (6763) müşterek borçlu olanlar ve kefilleri-

nin ve borcunu tekeffUl eden sair 
kimselerin toplanmada bulunmaia 
haklan oldufu ilin olunur. (982) 

Okılrenlere ve · 
Cilt• ....... ,..e KATRAN HAKKI EKREM 

" 

PROFiLAKSiN 
Belso§uklu§u ve Freng < en korur. 

Sahibi: Ahmet ~a YALMAN. Umumi Neırıyatı idare Eden: s.. SALIM 
Guetecllik ve Netnyat TUrk Llmitet Şirketi. Basıldığı yer TAN M tb a aası 
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ODYEAR 8stikl ri o.an arabalarda . düşüncesiz, 

memnun ve müsterih seyahat edebilirsiniz • 

Üzeri sirnm:ş pat·naja 
mukavemeti ka mıyan 

lastikler sizi 

90% 
Lşstik arızalan J.astiğin 10 % son , ........ 

kalan Ömrü 
zarfında 

basıl 

olur. 

4'' tehlikeli :ı-rııntaı~aya,, · 
SEVKEDER 

• 

• 

Emniyet 
H~r 

istikamette G 
Lastiğin Uzerindeki baklava dilimle
rin ne kadar keskin ve derin olduğu
na dikkat ediniz. One, arkaya ve ya.-
na doğru patinaja mukavemeti em

sal.sizdir. 

• 

uzak kalır ve kat'i emniyetle rahat ve müsterih seyahat edersiniz. 

DÜNYANIN HER TARA:FINDA BÜTÜN DIGER MARKALARDAN DAHA FAZLA ADAM GOODYEAR LASTIKLERILE SEYAHAT EDER 


