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Çocuk Ansiklopedisi 

BAS MU HAR R 1 R I: AHMET EM t N YALMAN ... 

Bu iki büyük ciltlik eser her evde bulunması la

zım bir kütüphanedir. Çocuğunuzu bundan mah
rum brrakmavınrz. Tam eserin fiyab 7 liradrr. 

Devlet 
Ziraat 
f sletmeleri 
' 

Çin • Japon Boğuşması 

Harp Dört Sene 
S.. k • ' Ahme~ALMAN urece mış e 

f( amutay evvelki gün çok 

mühim bir kanunun ilk Ş h d V h• H ""d• 1 Old lllü:ıakere~ini yapmıştır. Bu ka-j anCJ ay a a im a ISe er U1 

bunun adı Devlet Ziraat ı,ıet- Çinliler Bü~ün Cephelerde Çetin 
ltıeleri Kurumu kanunudur. Bq-I • 1 

• • • 
1~ca hedefi de inkılap ruhunu Bır Mukavemet Gosterıyorlar 
ıırai istihsallerimize sokmak ve 
ıiraatteki ileri hareketlere mih-
\>er olmaktır. 

1 
Bugune kadar sanayi hayatımız.. 

da iyı tecrübelerden geçen bir takım 
Prensipler ve usuller var. BfitUn 
bun1ar yeni kanun mucibince bir ta
~~ zirai faaliyetler hakkında da ta-1 
~kkuk ettirilecektir. 

1 
:Fakat. kanunun bu maksatla vü-1 

C\tde getireceği kurum, faaliyetine 
tliften başlıyacak değildir. Atatürk, / 
~~lığımızın en mühim sahası ol.1n ı 
tirai istihsalde de millete ışrkla reh
ber olmağa ti ilk günlerden bBl?l:
~araıt teşebbüs etmiştir. Atatürkün 
can.ıı alii.kası alt;ında Tilrk.iyede on 
tlç senedenberi inkişaf eden bir ta- ı 
lturı çif tıikler ve ziraat hizmetleıine 
lit ateıyeler vardır ki şekil bakımın
dan hususi birer iktısadi teşebbüs 
lnevkiinde kalmışlardır. Fakat, haki
katte bunların hepsi sırf umumi men
faate ait bir takını hazırlıktan ve 
tecrübeleri tahakkuk ettirmekle me.s 
tuJ. Olmuşlardır. 1apon istilasından kaçan Çinl:ler 

i .................................... . 

Otobus 
Tahkikatı 
Bitirildi 

MUlkiye mUfctt"şlerl, ot-ObUs 
yolsuzluğuna ait talıl<ikat fez. 
letrnsini hazırlamıya devam edi
yorlar. Dü.n öğleden sonra dai- i 
relerl.ıı tatil olınasrııa ra~eııı. 
Vilayette kendilerine nyrılıuı kı-

f sımda kalarak çahşmışlardır. f 

Her Tarafta Karakış . 

Biga Çayı da Taştı, 
Bir Köy Su Altında 

Birçok Gemiler, Limanlara Sığındılar~ 

"Neveser" Kalamışta Karaya Oturdu 

:
İ ~IUfettişlerin fezlekeyi bitirmek $ 
,.. için bu,ı::iin de ç.alışmnlan muhte- $ ~ 

meldir. f<~ğer yeti tlrilirse, tnh- : 
J kikat evrakı bu akşam Ankara- J 
: ya gönderilecckt';r. f 
$ Dahilfye Vekaleti muhasebe ,.. 
t müdürü Edip, dün abah şehri- i 
• mize gelml , \iltiyete uğrıyarak t 
$ uzun müddet teftiş heyeti reisi : 

l Tevfik TalfıtJa konuşmuştur. •t 
Otobüs fezlekesi gönderiJd'k· t 

too so.nra, müfetti terin işi bit- : 
$ miş olmıyacaktır. Kendileri da- f t ha bir mlidilet hura"a kalacak· : 
• lar \'C belediyenin diğer işlerin- • 
: de de yol uzhık'nr o1duı.!n hak- t 
• kmdaki şikayetleri tetkik ede-

t ~ l ceklcrdir. ~ 
................................. 

B. Yusuf Ziya 
Öniş, Denizbank 
U. üd .. r.. ld 

Se!lerin iatilaaına maruz kalmıf bir kasaba 
Istnnbulda ve yurdun diğer taraf-1 Havaların fevkalade kışıaması n. 

larında, ş•mdiye kadar az görülmüş zerine, belediye de harekete geçmış. 
soğuklar devam ediyor. DUn. §ehri- bütün belediye şubelerinde tem•zlik 
mizde, fasılalı bir şekilde. akşama ka &.melesinin adedi artırılmış. kar te
dar kar yağmıştır Hararet derecesı mizleme 8.Ietleri dağıtılmıştır. Meş
sıfırdan aşağıdır. RUzgar Şimald?n bur kar tenıi1Jeme makinesı de, her 
ve saniyede 10 metre süratle esmek- ihtima!e karşı hazırlatılmıştır. 

B u arada en canlı vazifeler gö. 
, ren Ankara Orman Çiftl!ği, 
:A.hkara halkı için bir hwr rolü oy
tlanııştır. Bu çiftlik bir taraftan cl
\>a.r çiftçileri için çalı§rna örneği ol
lnuş, bir $Ok yeni usullerin muhitte 
~ayıımıuıma hizmet etmi§tir. Aynca 
~! 00 kadar e-enci ~ı. !'ı"" '9-1.-

Şanghay. 8 (A.A.) - Şanghayda nı çekmişler ve bazı ~yayı alıp gö. 
ted:r . Istanbulda devamlı ve faı.ıa Hava rasat ·stasyonuna ge'en ma
miktarda kar yağması :htimali var- lfımata göre, yurdun diğer tarafla.
dır. ( A rkn~ı ~ mride) 

- ........ ~ ............ yetişti~tir. 
Bir taraf tan da Ankaraya ucuz: 

lenıiz ve sıhhi gıda temini husus~n: :,a bUyUk bir bo§luk doldurmuştur. 
1Yat ve kaJite bakımından da Anka 

tada nfızım bir rol oynamı§tır. 
b biğer mühim bir hizmeti, Ankara
ların hava alınacak ve tenezzüh 

~ilecek bir yere olan ihtiyacını e
la.ah bir surette karşrlamuıdır. 

Ankara Orman Çiftliği çorak bir 
labiatıa azinı ve bilgi sayesinde ne 
kadar muvaffakıyetli bir mücadele 
npıJabileceğine canlı bir örnektir. Se 
beden seneye geçirdiği inkişaf ifti
barıa karşılanacak safhalarla dolu
~Uı-. 

Gerek bu teşebbüs ve gerek ıirat 
'abaya ait olan diğer teşebbll&er, 
~lgun ve mükemmel bir seviyeyi bu 
"'4llca, Atatürk 11 haziran 1937 tarih 
li bir mektupla bunlan millete teber 
?'U ettiler. Bu suretle hazineye dört 
bıi':von 800 bin lira değerinde bir 
:addi kıymet geçmiş bulunuyordu. 
.~kat çiftliklerin ziraf istihsal haya 
~tzda uzun ve verimli bir hazırlık 
~ tecrübe devresi teşki1 etmesi ba 
~ tn•ndaıı manevi kıymeti bundan kat 

t UstUndür. 

A tatUrk ı tkinciteşrin tarınli 
program nutuklarında, ör -

~ek ?1ahiyetindeki bu çiftliklerin dev 
~ tırnat işletme'erin n hareket nok 

1 haline getirilmeleri hakkında 
ınuh· 

ım irşatlarda bu'undular. 
\a l!:vve'ki gUn Kamutaydan geçen 
~ nun. proğram nutkundaki mühim 
~ aaıardan birin ıl1 fiile çevrilmesi de 
t· ektir. Bu kanun mucibince devlet 
~aat iş1etmeleri kurumu 15 milyon 
~alık bir itibari sermaye ile ~e baş 
~· kuruma devredilen çiftliklerin 
d etinden. devletin yapacağı yar 
tıltn .ardan ve sermayeye binecek sa 
l\ kar.lardan mürekkeptir. Sermaye 
tq nııs'ine çrknrıla bilecektir.. Ku · 
et ın . bu sermaye., in ynrısınıı tekabül 
ki ek üzere her ;htiva<: görereği $e· 
let de tahvilat ç·karnbil~ek ve dev. 
'e bun'ara kefil olacaktır. Karlar. 

l'ınnve ve ihtivat muayyen bir had ı 
" g ı · ~ !!k e •ncivc kadaf sprmayeye trne- I 

vahim hadise!er biribirini takip et •ürmüş]erdir. 

mektedir. Bir Çinli kadına taarruz e· lngilizler zabıta memur!armm uğ-
dea bir Japon askerine karşı koyan radığı muameleyi şiddetle protesto 

,Dün Gece Taksimde bir Rus, Japon askerleri tarafından etmiş bulunuyor'ar. 
tabancalarla tehdit olıunmuştur. Londra gazetelerine göre bu ha· 

1 • h Bunun ilzcrine vukubu'an mücade dise yüzünden Tokyoya şiddetli bir 
leye Fransız ı;olisi tıe .birknc Rus gö nota nnderilm~: hı>k1t>nPh'lir. 1 
.. ~h...,.. .. 9ı.ıı-aR etmışler ve Japonlar Dört senelik bir plan 
Üzerlerine mitralyözlerinin ağzını çe Tokyo, 8 (A.A) _ Başvekil 
virm:.şlerdir. Fransız makamlan hS.. Prens Konoye kahlneye dört seıne-

ır oya ane 
diseyi şiddetle protesto edeceklerdir ilk bir plan te,•di etmiştir. 
Diğer bir hadise de şudur: Japon Bu pliinda.n maA<ıııat. rnJlli memha 

bahrive silah endazlan beynelmilel lan lnkfıcıaf Pft'rmp,Jrtfr. (lilnkli ım- Tamamen Yandı 
1 mıntakadaki Yeni Asya admı taş•yan reti umumi)•eıie. Çin harh"'11n tfört 

TngiJiz otelini işgal etmişler ve Ingi- seme daha devam f'ifecPğf ve çLn 
1 

Dün gece, Taksimde bir yangın ğinde bulunan Latifin tamirhanesine 
çıktı ve b r boyahane tamamen. bir de sirayet etmiştir. 1

iz bav:rağrnı atarak Japon bayrağı ( Aı kR4'ı M fnrirtf') 

ispanyada Hükumetçilerin Zaferi 

T eruelcleki Asilerin 
Kumandanı Biitün 

Kuvvetile Tesl"m Oldu 
Gıdasızlıktan Bitkin Bir Hale Gelen 

500 lspanyol Kadını Şehirden Çıkarıldı 
Londra, 8 (TAN) - Barselona . 

dan haber veri.diğine göre, Teruelde 
Fı ancocuların garnizonu kumanda · 
nı Rey, 1700 kişi ile beraber bükü • 
met kuvveUerine teslim olmuştur. 
Bunlar Teruel vali konağının su;fıl 
tundan sonra yer a tındakı inlere ve 
kenar bir köşeye dağtlmış olan asi
lerdi. 

Barselonadan verilen bir habere 
göre, Frankistlerle Cilmhuriyetçiler 
arasında süren iki saatlik müzakere 
den sonra Teruel'de kalan kadm, ço 
cuk ve ihtiyarlar tahliye edilmiştir. 
Evvela gıdasızlıktan bitkin bir haldı 
bu

1
unan beş yUz kadm çıkanımış ve 

muharebe yalnız tahliye ameliyesi 
yap lan mıntakada durmuştur. ~hrı 
tahliye edenler arasında 1400 asker 
bulunduğu tasrih olunuyor. 

Teruel muharebelerinin başlama 
sından berı ilk defa olarak sivah ok. 
larla diğer ttalyan kıtaları muhare
beye iştirak etmiştir. 

tamirhane de kısmen yandıktan son- Ateş, boyahane tamamen, tamir-
B. Yusuf Ziya Oniş 1 ra sön~ilriildii 1'afsflii.tınr veryoruz: h.,.,,, kısmen .vandığı halde yeuşen it-

Ankaradan telefonla aldığımız ha- Taksım kışlasının Panorama hah· fa.yenin gayr<!tiyle saat 23,30 da sön 
bere göre. Denizbank Genel Direktör çcsine bakan kısmında Mihran ve or- dürü!f~bilm 1şUr. 
Jüğüne Türkiye iş Bankası Istanbuı tağı Hakkıya ait bir basma boyatıd· Zabıta. derhal tahk 'kata baş!runrş. 
Şubesi Direktörü B Yusuf zıya Oniş. nesi vardır. Ateş, saat 22.30 da bu- tır. Yangının sebebi henüz beli' de. 
tayin ed 1lmişt r. Bu tayin. gerek An- radan çıkmış ve mahalle bekçisi tal"'l ğildir. Binanın ve boyahanenin sigor 
karada, gerek şet-rimizde büyük bir fından görülerek itfa'ye haberdar E"· tasız olduğu tesrit edihniştir Sj•ra-
memnuniyet uyandırmıştır. dilmiştlr~oyahanede birçok parlay cı hanenin sahipleri. dün gece geç veldt 

B. Yusuf Ziya Oniş. lstanbul lş 1 zabrtaca buldurulmuşlar \•e malumat 
Bankası Direktörlüğünde ve ondan maddeler ~ulunduğu için yangın. çat lanna müracaat edilm:ştir. Talık ka-
vvel b 1 d - d' - . çabuk bütün blnayr sarm1" ve b·tis·- tm neti~P.sf hııv.iin ıınlııruı,,ı-.n,,,...I( ı· ... e u un ugu ıger vazıfelcrde •· 
b~~ı~~~. ~~~~~rmu==~İ==========~=============~ 
çalışma kudretiyle göstermistir. DE>- falyanın Çekilisinden Sonra 
nizbank Genel Direktörlilğünde de 
Türk denizci'iğinin ınkişafı ·çin ayn 1 

şekilde hayırlı faaliyet göstermesini 
bek1er ve kendisine muvaffakıyetler 
dileriz. 

Yusuf Ziya Oniş. evvelki akşamk· 
trenle Ankaraya hareket etmişt;r 
Bir iki ~n kaldıktan sonra lstanbu
ta dönecektir. 

Istanbul lş Bankası Direktörlüğü 
için henUz takarrür etrni§ bir isim 
yoktur. 

Gayri mübadil 
işleri için 

Kanun Proiesi 
Ankara, 8 (TAN Muhalıirlnden)

Gayrımlibadillerin eJlerinde bulun8Jf1 
booolann itihannr muhafaza etmp•. 
ve bono sahiplerinin gtiniin bırlo.tt· 
müşkül vaziyetlere düşme!erlni ~,~ 
mek rnaksadiyle Maliye Vekalettnt'*' 
bir kanun llro.fesl hazırlanmaktadır 

l\lilletler Cemiyeti Ayın 
18 inde Toplanıyor 

lngiltere ve Fransa, Cemiyeti Canlandırmak 
için Bütün Gayretlerini Sarfedecekler 

Cenevre, 8 (A.A.) - Havas ajan. 
smın diplomatik muhabirinin öğren
didiğine göre Fransa, lngiltere ve 
belki Sovyetler Birliği Milletler Ce
miyetinin 17 sonkanun tarihinde a
çılacak olan içtima devresinde san 
sasyoncl beyanatta bulunacaklar ve 
ttalyanm Cemiyetten çekilmesine bir 
cevap teşkil ve küçUk devletleri 
temin etmek Uzere Milletler Cemiye 
tile mukavelenamesine karşı sarsıl
maz sadakatlerini teyit edecekler 
dir. 

lngiltere ile Fransa Milletler Cemi 
yetini tekrar canlandımıak için gay 

i . bundan sonra. kan~·· m1'.vt"C•. 
I' kısnu devlet h~ ge!U- ola tt. . 
lttır. .. ~... ~ r?•panyaJakı kanlı boğu,manın 

Hlildimet kuvvet'eri. buEriin yeni 
mühim mevkiler elde etmis 
tir. Diğer ta.raftan Salama.n 

Bundan başkR l\leclise Tiiri< l!''1\·r1 
mühaıiil'erlnf' tııhsfs eti ilen ~a' rıı~er. 
kul malların vergisi hniikınrta hır kR 

nuırı projf'SI \."f'rilmı~tlr. Bu son '<'"" 
na göre. devlet, ı;:-ayn miiha.clll•er•" 
ellerlntlekf mallann hirikmiş Vf'r~ilf' 
rf ile hu malları satacaklan t:a,.•J•e ka 
dar hirikecek vergileri alfetmekt,ad!r. 
Her iki kanunun da bu sene l\ledisten 
eıkacağr an1&5ılma.ktadır. 

et sarfetmeğe karar vermiıferdir.Bu 
rievletler ezcUmle ser; halinde bey 
nelmilel konferanslar tertip etmek 
tasavvurundadırlar. 

Milletler Cemiyetinin umumt kati 
bi A ven ol Fransız ve lngiliz ricaJile 
bu meseleleri tetkik etmektedir. 

(ArkJı '4Q Uııcudat ! 1 
\· matemini tutanlar 

~ • 1 .. 

• 

CArkıuu 8 incide) 
B. Delbo• " 
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Yazan: 

Ali Haydar Mithat 
[Tercüme ve iktibas 

hakkı mahfuzdur,] 

ilk' Kadın 
Hukuk 

_,, ..-

Doktoru 

-
Prost Tekrar Geliyor Türkçe 

imar Proiesine Göre Konuşniıyan 
Şehrin Şimdiki Hali rurk~a~~ı~~~ct ~ 

Hüseyin Tosun Bey 
Erzurumda Abdulhamide 

Karşı Bayrak Açıyor 

Hukuk Fakültesinde doktora sınıf 
lan açrldıktan sonra ilk defa olarak 
Bayan Bedia Yörük adında bir kadın 
hukukçumuz doktorasını vermiş ve 
bunda muvaffak olarak "hukuk dok
toru,, ünvanını almıştır. 

Bayan Bedia Yörük doktora tezi o. 
larak "idari kaza,, mevzuunu seçmiş 
ve bu tezini dün hukuk :1kültesi am
me hukuku Ordinaryüs profesörü 
Krozanm başkanlığında profesör Mu 
ammer Ra.~it ve Sıddık Samiden mü 
rekkep bir jüri heyeti huzurunda mü j 

le konıcymamaları hakkında meclise 

Hayl•I Deg-•ışecek bir kanun teklifi yapılması, belediye 
yi de harekete geçirmiştir. Bu ara • 
da belediye zabıta talimatnamesin -
de bulunan, fakat şimdiye kadar ıa 
yikile tatbik edilemiyen bir madde
nin derhal ve ehemmiyetle tatbiki 
için şubelere emir verilmiştir. Bu eın 
re göre, şehrin hiçbir tarafında hiç 
bir satıcı, gerek umumi yerlerde ge 
rek mağaza ve dükkinlann içinde 
türkçeden başka dille konuşarak a
lışverişte bulunamıyacaktır. 

No.40 

A bdülhamit, benimle Habeş 
Tosun Beyi Cenevreden çı. 

karmak maksadile Istanbul Reji 
Nazın Ramberiyi elde etmişti .. Bu 
adanı aslen Cenevreli idi. Cenevre-. 
ye kadar gelerek Kantonun ileri 
gelenı!erile müzakerelerde bulundu 
ve Isviçı-e hududundan çıkanlma.. 
mızı temin etti. 

Bunun için bulabildikleri yegL 
ne vesile, polisten ikamet tezkeresi 
almamış olmamızdan ibaretti. Ce. 
nevre polis müdürü Odiyenin 8 a
ğustos 1906 tarihile bana gönder
diği tezkere şu idi: 

"lşarlarımıza rağmen ikamet 
tezkeresi almadan Cenevrede ya. 
şama.kta devam ediyo.rsunuz. Size 
son defa olarak Uıtar ediyorum: 
81 Ağustosa kadar kanuna itaatle 
ikamet tezkeresi almadığuuz halde 
cebren hudut haricine çıkarılacak. 
smız.,, 

• kamet tezkeresi almak için 
1 konsolos Haydar Beye müra 

eaat ederek Türk tabiiyetinde oldu 
ğumııu.u tasdik ettirmek icap edL 
yordu. Buna da imkan olmadığı i
çin ikamet tezkeresi almanın im. 
ki.nı tamamile kapaılı idi. Bu tak
dirde hudut haricine atılmak bir 
zaruret haline giriyordu. 
Yapılacak şey, gazetelerde kıya 

met kopararak emri geri aldırmak. 
tı. Konsolos ile davam henüz lsviç. 
re mahkemeleri huzurunda görü. 
lürken ben nasıl lsviçredcn çıkarı. 
Ja.bilirdim.? 

Bu düşüncelerle vakit geçirirken, 
bir taraftan da O!nevre kantonU
no:ıı en büyük memuru olan Henry 
Pa.zyiyi görmiye gittim. Mülakatı. 
mızrn neticesi hakkında gazetelere 
bir şey söylememek şartile Cenev. 
rede bir ay daha kalmama müsaa. 
de etti. Ccnevrede yalruz gündüz. 
1eri bulabilecektim. Gece son 
Akdeniz konferansı münasebetile 
şöhret alan Nyon kasabasında ya. 
tacaktım. Burası Cenevreden bir 
çeyrek saat uzakta olmakla bera. 
ber başka bir kantona tabi bulu. 
nuyordu. Polis müdürü bu kararı 
tasdik etti. 

B u ay içinde davamı kaybet. 
tim. Müddet te bitince I.s.. 

viçreyi bırakarak Parise döndüm. 
Arkadaşım Hüseyin Tosun A vru
padaki J on Türk kuvvetlerinin ha 
reketsizliğinden usanarak Abdül _ 
hamide karşı tek başına isyan bay 
rağmı açınrya karar verdi. 

Doroşak komitesine müracaat o
derek onların gösterdiği. kolaylık.. 
larla Kafkasyaya gitti. Orada hu
dudu geçti, Erzuruma vardı. Baş. 
ka bir ad altında bir dükkan aça.. 
rak halkla temas imkanlarnu ha. 
zırladı. Bir sene müddet yaptığı tel 
kin ve teşviklerle etrafına epeyce 
adam topladı. Günün birinde isyan 
bayrağını açtı. Fakat Abdülhami. 
din gönderdiği kuvvet karşısında 

mağlup olarak elinde sil!h olduğu 
halde esir düştü. Tevkifhanede ken 
disine işkenceler ettiler ve asıl a
duıı öğrendiler. 

Abdülhamit Hüseyin Tosunun 
kim olduğunu öğrenince Istanbula 
gönderNmesini emretti. Orada a. 
yaklanna demir vurdurarak hapL 
sa.neye attı. 

B u haberleri alınca Fransa 
Başvekili Klemonsoya mü

racaat ederek kurtanlmasmı dile. 
elim. Fakat Fransa sefiri Constant 
vasıtasile aldığı haber, sil8.hla is
yan bayrağını açtıktan sonra ele 
düştüğünü gösteriyordu. Klema"Mo 
yapılacak teşebbüsün tabü bir &

kamete uğnyacağmı bana anlattı. 
1906 senesinde Parise gelince ,u 

manzaralar karşısında kalmıştım: 

Prens Sabahattin, Belin Mkağmd& 
8 numarada. bir yB.zıhane tutmus. 

etrafına bir çoklarını toplamıştı. 

T(lrakki adında bir gazete çıkarı. 
yor ve ademi merke.ziyet propa _ 
pandası yapıyordu. 

dafaa ~tmi~ti.~. . . . I 
Bedıa Yoruk, tezını iki kısma a

yırmış, birinci kısımda "Ştirayi Dev. 
!etin lüzumunu,, izah etmiş, ikinci 
kısmında ise, devletin mesuliyeti ku
sur ve hasar nazariyelerine istinaden 
verilmiş olan kararlan ele alarak ad 
U mahkemelerin, jdati ihtilaflara faz 
la karışmalannr şiddetle tenkit et -
miştir. Bu arada, bizde Şurayl Dev 
Jet kararlarının zayif olduğunu iddia 

Ahmet Rıza Bey Meşveret gaze. 
tesinden başka Prens Mehmet AH, 
Fazıl, doktor Bahaettin Şakir ve 
doktor Nazım ve Sezai Beyleıin yar 
dmıile ti.lrkçe Şürayı Ummet ga
?etesi neşrediyordu. Bu zatlar Os.. 
manh Terakki ve Ittihat cemiyet.;_ 
ni de kurmuşlardı. 

• 

P aristeki Ermeniler Piyer C:y ederek bunun sebebini, 93 Kanu E. 
rin ilaresi altında Pro-Ar sasisinde idari ihtilaflara adliye mah 

meno gazetesini çıkarıyorlardı. kemelerince bakrlması hakkında kon 
Rumlann Adosidis Beyin idare- muş olan bir maddenin hala devam 

si altında çıkan Helenizm adında edegelen tesirinde bulmuş ve bizim 
bir gazeteleri vardı. Şiirayi Devlet kararlarile Fransanin 

O sırada Makedonya Bulgar}an. kileri mukayese etmiştir. 
nın Pariste fahri bir avukatı var_ Genç hukukçu, jüri heyetinin sor
dı. B. de Belliyi adındaki bu zat, duğu muhtelif suallere de cevaplar 
Fransa hariciyesinde memurdu. vermiş ve tezi kabul edilerek muvaf 
l3ir düzüye Bu'garlan müdafaa e. fak olduğu kendisine bildiri1miştir. 
Jiyordu. Kendisile uzun mülalr:ıL Bedia Yörllk, bu suretle hukuk ta 
!arda bulunarak Makedonya iş!e. rihimizde kadınlar arasmda ilk defa 
rinin iç yüzünü anlatmıya çalıştım. olarak "Hukuk doktoru,, Unvanını 
Fakat hiçbir neticeye varamaauu. almış oluyor. 

Bulgar işlerinde mütehassıs göriin /ki profe$örümüze tevcih 
meyi ve Bulgarlara kenôini vrlir . 

~-,,.,...,~...,..:~ıucrna iversitesinuı yüzüncü yrJ 
meyi aklına koymuştu. Nitekim dönümü münasebetile profesör Akil 
sonradan Fransanm Sofya sefiri 
oldu. Muhtarla Fuat Köprülüye fahri pro 

fesörlük payesi tevcih edilmiş ve bu 
tevcihe ait şehadetnameler dün Ati-

(Arkası Var) 

·Dün Balık 
Tutulamadı 

DUn havanın Upil\ geçmesinden ba 
lıkçılanmız denize açılmamışlardır. 

Kıyı sularında bile balık tutulmamış 
tır. Evvelki gün gelen fazla miktar 
da hamsi, tuzlayıcılar tarafından sa 
tın alınmıştır. Havanın bozuk devam 
etmesi yüzünden, evvelce tutulup 
buzhaneye konulan balıklar dün pi .. 
yasaya çıkarılmıştır. 

Yalancı Şahitlikten 

Takibat Yapıhyor 

n.adan gönderilımiştir. 

Anket hazırlıklan için 
IktJsat Vekaleti, memleketteki ha 

yat ve geçinme seviyesi ile aile büt
çıeleri etrafında bir anket ac;nu1 ve 
bu anketi tktmat Fa.ktlltestne hava.!e 
etmişti. Bunun etrafındaki çalışma 

Jara başlanmakla beraber vekaletle 
baz.ı hususlar hakkmda temas etmek 
ürere üniversite içtimaiyat profesö
rii Kessler ve Iktısat Doçenti Muhlis 
Ete dün Ankaraya gitmişlerdir. 

Ecnebi, Ekalliyet 
Mektepleri 

Teftiş Ediliyor 

Yeni arojeye göre, Boğaz aahilinde bir örnek 
İnfQ(lta müsaade edilecek 

Şehircilik mütehassısı Prost, Is - çalışan amelelere mahsus sıhhi otur 
tanbuıl ve Beyoğlu yakalannın avan ma yerleri yaptırmak, Eyübün W}ağı 
projelerini bitirdiği için bu defa şeb ve türbe kısmını bir abide haılinde 

rimize geldiği zaman bir taraftan muhafaza etmek, Bahariyeyi Kara
o vakite kadar formalitesi bitirile - ağaç ve Silahtarağadaki mUessese 
cek olan bu projelerin esas planları ve fabrika erkinına mahsus oturma 
na ait hazırlıklara başhyacak, diğer yeri haline sokma.k, EminönU - Eyüp 
taraftan da Usklidar, Kadıköy ve Bo caddesini 25 metre genişliğinde aç _ 
ğaz ve Adalann avan projelerini ya- mak, iki köprü arasında nhtım yap
pacaktır. Esasen bundan evvel şehri tırrna.k, ve bu kısmı hal, soğuk ha.
mizde bulunduğu sıralarda Prost, bu va depoları gibi şehrin istihlak mad 
mıntakalarda iptidai mahiyette tet- deleri merkezi haline getirmek, Un
kiklerde de bulunmuştur. kapanından Eyübe kadarki kısmıda 

Bu defa son bir etüt ya.pa.ca.k ve küçük sanayiin kurulmasına izin ver 
.:tçı-ı.ı.aıı ,_ ___ ~ .. niı:nri ha~T.Trlıvacaktır. mek. 

Adalar ve Boğaziçi 
Ilk adımda P.rost bütün adalan 

Fener - Kalamış ve civan gibi şeh
rin birinci sınıf sayfiye yeri olarak 
kabul etmiştir. Ancak buralarının 

ada olması itibarile ayrı hususiyet -
teri bulunacağından bir müddet daha 
tetkikler yapılacaktır. Boğaziçinde 

Pr<>St yaln111 sokakla:r açmak, rıhtım 
cl&r ya~ak, bazı mmtakalarda bl 

nalan deniz kıyılarından onar metro 
içeriye almak gibi ikinci der.ecede ba.
Zı imar L'lerine girişilmesini muvafık 
gör?nektedir. Bir de Boğazda yapıla 
cak evler muayyen bir tipte olacak 
ve bu tip Boğaztn Rumeli ve Anado 
ıu kıyılarında değişecektir. 

Eyüpte amele mahalleleri 
İstanbul yakasının avan projesi. 

ne gelince, burada göze batan yeni 
likler arasında şunlar vardır. Eyüp 
mmtakasmdaki mezarlıkları kaldıra 
rak bunların yerine küc;ük sanayide 

Gent~l·.:la~l111 
Diğer taraftan, tren yoııe.rın.m et-

rafı otuz metre açılacaktır. 
Denizden itibaren ana cad -
deye doğru binalar anfiteatr 
şekline sokularak bütün binalarda 
hallan denizi görmesi temin edile
cek, Sirkeci - Alemdar _ Sultanah -
met - Beyazıt - Aksaray ve Beyazıt 
Fatih yollan otwsar B)etre genişliğin 
de birer ana cadde haline getirilecek 
ur. xenıkapı - UHKC1.P"" - ""--: '-··' 

varının açrlması, Istanbulun muhte
lif yerlerinde park ve bahçeler tesisi 
Cerrahpaşa, Topkapı cihetlerinin IS

lahı, şehrin ikinci derecedeki cadde
lerinin yirmi, üçüncü derecedekileri 
nin on beş ve onar metre genişliğinde 
açılması Eminönü meydanına Sirke
ci yolundan başka Beyazıttan diğer 

doğru bir yol tespiti, Unkapanına i
nen caddenin otuz metre genişliğinde 
yeni baştan inşası gibi mUhim eeas-
la.ra da projede yer verilmiştir. 

Denizden Çıkan Ceset 

Sivil veya resmi bütün belediye 
ve zabıta memurları bu emrin' yeri 
ne getirilip getirilmediğine dikkat e
decekler ve aksi harekette bulunanla 
rı şiddetle cezaya ça.rptıracaklardır. 

Bu ceza, gezici, dunıcu esnaf, dük 
kancı ve toptancıdan başka bu gibi 
kimseleri yabancı dille konuşturmı
ya mecbur eden alıcıya da tatbik e
dilecektir. 

ilk Otomobilli 

Müfreze Kuruldu 
Emniyet ikinci şube müdilıfüğünde 

bir otomobilli milfre.ze teşkil edilmiş 
tir .. Bu teşkilatın emrindeki otomobil 
lerde daktilolara mahsus yer, memur 
larm ve suçluların oturmaları için 
mahaller vardır. Otomobilli teşkilAt 
la, herhangi bir hAdise daha süratr 
le takip ve tahkik edilebilecektir. 

lhrakiye Kaçakçıhğı mı? 
"Nihat,, vapurunda ihrakiye kaçak 

çılığı yapıldığı iddiasile tahkikata baf 
lanmıştır. Türk kara suları dahilin-
de transit ihrakiyelerin kullanrlma· 
sı memnu old'llğu için geminin sahi
bi ve acentası Nihat, asliye beşinci 
ceza mahkemesi milddeiumumfiiğin
de sorguya çekilm4ıtir. Tahkikata 
devam edilmektedir. 

Bomonti Bira Fabrikasının 
ıM•ltaMftl Bitti 

Bomonti bira fabrikası, muka:vel• 
ıJI. "'"".1.q• • 1•- -· ... ;TW"tO )fj .. ~ • .;ı .... -~ •• 

muştur. Fabrika diğer ispirtolu iÇkl 
!erle gazoz imalatına devam edecek 
tir. 

Türk Tıp Cemiyetinde 
Türk Tıp Cemiyeti umumi toplaD" 

tısını yapmış ve yeni sene idare heye 
tini şu şekilde seçmiştir: Riyasete 
Doçent Fahri Arel, ikinci reislikle • 
re Ahmet Slikril Emed, ve Kazım Nu 
ri Içgören, umumi katipliğe Hüse -
yin Kenan Tunakan, ımuhasebeciliğ• 
Fethi Erden, Mecmua katipliğine Otl 
ınan Şerafettin Çelik ve Ethem Ba
kar, kitap muhafızlığına da Doçent 
Hazım. 

Hasköyde kahvecilik yapan Erzin
canlı Dursun komşusu ve meslektaşı 
Ilyayı öldürmek maksadile yaraladı 
ğı için asliye birinci ceza mahkeme 
sinde muhakeme ediliyordu. Şahit -
!erden Mordehay ilk tahkikatta Ilya 
yı yaralıyanın Dursun olduğunu söy 
lediği halde mahkemede hiçbir şey 

bilmediğini anlatmıştır. Mahkeme, 
ya1an yere şahaaet ettiği iddiasile 
Mordehay hakkında takibat yapılma 
sına karar verdi. Ve kendisini müd
deiumumiliğe teslim etti. 

Maarü Vekaleti, şehrimizdeki yar 
bancı ve azlık okullarını esaslı bir 
teftişten geçirmiye karar vermiştir. 
Bu maksatla, vekalet umumi müfet 
tişlerinden Halil Vedat ve Mehmet 
Kadri lstanbula gelmişlerdir. Umumi 
müfettişler, her mektebi ayrı ayrı 

gezecekler ve teftiş edeceklerdir. Tet 
kikler etraflı yaprlacak, müfettişler, 
her müessesede bir kaç hafta kala
caklardır. iŞmdiye kadar hiçbir cid 
dl teftişten geçmiyen bu mektep 
!erin kayıt ve dosya işlerine bilhassa 
ehemmiyet verilmektedir. 

Hüviyeti Anlaşılıncıya ~ BiRKAÇ sATIRLA j 
Kadar Teşhı·r Edı.lecek . su ay sonuna doğru Beyoğlu ve l• 

Kırılmaz Cam Konulac:ali 
Otobüs ve otomobil camlarının kı 

rılmaz çeşitleri ile değiştirilmesi hak 
kındaki karar şubattan itibaren tat 
bik edilecektir. Şoförlerin yaptıkları 
müracaat belediyece yerinde görül -
mem.iş ve reddedilmiştir. 

Yok Yere Suç Uyduran 
Genç Yakalandı 

Fındıklıda oturan Abdullah ismin 
de bir genç, zabıtayı iğfai suçile mah 
kemeye verilmiştir. Abdullah, amca 
sına ait sekiz lira parayı arkadaşlari 
le beraber yemi§ ve sonra da, kara 
kola müracaat ederek: 

- Gece yansı önüme iki kişi çık 
tı, paramı aldı, diye bir suç uydur
muştur. 

Kabataı Lisesi Mezunları 
Birliği Kongresi 

Kabataş lisesi mezunları birliği, 

dün saat on dörtte Eminönü Halke
vinde senelik kongrelerini yapmışlar 
dır. Kongrede idare heyeti ve hesap 
müfettişleri raporları okun.muş ve u
mumi heyetçe kabul ve tasdik edil
miştir. 

Yeni idare heyetine doktor Sürey 
ya Kadri, avukat Muzaffer, Hüse -
vin. Sadi ve Talat secilmislerdir. 

Bundan başka, bu mekteplerdeki 
Türk muallimler hakkında da etraf 
lı malfunat edinilecek, vekalette, nok 
san olan siciller, müfettişlerin ver -
dikleri raporlarla tamamlanacak -
tır. Her muallim, için, vekalette müs 
pet ve mufassal bir dosya buluna -
caktır. Şimdiye kadar, bu mektep
lerde çalışan muallimler hakkında, 

vekaletin kanaati noksandı. Bu yU~ 
den, emektar ve kıymetli birçok m'll
all'imler, senelerce mağdur bir vazi
yette kalmışlardır. 

Vekalet, bu mekteplerdeki mu.al -
limler için milhim bir karar daha 
vermiştir. Şimdiye kadar olduğu gi. 
bi, mektep idareleri, Maarif müdür 
lUkleri, yabancı ve azlık okullan mu 
allimlerinin vazifesine istedikleri za 
man son veremiıyeceklerdir. 

Bu muallimlerin de emniyetle va.
zif e görebilmelerini temin için, tıp
kı tayininde olduğu gibi, vazifeye 
son verme kararlnı da, Maarif Veka 
!eti, elindeki mütemmim dosya ve si 
cillere göre, tayin edecektir. 

Bu mekteplerde uzun seneler ve 1i 
yakatle vazife görömüş muallimlerin 
terfii için, Vekalet yakında bir for 
mil! bulacaktır. 

Uç gün evvel Halıcıoğlu iskelesin 
de dalgaların arasından çıkarılan ce 
sedin üstündeki esrar perdesi, dün 
de çözülememiştir. Müddeiumumilik 
ve polisin iki taraflı tahkikatı henüz 
vaziyeti aydınlatmıya kafi değildir. 
Dün ve evvelki gün kayboldukları 

için ara.nan be§, altı kişinin tanıdık
ları, akraba ve taallflkab morga ça 
ğınlarak ceset kendilerine gösteril 
miştir. Fakat, hiçbirisi de bunu ta -
nıyamamıştır. 

lri adaleli, 35, 40 yaşlarındaki bu 
dinç adamı acaba kim öldürdü? 

Bu dakikaya kadar bu bir tılısmı 
1ı sır halindedir. Morg, ceset üzerin
de otopsi yapsa belki vaziyet biraz 
aydınlanacaktır. Fakat, otopsi ile oe 
sedin başı ve yüzü, mide.si ve ahşası 
açılacağı için tanınmıyacak, bir hale 
gelecektir. Bu takdirde hüviyetini 
tespit etmiye imkan kalmıyacaktır. 
Işte, çehre hatlarını bozmamak için 
morg hüviyeti anla.şılmcıya kadar o
topsi yapmamıya karar vermiştir. 

Diln de yazdığımız gibi otopsi bu 
adamın su içinde mi boğulduğunu, 

yoksa hariçte oldilrUlerek mi su içi. 
ne atıldığını göstereceği için polise 
mühim ip uçlan verecektir. 

Bu adamın caketi, yeleği nereye 
gitmiştir Soğuktan konınımak için 
üst ilste fanile giyen bir adamınca-

ketini ve yeleğini çıkararak gezme.
sine ihtimal verilememektedir. Elbi 
sesinin muntazam oluşuna göre, bir 
zengin olması da bir ihtimal olarak 
gözönünde tutulmuştur. Pantalonu -
nun cebinde, yeni giydiği ve yeni sa 
tm aldığğı anla.şıla.n gömleğinin he
nüz açılmamış iki yaka& da bulun -
muştur. Bu ceset bir müslUma.na ait 
tir. Bekar olduğu da karinelerden a.n 
Iaşılmaktadır. Polis, cesedin fotoğra 
fmı çıkaı:tmıştrr. Bunu civar vilayet 
lere de gönderecek sol'U§turmalar ya 
pacaktır. 

çivilerı::~tl:~~ı:ı::18ki ıeı;it yerleri 

• G alataaaraylılar Cemiyetinin ıeneJJIS 
kon&reai, ekseriyet olnıadJiın~ 

bu ayın 29 una kalmııtır, 

• 4 H alkevleri ıoıyal yardım ıubeleri meli 
faatine dün gece Tokatlıyanda bil ~ 

balo verilmiıtir, l 
• F ranaanm İstanbul baıkonaolod 

lienriot iki ay mezuniyetle meıııl• 
ketine ıitmiıtir, 

• E vvelki gece, Rumeli Kavağmda, ~ 
hkçı Şükrüye ait kayık meçhul ~ 

ler tarafından çalınmrıttrr, Kayığm içindi 
bir miktar balık ve ağlar vardı, 

~ 
~ 
~ 

-~ 
~ 
~ 

\ı 

\TAkVi~ll~HAVA] ~ 
YURTTA HAVA VAZiYETi 

Yurdumuzda hava tamamile kapalı ve yer 
yer yağ13h geçmiştir, Yatıslar Zonculdak, 
Kayseri ve Konyada yafmur, Çanakkale, 
Balıkesir, Kocaeli, Eakiıehir ve Ankarada 
kar ıeklindedir, 
Rüzılrlar ıimalden, Trakya, Karadeniz 

kıyılan ve Marmara havzasında kuvvetli, 
Eıede kuvvetlice, yurdun diler )'erlerinde 
ayni iıtikametten orta kuvvette eamiı, 
p.rld Anadoluda sakin kalmqtır, 

Şehrimbde Hava 
lstanbalda tamamile kapah geçmiı 'f'e 

kar ntmakta devam etmıtir, Öileden 
ıonra kar durmUL riizırir aimaldf!n uni 

19fkincikinun 193SI 
ı_ PAZAR 

1 inci ay Gün: 31 Kasım: 63 
Arabi: 1356 Rumı 13'ı3 

Zilkade: 7 Birncikinun: ı'I 
Güneş: 7,27 - Öğle: 12.Zl 
İkindi: 14,47 - Akşam: 16.58 
Yatsı: 18,35 - İmsak: 5,39 

~ 

yede 8 ile 10 metre hızla esmiştir, ~ 
Saat 14 te barometre 755,5 milimetre I~ ~t 

Hararet en çok 0.6 ve en az O.O santİ~ lııt 
olarak kaydedilmiıtir, 24 saat zarfuıda ,- lt 
fan karm metre murabbama bıraktril ~. 
miktarı 200 uamdır. 
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Cif"K 
Yazı Merakı ! 

Van Zeeland, ln9iliz 1
-

1 
Dün~~ '!azıtele~inin .. 1 Otedrober~y:.:;;:.:~:!m 

B k·ı· il Bırıncı Saıla Haberlerı _ ::y:o;,a;~:;~::=::: 
a Şve 1 1 e - dJğımdanberidir ki; bu yoldaki mesa-• 1 y • D • imi biraz daha teksif ediyorum. 

• ROMANYA ita yan 1 n en 1 en iZ Mübarek şey de öyle geoiş ki; her 

lst0ışareler·ıni Bitirdi Başvekil, Prag ve • p ::~~.::us::::~~tüodeiş-
Belgrada Gidiyor inşaat rograml d•~~"!":a~:U::~~d~:!!_;; 

ve Almanya 
Yolunda 

ltalyaya Kredi 
Teklif Münakaşa 

Açılması 

Edilmiş N 1 K 1 d ~ tiryakiliğinin ve her işi mutlaka ka.. 
Bükreş 8 (A.A.) - Dün akşam a s 1 a r s f a n 1 1 ğıtlara bağlamak, kii.ğıtla.rla sağla.-

Hariciye Nazrn Miesco, yanında el- • 

' 

mak ana.nesinin hepimizde yarattığı 
Bir çEer heyeti azaları olduğu halde, ya 

hancı dipl()motlar şerefine bir av eğ Vaşington, 8 (A.A)- Salahiyettar Amerikan mahfelleri yeni insiyaki itiyat~3:r~an birL . 
, londra, 8 (A.A.) - Chamberlain ile Van Zeeland arasmd~ 
diin yapılan görü,meler eanaamda ltalya ve Almanyaya kredı 
lçıkn.uı iç!n beynelmilel bir altın sermaye ihdası teklifi bilhassa 

lencesi vereceği Arad'a. hareket et- f talyan deniz programının Amerikan in,aatma tesir etmiyeceğini 1 Her sabah ışının ba§ına vaktınden 
· · · k b · · erken gelecek kadar muntazam olan 

miştir. çünkü Amerikanın ecnebı mşaatma her gemıye arfı ır gem.ı b' kadaşım bir sabah biraz geçi-

bıiinakaşa edilmittir. 
lyi haber alan mali mahfeller Van 

~eelıi.ndın Amerika da dahil olmak 
llıere ihtiyat a~rnı bulunan büttin 
~rnleketlerin milli bankalarındaki 
ihtiyat altınlarıdan ve kambiyo 
b'.ı.\ivazene sennayelerinden yüzde bi 
lini mezk\lr sermayeye yatırmalart
lıl teklif ettiğini beyan etmektedir • 
ler. 

B, Miesco, oradan cumartesi akşa ile mukabele etmek niyefn~e _olmadığını bildirmektedirler. k~: doğrusu merak et.tik ve ylnnl 

1 
nu Praga doğru yola çıkacak ve Prag Bu mahfeller Itaıya tarafından ıtb r . dakika sonra. gülerek gelmesi hepimi-
dan Belgrada ve oradan da Cenev - haz edilen kararm Amerikan bahriye 1 YUNANIST AN zt se,--:ndirdL (Uzerine ahrunasrn: 

ı reye gidecektir. sinin takviyesi lehinde olarak Roose Nasreddin Hocanın dediği gibi Allah 
HükUınet partisinde veltin mevkiini sağ'amlaştıracağını fıkarayı sevindirmek isterse eşeğini 

iddia etmekte, buna mukabil tta1yan Yunanistanda Büyük kaybetttrır, tekra.t' buldururmuş> 

Bu suretle meydana gelecek olan 
tı:lebliğ yalnız beynelmi~el kambiyo 
~rmayesinin muvazenesini temin et 
lttekle kalmryacak ayni zamanda i.kb 
88.di otarşiden vazgeçmeleri şartiyle 
lta.ıya. ve Almanyaya kredi açılması 
~ yarıyacaktır. 

Mali mahfeller Italya ile Al.manya 
lUn böyle bir pazarlığa girişecekle -
tinden şüphe etmektedirler .• 

Londra., 8 (A.A.) - Van Zeeland 
'8tlşarelerini bitirmiştir. Londradan 
-tlebi ihtimal yarın hareket edecek~ 
tir .. Va.n Zeeland'm görüşmeleri hak 
\ında henüz malumat alınmamıştır. 

Yeni Romen 
K b·nesi ve !ARABiSTAN: 

a 1 Kral lbnissuudun 

Macarıistan Cülusu Yddönümü 
l>eşte 8 (TAN) - Roma protoko u.auux;, - , ıAN} - Bugu"n Stiud.i • ' ,t-'•ı>.uwı:sı -ı:nra ~ 

'ıtıda ·Ma'~aris~~ ~ çok meşgul e- Arabistan hüktimdan Abdürrahma.n 
den mese!e, Romanyadaki hükfimet oğlu Melik lbnissuudun Suudi Ara bie 
~beddülü ve yeni hükumetin siyase tan tahtrna geçmesinin yıldönümü i. 
tidir. Bununla beraber konferansta di. Bu münasebetle bütün Arabistan
)alnız iktısadi meselelerin konuşula da ve bütün Arap dünyasında şenlik 
Ca.ğı söylenmektedir. Çünkü Roma ler yaptlmıştır. Melik !bnissuud 
~l'otokolu iktısad.i kuvvetini hayliden j 1926 da Hica~ taht~a otu.rm~ş ve ?u 
ha.yliya kaJ"betmiş bulunuyor. suretle Suudı Arabıstan Necıt, Hı -

Gazetelerin müta!eaları 
~ariste çık.an Epoke gazetesi bu mü 
~~betle yazdığı bir yazıda diyor 
iti: 

"Dünyada biribirine rakip olan iki 
~evlet varsa Almanya ile İtalya • 
llıı-. Almanya, A vusturyanm üzerine 
tôtünü dikmiş bulunuyor. Toplantı 
'rif e.sinde Almanya ve Avusturya 
t~teıeri arasında mlinakaşa başlar 
b:ı.ıştır. Almanya ile Italya Orta Av 
l"ııpa,yı nüfuz mıntakalarma ayırma 
l>t konuşmuşlar ise de bu mmtakala 
~· riayet edememişler ve nihayet 

1 ınemleket arasında rekabet baş
tiistermiştir. 

ll:co Nouvelle gazetesine göre. Ro
l'tı.a protokolu devletlerinin konuşa -
~arı en mühim mesele Ita''Yanm 
.\"usutrya ve Macaristan ile aktet. 
~iş olduğu ticaret mukavelesidir. 
nlalya bu mukavele il.e . Avusturya 
~e 1facaristana çok mühnn menfaat 

l' temin ediyordu. ttalya bu mukave 
leli feshetmek mecburiyetindedir. 

~il da Viyana ve Peşteyi. müh~ za 
. tla.ra uğratacaktır. Elhasıl Düçe • 
ltı Orta A vnıpayı terketmesile o • 

Yerini BerJin işgal edecektir. 
~ ~ bu suretle, Berlin _ Roma mihve-
~rlin lehine faal olacaktır. 

lngiltere ile Yeni 

'ticaret Anlaşması 
~ıtşington, 8 (A.A.) - Corde!: 
~yakında bir ti-caret muahedesı 

~ ilmek üzere lngiltere ile müza· 
~eı~re başlanacağ•nı bildirmiştir'. 
erpiş edi!en tarife tenzilatr netı

~1tıde zarar görebilecek alakadar 
f;ı:l'ikalılar tarafından yapılacalt 
~!\azalar tetkik edilmek üzere 
.tı.ı.batta aleni celselere ba.şlanactik 

caz ve mlilhakatını ihtiva etmek üze 
re teı:;ekkül etmişti. Kral tbnissuut 
devrinde Arabistan birçok ileri a 
dnnlar atmış, memlekette emniyet 
ve asayş sa,ğlamlarumş ve iktısadi 

faa1iyet başlam•ı:;hr. Kral tbnisı:cll'lıd. 
bugün Arap jstikliı.linin en sağlam 

direği ve en kuvvetli mesnedi sayı -

Uzak 
U zait Şar:kta harbi sulhe çe

virmek için en çok çalışao 

ve bu işle en çok alakadar ohm dev 
Jet Almanyadır. En son haberlere 
göre Almanya.mu Çin sefiri, bu 
yoldaki teşebbüslerini ilerletmek 
için çalışıyor ve bu yolda mühim 
bir faaliyet gösteriyor. A!maftya,.. 
om Uzak Şark sulhü ile bu derece 
alakadar olmas:ııın sebebi, yalnız 
Japoınyarun Çln tlca.ret"ni kendine 

hasretmesi ve Almanyanın Uzak 

Şark piyasnlarmdan bfr lasnunı 

kaybetmesi ihtimali değildir. Ayol 
derecede mühim bir sebep Japonya 
nın Çin içlerine dalarak başladığı 
lşLo içinden çıkamıyaca.k hale gel

mesi endişesidir. Çünkü bu tal<dir

de Almanya, icabında Sovyet Rus
yaya karşı kullanacağı bir ku\'Ve
ti kaybediyo.r ve Sovyet ltusya Ja 
poınya Ue harbe tutuşmak ihtima-

lini bertaraf ederek A vnıpa.da dar 
ha iyi blr vaz1yet almak imkanını 
buluyor. Economlst gazetesinin 

düııı oeşrettltimlz uzun bir yazısm 
da bu noktaJar mufassal bir suret
te izah edilmiş olcluğunda.n bu ook 
talan k'!krar tavziha hacet yoktur. 
Fakat Almanya.um Uzak Şark suJ 
bü ile c.anb aliiıka.c;ınımı eksilmemesi, 
bir siyaset değişmesinden evvel, 
Uzak Şarkta her çareye başvura-
ca.ğmı gösteriyor. 

Bükreş 8 (A.A.) - Ziraat Nezare In 'l deniz inşa.at programmm gı tere • _ HaVTrolat Vapuru mu kaçırdıın! 
tine tayin olunan Joanitzesco müfrit i f ı · b 1 d Ş ı•kl y 1 "·· nin Alrdeni· e az a gemı u un ur- en 1 er apl ıyor Dedik. r-;;.,ın;, uzakta bir varoştan 
sağ cenah partisi olan, demir muha dişes'l u k ş kt k' · ~-... 
f rzlar,, partisinin 6eneJ sekreteri bu mak en . 1 e za ar a 

1 vazı. gelir. 

ıunuyordu. Şimdi mezkilr partiden 
yetini zayıflatmasından korkmakta- Atina, 8 (Hususi) - Veliahtm ni- _ Yoook! Fa.kat Köprüde biraz 
dırlar. . şanlısı Prenses Fredrika için her yer kalmak icap etti de .... o:yerek müp-

ayrılmıtşır. Berlin, 8 (A.A .. _l. - D.enız mahfel de tezahür yapılmaktadır. Fransa hem bir cevap verdi. Soyundu. Tabü 
Diğer taraftan "Romen cephesi,. d ö ttal 

!erinde söylenil ıgıne g. r.e yanın Cümhurreisi Sevre mamulatından bir hepimiz, bu kadar muntazam bir ada-
nin mühim vilayet teşekkUlleri de d t 

son kararı Alman enız ınşaa prog masa tezyinatını hediye olarak gön- mı Köprüde ahkoyan şeyio oe ola.bl-
hükfimetin ''Nasyonal - Hıristiyan,, -· 'klik h ı ge ranımda hiçbir degışı usu e · dermiştir. At;nadaki elçiler heyeti teceğtni merak ediyorduk. O bizim bu 
partisine iltihak etmişlerdir. 

tirmiyecektir. kıymeti.1 bir hediye vereceklerdir.Her mera.kımızı anladığı için fazla beklet-
Bu mahfeller Almanyanm 1935 t:ı- taraftan, Yunanistanm her taraftaki meden anlatmıya başladı: 

ALMANYA: rihli Ingiliz - Alman itilafını~ _ahka kolonilerinden hediyeler gelmekte- _ Hiç başıma gelmemiştl. Bu ıa.
mına uyarak programın - Ingılız -~e~ dir. Hediyeler arasında kartal yav- balı biletimi kaybettim. ~n tam 
ni; inşaatına ~öre tanzim edecegını rusu adını taşıyan bir turizm tayya- vapurda.o çıkarken. Memurun i:illünde 
ilave etmektedırler. res·, ye~kenli bir yat ve lüks p;yano bir mliddet araştırdrm, düşürmüş ol

Zikredilen itilafa göre lngilizlerin vardır. Kent Dükası ve uuşesi Ingiliz malıyım k1. bir türlü bulamadım. Çı
inşa edeceği her 100 tona mukabil Kralının hediyelerini getirmişlerdir kardım ka.r'nemi. Yeni bir yaprak ko

Berli.n, 8 (A.A.) _ Yeni l30 ı z Almanların 35 ton inşa etmiye hak Sarayda Prenses şerefine ziyafetler pardnn, memura verdim. 
balonu öni.ımilzdeki temmuzda işle _ ıarı 01duğu malümdur. verilmcıetedir. Veliaht ile nişanlısı lUemur bileti almak istemedi. Asıl 

Yeni Balon Temmuzda 

lşlemiye Başlıyor 

miye başlıyacaktır. Bu balon kırk 

yolcu ve Hinden burg balonu kadar 
da mürettebat ~ıyacaktır. 

Londra, 8 (A.A.) - ltalyanm de- dün şeh;rde gezmişler ve her yerde biletimi ~mamı söyledi. Kenara çe-
niz inşaat programı hakk•nda tefsi alk'şlanmışlardrr. Romanya Veliahtı ldlip biraz daha aradım. Herhalde 
ratta bu

1
unan Times ga.zetesi. bu maiyeti ile beraber gelmiş ve fevka- dü..,müş olacak; bulamadım. 

programın en dikkate değer tarafı 'ade merasimle karşılanmıştır. "- Bulamadım! Yenislni vere. 
131 t Z adında ikinci bir balon da 

ha sipariş edilmiştir. Bu balon 130 L 
Z den 16 metre daha uzun olacak ve 

denizaltı gemilerinin çoğaltılmasr ol Ba.'5vekiJ Met.aksasın isim güni\nde yim !., dedim. 
duğunu ve şimdi Akdeniz gibi nispe Atina. 8 (A.A.) _ Atina Ajansı .,_Alamam! Sonra mesnl oluruz. 
ten mahf'lut dPni:r.lerrlP r'lı;ıhi hn e-emi-

yüz kadar yolcu taşıyacaktır. Birin

cisi şimal Amerika.sına ve ikincisi de 
cendp Amerikasına sefer yapacak • 

bildiriyor: Sizin de karnenizi alrrlar.,. dedi. 
lerin safı harp gemilerine müzaheret Başvekil Metaksasm isim gUnU mü Şaşırclcm. Ben memur karnesi kut-
için ohı:n lii?.umunrı.m tahakkuk etmiş nasebetile birçok sendikalar ve te - ıaru~'orum. Kopardığım yaprak kay
bu1unduğunu yazryor. şekküller her tarafta b:rçok elini a.- boldu, yenis'ıni veriyorum. Ziyan e--

yinler tertip etmiş'erdir. den benim. Ne diye elimden karncıml 
,....,.... :<ISA Atina büyük kilisesindeki dinf a- alsmlar diye sor<'o:m. 

Lıyor. Kralın tahta çıkış bugün bü- : HABERLER yini. Ba$vekil Kefalonyah olduğun. _ Belkİ düşürdüJ!ünUz bfiett hN)-

ttin Arap memleketlerinde kutland1 ,, 
_. dan. Kefalonyahlar birl'ği tertip et kası bu!Ul' da kullaıursa aynJ torba-

,, 
ğı gibi her yerde Kralın şerefine 

kutlulama mera.simi yapılmıştır. 
Kralın Londra sefiri Hafız Vehbi 

• Melburn'da Almanya, Amenka 
ve Avusturya arasında yapılan tenis 
maçını Almanya kazanmrştrr, 

• Yiyecek mağazalarmm binlerce 
memuru. Pariste gürültü ve nümavi~ 
yapmışlardır, 

• Ruen'de on beş gündcnberi devam 
eden deniz amelesinin grevi nihayet 
bulmuştur, 

• Stanpa ve Del Dopolo isimlerin 
deki İtalyan gazetelerinin Fransııya 
girmesi menedilmiştir: 

Londra radyosu ile bir nutuk söyle. 
miş ve lbnissuudun hükümdarlık Un , 
vanmı tanımadığını, memleketinde 
şef diye tan~dığrnı, bu münasebetle 
yaptlan merasimin sırf zamane adet '' 
lerine uıyıgun gitmekten ibaret oldu · ı ·• 
~nu anlı:ıtmış. dı:ıhıt sonra Krahn dP , 
mokrathğını sadeliğini ve temiz ya • 
şayrşm1 anlatan menkıbelerden bah- ' 

• Eski boks dünya şampiyonu 

Schmeling. şubatta Amerikalı, Macar 
Etien Dudeıı ile karşılaşacaktır: ................................ setmiştir. 

miş ve bu avinde biitlin hilk1·ımet er- da aymt numaradan Ud bDet bulo.rlar. 
kan:~e büyük bir halk kütlesi bulun· işin · içinde dalavere var ~anırlar. 
muştur. Hem biz mesul oluruz, hem siz: 

Halk. Başvekilin evinde ac;ılmıs o- Cevabını aldım. 

lan defteri imzahımak üzere ı:1okakta _Eben ne yapacağım şimdi? diye 
sıra bek'emektedir. Kral ve kral a;_ elimde kame hacet penceresi önü.nde 
lesi efrad., Başvekile hararetli temen dua eder gibi kapıda dikeldim. Me-
'1ilnde bulmımuRlardrr. mur bir mtiddet düşündükten soora: 

Başvekil bu münasebetle kabine _ Yulmnda falan memu.ra tasdik 
fı7as'lldı:ın RP'Pdive rPİı'llerinrlPn. cP ettirin ı Dedi. 
'Yl.aat rei!'llerinden. eski muh::ırinler Neyse oraya çıkhk. Kapıyı vurduk. 
"'em;vetlnrlf'n vP i~ri kn••lll cı"'nrlikı:ılıı içeri girdik. Derdimizi aıılattık, yeni 
.. mrı"!l birçok kıymetli hediyeler al bileti verdik. Adamcağız sözümüze 
mı:ştır. inandı da biletin üzerine meşruhat 

Sarkta 
' 

Sulh 7eşebbüsü 
verip imza etti. Oylece yakamı kur
tardım. Yoksa '!eza ve.nnekten bıu;ka 
çare yoktu. Bele iklncl yaprağı klm• 
se görmeden koparıp ta memura ve
reydlm, kaybettiğim bileti de bin..~l 
bulup kendi hesabına harcasaydı da 
kontrol csaıasında bir ko.mederı iki 
bilet koptuğu a.nLaşılrruş olsaydı, deT
hal ka.rıoem istirdat edilecek bir daha 
da tenziJiltlı karne al.:ımıyacaktnn. 
Ust~lik memur olarak bilt>t ahp ocus 
biletten istifade hakkı olmıyanlara 

bilet satıyorum diye adım çıkacaktı. 

......................................................... 
ı YAZAN: ÖMER RIZA DOGRUL ı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Çin T ü.rkiatanı: 

Ç in saJıiUerinden mühim bir 
kısmmın Japonlar tarafın

dan abloka altına alınmış bulunma 
sı ve Japonla.tUt Çln lima.nlanm et-

le.Tine geçirmek için uğraşmaları içln 
yalan zamanda deınize doğru bir 
mahreç bulmasına m.Bıni olacaktır. 

Çint buna karşr dünya ile bağlan
tısını ve tema.suu muhafaza için 
Orta. çağlarda kullanrlao bir yol
dan istifadeye ehemmiyet vermiye 

başlamışta-. Bu yol Orta Asya. yo

ludur ve bugün SuHdang adıyla ta-· 
nılan Türldstaaır Sovyet Rusya hu 
duduna. bağlamaktadır. 

Çini dünya Ue bağlamak bakı

mmdae en büyük ehemmiyeti haiz 
olan bu yol dolayndyle son günler
de Türkistanın bugü.nkü vaziyeti 
ile alaka yeniden uyanmış ve ooa 
dair neşriyata tettadüf edilmiye 
başlanmıştır. Soo yılJar içinde 
Türkistan bir sürü karrşıklıkla.ra 
sah.ne idi. Duıngaıılar adım taşıyan 
ÇinU Müslümanlar De Turki kabi
leler arasında sonu gel.mJyen mu
harebeler vuku buıuyor ve ki.h bir 
ta.raf kAh diğer taraf galebe çalı
yordu. Bugün de bu havalide ayn-

bk ve kanşıklığın hüküm sürdüğü 
anlaşılmaktadır. 

(Taymis) in verdiği malumata. 
göre Dunganlar Ktışgariyede ha.
kim bulUıDuyQrlar. Ve Ç"n Türkis
ta.nınm en büyük kısmı General 
Şeng adını taşıyan bir Çin kumaın
danmrn efaıdedir. Çin hiikiimeti 
bilhassa bu generalden is~'fade e
rek bu havalideki hakimiyetini sağ
Jamlamak istiyecek ve bu ülkenbı 
temin edeceği yol ile dünya ile allt,
ka ve tenıasmı kaybetınemJye çalı· 
şaca.ktır. 

Filiatin muelesi: 

F Uistin meselesi, lngilterooiııı 
bu memeJekete yeni bir ko

misyon göndermesi iizerine yeni-

den canlandı. Bu münasebetle In
glltere hi.ikitmetl tarr.fmdao beyaz 

bir kitap neşrolunmuş ve bu kitap

ta komisyonun tektıik mahiyeti an 
latrlarak onur tavsiyesine ve rapo 

r:una göre lngiltere hükiimctiniın 

Fillsüıi taıksim lşİıllin adalet ve a
meli kıymet f)alamındao tavsiyeye 
değer olup olmadığına karar vere
ceğlnJ anlatmıştır. 

lngtıtere hükumetinin taksim 
J)l'ojesine katiyetle taraftar olduğu 

ötedenberi söylooiyor ve bu da FJ
listin Araplarını nevmidao.e hare
ketlere sevkedıyordu, Çünkü Filis
tin Arapları yurtlarının taksimi.ne 
ve bir kısmuun Yahudilere veril-
mesine, bir kısnınu.n kendilericıe bı
rakıhnasına ~iddetle muanzdırlar. 

Fı.Jlstinde vu1m bufan bütÜiı karı
şıklıkların ve kanlı vaka.lann hede
fi bu muhalefeti anlatmaktır. 

Son va.ıiyet ise lngUtere hilkU
metini.n taksim projesi üzerleriode 
kati bi.r karar vermemiş olduğunu 
gösteriyor. Bunun da lngiltere ka
bJnesinden n.ühlm bir kısmın tak
sim projesini ortadan kaldırmıya 
taraftar olduğundae Uerj geld'ği. 
bazı lngiliz gazeteleri ta.rafmda.o 
ileri siirülmektedir. 

lngi1tere hükiımetkıin bu vazi
yeti alması Filistinde taksim pro
je."line karşı hissolunan derin nef
reti az ç.ok yatıştıracak mahiyet
tedir. Fakat diğer ta.rafta.ı Siyo
nistlerin Filistinde daimi bir ekal
liyet halinde yaşamak istemedtkle
ri ve Britanya lmpara.torluğwıa 

dahil ve müstaldl bir Yahudi dev
letinin kurulması lehind.. oldukla
rını bildinne;-,1 j ve bu yolda teşeb 
büslere başlamala.n, Arap - Ya
hudJ da.vasım sulh yoluyla hallet
menin hiç te kolay olmıya.ca.ğıw 
gösteriyor. 

Bu gidJşle kanştldığm u.mn sü
receği anlqılınaktadır. 

Hep birden: 
- Geçmlş olsun! Declil< ve ben dii

ştı.ıdüm ki; böyle tenzilatlı bilet ahp 
başkMma sataın ve binrle bir tesndU
fü muhtemel r,lfA.n bir dtlc;kiiTı i«;in 
haşsiyf't ve namus sahibi doğru dü
rüst adamlar zorluğa uğra.maktadır. 
Düriist olmak için hunlara tahammW 
gerekiyor. Ne yapahm ! 

Ankarada Bir Cocuk 
Çiğnendi ve Ôldü 

Ankara, 8 (Tan muhabirınden) -
Bugün şehrimizde beş yaşlarında Ne 
riman adlı bir kızın ölümü ile netice 
!enen bir otomobil kazası oldu. Şoför 
Şükrtinün idaresindeki otomobil Sa-
manna?armda Nnima.na çarpmt9 ve 
hastaneye kaldırılan çocuk ölmüştür. 
Kaza, şoförün kabahati yüzünden 
olmuştur. Şükrü yakalanmıştır. 

Göçmenler Gönderilemedi 
Nazım vapurile birka~ gün evvel 

şehrimize gelen göçmenler, dün Te
kirdağma sevkedilecek iken, havanın 
bozukluğundan dolayı kalmtşbr. Ha
va açılınca sevkivat yapılacaktır. 
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BELEDiYESi ŞEHİR TIY ATROLARI 

B• d• t k• c• t Sinemasında ıga iÇ e 1 ınaye Nef"ıs ve şahane bir filin 
sizi bekliyor: 

İstanbul Adliyesi de · ·DıZİRiW 
• 

Tahkikat Yaptı 
Ağustosun !ekizinci günü Bigadiçte tüyler ürpertici bir cinayet , 

i,Ienmi •. muallim Nazif'n 3 ya.,ındaki kızı llter kU%u gibi boğaz
lanarak öldürülmü' ve sokağın ortasına bırakılmıftır. Dün, İstan
bul Müddeiumumiliği, bu facianın lstanbula akseden bir safha-

Bir ihtilas 
Davası Son 

Safhada 
Dün ağır ceza mahkemesinde, em 

lak ve eytam bankasında yapılan 

3250 liralık bir sahtekarlık da va.sına 
bakılmıştır. Suçlu olarak bankanın 

eski kontrol memuru Saim bulunmuş 
tur. İddia edildiğine göre, Saim mev 
hum dul, yetim ve mütekaitler adı-

na sahte vesikalar uyd'l.ll'arak banka 
nm bu kadar parasını ihtilas etmiş· 
tir. 

Suçlu mahkemeye Ayşe, Adviye, 
Ferhunde, Rükiye, Şahur, Şükriye, 

Müeyyet, Mecit, Nimet, Neyyir adlı 
on da şahit göstermiş ve adresleri-
ni vermiştir. Dün bu şahitler dinlene 
cekti.. 

Mübaşirler bütün celpnameleri bu 
adreslerde böyle kimselerin oturma. 

dıklarını ve bazı sokakların bile mev 
hum olduğunu derkenarlıyan yazrlar 
la mahkemeye iade etm~lerdi.. Reis 

sını tetkik etmiştir: 1 
Bigadıç müddeıumumiliği, Halil 

Cellat adlı b:risile Kasım ismindeki 
arkadaşını suç'u olarak tevkif etmiş 
tir. iddiaya göre, bunlar hadiseden 
bir gün evvel çocuğu evlerine kaçır -
mışlar ve babas ndan intikam almak 
:çin de yavrucağızı boğazlamış'ar 
dır. Cinayetin işlendiği gece eskiden 
orada doktorluk etmiş olan Hüsnü 
Adısağalamın kızı Nebahat te Kası
mın evinde bulunmuştur. Bigadıl 

müddeiumumisi Neba.hatin de suç or 
tağı olarak dinlenmesine karar ver -
miş fakat kız. hasta olduğu için geti 
rilem"miş, hadiseden bir ay sonra da 
Istanbula gelmiştir. 

!kinci sorgu hakimi, dün Nebahati 
çağırtarak ifadesini almış ve hadiSE' 
zamanında kızın farik ve mümeyiz 
olup olmadığını ve kendisinde akıl 

hastalığı bulunup bulunmadığını, ta
bibiadi.lere göndererek tespit ettir -
miştir. Dün bir muharririmiz, tesa -
düfen bu kızla görüşmüştür. Neba -
hat, şunları söylemiştir: 
"- Ben de bun'll işittim. Fakat 

benim boğazlamak işile hiç alakam 
yok. Ben, horoz bile kesilirken gözü 
mü kapatınm. Nerede kaldı ki, ço
cuğu boğazhyacağım.., 

lstintak hakımi, sorgusunu ve al

dığı raporlan dün Bigadiç müddeiu
mumiliğine göndermiştir 

t<'l a.ll:),zı,;a sozıu. Rejiscirü: 

.RNS T IUBiJJC 
Seanslar: 2-4,15-6,30-9 da 

Rug-lin saat 11 de tenzilatı 

matine 

Barutgücü Alanında 
Bakırköy Barutgücü alanında' bu

gün Anadolu Gençlerbirliğı futl:ol, 
voleybol takımları ile Barutgücü ta
kımları karşılaşacaklardır. 

~RTUGRUL :::3AD1 
rEK TiYATROSU 
YARIN GECE 

KADIKOY SUREYYA 
iTAAT ILAMI 

ÖLÜM 
Milli Müdafaa Vekaleti deniz mÜB 

teşarı albay Sait Halman'm annesi 
B r ~ .... cra.\. euııı~ı.k, ~"llu 

zesi, bugün Kadıköyünde Yoğurtçu 
da Şefikbey sokağındaki evinden sa 
at 11 de kaldırılacak ve Eyübe gö 

mülecektir. 

8. Fazıl Ahmet Aykaç'ın 

Tepebaşmda 

DRAM KISMI ERKEK 
""~ 

HAY ALETLERi 
.................................................................................... 

Satılık-Kiralık 
HER YER 50 KURUŞ 

lst~klal Caddesinde 

KOMEDi KISMI 

r"r~ rı~l~;:;;1:11rıı~ J 

Bugün i p e k S nemasında"" 
iKi BUYOK FiLM BiRDEN 

ı- Güneş Batarken 
Hissi, Muazzam, ve Mükemmel şaheser. Baş rolde: 

i l EMiL YANiNGS 
~,F 2- LOREL - HARDi ve 

1• K ,. z L E R •. TURKÇE SOZLÜ BUYUK KOMEDi 
Bugün saat 11 de tenzilatlı matine __ ,,, 

Bugün SARAY Sinemnsı 
"BAKIR DELlKANLI,, ve BU FF ALOBIL,. fiılmlerini yara.tan 

~ A ~ v <C o o p E R ' an 
GEORGES RAFT ile beraber çevirdiğı EN GUZEL FILMI 

DENiZ KAH~JMANLlRI 
•,RANSIZCA SOZLU şaheserini taK a:m eaı~. ~ f' mlerinin en ihtL 
ı·aslısı, görülmesi tahayyül edilebilen macera ve sergüzeştterı. dölu ilı
tirasli bir filmi. IIAveten: FOX JURNAL dünya havadisleri. 

Bugün saa.t 11 d~ tenzilatlı matine 
her celpname için verilen şerhleri ay 
rı ayn okudu. Sonra suçluya: 

- Bunların hiçbirisi bulunamıyor, 
dedi. Sa.im: 

Falcdıktan 
Yine Tutuldu Teşekkürü ıs~frtUVE.N ' in ilahi müzıği... TULSTO Y 'un en güze! eseri .•• 

Oğlum Esat Mukadderin ölümü Ü- Kadro ve e.l'keğf alakadar eden mevzu 
zerine bana kerim gönüllerin.i;. bir ke Güzel bir kadmm tstırabı 
re daha açmış ola.n bUyUk kalpli Seven blr erkeğin kısıkan91ıg. KREUTZER 

Fransızca 
SONAT 

LIL DAOO V C.n r C.1 ı..n ı. ı.. ....... .-. "'"•" 

- Bay Reis, ben bu şahitlerin ad 
reslerini 933, 934 senelerinde banka 
ya verdikleri noterlikçe musaddak 
senetlerden çıkardım, demiştir. Bun· 
da.n sonra müddeiumumi Sadun id· 
diasını söylemiş ve emlak ve eytam 
bankası iskonto servisinde çalışan 
Mustafa ile dava mevzuu olan evrakı 
tediyeden evvel tetkik eden kontrol 
memurlarının ve kredi i§leri üzerinde 
alakalan olan veznedarların çağını. 
ma.smı ve adresleri bulunamıyan şa
hitlerin çağırrlmas•ndan vazgeçilme
sini istemiştir, mahkeme de, ayni şe
kilde karar vermiştir. Bu sırada ban 
kanın avukatı mahkemeye sahtekar 
lığı tespit için 14 kişilik bir şahit 
listesi göstermiştir. Reis, geleeek cel 
sede nazarı itibare alınmaL üzere lis 
teyi avukata iade etmiştir. 

Beyoğlunda oturan Madam Siirpik 
geçenlerde ilci defa falcılık ya.parken 
cllrmtımeşhut halinde yakalandı~ i

çin asliye birinci ceza mahkemesi ta 
rafından 4,5 ay hapse ve yüz lira pa 
ra cezasına mahkum edilmişti .. Sür
pik bü hükümden sonra tekrar falcı 
lık yaparken yakalanmıştır. Dün as
liye birinci ceza mahkemesinde dava 
sma ba.şlanacaktL Fakat suçlu 
gelmediği için mahkeme, ihzaren ge
tirilmesine karar verdi. 

dostlarla alicenap okuyucufara son· ı' Bir gencin aşfa 
suz teşekkürlerimi bildirmek iste - Mevsimin en muhteşem filmi 

1 
JOHANES HEASTER 

rim. Çocuğumun genç tahsil arka- llaveten: EKLER JURNAL' 
daşlanna uzun ömürler dilerken 1 ~o r .. ,,,.. s nP.m rı n , - rlrı Pn,..;1n qnAt 11 f1p tPn711itth mAt:ınp .. ~ \ , 1' n 
kendilerinin anayurdı.tmuza birçak İlm••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-'I hizmet etmiye muvaffak o'malan te 
mennisi gönlüme en gerçek teselli o
luyor. Bütün ailemin ve naçiz şehsı 
mm hakkrmrzda goösterilen necabet 

teaı·şısmdakı şukran.nı tekrar bur -
metle anarım. 

Fazıl Ahmet Aykac 
ı•• SAKARYA Si"emasında .. 

Marifetli Hırsızmıı ! r -~ 
Yıldızların en nef'..s ve en sevimlisi 

DANiELLE DARR EUX 'nün 
Kavaklarda ve Üsküdarda birkaç 

evi soyan Usküdarlı Ismail isminde-. 
ki sabıkalı hırsızın, yeni bazı marifet 
leri daha meydana ç-karrlmıştır. Bi ı 

'llüddet evvel Göztepede Ziya Paşa 

köşkünden 100 parça kıymetli eşy11 
~lan meı:;hul hırsızın da İsmail oldu 
ğu anlaşılmıştır. 

SENENiN en büyük Fransız filmi, Franço:ı Coppee'nin tabeaeri 
ikinci muvaffakıyet haftası olan 

Ve bu sevgine benim de karşılık vermemi 
istiyordun ... Kenan! Seni sevmış olduğumu söyler 
sem acaba bana inanacak mısm ? .• Amma istc•r inan, 
ister inanma! .. Daha. uzun zaman yaşaya.ca.ğtmı bil 
şeydim, şimdiye kadar gizlediğim bu itirafı g~iktirir 
dim. Fakat mademki ya.kında. öleceğim, ve belki de 
seni bir daha. görmeden öleceğim; susmakta ne mi. 
na var? •• 
Gittiğin günden sonra. deli gibi oldum. Sa.na gönlümü 

vermekle iyi etmedim. Biliyordum. Fakat elimde de
ğildi. Ne yapabilirdim? Böylece uzun bir sene geçti 
Bazı günler, kendi kendime Şeyh Kud!Sinin kulübesi. 
ne giderdim. Orada, üzerine yanyana oturmuş oldu. 
ğumuz sedire ilişir, şeyhe keman çaldırtrdım. Bu sa
atlerde duyduğum acı hazzı sana anlatmak imkansız 
dır Kenan! ... 

Mektupların geld'kçe, hasta olsam da. biraz iyileş. 
tiğimi hissederdim. Senin bir parça sesin, bir parça 
ruhun, demek olan bu yazılar günlerce bana şifa ve
rirdi. 

Seni sevmekten başka hiçbir gtinahnn yoktu Ke
nan!. Ben bu günahımı bile affed:ımiyecek kadar bil. 
yük buluyordum, Kocamın ve çocuğumun yanında 
aşkımdan utanıyordum. Zaten bu iki insan için, sana 
karşı sonsuz bir z&fım varken, kollarının a.rasmda.n 
sıyrılmıştım ... 

Kenan! Bütün bunların karşılığı ne oldu biliyor 
rr.usun? Dinle anlatayım: 

!1 hıımi Bey yine bir teftiş seyahatiP.den dönmUş. 
tti B r akşam üzer .. odamızda :>turuyorduk Hava 
s •r n lı Dışarda toz gıbi •nce bir yağmur yağıyordu 
O günlerde biraz fazlaca öksürdüğüm için arkama 
kalm bir atkı alarak geniş bir koltuğa yaslanmıştım. 
Bu sıra.da postacı senden bir mektup getirdi. Ustü 
bana yazıldığı için, doğrudan doğruya mektubu eli.. 
me verdiler. Fakat daha zarfı yırtmadan Dhami Bey 
atılıp ellinden ka.t>tı; 

M Ü c R 1 M 
Baş ro!de: PIERRE BLANCHARD Suiistimal Davası 

filminde gören erkekler ihtiras duyuyor ... Kadınlar hayrette kalı
yor .. Genç kızlar heyecana düşüyor .. Genç erkekler gaşyoluyor. 
n:trtrııt. l=tıı film Pı>7<>rtpcı; minii qnn mııtirıı>cıinP kadar göstel"llecektir. Bu Çarşamba akşamı SÜMER sinemasında --------------_____ .. ·-------------
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- Ben okuyayım, sen din~e! dedi. 
lçimde en küçük bir şüphe ve korku yoktu. Zaten 

senden gelen mekt upların bazrlarmı babam ve llha
mi Bey okumuşlardı. Kocam ;arfı yırttı. lçinden mek 
tubu çıkardı. Fakat yüksek sesle: ''Nalan!,, diye o
kumıya başladığı halde hemen sustu. Ben: 

- Okusana!. dedim. 
Cevap vermedi. Yüzü o kadar karışmıştı ki, ga§l?'. 

dmı. Bu sefer merakla: 
- Canım ne oldun? Şunu hızlı okusana! diye tek. 

rarladım. 

nhami, yine cevap vermeden bUtUn mektubu oku. 
du. Tekrar tekrar her tarafına göz gezd.rdi. Sonra 
başını kaldırarak yüzüme kızgın baktı: 

- Bu ne? 
B'r şey an1anıadığım iç;n büsbütün şasrrnım. 
- Ne demek is'iyorsun Allah aşkına? dedim, ver 

bana şu mektubu! 
Benim şaşkın bakışlarıma ehemmiyet vermiyerek 

mektubu fı rlattı: 

- Mutalea buyurunuz da.. görüşelim. 
Kağıdı titriyen parmaklarımla açtım, okumıya bat 

la.dmı. Ah Kenan! Sen neler yazmıştın? Büyük bir 
soğuk kanlılık göstermek için kendimi zorlıyrrak: 

- Allah, :Allah, dedim. Kenan çıldırmış mı acaba'!' 
- Hayır!. Kenan çıldırm&IDJI .. Kenan, benim bu.. 

rada olmadığımı hesaplıyarak sana gızıı btr mektup 
göndermiş Şimdi söyle bana: Bu herif senin ka.rde. 
şin değil miyd. ? 

Yalan söylesem, belki nhami hakikati başka ta.. 
raftan öğrenecekti ve o zaman daha fena. olacaktı. 

- Hayır! dedim, fakat... 
- Hayır ha! Bu derece biribirlnize niç'n düşklin 

görUndüğünilzil şimdi anladım. Alçak karı! 
Gözlerim karardı. Oyle bir vaziyete düşmüştüm 

kl.. 
- Yanlış anladın Dhaml, dedim; Kenan öz kar. 

deşim değ.ldir amma, yanımızda büyümüş zavallı bir 
çocuktur. 

Kocam ayağa kalktı Karşıma gelip dimdik durdu. 
Gözleri adeta ateş saçıyordu: 

- Bu güne kadar aldatıldııhm veter! Şimdi bana 
cevap ver: Handanın babası kimd:r? 

Yarabbi! Tavanlar başıma çöküyor, snmruz bir ka 
ranlrğa yuvarlanıyordum. Çenemi güçlükle aça -
rak: 

- Vallahi aldanıyorsun llhami, dedim, bana ınan! 
Kenanla hiçbir münasebetim olmadı Onun bana faz. 
laca düşkünlüğü vardı. BU!J.U inkar edemem.. Fa.kat 
o benim için sadece bir ka.rdegti, Ben namussuz de. 
ğilim. Yavrumuzun günahına girme! 

O nazik. munis adam karsını.da bir canavar kesildi: 

- Sus! diye haykırdı. işte mektup ortada .. 
Elimden mektubu tekrar kaptı ve haykırarak okU 

mıya başladı. 
Son kelimeler kulaklarımın uğultusu arasında çın-

lıyordu. Gözlerim yaş içinde doğruldum: 
- Ilhami, dedim. Bu işte bir yanlışlık var. 
lllıa.mi üzerime eğildi: 
- Bana bak! dedı. Yalanlarına inanacak göz vat 

mı bende? Söyle diyorum.. Söyle, Handanın babası 
o mu, ben mi? 

- Yarabbi, nedir bu başıma gelen? Diye hır.ktr• 
mıya başladım. Kolumu ş;ddetle sarsarak bütün kut 
vetile haykırdı 

- Söyle diyorum sanal Çabuk cevap ver! 
Ağlıyarak: 

- Handan senin kızın! dedim. 
llhami asabi adımlarla oda.da bir aşağı bir yukatl 

gezinm:ye başladı. Hırsından dudaklarını kı~mirıyotı 
kaşını, gözünü oynatıyordu. 
Başımı bileğime dayayarak hıçkırıyordum. 
Düşünüyordum. Hiçbir kurtuluş yolu yoktu. Yıtı 

rabbi suçtu olmadan mahkflm edilmek! ÇıldıracalC
tım. Ben kocama sadık kalmak için neler etmemtŞ.. 
tim? Bunlan düşUndükçe kendi kendime kıZJyor fi' 
bu adamı aldatmış olmadt~ma adeta üzü"üyorrlııfft. 

Gittikçe artan hıı:;kmk'arıma öksürUkler de katd· 
mıştı. Her öksürüşte ciğerlerim pnrçalamyor yUtÜ' 
me alevle çıkıyordu N'hayet mendil;m kana boya.tı
d:. Kocama bunu g-östererek lnlı>dim : 

- Bak f11ı:ı.ml. . Bunlar giinle:-inıin ""':111 o1duıiıt
nu anlatıvor Yakmrl n 61Pref.im EP'Pr kab"h<ıtli 01· 
savdım senden ne olursa olsıın af d;lt>r ve l?Ö?.1PriJ11f 
rahat yumardım Kabahatli değil m Nasıl olı::a rııh•t 
can vereceğim. Bana inanmanı istiyorum .. Çocuğııttl 
bir gün, annesinin fena bir kadın olduğunu duynp bll 
iftiraya kanm8.8Jll ! Mademki bana acımıyorsun, ~e1'• 
dine ve evlldına acı! 

r A'1oLcn Var) 
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TAN 
Gündelik Gazete 

-<>--
'l'A.N,ın hedefi: Haberde, fikirde, 
her şeyde temiz. dürüst, samimi 

olmak, kariin gazetesi o1ınıya 
çalışmaktır. 

-ABONE .BEDELi-
Türkiye Ecnebi 
1400 Kr, ı Sene 2800 Kr, 
750 -. 6 Ay 1500 -. 
400 -. 3 Ay 800 • 
150 -. l Ay 300 > 

AlilieUerarası posta ittihadına dahil ol 
ll'ııyan memleketler içm 30, 16. 9, 3,5 lıra 
dır : Abone bedeli pcşındir, Adres değiş 
titınck 25 kuru~tur, Cevap ic;ın mektup 
lara 10 kuruşluk oul ilivesı lhnndır, 

[Gö'NoN MESELELERi ] 

ltalya Donanmasını 
Niçin 

l<uvvetlendiriyor ? 
[Yazan: M. Zekeriyaj 

ltalya. Akdoııizde hakim olıwya 
ilarar verdikten sooıra, hcrşeyden ev
~el hava kuvvetlerini arttırmıya e
lıetnmiyet verdi. ltalyan dona.wnası
llı.tı Akdenizde lngiliz ve Fransız do
llaaunaJarına karşı gelenıiyeooğini bi
U;vordu. Bu nol<sanı hava kuvvetle-
l'.İfllin üstüııJüğü ile telafiye çalıştı. 

Fakat Japon - Çin harbi ortaya 
te.ı.ı bir hakikat çıka.l'dı. O da. şudur: 
l.Jzak Şarkta başgösteren tehlil<e 
karşısında IngUtere şaşımuş bir va
tiyetteclir. Çiinkü Japonya.ya kal'ljı 
1".ek başma denizlerde boy ölçüşebile
Cek va.ıJiyette deği1dir. 

Bunu rakamlarla izah ederim: 
&ı son istatistiklere göre dünya,. 

Qın en büyük Ü!; devletinin deniz kuv
l>'etle;rf şudur: Amerika.nrn 1,083,000 
ton ha.cmiııde 325 harp gemisi var
dır. 

Adetçe Ingiliz donanması Ikiıncl ge
lir. lngilterenin 285 harp gemisi var
dır. Fa.kat tonca lngiliz donımıoa.sı 
listündür. Çünkü dooanmasmm hac
llıi 1,716,000 toodu.r. İngiliz dunan
blasmın başlıca lmvvetini büyük ge
llliler, hafif kru,·azörler teşkil eder. 
llalbuki Amel'ikan donanrnasmda 
daha ziyade küçük ve seri knıva.zör
lel"Ie, destroyerlere ehemmiyet veril
tniştir. 

Vaşlnı.;o,n dcıniz anlaşma..cn mucl-

~kife'riht;:i:Cllredu;;~-V~ he~~~~kt 
Sahip olabileceği gemi ve t-On miktarı 
tespit olwımuştu. Bu tahdidata göre 
ılapoo. donanması 745 bin to.n hac
nıiııdc 200 gemiden ibaret olacaıktı. 
li'akat Japonya bu anlaşmayı boza
tıık gizli inşaat yaptı. Bunlar arasıın-
da sekiz yeni kruvazör, 15 denizaltı 
geınisl ve iki büyük tayyare gemisi 
l'aptırnuştır ki, resmi listede bunlar 
görünmez. 

Bu sebeple Amer'ı:ka ve tngiıtere 
ılaponyftllın bugliınlrii hakiki deniz 
~etine vakıf değlldirler. 

Rmıdrun ba.<;ka Uzak Şarkta Japon 
teınileri kendi sularında ha.l'p edecek
lerdir. Ralbul<i Ameril<aın ve lngiliz 
donn.nmaJan deniz üslerifl(len uzak
larda bulunacakla.rdır. Fazla olarak 
İtıgUiz dona.nınası Akdeni7Ale, Şimal 
denizinde ve Şimal Atlas Okyanusuın
<la da bekçilik vazifesini yapmıya de
\>aın edooektil'. 
lşte bu vaziyet doJayıslyledlr ki lıı

tiltere tersaııele.ri yeni ho.rp gemileri 
:taptnakla meşguldür. Amerika OOm

at lıtlneisl donanmayı a.rttmnak i~lm 
~Olıgreden ta.hı.isat istemiştir. Ame
l'lltaıı tersanelerinde ya.ptın1makta o

rt• la.ı Sovyet harp gemile.rinJn bir an 
ut ~\>\>el bitirilmesi i~ ıazım gelenlere 

elbit- verllmi,tir. ~ 
lJzak Sarid:a bir deniz harbı vulru

ltb.da In~tere Akdenizdeki fiJosmıu 
da ~ekmek mecburiyetinde kahNla, 

ııı1 ° \'akit demokrasiler blokmıa dahil 
otı htııtmaıı Fransa Akdenlzin bekçilik 

'1azjfesini Uzerioe almıya mecbur ola-
~ıur.r. Fransaınm AkdenWe Atlas 

,_ Okyanusunda t>,uhınan donanması
!'- 'un Yekflnu 220 parça.dalı ve 721,000 
t~ londa.rı ibarettir. Yeni inşaatla bu 
~ ~llrtar 850 bin tona çıkacaktır. 

işte ltalyavı dona.nmasını kuvvet-) • • azı ~dirnıiye sevkederı bu hususı v -
ftttir. İngiliz donanmn..ı;ı çekildiği 

aD· a.kdlrde, Fransa.va k8.J.1jı Akdenizde 
~ vaziyete d.üşmektir. Ayni za-

kll· 'nda ba.5ında Uzak Şark bela"!ı bu-
rıl· ı._..an lnglltereyl biraz dtişünmiye 

ı rrıl s~ketmektlr. Bugtıııkü vaziyette Ja-
hııt ))ollyaya karşı bahri bir nümayiş yap 
ıırıı lı\ı~a bile cesaret edemiyen Ingiltere
bt1 ~. Yarın Akdenizde knvvet11 bir 1-

eJl• ~Yan donamnası karşısında daha 

~~!~~ bulonmıya mecbur olıwağı 
lluu. 

TA N 

R omanya Büyük Harp
ten evvel İtalyanın Av

nıpada oynadığı role benzer 
bir oyunun batlangıcında mı· 
dır? Onun zimamdarları, öte
denberi, siyasette ustalrklarmı ' 
isbat etmitlerdir. Balkan Har
bi ıırasmda, oynadıkları rol 
ile memleketlerine Garbi Dob
rice ile birlikte Balkan bege
monya.amı, adeta maarafsız, 

zahmetsiz ve zayiatsız kazan
mıtlardı. 

Onlar o zaman hesaplı bekleme 
Yi ve ordu ile tam vaktinde işe gi 
r~erek ve ağır yaralı Bulgarista.
nı arkadan vurarak hazıra konma 
yı mükemmel becermi.şhm:H. 

.... ~ 'Oı,O' 
ı.,.b• 

ROMAN\'A 
U9ı \96ı000> 

g 
Büyük Harpte de Romanyayı ay 

ni usta rolünde görürilz. Fakat 
bu sefer evdeki pazarhk ~arşıya 

uymadı. Gerçi, Romanya, yf ne mu 
hariplerin bütün kuvvet ve takat
lerini tüketmeleri için, Büyük Har 
bin başından itibaren, ta.mum iki 
sene, bir ay gibi uzun bir müddet 
beklemişti; fakat bir hesap hata 
sı ona pek çoğa mal oldu: O za_ 
man umwluyordu, ki bir Rus orı

dusu Romanya ve bilhassa Dobri
çe topraklarına ayak basacak O

lursa, Bulgar askerleri, eski kur 
tancx lslav büyük babayı, silah
ları aşağıya indirerek kar~ılıya • 
caklardrr. 

• · uhtemel b harpte dk taar.rlU na.reketıerini Orta Avrupa devletlerinin nüfuslan ile askerı kuvvetlerini vem ır . • . . tmeleri 
bitaraf kalacak devletleri gösterir kroki. (Başlaııgıçta bitaraf kalarak beklemek sıyasetı.nı takıp e 

:'uhtemeJ devletle.Tin askeri kuvvetleri içi beyaz yuvarlaklarJa gösterilmiş tir.) 

Ruslar, 28 Ağustos 1916 da, 
Dobriceye girdiler ve Bulgar hudu 
duna yürüdüler . Fakat, Islftv ol~ 
madıklarmı ve Tatar. Macar, Fin 
ier gibi onların da, Turanb, Ural 
ve lti.1 evladı Türk olduklarını 
çoktan idrake ve kendilerinde ls
lavlzk yerine Bulgar milli vicda.. 
nmm doğduğunu hissetmiye başlı 
yan Bulgarlar sendelemcdiler. Rus 
lara karşı yürüdüler, ve mertçe 
döğüştüler. 

v e Romanya 
Küçük Itilif 

Yine, hiç hesaba batrlmıyan Tür 
kiye, Romanya h arekAt eahasma 
üç fırkalı bir kolordu göndermek 
le hesapıan altüst etmiş V•! niha,. 
yet kuvveti, zannolunduğu kadar, 
tükenmiyen Almanya yeni bir or
du ile Tramıilvanyadan Roman -
yanxn içine yUrüyerek neticede Ro 
men ordusu dört ay içinde dağrtıL
mış ve bütün memleket mUttefik
lerce işgal ve istismar edilmişti; 

fakat ve her şeye raimnen. görü
.l ~ ~. n.omanya yine beklemesi-

·- . Yazan : 

ni ve neticede galip gelecek tara 
fa ka.trşmasrru bilıni§tir. 

Romanya, müstesna coğrafi 

durumu, mahsuldar top • 
rakları, zengin petrol kaynakları 
19 küsur milyon nüfysu, bir kü -
sur milyonluk ordusu ve 400: 500 
harp uc;ağile, Balkanlarda olduğu· 
kadar Orta ve Şarki~ Avrupada, 
her vakit na fiz bir rol oyniyacak 
bir durumdadır. O, küçUk itilafa, 
büyük harbin neticesinde Rusya 

General 
ve Ma.caristandan aldığı toprakla,. 
rı korumak için girmiştir. Keza, 
Bal kan ittifakında 8.mil oluşunun 
bir sebebi de Bulgaristana k~ 
Dobriçeyi mUdafaadır. 

o Da.nıan Almanya zayrf, Rus
ya da birçok iç gailelerle meşgul 

dü, zaten fütuhat ve tecavUz bolşe 

viklik prensiplerine uymuyordu. 

Bu şartlarla, kilçük itil8.fın ce • 
man Fransa ordusu kadar kuvvetli 
olan askeri kuvvetleri, muahede 
ve hudutları tashih etmek iddia 
ve arzusunda bulunan, Avusturya 
ve Macaristan devletlerinin bir 
küsur milyon tutan ordularına kar 
şı, Orta A vrupada barış nizam ve 
intizamını kurmıya yetiyordu. He 
le, Fransanm bu iti18.fa katışması 

f.MU VA l=P:A~ ••• 
4"0LMA-N IN SIRRI • 
Niçin Muvaffak Olamayız? 

Muhakkak bir muvaffakıyeti a
kamete uğratmak lçkı. sarfettiği
miz zaman ve enerjiyi iyi kuJlan
masnu bilseydik muvaffak ol.ma
matc için sebep kalmazdı. 

Laf, diyeceksiniz. Laf değil, ma
alesef ukala.tık sayılacak lıadar ba 
sit bir hakikat. 

dürmek için icat ettiğbniz gülünç 
yerlerde israf ettiğbnizJ düşiillür

seıoiz, kaybolan zaman ve enerji
nin ne kadar büyük olduğunu an
lımıakta gooikmezsiniz. 
Şu halde kendi kendfoJze şöyle 

bir boş yere israf ettiğiniz vakit 
ve enerjiyi hesap ediıniz. Bunu Jıa. 
kiki kMlalma dökmek suretiyle el
de edebileceğiniz muazzam o etlce
yi düşününüz. O vakit anlıyacaksı
lllZ ki, bugünktl hayatımı ve mev
kiiniz, sizin hakikatte ermeniz Ji.
.zmı gelen hayat ve mevki değildir. 
Siz daha yükseğbıe, daha mükem· 
meline layıksDllz. Fakat zaman ve 
enerjinizi rasyonel bir tarzda kol
lanmak şartiyle. 

H. Emir 
~ 

ayni zam.anda. Almanyayı da sindi 
riyordu. 

Fakat iki senedenberi ask&

ri ve siyasi vaziyet ehem -
miyetli surette değişmiştir: Evve 
la, Versay bağlanru kırarak aya 
ğa kalkan ve gayri askerl Ren 
mmtakaslllJ işgal etmekle garp 
hudutlarının asken emniyet ve 
müdafaasını yoluna koyan Alman 
ye., ordusunu görülmemiş bir sU -
rat ve faaliyetle, aılabildiğine, ten 
sik, tevsi ve takviye etmektedir. 
Saniyen, tepeden tırnağa kadar 
müsellilı bir millet halini alan t. 
tal ya ile Alınan ya A vnıpada el ele 
vererek takriben 110 milyon nü -
fuslu muazzam bir blok vücuda 
getirdiler ve Avusturya ile M.a.ca 
ri-stanı nüfu2'Jlan altına aldılar. 
Salisen, bu Avrupa emperyalist 
bloku, Uzak Şarkın haris ve bil -
yük bir devleti olan Japonya ile 
ittifak etmiştir; bu ittifak bütün 
Ingiliz donanmasını A vrupaya 
bağladığından ve Birleşik Amerl
ka devletleri donanması, toplu ve 
kuvvetli Japon donanmasile, U -
zak Şarkta, tek başına başa çıka 
mıyacağmdan, Japonlar Çinde is 

tedikleri gibi harekette serbest 
kalmışlardır. Bu Uç emperyaılist 
totaliter devletin ittifakından do
ğan diğer bir neticede, Rusya ile 

!ngilterenin Avrupa da çok uslu ve 
sabırlı davranmaları olmuştur;; 
ÇU.nkU, Rusya ve Ingiltere şimdi
ki halde bir A vnıpa harbine g~ 
tikleri takdirde Uzak Doğudaki 
memleket ve müstemlekelerini 
kaybetmek vaziyetine düşebilir -
ler. 

67 milyona yakın bir nUfusa ma-
1ik olan Almanya kara, deniz ve 
ha va kuvvetler ini nüfus ve serve 
tinin müsaadesi nisbetinde son 
hadlere vardırmakla meşguldür. 

Tahmin olunur ki, iki veya üç 
sene sonra Almanya bir harpt.e, 
150 fırkalrk, yani 4,5 milyonluk 
bir kara ordusu ile 3000 kadar 
harp tayyaresi ve !ngiltere donan
masının üçte birine muadil bir do 
nanma çıkarabilsin. Fakat, bugün 
bunlar için lazım olan subay, as
sübay ve sair her türlü usta per
sonel ile silah, teçhizat, vesait ve 
mühim.mata kafi derecede malik 
değildir; çünkü, Versay muahede 
si, 17 sene müddetle Almanyayı 

adeta silahtan soıy:muş ve ona bil. 
tün harp hazırlıklarını menetmiş

ti. Fakat hazırlığını henüz bitirme 
mesine rağmen bugün ltalya ve 
Fransa derecelerinde bir kara or
dusu ile 2000 kadar harp uçağını 
sefer edebileceğini kabul etmekle 
büyilk bir hata etmiş olmayız. 

Bir sene evvel Italya Habeşi 
yutmuştu; şimdi de Japonya. Çini 
parçal ayıp yemekle meşguldür, o 
halde sıra üçüncU müttefikin ya. 
ni Almanyan1ndır; fakat nerede, 
kimin sofrasına konacak ? 

B u, uzun ve dipsiz bir meto 
dun tezidir. Onun için biz 

yine Romanya ile ktiçük itilafa dö 
nelim ve okuyucuları aydınlat -
mak için, Alnıanyanm, kalbine 
doğru uzanmış olan Çekoslovak 
yumruğunu yemekle işe başlıya -
cağı, ihtimalini ele alalım; haki
ha.ten bugün küçük itilafın en za
yif yeri Çekoslovakya olduğu için 
Avrupada bir harbin buradan baş 
lıyabileceğini düşünebiliriz. 

Farzedelim ki, mütebaki kuv -
vetlerini Fransa ve Lehistan hu
dutlarında bıraktıktan sonra Al

manya, 2 milyon asker ve 1500 ka 
dar uçakla Çekoslovakyaya taar • 
ruza karar vermiştir. Böyle bir 
taarruz tabiatile Silezya, Saksun-
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~KÖŞE 

Vatandaş Türkçe" 
Konuı Demeden Önce 
Azıcık Realist 
Olamaz mıyız ? 

-3-
[Y azan: Aka Gündüz] 

Ulktldaşım Bay Toprak. 
Vaıktio.izi alıyorsam, biraz bt111altı

yorsam kusura kalmayın, hoş görün. 
Gelelim Türkiye RumJanna.. 
Yedi: Rum vatandaşlardaıı da is· 

tetliğimiz, beklediğimiz, özled iğimiz 
budur. Fakat bunu nasıl bir cümle 
Ue dahı. lyi ifa.ele edebiltriz? (Vatan
da.,, TiiTkçe konuş!) cümlesiyle mi 
iyi ifade edebiliriz, yoksa (vatandaş, 

Türkçe bll ! ) eti.mlesile mi? 
Bence realiteye en uygwıu iki.ıncl 

cümledir. 
Biz tarih yapmış, sanat yapmış, 

kültür yapmLj, devir )'apnuş bir mil
letiz. l\lilliyetçlyiz. Milliyetçiliğimiz 

baştan başa muıkaddeselerle doludur. 
Başta dil gelir. Mnkaddeselerimize 
karşı ır:ıekadar vefalı, sad1k ve titiz 
isek, b~ka milletlere ka.l'Şı da oka
dar hakşioas ve saygılıyız. Kendi 
milletimize reva görmediğimizi başka. 
millete de reva görmeyiz. Rum, De
im aile şeceresinin aııa dallarrndan
blrldir. O da tarih yapmış, sanat yap
mış, külfür yapmış, devir ya.pmış b~ 
millettir. Onwı da mukaddeselen 
vardır. Başta dil gelir. 

Bırakınız Lozanı, mozanı, ekalliye
ti maka.lllyetl, politikayı molltlkayı, 

Hayatı ve realiteyi ele alalım. Bu 
böyledir. Mademki bütün icapları, va-
zif elerile milliyet.çiydz. Vatandaş Ram 
dan Türkçe istediğimiz kadar ana dl· 
Jini de bellemesini ve konuşmasım 
isteriz. 

Bbıi tarilı bir vatamda birleştirmiş 
ve en büyüğümüz Atatürk bir tarih 
içbıde mesut etmiş. 

Rum, Türkçeyi öğrenmiye tabiatl
le, hayati zanıretife mecburdur. Am
ma. umumi hayatta Türkçeden başka 
bir dil koouşmuyonnuş, bu onuo tek 
ve şe.Tefli bir bayrak altında yaşama
sının zevkini, faııiletlni gö&termesl 
demektir. 

Rum; Yınıus Emreyi. Fa.nık Nafi
zi nekada.r bilecekse Homerı de okaı
dar bilmelidir. Yahut Rnm; lskeode
ri, Termoplli nekada.r biliyorsa, Ata.
türkü ve ÇanakkıUeyi ondao çok bil
melidir. 

ilmi, tarihi, haya.ti anlamlyle bir 
millet ola.n Türk başka milletler lç.in 
de ancak böyle düşünür. 

Iskemder geçti; Bizans göçtü; mU
ebbet lsta.nbul, müebbet Türk bay
rağmm altında yaşıyor. Rwn bODu 
pek güzel bllir. Fakat bunu bilmesi 
milliyetinden aynlması demek değil-
dir. Böyle bi.rşey iddia ederse küçük
lük etmiş olur. 

Türık vatanda..,, olmak ta Bumu 
miUiyetlnden a:n:nnaz. 

l\füstakiJ devlet mi? Kuvvetli. şe
refli, hür ve ö.diJ devlet mJ? tşte bizt 
işte mertçe ~dlll.IŞ kucağımız. Bun~ 
l<arşı istediğimiz nedir? Se'\•gi ve dil 
bilgisL O kadar kolay iki şey ki üs
tünde fazla dunnıya değmez. Ben 
soyadlarımn bile yerli yerinde kal· 
masmı diliyenlerdenim. lUeclis arka.
daşnn Bay Ista.mat Zihnl'nin neden 
özdam.ar, Bay Keresteciyanın ni~in 
Türlmr o1duklarma bir türlü akıl er
diremiyorum. Bence sayın doktoru
muz Bay Taptasm, Taptas kalışı daı
ha. çok realiteye uygundur. 

Temiz ve öz vatandaş Petro da 
kalsa temlzdir, Karabet te kal • 
sa temizdir, l\lehmet te kalsa te
mizdir. Bulanık vatandaşa pırlantab 
kostüm de giydirsek, incili boncuklu 
soyadı da taksa.n bulanıktır. 

Eskiden başka unsurlardan otup 
hiç te iyi vataodaşlık etmi~·en Edip'
ler, Kemal'ler, Zeki'ler, Ferit'ler çık· 
madı mı? 

Bu realite Ermmf mllletlne men
sup Türkiye tebaası vata.ndaşlarmuz 
için de böyledir. 

Geleıtm Muse~ vatandaşlara.. 
t~te. burada is değişir. 

Bir adamın, fanediniz ki ild saat
lik bir yerde bir rwndevüsü vardır. 
Ve oraya vaıktinde varırsa refaha, 
servete ve huztıl'& girecektir, ora
ya varmak için de ancak vakti var
dır. Acele etmesi ve vakit kaybet
memesi lazımdır. Faka.t bu kararla 
yola çıkan adam köşe başında rast 
geldiği dostuna iki lil.f söylemek, bir 
düıkk!ndaaı bir noksanını tamam
lamak, veya yolda herhangi bir ih
mal yüzünden gideceği yere vak
tinde yetişemez. Bütün ümitler su
ya düşer. 

Bu ada.mırı yaptığı budo.Jalıktı.r, 
diyeceksiniz, fakat unutmayınız ki 
çoğumuz bu adam gibi hareket ~ 
deriz. Zaman ve enerjimizi yerin
de sarfetmez, onun lüzumsuz bir
takım te:terrtiat yüzünden kaybol
masmıa göz yumarız. 

Çalıştığını zaıınedm, vakitsizlik
ten şikayet eden kimselerin bile, 
sonunda muvaffakıyetsizliğe gitti
ğini görürseniz şaşmayınız. Çünkü 
bunlar çalışmasını bilmezler. Sağa 
gidecek yerde sola gider, yolda 
gördükleri işaretlere bakmıyarak 
ya.n.lış yola sapar, ve bu suretle 
hareket hal.iıode göründükleri hal
de oldultları yerde sayarlar. 

A~'rnanya kuvvetlendikten ve 
Roma - Bertin bloku mey

dana geldikten sonra küçük itila 
frn vaziyeti zayıflamıştır;; çünkü 
onuın karşısında, yalnız A vustur
ya ve Macaristan ve zayif bir Al
manya değil; şimdi bir Roma Ber
lin ittifakı , yani Avusturya. ve Ma 
caristanla birlikte 126 milyon n~ 
fusa sahip bir orta Avrupa kütle 

si vardır. Küçük itilafa Fransayı 
da katacak olursak ancak 76 mil. 
yon nüfusluk bir kuvvet ya.parlar. 
Gerçi Fransanm arkasında bir 
Rusya ve bir lngiıltere vardır ve 
aynca bir Lehistan ortada duru
yor. Fakat, bUtUn bunlan hareke
te getirmek bir meseledir. 

ya. ve Bavyera.dan Bohemya ve 
Moravyaya doğru, biribirine git. 
tikçe yaklaşan hatlarla yapılır ve 
neticede Çekoslovakyarun bir mil 
yonluk ordusile 600, 700 kadar 
tayyaresi altı haftada ihata ve if 
na edilebilir. Yine kabul edelim. 
ki, Japonyanın Uzak Şa.rkta yapa 
cağı tehdit ve tazy ik ile Rusya ve 
Ingiltere kıpırdamasmlar Lehis· 
tanda, gerek Rusyanrn bir hare
kete geçmemesi, gerek Almanya -
nm memlekette bıraktığı ihtiyat 
kuvvetler sebebile bitaraf kalsm 
ve Italyanm 3 milyonluk ordusu
nu arkasına düşürmek istemiyen 
Yugoslavya da yerinde dursun. Bu 
'W"tlarla Romanya, tek başına Ç&-

Bu yareoıt~ de yarma b11'8kııhm. L -VA~TNı\-

Muvaffakıyetsizlik, enerjinin 
yanlış bir kanala döküldüğüne ~e
ıaıet eder. Çünkü muvaffakıyetsız
Uk t.e bir enerji sarfmı icap ettirir. 
KıymetJi mmannnızı, vakit öl-

Bunlar hep kaybolmuş zamao ve 
enerjidir. Ve muvaffalayetsizllğl
miziıı en büyük sı;rn buradadır. 
Herşeyden evvef vaktin.izJi ve ener
jinizi organize edhüz. 

koslova kyanrn yardım ına koşmak 

ta Macaristana bir taarru7 fırc:: tı 
vermek iı:ıtemivec·pC';rı<if'n d ~it 

tabi yerinde kalıp bekl•vf'<'f'ktir. 
Fakat Fransa, ayni zamand .-, ı s 

ya, Lehistan ve Ingilter eyi tah
rik etmek maksadile Çekoslovak
yanı:n yardımına koşacaktır. Bu 
takdirde, Almanyanm müttefiki<>
lan ltaıyanm da bir ta.raftan Yu _ 

(Arkası 10 uncuda)' 
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apon t~cavüzleri 
Para Yiyen 
Sıçanlar 

Hindistanda, Moraabad şehrinde 
bir zengin, Sterling kıymetinin düş

mesi, il.zer:ne bankalara it:madı kal
mamı,, biriktirdiği 40 milyon lirası
nı yatağınm altına gizlemiştir. 

lki sene yatağın altında sakladığı 
paralan, geçen gUn göreceği gelmiş 

ve sakladığı ye~en torbayı çıkarmış 
tır. Fakat. bir de ne görsUn: iki sene 
:çinde. fareler, bağlı bulduktan deste 
deste liralan yemiş~er, parçalamış

lar .. 

ŞEHiRDEN RÖPORTAJ: 

Radyoda Parazitin 
Önüne Geçmek için 
Tedbirler Allnıyor 

önünde Amerika 
Ç indeki hid~eler gün 

seçtikçe kabarıp bü
>ii1en bir tehlike olmaktan u
ı.Jdqmıf delildir. Siya.al mü
ll&aebetleri ıerıinlettirerek 
fenalqbran tecarizlerin her 
biri patlamıya hazır bir bom
Lanın fiti ine dokunan b · r aleT 
aibi f eliketi biraz daha yak
la,tmnaktan ıeri kalmıyor. 

Japon emperyalizmi. bir yandan 
Cin g bi koca bir Wkeyi igal edip 
dururken bir yandan da ıağa <JOla 
lıiç tereddüt etmeden taarruz ve 
tecavüz etmekten çekinmiyor. 

lngiliz sefirinden sonra harp gc. 
lrlilerine kadar tetmU edilen Japon 
t.ecavüzil, halen df' durmut veya 
dunnıya yUz tutmut görilnmüyor. 
liotalar, tarziye ve tem1nat, her 
iki tarafm b ribirini oyalandırmak 
lc;in kullandığı diplomatik oyunlar
~n başka bir teY değildir. 

• 
Çabalı boıanma rekora 

Viyanalı sinema yıldızJarındar 

Konstans Vort kocadan çabuk be 
ıanma rekorunu kırmıştır. 

Kocası, artist Corc Brent aleyhim 
verdiği istidadan 15 dakika sonra. 
mahkeme karannı tebliğ etmiş, kan 1 

kocayı ayırmı!:tır. 

1 Boşanmada bu sUrat. dUnya reko 

1 
ru olarak kayded!miştir. 

Gelene geçene para 
doğrlıyormuı 

Gec;en hafta Sellnikte K•:>sta Kos
takopulos namlhda genç bir kundu-

1 racı, Kral Konstant n sokağında. ge
lip ge<;enlere para dağıtırken görUl
mUştUr. Kosta po1'se verdiği ifadede. 
paralann kendisine ait olduğunu. ser 
vetini, dilediği gibi kullanmakta ser
best bulunduğunu söylem'ştir. Poli
s n yaptığı tahk'kat neticesinde Kos
ta'nın, sevdiği kızın kendisine yüz 
vermemesi yüzünden, aklını bozduğu 
ve bu sebeple bankadan çektiği 2,500 
drahmiyi sokakta rastgele dağıttığı 

tespit edilmiştir. 

Radyonumn fu 
a parazit yap. 
aasmdan ıikL 
etçi mis~? Bi. 
m alaturkacı.la
; yahut ta her 
ngi i..ir garp il 
yonunu iyi din 
·ek: ağ z •§tll. 
zevkine var. 

.d.k istiyorsanız 
oturduğıınuz a

cUU derhal değlıti.rin. Şehir. 
den dışan çıkın. Adalarda. Boğaz 
içinde. Pendik ve civa.nnda bir ev 
tutarak yerleşin. Makinenizi ora. 
da kurduğunuz vakit, bir derece
ye kadar r-ahat edeceksiniz .• 

Istanbulda radyo aboneleri git. 
tikçe çoğalıyor. Fakat. hemen btl. 
tün aboneler de, parazitten tikl -
yetçi.. Güzel bir p.rkı dinlerken. 
aklınıza gelmiyecek münuebetalı 
bir takım gUrllltiCeri de dinleme~ 
mecburiyetinde kallyonnmUL Şe. 
birden uzaklaştıkça, gUriCtU de a. 
zal:yor. 

Hakikat, bugünkü vaziyetin bay 
lece devam edip gideceğidir. Avru
pa guetelerln 'n ba.ZJ muharrirle
rine göre, bugün. Bahrimuhitkebir 
.Asya ile Amerika arumda muh
telif sevkeUJcen tecrilbelerne sah
ne olan bir dama tahtası gib;dir. 

Uzak Şarktaki kanlı bofuımadan bir ıahne • 
Bir öpücük için üç yıl h-ıpr• 

Başka memleketlerde radyo pa. 
razitlerinin önfuıe geçen tedbirler 
alınıyor. Onlar, dünyayı bbrden 
daha rahat d'nllyoriar. 

Şimdiye kadar btıttln dünya, bu 
deniz n f evkallde geniı olmasm
dan dolayı jki taraf arasında katf 
lletice verecek herhangi bir muha
l'ebenin veya muharebelerin yaptl
lllasma fmkA.n olmadıfl kanaattnt 
tıeanyordu. Bu kanaate Japonya 
da lşt rak ettJlf için meydanı bot 
bıııduğuna emniyet getlrm'ıtL 

H axıkatte de Amerika ile Asya'{1 
ayıran bUyük denizin uımu.'111 

vaz'yetine bakı1.ırsa, iç.inde serpili 
küçük adalardan başka berhang• 
bir kuvvei sefer'yeye UssUlhare.ıcc 
vazifesini görecek mühim bir )'er 
bulunmadığı gör.e çarpar. Panama 
kanalı ile Japonya adalan arııımı 
17.000 ldlometrelik bir mesafe a
yırır. 

Milyonlarca lngiliz 
Lirasına Malolan 

t\.1uhteşem Bir Yıldönümü ı 

g.partala tnÜU'acai ydJönümü meraaım•nde 

.A gazeteleri yine Kapurtala ferber edip Fraıunz ve Ingilfz d_avaaı-
lbihr:nden bahsetmlye bqladılar DID )la:ranıJmaaı ıav&§Ina gonder
l:>unyanm en zengin hilkUmdarlann- ml§ti. 
elan la.yılan bu zat geçenlerde 60 mcı Mem~eketinde b'rçok ıslahat ve ye
lenet devriyeeiD.i JwtlamJIUr. Hueual nt teekillt yapmJl}tır. Bu sefer hil
lıe.ntınm ıık eık Avrupa gqeteleri- kllmdarlığmm 60 IDCJ senesi kutla
ile-~ne iebep eenen'n b'r çok nırken Hintlilerin gözüne sanki bin 
'Ylana. garpte, bnhtea Franeada ge 1 bir gece muallarmdan biri göateril
aı.ette o!ması, at yantlarmda, o- mittir. Milyonlarla Ing llz l'rası, m~ 
)1iQ; yerlerinde tık pllj gazinolarm- ruimln ihti§ammı çoğaltmak lçın 
~ ilk ilk gözükmelidir. ı cbnanma fltekleri haline ge~erek or-

lltıktımdar 1872 eeneelnde doğmuş 
1 
taı·tı aydmlatmıttır. HUkUmdar ~e 

beş yaşında iken babasmm varisi il· dört oğlu altın ve elmasla bezenmış 
'-tıyıe Hint tabtma oturmuttur. maiyetleri ile dolaşarak göz ~a~a!-

0 A U mem- tırmış'ar ve Ing'liz daveti lerını eg-
zamandanberl vrupa e . . · 1 d 

le~tt arasında mek k dokuyarak ha- lendi~ek ıçl~ Hınd n en gll7.e an-
)'at sürmü Avru an n b'lhasn Fran sözlerıne yeril rakısl~r yaptırmıı,lar
'-lll ş, P fikir llem'ne dır. Bu eeneki meruımde kapurtala 
it._ n sanat, siyaset ve lmut- mihracesi tebaası için kurulan bir 
t;'ı meclflbiyeti ile meşhur 0 hastanenin resmi kUşadmt yaptırdığı 

Um mt Harpte K urtalada yap- =çin nutuklar aöylem't ve bUtUn b'r 
L"' "-u ap da -.. .. -ı gece davetlileri ile blrJikte eğleumft-
'.'91151 muhteteın 1&r&ym 11: a - ' 

""1er1 gabp-ks bildi tebaumı 11e- tir. 

Küçük adalarda toplanacak kU
çük kuvvetlerle Japonya gibi sene
lerdenberi d ş nden tırnağına ka· 
dar s=lah'anmış bir dev!etle bq11 
çıkılamıyacağını son bld"eelerir. 
verdiği derelerle anlamıe olan A
merika, herhangi bir tecavüz ıc;Uı 
değil, fakat herhangi bir tecavUs
den sakınmak iç n bu denizde yeni 
yeni bazı tedb'rler alma.ıt mecburi-
yetinde kalmıştır. 

Amerika efkan umumiyesinin 
eldıiel'l,etf teeavttııl· olmaktan a
zaktır Bu demokrat devletin tecaı
vüz ve istila f'ikirleıı '>es~emekte 
olduğu dd.ia edilemez P'akııt d'ğer 
taraftan Japonn er-.Anı harbiy• 
sinde öyle bir kanaat vlU'dır ki. Ja 
ponlar bir gUn Amerıkaya hicrete 
kalk şsalar Behrenk Bc'ğazmdan 
daha müsait bir geçit bulamazlar. 
Şu halde bu müsait geçıde atıla
cak ilk adım üzerinde Kamçatka 
yanmadaaı duruyor. 

Amer'ka erkanı harbi~es1 kend1
-

ni hl88ettirm · ı olan bu temayüUi. 
Çin istilbmdan daha vah'm bir 
teh'ike olarak kabul ttttlf' için A
laskanın buzlu çöllerinde kaleler 
kurmuş ve kuvvetli tayyare fllola. 
rma mahsue olmak lbıere Aletıtlyen 
Adalarında hava tluWharekeleri te 
sis etmiıtir. 

Havay Adala"?dakt n~1hA
rekeler ile b•rlikle 'illpin 

yolu üzerindeki Sidvay, Vake ve Gu 
am Adalarındaki lls8Ulhareıtcler 
yeniden takv ye edilnuşt•r. 

Filip'n Adalarındaki vazıyet te 
bugünkü günde biraz gariptir. Run
lar on sene içinde tam istiklüle.-i
n; kazanacak o!duklanna görP A
merikalı kalmakta devam edt>eek· 
ler mi, yoksa Japonyanm ~kaç 
gözlU görünen emperyal zınine gtı
zel bir lokma olup gidecekler mi? •. 

Huli.sa bu muazzam denızm or
tas nda bugün dönen hldiseler <:in 
topraklan üzerinde hüküm etıren 
muharebelerden daha büytlk kın ve 
gayızlar tqıyan içli ve eararu ttıh
likelerden başka bil'leY değ'ldir. 

Tahkim edllm' ı bir adaya muka
bil öteki taraf on ada tahkim ede
rek vaziyet alıyor. Ve b~ oyun tıp
kı bir dama oyunu gibJ devam edi
yor. Bunların anamda bir oyun 
daha vardır ki, entereaaııdır: 

Jar•>nya, geçen eene :ısarfmda A
mer'kaya yalnız 227 m'lyon yenlik 
emtia satm ş. fakat buna mukab.l 
tam 883 milyonluk etYa alımt ... 

itte Amerika ıulhperverlerlnin 
abandıklan nokta budur. Panay 
batınldı ile mllvazenet ticariye Q
zerindekt fa.z~ai ftıracatla yerine 
yüzlerce Panay almak mtımldln-
4ür. Harp edip lehteki varyeti boz 
maktaııaa baneık kalıp ticarette 

Alman mahkemeleı ı. ahıaırn lııuga 

yir suç çiıliyenleri ağır surette ceza 
landırmaktad r. Geçen hafta bir deli 
kanlı, genç bir kJZCağ zı iki defa öp 
tüftı için ll~ sene hapse mahkum edil 
mittir. Mahkeme. delikanlıyı. kıznı 
mUmanaatına rağmen öpttlğU için de 
ğil, 2!5 ya,mda olan delikanlmın 13 
yaşında bir kızcağızı öptllğU ic;in böy 
le ağır surette cezalan<Lrmıştır. 

• 
Krall~elilrtett oazgeçmif 

Amerıkanıu şark sahh•et wu~ bu
lunan ve Fransız müstemleke&; olan 
Mohemi, adasmm kraliçesi Saliha 
Mabamba, Pa.ria sergisini ziyarete 
geldiği zaman. Fransız hük'1meti ta 
rafından kendisine himıet için veri
len jandarma çavuşu Kamil Pol'a i.
eık olmut ve bununla evlenmeği ka
rarlaştınnı,tır. Fakat bunlardan do 
pcak çocuğun kanuni veliaht olma
m için reımen evlenmeleri icap et
miotir. Ancak Fransa hllk'1meti bu 
lzdjvaca razı o'mamıştır. Bunun ll7.e 
rine Salfba kraliçelikten vazgeçerek 
yine juıd&rma ile evlenmiştir. 

• 

Fakat. size ıunu müjdeleye-
bilirim: Bizde de parazitlerin önU. 
ne geçmek Uzere yeni bazı teşeb. 
büsler yapılmak Uzeredir. Temas 
ettiğim alakadar bir zat §Öyle di. 
yor: 

- Radyo kanunu muclblnce. pa 
razitJerln önüne geçmek için tecL 
bi.r'er alınması 11.zmıdır. Kanunda: 
''MUesseeeler, parazite k&r11 teda
biri mania ittihaz edecek, mtlm • 
kün olanı yapacaklar.,, diye bir 
kayıt vardır. Yakında Ankarada 
fenni bir komisyon toplanacak. bir 
nizamname yapacaktır. Nisamna. 
mede parazite eebep olan muhte
lif mUeseeselerin alacaklan tedbir 
ler kararla.ştmlacaktır. O zamu, 
radyomuzu y{lzde ellf daha rahat 
dinliyebi'ece~iz. Bul!1lnktl vaziyet. 
hakikaten işkencelklir. 

Parazit dedikleri. radyonun gL 
rü tüleri nelerdir? Bunlar neden hl 
sıl oluyor? Belki, bunlan. bir çok 
aboneler öğrenmek ic;ln fıreat bu. 
l&m&mlflarcbr. Radyo idareeinhı 
sallhiyettar bir tıeknieiyeni para.. 
zit hldleelerint anlatıyor. idarenin 
de en bUyük fiklyett - bütün t.-

P.,,.ak tohumundan yemek tanbul ha.lk• gibi _ tramvay'ardan 
Ameı ıkada, l'eksas eywe..ınue, pa- dır. Parazit hiklyeei f&yledir: 

muk tohumlarından, ins!lil g dası ola-
rak iatifade edilmesi içln yapılan tec- - Parazitler lkl nevidir: Atmoe 
rübeler iyi neticeler vermiştir. Pa- ferik, endtlatriyel. Atmoeferik pa. 
muk tohumunun kaka:> lt karıştml· rulUerin önilne geçmek bugün L 
mumdan husu1e ge'en maddenin. ka- çin hemen imkinlızdır. Bu, dünya. 
kaodan 'ki misli mugaddi olduğu an- nm her tarafında böyledir. Yu aıev 
laşdmıştır. Pamuk tohumunun nahoş siminde ve gilndUz'eri daha çot, kı 
kokusu da tedricen izale edilecektir. ,.n ve geceleri daha u olur. Bil.. 

9 yUk tulU mevçlerde çok. ort. tultı 

Gözlük kullananlar klübü mevçJerde u, lusa1arda hemen hiç 
yok gib dir. · 

Nevyorkta gözlük tqıyanıar bir Hulba. nerede elektn"k ,erare. 
ldUp teaia etmi9lerdir. Birkaç gün 
içinde, klübe 30.000 i.za yazılmıştır. si vana, ordada parazit vardır. Rad 
K üp b r kütüphane vilcude getirmi.. yo m.lltebpng; 

• "\arultİD neler • 
ve miyop olanlar için de hususi kur Jiıi ' • 
lar açmıştır. M;yoplann tedavisi iç JI~ '-..~ n bbıl olduiu 
doktor'!ar angaje ed"lmiı ve miyoı [} - a .ı ela rıöyle an 

~- .. tb: tan kurtulma çareleri hakkmda prC' • " ~ .. 
paganda yapılması kararlaştınlmlf , :\~ Bilhull· 
tır. Amerika CUmhurrelsi Bay Rooe< ~ amvı.ylar- Çok 

velt'•n kaı'lt da bu k!Ube yardım et ~J\\ = e·= 
mekteymle. """"'!!J ~' 

~ ~• \ •. ngıraklan; llm 
• .,.. , ·~ .ı& anahtarları; 

Roman okuyan mebuJar Elektrik firketinhı tranlformaU'r 
Bir Fransız guetecisi, Fransız me kulübe'eri, uanııörler, mOtehanik 

buelannm ne cins kitap okuduklan- elektrik rekllmlan.. Daha ennra, 
na da'r bir anket yapmıştır. Anketin doktorlarm rontpn. Wtravi,r)Je 
netıceslnde, Franıız mebuslannm en atelyelerL .. 
dyade cinai romanlar okuduk!an an- - B.ı parazitlerin lSntlne naad 
laşJlmıştır. geçi'ir! 

devam etmek elbette hayırlıdır. 
Bütün dünya gazeteleri. Amerl

kanm medenıyet namına herhangi 
bir enerjik vaziyet almuı icap et
tiğini söyliyedursunJar, bir ta.rafrn 
bu ·ıte "dama., d'yeceği mub,ak
kaktir. Bu hangisidir? Bunu hldl
eeler g&sterecek? 

- Gayet basit.. Parazit ıtb.r~ 
teri vatd•r Parasft yapan her lle. 
tın, vaartanm mahiyetine g6re. bıı 
sUzgeçlerin 991itlerl kullanı rıbllir. 
P'iyatlan çok ta pahalı deifldtr. re 
nl çıkacak n;zamname. bfttOn yu. 
karda aaydıiun vurta ve &Jetler ~çfn 
birer ıü.zgeç kullu.rlmmnı mec
buri btacaktır. o vakit. rad.VOllu. 

zu, rahat rahat açıp dinliyebülnd. 
DİZ-

1atanbul ndyo sttldyoeu idaresi, 
tramvay, elektrik fll'ketleri.e bu 
mevzu üzennde muhabereye de gı.. 
rişmif bulunuyor. Alakadarların 

ısöyledJklerine göre, tramvay telle. 
rine temas eden ara Uzerincte baza 
tertibat vücude getirmek lazımdır. 
Bu da, çok masraflı bir şey de • 
ğilclır. Şirket, yeni bir masraf ka. 
pısı kart smda tabii memnun de. 
ğil. Şimdiden bir harekete geçml
ye i.mfde olmadığı da mubakkaJL. 
Nızamname çıkınca çarünaçar pa. 
çaı.an sıvayacak ... Bir sene içinae. 
parazit süzgeçlerinin kullanı.mıya 
başlanacağı temin ediliyor. 

O vakit, rahat rahat radyo •lin. 
lemek için, ,ehirden dışarı çıknu. 
ya 'tuıı ret kalmıyacak. Parazitlere 

rağmen Ra.i
yo; lstanbulun 
·~m başlı ihtiyaç 

n sırasına gir. 
. Konuştuğum 

r zat şöyle aöy 
ıyor: 

- Geçen ağuı 
osta 20 bin rad 
o abonesi var. 

b. Şimdi 30 bınl 
bulmuştur, dl. 

)"'"' ... " .... '· .ou miktar da, mütema. 
diyen fazlalaşıyor. Halk, radyoyu 
bır ihtiyaç olarak karşılıyor. Ar. 
tık, radyo, bir lüks olmaktAn <;ık. 
mıştır. Hilkflmet te bu telakkiye 
sahiptir. Düğün hediyesi olarak 
radyo götüren k~leri çok billyo 
rm. 

.._ Rad)'o nepiyab programın • 
dan şika~et var mı? 

- Bu il u.rtnde çok çafr,tıL 
Birçok cteı ..... er yap tık. JICtia 
)'et bucünkU çok çqitli programı 
vtıcude getirdik. Hallmı memnua 
olcWğwıu unnediyonız. lstanbw 
ddyoeunun küçük bütwnle, 
daha ful& teyier yapmak mum• 
kUn detildir. Fakat, istikbal t'ad. 
yon undur. 

Radyo, J.lyik olduğu mevkii ala. 
caktJr. Parazit'lerin de önüne geçi. 
lince, rağbet daha faz.a artac&JI. 
br. 

Radyo maldııelerinfn fiyattan a. 
cuz denecek bir halde değildir Ko 
nuttuğum eal&hıyettar zat, bunu ı.. 
tirat ederek: 

- Doğrudur, dedi, fiyatlar yük 
sekUr. Yapılan son tenzilat ta az. 
dır. Meeell evvelce 300 lırays alı. 
nan bir makine timdi 280 liradır. 
Halbuki, bu makıne 120 liraya "1ı. 
nabilir. Bunun bir çok sebep eri 
··"-~tr. Yakın bir istikbalde. fiyat 

meeeleeı de hü. 
ledilebilecektir. 

Radyo mühw. 
dlaleri, abonele • 
rln, makineleri 
daha iyi muhafı 
a etmesini tav 
iye ediyor a: .. 

Gece. neşriyat b 
ince, anteni top 
fa vermek -t1 

• prizden çıku
ıak llzım gelJ 

~.....,.....,. ;ormuş. Bu ted 
bu •Ö4 w .ı.La~u.ı d.UIUllası icap ettiğinJ 
sorduğum vakit, şu cevabı verdiler: 

- Bilhaua fırtınalı havalarda 
yıldırım d11febılir. Pahalılığ ndan 
fiklyet ettiğimiz makineler harap 
olur. Korkulu rilya görmektense. 
uyaııılr yatmak evll değil midir? 

Radyo eahipleri, bu tavsiye de 
kuJajmııda kilpe ohsun.. Parazit 
bahsi etrafmda daha bazı şeyler 
yamıalr latiyorum. Fakat, bir ye. 
nl maaraf kaprmnın ac;ılacağı habe 
rini vermek gibi, fena bir haberi 
müjdeleyen insan vaziyetine t.ltlf. 
nıek. itime gelmez. Nizamnllme çı. 
kınca. parazit süzgeçleri dahsa 3yle 
,ey1ere takılacak ki. sormayın_. 

Bunlan eavmık bfle sayfalar dol. 
durur ll'akat. unutmaYın ki, o za. 
mu.. Bayan Safiyeyi daha iyi din
llncelmlnla. 
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'Adanadan bir köşe: Hükumet civarı ve Seyhan 
.. 

ı··························1 1 
Pamuklar l 

ParaEtmedd 
. . ) t 

Adaııa, (~an muhabırınden -ı 
Adana pamuk müstahsilleri bu 

yıl kederlidir. Çünkü, mahsulle. 

ri fazla para. etmemiştir. Bütün 

Çukurovada bu sene 239,370 hek ı 
tar pamuk ekilmiş ve bundan 

38 biA ton mahsul alınmıştır. Fa 
kat, satış fiyatlan henüz düşük 

tÜT. Kılavlaaıların kilosu 23-25, 

birinci nevi kılavlanla.rın 36--38, 

ikinci nevi kıla.vlanlanın kilosu 

28 - 29, piyasa temizi pamuğun 
ı kllosu da 26 - 27 kuruştur. 
t Romanya ile yapılan yeni an. 
: la.<;madan ROnra, pamok1arrmız 
• içbı iy! bir mahreç bulunacağı 
İ ümidi kuvvetlidir. 

i .......... ~•••••4·4·~·~·~·M•M•M•M•~·~·~·~··· 

Mandalar Dövüşürken 

Adananın imarı 
için Muazzam 

Bir Proie Y apddı 
Adana, (Tan muhabirinden) -

Belediye, şehrin imarı için muaz. 
zam bir projenin tatbikine girişmek 
üzeredir. Bunun için umumi bir plan 
hazırlanmış ve vekalete gönderilmiş 
tir. Yeni planda eski şehrin inşa mm 
takaları, yeni evler mmtakalan, en. 
düstriye ayrılan yerler, nakil vasıta. 
Jarına tahsis edilen kısımlar, bahçe 
olarak istifade edilecek arazi, istira. 
hat ve park yerleri bütün teferrü. 
atile ayrılmıştır. Ana demir yolu ile 
eski istasyon şube hattı arasında ku. 
rulmuş bulunan ikinci sanayi mahal
lesi, Ceyhana kadar devam eden de 
miryolu ile irtibab temin edilerek 
Seyhan nehrinin şarkına doğru geniş 
letilecekıtir. Bu sanayi mmtakaların 
da aynca amele oturma yerleri de 
yaprlacaktır. 

Orman yetiştirüecek 
Belediye, şehrin istasyon cephe • 

sinde de bir tipte binalar yaptırmak 
tasa vvurundadır. 1mar ııuntaldınn. 
dan zirai sahalara geçiş hududu da 

Gediz, (TAN) - Firdan köyünde 

:Hasan Aearm mandası su içerken 

Halil Efenin mandası gelmiş, iki 
manda dövüşe başl~lardır. Ha.san 

ayırmak isteyince Halil Efe kızmış 

ve Hasa.nı sırtından bıçakla yarala-
mıştır. 1 Adana Belediye parkında V enü.s 

tayin ve tesbit edilecektir. Şehrin 
Seyhan kıyısındaki sırtlardan fayda. 
!anmak için burada orman yetiştiri. 
lecek ve buraları halkın gezintisir.e ... 

Çukurovada Kültür 
-, tahsis edilecektir. Şehrin garbinde, 

hipodromun yanında şimdiden bir ha 
va intasyonu kurulmuşthr. 

Adanada mektep adedi 
ihtiyaca n·sbetle az 

Adanada kültür müeHe•elerinden biri: Talebe Yurdu 

Adana, (Tan muhabiriıi'den) -
Çukurovada, bilhassa Adanada kill
tür sevgisi büyük bir ölçüdedir. Fa. 
kat mektep kadroları bu candan alL 
kaya cevap verecek şekilde değildir. 
Gerek ilk ve gerekse orta okul kad. 
rolannı mevcudun yarısı kadar daha 
artırmak lazımdır. 

Adanada biri kız, diğeri erkek ta. 
!ebeye mahsW3 olmak üzere iki lise 
vardır. Bu iki okulun talebe mevcu
dü bin l...:ı.ş yiizü mütecavizdir. Vila
yette iki ortamektep, bir ticaret er 
kulu, 150 ilk okul, bir ziraat okulu, 
bir erkek öğretmen okulu 
vardır. Bütün bu okulların talebe 
meveudu 25 bindir. 

Çukurovada okuma iştahı o kadar 
artmıştır ki, bütün bu müesseseler 
llıtiya.cı ön.Jiyememekte, yeni okullar 

açılmasını icap ettirmektedir. 

Kız Sanat Enstitüsü 
Geçen sene Adana kadınlığı örnek 

bir müesseseye kavuşmuştur. Bu da, 
Adana kız sanat enstitüsüdür. 

Geçen yıl açılan enstitü, Adana ka
dınlığına bir çok faydalı şeyler öğ. 
retmiştir. Bu müessese, Adana kız 

sanat enstitüsü ve akşam kız sanat 

mektebi ismi altında iki devrelidir. 
Birinci devre enstitü ktsmrdır. Bura. 
ya diplom~ ile orta okul mezunları 
kabul edilmektedir. 

Nazari derslerden başka dikiş, mo 
da, şapkacılık, çiçek, çamaşır, nakış, 
resim, ev kadmhğr, çocuk bakınır, 

yemek pişirme, ütü, kola, çam.aşır iş 

leri gösterilmektedir. Ddnci devre ak 
şam. kız sanat kısmında da ayni ame 

Şehrin, geniş, güzel ve umumi yol. 
ları aynen kalacaktır. Bu yolJarla 
birleşen diğer caddelerin şekilleri ye. 
ni plana göre genişletilecek ve yeni
den açılacaktır. 

Planda Atatürk parkı 
Halen, şehirle demiryolu arasında. 

ki sahanın ortasında Atatürk parkı 
b"Qlunuyor. Yeni plana göre, Atatürk 
heykelinin önünde bir merasim mey 
danlığr, şehitler pavyonu, teras, bir 
şehir oteli, müzikholü bulunan bahçe 
ler, ayrıca bir gül bahçesi, büyük bir 

•çocuk oyun yeri, bir yüzme havuzu, 
tenis sabalan yapılacaktır. Seyh:ı.nm 
garp sahilindeki set te, nakil vasıta. 
larma kapatılacak, gezinti yeri hali 
ne getirilecektir. 

Adana belediyesi, mali imkanlar 
dairesinde işe evvela yollardan başla 
mış bulunuyor. Planın tatbikine geçi 
linciye kadar şehirde iki kattan faz 
la bina inşası da menedilmiştir. 

Ulucamiin arkasındaki yer, yeni 
plana göre, bir pazar merkezi olacak 
tır. Burada modern ticarethaneler 

' kurulacaktır. 
!~~~!!"'!""!'~~~~~ 
li dersler olmakla beraber biraz da. 
ha basit şekilde nazari dersler gös. 
terilmektedir. 

Talebe Yurdu kadrosu 
Adana, kültür vadisinde yeni bir 

eser daha vermiştir. Adana talebe 
yurdu ... Şehirde açrlan talebe yurdu, 
geçen yıl Türk Maarif Cemiyeti A
dana şubesinin ve Adanalı zenginle
rin yardımı ile kurulmuştur. llk ta. 
!ebe kadrosu otuz beşkPn bu yılki 
mevcudu kırk üçü bulmuştur. Çukur 
ovanın köylerinden kazalarından oku 
mıya gelen ·fakir çocukları, burada 
yiyip içmekte ve yatmaktadır. Gele. 
cek sene bu müessesenin kadrosu da 
yüze çıkarılacaktır. 

Adanadaki okul ihtiyacını önlemek 
için daha bazı hususi teşebbüslere ge 
çildiği, hususi ilk okullar ve liseler 
açtla~~ı haber veriliyor. 

Bir Milyar 
Portakal 

Yetisecek 
1 

Adana, (Tan muhabirinden) - Çu 
kurova topraklarının bir milyar por. 
takal yetiştirebilecek şartlan haiz 
olduğu tesbit edilmiş bulunuyor, Çu 
kurovada portakalcılık, pamukçuluk 
kadar ehemmiyetli bir dava halinde • 
dir. Portakalcılık ıslah edildiği tak 
dirde denilebiılir ki, pamuk kadar ve 
rim temin edecektir. 

Bundan bir müddet önce, Ankara 
zfa·aat enstitilsü narenciye profesörle 
rinden Gasner, Adana ve havalisi
nin portakalcılığı üzerinde tetkikler. 
de bulwımuştur. 

Profesör Gasner'in portakallarımız 
üzerindeki tetkiklerinin netice -
si ümit vencı ve şayanı 

memnuniyettir. Profesör, Çukurova. 
daki portakalcılık üzerindeki etütle
rini anlatırken başllca şu tavsiye • 
lerde bulunmuştur: 

Yetiştirilecek narenciye fidan1an 

için her şeyden evvel sa"ğlam turunç 

ağaçlan üzerindeki meyvalardan çe.. 
kirdek almmahdır. Bilhassa damızlık 

için çekirdeği ırlmacak turunç ağaç. 

larında sarılık hastalığı bulunmıya. 

caktır. Aşı kalemi alınacak damızlık 

ağaçların da sanlrk ve sair hastalık. 

lardan 8.ri olması lazımdır. Bir iki 

ay evvel mmtakarun narenciye bah

çelerinde görülen yaprak kurutan 

hastalığı hakkında tetkikler -

de bulunan profesör kati 

bir teşhis koyamam.ıştır. Hastalıklı 

ağaçlardan nümune olarak alman 

dalların Ankara enstitüsünde mikros 

kopik tetkikleri yapıldıktan sonra ne 

tice anlaşılabilecektir. 

Portakal bölgelerinde· uzun boylu 
etittler yapan profesör, Çukurovanın .. 
portakalcılrkta büyük bir inkişafa 

müsait olduğunu, milyonlarca ve hat 

ta bir milyar portakal almanın im_ 

kan dahilinde bulunduğunu ve bu 

miktarı istihsal edecek sahanın da 

mevcut olduğunu US.ve etmektedir. 

Bu yıl portakal mahsulü çok iyi. 

dir. lhraç edilmiyen düşük mallar da 

hesap edileçek olursa yeni mahsul 

1,500,000 portakal tahmin edilebilir. 

Kanallar 
İnşaatına 

Geçiliyor 
Adana, (Tan muhabirinden) - Çu 

kurovada suları bir nizam altına aL 

mak için çalışmalara geçilmiştir. Sey 

harun sağ ve sol kısmında açılacak 
ana kanalların ihalesi yapılmış, bu 

iş Aral Türk şirketine verilmiştir. In 
şaatın mukavelesi de bu hafta içinde 
Ankarada Nafıa Vekaleti ile şirke -
tin salahiyetli mümessilleri arasında 
imzalanıruştır. 

llk hamlede 18900 metrelik kanal 
yapılacaktır. Inşaat hazırlıkları baş. 

lam.ıştır. Şu hale göre, Adana, bütün 
Çukurovayı ihya edecek olan büyük 
su projesinin tatbiki arifesinde bulu. 
nuyor. Çukurova sularinm zararını 
ortadan kaldırmak ve faydalı bir ha 
le koymak için yedi mNyonluk iş ya.. 
pılacaktır. 

Dk iş olarak şunlar başarılacaktır: 
Dkbahar feyezanlarının tahribatı

nı menetmek, suların bir an evvel 
denize akmasını temin etmek, sulama 
ve kanal teşkilatı yapmak, suların 
tanzimi için baraJlar kurmak. 

Hükumet, Çukurova sularım tan
zim işine girişirken, ilerde Adana.. 
nrn bir "lçlinıan,, haline konulması. 
nı gözönünde tutarak ameliyatı ona 
göre yaptıracaktır. Bu büyük proje. 
ye göre, Adana, Şarki A.kdenizin en 
büyük limaru olacaktır. 

Kuvvetle tahm;n edildiğine göre, 
bu proje başarl:ldıktan sonra Çukur. 
ovadan 150 milyon kilo pamuk alı
nabilecektir. 
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Çin • Japon Boğuşması 

(Başı 1 incide) 1 hisem kıta.sına mensup Japon asker 
meselesinin birkaç seneden evvel leri ara.smda isyan çıktığı ve asi:eıiıl 
ta.mam.iyle halledilemiyeceği zanne birçok yüksek rütbeli zabaitleri öl" 
dilmektedi.T, 

En son harp vaziyeti 
Tokyo, 8 (A.A.) - En son Japon 

tebliğine göre vaziyet şu merkezde -
dir: 

Şimalt Çinde Nankin-Tsinan de 
miryolu uzunluğunda faaliyette bu 
lunan kıtalar 5 Sonkanunda saat 
14,30 da Tsinanın 150 kilometre ce 
nubunda kain Tsovtsien şehrini iş 
gal etmişlerdir. Bu krtalardan bir 
kısmı ayni gün Tsovtsienin 12 kilo 
metre cenubunda kain Kiehhotsun'u 
işgal etmiştir. 

Tsinan-Çingto şimendifer hattın 
da Japon kıtaları 6 sonkanunda Tsi 
nanın 90 kilometre şarkında kain 
Çangtieni işgal etmişlerdir. 

Japon kıtaatı püskürtüldü 
Ha.ngçeu, 8 (A.A.) - Çin ajansı 

bildiriyor: Yençun Tsiningin cenunda 
cereyan eden muharebe her saat da.. 
ha ziyade şidetlenmektedir. Fakat 
mevzilerini muhafaza eden Çinliler 
düşmanın ileri hareketini Hsuçobda 
durdurmıya hazırlanıyorlar. 

Tsinpun'llll cenubunda Çin kıtaatı,Ja 
ponloarın Minguanga olan taarruzla.
rmı defetmişler ve cenup istikametin 
de 25 kilometre mesafede bulunan 
Kiaşana kadar ilerlemişlerdir. 

Hangçeunun arızalı batı cenubu böl 
gelerinde muharebe şiddetle devam 
etmektedir. 

Japon tayyareleri Vuhya yaptJklıa 
n hava baskınında 40 kişinin ölmesi 
ne sebep olinuşlardır. Ha.sarat ehem 
miyetsizdir. 

Paotinfu yakinindeki Kaoysing-Li 

dürdükleri bildiriliyor. 

Japon tebliğine göre 
Tokyo, 8 (A.A.) - Bir Japon tel

grafı, Pekin - Hankov ve Tiençin 
Puko demiryolları boyunca şimalden 
ve cenuptan ayni zamanda yapılan 

Japon ileri hareketi önünde batı 

Lunghai ve doğu bölgelerinde 500 
bin Çin askerinin Ya.ngtsenin cenu
buna doğru çekilmekte olduğunu bil 
diriyor: 

Bu telgrafa göre, a.Jpon1ar, Çinli 
!er tarafından boşaltılmak üzere bu
lunan Şa.ngtung vilayeti içindeki 
Tsining ve Tsuhsieni işgal etmişlerdir 

Tokyo, 8 (A.A.) - Kogyo gazete 
si, Çin sahillerinin abluka edilmesi 
üzerine Singapur ve Manil limanla.
nnda Çine gidecek 300 bin ton eşya 
nm beklemekte olduğunu bildirmiş• 
tir. 

Tsingtao, 8 (A.A.) - Dış liima -
nmda on iki Japon nakliye ve harp 
gemisinin gözükmesi büyük bir en
dişe uyandırmıştır. Henüz hiç bir ih 
raç hareketi vuku bulmam.ıştır. 

Çin komünistlerinin kongren 
Hankov, 8 (A.A.) - Çin komil .. 

nist partisi, Çin - Japon harbinde 
• Çin komüistlerile Kuomintang ara • 

sındaki iş birliğini kuvvetlendirmek 
ve genişletmek için yedinci milli koO. 
gresini içtimaa davet etmiştir. 

Kongrenin ruznamesi, amele SJlll 
fmın seferber hale getirilerek harbe 
fillen i§tirak ettirilmesi meselesini 
ve Çin komünist partisinin müstalt 
bel programının tanzimini ihtiva et• 
mektedir. 

Her Tarafta Karakış 
(Başr ı incide dır. Yollar kapandı Münakalat durdu.o 

nnda da şiddetli kış hüküm sürmek- Birçok yerlerde kızaklarla irtibat te
tedir. Kara.denizde oldukça kuvvetli minine çalışılıyor. 
fırtına vardır. Neveser vapuru, karaya 

Bilhassa deniz üzerinde, tipili kar oturdu, kurtarıldı 
tehlikeli olmakta limandaki vapurla- Dün akşam, saat 19 raddelerind 
rm seyriseferini bozmaktadır. DUn, Akay idaresinin Neveser vapuru Ka 
Akay, Şirketi Hayriye vapurları gUç Jamış önlerinde bir kaza geçirmiş, v& 
lükle işliyebilmişlerdir. Dürt sabah pur sığlık olan karaya oturmuştur. 
Yalovaya kalkacak vapur, ancak öğ- Hadise şöyle olmuştur: 
leyin saa.t 13,30 da hareket edebilmiş Neveser vapuru Bilyükadaya git" 
tir. Karadeniz postasını yapacak Bar mek üzere saat 17,40 ta Köp · 
tın vapuru da seferden vazgeçmiş- lfalkmııt, ve bir 1ki iskeleye uğradık-
tir. tan sonra Kalamışa gelmiştir. Kala-

Saadet varmrıı R$lnrlrrmllrlı>n ~·"' mıştan sonra, Anadolu yakası iskele 
alamamış ve iskeleyi tahrip etmiştir. lerine uğrıyarak Büyükadaya gide
Bunun üzerine o sahillerde Bakraç cekti. 
limanına sığınm1ya mecbur kalmış- Fakat, vapur tam Kalamışa yana.
tır. Güneysu vapuru da yirmi dört sa şacağı sırada, manevra yaparken, dil 
at teahhürle, dün akşam Karadeniz- menin bir cıvatası kırılmış ve vaput 
den gelebilmiştir. ' istenilen istikam.ette hareket edeme-

Dün beklenen lnönü vapurunun da yince bocalamıya başlamış, kumlu
Fethiye limanına sığındığı anlaşılmış ğa hafifçe oturmuştur. 

tır. Bu sırada vapurdaki Yolcular bil-
Köstenceden gelen malftmata göre, yük bir heyecanla yerlerinden fırla

bir Norveç vapuriyle Türk bandıralı mışlar, kadınlar, çoouklar baykırıt"" 
Yekta vapuru, tipi yüzünden ç~ış~ mıya başlamışlardı. Vapurun bocala 
ıruş, Yekta, kıç tarafından tehlikelı dığını gören iskeledeki memurlar ka
bir yara almıştır. Vapurun kurtanl- yıklarla vapura gelmişler ve Neve-
masına çalışılmaktadır. ser, alınan tedbirler sayesinde dah& 

Biga çayı taşh feci bir akıbete düşmekten kurtarıl-
Biga, 8 (TAN) - Biga çayı taştı. mıştır. Vapur güçlükle ve civardaki 

Sah!ldeki evlere sular hücum etti. diğer vasıtaların yardımiyle iskeleye 
Bağlarda çalışan birçok aileler mah- yanaştmlabilmiş ve korku içinde bu· 
sur bit' vaziyette kaldı. Karabiga ve lunan Ada yolcuları Kalamışa çıka• 
Çanakkale şoselerini sular kapladı. nlmıştır. 

Postalar geri döndü. Kiremit ocak- Neveser vapuru sonra Ka1amış is• 
lan ve arabalar sular tarafından de- kelesinden Modaya getirilerek bağ• 
nize sürüklendi. Çavuşköyü tama- lanmıştır Vapurun arızası tamire
men su altında kalmıştır. Sular beş dilmektedir. 
metre kadar yükselmiştir. Seylap o- r================
kadar şiddetlidir ki, taşan dereler üs
tünde, yüzler ... e ölU yılan vardır. Yı

lan yuvalarının seller tarafından bo
zulduğu ilk defa görülmektedir. 

tzmir, 8 (TAN) - Gediz ve Men
deres hava!isinde sular biraz yatış

mıştır. Fakat, tehlike tamamen ber
taraf olmuş değildir. Dağlardaki kar 

ovası tamamen su altındadır. Tireci
varındaki Rahmanlar köprüsü arıza
ya uğramıştır. Odemiş - Adagide 
yolunun bir yeri yanlmıştır. 

Her tarala kar yağıyor 
Diyarbakır, 8 (TAN) - Günler

denberi kar devam ediyor. Yollar ka
palidır. Bir haftadanberi posta gelmi 
yor. Civar kaza ve vilayetlerle olan 
irtibat ta lfaybolmuştur. Şiddetli so
ğuklar hüküm sürüyor. 

Erzincan, 8 (TAN) - Kemaha çi
mento götüren bir kamyon, şehrin dı 
şındaki köprüden geçerken dereye uç 
muştur. Yolculardan Terc.ıı.nlı Ismail 
)ğlu Ali öldü. Diğer yolcuların yara
lan var. Yaralılar tedavi altına alın
mıştır. 

Sıvas, 8 (TAN) - Kar devamlı su 
rette ya.ıbvor. Her taraf bembeyaz-

ispanyada Hükii
metçilerin Zaferi 

(Başı 1 in<'h!e) 
ka hükU.meti, bugün yeni mevki 
ler elde ettiğini haber vermektedit· 

Cenubi lspanya sahillerinde kara· 
ya oturmuş olan Fransız Guayja VS. 
puru taımamile batmıştır. Mürette 
battan bir mühendis ölmüş ve 19 ki
şi yaralş.nmıştır. 

Teruel cephesinde ölen Röyter uııJ 
habi.ri Sheoplenksin mera.sim.le gö .. 
mülmüştür. 

Borselona bombardıman edilJi 
Bugün asilerin tayyareleri Barse

lonayı bombardıman etmiş ve bir sil 
rü yangın bambaları atmışbr. Seki1l 
kişi ölmüş ve birçok ki§i yaralanrnif 
tır. Franco bugün Londraya bir nıub 
tıra göndererek Barselona ile Bur -
gos tarafmdan gönderilen mümessil 
!ere ayni muamelenin yaprlmasıJlJ ff 
temiştir. Burgos bilhassa Londrads.· 
ki ajanı Dük D'Alba'ya sefirlik pAyt 
si verilmesini talep etmiştir. Londr3 
om bu teklifi kabul etmiyeceği uınu 
m.iyetle zannolunuvor_ 
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Nasıl doğdu? • Nasıu yaşadı? • Nasıl battı? 
ı.o. 8 iKiNCi KISIM - Y a:an : Ziya Şakir 

Mısırdaki ltilifçılar i.k 
olarak işe girişiyorlar 

H arp feci bir fe11ketle neti
c~enmişti. 

(8 teşrinievvel - 334 - 918) 
11lntı, sadrazam Tallt paşa. - ka. 
bineai ile beraber - istifa etmek
le, Uttihat - Terakki saltanatı) 
da hitama ermişti. 
Padişah Vahdettin, bir takım tn 

ib ~-~eaaplara binaen, sadaret ma
-aıma Müşir Ahmet izzet pqa;;ı 
Cetinntşti. Teşrinievvelin on dör. 
~ctı gUnU iktidar mevkiine ge.. 

., oqı bu kabine, ancak teşrinisani. 
e llbı 9 uncu gün\ine kadar mevkiin.. 
~ tutun:ı.bilmişti. Sadaret mevki. 
fQe göz dikmiş olan bazı menfaat. 
hreatıer He, saklandıklan köşeler 
dea ba, kaldıran Jstanbuldaki eski 
<l!üniyet ve ltillfçılar) m: 

- Bu kabine, ittihatçıların maı. 
kesinden başka bir ,ey değildir. lt 
tihatc;ılar, ortadan zlhiren silindi. 
!et. Hakikatte memlekete onların 
lııhu hlkim. Gizli icra vaaıtalan 
da. ifte bu kabinedir. 

Diye, bir velvele korarma'an iL 
ilerine, izzet Paşa ile arkadqlan, 
iattra etmişlerdi. 

Bu kısa mUdedt zarfında. başlıca 
dôrt mUhim vaka cereyp~ etmt,ti: 

l - (ittihat - Terakki cemi. 
~ti) nin bir kongre akdederek ken 
eli kendini feshetmesi. 

ı 2 - ittihat - Terakki cemiyeti 
ltklnmdan bazılannm, (Teceddüt 
~ltae,) namile yeni bir siyasi fır. 
q teeku etmeleri. 

a - ittihat - Terakki cemiyeti 
~~mm en mühitnlerinin, Istan -
VUldan firar eylemeleri. 

4 - Mondro8 mUtareke8inin 

Talat P"f'I 
diyetlerini hatırlatmak için derha 
faaliyete geçmişlerdi. 

Mısırdaki itilafçılar, Sadık Beyin 
riyaseti altında bir içtima akte
derek girişecekleri faaliyetin şek. 
lini tesbit etmişlerdi. nk iş olarak 
ta, müşterek imzalarla, padişah 
V&hdettine hitaben şu telgrafı çek 
mişlerdi: 

TELGRAF SURETi 
-Ayam-

Zatı Ş.vketmeabı Cenaba 
Padifahiye 

"Cıenabı hak, ömıii §evketi ~ 
ıuuıelerilll miiWat bu,J.'lll'&Ull.. 

sed ve bendlert- ve şimdiye kadar 
asa.ylfl lbWden ba§ka bir hayra 
yaranuyan bu cemiyetin. mesleğin 
deki anarşi fikir ve rulwnun imha. 
sı neye müt.evakkıf ise •111 fcruL 
le, memleket ve millete .rahat yüzü 
gösterllmesl 

Saadeti m.!let, ve sellmetl mem 
leket namına; mevaddı DUU'UZMUD 

bir an evvel mevkii tatbike va.ahu 
su8Ulla, mllsaadel tlfllllyelerlnbı ta 
yaa buyurulmuı babmda.-,, 

Bu telgraf. Padişah Vahdettinı 

memnun etmişti. ÇUnkU, meşrutt. 
yetin illnı gilnilndenberi ittihat
çılara diş bi'eyen bu adam da ar. 
tık intikam zamanının geldiğine 
hükmetmişti. 

Vahdettin saltanat ma.kammı 
geldiği zaman. memleketin bUtUn 
silahlı kuvvetJ ittihatçıların ellndeı 
bulunduğu iç1n. onlara karşı kal • 
binde bes1ediği ezeli kini, ishara 
cesaret edememiş: 

O da bUtiln itillfçt1ar gibi: 
- ttillf devlet'eri nasrJ olsa ga. 

lehe edecekler .. ve hi<: ştlpheRiı ki: 
bunun neticesi olarak bir mUdrlet 
için memleketi işgal eylivecekler. 
l~te o 7.aman benim SltlnUm geli!' 
Demiş .. ve netfcevf beklemistf 

Nihayet o bekledijt gUn de plmif. 
ti. 

1 E K 
Pirinç Fiyatı 
Birdenbire 

Fırladı 
Son günlere kadar hçbir değişiklik 

göstermiyen pirinç piyasamızda 

iki gilndenberi kilo başına ve cinsle
rine göre 0.50.1 kunış kadar yilksel 
me olmuştur. Sebebi, Romanya ile ya 
pılan anlatmada.o sonra TUrk pirinçle 
rinin Romanya piyasalarından iste
nileceği •re Romanyaya pirinç ihraç 
olunacağıdır. Filhakik"' Romanya el
verişli bir fiyat bulduğu takdirde pi 
yasalanmızdan pirinç alacaktır. Fa. 
kat sebepsiz olarak fiyatlerin yüksel 
mesi bu yenı ve dost müşteriyi kaçı· 

rabilir. Bu sene zaten pirinç mahsu
lümüz boldur ve ihtiyacımızdan faz_ 
ladır. 

Geçen seneden de kalmış pirinç 
stoklanmız vardır. Pirinç tUcca.rları 
nın Romen piyasalarile alakalı bulun 
malan ve mUsait fiyatlar teklif et, 
ıneleri beklenmektedir. 

Yerli pirinçlerden Mersin maıtları 
17-17.5 Antalya pirinçleri 19-20 Ada 
pazar mallan 20-21, Tosya pirinci 
19.20.5. Orhangazi 21-22. Bursa pı · 
rinci 20,5 - 21.5, Violona 22 - 23, yer 
li Bombay 20,5-22, Edirne pirinci 20 
22 kuruştur. Ecnebi pirinçlerinden 
Hint pirinci de 36-37 kuruşa toptan 
saWmakta<Lr. l 

Yumurta Satııları 
Yumurta piyasas nda durgunluk 

görülmektedir. Almanya. ltalya ve 
Yunanistan için son hafta içinde fa1 
la mal satılmamıştır. Son yumurta 
fiyatlarma j!'iSröe 1440 tane1ik iri yu 

murtalı sandıklar 32-33 lira a.rasm
dadır. 

o N o M 1 1 
Romanqa I e l ıcarelımiz 

Piyasa Anlaşmayı 
Çok iyi Karşdadı 

Romanya ile yapılan yeni ticaret anlafmaaı ihracatçı tüccarla
rımız araaında çok iyi kar,ılanmı,tır. Romanya ile İf yapmak üze
re bazı Türk firmalan Bükrefe gitmiye karar vermitlerdir. Ro
manya p ·yasalarının Türk mahsullerini tercih edecekleri de hu
susi surette alınan haberlerden anlatılmaktadır. Bunun iki ıebe-
bi vardır: 

Evveli, Romanya ve komşulannın r-
ik' imi zira.at mahsullerinin ye-! •y•• k p 
tiştirilmesine müsait değildir. ur arasını 
Mese:a. şiddetli donlar yüzün-
den sebzecilik inkişaf etti -
rilememektedir. İklim iUba -
rile yaz sebzeleri de yaş ve kuru ola 
rak ihtiyacı karşıhyamıyacak kadar 
azdır. Çiçek yetiştirilmesi de imkln 
sız gibidir. iklimin ayni tesirleri bir 
kıs m mahsuller üzerinde daha çok 
ınUessir olmaktadır. Pamuk, pirinç . 
susam, Nohut, Mercimek. ku • 
ru sebzeler, Romanya pazarlarm
da daima kolaylıkl'I satılabilen ma 
lardır. Bazı taze zira.at mahsullerile 
çiçeklerin istihsal maara flan azaltıla 
cak 0 1ursa bunlann 18-24 A&at içinde 
Bükreşe kadar kolaylıkla. göönderil 
mesı mUmkün olabilecektir. Bu mad 
delerin Romanyaya ihracı ıuretile 

Bulgaristan, ltalya ve Fransanın baş 
mahsullerini alan şimal memleketle 
ti gibi bizde daimi bir mUşteri bul
muş olacağız, 

Koruma 
Kararnamesi 

[Türk parasırun kıymetini koruma 
bakklodald 12 S&)'lb ka.ranıamealD 
•etrln~ devam ediyoruz:] 

.Madeni ecnebi paraJarm ithali ve 
alım satımı serbestitr. Ancak bunla 
rm memleke~n ihracı kambiyo ILÜ 

rakabe mercilerinin mUaaadesine baj 
lıdır. 

Seyyah aeentalamun vaziyeti 

Madde 3 - Bankalann tabi bulun 
duğu gen.it dairesinde gişelerinde 

yalnız ecnebi seyyahlarından karııbi 
yo ve ecnebi nukudu alımı muamele 
sini yapmak isteyen Vagon Li vesa 
ire gibi seyyah acentalan bir beyan 
name ile kambiyo m\lrakabe mercile 
rine müracaat ederek mezunıyet al 
makla müketleftirler. Bu muameleyi 
yapmıya mezun kılınan mUeeseseler 
mü,tertlerinden aldıklan kambiyo ve 
ecnebi nukudunun nev'i ve mikdan 
nı ve satanm isim ve adresini ve taht 
yetini mübeyyin bir listeyi on bet 
günde bir kambiyo mUraka.be merci 
terine vermiye ve bir gün zarfında al 
dıklan ecnebi nukudunu, bankaların 
ltapah olduğu gfuıler mUstesna ol 
mak üzere 24 saat zarfmda bankala 

~ edilmesi ve mütarekename ah 
~ mucibince, Istanbula Ingiliz 
~ Fransız harp 0'elllilerinln gir -
'1ea1. 

On sooedenberi, ittihat ve Te.. 
rakkl eemlyetinln dahlll ve barlcf 
takip ettllf siyaseti sakfme. mem. 
leketl bugtlnkü hal ve fellket.e var. 
dınnJt.. ve bu müddet sarfında 
(hakiki vata.npervenm) (1) tara. 
fmdaıı ıslahı idare namına ibzal o. 
JUJUW1 mesai. maalesef muvaffa • 
laymetbahş olamamıştır. 

Soğuk Dalgası 

lkincı sebep. Tilrk mahsullerinin 
ik 1im ve toprak itibarile nefis olaraıo. 
yetişmesidir. Hakikatte de mahsul · 
terimizin mütenevvi nisbeti mUkem -
mel bir dereceye varmamış olmakla 
beraber en iyi ve makbul kaliteleri 
kazanması iklim ve topraklarm bef'f' 
ketli tesirlerinden ileri gelmektedir. 
Eğer ba.tlanıl.mıt olan siraat eartıa
n ve nevl'erin 181&hı lif bafanlacak 
olursa dünyanın en yilkaek randı -
manlı ve en makbul kaliteli ma.hsu • 
lünü yetiştirmemiz mümkün olacak
tır. Bu inkişaf bilhaua Romanya gi 
bi daha uzak şimal memleketlerine 
bile yaf ziraat mahsullerimizin ibra 
cmı kolavlaştıracakt•r. 

Zahir.e Satııları 

ML eatmıya 'ft ~ fN11Ulalııarntı kana 
biyo mUraka.be mercilerine ibraz ey 

lemiye mecburdurlar. Bu müessese 
ler tarafından ısa.tm alınan çekler 
ecnebi mem' eektlere ait bilet eabf 
hasılatından tenzil edilerek kambiyo 
milrakabe mercilerinin m'1aaedesile 
aynen ihraç olunabilir. 

\._Padişah Vahdettin, mem!eketi L. 
.._ta eden buhranı artırmamak L 
Çin, Londra sefiri Tevfik paşayı 
lııda.ret makamma getlrmi4tl. Fa. 
Irat, mütareke akdini mUtealap stl
~tıe toplanan mebusan meclisi: 
~nisaninin 18 inci günU meclia.. 
~~yannamesini okuy&J Tevf'ık 
' Clf&Ya karşı giller yUz g&ıterme. 
lbif .. GUrüJtUIU bir içtimadan son. 
ta. dağıhverm· ftl. Ancak, bam te
'lrler ve dilşünceler dolaymile mecli• 
~l gUn tekrar mttzakereye gi.. 
~it.. bu surette Tevf'ık Pafaya 
'""lllll.t reyi verilmitti. 

O tarihe kadar ne Istanbuldaki, 
.._tile de memleket haricindeki es. 
ki <Btıniyet ve Itillfçılar) fı.len ~ 
ltnc;Uk bir mevcudiyet gösterme -
~lerdi. Ingiliz kuvayi askeriye. 

- 'ile ilk defa olarak btanbula giren 
<tabık erklru harp binbaşıaı Manav 
~u Nevres B.) den ba§JEa, biçblr 
ltiıtıçı da lstanbula gelmeml§ti. 
htuıatçılann, ortadan ailinmesi 

• .._ llenelerdenberl dört ~özle bekle.. 
J '211tıert gllnUn ge'erek, dtıfman f'ı

loJaı.nım htanbula girmesi üzeri. 
ile, bir anda htanbu1a şftap etme. 

-
JÔ ~ lbm gelen itlJlfçılarm böyle 
' ~ davranmalJın. sebepsiz değil. 

8unıar, ittihatçıların bir anda ıi. 
~t sa.bumdan çekilivermelerini 
"il' tUrıtı akıllarına ve bavısalala.. 
~ mğdıramıyorlar: 

• - BugUnkil vasiyet, kahirane 
~-~anevradır ... Artık lliyuetin. 
"''ll'GU olan bu cUretklr adamlar, 
~t.lüa gizli bir ihtil•· hazırbyor-

· lstanbulda, son oyunlannı da 
'111Y•caklar .. memleketi, kana bo 
twC&klar ... Hele, itillf devletlerinin 
~erleşmesini bekliyelim .. aya. 
~ a giderek, budala gibi ken.. 
~~~7.i ittihatçıların ağına dUtürml 
-~. diyorlardı 

Fakat, bu müddet zarf·nda da 
'1 bot durmayı muvafık gör
llf itler.. vaktile bllrriyet ve itJ. 
d..ı...~kamnm mlnevt btmtıt ad -
-"\tDderi pacfieaha, kendi meftU-

Tahu lU baht.. OsmMriye ettıa. 
su hllmayunlan, memleketimiz için 
fatlbal saadet olduğunda ıttphemlz 
olmllıdıjmdaa, ittihat eemlyetlnln 
laatlmel lmril makamında Wikkl 
olmamQI.. ve binaenaleyh; mevacL 
dı ltlyealn, bMdpayı phanelerlne 
anana ellret edilmlftlr. 

Evvel! - intihabı, muvafıkı met 
rat!yet olmıyaa meclisi mebusamn 
feshi.. ve, memalild mUtemeddiıııe. 
de oldufa veçhUe, kanun dalresln. 
de serbest intihabat ieruı. 

Saniyen - Heyeti lyana, ena. 
fı kanunlyeyl haiz olnuyarak eeml 
yet tarafmdaa tayfın ettlrllen ua. 
lana ihracı. 

s.llsea - Yeal teoekldU eden 
Tevfik hfa kabinesinde, ittihada 
wup rical bulundurulmunMP. 

Bablan - ittihat ve Teraldd ee 
mlyetl tarafmdan, oa senedenberl 
eeralml elyasiye ne mahkftm edl -
lenlerln. blli istisna ve bUA kaydti 
p.rt affı. 

Ramlsen - Cemiyeti lttihadlye. 
Din; cllnnU elyaalye tatbik edeme 
mesbaden nati. blgarazln eeralml 
&diye ile mahtdbn ettiit etbaua, 
ladel muhakemelerL 

8ad'8en - Hllletl. bili ltlzum 
harbi umumiye sevkedm kabine L 
le; on eenedenberl gelen w bir pok 
~ lrtlklp eden, ve cemiyetin 
&fall claalyeslne mtlsaade ve itti.. 
raık eyllyea ittihat kablnelerlaln.. 
ve her hususta lcr&YJ ntlfm ile ka 
binelerl eller"ade bulundul'UI röe.. 
PYJ ıttfhadlyenln hemen haplsle • 
rDe tahtı muhakemeye aillllllalan. 

Sablaıa - Memalild phanele.. 
rinde mevcut ittihat ldtlplerln.la 

(ı) lttihatcdarm me:rallm •• .eyyfatmı 
cblp dökerken kendi lerine (hakiki va 
tanperver) namı •eren ba efendiler, Mı 
mrdald (BatelliJens Serviı) tea aldıldan 
maqlar anaabWnde bııaaladddan malrbu 
._. beatls mllrekkelıi 1naramadrlım anata 

-ıar• 

Radyoda iter akşam aradıjmm 
ima dalgalar, orta dalgalar ve u
:ıua dalgalar yetlflnlyormat gibi, 
timdt ....,..._ bir de sojuk dal
gası Çlktı. Gazet.elerde okumlUJSU
nmdW', Avrupa memleketlerlınln 
llıerinde bir soğuk dalguı dolap
)")nDOf. 

Sotuk dalgumı bls ı.tanbalda 
itedeoberl blllrb. F.orla q mn· 
almlerlnde kasırga •tlll vaklt .,.. 
juk ta ook tlddetll olur. Fakat bls 
lstanbaldakt sopk da.lgaa&111 
Balkan ~ Kandmbıe 
lınd1ğtni ve oradaa blslm Bo
ğaziçlne girdiğini sanmhk. Ki
taplar da lstaobuldald kuırgalan 
ve onlann neticeleri olaıa so~ 

clalgalannı böylece g6sterlrlerdl. 
Halbuld lskandlaavyalı bava ~

llmlerl soğuk dalgası itinin ba O. 
dar buft olmadıiJm blse ötretlyor 
lar. OnJum dedlklerlne göre eo
juk dalgum yapaıa beırplar de
ğil, kulrgalan yaı- soluk dal
gasıdır. Soğuk dalgua Kutuptan 
gelem soğuk bawmn cenuptan ge-
len sıcak havadan üsttln oıkarak 
onu kaplamasındaa Deri pl1rmlt. 
Sıcak hava soğuk hava tabakası. 
mn içerisinde kalarak bütün bava 
kitles!nl oyuattığmdaa kulrp hi-
811 olurmuş._ 

Bava lllerlDde ek s6ylemlye 
eaWıiyetbn olsaydı, bizim memle
ket cenuptan gelecek ucak havaya 
ka.t'll Toroe dağlarlyle kapalı ol
dup için lstaabulda çıkan kulr
galar baldqnd& böyle eolak bava 
Ue 11cak bava çarpıpa..-. .kabal 
edllemlyeceğfal söylerdim. Ama. 
onlar da ucak bava Akdenbden 
dolaşarak Çanakkale BoPzmdan 
lstanbola gelir de yine orada Ka
tupta.ı gelen sojuk hava Ue oaıp
ID', diye cevap vereblllrlerdl.-

Onan için soğuk dalga auarl
yeslnln, bava Oml balmnmdan, mtl 
aakqa .. n mtttehMS191anna IJll'a. 
karak tlmdlllk soğm dalsan• in
unlar lberlne tMlrbd llyllyeoe. 
llm-

Blr bre. ... .ıaıp. .... 
,..... Pldetll bir .... demet 

detlldlr. Sojuk dalgasmm kasTrga 
be birlikte gelmesi havadaki elek
trikte de bir değişiklik olduğunu 
gösterir. Havada elektriğin değlf
meel deyince de, onun kötWWderl
al biliriz. Bay&gı eoiuk bava, ne
kadar eojuk oluna olsun. elektrl-
11 udır. lneaaa dokunmaa. Halbu
ki sopk dalgası havuun elektrllf
al kanftınr, radyoda en gttzeJ 11e11 

lerl ...,_ parazitler gibi bir takım 
kanfddddar huri eder. 

Radyo He soğuk hava araaaıdaı
kl benzeylf yalmz bu kadar değU
dir. Kısa dalgalarla çalJŞaın kuv
vet{i radyo merkezlerine yakin bu 
lunaa adamlarda bafağnsı, kınk
lık. baale.nnda ate§ ve ziyade bal
slzllfk old~a çok dikkat edilmlt 
tir. Hava değişlkllklerlnden ~k 
müteessir olan ve itin aslını bUe
mediğlmlz için sadece siniri dedl
ğhnlz ldmeeterde de, kar ~ 
cı.n. hatta kuırp Çlkmadan ance 
balalsllk. başaiJ'na, lmıklık oldu
pau bUlnlnls. 

Soğuk dalgası ln8&Dda boğaz ağ-
1'1111 yapar, romatılzma sancılarım 

uyandım, ~ğüs hastahkten 9tetl· 
rlr. Kanın ldmyaewu bHe değişti
rir: K•da normal nlsbetlndekl 
tekerle birlikte potuyom ve koles
t.erln artar, bana kaqdJk tuzla, foa
fat ualır. 

Soluk dalgasından en ziyade 
mllteeslr olanlar ~. ya.
.. Ucak dalgum(I• ea ziyade 
mtiteeaılr olanlar yine onlar olduiu 
gibi. Bundan dolayı solak dalgası
.... bizi korlmtt.aju !JU gtlnlerde 
~lara dikkat her vakltıkfınden 
ziyade lüzumludur. SoJtu,k dalgası
... havada h&sd ettiği para
zitlere kup ae yapdacajuu şlm
dlllk bDen yoksa dL oda içerbt=nde 
ki 11eak havanm parazit teeirlne 
kal1I plecelt tahmin olunmakta
dır. Nltekbn yazın sıcak dalpla
nadaa mtıteesslr olaıa 90euklar için 
de ancü oda içerisindeki havanın 
80fatulma• tanlye edlllr. Rava
dül elelltrllı ltlerl daha '1't ...... 
fl)mel)'a bdar-

Di1n zahire bo1'8UJ satışlan, gev
şek ve iştihaaız geçmiftir. Piyasaya 
on bir vagon zah"re gelmiş ve pek a. 
zı satılmıştır. Yumuşak ve sert buğ
daylarda fiyat değişmeml§tir. Yalnız 
evvelki gtin yilkselmit olan arpalar
da yükselme nisbeti sabit kalm•ftn'. 
Arpa fivatı 4.10-4.12 kunıttur. Çav 
darlar 4.35 5 kuruşa satılmaktadır. 

BORSA 
1-1-5131 

PARALAR 

Dolar 123,-
Frank 80,-
L.ırct 99.-
~eıc:ıkı P'r. 80.-

Drahmi ıa.-
lıvu;r~ Fr. 670.-
L.cva 20.-
Flonn ü.-
Kron Çelr 

, .. _ 
:)ılın Avuatam 21.-
Mır• 26.-
llna ıo-
ı>enco 21.-
l..eJ aa-
L>ınar 41-
1( rnn ıavec !O-
Sterlin 625.-

126.-
88.-

ıoo.-

14.-
22.-

*·-
ıs.-
70.-
u.-
ıs.-
19SO 
n.-
l$.-
14-
\2-
J2-

630.-
Altm 1075,- 1077,-
Baııkaol 273.- 274.-

ÇEKLER 
Acıt" Kaoan" 

Pariı 2S,4775 23,505 
Nevyork 0,7966 0,795 
Milano 15,1394 15,1575 
Brubel 4,6950 4,70 
Atina 17,05116 17,19SI 
Cenevre 3,4413 3,4457 
Sof ya 63.7450 63.8123 
Am1terdam 1,4312 1.4328 
Pras 22,70512 22,7363 
Viyana 4.2120 4.2170 
Mıdrit U.705 13,7115 
Beria 1,Sl775 1,91 
Vartova 4,1925 4.1975 
Budapqte 4.0040 4.0017 
Biikrq 106,295 106 4220 
Belsrat 14.3125 34.42M 
Yokohaına 2,7375 2,7410 
ltokbolm 3,0914 S.0950 
Londra 127.SO 126,75 
lloekoq 23,61 JS,65 

Madde 4 - Tllrkiyeye gelen eey 
y&h vapurlarından kambiyo ve ecne 
oı nukudu alım muamelesini ifaya 
CUmhuriyet Merkez Bankası veya 
bu bankanın tensip edeceği diğer 

bankalar mezundur. 
Madde 15 - Borsa bulunan mahal 

terdeki bankalar gişelerinde yapıla 

cak kambiyo almı ve satım fntlan. 
mikyas olarak kabul edilmit olan dlS 
vizlerin o andaki borsa fiaUarma na 
aran Türk lirası tutarmm nlha,et 
binde ikisini tecavüz edeme:s. 

Borsa olmıyan yerlerde bu fark 
l:ıinde UçU tecavüz edemez. 

Madde 6 - Bankalarm Ma'fye Ve 
kaletinin mezuniyeti llhik olmadıkça 
ecnebi kambiyoeunu ve nukudunu 
karplık tutarak TUrk liram olarak 
avans vermeleri memnundur. 

Döuiz o' aralt ıerrnaye 
Madde 7 - Tllrkiyede ~ yapmak 

istiyen hariçte mUeseee ecnebi firket 
ter yapacaldan itin lstilzam ett1ll 
sermayeyi hariçten döviz olarak ge 
tırmfye mecburdurlar. Girdikleri it 
icabı hariçten sermaye getiren inşa 
at şirketleri ve müteahhitler bu işle 
rin ifası esnasmda hariçten doğru 
dan doğruya veya bi'vasrta getirip 
~arfetmive mecbur oldukları dövizle 
ri TUrkiyede hangi bankaya satttkla. 
nnı. sorulduğu takdirde, isbat ed d 
vesaiki hazno bulundurmaya mecbur 
iurlar. (Arkam var) 

Borsamızda 
Dünkü 

Muameleler 
DUn borsadaki satışlarda Un'tQrk 

18,65 lira.da açılmış ve ayni fiyatta 
kapanmıttır. ikinci ve üçüncü tertip 
Unıtürkler 18.5.'> liradır. Anadolu tah 
vil ve mUmeBBillerinde. hisselerde, 
milli tahvi lerde h çbir değişiklik ol 
mamışbr. Aslan çimentosu 9.9:5 lira 
dır. Merkez bankası bir sterline ~ . 
628 kurut fiyat tespit etmiştir. Lon
dra bonumda bir sterlin 14 7 ,37' do. 
tar ille 15,00M ttır. 
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Tinıarhanede 
Akı~.lıca Aylar 

r arülacezenin gösterdiği beş 
U aylık şefkat ve himaye sa

yesinde sıhhatim tamamen yerine 
gelmişti. Çalışacak bır haldeydim. 
Çalışmasına çalışacağım, fakat ne 
iş tutacağım? Kimden iş istiyebi
leoeğim? Hayatta öyle günler olu
yor ki elin ayıkları bile iş bulamı
yor, benim gibi elin ayyaşına k;m 
iş verir? Dinle! Anladın değil mi? 

Eminönü kaymakamı Bay Raif 
aklıma geldi. Bay Raif talebemden
di. Gittim. Bir iş bulmasını rica et
tim. lyi karşıladı. Kendi çevresin
de hemen bir iş bulamadığı için be
ni Dsküdar kaymakamı Bay Izzet
tine tavsiye ettL Bay izzettin beni 
UskUdar temizlik işleri amele kad
rosuna yazdı ve daktilolukla temiz
lik memurluğuna yolladı. 

Buradan pek memnundum di
yemem, bununla beraber kavuştu
ğum insani himayeyi de bir za.
man unutamam. 

Bir gün, hani bir kadehten b·r
şey çıkmaz canım, UçU karar dör
dü zarar tekerlemesiyle bir tek yu 
varlayıverdim. Bu yuvarlayıverme
nin öteki manası da yuvarlanıver
mektir. Yine böyle bir uçurumun 
kenarında sallanırken arkadaşıa

nmdan biri bana bir kurtuluş y~lu 
gösterdi, dedi ki: 

- N"çin Mazhar Osman Beye 
müracaat etmfyorsun. Git, rica et. 
Hastanede bir hizmet versin. Hem 
daha rahat ya.şarsm, hem gıda işi 
yoıuna girer. Devamlı, sıhhi bir 
kontrol altında yaşarsın. 

M uvafık gördUm. Mazhar Os
man Beyi kabinesinde ziya

ret ettim. Hali anlattım. Kabul 
etti: 

- Fakat, dedi. Birkaç ay para
sız çalışacaksın, ondan sonra aylık 
vereceğim. 

Teşekkür ettim. Niçin c;alışma
yım? Hastane her ihtiyacımı temin 
ettikten sonra 14 lira tekaüt aylı
ğnn da bana kalıyordu. 

Ertesi gün işe başladım. 
Kalemde daktiloluk ve yazı işle

rine yardrm ediyordum. 
Oğ'eden sonra kalem işleri he

men hemen h çe iniyordu. 
Müdür muavini doktor Bay Ce

vat 7~k8.i Usküdar Ravzai Terakki 
mektebinden talebemdi. Bir gün ri
ca etti: 

- Hocam, dedi. öğleden sonra 
iş kalmryor, canın s:kı~r. Bu boş 
saaUerde 19 uncu servisteki çocuk
larla meşgul olur musun? 

Bu serviste çoğu veladt malrut
yetle doğan zavallı çocuklar vardı. 
Derhal kabul eWm. Marangoza btr 
kara tahta ısmarlattım. Yillarca 
aklı başmdakilerle uğraşmıştım. 

Şimdi bazısı zır deli morkerraki 
bazısı da beş parmağını sayamıya
cak derecede malfil biçarelerle uğ
raşacak, onlara okuyup yazma öğ
retmiye çalışacaktım. 

lş bununla kalmadı Hastabaln 
cılarm çoğu okuma yazına bilmi
yordu. Onların da feyzi Ustada
nemden.. D"nle! Anlıyorsun değil 
mi? istifade etme!eri rica olund&ı. 
B 'r: 

- Hayhay! da buna bastırdım. 
Konferans salonunda dersaneyi 
kurduk. Servislerin boş kalmama
sı için nöbetleme usulünce bir prug
ram hazırladık. Yaradana sığınıp 

bu işe de paçaları sıvadık. Sab:ıh 
sekizden ikiye kadar kalemde .. lkl 
de çamaşırhanen1n düdilğUnU öt
türdüm mU hastabakıcılar parti 
parti alfa ye! 

ikiden dört buçuğa kadar il'm 
ve irfan dağrtacn!;'lm d;ye kan ter
lere batmak .. Yüz on kişi bu, dile 
kolay. Zavallı çocuk~an hesaba 
katmazsak, ötekilerin çoğu zeki :.n
sanlardı, çabuk öğreniyorlardı. 

H astanede işe başlad·ğım gün 
denberi dört ay geçmişti. 

Ben·m aylık işim her ay başmda, 
gelecek ayın sonuna bırakılıyordu. 
Pek aldmş etmiyordum. Çünkü ra
hatım, meşguliyet;rn iyi idi. Teka
üt aylığım hem çocukların harçlı
ğına hem benim tütünüme bol bol 
yetişiyordu. 

Sekiz ay oldu. Ses yok. 
Benden iki üç ay sonra gelenlere 

aylık ver:lmişti Zarar yok. B'raz 
daha geçsin. Hazır rakısızhğa da 
alışrr g:bi olmuştum. Bu sırada ga 
zete•er bir havadis verdiler. Bizim 
tekaüt maaşlannm ikramiyeye <;ev
rilmesi kanunu Meclisten çıkmak 
üzere im'ş. Dedim ya şu iDsanla.r 
blr acayıp nesnelerdir. Hemen in· 
sanlıkları kaban kabanverir. Ben
de de bir telilştır başladı. Acııba 

ne miktar ikramiye verer·elJe,.!? 
Vaziyetim nice olacak!? 

Derken 2097 numarıılı l:ar.un 
çıktı. Resmi hizmeti yirmi yıldan 
aşağı olanlann tekaüt ınıı.<\4ln.n :k
ramiyeye çevrdir, 

Benim tatlm hay,atımm çoğu hu
susi mekteplerde geçmişlı: Uskü
darda MiratUlfcyı, Ra\•zai Terak
ki. Ittihat ve Terakki NUmune 
mektebi, Fiyuzatı Osmaniye, Ka
rabetyan idadisi, Kuzguncukta 
Alyans lzrael!t, izmir~e Italyan 
Lisesi. BUnyamtn Naunı mektebi 
vesaire gıöi ..• 

Hemen Maarif VekA.1eti Sicil 
MiidUrlii.':llne bi•· mekt•ıp uçurup 
va.ziy::timin izahım r'ca ettim. Ge
len cevapta her h:zmet senesine 
mukab11 son hizmetimde nldiğım 

manşm bir tanesi verilı:ceği bilcli
riryordu. 

Eh! Bu pek te hoş ~öriltmiye
cek bir yekun olmıyacaktı. Maarif 
Müdiirlüğüne gittim: 

- Yahu! Arka.da.şiar! Ded:m. 
Hesap edin, bizim ikramıye ne tu
tuyor bakalım? 

Bil hesap velkitap: dokuz ytiz ile 
bin rra arası tutacağını söyledi
ler. Eyvallah! Diyerek çıktım. Ka· 
nunun resmi Ceride ile neşrmden 
sonra biz;m tekaüt maaşlan ·vak
larını sallandırdı. Oyle ya, ada:na 
hem ikramiye hem aylık v~- .. z
ler ya. Haklı şeye ne denir. Nasıl 
olsa ikramiye alacak değH miyim, 
varsınlar kess1nler. Yalnız ne va
k't verilecek? 

Sicil MUdilrlüğüne bir mektup 
daha uçurdum. Allah fakir köylU
yU memnun etmek ;çin önce eşeği-

TOPLAN flLAR 

e DAVETLER e 
HAJi.l'A l~JNDE: 

• Etibba odası kongresi, yarın ıaat 18,SO 
da toplanacaktır: 

• Eminönü halkcvi ar ıubesinln salon or 
kestrası yarın saat 20 de halkevi binasında 
ilk konserini verecektir, 

• Ünivers' te tarih doçenti Cavit. sah gil 
nü Eminönü halkevinde (Kuruluşundan 

Türk Fethine kadar İstanbul) mevzulu bir 
konferans verecektir, 

• Profesör Tevfik Ali, sah gilnü saat 
18.30 da Beyoğlu halkcvindc "Ormanları 

mız., mevzulu bir konferans verecelrtir. 
• Çocuk Es'rgcme kurumu Kütüphanesi 

menfaatine 18 kinunusanide Fransız tiyat 
rosunda bir müsamere verilecektir, MüS'l 
merede Çocuk oyunları oynanacak. konser 
verilecektir: Ayrıca sanatkSr Naşit. ve Şe 
hir tiyatrosu artistleri tarafından birer ko 
medi temsil edilecektir: 

Ask erlik ışlerı 
TOTUN IKRAl\lfı'ELERI 

Üsküdar askerlik şubesinden: 
Üsküdar As, $. mukayyet ve derece Oze 

rin4en harp malülü subay ve erat ile el 
yevm Üsküdar emvalinden maaş alm11kta 
olan ve on seneliklerini alarak ha:ıdne ile 
alakaları kesilmiş bulunan şehit eytamınm 
938 yılı tütün beiye ikraıniyclerin'n tesbiti 
ne başlanml$tır, 

MalQl subay ve eratın maaşı resmi ııe 
net ve raporlarilc şeb t cytamından maaş 
almakta olanlanrı resmi maaı senedi ve 
hüviyet cüzdanlarmı ve on seneliklerini al 
mış olanlarm da yedindeki vesaik ve hüvi 
yet cüzdanları ile birlikte yoklamalarını 

yaptırmak üzere ıubcye müracaatları, 

ni kaybettirir, sonra da buldurur
muş. Biz ayl:ğı kaybettik amma 
ikramiyeyi bulamadık. Gelen ce
vap bütün Um.itler: suya dUşürdU. 
beni de şapa oturttu: (Muhasebi 
Hususiye bankası yeni teşekkül et
mek Uzere olduğundan ikramiye 
için biraz daha sabretmekliğim) 
icap ettiği bild rildi. 

Bu zamanın uzunluğu kısalığı 
nekadardı? Bunu bilen yoktu. Mu
hnsebei Hususiye bankası teşek
kül etti mi. etmedi mi? Hala onu 
da bilmiyorum. Şu sebep bu se
bep .. ne olursa olsun. en büyük se
bep ben;m kendi bahtı karahğım
da. Anlıyorsun değil m=? Dinle! 

H asta.neye gireli on buçuk ay 
olmuştu. 

Göğsümü gere gere a.yhk lste
miye yüzde yüz hn k kazannuştım. 

Bir gtln ltnUmft ntkleclim. Boy
numu bUk Um. Ser- abibin huzu
runda elpençc divan durdum. Se
sime bir tatl:hk vcrrnıye çalışarak 
tekaüt maaşımrzın uğradığı hazin 
akıbet! anlattıktan sonra müesse
:ıeye g4-eli on buçuk ay oldumını 
her ay vadedi1diği halde henüz ay
lık verilmediğini, kalemde sınıfta 
naçizane ça~ış.ığımızı arzettik. 

Hastanede hizmet:nin ne oldu
ğunu bir türili anl?yamadığımız 

bir ft.şık lsma:ı vardı, o da serta
b"bin yanında idi. Her nedense bu 
fı.ştkı günahım kadar sevememiş
tim. Bay sertabip benim bu pek 
haklı, pek makul sandığım dilehıi
me şu cevabı verdi: 

- Vallah az'zim. ha.na Sıhhiye 
Müdürlüğünden: Sen kalem: ame
limandalarla doldurmuşsun! Di
yorlar. Ben de ne yapacağımı şa
şırdım. Hem siz bana fahri çalışa
cağınızı söylemiştiniz değil mi? 

Oda döndil, döndü de başıma yı
kıldı. Yüzümün bembeyaz kesildi
ğini hissettim. Dudaklarımı ısıra
rak: 

- Peknla, s'zl rahatsız etem 
efendim. 

Diyerek çrktım. Bu cevap bana 
o kadar dokunmuştu ki ertesi gUn 
kimseye bir Allahaısmarladık b:le 
demeden hastaneyi terkettim. is
tasyona gelirken gözlerim dolup 
dolup h:ışaltyordu. Bu da geçer 
yahu! Dinle! An!adm değil mi? 

Arkuı ,·ar) 
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1 - Saz çalan - Eıer 

2 - Ycmi:ı - Gaye 
3 - Kabul etmcnıek 
4 - Titremek 
S - Yakalama 

6 - Sorgu - Hararet 
7 - Terazi (arapça) 

8 - Kıt - Bol 
9 - Emir sigası - İlgili 

10 - Taharri etmek 

e VllKı\IWı\~ ı\ŞAGI: 

1 - Sef'I halde yaşamak 
2 - Kıt - Erkek 
3 - Zevzek- Üstünde yemek yenen ıey 
4 - Emir sicası - Dar 
S - Utanmaz - Gıda 

6 - Zarf edatı - Takat 
7 - Emir slgası - Hala - Havi 
8 - Dişinin zıttı - Bir nevi c;imen 
9 - Beraber - Geminin yolu 

10 - Demiryolu katarı 

Uuırmıim nro"rarıı: 

l&'l'AMltll RADVOSU 

Saat 12.30 Plakla Türk musikisi, 12.SO 
Havdis, 13,05 Violonlst, Prf. Lfko Amar 
tarafrndan konser: Piyanoda Bayan :>a 
bo: l - Sonate (Sol majör) Kordli, 
2 - Sonate (re majör) Lökler, 14,00 
Son. 

AKSAM NEŞRİYATI: 
Saat 18.30 Plakla dans musikisJ. 19 00 

Saf'ye: Piyano ve keman rcfakatile, 19.30 
Konferans. Prf. Salih Murat (Radyo 
dersleri.), 20,00 Müzeyyen ve arkadaşl• 
rı tarafından Türk musikisi ve halk ,ar 
kılan, 20,30 Hava raporu. 20,33 Ömer Rı 
za tarafmdıın nnıpçıı ı;öylcv, 20 45 Bay 
Muzaffer İlknr ve ark:ıda$1arı tarafmd:ın 
Türk musikisi ve hılk şarkıları. (saat 
ayarı). 21,15 Viyolon ıolo konser Orhan 
Bornr. pivanoda Valnntln, 

1 - Viyenlyavski: Obcrtass. 2 - Cak 
kovski : Canzonctte. 3 - Vonti: Çardaı; 
21.45 Orkestra: 1 - Mendelssohn: Hcb 
riden uvertür, 2 - Leoncavallo: Palliacci 
fantezi. 22,15 Ajans haberleri, 22.30 
P'akla ı;ololar. opera ve operet parçala 
rı, 22,50 Son haberler, ve ertesi cünün 
programı. 23,00 Son, 

ANKARA RAOVOSU 
ÖÔLE NEŞRİYATI: 
Saat 12.30-ı2,50 Muhtelif pllk nc,ri 

yatı. 12,50-13,15 Plak: Türk musik"si ve 
halk şarkıları, 13,15-13,30 Dahili ve ha 
rlct haberler. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

Saat 18.30-18,35 Pllk ncşriyah, 18.35 
-ı9 00 Çocuklara masal Nurettin Artam 
19.00-19,30 Türk musikisi ve halk ııarkı 
ları (Servet Adnan ve arkadaşları), 19.30 
-19.45 Saat ayarı ve arapça neııriyat, 

19,45-20 15 Türk musikisi ve halk pr 
kılan (M. Karmdaş ve arkad-ı,ları), 

20,15-20 30 Edebi konuşma: Behçet Ke 
mal Çağlar, 20.30-21.00 Viyolonsel so 
lo: Ed"p Sezen, Piyanoda Marsel Bi 

jRomanya ve 
Küçük itilaf 

(Başı 5 incide) 

goslavyayı yerinde tutacak kuv
vetleri memlekette bıraktıktan son 
ra, mütebaki kuvvetıerile gerek 
a.1p geçitlerini zorlamak ve gerek 
sahil anıntakasından Tulona sa!"k 
mak ve yahut birkaç kolordusunu 
Avusturya üzerinden Alman or -
dusunun yardımına yollamhk su
retile harbe müdahalesi tabiidir. 
Böyle bir harpn artık mevzii ka
lamaz ve genişlemiye büyük bir is 
tida.t gösterir. 

•• Ik neticenin Çekoslovakya 
nın Almanlar tarafından 

istilası olacağını yukarıda göstt!f 
elik. Fakat Almanyanm garp hu -
dut'arında b·rakacağı bir milyon. 
luk bir kuvvetıle Italyanın Fran -
saya tahsis edeceği ordusunun Uç 
te ikisi, ki, ceman 3 milyon asker 
le 2000, 3000 tayyare, Fransanm 
takriben buna muadil asken kuv
vetleri aleyhinde seri bir netiee el 
de edemiyeocğinden Fransa, Al -
mnnya ve ltalya arasında harp u· 
zıyacakbr. O ha1de Almanyanm 
Çekoslovakyada işi biten ordusu
nu derhal Fransa hududuna yollı. 
yacağı hatıra gelir!. F:ıkat. o za
man Lehistan ile Romanya kuv -
vetlerini k~m tutacaktır? Keza 
Rusya il'e lngiltere ilanihaye du -
racaklar mıd·r? 

Görülüyor ki, böyle bir harple 

Roma - Berlin mihverinin galip 
çrkmnsı muhakkak değildir; ve 

bilakis neticede çok fena bir vazi 

yete düşebnir. Farznnuhal. Ro -
manya, Almanya tarafmı iltizam 
ederek A vueturya ve Macaristan 

ile birlikte Lehistanı bitaraf ıkta 

devama mecbur ederse bundan a. 

caba ne kazanacaktır? Ve her şe 

ye rağmen Rusya harekete gelir 
se Romanyanın hali ne olacaktır? 

G örülüyor ki, böyle bir har· 
bin neticesi herkes için 

meşkilktür ve yüzde yüz kazanç ih 
timali olmadıkça hiçbir taraf harp 
mesuliyetini Uzerine alam•yacak · 
tır. Hülasa 1938 de btiyiık bir Av. 
rupa harbinin olmayışını Alman

yanın henüz hazır olmadığına 

borç:uyuz. Zaten Ingilterenin bil -
tiln siyasi faaliyeti, askeri, hazır -

lıklarını tamamlamak üzere kendi 

sine laz·m olan zamanı kazanını -
ya matuftur. Roma - Berlin mih -
verinin Uzak Şark müttefiki de 
henUz Çinde meşgutdilr. ispanya 
işinin de bitmesi ifı.zımdtr. Onun 
için kUçilk itildfm gevşemesine rağ 
men bu sene bi~ harp beklemiyo
ruz. Fakat, dünyanın blltUn ufuk. 
lan çok kes:f ve kara bulutlarla 
yUklildUr. Miithtş fırtına ergeç ko 
pacak ve insaniyet için bir afet 
olacaktır. 

lzmirde Evlenenler 

Çoğabyor 
Izmir, (TAN) - 937 yılında. tzmir 

de 1193 çiftin nik!hlan kıyılmıştır. 
936 da ise 1005 çift evlenmişti. Bu 
rakamlar, son yılda ev'enenlerin yüz 
de 18 nisbetinde arttığını gösteriyor. 

Matthioıı Georg Monn Konserto, 21.00 
-21,ı5 Ajans haberleri, 21,15-21 55 Stud 
yo salon orkestrası. l - Lalo: Oh Kan 
je don, 2 - Poget: Menuet Royal, 3 -
Strausa, Rcve de Printemps, 4 - Puc 
cini, La Tosca, 5 - Mozart: Aıcan'o in 
Alba. 21 55-.22,00 Yarınki proıram ve 
Istiklll Marşı: 

9 - ı - 938 

BAŞMAKALEDEN MABAAt 

Devlet 
Ziraat 
İsletmeleri 

f 
(Başı 1 incide) 

Şimdiye kadar canlı tccrübe'crdt 
geçen prensipler yeni kurumun ç3 
lışma tarzında ayni ile tatbik ed0 
miştir. Kurumun malleri devlet ~ 
li hükmilne tabi olmakla beraber i:
Jeyiş tarzı tamamile ticaridir. J{urıı 
serbest faaliyet ve inkişafa mani o 
bilecek ve ölü bir kırtasiyecilik Y3 
tacak her türlü kanun, kayıt ve u~ 
lerden müstesnn tutulmuştur. LUZll 
görürse, milli bankalann yaptığı gl\ 
bi, muhtelif teşebbüsleri kendine t..,ı 
bi ik:nci derecede kurumlarla idaJ" 
edecektir. 

Devletin bu yoldaki teşkilatla zi 
istihsal sahasına girmesı, ziraatte 
hususi teşebbtis ve çalışmaların bl 
mayesine karşı gösterilen alaka ' 
ha.ssruıiyete kat'iyyen aykırı değil 
dir. 

Aksine olarak bu suretle çifçile! 
kendi muhitlerinde canlı örnek ve t 
rübeler görecekler ve maliyet mas 
fını dürıya piyasasile rekabet kal> 
eder bir seviveye indirmiye ait errıe 
lerinde C'.anlı bir istinat noktası bula 
caklardır. 

B undan başka yeni kurum. 
kiyede zirai sanayiin teme 

ni kuracaktır ki, bu nevi sanayi<W 
baztlannın hususi teşebbüslerle i) 
bir surette başanlamıyacağmı tec 
be göstermiştir. Hele memleketi' 
şark kısımlan zirai sanayiin ve bul! 
ait ko!aylıkların inkişafından 
çok istifade edecektir. 

Yeni hazırlanan kurum. Türk zi 
istihsaller'ni iptidai şekilden uzal< 
laştınnıya ve harici alemle nornı 

yanşa. kudretli bir seviyeye yakla 
tırmıyn doğru ilk büvük adımdır. ~ 
ruma muvaffııkıyet di1emek ve bu t 
şebbüse faydalı olmıya çalısmak b 
vatandaR için milli bir vaıı:ifedir. 

Ahmet Emin YA tM AN 

~~~-:-----------~~ 
ilk ve Orta 

Tedrisat Muallim eri 

için Yeni Hüf<ümter 
Ankara, 8 (Tan muhabirinden) /. 

ilk ve orta tedrisat m ua11imlerinil' 
terfi ve tecziyeleri hakkında büt 
encümeninin tetkik etmekte old11t" 
ıayiha yakında umumi heyete alill,. 
caktır. Bu layihaya göre. mua 'Jinıle' 
rin terfi ve tecziyesi hakkındaki 1" 
nuna iki fıkra ilô.vc edilmektcdit 
Fıkranın biri şudur: 

"Muallimlerden liseyi veya öğre~ 
men okulunu veya lise derecesinÖ1 

bir okulu bitirdikten sonra kendi tJ 
haiannda yükr.4 k bir tahsil yapmış ~ 
!anlar hakkında bu kanunun biriıl"' 
maddesi tatbik olunur.,, 
Diğer fıkra şudur: 
"Orta. öğretim müesseselerinde ti 

sim, beden terbiyesi, müzik, dikit 
biçki dersi vermekte olan öğrctıneır 
Ierin Uzerlerindeki ders ve müzaket' 
saatleri sayısı muayyen hadden ı' 
ise, kültür bakanlığı bu öğretmenlet1 
mütebaki ders saatlerini münasip ~ 
receği yerlerde ihtisaslan dahilind' 
ki derslere tahsis etmiye mecbur ıs' 
ta bilir.,, 

Gayrimübadil Bonoları 
Gayrimübadil bonolan, dün bit 

miktar düşmüştür. 25 liraya kad-1 
yükselen bonolar, 22 23 lira arasO'' 
da alınıp satdmıştır. Fiyatlarm. tııı 
gayritabii yükselişinden. kurtıularV 
tabii hadde ineceği anlaşılıyor. 
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Yeni 

Çocuk Ansiklopedisi 
Safih Murat Faik Sabri M. Zekeriya 

Çocuğunuza birçok kitap alacağınıza 

bir tane alınız. Bütün o kitapların yerini 
doldursun. Ve çocuğunuz için bütün ha
yat müddetince ona verebileceğiniz en 

kıymetli hediye yerine geçıin. Bu kitap 

Çocuk Ansiklopedisi 
air. Çünkü bu eser çocuğun mektep içinde 
ve mektep dışında okuyabileceği, her va-

kit müracaat edebileceği, bir kütüpha
nedir. 

Çocuk Ansiklopedisi yalnız çocukların 
değil, büyüklerin, bilhassa muallimlerin de 

fiddetle muhtaç olduğu bir eserdir. Çün. 
kü bütün bilgileri resimlerle, grafiklerle 
anlatan biricik eserdir. Hele derslerini 
hayat bilgisine uygun tekilde tertibe mec· 

bur olan ilkmektep hocaları için en iyi 

rehberdir. 
Evinde Çocuk Ansiklopedisini bulun-

durmak bir kütüphaneye sahip olmak de
mektir. 

Çocuk Ansiklopedisi 2 büyük ciltten ibarettir. Ciltleri sureti 
mahsusada müesseıemiz tarafından yaptırdınıfllT. Tam takımın 

fiyatı 7 liradır. Muallim ve talebeye hususi fiyat ve kolaylıkları
mız vardır. Ansiklopedi hakkında bir fikir sahibi olmak istiyor

sanız, sağ köşedeki kuponu doldurup idarebanemb:e gönderiniz. 

Namımza bro9ürümüz bedava gönderilir. 

Yeni 
Çocuk Ansiklopedisi 

Tam eser iki cilttirr. Iki 
cildi de hazırdır. 

Elimizde mahdut mik 
tarda tam takım vardır. 

Tarn takımın fiyatı 

7 liradır. 

Eksik cüzleri olanlar 
eksiklerini ucuz fiyatla 
idarehanemizden temin e 

/ debilirler. -

istanbulda TAN Neşriyat Evine 

TAN müessesesi tarafmdan ne•redilen Ço. 
cuk Ansiklopedisine ait brotürden bir tane 
göndermenizi ve muaUim ve talebeye ait şart
larınızı bildirmenizi rica ederim • 

isim: • • • • • • • • • • • • • 

Adrea: • • • • • • • • • • • 

Maliye Vekaletinden: 
Eski brol!I beş kuruşluklarla yüz parahklar ve nikel kırk parahklar 

l-1-938 tarihinden itibaren bir sene nihayetinde yani 1-1-939 t.ari 
hinde tamamen tedavülden kaldırılacaktır. 

Yakında hareket edecek olan 

EDUARDO BİANCO 
Keyfiyet 2257 numaralı kanunun sekizinci maddesi mucibince ilan olu 

:ı:ıur. (8620) 
ve meşhur ARJANTiN ORKESTRASINI 

ti iL\ YIP _ Askeri vesikamm sure
be de yazılı olan nUfus tezkeremi kay

ttiın. Y enislni alacağımdan hükmü 
~Oktur. 

Ahmet oğlu lsm~il ERiŞ 
............__ ___________________ __ 

~~~~~~~~~~!!!!!!!! 
Satııbi: Ahmet Emin V A.UIAN 

Ül:Q.umJ Neşriyatı lda.re Eden: 

Q<l • • S. SAI..t'i . 
~~~ılik ve Neşriyat Tilrk Lluıitet 
lt'keti. Bastl lığı yer TAN matbaası 

Bu aktaın yeni repertuvarile 
• ıu 1111111111uııııı11111111111111111111! 

~ i PElrk Ot~llrıcl~ 
~ AŞ kD ifil §-gidip dinleyiniz. Bugün 17,30 da MATiNE DANSANT _

1 § Terri1ö~D ~ ADEMi ıKrtoAR : 
~ Aka Gün!:::,yepy...ı ~ ve BELGEVŞEKLIGINE KARŞI l i 
= TAN Gazetesinde "Ad- C 

1 ~3~~~::: ı_·. Tatlerp R M H9e~~J ar~ız 
Mıi Kana.at Kütüphanesinde 
5 satılmaktadır § {Posta kutusu) 1255 Hormobin Galata lıtanbul ---

: ~ ~~~--------~~---------------------------------= 9 i 111rn11 m 11111 m 111111111111n11111n' Kartal Malmüdürlüğünden: 
D. N. Mevkii ve sokağı N. Cinsi mikdarı 

221 Maltepe Manastır çıkmazı 5 Kirgir Ahır 
221 Maltepe Manastır çıkmazı 7 Kargir Ahır 
221 Maltepe Manastır çıkmazı 9 Kargir Ahır 
221 
210 

230 
230 
118 

Maltepe Manastır çıkmazı 11 K8.rgir Ahır 
Maltepe Çarşı meydanı 11 Kirgir dükkan 
Maltepe Yalı C. 13/109 Arsa 72 M2 
Maltepe Yalı C. 481178 Arsa 38 M2 
Pendik Yeldeğirmeni 35 Tarla 7352 

214 Pendik Yasemin sokak 17 Ah~ap dükkan 
231 Pendik Rasih sokak 51 Arşap Oda 
191 
136 
34 

Kartal vapur iskelesi 532/5 Gazino arsası 149 M2 
Kartal Orta sokak 546/34 Arsa 57 M.2 
Kart&lMişeli ayazma 63 hisse 5294 M. 
de 4 7 hisseli dolaplı bostan 

Muhammen 
krymeti 

150. 
150 
150 
200 
600 

72 
40 

400 
150 
150 
100 

60 
300 

235 Kartal Çarşı caddesi bila Arsa 40 M.2 50 
234 Kartal Çinar caddesi: KArgir furun 200 

l 215 Ka.rtal Çina.r cadde.si 9 Kargir Dükkln 150 
233 Kurna köyü 39 Değirmen yeri 287 M2 · 20 
~36 Samandıra 99/2 Değirmen yeri 1H5 M2 20 

Yukanda yazılı eınllk ve arazinin hizalarında gösterilen kıymetlerle 
8.1.938 Pazartesi günü saat 14 de satılacaktır. 

1 Isteldilerin % 7,5 pey akçelerini vaktinde Mal88!ldığnıa. yatırarak 

J 
Ka.rtal Malm.Udürlüğtlnde teşek.kW eden satış komisyonuna mıüracaa.tları 
U8.n olunur. (101) 

p A T 1 
<an çıbanlan. el ve ayak parmaklannın arasmdakı kaşmtTlar. dola 
m.a, meme iltihabı ve çatlakları, flegınonlar. yanıklar, tıraş yaraları. 
rgenlikler. koltuk altı çıbanJan. 

Tedavisim en erken ve en emin bir surette! temin eder. 

C:ark !;n~"~iuari l~h,,.ra•uv~rı T. a. S. 

Beykoz Sulh Mahkemesinden : 

Beykozda Fevzipa.şa caddesinde Tiltüncü Nihadın Beykoz Alibey so. 

kağmda 48 sayıda oturan ölü Ikbalin oğlu Küçük ismete vasi tayinine 

18.12.937 tarihinde kabili itizar ve itiraz olmak üzere .karar verilmiştir. 



Yağ ı ve yağsız acı badem, yağsız kar va yarım yağlı gece ve gündüz 

HASAN KREMLERi! 
Çilleri ve Sivilceleri ve Lekeleri Kat'iyyen izale Eder. 
ihtiyarlan Genç:eştirir, Gençleri Güzelleştirir. 

HASAN ismine ve Markasına Dikkat 

___. ... ' ·-· Arada büyük ·fark var -
Pertev çocuk pudrası. şimdiyca kadar hiçbir benzeri tarafından tak- il ' G r i pi n i n Mucizesi 

MEYVA TUZU 
IJN BOŞ VE TAZE MEYV ALA 

BiN USARELERINDEN ISTIHSA 

D>IUOŞ TABU BiR HEVV A Tt 

ZUDUB. Emaalalı bir fen barikatı 

oldutanclaa tamamen taklld ew:IUebl 

..a mllmldbl dellldlr. Hamnsazb~ 

...... ,.....ıarnu. eQlllklerlnJ "' 

_... bdabulan Pleftr. Atız kc 

...... lale eder. Umumi bayatn 

~. en emla t11arett 

...... ._.. ...,. " CIUlldlf 

h'ıe• .. 

INODa KANZUK F..CZANESI 

BEYOOLU. ISTANBVL 

ür. Suphi Şense~,,' 
ctrar pollara bUtaldrlan: _......_.. ZWırevı ve cilt butaUILlan 

Bey<Jtlu Yıldız ıanemuı • .,... H • Q 
• Leklqo AP'- T.a 439'4t o. ayrı me 

Bir 4olıtorwn 

,...... ~- lccfll 
Bunıtuk!Wdar. Ülti~ 

auz zaman ~W ed«f. 
Cilt, buı bayati ........ 

kaybeder, ba hayati ft ki,... 
ımsurlan lada edlnee. .... 
ve t&Zeleflr. itte. Vln,m. 0111-
verait.eai profee3rU Dô1ııtm- 8t4 
ebl'!D ~ hayret ..._. -
dm: "Biocet" tabir :re a-9 .... 
vaııJarm cilt btlceyrelerlnia ... 
lrez!nden letlh8al edilen bu laJ· 
metli cevher. pembe rengindeki 
Tokalon kremi terkibinde ml9-
cuttur. Her aktam. yatnlridaD 
evvel kullanınız. Siz uyurken, .o, 
cild"n izi besleyip genc;leştfrir ve 
buMl$Uk'uklannm eeriu tu•e 
eder Bir hatta zarfmda on vq 
enc;leşm&, ~rUneeektrinfs. GUa 

dUz için cilt unsuru oJaıı beyu 
rengindP-kl Tokalon kremini IWJ. 
lllnmtz Sivah benleri eritfr. •il 
"'1es&mf>1eri kapatır ve blrkat 
?On aarfmda en Mmer ve ast I* 
..ffdi beyulatlp .tam0'9til'. 

Ut edilmeml§tir. Bu pudl'anm, en btlyllk meziyeti bilhassa çocuk cilt.. 

teri için hazırlanmJo olmUı ve terkibinde tahrif edici hiçbir madde 

bu]ımmamaaıdJr. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şipnan vtıcutltl yqb kimseler de kul1anmaktac:brlar. Vttcudtııı il· 

tivalarmda ve kıO tuk altıannm pl §iklerine karfı bundan daha müeaair 

bir pudra henUz ketfedilmemiftir. 

Onu diğEr adi (Talk ru~ra) 'an i'e kanşhrmayr ı 

i TÜRK ANTRASiTi 
SATIŞ YERLERi: 

1 - Galata Yolcu aalonu karfıımda Tahir hanında Gilkriıt 
Voker tlcaretbaneai: Telefon: 44915 

2 - Kadıldiyünde Rıhbm caddesinde No. 36 - 38 Fazd Za
im kömür t°carethaneai: Telefôn: 60728 

lstanbulda Eminönü ve Sirkeci mıntakalannda, Galatada 

Kültür Bakanhğı 

.. 

1 Kolay, en çabuk ve en ucuz ıeçirmenin utırabm Ye atnnm • 
tiddetlia:ni, en çaresi bir kate GRIPIN almaktır. MideJi bozmes 

böbrekleri ve kalbi yormaz. 

ÜiincU Keıtcle 11 lklnclkGnun 938 dcdjr. 

Büyük ikramiye ~5.000 Liradr_ 
Bundan batka: 15 000, 12.000, 10.000 Llraltlc ikralaif ..... 
(20.000 ve 10.000) lirahk iki adet mükafat vardır_ 

Şimdiye kadar binlerce kitiyi zengin eden 
bu piy.angoya iştirak ediniı... 

Diyarbakır Nafia Müdürlüğünden: 
1 - Talip çıkmachlmdan yeniden arttırma ve eUtltme,e konulan._ 

Ura 92 kuruş ketif bede1U Diyarbakır Lile Pavı,cm11 tnpatamr. 
2 - Bu ite ait evrak fUD}ardır: 
a) Eksiltme tartnameai 
b) Mukavele Projem 
c) Ek busl,ıel ve Ek femıf ..,.mame 
d) Baymelirlık ve yq işleri _genel ye fennt prtname'erl.. 
e) Bu evrak Nafia dairesinde ~rlllebilir Ve ı.tenebllt.r. 
3 - Bu it 17-1-1938 P~ gllntl saat U de upaıı...t'•

Diyanbakır Nafia MtldtırHlfUnde yap1laeaktır: 
4 - EkaUtmiye girebilmek için C2f567) lira <3'> ~ m~ ta. 

minat vermek ve qqıdaki vesikalan ibraz etmek •lzmidlr 
A - Nafta VekAJethıclen a1Il111U4 inşaat mU~ftBJs ,,......_ 
B - 1937 yı'ma ait ticaret ıoda,m vesikası.. 
15 - Ta)lplerfıı Pazartesi ihale l&&tinden blr ••t evvel ~n~ 

jine makbua mukabili vermeleri. Postadaki ~eler ~---
~ 

Daima Sağ •am Ka mak 
latiyentere: Midelerinden muztarib olanlara, huun• .... ~:vet 

edenlere ve kalörf alam•yonım dı yenlere kan ve ~.,~m•ur 
Akça.burgu çiftlij'i mer'alarmda fenni bir pkllde ~--~ 
1loyan'arm Blltlerindeiı yapılmıf olan : 

Hüseyin Avni Akrahol 
YOGURDU 

tavatye olunur. Tenekeniıl yan tarafındaki etikete dikkat .... 
Satıo mahalli: TUttıııgllmrWr No. 10 Telefon: aaMı. 
Merkez yaııhane: Merkez aAJ No 75. Teı. 23717 

Tophane. Beyoğlu Cihangir. Panga)tı. Mac:ka. KurtulUf, 
Şf4li, Mecidiyeköy. Sehremaneti Beyuıd 

" HERGON KAMYONET SERVlSMZ VARDIR. 
Rf1' .On fllVV81 tfllfofnn Pttif4"'• talrcllrdfl yot'I•'* Pvinl,.,e kadar pllr. 

T dnus h•••r• keisllfinden: 
Bet•y,..,. ~fne kapalı lirf usuliyle bir Yangın :ArP6tl _..-.. .. , 

aa.ktır. Muh.......-B bedeli (la}) lira olup muvakkat teminat akçesi ( 
1tra clbı ~ Jllaıeat 20-1-1988 ,.. ... cb1l ... m :c;e 
1ec1!ye •eldlliıdDdl japıJacatmdan *8JrllleiiD ~ .BetecJIJt!i 
mf!den ~ Din olunur. m 


