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, Almanyadaki Son Değişiklik Son batırılan gemileı 
• o ı 1 Korsanlık Hadiseleri 

Kumanda Heyetı Genış Basvekilin Karşısında Akdenizde , 
Bir Tasfiyeye Uğradı Dünkü yeni tedbirler alınıyor 

Tetkikleri İngiltere Hükiiffieti Franco'ya 
Yeniden 14 General Tekaüde Sevkedildi, Londra, 
·Vaziyeti Henüz Müphem Görüyor, İtalyan Gazeteleri 

Führerin Musoliniye Benzediğini Yazıyorlar 

Şiddetli Bir Protesto Gönderecek 
Londra, 5 (TAN) - Kabinenin ba-

Almany~danl Gizli Kabine Hangi 1 
Gelen işlerle Uğraşacak? 

Hariciye Vekili, Bu9ün 
Şehrimize Dönüyor 
Meclis Reisi B. Abdülha

lik Renda, dün Ankaradan 
şehrimize gelmis, Dolma
bahce sarayına giderek A
tatürke tazimlerini arzet
miRtir. 

Bmwekil B. Celfll Bayar, 
dün Perapa/.as otelinde is
tirahat etmis, re akşam ü
zeri saat 16 da Dolmahn.hçe 
saroılf'no qiderek Atatürke 
mülaki olmuf'fur. 

zı azaları ve bilhassa Eden, John Si
' mon, Hailsham, Malcolnı Macdo-
1 nald, Duffcooper ve Thomas lsskip 

j bu sabah Hariciye Nezaretinde top-
1 lanmışlar ve zannedildiğine göre Ak 
ı deniz meselesi hakkında müzakere-

1 

lerde bulunmuşlardır. 

Haberler 
-()--

~hmet Emin YALMAN 

A. lınanyadan dikkate layık 
haberler geliyor: Harbi

ye Nazın ve Başkumandan 
Mareşal Fon Blomberg, küçük 
bir şahsi vesile ile iş başından 
uzaklaŞtırılınış, ordunun başı
na B. Hitler geçmiştir. 

Parti ile ordu arasındaki açıklığın 
bu suretle önüne geçilnıesi ümit 
edilnıektedir. Bunun manası şudur 

ki dağınıklığa ve ihtilafa çare diye 
merkeziyete bir kat daha kuvvet ver 
mek ihtiyacı duyulnıuştur. 

Harici tazyike maruz olan, müşte-
.-....~~--' .. ""•l"' q1A1r&1t rtı:uı; ....... __ ,,,'PW'\101,.n.f-lor. 

• il' "' celebilli ki diktatör-
lük bir zaruret halini alır. O zaman 
memlekette bütün salahiyetlr mer
kezileşir. Kimsede merkezden sor
madan pramağını oynatmak salihi
yeti kalmaz. Bütün münakaşalar su
sar, gazetelerin sesi kesilir. 

Bu yolda bir şiddet rejimi yük
sek bir bedel mukabilinde bile olsa 
bir müddet bazı sahalarda verim te
min eder. Fakat bu verim gittikçe 
azalır. Otoriteyi devam ettirmek için 

ödenecek bedel gittikçe yükselir. 

O zaman iki yol tutulur: Yeni ye
ni ifrat cereyanlan açarak gidişin 
§iddetini korumak, bir de otoriter 
rejimi yaratan harici şartlan suni 
surette devam ettirmek için harici 
gaileler yaratmak, hariçte anla§Dla 
yollanndan uzak kalmak-

zaman geçtikçe bu iki çare de 
yıpranmak yolunu tutar. Bu

nun üzerine kuvvetleri merkezileştir 

ınek, şiddetin ölçüsünü arttırmak 
zarureti baş gösterir. 

İşte Almanyada görülen manzara, 
bu yolda bir safhaya delalet . eden 
bir manzaradır. Böyle bir gidiş ne 
kadar devam eder? Bu hiçbir zaman 
bilinmez. Bazan işler çabuk inkişaf 
geçirir, hazan müzmin bir hal alır, 

uzar, gider. 
Bu vaziyet Almanyaya da mah-

11.ls değildir. Damgası ister sol, ister 
Bağ olsun, bütün şiddet rejimleri ay
ni akıbetlere doğru giderler. Ayni 
sebepler ayni neticeleri doğurur. İn
sana şu fikir gelir ki ortada muay
yen bir içtimai hastalık var ve bu 
hastalık her yerde ayni seyri takip 
eder. Biraz dikkat edersek görürüz 
ki bugün Almanyada gördüğümüz 
manzara. az zaman evvel Almanva
ya kendini çok zıt bir istikamette. sa 

Yan başka bir memlekette görülen 
ınanzaradan pek farklı değildir. 

B'Jfkamandanlık vazife.inden ayrılan Mare1al Blomberg 
bir teltiı e•nasında 

.LiOnara :> {-Hususı> - Alma.."lyac1a1 q:Ir.JJ.lW ftlman orausu ;~s Kuman 
yapılan son defi§ilt'ltlder, bµtlfri tün- da heyetincfe vııırup ~elen de~işiklik 
yada alaka ile karşılanmıştır. Sinyor çok geniş olmuştur. Bugün öğrenildi 
Mussolini, Her Hitlere bir telgraf ğine göre, 20 si Korgeneral olmak ü
göndererek atılan adımlardan dolayı zere 49 generalin yerleri değiştiril
kendisini tebrik etmiştir. İtalyan miş ve Mareşal Von Blomberg ile Ge 
matbuatı, Her Hitlerin bütün milli neral Fritsch'ten başka diğer 14 ge
elemanlan elinde birleştirmesini çok neral daha tekaüde sevkolunmustur. 
tabii görmekte ve Führerin bu saye- General Göring Filtmareşallığa 

de Duçeye benzediğini anlatmakta- [Devamı 6 ıncı.da) 

Gediz Tamamen Taştı 
Ova Sular Altında 

Seylap Felaketine Uğrıyan Y er!erde. 
Mahsul Hayli Zarar Gördü, 5 Çoban 

Ölümden Cüç Kurtarıldı 

Su baskınına uğramıf bir köy manzarası 

Izmir, 5 ( Tan muhabirinden ) -
Bir haftadanberi devam eden yağmur 

A lmanlann dahili işleri kendi- Iar, henüz şiddetini tamamen kaybet 
!erine mahsus bir meseledir. memiştir. T~an çayların sulan· biraz 

Bunların Alman milletinin menfa- azalmış, fakat, ovalarda ekili arazi 

Gedizden gelen taşkın sular Mene.. 
men ovasına yayılmış, dağlarda eri
yen karların getird.ği frularm da ka
rışmasile korkunç bir şekil almıştır. 
Musabeyli, Doğ'a ve Kesik köylerine 
ait arazi sular altındadır. Ged~ köp 
rüsü civarındaki küçük köprünün u. 
zerinden aşan sular, şoseyi 15 santim 
kadar örtmüştür. 

etlerine en uygun bir şekilde inki- baştanbaşa sular altındadır. 
Şafını istemekten başka bir düşün- Gelen haberlere göre, Aydın ovası 
cemiz olamaz. Almanya ile seneler- Söke ve Tire ovaları, Bayındır civa
ce silah arkadaslığı ettik. Bugün de rındaki bazı köylere ait arazi, Manisa 
iktısadi bünyeleri itibariyle iki mem ve Menemen ovalan su baskınından 
leket arasında iki taraf içlİı de ·~~: zarara uğramışlardır. Uç vilayetçe a
faatli iktısadi ~ünasebet)? tn nan sıkı tedbirlere rağmen, madcll 

Evvelki ge~e bu şosada nakliyata 
müsaade edilmemiş, suların biraz çe. 
kilmesile bu sabah yeniden ııakliyata 

[Devamı 6 ın.cıda) 

Hariciye Nazın B. Eden, bugün 
1 öğleden sonra biribiri ardı sıra, 

: 1 Fransa ve İtalya Büyük Elçilerini 
kabul ederek İngiliz bahriye makam 
tarının Akdenizde korsanlığa karşı 

Nafıa Vekili B. Ali Ce· 
tinkoua, naf ra ha!fmüf eftis
liğinde meRlllll olmmı, öiile- [ 
den sonra yiiksek mühendis 
mektebini ziuarPf eilerek 
rektör 11e profesörlerle gö
rüsmüştür. 
Budnpe11te, 5 ( A.A.)- nr. 

Rüştii Aras Cenevre ve Vi-
11a"'rdmı buraya gelmiştir. 
Vekil bu ak."am Basrekü 
Daranyi'yi ziyaret edPcek 
ve yarm akşam 1 stanbula 
,/(lnp('p'frf ir. 

Kimya Sanayii 
için Faaliyete 

GeçHiyor 

, 
B. Nurul'ah Esat Sümer 

Beş yıllık sanayi programımızın 
muvaffakıyetle tatbikine devam edi
liyor. Merinos ve Sungipek fabrika
larından sonra, bilhassa kimya sa . 
nayii üzerinde ehemmiyetle durula
cak ve programın bu kısmı tahakkuk 
ettirilecektir. Birinci planda klor ve 

[Devamı 3 üncüde] 

Sahte Rapor 
Yapanlardan Biri 

Tevkif Edildi 
Sahte hüviyet cüzdanı ve sahte ev 

rak hazırladıklan ihbar edilen bazı 
kimseler hakkında müddeiumumilikçe 
yapılan tahkikat ilerlemiş ve bu işte 
alakası görünenlerden Adnan ismin
de biri, dün tevkif edilmiştir. 

Sahte müddeiumumi sıfatını takı
narak birçok kimseleri dolandrrdığı 
ve emniyeti suiistimal ettiği iddiasile 
Adnan hakkında bir müddet önce yi 
ne tahkikat yapılmıştır. Adnan, bu 
defa da sahte rapor taziminden suç. 
ludur ve Avni Bayer tarafından baş. 

muhanirimiz aleyhine açılan davada 
~gine şahit olarak gösterilmiştir. 

mücadele için önümüzdeki haita ba 
şından itibaren alacağı tedbriler 
hakkmda kendileri ile görüşmüştür. 

B. Eden daha sonra Nyon anlaş. 

masının diğer akitleri elçilerini de 
kabul ederek İngiliz hükumetinin 
kararlaştırdığı hususlar hakkında 

kendi!Prine izahat vermiştir. • 

Şiddetli bir protesto 11fY' 

1 

Paris, 5 (A.A ı - Daily Mail ~aze
[Devamı 3 üncüde] 

Ademi Müdahale Komitesi 
Rei.ai Lord Plymout 

Deniz Silahları Meselesi 

Devletler Japonyaya 
Karşı Müşterek 

Bir Cephe Alıyorlar 
Tokyo, (A.A) - İngiltere sefiri, 

bu sabah Hirota ile görüşmüştür. 
Bu mülakatta, Çin gümrükleri me
selesiyle henüz J aponyada neşredil
memiş olan General Matsui'nin be
yanatı üzerinde ğorüşüldüğü zanne
diliyor. 

Bundan başka sefir öğleden sonra 
bir nota vereı:ek Japonyayı 1936 ta-

rihli deniz muahedesinin hüküm1~ 

rini ka!>ul etmiye davet etmiştir. 
Amerika, ayni mealdeki notayı 

daha sert bir lisanla yazmış ve bun
da Japonya, tespit edilen tonaj mik
tarını geçen zırhlılar veya kruvazör 
ler inşa edip etmediği hakkında bu 
ayın yirmisinden evvel teminat ver 

[Devamı 4 üncüde] 

Bir Çın Şehri Daha Zaptedildi 

Japon Tayyareleri Bir 
Kaç Şehri Bombaladı 

l 

Bir Çin taarruzunda yaralanan Japon askerleri 

Londra, 5 (TAN) - En son gelen bir Kanadalı misyoner bulunmakta
h&berlere göre, Çindeki muharebe dır. 

tetmiştir. Burada sekiz Amerikalı ve [Devamı 6 ıncıdaJ [Det1Jımı :ı ü lı~k..,..,arm önüne geçilememiştir. 

'• /! t 
~~~t ~#.~#.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--J 

bütün şiddetile devam etmektedir. Kwai nehri civarmda da harp o
Bir Japon yürüyüş kolu Pengpu'nun lanca hızı ile devam ediyor. Japon
on dört kilometre garbinde bulunan lar nehri geçerek Çin istihkamlarını 
Hwaiyuan istikametinde ileri hare- tahrip etmeğe uğraşıyorlar. Burada
ketlerine devam e<lerek şehri zap - ı ki hedefleri, Nankin - Suçav şebe-



Salt Halim Papmn, harbin kop
tuaw l6nden ~'ıtiW ... 
flrleıine karp kullandığı lisan fU 
idi. 

- Bltatilf ....... Çu•ib. 
letf• pçea ild Alman mrhlumı 
....... tecdt ...... Neı.lerial 
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s.arı., nwpJeketJerlne ,an • 
deıdllderl ~ Sadraamın 
bu Dlerini memnuniyetle brp-
11.JOrlar. l'abt devletin dilmeni 
Salt Halim Papam delil, aav... 
Papnm eHnde oJdulmıu, o ne det
• oJacalnn il.heden geri durmu-
7Ql'Jardı. 

..,. ........... v..-·--
dllıabıf .......,. w Avutuııamaa 
mfHteftJd dl.re l9ilnm ıtaıranm 
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Sadrazamdan 80Dl'a Cavit Bey, 
Bilat8nl Efendi, Ulkun Efendi, Çü 
rQbulu Mahmut Pata 19kttler ...... 
kat Talit Bey ıürlil tilrJü teminat 
O. Salt Halim Papmn lstlfwnı 
feri aldırdı. 
~ba!be~ewı

- hlzba bu mretle ............. 
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DENİZ VE LiMAN : 

Sirkeci Yolcu 
Salonu Yann 
Sabah Açılıyor 

Ankaradan 
Telefon ve Telsrafla 

Yabancı lıçi 
Kullanan 

Fabrikalar 
Anbra, f (TAN Malaablrlnıo 

den - Bir miiddet evvel Kamu
taydaa pkan bir kanunla, eenehl 
lffi ve mütehus11 kulı.na mü· 
••11ıler Stimerhuka maa17ea 
bir tleret vennlye meeb111' tutul
m111lardı. MilU sanayilmlzin bel
lihlıfh ..erlerini tefkil eden yeni 
fab~ ihbuslarmdaa 
latifMle etmek fbeıe ıenlt mik· 
yuta yabancı kullanmak fhee· 
lturiyeti bu fabrikalanmm aiu' 
bir külfet altına sokmut balua
maktadır. Bu arada P8fllbahçe 
e._ ve tif8 fabrikası ve emsali 
ıfb1 bası yeni mtleueselerlD, p.. 
'hancı 1fçi ve mütebama kullan
mak aeeburiyetl Jiidn~en her 
•J' ödemiye meebm oduta para 
miihim bir 7ekh tutmaktadu. 

Bu vazl'yet karpsında bikA
met 7eai bir Wbir duptnmek 
Jhuınnnu duJllDGf ve smyide 
bllamlan her itçi için fabrika.o 
lana vereeeklen Claetl ~
niıbetler dahiliade lndlnniye -. 
rar venniftir. Bu ..US'betler, .... 
nr)anmakfa ohm bir kamı ~ 
jesiyJe tespit olumnaktam. 

Ziraat Enstitüsü 
Rektörü istifa Etti 
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Almanyada 
Yeni Hareket 

Omer Rıza DOGRU L 

TAN 

POLONYA: RUSYA: 

Sovyet Mallarının 
• 

3 --

Profesör Akil Muhtar 
[Ya.zan: B. Felek) 

Sırasına göre şahsen, sırasın• göre 
yetiştirdiği talebesinin elile çoğumu
za afiyet ve sıhhat vermiş olan bil· 
yük Türk hekimi Akil Muhtarın Pa· 
ris Tıp Akademisine i.za seçildiğini 
gazetelerde okuduk. 

B lr müddettenberi Almanya
da için için bir takım kay· 

aamalar hissediliyor ve bunların 
patlak vermesi bekleniyordu. 

Nihayet dün verilen kararlar va 
siyeti aydınlatmıya yardım etü. 
Bu kararların en mühimi Her 
Bitlerin, siyasi, askeri, iktısadi bil· 
tün otoriteyi kendi elinde topla· 
mq bulunmasıdır. Eski Almanya 
Harbiye Nazın ve Alman ordula
n başkumandanı Mareşal Blom
beq istifa etmiş, Alman ordusu 
yüksek kumandasına mensup di
ier tanınmJŞ şahsiyetler azledil
miş ve Her Bitler ile bütün müda
faa kuvvetleri arasındaki irtibatı 

temin edecek askeri bir makam vil 
cuda retirllmiştir. 

Macar Naibi 
Büyük Merasimle 

1 

Karşılandı 
1 

Krakovi, 5 (A.A.) - Macar Naibi 
Amiral Horthy yanında Hariciye Na 
mı Kanya ve diğer maiyeti erkanı 

Musaderesinden ltalya 
Mesul Tutuluyor 

Yalnız bir büyük alim olmakla kal
mayıp tam manasile beşeriyeti ve o
nun ıztırap ve zaaflarını anlamıt bir 

• hakim olan füıtadın FTansa Tıp ile
mi tarafından bu tanda takdiT edil· 
mesi bizim için sevinilecek ve iftihar 

Her Bitlerin memleketteki bO
ttın mllll elemanları kendi eline 
toplamıf bulunması, şüphe yok ki, 
onun nüfuz ve iktidannı kat kat 
artınnııtır. Çünkü onun eli bil· 
ttln bu milli elemanları idare ede
cek, ve bütün bu milli faaliyetler 
llllhalanm N azileştirmeyi hedef ta 
myacaktır. Bu bakımdan son ha· 
reket Nazi Partisinin bütün milU 
elemanlan benimsemesi mahiyetin 
tle sayılabilir. 

So~ hareket sırasında hayret u
J'1Uldıran ikinci bir .karar, (İzli bir 
kabinenin teşkilidir. Bu karara 
göre Almanyada iki kabine bulu
nacak kabinenin biri her memle
kette olduğu gibi resmi mahiyette 
dir ve devlet dairelerinin idaresi 
ile meşru) ve memleket siyasetin· 
den meauldür. Diğeri ise rizlidir 
ve vazifesi, harici, askeri ye bası 
hallerde dahiU işler iberinde Füh
rere tavsiyelerde bulunmaktır. Bu 
hükGmet içindeki hüktimet eski 
Hariciye Nazın Fon Nearath'JD 
riyaseti altındadır ve Filt Mareşal
hğa tedi eden Garins, Blbbentrop, 
Göt.bela, gibi ötedenbcri Nazili-
~u "'- --· •·•- ";1•• ••U.'01..lC.l"lllUCD mu• 
teşekkildir. Almanyanm bfitün 
mukadderatına hikim olacak. asıl 
hük6metin, bu hükümet olduğu son 
derece vazihtir. Anlaşılan siyasi, 
askeri ve iktisadi bütün nüfuz ve 
iktidan eline alan Her Bitler Na
ziliğin en bellibaşlı elemanlanm 
tophyan bu gizli kabinenin çizece
ii istikamet dairesinde hareket e
derek milli faaliyeti idare edecek· 
tir. 

Y ine son harekete ait Dçfin· 
cü karar, İktısat Nezareti

nin bütün mesaisini münhasıran 
dört yıllık plinın tatbikine hasre
decejidir. 

Dört yıllık iktısadl program. Al· 
manyaya çok pahalıya mal olan ve 
tahakkuku hen Uz çok şüpheli görfi 
ten ayn bir macera teşkilediyor. Son 
hareketle bütün iktisadi faaliyet· 
lerin ba programa tibi olacatı ve 
bu sayede Almanyanın her ihtiya
cuu kendi kaynaklanndan temin 
etmesi için yeni ve hızlı bir faali· 
rete glrlffteceği aıılaşıbyor. 

Bütün bunlann bir neticesi var
aa o da Almanyada Nazi partisinin 
hAJdmiyetini aağlamlamı, oldu· 
Pdur. Bu sağlamlama yüzünden 
Almanyanın ne kazanacaiı veya 
ile kaybedeceğini tetkik etmenin 
7eri bu sütun değildir. 

Fakat Alman hayatının henOz İs· 
tikrar bulmadıiı, açık bir suret
te göze çarpıyor. istikrar olmadık· 
~ ba ~it infilildann tekerrfiril 
'beklenebilir. 

MISIR: 
-
''Mavi Gömlekliler" in 

Reisi Tevkif Edil• 
. kahire, 5 (A.A.) - Vefd partisi. 

llın "Mavi gömlekliler,, adı vernen tet 
k !atının reis Bilaı dün bir nümayiş 
es smda tevkif edilmiştir. 

V fd parti i. önümüzdeki intihaba 
ta rak etmiyeceğ ne dair çıkan ha 
b r ri tekzip etmektedir. Parti bütün 
intihap mmtakalarmda namzet göarte 
lecekUr. 

SIY8af mahafllln kanaatine göre, 
bu illtihap mücadelesi devresinde ka. 
binenin yeni bir esas dahilinde tevsii 
Cüşuntılecelrttr 

olduğu halde bu sabah saat 9 buçukta 
Krakovi'ye gelmiştir. Trenin istasyo 
na girişi 101 atım topla selAmlanmış 
tır. Macar ve Polonya bayra.klarile 
parlak bir surette do~a~tlmı? ?.lan 
istasyonda Macar Naıbı Reısicum
hur hükfunet azaları, Mareşal Ryd
r.sm'ıgli ve Polonyanm diğer mülki ve 
askeri erki.m tarafından selamlanmış 

Moskova, 5 (A.A.) - Milano mah 1 ve gayrikanuni icraatının nasıl inki- edilecek, bir hadisedir. 
kemesi Italyan Ansaldo şirketinin şaf edeceğini gösterir, o müesseseler AvTupaya gönderdiğimiz bil' spor
Italyadaki Sovyetler Birliği harici- ki, Sovyet teşkilitlanna karşı teah- cumuz beş on rakibini yenerek ple
ye mümessilliğine karşı açmış oldu- hütlerini !apmamışla~ ve şimdi ~.e 1 be temin ettiği -zaman duydufumuz 
ğu dava ile aliıkadar olmak üzere Sovyetlerın İtalyadakı mallarını mu-

1 
büyük övüncün yanında, tıp ve ilim 

talebettiği ihtiyati, haczi kabul ede- sadere etmek teşebbüsünde bulunu • aleminde Hstünlüğü en salahiyettar 
rek Sovyetler Birliğinin Banko di yorlar. bir ilim miles!lesesi tarafından tasdik 
Roma'daki alacaklarına haciz koy- Sovyet hükumeti Roma elçisine edilmiş bir Türkün böylece sayılı 

Baıvekil B. Goga 

tır. . 
Horthy wawen'e giderek beledıye 

ROMANYA: verdiği talimatta Milano adliyesinin dünya bilginleri arasına alınması hl-
muştur. gayri kanuni hareketlerini İtalya hü- disesi Tiirklük namma yapılabilecek 

dairesini ziyaret e~ ve sonra Ma 
retal Pilsudski'nin mezarma bir çe
lenk koymuştur. Wawen'de Macar 
Natöinin şerefine muazo.aın bir takızş. 
fer kunılmuştur. 

lttif aklara 
Gerek mahkemenin bu karan, ge- kiımeti nezdinde şiddetle protesto et- en büyük propaganda hizmetlerinin 

rek esassız olan Ansaldo'nun mezkur İ 
miye, gerek talyan - Sovyet ticaret başında !i8\"ılahilir. 

talebi 7 şubat 1924 tarihli ltalyan - muahedesini gerek hukuku düveli ih- Vaktile ağabeyisi Celal Muhtar 
Sovyet ticaret anlaşmasını ihliıl e- lal eden mahkeme karanmn feshini hakkında da yazdığım gibi mütevazi 
der mahiyettedir. i.c;temiye Sovyetlerin gördüğü zarar- bir memul' ailesinin çalışma vasıta 

[BAŞMAKALEDEN MABAATJ 

Ve Dostluklara 
Tam Sadalcat Ve yine bu hareketler, İtalyan mü- dan doğrudan doğruya İtalyayı me- ve imkanları mahdut bir çocuğu olan 

essese ve firmalarının Sovyet ekono- sul tuttuğunu bildirmiye memur et- Akil Muhtar kendi kendine. sırf ze-

Almanyadan 
Bükreş, 5 (A.A.) - Ra.d·or Ajansı 

bildiriyor: 
mi teşkilatlarına karşı ilerideki keyfi miştir. kaın, anlayış ve kavrayışı ve durmak 

Gelen 
Haberler 

Hariciye Nazırı Micesko gazeteci
leri kabul ederek Romanyanın hari
ci siyasetteki hattı hareketini fena 
bir tarzda aksettirmek istiyenlerin 
bu kötü hareketini tenkit ederek de.. 
miştir ki: 

l 1 

bilmiyen sa'yile yetişmiş, ve geniş bil 

Son batlrl an geml•ler gisi ve daimi teteh~üleri sayesinde 
yüks('k vukuf ve ıhatasını dostuna 

Romanyanm harici siyaseti şöyle 
hWA.sa edilebilir: 

[Ba.ıı 1 incide] "Mevcut bütün ittifakla.nmm ve 

etmesi.ne pek iyi imkanlar vardır. dostluklarımızı muhafaza edeceğiz.ay 
Bundan başka Alınan milleti yük- ni zamanda bu dostluklar çerçivesini 
sek medeni kıymetler yaratmış, ça- genişletmiye çalışacağız. Evvelce gir 
lışkan bir millettir. Almanyanın miş olduğumuz teahhiltleri katiyen 

Korsanlık Hadiseleri 
Karşısında Akdenizde 
yeni tedbirler _alınıyor 

kendine liyık bir medeni rol oyna· bozmak fikrinde değiliz.,. {Baıı 1 incide] castel kruvazörü bugün öğleden son 
masını ve dünyanın banş ve terak- tesinin öğrendiğine göre, Alcira'nın ra Alciranın batması hakkında tah-
ki hareketinin ilk safında yürüyecek HINDIST AN: bombardımanı dolayısiyle General kikatta bulunmak üzere buraya gel-
bir bale gelmesini gönül elbette is- Francoya ıiddetli bir protesto yapı. miş, Alclranın bütün mürettebab ile 

K E ~ lacaktır. İngilterenin İspanya sahil- ademi müdahale kontrol memurunu 
ter. Yeni anunu sası b1 k Fakat bu yolda dQşilnceler ve ar- !erinde hiçbir meşru a u a tanıma da alarak Marsilyaya hareket etmiş-
zular, uzak bir seyircinin, bir dostun abul Edilmiyor dığı ve bu sebepten dolayı İngiliz t ir. 
......... u .. .......... "'""'"' sclıi1:uıc:c. • .n..uu.u. nueı1.rıc yapılan hUcum\an k abul Llzbon, 5 (A.A) _ Burada üç gün 
yanın mukadderatını idare için tutu- Delhi. 5 (A.A.) - Hint kongre par edemiyeceği Francoya bildirilecek- denberi ziyarette bulunan İngiliz 
lacak yol, tamamiyle Alman mille- tisi merkezi komitesi, teklif olunan tir. filosu Cebelüttanka hareket etmiş-
tine ait bir meseledir. federal kanunu esasiyi kabul etme- İspanya kara sulan dahilinde her- tir. 

meğe karar vermiştir. Komite. mın- hangi bir millete ait olursa olsun her Bu münasebetle gazeteler Porte-

8 izim Alınanyadan da; kendi- taka hükumetlerini ve Hint Milleti- gemi tevkif edilebilir ve araştırıla- kiz siyasetinin tamamiyle müsta
lerin ister sol, ister sağ dam- ni, halkın isteği hilafına olarak, bu bilir. Fakat üç millik mıntaka hari- kil olduğunu ve ananevi İngiliz itti

gasını vursunlar, diğer ifratçı mem- kanunu esasinin meriyet mevkiine cinde İngiliz gemileri İngiliz bahri- fakı haricinde Portekiz'in diğer dev
leketlerden de birşey istemiye ve konması hususundaki her teşebbü· yesinin himayesini istemek hakkını }etlerle de dostluk münasebetlerini 
beklemiye haklrnnız vardır. O da ken sü, lüzumu takdirinde idari işbirli- haizdirler. . _ • ı idame eylediğini yazıyorlar. 
dl siyasi akidelerini bizim memleke- ğini kabul etmiyerek. akamete uğrat Bu protesto ile İngıltere hukume- En •on harp vaziyeti 
timize ithal1t etyası diye sokmıya maya davet eylemektedir. tinin İngilizler tarafından kontrol • 
çah§ID8Dlalandır. (Haber) arkadaşı- edilen deniz yollarında görülecek C Lonbdrad, 5 <BaTANh) - lspanK yanbeın 

M t Z 1 1 Old enu un a da us - urtu mız birkaç gün evvelki bir nüsha- uı a e ze e u ....... ~ı.. .. .,.,,..; 1.!- ..ı ... .,;.,.,,1+ ......... ı~lnln ha-
sında Divanyolunda açılan bir Al- MU§, 5 (TAN) - Bugün saat 12 tınlmasına karar verd'ği de Gene- cephesinde bir haftadanberi şiddet-

.... idd t1i b __ , __ , old H li muharebeler devam etmektedir man "okuma odası,. hakkında çok -rt te 1 e ce ir ır.cu.c.ıe u. asar j •a• !'rancoya teblıg olunacaktır. 
dikkate değer bir yazı ve bir resim yoktur. Barselon, 5 (A.A) - İngiliz New- Asiler, geçen hafta başında 12 mil 

ilerlemiş olduklannı iddia ettikleri neşretmiştir. Üniversitemiz ve lise- - u d S 1 halde bugün bu ilerlemeninbeş milli 
ler muhitinde açılan bu odanın ne mısır a eg m Mücadelesi: 
gibi bir maksat takip ettiğine, tava
nındaki Alman milli haçı en açık bir 
alamettir. 

Memlketimlze kendi akidelerini 
sokmıya çalışmamak şartiyle hiçbir 
memleketin dahili rejimi bizi al8ka
dar etmez. Bir yabancı memleketin 
kendi dahili şartlan bakımından şu 
veya bu yolu tutmuı olmasını dost
luğa bir engel saymayız. Yalnız u
mumi ban§ ve istikrar namına şu 
temennilerde bulunmaktan geri kala-
mayız: Demokrasinin ve aklın müş
terek ölçüleri her tarafta kök tut
sun, bu sayede milletler arasında 

müşterek bir lisan kullanmak ve an
laşmak lmklnı hasıl olsun ve harp 
feliketlerinin her vakit için önüne 
geçmek yollan açılsın. 

Ahmet Emin YALMAN 

Kimya Sanayii 
için Faaliyete 
Geçiliyor 

[Ba.'§ı 1 incide] 
aodkostfk, asitsUlfrik, siıper fostat ve 
uot fabr kalan vardır. 

Bundan başka porselen ve bilhas .. 
0

sa stayngut denilen tabak. bardak, 
lavabo gibi sıhhi tesisat ve levazımı 
yapacak bir fabrika da kurulacak -
tır. Klor ve sodkostik fabrikasının 

bir kısım tesisatı ihale edilmiştir. 
Sümer Bank umum müdürü Bay 

Nurullah Esat Sümer ve umum mü
dür muavini B. Halit Civelek, bu ak 
pm Ankaraya gideceklerdir. 

Mısırda, yeni seçim için hazırlık yapılıyor. Bugünkü vaziyete göre, 
seçim mücadelesi hayli hararetli olacak ve belki de birçok hadiselere 
yol açacaktır. Vefd Partisi, seçime iştirak etmiyeceğine dair çıkan ha
berleri tekzip etmiştir. 

geçmediğini haber veriyorlar. 
Üç asi tayyaresi bugün Alicanti'yi 

yeniden bombardıman etmiştir. 

Estramadora cephesinde Penna
roya mıntakasında Cümhuriyetçiler, 
Salto Del Gamo mevziini düşman
dan zaptetmişlerdir. 

lngilterecle aaabiyet 
İspanya hadiselerini mevzuu bah 

seden Fransızca Temps, son gelen 
nüshasında şunları yazıyor: 

"İspanya hadiseleri hali hazırda 
beynelmilel meseleler arasında birın 
ci derecede yer almaktadır. Kartaca 
sahillerinde Endymon vapurunun b&-
tı~ası, Barselonda yüzlerce tele
fata sebebiyet veren hava bombar
dımanı, asilerin işga 1 ettikleri 
mıntakal:arda yeni bir hükumetin 
teessüsü, İspanyada dahili muhare
belerin doğurduğu buhranları inki
şaf ettirecek alametlerdendir. 

Zaten Teruel civannda yirmi ay
danberi devam eden ve henüz ne şe 
kil alacağı belli olmıyan boğazlaş

ma, dünyanın dikkatini çekmekten 
uzak kalınamştı. 

Muhakkak olan, Endymon'un 
torpillenmesi hadisesi. İngilterede 
azami derecede heyecan uyandır
mıştır. Amiralhk birinci Lordunun 
Avam Kamarasındaki beyanatma 
göre, vapur torpillendiği vakit Gino 
so burnunun 16 mil açıklarında bu
lunuyordu. Haber alikadar makam 
lann malumu olunca derhal dört 
torpito, tecavüzü yapan.ı meçhul tah
telbahiri aramak üzere hadise ma
halline gitmişlerdir. Efyon muahede 
sini imza eden devletlerin bilhassa 
nazan dikkatini celbeden bu hadise 

ve rakibine teslim ettirmiş bir İn• 
sandır. 

Hepimizi zaman 7.aman ınkan ma
işet zaruretini ve beşerin düşebilece
ği müşkiil vaziyetleri yakından ırör
müş ve hissetmiş oldniu için kendi
sine miiracaat eden halsiz ve çaresiz 
hastalan içinde ~ok defa tedavi mas
rafım bizzat üstüne aldığı :voksulla
n iyi etmiye, zenginleri tedaviden 
fazla ehemmiyet verdiğini bildiifm 
ve Paris Tıp Akademisinin izaın ara
sına a1makla iftihar duydutunda 
şüphe etmediğim cok değerli ilim.i
miz profesör Akil Muhtara bize yal
l)IZ afiyet değil bir de böyle emsalsis 
iftihar fırsata verdltfnden dolaY1 bu
rada alenen teşekkürü bir borç bil
tlim • 

Bu vesile ile füıfıtda unJn n'lmn i
mürler ve hayatbahş muvaffakıy.._ 
ler dilerim. 

ADRIYATIK: 

ŞiddetR Bir Fırtına 

Hüküm Sürüyor 
Belgrat, 5 (A.A) - Adriyatik de

nizinde şiddetli bir fırtına hüküm 
sürmektedir. Garda ismindeki İtal
yan ticaret gemisi Kortchoula Ada
sı civannda batmıştır. 

Mürettebatı kurtarılmıştır. 

BEYRUT: 

Her Tarafa Yen~dln 
Beyannameler Atllch 
Beyrut, 5 <A.A) - Arap gençlik 

teşkilatı her tarafta beyannameler 
neşrederek İngilterenin Filistindeld 
har,.kPtlf"rini protesto etmt-kte ve 
lngiliz mallarına boykot edilmesini 
halktan istemektdir. 

haddızatinde çok elim olduğundan 

B. Eden Londrada derhal İtalyan ve 
Fransız sefirlerıle Akdenizi kontrol 
eden kuvvetlerin kadrolarında yapıl 
ması icap eden ililveleri konuşmak Ü· 

zere temasa girışmiştir. 
Deniz amirallığı tarafından açıl

mış olan tahkikat neticeleninciye 
kadar herhangi bir tahminde buluna 
rak mesulü tayin etmek imk&nsu.
dır. 

Geminin kömür yükü Cümhuri
yetçi İspanya topraklanna çıkanla
cağına göre darbenın asi bpanyol
lar tarafından yapıldığı tabiidir Bu 
nunla beraber herhangi bir kanaate 
varmak için Londraya gelecek fenni 
raporlara intızar etmek mecbunyeti 
vardır. 

Şimdilik Akdenizde korsanlık fa
alıyetinın tekrar almış vurumuş ol
duğu şüphesizdir. Hay li zamandan
ben herhangı bir hadısenın cereyan 
etmemiş olmasından dolayı kontro
lü gevşetilen bu mıntakada tedbir
lerin yeni baştan ve daha sıkı şart
lar içinde alınması icap ettiğini son 
hadise Nyon anlaşmasını imza eden 
devletlere anlatmaktadır.,, 
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• 
ki Yaman Dolandırıcı 

S ç Ü zerinde Tutuldu 
Bunlar Küçük Çocukların Paltoları
na, Muşambalarına Musallat Olmuş 

Zabıta, son günlerde şiddetle ara-ı Daha cevabını almadan ilave edi
nan iki yaman dolandırıcıyı, dün yor: 
suç uzerinde yakalamış ve adliyeye - Ha .. aklıma geldi .. Dur, şu üs-
vermiştir. tündeki paltoyu çıkar .. Paketi içine 

Bunlar Sapancalı Tevfik oğlu Ah koyalım .. 
metle Çanakkaleli Hüseyindir. Ah- Zavallı yavrunun üstündeki pal
medin ve Hüseyinin sabıkası olma- toyu çıkarıyorlar. Paketi içine san
dığından yakalanmaları biraz zor yorlar. Ahmet, yaptığı işe bakarak, 

FAKIR TALEBE BAŞKASININ KILIGINDA 
Herkesi hayran eden Fransızca muazzam operet 
MARİKA RÖCK • JOHA...""l - NES - HEESTERS -
İDA VUTS Seans: 11 - 2,30 - 6 Suvare 9,15 

2 saat kahkaha attıran fevkalade neşeli komedi 
ARMAND BERNARD - ANDRE LEFAURE 

Seans: 1 - 4 - 7,30 

Bugün saat 11 de tcnzilntlı matine ••••••••••••••• 

Filim Sanayiinin HBrikalar Dizisinden Biri: 
Ölmez kahramanların ... Yılmaz §Övalyelerin ... Asırlardan asırlara ... Ne

sillerden nesillere ... gelen şanlı zafer ter8;Ilclerl ...... 

ALEXANDRE DUMAS'ın Şaheseri ~ 

Oç SiLAHŞORLAR ~~· 
TÜRKÇE 

YARIN AKŞAMDAN ' 
itibarmı fevıkalade müsamere ile S A K A R Y A Sinemasında 

Yerlerin tiındiden kapatılması tavsiye olunur. Telefon: 41341 

Bugünkü progrnm: 
ISTANilUL RADYOSU: 

OGLE NESRIY ATI: 
Saat 12,30 Plakla Turk musikisi, 12 50 

Havadis, 13,5 Keman konseri: Prof, Liko 
Amar tarafından piyanoda Bayan Sabo, 
14, SON, 
AKŞAM NEŞRiYATI: 

Saat ıs, Yugoslav - Galatasaray fut 
bol maçı: Taksım stadyomundan naklen 
18,30 Plakla dans musikisi, 19 Bayan Ni 
hal ve arkadaşlan tarafından Turk musi 
kisi ve halk şarktları, 19,30 Konferans: 
Prof, Salih Murat (Radyo dersleri), 20 
Müzeyyen ve arkadaşları tarafından Tur~ 
musıkisi ve halk şarkıları, 20,30 Hava ra 
poru, 20,33 Omer Rıza tarafından arap 
ça söylev, 20,45 Bay Muzaffer ve arka 
daşları tarafmdan Turk musikisi ve halle 
şarkıları, (Saat liyarı), 21,15 Cemal Kli 
mil ve arkadaşları tarafından Turk mu 
sildsi ve halk şarkıları, 21,50 Keman kon 
seri: Violonist Orhan Borar tarafından 
piyanoda Madam Valantın Taskin, olmuştur. biraz düşünür gibi, duruyor, sonra: 

Bu iki açıkgöz, yeni bir dolandı- - Böyle olmıyacak .. Dur, kızım .. 
ncılık usulü tatbik ediyorlardı. Bil Sen de burada biraz bekle .. diyerek 
hassa mektebe giden küçük kız Ç'O- yurümiye başlıyor. 

r' Bugün 
Emsalsiz bir 

i p 
program 

E 1 - Tango: Albeniz, 
2 - Ave Maria: Schubert - Vilhelmj, 
3 - Rondino: Kreisler, 

cuklannı kandınyorlardı. Daha evvel Hüseyin, çoktan cad-

Dolandırıcı uzerinde yeni bir pal
to veya muşambası bulunan bir kız 
Uılebenin, yolda, yanına yaklaşıyor: 

- Nuriye, kızım, mektepten yeni 
mi çıktın?_ 

Diye soruyor. Çocuk evvela şaşı-
nyor, sonra: 

- Benim ismim Nuriye değil, 
amca .. Türkan, diye cevap veriyor. 

Muhavere devam ediyor: 
- Sahi unuttum.. Babanın ismi 

ne idi? .. 
- ŞevkcL 

Ahmet, bu sefer faaliyete geçi
yor, kızın saçlarını okşıyarak: 

- Kızım, baban bana sigara ve
saire ısmarlamıştı. Benim götünni
ye vnktim yok .. Ben alayım da, sen 
eve götürüver .. 

Sonra, kızı tenha bir sokağa doğ
ru çekiyor, beraber yürüyorlar. 
Yolda giderken, karşılanna, elinde 
koca bir paket, Hüseyin çıkıyor. Ah 
met hemen atılıyor: 

- Ha, aldın mı Hüseyin?. 
Sonra kıza dönuyor: 
- Kızım, bunu nasıl götürecek-

s:in?. 

deyi tutmuştur. 
İşte, bu iki açık göz, bu suretle 

şehrin muhtelü yerlerinde birçok 
çocuk paltosu aşırmışlardır. Suçlu
lar herşeyi itiraf etmişlerdir. 
Bir Dolandıncı Daha Tutuldu 
Zabıta, Şarki Karahisarlı Hüseyin 

oğlu Osman isminde yaman bir do
landırıcı ynkalamıştır. Osman şim

diye kadar birçok kadın ve erkekle
ri dolandırmıştır. Bu açıkgöz, şehrin 
muhtelü semtlerinde bazı kimseler 
le tanışmış, ve bunlar vasıtasiyle, 

birçok dul kadınlan, kimsesiz kızla
n alacağım, diye paralarını çekmiş
tir. Bazı yerlerde de uzun müddet 
damat nnmzetliği geçirmiş, saf ve 
paralı müstakbel kayınpederl soyup 
sovana çevirmiştir. 

Paşazade Şevket Tutuldu 
Meşhur dolandırıcı ve yüzden 

fazla sabıkası olan Paşazade nami
le maruf dolandırıcı Şevket tekrar 
yakayı ele vermiştir. Şevket, son 
marüetlerini itiraf etmiştir. Şevket, 
suçlarını işlerken, kendisine hazan 
doktor, bazan elektrikçi süsü veri
yor, bir takım safdilleri kandırıyor
-...... 

LA BOHEM 
1 

l 

Baş rolde: Bq rolde: 

MART HA EGGERTH 
Saat 11 - 3.35 ve 7.30 da 

Saat 11 

DANIELLE DARRIEUX 
Saat 2, 5.45, 9.30 

deki seans tenzilatlıdır. 

SARAY Sineması 

TÜRKÇE SÖZL'O 

3 AHBAP 
Ç.4VU~I AR 

\
... LORETTA YOUNG • TYRONE POVER 
F ve ADOLPHE MENJOU 

tarafından calibi dikkat bir tarzda yaratılan JACQUES DEVAL'in 
parlak komedisi 

1 
Fra.nsızca. sözlU filmini gö termek1e 

MELEK SiNEMASI 
Dalına mUntahap, ZENGlN, EGLENCELI, NEŞELI ve ZARIF film

ler gösterdiğini bir kere daha ispat etmiştir. 
llaveten: MISIR KIRALI F ARUK'un evlenme merasimi ve 
SİLLY SENFONİ. Seanslar: Saat 11- 2-4,15, 6,30 ve 9 da 

~--•••m• a:ıt 11 - Matinesi tenzilfıtlrdır. ,.. _____ _. 

Sl?nenin en MUHTEŞEM, en fazla MUSİKİLİ, 
en ZENGİN ve en fazla DANSLI filmini görmek için 

4 - Danse Espasnole: Granados -
Krcisler, 
22,20 ORKESTRA : 

ı - Boieldieu: Cali!e de Bağdat Kuvc 
tur, 

2 - Sinding: FrUhllngsranschen, 
3 - Poppy: Valse pondre 
4 - Linoke: La poupe de porcelaine, 

22,45 Ajans haberler.i, 23 Plikla sololar 
opera ve operet parçaları, 23,20 Son ha 
berler ve ertesi günun programı, 23,30 

SON, 

ANKARA RADYOSU 
OGLE NEŞRIY ATI: 
Saat 12 30-12,50 Muhtelif plak neşri 

yatı, 12,50-13,15 Plak: Turk musıkisi 
ve halk şarkıları, 13,15-13,30 Dahili 
ve harici haberler, 

AKSAM NEŞRIYATI: 
Saat 18,30-18,35 Plak neşriyatı, 18,35 

19,00 Çocuklara masal: Nurettin Artam 
19,00--19,30 Turk musikisi ve halk şar 
kıları (Hikmet Rıza ve arkadaşları), 
19,30-19,45 Saat ayarı ve arapça neşri 
yat, 19,45-2015 Turk mus'kisi ve halk 
şarkıları (M. Karındaş ve arkadaşları) 
20,15-20,30 Edebi konuşma: Behçet 
Çağlar, 20,30-21,00 StUdyo salon orkes 
traaı, ı - Popy: Su te Ballet, 2 -
Strauss: Morgenblattcr, 3 - Schrcmer 
Mus kaliııche Fauschungen, 4 - Mıchils 
Cznrdas No: 10, 21,55-22,00 Yarınki 
pror;ram ve lstiklil Marşı, 

* Günün Prognım Ozii: 

Ilı•• Filmini gösterecektir. - Bugün su E Sinemasına 
-0.15-s;li-;-kısa dalgnsı: 

konser (Yeni Alınan eserleri). 

NEŞRİYAT: 

Bir Kitaptan 
Doğan Dava 
Neticelendi 
Yahudiler aleyhinde tahrikamiz 

mahiyette kartpostallar basıp dağıt: 
mak ve iğneli fıçı isminde bir kitap 
neşretmekten suçlu Cevat Rüatın, 

bir müddettenberi birinci cezada 
devam eden muhakemesi dun neti
celenmiştir. 

TEHDİT: 

Ölüm e T ehdıt 
Suçluları Hapse 
Mahkum Oldular 
Lfıitner iSminde birine, imzasız 

tehdit mektubu göndermekle suçlu 
Yorgi, Koço, Haraliimbonun muha
kemelerine dün ikinci cezada devam 
edilmiş ve dava neticelenmiştir. Yor 
ginin bir sene sekiz ay, Haralfımbo-

Satıhk Villa 
F enerbahçe - Kalamıt 

caddesi üzerinde tramvay 
durağında, 5000 metre mu
rabbaı çiçekli, bağlı ve mey
valı bahçe içinde A vnıpa 
tanı mimarisinde yapılmıt 
güzel bir villa satılıktır. 

izahat için Bahçekapıda Li
man hanında uma kat 63 
numarada Umum Emlak İt
lerine müracaat edilmesi. 

gidiniz ve bütün dünyada her gösterildiği yerde her seansda 
salonlarını hıncahınç dolduran 

NEVYORK DAML RINDA 
f cvkalade filmini görünüz. Amerikanın en güzel 500 kızı ve 11 caz 

ve 8 balet heyetinin iştirakile 

DORIS NOLAN ve GEORGES MURPHY 
tnrafından çevrilen bu muazzam filmi mutlaka görünüz. 

Dugün saat 11 de tenzilatlı matine 

Bu harta SARAY sineması 

Dünyanın en güzel dansözü 

HAFİF KONSERLER 
7.10 Bcrlin kısa dalgası: Paznr sel!l.m

ları (lS.lS: Devamı). 9,20 Paris Kolon
yal: Plftk. 10 Berlin kısa dnlg sı: Eğl<'n
ccll sabah konseri. 10.30: Halk musi
kisi. 10,30 Parls Kolonyal: Pltik konse
ri. 13 Berlln kısa dalgası: Hafif konser 
(14.15: Devrımı) 13,10 Bilkreş: Dıniku or 
kestrası tarafından hnfıf musiki (14.25: 
Devamı) 14,15 Paris Kolonyal: 
konser nakli (14,15: Devamı) 
(15: Keza,) 16 Peııte kısa dal 
gası: Askeri bando. 16.45 Peşte: Askcrl 
bando. 17,15 Berlin kısa dalgası• Halk 
musikisi konseri. 17 ,45 Berlin kısa dal
gaSl' Eğlenceli musiki, 18 Bilkreş: AB
kert bando. 18.15 Berlin kısa dalgası: 

Kartpostallardan dolayı ortaya çı 
kan suçta müruru zaman olduğıı 

için, iğnelüıçı adındaki kitnpta da 
Yahudiler aleyhine değil, siyonizm 
aleyhine yazılmış makaleler bulun
duğu ve siyonizm aleyhine neşriyat 
yapmanın bir suç teşkil edemiycce
ği için Cevat Rüat beraet etmiştir. 
İğneli fıçı isimli kitabı bastığı ka
naatiyle mahkemeye verilen Akşam 
matbaası sahibi Kazım Şinasi de be
raet kararı almıştır. Esasen, eserin. 

nun bir sene mahkumiyetlerine ve 
Koçonun da beractine karar veril
miştir. 

M. Ali ve Ihsan Tevkif Edildiler 
Telefon: 22775 
~.~~~~~~~ LA 1 

Hnfıf musiki (8.50: Devamı) 18.40 Pc~
te: Macar musikisi akşamı (Şarkılı) 20 
Bcrlin kısa dalgası: Neşeli haftasonu 
programı. 22.10 BUkreş: Radyo orkestra 
sı (22.45: Devamı) 22.35 Peşte: Çlgnn 
musikisi. 23.35 Prng: Karışık program. 

OPERALAR, OPERETLER 

Akşam matbaası kitap kısmının Kiı 

Kurtuluşta Rizeli Saidi öldüren 
İhsan ve arkadaşı Mehmet Ali bi
rinci sorgu hakimliğine verilmiştir. 
İhsan ve Mehmet Ali hakkında tev
kif karan verilmiştir. 

zım Şinasi tarafından bir başkası
na satıldıktan sonra basıldığı anla
şılmaktadır. 

Deniz Silahları Meselesi 
[Başı 1 incide] 

mediği takdirde, Amerikanın Lon
dra deniz muahedesinin muhafazası 
hakkındaki hükümlerine tevfikan 
Japonyanın inşa etmekte olduğu ge 
milerin tonajına müsavi gemiler in
şa etmiye başlıyncağını haber ver
miştir. 

İngiltere, Fransa ve Amerika ara
sında yapılan görüşmeler neticesin.. 
de Amerikanın yaptığı bu teşebbüs, 
Japonya gemilerinin hacmi ve top
larının çapını diger memleketlerin 
gemilerine uygun bir şekilde bırak
mak için son bir fırsat verecek şe

kilde hesaplanmıştır. 
Aksi tnkdirde Japonya başlıca iki 

deniz kategorisinde kayıtsız olarak 
inşaata başlanmasının mesuliyeti 
ni yüklenmiş olacaktır. 
yüklenmiş olacaktır. 

Bu nota, Japon hükumetine Ame
rikanın Tokyo sefiri tarafından tcv-

di edilmiştir. 
Japonya Bahriye Nezareti. memur 

farından bir zat ta Röyter Ajansı 

muhabirine bu mevzu üzerinde şun
ları söylemiştir: 

"Japonyanın deniz siyasetini de
ğiştirmesi için hiçbir sebep göremi
yorum. Bu siyaset neticesinde 1936 
senesinde Japon murahhas heyeti 
Londra deniz konferansından ayrıl
mıştı.,, 

Japonyaya karşı cephe 

Paris, 5 (A.A) - Amerika Birle
şik Devletleri, Japonyadan 1136 mu 
ahedesine riayet edip ctmiyeceğini 

sormıya karar vermeden evvel İn
giltere ve Fransa kabineleri ile mü
zakerelerde bulunmuştur. Ya bugün 
veyahut yarın, Fransa ve İngiltere 
de Tokyo büyük elçileri marüetiyle 
J aponyaya ayni mealde birer nota 
vereceklerdir. ' 

TEŞEKKÜR 
Tıp Fakültesi ikinci sınıf talebele

rinden oğlumuz Muammer Özgerin 
vakitsiz ölümünden dolayı acılan

mızı paylaşan ve teessürlerini mek
tup tel ve hatta bizzat evimize kadar 
gelmek suretiyle bugilnkU acımıza or _ 
tak olan dostlarımıza ve kıymetli 

profesörlerine, arkadaşlarına ayn 
ayn teşekkür etmiye teessürümüz 
mini olduğundan gar.eteniz vasıta_ 

sile bütün ailemiz ve ben candan te
şekkürlerimizi sunarız. 

Muammer Özgerin babası Yanynlı 
Mfıslim Özger 

Berlin Wintcrgnrden'in bütün numerolarile 

HARiKALAR CA BAZHANESi 
filminde takdim ediyor. Bu filmde en ci.iretkar canbazları, UÇAN TRA
PEZLER ve ÖLÜM SIÇRAYIŞI numcrolarmdn görecek ve heyecan~a? 
titriyeceksiniz. Fox Jurnnl'de: l\1ISIR KRALl'nın evlenme mcrasımı. 

•••••••• Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

HARRY BAUR'un 
JEANİNE CRİSPİN "c GEORGES RİGAUD 

ile beraber çevirdigi son ve muazzam • 

VATA RETI 

21 Prag: Karnkum'un eserlerinden 
cıSnhrnda bri gece• isimli operet piyesi. 
21.05 Viyana: Viyana opcreilcri konseri. 

ODA MUSİKİSİ 
15.15 Berlin kısa dalgası: Lutz kuar .. 

teti. 23,15 eşte: Cm: trlyosu. 
RESİTALLER 

16.15 Bcrlin kısa dalgası: Gnspar Ca&
sadonun solo kon eri. 16.45: Opernlardan 
havalar, 17.30: Eski Viyana hnval::ırı. 
17,45 Peşte: Piyano konseri, 18,10 Prag 
S::ırkılardan milrE'kkcp popurl .20 10 
Prag: Şarkılı rcvU, 20,20 Peşte: Pıyano 

refakatilc viyolonsel konseri. 20.30 Vi
yana: Keman re ıtall. 

Nallıhan Icrn Memurluğundan: 
Nallıhanm Teke ka.riyesinden Hacme 
de oğlu Mustafanm Karnhisar Gol~ 

Bir Okuma Odası etik kariyesinden Mustafa oğlu Meh-
filmi, cidden haftanın en güzel filmidir. met zimmetinde 700 lira alacağının 

Aydın (TAN) - Cuma mahallesi B •• SAKARYA Sinemasında temini iPi,.. bcrayı teblig- mübaşire ve 
C. H. Parti ocak Yönkurulu, ocakta U Q Un .. . . "$~· ·· z· b .. n son gunlendır rilen icra emri borçlu .1ehmet firar bir okuma evi açmıştır. Yine ayni o- mutlaka görünuz. ıra ugun ve yarı · 
cak bütçesinden kömür almış ve o- İlaveten 1937 p ARİS SERGİSİ'nin güzelliklerini ve MISIR KRALI olup ikametgahı meçhul olduğu ma.. 

FARUK'un evlenme merasimi hallinde tutulan zabıt varakası mün 
tuz fakir aileye nüfuslarına göre da- •••••••• dericatmdan anlaşılmış olduğundan 
gı~ tmı..+-.r. Okuma yazma öğrenmek ü- •••••••• Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

ıı~· ] tebliğ makamına kaim olmak üzere 
zere bir de kurs açacaktır. c ilan olunur. 

~A .. ş': .............. ' AR z u e K R -Is_t_a_n_b_u_l_B_e_l_e_d_iy_e_si_Ş_e_h_i_r_T_iy_a_t_ro_su_ 
TÜRKÇE SÖZLÜ ŞA KiLi FİLM -.ı•' -- DRAM K Is M 

1 

Bir kurban derisi, sızın ıçın Saat 20,30 do.. ; 
SÜRTÜK ~ 

değersiz olabilir. Fakat bir ara- • ·ERTUliRUL SADİ LOMBARD müzayede salonunda 3 perde I! 
ya toplanan bu deriler üç milli TEK TİYATROSU heyecanlı bir baskm ve zabıtanın bü Yazan: Mahmut Yesari 

1 
ı 

kurum için mühim bir yardım- Yarın gece yük bir muvaffakıyeti 
* dır. Kurban derilerini Hava Ku- (KadSıkın· oe·~:us·::~~a) SHEHLOK HOLMES 

rumuna veriniz. 
ÇİFTE KERAMET T U" R K Bayramda Sinemasında 

K O M E D 1 K 1 S 1\1 1 
Saat 20,30 da 

SÖZÜN KISASI 
4 Perde Komedi. 



TAN 
Gündelik Gazete 

-0--
TAN'tft hedefi! Haberde, fikirde, her· 
teyde temiz, dllrllst. aamlml olmak. 
karlln gazetul olmıya çalıımaktır. 

-o-
ABONE BEDELİ 

TDrklye Eonebl 
, lfOO Kr. ı Sene 2800 Kr. 

'flO • • A7 1500 • 
..... 800• 
ı• . 1 • 800 • 

MDlet1erarası posta ittihadına dahil ol
moan memleketler için 30. 18, 9, 3,5 li
radır. Abone bedeli peeindir. Adres de
iiştl.rmek 25 kuruştur. Cevap için mek
tuplara 10 kuruşluk pul UAveıd llzımdır. 

IGCNON MESELELERi 1 

Pktnll Çalıımanın 

Fajclaları 

[Yaan: M. Zekeriya] 

Unn bir bocalama ve tereddüt 
devrinden sonra sanayileşme itine 
devletin el koyması ve sanayileş

me ifia1 plinlı bir çalışmaya 
ballamuı, az zamanda hayret 
verici muvaffakıyetler temin et -
miftir. ıtH ten 1934 aenesine ka
dar .... y1 iti hususi sermayeye bıra
kdnpı, plııız sanayii tefvik için ka· 
n11111ar pkanlmıf, himaye usulleri 
kenmapa. Tam on yıl süren bu dev
re Türkiye sanayileşmesinin tered· 
dtlt ve bocalama devridir. 

1134 te hükfunet bet senelik bir 
plh yaparak plinh çalıpnaya başla
cb. Dört seneden kısa bir zamanda on 
dört fabrika kurulmuştur. 

ı - Bakırköy pamuklu fabrikası. 
2 - 4300 işçi çalıştıran Kayseri 

bez fabrikası. 
3 - 2400 işçi çalıştıran Nazilli bas.

ma fabrikası 
4 - 700 işçi çalı§tıran Malatya bez 

fabrikası 

5 - Bu hafta açılan Bursa Merinos 
faDrlkası 

6 - İsparta gülyağı fabribm. 
7 - tamit kq.t ft bnan fabrika

-~,.., 
...-= Izmit kiğıt ve karton fabrika

m {ikinci) 

9 - İzmit Sellüloz fabrikası 
10 - Bu hafta açılan Gemlik sunt 

fpek fabrikası 

11 - Karabük demir ve çelik fab-
~ 

12 - Zonguldak antrasit fabrikası 
13 - Keçiborlu kükürt fabrikua 
14 - İstanbul cam ve life fabri-

kam 

Da fabrikalarla beş senelik prog
ram bitnılt oluyor. 1939 yılma kadar 
daha kimya, kendir, ve ponelen fab
ribları açılacaktır. Da suretle beş 
Mile dolmadan endüstri plhı tamam 
lan"Uf ol6caktır. 

Ba on dört fabrikada 10 binden faz 
la iHI çahpnaktaclır. 

Ba fabrikaların faaliyeti memleket 
te it hacmini artırmıt, mal, kredi ve 
lel'nıaye piyasalarında faaliyet uyan
...., memleketin bünyesine bir ol
palgpaa manzarası vermiftir. 

Bu muvaffakıyetin en mü 
hiın sım plAnlı çalı§madadır. 
Pl.Ansız çalışılan on senede 
bu on beş fabrika ayarında 
bir tek fabrika yapılmış de
lildir. 

B1I m.1saJ, iktasadl clevletçiliiin Tir 
lQ-eQ lnkipfını g&termesi itibari
le .. dildrate f8Yanclır. 

* 
Y..ı Neıriyat 
W....ı kitapçılannda birdenbire 

fdls+•aJı •ır nepiyat faaliyeti bat
'-h. o-.ularda yeni harflerin a
--- .. vri gepn)f, halkta yeni 
...... ~ kitaplara ratbet ...... 
.......... Senelerdenberi ~tap ..... 
...._ korkan kitapçılar birdenbire 
...._ Mpiyat propamlarile ite li-
~. 

8a defa hllfhy- neşriyatın hir ha· 
"'81J!eti de u çok programlı olman
da Bir ldtaM! dünya ldisllderini dl-

lhiaı.e '9'rirmelde mepldlr; bir cli
hi '-it laalk romanlan çıkarmak· 
tadQ; Wr llçtinctlsa amildopeclik ut

~ d11••"'1iJ'et ftrlllektecllr. Ba 
•ttalnt 1118 Jlh lpacle memleket-

.. ._ Wr fDdr hareketi yarat:mqa 

... llllt ............. ·~ 

Betlin .. 
• .. ·-.. •• .......... ., ... ...... . 

oPRAGo ·~.../ 
• •• 

T :AN 

• 
• 

A t •L- •• ·.ı blok laemen bir müli lazla olan laildyetintlen ütilaJe etlerell Sovyet Raya he-
n IROmunı , !L• I . l · · ·· 

1 
• cetuel rine.1ü1Jentlifi talıdirJe "lcacak büyük harpte ucı tara ın vazıyet ennı wo• erır 

Orta Avrupa - Rusya 
Harbi Nasıl Olacak? 
L ehiatan Hariciye Nazı

rının, Parli.mento Dıt 
İtleri Encümenindeki son izah 
lan, Romanyacla rejim deiif
mesi, Budapette konferamı, 
ve nihayet Yus.ıavya Batve
Jr:ili " Hariciye Namrmm a..
Jine aey'ahati Bibi, 80D haft.. 
ı:- .... --- ··-~•·•••& .., ..... ıı .... ıı.~ l.ao..ıı 
aeleri, dün>'- ı.n, müYUene
*inin aüratle bozulmıya yüz 
tuttuğu baklanda bazı endite 
verici haberlerin ya)'llmuma 
sebep oldu. 

Devlet adamlarmm açık teblll 
ve nutuklanna rağmen, JSrar ile 
dönen tahminler Lehistanuı ar-
tık Almanya ile siyaset birliği yap 
mıya ve İtalya ile bütün müşkül
lerini halleden Yugoüavyanın. 
Roma - Be.rlfn mihverine müva
zi ve hatti mütemayil. milstaJdl 
bir siyaset takibine karar verdik-
leri iddia edildi. 

YAZAN: 
General 
H. Emir 

-o--:ı~_,.,.ı.ı.,.... ~•h ~~i~ ola.r,.lc hA 

tıra ge.bilir. 
Bir o,ta Avrupa blokunun, şa

yet teşekkül edebileceğini farze.; 

dersek, ortaya çıkacak kuvvete, 

179 milyoıı mütemeddin ve faal 
bir nüfus kütlesi; çok ileri gitmif, 
genif bir sanayi& dayalı takriben 
12 - 13 milyonluk iyi talim, tet
kil, tealih ve teçhiz ediln>tı muaz
zam bir kara ordusu; belki, on bin 
den fazla uçaktan mütefakkil bir 
hava armadası dahildir. Buna, U
zak Şarkta, Şimal ve Orta Çin ha-
reketlerini bitirerek yeni hedef 
ve maksatlar için kuvvetlerini ye
niden tah§ide karar vermit gibi 
görünen ve yüz milyona yakın bir 
nüfus sahibi olan Japonyanm 5-6 
milyonluk ordusu ve kuvvetli ha
va ve deniz donamnaiarımn da 
katıştığı tasavvur olunursa, artık 
barışın uzun bir müddet daha de-

vam ettirilemiyeceğine ihtimal 
vermek caiz olur. 

Bu gibi geniş anlaşma ve bağ

laşmalann hedef ve maksatlannı 
denk getirmenin ve bu kadar mil
letleri bir hedef ve gayeye doğru 
yilr(itm~ pratik mil§killlerl 
m~t ve maldmdur. Diğer ta
raftan Almanya eskisi gibi zayıf 
değildir. }Wma - Berlin mihveri 
eneıaik gayretler sarf diyor. İngil• 
tere seyirci kalmasını ve Fransa
mn iç ihtiliflanm hesabına koyu
yor. Bu görüş tarzı Almanya ve 1-
talyada kökleşmif bulunurken, 
bir de mihverin etrafında bir Or
ta Avrupa bloku vücude getirebi
lirse, Japonya ile birlikte bir ta
lih tecrübesine kalkıplması ihti
mal dahiline girer. 

Bugün emperyalist ve antiko
münist blokun ilk elde etı

miye çahpcala hedefin Rusya or
dusunu mahvetmiye uğrqmak ol
mam da tabiidir. Çünkü, Orta Av
rupa ancak Rusyaya bir taarruz 
ile, Japonyanın kara ve hava kuv
vetlerfnden fazlasiyle istifade e
debilir. Fransa ve Belçikaya asla 
taarruz etmiyecek olan Orta Av
rupa bloku, yalnız Rusyaya taal"
uz halinde, ve Uzak Şarkta, pasl-

Dayak Gönülülerl 
fik be Hint denizlerinde lngllte- 1 
renin müstemleke ve menfaatle- [Y acın: Alla Giindüs] 
rine Japonya cihetinden ula do- 817-tiflk • ....,.aı tetldklerinı-
kunnlmamak prtiyle, Büyük Bri- elen (?!) birbaci Jaaım olan "dayak gö
tanyanın bitaraf kalacaimı hela- n8111Ueri,, ni yuaeaimn aayın oku
ba katacaktır. Fransanın da. Le- JaD)anma (okapca, kari brpbla de 

histanı ve Küçük ltiWı ~ ta- llldlr, ,.anlqtır, tarkçesl okuyandır) 
çırdıktan sonra, ve lngilterem, Al- v&cletmlftim. Fakat ~ da her 
manya ile İtalyanın herhalde klfl '8ferlnde Mldlrmellylm ki, mektepte 
kuvvetlerle muhaf.pza olunacak olama, eVtle olsan • cesa b8fka fakat • 
milstahkem hudutlanna, tek ba- dayak ltf, medeni Ttlrk Cemiyetinde 
şına taarnıza kalkıfmıyacalım da ne bir meaeledlr, ne ele olsan mu ol· 
farzedecekti?'. masuı mı mlnehpsına tah•mmültl 

Japonya kara ve bava ordulari- ftl'tbr. Baa ana .....We olarak rhi
le Rusyanm Dolu ve Orta M1& ntbatle tuttuktan soma itfa llOlyalo • 
eyaletlerini lstillya teşebbüs ede- Siyantiflkosuna geçebiliriz. 
ceji için, Rusya Şarktan Garbe Bizim çoeuklafmnmda "dayak ıa. 
hiçbir kuvvet getL-miyecek ve Av- nüllilleri,, vardı. Bunlar birkaç ka
rupa cephesinde yalnız Avrupa tegoriye aynhrlarcb. Mektepte uya
kuvvetlerini kullanabilecektir. Rus la taban tutanlar, mektep dıpnda 
yanın 170 milyon nüfusundan, Av- dayaia Sll't tutanlar, evde dayap a
rupada bulunan kısmı 129-milyon vaç tutanlar • 
kadar olduğundan, Avrupa harp Mektepte dayaja taban tutanlar da 
cehesine tahsis edebileceğl kuv- birkaç kısımdı: Yaramazlıtımn kefa· 
vet, bu nüfus ve sanayi kudreti ile retidir diye dayak yiyenler; bwılar 
mütenasip olarak en çok 6 - 7 afacanlıktan vu ptmeınlye ahdet. 
milyon olabilecektir. Keza, Rua- mtşlerdencli. Her suçun ne miktar da
yanın on bin kadar uçağı olduğu )'akla iftaip takas edileceibd Mlclik· 
da söyleniyor. Fakat, Rusya bu leri için suça gire dayaia huırbuur
büyük kuvvetleri Orta Avrupa lar, yahut dayafa göre saç itlerle~ 
devletleri derecesinde bir süratle Bunlarca dayak, bir daha suç itle. 
seferber ve tah§lt edecejinden Or memek içiıı delil, işlenen her suça 
ta Avrupa antikomünist bloku; bi- iklemek içindi. ibretle, terbiye ile. 
dayetteki kara kuvvetleri ciheti- tövbe istiifar ile bir ilgisi yoktu. 
le, hemen bir misli fazla derece- Bir kısmı; elen pbl, tenelfOs gib~ 
sindeki tefevvükünden istifade et uat piti, imtihan gibi dayalın da .. 
mek için Rusyaya, bütün kuvvet- lelt:eul bir 19y olduiunu saıubklan 
!eriyle ve izami sürat ve §iddetle için clayajı natflıel hidlse uyanh. 
taarruz etmekte fayda görebilir. Bir lmmı 4a da)'aim Edtikasyon ~ 
(Krokiye bakınız). sik bbilbaclen bir neme olclaiana ... 

mrlar4a. Banlar vfieutlannm maht.,; 

Bu suretle ve bidayette ancak lif yerlerini dayaia dayanma derece-
3 - 4 milyondan ibaret o- )erine ayınrlardı. t 

lacağı tahmin olunan Sovyet or- Bir ta1amı da vardı ki, sebepli olnn 
dusu, evveli hudut boyunca ve olmasın, dayak isterlerdi. Bunlana 
Dinyester nehri gerisinde muka- en meşharlanndan birisi umf arb
vemet gösterdikten 80lll'8 düpna- dapm SeJ&nildi (il) idi. Eler bacGa 
m elbet 200 - 300 kilometre da- ....-a JBŞta olsaydı, dolar milyo .... 
ha Şarkta, Dinyeper nehri önilnde rl olurdu. Bu arbdapm orta boyla, 

• durdurmıya çalıpcak ve muvaf- Mras dvri cöbeldl birlsi)'cli. Kaan ft 

fak olamaua, bu maksadı, nfha- mide nahlyed harlkOIAde lanetli~ 
yet bütün kuvvetlerini toplıyabi- di. Mektebin en azılı talebesi ba na
leceği bir Moskova - Don mey- hiyenin ne tarafına istene hatla kUY 
dan muharebesinde elde etmiye vetlle )'10IU'Uk atardı. l'abt badi 
uğraşacaktır. )'1IDU'Uia aeırclı. Pehli~ eden ta. 

Alman - Fransız ve İtalyan - lebe tekme atarlardı. topaldan aar
Fransız hudutlarlle İtaıyada 111- cb. Fakat (B) mn bnuna midesine 
zumu derecede kuvvetli (2 - a bir ..,. olm•.tı. ........ Cee Luvl
mflyonluk kıtaat ile 1 - 2 bin ta- sba, Şlmelfnsin ymnraklan Baca Jleıı; 
dar uçak) bıraktıktan sonra, mü- kir lokmna kader :rmnapk gelecek-: 
tebaki 8 - 9 milyonluk bir kara ti. Kanana ramrak attlramadJlı illa 
kuvvetiyle ve 8 - 9 bin kadar u- davar kltelerini, 'bahçedeki alaflana 
ça.kla Rusyaya bopnacak mütte- tomrukla tanflannı bular, ._. 
fit orduları, bidayetten itibaren, givdealnl oraya çarpardı. 
Ruslan daima cenuptan çevire- SevgUI arkadapm IDefhar Pap Ki 
rek ve önliyerek Şimale, kuvvet mn da dayak rekorclmenlerinia • 
kaynaklarından uzaja atmak ga- hapnda gelirdi. 
yesini takip edeceklerdir; çünkü, Bir de Od tane Beşiktafh arkaa. 
bu suretle Sovyetlerin Doğu ve pm varda ki, ikisi de mektep da,.. 
Batı ordularının bütün kuvvet iuıdan ziyade arkadat clayalma ha
membalannı aralarına alarak bi- ret çekerlerdi. 

Yine bu haberlere inanmak ll
zım gelirse, Roma - Berlin mih
veri, Yugoslavya ile Romanyayı 

kendine çekerek Küçük İtilifı 
bomııya çabprken, Rusyaya kar
şı yeni ve muhkem bir set, bir 
Romanya - Lehistan duvan Öl"-

=d~vu:a;nı:rz1 ',•MU VA Fi~ A .1\ • ~ l 
~;:,:~ümidi- ~OLMA.NiM SIRRI~. 

Aralannda, birtakım milli top-

ribirine arka Termeleri ve ayni Bunlardan birisi tahtalnırulumı 
umanda Rus Batı ordusunun Vol- terbiye etmek mtltehnsıu leli. O ... 
ga gibi kuvvetli bir müdafa bat- nıan yatıb mektebim.izde riyaziye ... 
tmdan istifade etmesi en iyi me- yılaruwı yetifemiyeceif bdar plı: 
nectnmtı olur. tahta kurusu verdı. Bu arkaclat pce 

Hudutlardan Moskova _ Don ,.nlanna kadar 1l)'1UDU >'akaladala 
hattına kadar takriben 800 flA 1000 tahtalurulanm ince bir clildt lln9 
kilometrelik bir mesafe vardır. Bu ne pçlrcliii lplile clbercll. Micln 78-
sebe 1 ··u.-.ıLı "- 1 pıyorsun? diyenlere 111 cevabı veriıp •: mu .. l.CLuuer --.gg3 yo un eli: 

rak ve etnografik dava ve ihtilM- 1 2 N C 1 1 D M A N 
lar bulunduğu için,. gerçi, Maca-
ristanın Romanya ile uzlaşmam 
çok çetindir; fakat Genel Harpte 
bizim ve Bulgarlann, bir türlü 
candan ittifak edememiş olmala
rına rağmen, ukeri hareketler 
itıöariyle, birlikte ayak atmamız, 
nasıl temin edilebildiyse, nihayet 
birtakım siyasi ururet ve terkip
lerle bir Macar - Romen hareket 
birliği de nazari bir ihtimal diye 
tasavvur kabul eder. 

B u dilfünce ve tahmfnlerln 
neticesi fU118 vanyor: A

vusturyanın ve Macaristanm da 
katıpak istidadında bulundukla
Roma - Berlin mihveri, Leh -
Romen ittifaJnnı da elde ederek, 
Orta Avrupada m•uazum ve dün
ya b&rl§ müvazenesini bozacak 
mahiyet ve kuvvette yeni bir mil-

letler bloku vücude getirmiye ça
lışıyor. Böyle bir blok, Uzak Şar
kın kuVvetli İnıparatorluiu, Ja
ponya, ile müttefiktir. Zaten he
nüz doymamıı emperyalist devlet
lerin, bu §8rllann tahakkuku lıa
linde rahat durmıyaraklan ve in
sanlığı büyük harbe aüıiiklemiye 

Racine kadar bahsettlllm icl
mimlar, muvaffakıyete varmak 1-
çhı lnıllamlaeak birer vasıtadır. 
Yoksa idmanlann her biri haddi 
zatında pye delildir. 

Tavsiye ettllim ldnianlarüa 

hangisini tatbik ettilinlzl ve ne 
netleeler aldıtnuzı bilmiyonmı. Fa 
kat lnltlamadmına bir an evvel 
batlamanm taval7e ederim. 

Bqtba size 10a lÖUPQ anlata
eatım. 

Mahcupluktan mı tfkiyet edl· 
yorsunm? Çabuk karar vermekte 
güçlflk mtl çeki)'ol'SUllm? Çek ko
nupnaktan mı mtlşteldslnlz? Ltl
:mmsm yere vaktinizi ıarada ha• 
rada mı israf edlyorsunm? Kendi 
nmte glrdq8ntlz kusura dtlzelt
mek ipa §Ciyle bir faziletler liste-

si J1NUJUL Sonra ba kelimelerin al
tına abee Jaaia oldaia kQ-metl w 
mAnayı lpret ediniz. l'ataa "iti
dal,, kelimesini keneli dftnJR si
n 'flyle izah edebillnbm: "Ohu 
.... ,..., badlai ~ 

kadar lpae,, "a8ktt,, - aıtu .. 
pna ,,_.illnbals: Kewll.._ ve 

batkasına faydası olmıyan ff>yl 
söyleme, gevezelikten kaç.,, ba aa
retle bet on fazileti sıralayıp alt
laruıa nıinalannı yuum. Soara 
not clefterinbe appda aösterilen 
tekilde bir cetvel yapmu. Her gQn 
hu faziletlere söre yaptılımz ku-
111l')an o faziletin hiıau•a, !taret 
edinb. Dikkat ve itinana• artık 1-
pıet koY11117a lhtl~ bıralmuya. 
ak kadar inlrfpf ettilf ıtln mat
aat htaıl obn111 elemektir. 

Çalıpna 
PL P .E. S. ç. Pr. C. C.E. 

YemekXX 
Süit XX 
ttıdal x 
Vesaire 

Bu idman karakter kuarlannı 
dibeltmek için ell mileuir çareler
den biridir. Çtlnktl ne&lnld Ye Jaa
reketinbi mütemadi hir kontroJ al-
11Dda btdmaclurmaya icap ettirir. 

Bacbd• ltiltuea clerlaal n W
mam tattifD MtlaJDm. 

P.a.lof_ 

da gittiği takdirde bile, katı mey- t 
1 

_.__ -L-t .._ · 
dan muharebeahıe varmak içtn - JMllD.an mnyo.-...-, .:w -

- ralmuyorlar, yaramazlık edqorlar. 
takriben uç aybk bir zaman geçi- Ben ele onlan tutayonnn, "eımallae 
recek1er ve bu müddet zarfında fi · lmak i·'- i u.ır- dl-
verecekleri müteaddit muJıar&. :reti m , essıre 0 ~" p.._ .. 

beler, uzun y(lıiiyilf ve hare.ket- ~dan iki tlç gt1n dayK 
ler, d~ memleketlerde uzıya- ,...Uyecek oluna, canı akılır, ldml 
cak menzil hatlarmın lfletilmesi girse mlbıasip cönltlğtl aistemcle ve 
ve muhafazası sebeplerile, mitte. aelltialzel bir çifte atardı. Onun çe. 
madt surette yıpranarak dfa dil- ptli cifteleri. varch: Etek çiftesi, katar 
feCeklerdfr. Ra!.buld, Rus ordusu çiftesi, tay pıtesi vesaire-
tse bflilds, daiına artacak ve tuv- Tabii dayajı hak edip 7er ve ra-
vetlenecekttr. Bu suretle kati mu- hat ederdi. 
barebe zamanında her iki taraf Ötekisi tle •ebfptll kavpcı. hlL e .. 
kuvvetlerinde bir tevazibı husulü men Jm pkanrclı. Fakat kenclisinla 
ve bu sebeple harbin müzmin bir dövebllecett çoeuldarla delil, tia7K 
hal, yani bir mevzi harbi mahiye- yiyebileceil çoeuldarla. Bir tem1s da 
tini alması mümkündür. Bu kısa yak yedikten sonra kimseye fikiyet 
ve mücmel tetkikte gösteriyor, ki etmez, bet on saat, fevkalade umaa
Rusyaya Japonyayı Şarktan ve bü- larda yirmi dört saat uslu oturanla. 
tün Orta Avrupa blokunu, İtalya Mektep dıpnda dayap art tataıa
ve Romanya dahil, Garpten hil- lardan birisini tanıyorum. Adma B
cum ettirdfjimiz ve İngiltere ile ytipll cloadurmaeı ve tulumbacı (S) 
ll'ransayı hareketsiz bırakmak bi- elerlerdi. Da yaman sanılan ldilhan
Je, Rusyayı büsbütün majltlp et- t.eyinin hlltiin nı•nid mekteplilen pa 
mel&: ihtimalleri yüzde yüz mubak tıp mekteplilenlen dayak yemekti. 
Irak bfrtey delfldjr. BUAlrfs, eler Çoealdar bapu ...... hemeaeecik 
Sovyet oı'Ciulan dOpnam DlnJeper Jllftftrlrlerdi. O da erteli ,.... ...... 
nehrinde veya Maakova - Don m koluna anp B7llp kala~ 
hattında veyahut Voı,ada durdu- clolapr " ...- ...... Be7oil_.. 
rur ve harp mevzlletir ve buza- hllmem .._.. ...._ b~ 

CDew.tıtı f tncicleJ f ~J 
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Almanyadaki Son Değişiklik OKUYUCU 

···--········---·-- Mektupları Kumanda Heyeti Geniş ! Hakemler için J ·········- ·-·-·-· .. 
+ i Boğaza işli yen Otohüsler B • T · f • u"' 

ı 1~!~7~urs ı}f~~Ü~~~i~~;;::;;:~;; ır ı!!~inc~!,eye gra 
I .;

•,' ı ııime geliıi böyle değil. Otobüsler Yenima terfi etmiş bulunuyor Fon Reichnau 

I. b l k f naile ve Istınyede yolcu almıyorlar. Çun stan u mınta ası, ut- dördüncü ordu grupu. şefliğine tayin kü, oraya gelinceye kadar dolmuş oluyor . . 
+ bol hakemleri için bir kurs ı ıar. Eminönunden Emirg~na işlıyen otobus o.~u~_muştur. Va:ı:esı, o_rdunun m_o-

l'r1açtan e&J&Jel Yugosla&J &Je Pera oyuncuları b:rarada 

f açtı. Güzel teşebbüs. Ciddi !erin Istinye iskelesine kadar g"tmeleri için 1 torlu kuvvetlerını teknık ve sevkul-
+ tutulursa hakem olacaklar müracaat ettik. Hiç alakadar olan yok: Son ceyş bakımından yetiştirmektir. Ge-
: ra, Boğaz otobüslerinin bilet ücretleri de neral Litz ikinci ordu grupu şefliği-
+ için faydalı malumat elde e- çok yüksektir. Istanbuldan Çorluya 80 ki l B k d l b'" : ı lometred r: Otobüsler 75 kuruş alıyorlar. ne: .g~nera . e er or u ar urosu 
: dilebilir. Lakin hakem ye- S 14 kılometrelik l!ıtinyeye de 35 kuruş alı şeflığıne tayın olunmuşlardır. 
• tiştirmek için bu kafi değil- ı I yorlar. Bunda makul bir nisbet var mr? General Bravşets. doğrudan doğru 
J dir. Hakemleri hoş tutmak, • Qoılaziçlilerin otobüs derdinin tetkikinı a ya Her Bitlerin emri altında bulu-
• nüfuzunu ve kadrini yük- Uikadarlardan bekliyoruz. nacak ve ordu ile arasındaki irtiba-

t seltmek te gerektir. Bunu Zonırulılakta E:mek Uctt•ladı tı temin edecektir. + • ... ,_ Son değişiklikler neticesinde vücu 
t bir tarafa bırakalım da te- t Kozluda Onurlu iıı evi tarafından matba d .1 

1 
+ a getirı en gizli kabine, hükümet 

Du .. nku·· Maçta Yugo s av . şc;e1nbabub·sauk·nalb1ma~.·ka bir nokta- · ınmıza gönderilen bir mektupta. Zonguld::ık içinde hükümet mahiyetindedir. 

j 
belediye reisinin hayatı ucuzlatmak yolun 
da ilk adım olarak ekmek fiyatlarını iki Bu kabine 9 azadan miitesl"kkilrlil". 

f İstanbul Mıntakası Fut- kuruş gibi hlssolunur derecede indirdiği. Ve eski Hariciye Nazırı Von Neurath 

Tak P • ı bol Ajanı matbuata verdi- • ~~d~~~t!;~~ı son derece sevindirdiği in idaresi altmdadır. Aza arasında ye 

imi erayı en ı • ni hariciye nazırı Von Ribbentron, , ı• ği bir ilanla bu kurslara ga- • Hitlerin muavini Hess, Filt Mareşal 

Salamanka Büyüh El~,"liğine ta
yin edileceği aöylenen ealü 

Viyana E çisi Von Papen 

Misafirler, Bugün Galatasarayın 
Karşısına da Ayni Kadro İte 
Çılcar!arsa Netice Değişebilir 

(YAZAN: EŞREF ŞEFiK ) 

Dün Taksim stadında Pera takımı- 'ısa galibiyete giden volmı yarısını bu 
ııı yenen Yugoslavlar insicamı vasat- tabiye ile katetmiş olur. 
tan düşük, oyuncuları arasında anla- Maamafih dunku oyundan çıkar -
çamamazhk olan rakiplerine karşı ra- 'ken. Yugoslavlarla gorıişcnler şöyle 
hat rahat, kolay kolay oynadılar. bir malumatı ışae edıyorlardı: 

Zetecl.lerı· de davet ed1"yor Posta :\fiidiirlügw üniin Mektubu • · Göring, propaganda naZln doktor 
• 1\ır h · k d 1 Bir okuyucumuzun bu sütunlarda çıkan 
f m.U arrır ar a aş arımızın Göhbels. General Kavto vardır. • - bir temenni yazısı üzerine Posta, Telgraf 
$ futbol kaidelerinden bilme- Umum Müdurlüğündcn bir mektup aldık. Gizli kabinenin vazifesi, harici, as 
$ diklerini öğrenmeleri fay- MüdUrlilk, mevzuu b:ıhis gecikmenin iza- keri ve baZl şartlar içinde dahili ah-
t dalı birşeydir. Mıntaka A- lesi için daha evvel tedbir alınmış oldu- val hakkında Her Hitlere tavsiyeler-

ı... ğunu bildirerek diyor ki: de bulunmaktadır. 
janının spor muharrirleri- ı - "Posta nlcin gecikiyor?" başlığı al-! ne tavsiye ettiği bu istifa- tında 14/111938 gUnlu nüshanızın altıncı sa Deği1tirilen sefirler 

.. hifcslndc intişar edip Sinopta Temel Ak- Von Ribbentrop'un Ingiltere sefir-
: deli kurstan mıntaka ve t tan tarafından gönderildiği tasrih edilen • h ~ k • ilz liğinden aynlması üzerine Almanya • atta umumi mer ez erktı- • yazı erme vaziyet tetkik edildi. 
• d b • 2 - Karadeniz hattına işleyen bütün nın Viyana, Roma ve Tokyo sefirlerı 
: nın an irçoklarım da malı- f vapurların Slnoba uğramaması dolayısile de~i.,tirilecektir. 
+ rum etmemek çok yerinde 

1
• Sinobun istenbulla daha fazla posta teati Viyana sefiri Von Papen vazifesin

+ b. r h. met 1 .. t 1 edebilmesini temin içln lstanbuldan Salı den ayrılmıştır. Salamanka büyük el-
t l lZ O ur, mu a ea- + günü kalkıp Çarşamba akşamı Gerzeye va J sında bulunduk ve bunu S ran vapurla da sevklyat yaptınlınakta ve çiliğine tayini muhtemeldir. Romaya 
: buraya yazmadan geçeme- $ bu vapurla Gcrzeye götürülen Sinop pos- Hitlerin samimi dostu Hans Frankın 

rici siya.set ile ordu ve ekonomi tıze 
rindeki tesiri sağlamlamış bulunuyor. 
Ordu, muhalefet yuvası oluyor ve ha 
rici siyaseti, Yahudi aleyhtarlığını, 
mektep meseleleri, ile mücadelelerini 
vesaireyi açıkça tenkit ediyordu. Bu 
vaziyet karşısında orduyu ıslaha lü· 
mm h3.sıl olmuştur. 

Londranın kanaati 

Misafirlerm oyun tarzlarını ve maç Galatasaraya karşı Yugoslavlar üç 
lannı anlatmadan bugünkü Galata- yeni oyuncu koyacaklarmış ... Yugos
aaray maçı hakkında düşüncelerimi,. lav takımına alınacağı soylencn uç o
b ildirmeyi muvafık görüyorum. yuncu memleketlerinin birinci sınıf 

• t taları ayni gecede ve bir saat sonra Trab- tavini bekleniyor Londraya Salaman 
: dik. • zondan Gerzeye gelip Sinoba hareket eden ı' ka büyük elç~i Von Stohrerin gönde-
•••••-•-• .... ••••••••••- vaypuro aktarma ettirilerek geciktirilme- ·lm · k 1 ·· - ·· 

den maahlline isal ettirilmekte iken, kış do rı esı ço muhteme gorunuyor. 

Londra gazeteleri de ayni hldise 
ile uzun uzadıya meşguldürler. Tay.. 
mise göre, Almanyada Nazilerin dev 
rinde ilk hakiki değişiklik vulrubul. 
muştur. Deyli Telgi"afu göre. General 
Kaytele verilen vazife de Fransada 
General Gamellne verilen vazifenin 

Yugoslavların üç ortası şütcü ve futbolcüleri imiş. bu takdirde Yul'os 
iyi top kullanıyor. Fakat açıkları o lEw takımının mahiyeti tamamen de

a?'ardan uzaktır. Dun her mucı~aıe: I ğişcbilir. 
ımde topu çıkaran ve yan muavınlerı Maçın tafsilatı 
ne kolaylıkla geçirmesi yüzünden H k Ah Ad • ·a 1 d 
muvaffak olmuş bır oyuncu gıbı go- • . 1 a cm met cmm 1 ares n e 

·· k . 
1 

. _, . ve Yugoslav takımı rıizgar altında o-
nınen mer ez muavın erı uPrın ve se 

1 ri oynıyan bir hücum hattı karşt- 1 arak oyuna başlandı. 

d hoc 1 h 1• to ı On dakika kadar Pcralılar hızlı ve 
Sın 8 epey cD Ar VP. .A:V 1 0 .ı:ırnr gayretli on- "'7yuına 1 ''15'-" .. ---· 

zannındayım. isabetli paslarla temin ettikleri top 
.Misafirlerimizin tatbik ettikleri hAk• • 1. k b"l k d d'l . . . . a ımıye ıne mu a ı a ın a e ı e 

futbol, zıkzaklı gıden ve hır metrelık - t · tt'l • muvazene emın e ı er. 
mesafeyi beş metreye çıkararak aşan ı 
bir sistemdedir. Modası geçeli on beş Peranın sağ açığı pek iştihasız ve 
sene kadar olan bu tarz serı açıklan ağır oynadığından ~ tarafa giden pas 
ve ara paslan olan takımlar önünde ları Yugoslav muavınl rahat kapıyor-
bazan paniğe düşecek kadar alçalır. du. 
Eğer bugiın Galatasaray sol mua- Peralılann üç ortası da ~iribiriııe 

vinile merkez muavinini daha vücut- uygun akamıyordu. Bu vazıyet de -

1 1 1 t k . d I vam ettikçe Yugoslnvlar aralarında u ovuncu ar a ;ı "ıve e Pr v 0 "Rrı 

kırmızı hücum üsllıbunu duraklatan daha rahat paslaşmak imkfınlarını 
sal! icini daha akıcı bir mtihacımle I buldular. Ve yavaş yavaş saha haki
deNiştiren dünkü oyunu baştan aşağı miyetini de aldılar. 
h ai::im vaziyette idare eden Yugoslav Tazyiki gittikçe artıran ve ekseri 
lardan çekinmıyerek sahaya çıkabilir dakikalan Pera kalesi civarında ge-
kanaatindevim. çircn Yugoslav takımının üç ortası 

Y l l h t l ilk gol fırsatını birinci devrenin orta-
ugos a&J arın a a arı 1 d - b iri l 

arına ogru u u ar. 
Galatasarayın sol ıçı gıbi uzun ve Yugosla&Jların birinci golleri 

mütemadi derinlemesine oyniyan bir 
h ücum elemanının sağiç tarafına da Arkadan kale ağzına dogru havale 

· t d k h" · t" .1. d'" edilmiş bir top yıizunden Pera mü-
aynı arz a a an ın f1P ırı ırc:P ıın .. 
h iç istifini bozmadan.hiç telaşlanma dafnası karıştı. Mudafaanın uzaklaş-
d k ·b· h ta y 1 tırmak istediği top kısa düştü. Yugos an ora gı ı sa ayı nyan ugos- . . . 
ı k · · G 1 t .. ı lav ~ağ ıçı gerıden yetişti ve Pcra ka-av mer ez muavını a a asaray mu- . . 
h · l · · k 1 . . .. b' lesinin sol aşağı koşesınden duzgtin 
acım erının anca ense ennı gore ı- . .. . 

1. y l · h tt b~ hır şutle ılk sayıyı soktu. 
ır. ugos av muavın a ının en u-
.. k h t l d b" · d Bu golden sonra Peranın oyunu da yu a a arın an ırı e oyunun ce-

tt· - · ht k . ha ziyade dağıldı ve Yugoslavların revan c un cena a mer <'Z muavın- ı . 
le yan muavinin ekseriya bitişik ~ibi kı daha fazla rahatladı. 
biri birine yakın oynamalarıdır. Saha Yugosla&J 'arın ikinci go!leri 
nın ortasını kısa kısa arzani paslarla ı . Merkez muh: .... mleri .~ek kıvrn_k 
emekliyerek geçen Yugoslavlar seri hır top ~o?tr~lılP v~ ı:""k"nımcl bır 
müdafaah bir muavin hatti önünde 1 vuruşla ıkıncı golerını yaptı. 
soğukkanlılıklarını tamamile kaybe _ . Birinci devre 2-0 Pera aleyhine bit
dip fazla sertliğe kaçmaları da uzak tı. 
ihtimaller arasında değildir. İkinci devrede Yugoslavları neti-

Yukanda da yazdığım gibi, Yugos- ceden çok emin bir takım manzarası
lavların üç ortaları güzel ve isabetli sında gördük. Adeta rakiplerine e
§Ütlüdur. Dar mevkilerde toplan iyi 1 hemmiyet .vermiy~n. daha ziyade ~
kullanıyorlar. Bilhassa merkez müha ralanndakı ahengı fazlalaştırmat~ u
ciminin kale ağzında küçük çalımla- zere idman eden futbolcüler gib: ra
n tehlikolirHr Bun;ı mııkRhil iki arık- kip oyuncuları arasında paslaşarak 
ları böyle bir üç ortaya yardım ede- gol yapmayı tesadüfe ve oyunun gi
cek halde görünmediler. Fazla ola- dişatına bırakarak hayli vakit geçir-
r ak açıklar hayli de ağırdı. diler. 

Eğer Yugoslavlar bugün dünkü Peralılann bu arada fnsılah hücum 
kadrolannı değiştirmeden. ayni açık- lan rakibin mÖdahalesinden fazla 
larla çıkarlarsa bütün ümitlerini üç kendi beceriksizliklerile neticelene -

ortaya bağlamış olacaklardır. Muha- medi. 

GÜREŞ~ 
lnyıslle vapurların Gerzeye geç gittikleri Tokyo için, yakın zamana kadar Şang aynidir. Fon Neurath ise Ingilterede 
ve bu yüzden postaların Gerzcdcn vapura hay başkonsolosu olan Von Krieselin Hariciye Nazın başmüşaviri Van-
nktarma edilmesine bazan lmklın kalma- tayininden bahsediliyor. strat'ın aynidir. 

Danko=of Hasta 
dığ1 görüldilğilnden Gerze - Sinop kora Iktısat Nezareti de mühim ge- Ingiliz mahafili Almanyada vuku& 
postalan sclcrleri 5/1/938 den itibaren vn- ı d w. "klikl h kk da h h ğişiklikler geçirmiştir. Burası başlıca ge en egışı .er a m er an. 
ziyetc göre değiştirilerek postaların gecik-
mesinin önlendiği ve bu itlbarlıı müstekf- beş daireye ve bir merkez dairesine gi bir resmi komanter yapmamıştır. Sofya, 5 (TAN) - Parsiten tele

fonla bildirildiğine göre. Avrupa ser 
best güreş şampiyonu Bulgar Danko
lov'a bir kan çibanı yüzünden ameli-

nin bu husustaki şklfıyetinln füıha evvel ayrılmıştır. Doktor Funk İktısat Na- Bununla beraber Londrada umumi k& 
~örillmiiş ve ıslah edilmiş bir vaziyete mü- zırlığı vazüesini yapmıya başlamış- naat, Almanyada vaziyetin daha sa.. 
tcdair bulunduğu anlaşılmılitır." tır. Dairelerin reisleri de tayin edil- rahat kesbettiği, fakat Alman harici 

• mişlerdir Bundan bövle hu neza.x-etin sivasetinde herhanei mühim bir de. 
..,. • --· ~---· - uuLuıı l.falışmaıarı auı-ı ~ın:ı.uı. - pt'Og- "'"'ç VUl\'\"ur5c• ~ ... "'" ••• ..,.-- __....,., 

Bayazıt Soğnnağa mnhnllesinde Turanlı ramı tatbike hasredilecektir. bulunmadığı merkezindedir. Bu yüzden halen Paris kliniklerin 
de hasta yatmaktadır Bir ay kadar 
musabnka yapamıyacağı tahmin edi· 
liyor. 

okak 13 numarnda oturan okuyucumuz 11. di yi tarlht 
ErtOrk yazıyor: • Gazetelerin mütalealan Fransız gazeteleri h~ se 

"Bııyazıtt.-ı, meydandaki saatin bulundu- Berlin gazeteleri, son hadiseler hak mahiyette saymakta ve Alm11;n mUll 

AJANLll<LAR: 

Yeni i aytn:er Tasd;k 

çin 'GörtderUdi 
İstanbul mıntakasıncia miinhal hu

lunnn ajanlıkJar~ yeniden bazı t11yin
ler yapılmış t1Sdik için Spor Kuru
mu umumi merkezine b"ldirilmfiştir. 
Yapılan tayinler şunlardır: 

Memuriyeti Ankaraya nakledilen 
Necmi Atamandan boşalan Asbaş

kanlığa bu vnzıfcyi vekaleten yap -
makta olan Muhtar Uygur. Güreş a
janlığına tayin edildiği için Süleyma 
niyeli Hikmetten boşalan bisiklet a
janlığına Hisardan Fuat Ramazanoğ 
lu. istifa etmiş bulunan atletizm aja
nı Nazımın yerine Beşikt~!;tan Ali 
Rıza. mıntaka Asba kanlığına tayin 
edilen Muhtar Uygurdan boşalan 
dağcılık Ajanlığına Hikmet Üstündağ 
tayin edilmişlerdir. 

* 
Banıtıtiıcü alı>nmdaki mııırıl\r: 

Yıldrzspor - Barutgücü A takımlıırı sa 
at 15 te Yıldrzspor - Barutgücü B takrm 
tarı saat 13 te, Baktrköy Rum A takım le 
Baruıgüciı ıenç takanı saat 11 de karşıla 

şacaklardır, 

* 
Topkapr Fıl:araperver müessesesi reisli 

ğinden: Müessesemiz Sinop saylavı mer 
hum doktor Gal p Hakkı ..ıstün vefatından 

evvel cenazesine çelenk gönderilmemesini, 
çelenk göndereceklerin bunların paraları 

nı müessseye teberrü etmelerini vasiyet et 
mi$tı, Sinop saylavları Yusuf Kemal. Hü 
samettin ve HulQsi çelenk paraııı olan 22 
buçuk lirayı müesseııemize göndermişler 

dir, Arzr teşekkür olunur, 

Yugoslavlara karşı Perahlar bir gol 

ğu yerde bir tarn!tnn bir tarat::ı geçmek kında biribirine benzer mütalealar kuvvetlerinin tel:sif edilmiş olduğunu 
bilhassa akşam ve snbnh saatlerinde çok yürütmektedir: Volkişer Beobahter'e anlatmaktadır. Petit Parisen'e göre. 
tC'hllkcli oldu. Baynzıt meydanında seyrü- , Fr d ··k ek kumanda. 

go .. re, had"seler tesadüfi deği'!dir. Bir Almanıar, ansa a vu s 
c:cfcri ınti7.ama sokmıık için her halde ba-
zı tedbirler almak lfızımdır. AlAkadar dal- sistem dairesindeki inkişaf1n ifadesi. heyetinoe yapılan ıslahlara cevap ver 
reler bu işe el koysalar, civar halkı şimdi dir. Milletin enerjileri eşi görülme - miş1erdir. 
"''"tı~i <:ıkıııtıdıın kurtulmuş olacaktır... miş bir şekilde teksif edilmiş bulunu Italyan gazeteforinden Popolo d'l-

B Ç 
yor. Borsen Zeitung gazetesi de ayni Joumal'e göre. Fon Ribbentrop'un 

i r İ D şehri şekilde milli kuvvetlerin teksifin den hariciyeye getirilmesi Berlin - Ro-
bahsediyor ve Almanyanm dünya dev ma mihverinin gevşediğini tekzip e

Daha Zaptedildi letleri arasında sesini daha fazla yük der mahiyettedir. Jour'a göre. Al• 
seltebHeceğini ilave ediyor. manya komünistlerle mücadelesin • 

{Başı 1 incide} Diğer gazeteler de aşağı yukan ay de sonuna kadar devam edecektir. 
kesini ele geçirmektir. Japonlar ya- . f"k' d d" Italyan gazetelerinden Popolo d'l-

l .. . d b 1 d k m ı ır e ır. 
rıd!o ~zerın e u un u larını iddia Havasm Berlin muhabirine göre. talia, son tedbirlerin Alman siyaseti 
e ıyor ar. . Berlinde bir 30 haziran vakasmdan 1 ni tarsin ettiğini yazıyor. Stampa'ya 
~an ton cıvarında 50 Japan tayya- ı daha korkuluyordu. Değişiklik daha göre. vazifelerini terkedenler de şe

~esı bombardıman akınları yapmış - derin. fakat daha. az hoyratçadrr. Na ı fe sadakatlerini muhafaza edecekler 
ır. zi partisi nufuzunu genişletmiş ve ha dir. 
Ayrıca dokuz tayyare Ingiliz -

Çin hududu üzerinde keşif uçuşu yap 
mışlardır. Namtu kasabası bugün ye 
niden Japon harp gemileri ve tayya 
releri tarafından bombardıman edil 
miştir. 

* 

Gediz Tamamen Taştı 
Ova Sular Altında 

Hankov, 5 (A.A.) - Han'kov un 
"Uyuşturucu maddeler kralı'' Fat·g- [Ba~ 1 incide] 1 kadar amele getirilerek tamir işine 
singchuan tevkif edilmiştir. Divanı başlanmıştrr. Menemen ovasında da girişilmiştir. BüyUk MeJJderes te ka,. 

harbe sevkedilecek olan bu adam ı birçok bağ Kuleleri sular altında lnıJ barmış, Kuyucak önlerinden Dalca 
Japonların hesab.na casusluk yapan mıştır. ovasına kadar birçok yerlerden yar. 

b . b ı t k"l · 1 kl 1 gın vererek taşmış, binlerce dönüm ır şc ete eş ı ctmış o ma a it- ı Eski Foçadan bildirildiğine göre, i. 
ham edilmektedir. 'ki gündenberi kabaran Gediz.bugün mezruat su altında kalmıştır. Uzak-

Çine gönderilecek heyet 
Paris, 5 (A.A.) - Radikal sosya

list mebuslardan Leon Archimbaud 
parlamentonun maliye encümenine 
bir rapor tevdi ederek, Milletler Cc 
miyeti tarafından Çine gönderilecek 
olan sıhhi heyet için Fransanın his
sesi olarak dört milyon frank tahsi
sat verilmesini istemiştir. 

Ankarada Şilt Maçları 

tan bakılınca, Naz.ili ve köylerindeki 
tamamen taşmış Uçkefeler, Maltepe. 
Armutalanı, Yerenköy ovası ve Tuzlu geniş ovalar denizi andırmaktadır. 
burundan denizin munsabına kadar Etranos çayı da taşh 
bütün ovayı sular istila etmiştir. Ye. Tavşanlı, 5 lTAN> - Ikı gün ev-
renköyilnde halk. panik halindedir. vel yağan yağmurların ve lodosun te 
Iki kamy~nla iki kayık gönderilerek sirile dağlardaki karların bir kısmı 
köylünün imdadına yetişilmiştir. Bu erimiş, iki kilometre uzaktan ge -
civardaki köylerden birinde beş ço. çen "Etranos" çayı taşmıştır. Ova. 
ban S'lllar altında kalmış, yetişilerek bir deniz halini almıştır Seller. is
kurtartlmıştır. tasyon ve demiryolu kenarına kadar 

Yapılan yardımlaria ve zabrtanm 
mü§terek ça1ı§ma.sı ile insan zayiatı. 

Ankara 5 ITan muhnhirinciPn\ -
Bugün Muhafızgücü sahasında şilt nın önüne geçilmiştir Tarlalara atı-

helmiştir. ;l'ahminen üç bin dönüm 
ekili arazi su altındadır. Çiftçiler, 
bu tarlalardaki mahsulün mahvol -
duğunu söylüyorlar. 

taralı tarafı böylece malüm olan Yu- Yugosla&Jların üçüncü go'leri 
goslav takımı onünde Galatasaray şu Yugoslavlar bu uçıincıi gollerinde 
urlu ve kesif bir müdafaa tatbik ede- ilk defa olarak uzun paslı göründü -
rek üç ortanın tehlikesini asgari had- ler. Arkadan ortaya sevkcdilen top 
de ind!rebilir. Galatasaray merkez uzun bir pasla geldi Oradan sol açı
muavini ve müdafileri top üç ortaya ğa da uzun gitti. Sol aç.ık karşısına 

geçtiği snnıye oyunu bozan bir mü- çıkanı güzel bir kıvrılışla geçti. kale
d afaa tatbik ederek her ne şekilde nin ağZlna yanaşarak içerı dürttü. 
olursa olsun topu sağa sola vurup Bu golden sonra işi iyice gevşeteı. 
onların hakimiyetinden uzaklaştınr- ve idman şeklinde bir oyuna döken 

olsun çıkarmak gayretine kapıldılar. 

Peranın yegane golü 
Ortadan sağ açığa omdan da sol içe 

kadar aktarılan topu Peranın sol içi 

Roberto kale ağlarına takmıya mu -

vaffak oldu. 

Oyun 3-1 Yugoslavlar lehine de -

vam ederken Peranın çektiği korneri 
müteakip maç nihayete erdi. 

lan 25 bin liralık tohumun tamamen 
maçlarına başlandı Güneşliler ilk o- mahvolduğu zannedilmektedir. 
yunlarını Muhafıza karşı oynı:ıdılar. 

Maç çok iddialı oldu Binlerce seyir- Dalca o&Jaıı su altında 
cinin karşısında iki takım da tkişer Nazil1i, 5 (TAN) - iki gün ve ge 
gol yaparak berabere kaldılar. Maçın ce yağan yağmurlardan sonra Gire. 
müddeti uzatıldığı halde bir netice a- niz ile Kuyucak arasındaki Feslek ça 
lınamadı Güneşliler çok enerjik bir yı taşmış. demiryolunun 30 metrelik 
oyun gösterdiler. kısmını alıp götürmüş, raylar boşta 

Yann Harbiye idman yurdu ile ı kalmıştır. Trenler bu yüzden aktar. 
Gençler Birliği ve Ankaragücile De- ma. suretile işlemiştir. Derhal bozuk 
mir Cankava karşılaşacaklardır. yere yirmi beş vagon taş ve iki yOz 

Dağlarda daha 20-30 santim ke
safetinde kar bulunduğu için sula -
rın kolayca çekilmiyeceği sanılıyor. 

Biz çeyrek saat ötedeki kiremit 
hanede beş nüfus 24 saat suların or
tnsında ve aç kalmıştır. Bin müşkü
latla kurtarılabilmişlerdir. 

Emet kasabasına bağlı Virancık 

nahiy~inden iki kişi buğday sat
mak üzere buraya gelirken merkep
lerile beraber boğulmuşlardır. 
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Dayak Gönüllüleri 

Ahl8k Seviyelerine Göre 
Milletlere Verilen Numara 

Ates 
' Eden 

Bavul 

Bir Kızımızın 
Muvaffakıyeti 

(BC!§ı 5 incide) 
döverken kazara kolu başı incındıği 
ni anlatır dururdu! 

Bir gün arkadaşlardnn,Şnhin Vezir 
tekesi, Katip Salih, Paşa Kazım fn. 
lan Hacının kntn esinde o turu~ or· 
duk. (S) biı.i görmedi, ;>"İne martaval 
atmıya başladı. Hnlbukı ı!cçen hafta 
arkadaşların patakladıklnrını bili· 
yorduk. Ulan! dedik. senı Beyoğlu e
feleri dövmedi, bizim çocuklar döv
dü. Bozuldu, mırıldanacak oldu. Ye
ni baştan öyle bir döğüş dövdii.k ki, 
altı ay kadar bir miiddct dayak le· 
miye tövbe etti. Cihazı hazmisi bo
zulmuş! 

B urada mevzuu bahsedeceğimiz mesele cinai ahlak bakı
mından dünya memleketlerini ııralamak ve herbirine 

bir ahlak numarası vermektir. 

Bu işi ancak bir usul dairesinde yapmıya imkan vardır. Se
çilen usul şudur : 

1 - Bir memlekette erkek ile 
kadının tasarruf hakkı ve iktısadi 
hayata iştiraki ne merkezdedir? A-

rada tam müsavat varsa bu mem
lekete 6 numara verilir Müsavat 
kısmen ise numara 3 e indirilir ve 

kadınlar erkeklere nisbetle çok ge
ri vaziyette iseler sıfır numara ve
rilir. 

2 - Kadın, erkek tam müsavi 
şartlar içinde tahsil görüyorlarsa, 
6, muhtelit sistem takip ediliyorsa 
3, kadın, erkek ayn ayn tahsil gör 
mekte iseler verilecek numara sı
fırdır. 

3 - İntihap hakkı da ayni şekil
dedir( Erkek ve kadın tam intihap 
hakkında malik ise 6, arada kıs· 
men müsavat varsa 3, müsavat
sızlık devam ediyorsa sıfır verilir• 

4 - Fuhşu ilgaya teşebbüs e
denlere 6, ruhsatlı fuhşa müsaade 
etmiyenlere 3, ruhsatlı fuhşa mü
saade edenlere sıfır. 

5 - Bir memlekette talak iki ta 

raf tan birinin arzusu ile vuku bu
luyorsa o memlekete 6, iki tarafın 
muvafakati ile oluyorsa 4, muhte
lif sebeplere bağlı ise, ve yalnız 
erkeğe aitse sıfır verilir. 

6 - Çocuklara bakım, müşterek 
kontrole tabi ise 3, yalnız babanın 
kontrolune bağlı ise sıfır vermek 
gerekleşir. 

7 - Gayrimeşru çocuklara az 
çok farklı muamele ediliyorsa 3, 
arada buyuk fark varsa sıfır ve
rilir. 

8 - Çocuk doğumu hakkmdaki 
bilgi hiçbir tahdide tabi değilse. 

.:kazanılacak numara 6, tahdidata 
tiıbı ise 3 ve memnu ise sıfırdır. 

Daha başka noktalara dair 
malümat almak mümkün 

olsaydı onlara da numara vermek 
mumkündu. Bu noktalar arasında 
şurı hır vardır: 

~""~~~ 

Yazan: ~ 

Dr. J. Rumney ~ 

Amerikada çıkan Science and ~ 
Society l\lecmuasından 

,. ,. 1 1 l'I I .1 I I l'.I "' 

___.. 

Bununla beraber memleket
len ahlak bakımından sı

ralamak çok güçtü:-. Çünkü: 
1 - Kanunların seviyesi ile hal

kın hattı hareketi arasında çok bü
yük bir fark bulunabilir. Halbuki 
biztm yaptığımız olçü, kanunlara 
göredir. 

2 - Cinsi ahlnk. içtimai sınıf

ların seviyesine göre değişir. 

3 - Birçok meseleler üzerinde

ki telfıkkilcr çok ayndır. Mes a 
gayrimeşru çocuk. Şarki ve Orta 
Avrupada pek hor görülmez ve 
gayrimeşru bir çocuk, ana ve ba
bayı evlenmiye sevkcder. 

Daha başka yerlerde bu telakki 
değişir. Sonra birçok memleketler
de talak sebebi olmak bakımından 

zina. türlü türlü şekillerde telakki 
olunmaktdaır. Şimali Avrupada zi 
naya tahammül edilmediği için ko
lay talfıklar tercih edilir. Cenubi 
Avrupa memleketlerinin bazılann
da gizli zina, kolay talaka tercih o
lunmaktadır. 

4 - Nihayet. bütün dikkatlere 
rağmen birçok memleketler hak
kında sahih malümat almıya im
kan bulunmamıştır. Verilen diğer 
numaralar ise takribidir. 

Bütün bu mütalealardan son
tasarruf hakkı, tahsil ve 

intihap haklan. fuhşu men, talak. 
çocuk bakımı, gayrimeşru çocuk
lara muameJe, doğum kontrolü ba
kımından şöyle bir cetvel kura!li
liriz: 

Sovyct Birlikleri: 42; Amerika 
Birleşik Cümhuriyetleri 23; İngil
tere 20; İrlanda 14; Kanada 20; 
Avustralya 23, Cenubi Afrika 14; 
Hindistan 9. Arnavutluk 3, Arjan
tin 14. Avusturya 19, Belçika 13, 
Bolivya 11, Brezilya 5, Bulgaris
tan 8. Şili 17, Çin 12, Kolumbiya 
3. Kostarika 3, Kuba 8, Çekoslovak 

ya 23,Danimarka 31,Dominik 3,Akva 

dor 3, Mısır 6, Fransa 11, Estonya 

20, Finlandiya 28, Almanya 24, 
Guvatimala 3, Hniti 3, Hondoras 
6. Macaristan 17, İzlanda 28. İrak 
3, İtalya 2, Japonya 3, Letonya 22, 
Litvanya 22, Meksika 25, Fele
menk 20. Nigaraguva 6 . Norveç 31, 
Paraguvay 6, Iran O, Lehistan 17. 
Portekiz 5, Romanya 17, Salvador 
6. Siyam 3, lspanya 22, lsveç 31, 
Isviçre 14, Uruguvay 3, Venezu
ella 3, Yugoslavya 8. 

Bu cetveli hazırlıyan Science 
And Society mecmuasının 

muharriri doktor Runney. Türki
yey~ yalnız dokuz numara vermiş
tir. 

Halbuki kabul olunan ölçüye 
göre Türkiyeye kadınların tasar
ruf haklarındaki müsavat bakı -
mından 6, tam tahsil müsavatı ba
kımından 6, İntihap hakkı bakı -
mından 6, Fuhuşla mücadele ba
kımından 3, Talfık bakımından 2, 
Gayrimeşru çocuklara muamele 
bakımından 3. Çocuk doğumu için 
3 numara verilmesi icap eder ve 
bu suretle Türkiyenin numaralan 
29 a çıkar. 

Amerikada kendi kendini müdafaa e
den bir bavul icat edilmiştir. Posta mü
veuilerinin, tahsildarların, ajanların mü 
tcmadiyen soygunculuğa uğramaları ni
hayet böyle bir bavulun icadını zarurt 
kılmıştır. İcat edilen bu bavulla kıymet
li eşya ve kfilllyetll miktarda para taşı
nacaktır. Bavulu veya çantayı taşıyan 

insanın eli, bDvulda bir halkaya geçirili
yor. Gangster, taarruzda bulunduğu za
man bavulu elinden çekip almak fsUye
cektlr. Fakat bu esnada, bavula raptedil
miş, küçük, otomatik bir tabanca, mute
madl surette 6 defo ateş edecektir. Buna 
rağmen, Gangster bavulu veya çantayı 

alıp ta otomobille kaçmıya muvaffak ol
duğu takdırde, bavul, otomobilde gözyaşı 
döktüren gaz ve duman neşrederek oto
mobilin durmasına ve Gangsterlerin tes- ' 
lim olmalarına sebep olacaktır. Bu tipte 
bavul ve çantalarla Amerikada para ve 
kıymetli eşya, evrak taşıyan seyyar me- 1 
murlar çoğalmıştır. Yapılan tecrübeler 
çok muvaffak olmuştur. Taarruza uğn

yan sinema artistleri de bu bavullardan 
almışlardır. 

* 
Lindberg ada alıyor 

İngiltere sahillerinde Maynau adacı

ğını Ameriknlı tayyareci Lindberg satın 

almak niyetindedir. Lindberg adada bir 
lı\boratuvar kuracaktır. Adayı satın aldığı 

gibi kendisini adanın hükümdarı olarak 
illın edecektir. 

Fakat, bu hayret edilecek bir hMisc 
değildir. Çünkü, tarihte kendilerini, mali
kı\nelerinde kral illın etmiş böyle birçok 
şahıslar vardır. Mcseltı lrlanda sahilleri 
yanında ve Manika kanalı ağzında ta
mamiyle müstakil bir ada daha mevcut
tur. Onun kendi parlı\mentosu vardır. İt

halAt ve ihracatında gfimrük ücretlcrıni 
bizzat tespit ederek ticari faaliyette de 
bulunur. 

Landi namında bir diğer adanın da sa
tılacağı bırkaç hafta evvel ilfın edilmiş

tir. Ada, 16,000 liraya satılıyor. 

Bu ada, geçen asırlarda korsanlar, hay 
dutlar yatağı imiş. Bunun için ada. kor
sanlar tarafından iyıce tahkim edilmls
tir. Bundan evvelki sııhıplcrf onu, içınde 
gömulü oldu~ bilinen dcfinelcrini bul
mak için satın almıslardır. 

Adanın son sahibi olan Martin Harmo.n 
namınd:ı bi1' 'Z.engin tucc;orm ofı.\u da ni

hayet kendisini adanın krnlı olarak ilı\n 
etmiş ve "Birinci Kral Martin., ısmlnl al
mıştır. Kral (!), her hafta adada yaşıyan 
tebaasına birer fıçı şnrap hediye ediyor
muş. Nihayet işi daha ziyade azıtan bu 
krnl, kendi resimlerini havi posta pollan 
bastırmıya ve para kcstirmiye başlamış. 

En sonrn onun bu reformlarına kızan o 
zamanki fnglltere Kralı, adaya bir tabur 
asker göndermiş, krnlı tevki! ettirerek 
tlmarh:ıncye attırmıştır. 

Bu neviden en b{lyiık ada olan Brovnsi 
adası da, 1927 yılında 125 bin liraya sa
tılmıştı. Bu ııdanın en şanlı hükumdarı 
ise 100 sene evvel yaşamış olan 'İmpara
tor Cons,. tur. Bu kral. adaya muazzam 
bir de saray yaptırtmıştır. 

Bayan Vahdet Nuri 

Evde dayağa gelince ... 
Evlerde dayaktan önce bir hordövr 

yenilirdi. Bu da çeşitli küfürlerden 
ibaretti. Anne, bii~ iıkanne, hahaan
ne, anneanne, abla, cici abla, tey
ze, hain, dadı, dadımama falan da
yaktan önce çerez knlıilindeıı küfrc
derlcrdi. Hınzır kafir! Gözü kör ola· 
sıcı:ı! Yuınurcaklnr alsın! Allahın be
lası ve saire gibi kiifiir mukaddeme
lcrinden sonra tomturakh küfürler e
dilir ve para etsin etme in arkasın
dan çimdik, maşa, terlik. odun. sü

Viyana gazeteleri Istanbullu bir Tür],. piirge. yumruk. sille tokat dayağı ge

kızmm, Viyana Şan sahnelerindeki lirdi. Akşamki bnba, amca. dayı, a· 
ğabey faslı da ayrı olurdu. 
Şimdi bunlar mı çocuklara daynk 

atılması taraftarıdırlar? 

Bu dayak meselesi; şimdi ancak 
böyle mizahi şekilde konusulabilir, 

bir programla Viyannda birkaç k~ ciddi tarafından konuşmak istiyenle
ser verrr--. tir. Bu Türk kızını dınuyen re bile hak ettkileri dayağı otmıya
ler, kend:sıni alkışlamışlar ve muvaf eak kadar terakki etmi izdir. Size bir 
fakıyetinden dolayı tebrik etmış!er· şey söyliyeyim mi? Dayak. eşeğe bile 
dir. Viyana Akademisi pr.:>fesöı:lerin atılmaz. Bununla heraher dayak la
den Graef de bu konserlerde bumn· 7.Imdır. Kime? Artık kime olduğu
muş ve yetiştirdıği bu Türk talP~.,;. nu işin gidi ntı gösterir. işte öylesine 
nin muvaffakıyetine hayran olc!uğu-ı de dayak atmamak günnhı kehairden 
nu söylemiştir. olur. 

muvaffnkiyetlerinden uzun uzudıya 

bahsetmektedirler. Mus·ki C11hsılini 

Viyana devlet akademisinde yapmış 

bulunan Bayan Vahdet Nun. klasik 

Orta 
Harbi 

Avrupa • Rusya 
Nasıl Olacak? 

(Başı 5 incide) 

manda Fransa ve İngilterenin ha
rekete geldikleri düşünülürse. em 
perya\i•U o.'1:'\.n rn.o ..., \.P.i. .ooa.. d.n•o--

güçleşir. 

A vrupado iki devlet var ki, 
bir harpte zaman kendile

rine hizmet eder. Bunlardan biri 
Ingiltere, diğeri Rusyadır. lngiltE:> 

fakat, herşcye rağmen, dün· 
ya giriştiği muthiş \•e h~ 

dut~ıı7. silah !anma vanşı ile sonu 
a n1.,.,.,;,.on omnt>""'" ,;,..+ oTnollo-r n; 
hayet ınsanıyetı hnrp felaketine 
d"~rıı. hh· "•"(lap gibi, süratle sü
riiklemektedir. 

Dort yıl surdükten sonra. on 
dokuz sene evvel biten, ve yalnız 
Avrupada sekiz buçuk milyon ın
sanın hayatına mal olan Büyük 
Harbin miras bıraktığı türlü sefa
letleri, sıkıntı, iztırap ve düşkun
lükleri insaniyet, hiiliı. en ağır ve 
acı bir surette çekmektedir. Mil
yonlarla sayılan Büyük Harbin 
sakatlan, harbin fecaatlerine can
lı bir timsal olmak içın henüz yer 
yüzünde yaşıyor. 

Mustehcen ve hayasız hareket
lere ait kanunlar, cmsi suçlara ait 
cezalar, mekteplerde çocuklara ve
rilen cinsi tahsil. Cinsi ahlaka ait 
bahiste nazan dikkate alınacak 

daha başka noktalar da vardır . .Me
sela Rusya ile Meksika, mahpus
ların cinsi ihtiyaçlarını düşünen 

memleketlerdir. Bir başkasına züh 
revi bir hastalık aşıhyan kimseye 
ceza veren biricik memleket Rus
yadır. 

RDAN PAZARA: 

renin geçen Genel Harpte, kara 
kuvvetlerini sekiz küsur milyona 
çıkarabilmesi, ancak harbin uza
ması sayesinde mümkün olmuştu. 
O, o zaman, yeni fırkalar teşkili 

için mevcut olmıyan muallim ef
radı, zabitleri, esliha, mühimmat 
ve teçhizatı, nihnyet her türlü va
sıtaları yemden yaratmıya ve yap 
mıya mecbur knlmışt1. Bugün ise 
depoları hem doludur ve hem de 
her türlü hazırlığa şimdiden baş
lamıştır Şimdiki Rusyaya gelin
ce, Çarlık Rusyasından bambaşka
dır. Artık bır harp için kafi silah 
ve mühimmatı olduktan ve uzun 
bir harpte orduyu besliyecek in
san ihtiyatı bulunduktan başka, 

kuvvetli bir harp sanayii de var
dır'. 

Yeni büyük bir harbin akıbetle
rini tahmin edebilmek için geçen 
Büyük Harbe dair şu rakamları 

dikkatle takip etmek kiıfı gelir: 

HENDEKTE: a itsiz Oten Horoz 
Elektrik Yesisatı 
f(al'=ul Ed~!medi 

Bir ak<ıam yorgun argın Beyoğlu 
yolile ev; gitmek üzere iken aklıma 
bizim oturduğumuz sokakta geceleri 
yapılan giirültii geldi. 

Hendek (TAN) - Eektrik tesisatı- Gidip knrakola şikayet edeyim de-
nı muayeneden sonra kabul etmek dim ve komşu zahıta amirini ziyaret 
vazifesile Nafia Vekiiletinden j?Önde· ettim. Adamcağız da bana hak verdi. 
rilcn mühendisin riyaseti altında 1 Eh! Bir sokakta dört beş tane - Allah 
bundan bir buçuk ay evvel toplanan ı eksik etmesin • meyhane olursa, ta· 
komisyon. tesisatı mukaveleye ve fen hii neşe fazlalaşır; neşe artmca da 
ni şartnameye uygun görmemşitir. şamata nrtar, · miitalen ında bulun
Bu yolda verilen rapor üzerine. elek- du. Fakat vakitsiz gürültü etmenin 
trik tessıatının kabulü muvakkat mu kanun hahmından hir suç olduğunu 
amelesi yapılmomıstlr Mesele. BPle· bildiği için herhalde elinden geleni 
diye ile mıltcahhit ı:rasında ihtilfıf ynpıp. kapılarımız öniinde bayati ga· 
çıkmasına sebep olmuştur. Kontrole zclden ~oğuk ne,·a maniye kadar ic
memur olnn yüksek elektrik mühen- ravi ahenk eden densizlerir. icabına 
disi Hasan Halit ile Belediye arasın- ba

0

kacağım. hele soğuk havalarda mo 
da rrörü melere devam edilivor. tör kızdh ınak için sokakta zelzele tak 

Sakaryada Köprü ve Yollar lidi yapan nygısız taksileri zaten 
Hendek, ITANl _ Sakaryanın A- hakları olmıyan bu yerden kaldırtn· 

dapazan - Karasu kazaları arasında cağını \•adetti. 
ki kısmı üzerine yeni bir ahşap köprü Ben de nrhk gcc<" olsun uvknda te
Yapılmaya başlanılmıştır. Ayni civar dirgin edilmi;> eceğimi düşiinerek se-

da o e de yapılmaktadır. Hendek - vindiın. 
k . Benim, meyhanenin içinde oturup 

Adapazan arasındaki yoldan beş ı-
lomc>trcsınin esaslı surette tamiri bit· il lan sütilc kendini hesli~ en keyif er-

babına sö7' ettiğim vok. Afivctler ol· 
mi tir. 

sun, içer. sıznr. t<>krnr ayılırlar. Bun· 
~---~ .............. ~~ lnrın zuliimlcri kendi sıhhatlerile kc

YURTTAŞ: selerine<lir. Liikin onradan sokağa 
çıkıp danalar gibi bağırmak fena ~ey! 

Bütün dini bayramlar bugü- Belki hen o sı:ıattc musiki istemiyo· 
nün milli meselelerine yardım rum. Ne diye bir kerih sesi dinlemi· 

için en uygun fır6attır. Kurban- ye icbar edileyim. 
larımızı Hava Kurumuna ve- Hele belediye kanunları mucibin-
reJ.:- ce gece saat ondan sonra bağırmak 

... ,.. ta yasak. Yasak iımına her §eyin ka· ..... - .............. ..._...._.. t 

~....,.._,....,., ,.,~ 

~ Yazan: 
~ B. FELEK 
~ '"""""'-"Jr ""~
çağı olduğu gibi güriiltiinün de kaça· 
ğı oluyor. Hem bizim tarafta pek sık 
sık oluyor. 

Nitekim efendim: 
Hani hen o gece rahat oyu)·acak· 

tım ya! Tam gecenin saat birinde bir 
rahıtasız zat. Beyoğlu caddesinde gur 
bir sesle h'.>roz gibi ötmiye başlamaz 
mı?. Amma kaç defa?. Ben diyeyim 
on, siz deyin otuz. 

ilk U;\'kuda iken adamın nekadar 
gliç uyandığını dilşiinürseniz bu sah
te horozun bizi U;\"andırması için ne 
kadar kuvvetli bağırdığını takdlı e
dersiniz. 

Horoz öttükçe. 

- Hah! Şimdi yakalanacak! diye 
bekledim. Ben bekledikçe o öttü, o 
öttiikçe ben bekledim. Uzatmıyalım, 
galiba kendi çöpliiğiinü bulmuş ol· 
mnlı ki, tam virmi dakika oralarda 
öttü, öttü ve neden sonra çekilip git
ti. 

Bir hakiki horoz bunu işitseydi 

mutlaka: 
- Siz :ıizim için (vakitsiz öten ho

rozun kafası kesilir) diye misaller 
söyler iniz. Ya kendiniz vakitsiz ho
roz gibi ne diye ötersiniz? diye mua
hazeye kalkar ve şüphesiz bizi iskit 
ederdi. 

İsveçte sahahları ötüp erkenden halkı 
uyandırmasın diye şehir içlerinde ho· 
roz besletmezlermiş. Buna bakıp hiz 
de şehir içinde horoz taklidi yapanla
rı beslemiyecek değiliz amma. doğru
su ba kaları için eğlenceli olsa bile 
civarda uyuyanlar için böyle bir tak
lit i itmek tatlı olmuyor. 

Bizde sanatkar yok derler. Vardır 
amma, icrayi sanat edecek verini bil
mez. Geçen akşam Be~·oğlu caddesin
de gece yarısından sonra öten zat. hu 
taklitleri sahnede ve~·a rad~·oda ~·ap. 
sa hem kendi istifade eder. hem biz. 

Geçen geee sahte horozun tesirile 
uykum kac;tıktnn sonra diişiindiim: 
Eskiden böyle bir miinaschetsizlik e
dene pofü rastlamasa hile. mahalleli
den bir ikisi pencereyi ac;ıp hiç o). 
mazsa: 

- Yeter yahu! Diye bir ihtarda bu 

lunurdu. Şimdi, aldıran kalmadı. A· 

caha derin uykuda olduklarından mı. 

yoksa bir horozokılhhk eder endişe· 
sinden dolayı ım? 

Şu günlerde yeni belediye zabıta-
• niz.amnaın~ inin giiriiltii fa~hnı gö. 
riişmekte olan ·ehir meclisine hu ha
di e münasebetile nizamnameye "So
kaklarda halkı iz'aç edecek şekilde 
alenen horoz, hindi. kaz gibi kümes 
ve diğer çarpa hayvanların taklidim 
yapmak yasaktır. Hilafına hareket e
denlere taklidini yaptıklan hayvan 
muamelesi edilir,, diye bir madde ila· 
vesinin faydasız olmıyacağını hatır· 
latınm. 

Çekoslovakya bir Orta Avrupa -
Rusyn harbinde bitaraflığını mu
hafazaya muktedir olamıyacağın
dan ister istemez harbe sürükle
nir. Fakat. Romanya, ayni zaman
da Balkan ittıfakının bir uzvu ol
duğu içın kuvvetli bir mevki ve 
bir mesnede sahiptir. Bu sebeple 
bu memleketin, diğer Balkan müt 
tef ikleri gibi. herhalde bidayette 
kati bir bitaraflık muhafaza etme
si tabiidir. Bundan da görülür ki, 
Balkan ittifakı; Küçük İtilaf mev-

cut olmasa bile başlıbaşına mü

him bir kuvvet ve bir sulh amili
dir. 

Biz. demokratlar cephesi aley

hindekı butün ihtimalleri ele ala

rak tahassül edebilecek askeri va

ziyet ve neticeleri bir kül halinde 

tetkik etmek istediğimiz için İtal

yayı ve onun tesir ve tazyikiyle 

Romanyı:ıyı Rusyaya taarruza iş

tirak ettirdik ve buna rağmen 

gördük ki. emperyalistlere, der
hal patlıyacak bir harpten ve Rus
yaya bir taarruzdan muhakkak bir 
zafer ve kolayca büyük kazançlar 
ümit ettirecek bir hal ve vaziyet 
yoktur ve barışın hiç olmazsa bir 
müddet daha korunacağı ümidini 
veren amil de i~te bu noktadır • 

Almanynnın Buyuk Harpte ölü 
olarak kayıbı 1,700,000, Fransa
nın 1,300.000. Bırleşik İngiliz İm
paratorluğunun 740.000 ve niha
yet İtalyanın ölü zayiatı 460.000 
idi. Büyük Harpten 44 sene evvel
ki 1870 - 1871 harbinde ise galip 
Almanlar yalnız 49,390 kişi kay
betmişlerdi. 

Yeni haıı>lerin yıkıcı tesirleri 
yalnız can kayıplan ile kalmıyor. 
Fransada. Büyük Harpte. 289.000 
ev yıkılmış, ve 3 milyondan fazla 
hektar a~azi. azim masraflar ve fe
dakarlıklar ihtiyar edilerek te
mizlenmedikçe ekilemez bir hale 
gelmiş ve Fransanın hasaratı res
men 130 milyar frank olarak tak
dir olunmuştu. 

Dört sene süren Büyük Harp
te Almanya, umum nüfu

sunun hemen hemen dörtte birini. 
yani 13.250.000 kışiyi. Avusturya 
ve Macaristan 9,000.000. Fransa 
müstcmlekelerile birlikte 8.194.500 
Büyük Britanya İmparatorluğu 
(müstemlekeler ve Hindistan da. 
hill 8.326.000 ve İtalya 5,250.000 
adamı seferber etmiş, keza Fransa 
harbi idame edeblımek için yaban
cı memleketlere 33 milyar frank, 
İtalya 20 milyar liret, İngiltere 
1,278 milyon lira borçlanmıştır. 

İşte insaniyetin bir türlü içtinap 
yolunu bulamadığı ve bilak1s. şu 
veya bu ihtiraslarla, hergün yeni 
bir adım atarak yaklaştığı yeni bir 
harbin yeniden nelere mal olabi· 
leceğini tahmine yanyan bir sürü 
meşum rakamlar. 
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HAVZADA: BURSADA: 

Avda Bir Domuz 
Bir Avc yı 
Öldürdü 

Adana Valisinin Beyanatı 
Kış Sporları 

eş y Ilık Haylı A aka r va ı 

t • Uyandırdı 

Baş, diş, nezle, grıp, romatizma, Nevralji, kırıklık ve bütun 
ağn1arınızı derha1 keser. icabında günde üç kaşe alınabilir. 

Havza (TAN) - Çakıralan köyüp
de bir domuz, bir avcıyı öldürmüş
tur. Havaların müsait olduğunu gö
ren köylüler av tertip etmişler, rast
ladıkları domuz sürüsunün etrafını 
çevirmişlerdir. Bu sırada topal Kurt
ça, arkadaşı Hakverdiye bir domu
zun hücum ettiğini görerek ateş et
miş, fakat, tutturamamıştır. Domuz 
bütün hıziyle Hakverdiye yüklenmiş 
ve sağ ayağına dişi ile müthiş bir 
darbe indirmiştir. Hakverdi biraz 
sonra ölmüştür. 

ı yor Bursa, (TAN) - IDudağdaki p 
spor hayatı memlekette büyük bir 1 M .. 

bildirilecektir. Birlik, yakında faaliyete ge alaka uyandırmıştır. Uludağa bir de- E 11 Adana, (Tan muhabirinden) - Sey 
han mntaknsı için hazırlanan beş yıl
lık kalkınma progrrunının en büyük 
kısmı tatbik edilmiye başlanmışıtr. 
Adana valisi Tevfik Hadi Baysal, bu 
işler hakkında bana şu izahatı ver-

çccek ve ilk iş olarak, memleketin muhtaç ak n 
~~u~~~b~~~~a~~~~ıı~::e::~ ;~sç~:~n~~:t~:~;:~ı!~~a;o~ı~ı:ru;:~ LJ 
bereye başlanmıştır. kayak evine bir radyo hediye etmiş- __ _ 

Bundan başka birliğin yapacağı iş tir. Bu sayede sporcular dağın serin 
ler şunlardır: havası içinde müzik zevkini de almış 

Bürücck yaylasında güzel, modem olacaklardır. Grip, Baş ve Diş Ağ dar, 

Roma izma 

miştir: · 
"- 938 yılı, beş yıllık büyük kal

kınma progra~mızın en mühim bir 
kısmının tatbik devresidir. Büyük 
bir şevk ve azimle işe girişmiş bulu
nuyoruz.Bu yıl bütçemiz de her sene 

bir yaylfı. oteli, Karataşta plaj, gazi- Tifo önleniyor 
no, büyük bir otel, ve diğer lüzumlu Bursa, (TAN} - Bir ay önce sal- ' Nevrari, 
tesisat. gın halinde olan tifo son günlerde a-
A~i~mm~ Adm~a muazmm ~lmcya~~a~~~ Bcl~~eReW, ~Em~3~mmm3m•••••••••••••••mm~•-~i 

bir memleket hastanesi, sıhhi ve bah mücadele işlerine çok ehemmiyet ver 
çeli evler kurulacaktır. Bahçeli ev- mektedir. İlaç alamıyacak fakirlere 
ler için Emlak bankasının iştiraki te- ilaç verilmekte ve satıcılar muayene BİLECİKTE: GÖLPAZARINDA: 

Kaçakçı Tutuldu 

kinden geniştir. Geçen yıllarda y~i 
yüz küsur bin lira üzerinde oynıyan 
vilayet bütçesi, bu sene bir milyon 
küsur liralıktır. 

min edilecektir. ye tabi tutulmaktadır. Bir Çamaşırhane 

1 AKSARA YDA: 

Köpefder Çoğaldı ve 
Bilecik (TAN) - Geceleyin vnzi

f~en dönen iki jandarma, açık ara
zide birisinin elektrik feneri yaka
rak ilerilediğini görmüşler ve kendi
sini durdurmuşlardır. Bu meçhul a
damın, Söğüdün Esri köyünden İs
mail oğlu Mehmet olduğu anlaşılmış, 
üzerinde bir toplu tabanca, yanında
ki eşekte 87 kilo yaprak tütün bulu
narak müsadere edilmiş, Adliyeye ve 
rilmiştir. 

BOL UDA: 

Motörcülük için 
Kurs Açıldı 

Bolu (TAN) - Halkevi, almanca 
ve fransızca kurslarından başka bir 
de motörcülük kursu açmıştır. Trak
tör, otomobil, motosiklet ile deniz mo 
törlerinin sevk ve idaresi öğretilecek 
olan bu kursa 200 vatandaş yazılmış 
tır. Çoğu köyliıdur. Yazılamıynnlar 
da çok olduğu için kursun daimi bir 
mektep haline getirilmesi kararlaştı 
... 1.~.:~:- n-- ----..ı- ı...:.. c-..... ı .. -...-
yeti taraf mdan yapılacak imtihanı 

kazananlara diploma verilecektir. 

KIZILCAHAMAMDA: 

Eğlenecek Yer ok 

Umumi meclise, birçok şiler üze
rinde teklüle.rde bulundum. 

Birkaç haftaya kadar, modern ve 
muazzam bir halkevi binasının te
mellerini atacağız; bu bina Adananın 
kültür ve sosyal hareketlerine on beş 
yirmi sene müddetle kafi gelcek bir 
genişlikte olacaktır. 

Otobüs Servisleri Açılacak 
Bu yıl bütçesinde belediye ile ya

pılacak birliğin başaracağı işler için
de tahsisat konmuştur. 

Bu birlik, her yıl viltıyet ve belediyenin 
koyacağı elli bin liralık bir sermaye ile 
kurulacak ve sekiz sene devam edecektir. 
Birliğin kurulması etrafında belediye ile 
hususi muhasebe arasında tnm bir anlaş
ma hılsıl olmuştur. İki meclise de vaziyet 

Bu evler, arzu edenlere çok müsait 
ödeme şartlan ile verilecektir. 

Birliğin faaliyet programına koyduğu bu 
yeni hastane yapıldıktan sonra bugUnkU 
haatane, açılmasını KUltür Bakanlığının 

kabul ettiği aanat mektebine tahsiı edile· 
cektlr. Bu it yapıldı!lı uman, l<ız aıınat ens 
tltüsünUn açılması ile memleketin nasıl bO 
yUk bir ihtiyacı tatmin edllmlpe, bllhaaaa 
çiftçi ve makine memleketi olan Adananın 
dljier büyük bir ihtiyacı daha karıııanmıı 
olacaktır. 

Bu yıl da bütçeye koyduğumuz 

tahsisatla geçen sene birçok tesisa
tını ikmal ettiğimiz şehir hipodro -
munda bir de hayvan sergisi ve bir 
poligon yapılacaktır. 

Yeni mektep binalan için 
Şehir içinde on beş bin liralık mo

dern bir ilkokul binası yapılacak ve 

Kızılcahamam (TAN) - Kazamız

da sinema, okuma odası, mahfel, rad 
yo gibi eğlence vasıtası veya oturula 
cak bir yer yoktur. Halkın hoşça va
kit geçirmek ihtiyacını sezen bir zat, 
kızaklar yaptırmış ve tanesini 12,5 
kuruştan satmıya başlamıştır. Yaşlı r 
başlı adamlar bile aldığı için kızakçı 
iyi bir kar yolu bulmuştur. Buna mu 
kabil, bilhassa memurların pazar gün 
leri oturup dinlendikleri kahvehane
de iskambil oynanması yasak edilmiş 
tir. 

Geh1>oıucıa "Vırık,, lsmmı alacak olan yeni muhacir köyünde goçmen ev
lerinin temeli atılıyor. 

Mektupta, tarihe karşi bir sevgi beslediğini yazıyor 
sun; bu güzel sevgi önünde büyük bir hürmetle eğil
dim. Sen, kadınlar aleminin, bütün bir alemin tacı 
ütihan olacak ve bizleri ışıklarının ardından sürükli
yeceksin! 

bundan sonra her yıl asgari bir, iki 
ilkmektep cinası inşası için tahsisat 
verilecektir. Bundan başka, yine vi
layet, kızılay ve belooiye arasında 
ikinci bir birlik teşkil ediyoruz. Bu 
birlik tc ziraat amelesine ve fakirlere 
sıhhi ve modern meskenler yaptıra
cak ve kendilerine on senelik faizsiz 
taksitlerle verilecektir. Bu suretle 
on sene sonunda toplanacak müteda
vil sermaye ile de ayrı işler yapıla
caktır. 

Eski postane binasında yapılmak
ta olan tadilat biter bitmez önümüz
deki haftalar içinde burada memur, 
subay ~m sporculara mahsus olmak 
iizcre büyük bir loknnta ve gazino a
çılncaktır. 

Bu binanın üst kısmı bölge spor 
na ve ziraat odasına tahsis edilecek
tir. 

Şehir stadyomunu da, güzel bir 
hale koyacağız. İnşaata önümüzdeki 
aylarda başlanacaktır. 

Vilayet bütçesinin imkanı dahilin 
de, kasabalar arası yolları esaslı su
.rette tamir ve kısım kısım yeni in

şaata devam edilece'~tir. 

Beş ~nelik köy programının tat
bikinde bu yıl daha büyük bir ehem 

miyet ve hassasiyet gösterilerek, bil
hassa köyler arası yollan iyi bir ha
le sokulacaktır. 

Bir Muhacir Köyünün 

Temeli A tddı 

ez aha Kuru d 
Gölpazarı (TAN) - Kaymakam 

Hikmet Akman ve Belediye Reisi A
sım Özerle arkadaşları iyi işler ba
şarıyorlar. Bu cümleden olarak, bir 
mezbaha ve sekiz ocaklı bir çamaşır
hane vücude getirilmiştir. Eski ka -
sap dükkanları kapatılmış, sıhhi şe
raite uygun dört kasap dükkanı yap 
tırılmış ve içlerine akar su alınmış
tır. 

Yeni Mektepler Yapılıyor 
Gölpazarı (TAN)- Yenipazar na

hiyesile Bediköyünde beşer sınıflı 
asri ilkokul binalan yaptırılmakta-

dır. İnşaat bitmek üzeredir. * Gölpazn (TAN) - Köy katibi 
yetiştirmek üzere burada bir kurs a-
çılmışıtr. 

* Gölpazarı (TAN) - Kasabamı
zın sokakları lüks lambalarile aydın 
latımaktadır. 

GİRESUNDA: 

ç· çek Hastahğı 
Giresun, (TAN) - Keşap nahiye

sinin bazı köylerindeki koyunlarda çi 
çe~hastalığı görülmüştür. Hastalı

ğın olduğu yerde söndürülmesi için 
tedbirler ittihaz olunmuştur. 

Bu nahiyede Belediye teşkilatı bu-
lunmadığı cihetle, pazarlarda koyun 

G ı"b ı (TAN) Ik. b. d'" .. ve koyun eti satılması muvakkaten e ı o u, - ı ın onum 
· i b l K if l'ğ" h"kt1 yasak edilmiştir arazıs u unan oru ç t ı ı u - · 

met tarafından istimlfık edilmiş, o-

1

3 Y ~ındaki Karde~ini öldürdü 
rada 150 evlik asri bir muhacir kö- Giresun, (TAN) - Akköyde Arif 
yü yapılmasına karar verilmiştir. oğlu 8 yaşlarında Aslan Yaşar, ba
llk temel taşı, Gelibolu ve Lapseki basının tabancasını bulup oynamıya 
ilçebaylarile alay kumandanı ve di- başlamış, kazaen çıkan kurşun 3 ya 
ğer zevatın huzurunda konulmuştur. şındaki kardeşi Ahmedi öldürmüş -
Köyün ismi "Dirik" olacaktır. tür. 

Konya Aksarayı {TAN) - Her ta
rafta köpekler artmıştır. Bilhassa ge 
celeri çarşı sokakları, köpekerin çok
luğundan, geçilmez bir hal alıyor. Ku 
duz ihtimalini gözönüne alarak, Be
le-diyenin köpeklerle mücadelesi bek 
!eniyor. 

Halkevinde Konferanslar 
Konyn Aksarayı (TAN) - Halkc

vinde konferanslar devam ediyor. 
Türkçe muallimi Yakup Sabri "Ya
lan", tarih muallimi Naci Kıpçak "ta 
rlhte garip vaklaar" mevzulu konfe
ranslar vermişlerdir. Dil - Tarih ko
lu, azası, Aksaraylı şairlerin eserle
rinden derlenmiş parçaları konferans 
lardan sonra okumaktadırlar. 

İlçebay Cenap Aksu, Halkevinde 
verilecek konferanslara altlka gôster 
melerini memurlara tamim etmıştir. 

---·O 
Dalaman Çi liği 

Müdürlüğü 
Köyceğiz, (TAN} - Dalaman çift 

likleri müdürlüğüne Hayri Ozbek 
tayin edilmiştir. 

Hayri Ozbek, 25 senedenberi muh 
en zıraat ış erınae çalışmış ve ir 

çok çiftliklerde rniif ettişlik ve mü -
dürlük yapmış, olgun bir ziraatçi -
dir. 

~~~~;;ı 
~ .... ~~~~ 

* Söke (TAN) - Dayan Hayrlyenln 
iki ayda yetlşUrdiği genç kızlanmızın dikiş, 
nnkış ve çiçek eserlerinden murekkep o
lan sergi Halkevinde açılmıştır. Sergideki 
eserler herkesin takdirlerini kaznnmıştır. 
*Adapazarı (TAN) - Belediye itfaiye

si için G400 liraya bir arazöz alırunı$Ur. 
Yeni çöp arabalrı da temin olunmuştur. 
Yeniden beton olarak yaptırılan hükömct 
caddesine ve diğer caddelere ağaçlnr di
kiliyor. * Milrc!tc (TAN) - Gürbüzler yurda 
temsil kolu, her seneki faaliyetine başla
mıştır. İlk olarak (Kahraman) piyesi tem
sil edilmiş, gençler _çok alkışlanmıtıtır. 

ben sonra nasıl, hangi hakla rahat yaşarım? .. 
Hem, ben de vatan yolunda ölmenin yüksek zev

kini, heyecanını tatmak; kendimi ateşe atmak, yüz
binlerce genç kardeşle beraber yanıp kavrulmak is
tiyorum. Geceleri rüyalarım hep bu hümma ile dolu_ 
Uy'?-nır uyanmaz kendimi miskin,, işe yaramaz bir ka 
lıp içinde bulunca varlığımdan iğreniyorum. Artık 
kafama dersler de girmiyor; kandan, cinayetten ür
peren ben, toprağım için çarpışırken ne kadar cesur 
olacağım!. .. 

Edebiyata, musikiye, felsefeye olan büyük tema
yülünü görüyordum: Bugün tarihe karşı doğan heve
sini okur okumaz emin ol, daha büyük bir sevinçle 
çırpındım. Ben hayat için şürden ziyade hakika
tin lüzumuna inanırım. Çünkü şiiri hayatı hakikiyede 
aramak biraz' beyhudedir. 

Ben tarihi severim, çünkü tnrihle vukuatı değil, 
insanları okurum. Vukuat mütekerrirdir, fakat insan
lar? Sezarlar, İskenderler, Selimler, Aristolar, Hamit
ler, Fikretler ... Daima başka, daima başka ... Biz olu
rüz, milletler ölür; medeniyetler ölür; asırlar ölür; la 
kin tarih daima canlı, daima yaşar, yaşar ..• 

-15-
ne gitmiyen Fahir Ağabey, bir akşam, dumanlan Mar 
marnnın mavi buğularına karışan kocaman bir va
purla Çanakkale tepelerinde düşmanla döviışmcye 

gitti. 

"Başım çatlıyor, başıma bir çare bulun!" diye bir 
köşede inliyordu. Doktor gelCli, yengeme uyuşturu
cu ilfıçlar verdi. 

Hizmetçilerin her biri bir köşede ağlıyordu. Evin 
canı, ,kalbi, sevgilisi, bir tanecik oğlu Çanakkaleye, 
düşman karşısına. ateş, ölüm karşısına gitmişti. 

. 
•• 

Çanakkaleyc gidenlerden haber gelmiyor; Çanak
kaleye, gidenler geri dönmüyor... Fahir Ağabeyden 
ancak ikişer kelime yazılı iki kart alabildik; sonra 
haftalarca süren uzun bir sükUt .. 

Ben tarih bilmiyorum, demek, ben cihan kadar ya
şıyorum, demek değil midir? Oku, Yıldız, daima oku .. 
Ölmez insanlığa kavuşmak, en ziyade sana yakışır!. 

Her şubei mütefekkirin bir tarihi var: Tarihi felse 
fe, tarihi edebiyat, tarihi edyan, tarihi san~t, tarihi 
fen; tarihi musiki... Lakin, bu genişlik senin idrtık ve 
hayalinin genişliği karşısında ne kadar daralır! •. 
Kadın müverrih ... Bu, ne kıymetli hakikat! Bu ha

kikat önünde küçülmemek kabil mi? Şimdi gözlerim
de geniş bir ufuk açılıyor; orada sen, ka natJ irfanın 
bulutsuz güneşi, sönmez yıldızı... Etrafında dnmanı 
tefekkürüne sarılmış mes'ut hemşireler ... 

Hatta ilk mevzuunu düşunüyorum: "Tarihte kadın
lar!" 

Fahir ağabeyin mektuplan ruhuma tükenmez bir 
kaynak gibi akıyor; bana ilham veriyor, şifa veriyor, 
umut veriyor; kendime inan veriyordu ..• 

• .. * .. 
Büyük harp memlekete bir taun gibi ynyıldı, Türk 

topraklarını dört yandan alevler sardı. Balkan cengi-

Bu gidiş tc tıpkı babamın gidişi gibi oldu. Fahir 
Ağabey benimle vedalaşmadı; bana birşey yazmadı. 
Lakin ben tam onun gideceği akşam haber aldım. Haf 
ta sonuydu; beni mektepten almıya gelen hizmetçi 
Fahir Ağabeyin o akşam .•• vapurile Çanakkaleye 
gideceğini söyledi. 

Mektepten çıkınca doğru rıhtıma koştum-:-Lakin 
vapur kalkmış, uzaklaşmıştı. Uzaktaki dumanlı göl
gesine elimle selamlar yollarken dolu gözlerle onun 
bir cümlesini hatırladım: 

* .... 
Bir akşam ben de böyle gideceğim, Yıldız! 
Yalı sanki boştu; bütün taşı, toprağı, eşyası, insan 

larile bomboştu ... 
Babamın gidişi de böyle ansızın olduydu; babam 

bir daha geri dönmedi; acaba gidenler hep böyle 
geri dönmezler mi? Acaba Fahir Ağabey de bir da
ha geri dönmez mi? 

Babasız, Fahir Ağabeysiz ben sonra ne olurum? 
O akşam amcam yirmi yaş birden çökmüştü; yen

gem hiç görmediğim bir kıyafete girmiş; alnına sım 
sıkı beyaz bir tülbent sarmış : 

Amcam beni görünce: 
- Fahir:i gönderdik, Yıldız, dedi. 
O zamana kadar hıçkırıklarımı boğazımda boğu

yordum, artık dayanamadım; bir kanapeye atıldım, 
ben de katıla katıla ağlamıya başladım. 

Çapa yollarında muzika, trampet, boru, şarkı, ayak 
sesleri biribirine karışıyor ... Sabahlardan akşamlara, 
günlerden gecelere; haftalardan aylara kadar ardı a
rası kesilmiyen bir akın... Çanakkale doymaz bir o
burlukla kanımızı içiyor ... Daha ilk çarpışmada etrn
fımızdan kimler eksilmedi! Ne bulunmaz kıymetler 

bir damla kıvılcım gibi, o uğursuz sularda sönup bit
ti... 

Dershanenin camlarını bir yumrukla kırarak tram
pet, şarkı, boru seslerinin arasına karışmak için par
çalanıyorum. Yurdu alev sarmış; onu kurtarmak için 
ölenlerin sayısı korkunç olmıya başladı; memleketin 
bütün genç çocukları, Fahir Ağabey oralarda çarpı
şırken ben neden böyle miskinler gibi oturmaya mah 
k\ımum? ! Onların, uğruna can verdikleri topraklarda 

llk günler zafer hep bizdeydi; sonra biribirine uy
mıyan haberler gelmiye başladı: kah dü mnnın kay-

bettiğini; kfıh bizim 15 bin, 30 bin şehit verdiğimizi 
söylüyorlardı. Hele Avusturalyalıların karanlıklar 

içinde siperlere dalarak askerlerimizi vahşice sungu-

leyip boğmaları tüyler ürpertecek şeydi!.. 
Bunları duyduğumuz zaman sessiz, dolgun gözler

le biribirimize bakar, birşey söylemeden susardık. 

Fahir Ağabey nerelerde? O, hangi topun güllesinde 
eridi; kalbi, hangi sünglinün ucuna saplandı? Yoksa 
şu tüyler ürpertici siper boğuşmaları nda mı nef bi 
le almıya vakit bulamadan; yüzünü bile gorm d gı 
bir düşmanın tırnakları arasında can verdi? Yen
gem, amcam, ben. yalıda ayrı ayrı bunları duşunu
yor, lakin birimiz birşey söylemiyor, sanki bu ihti
maller söylenirse hakikat oluvermcsinden korkuyor
duk ... 

Fahir Ağabeyi haftalarla, aylarla bekledik, birçok 
defalar arayıp sordurduk; ondan kimse bir haber ve-
remedi._ -- " 

[Arka.sıvar] 
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• 
Kötü Bir Hükümdar, iyi 

Bir Aktör: Vahdettin 
Hadisatı, çok yakından takip e

den ve Anadoluda umumi bir is
yan çıkması korkusile tiril tiril tit
reyen Vahdettin, işe müdahale et
mek mecburiyetini hisseylemişti. 

Artık, efkarı umumiyeyi pek zi 
yade sinirleştiren Ali K~mal Beyi 

istilaya mecbur etmk için mahira
ne bir manevra çevirmek istemiş
ti ~akat bu sinsi hükümdarın ken-

U.~nT atlatmak istediğini derhal 
hisseden Ali Kemal Bey, ondan da
ha kurnaz hareket etmiş.. Parlak 
bir istüaname yazarak koynuna 
koyup saraya gitmiş .. Padişah Vah
dettinin huzuruna çıkarak: 
aynen şu sözleri söylemişti: 

- Padişahım!. . Bilirsiniz ki, Da
hiliye Nezaretini kabulüm, yalnız 
şahsı hümayunlarına hizmet mak 
sadından ibaretti... Meclisi Vüke
lada, refiklerimi, menfi siyaset 

tedvirmden men'e muvaffak ol
dum. Fakat en nihayet, hidematı 

sadıkanemi inhilale düçar edecek 
bazı vakayi tahaddüs etti. Bunda 
muvaffak olduğumu hissednler, 

icraatıma mani olabilecek her tür
lü müşkülatı ikadan çeknimediler. 
Muvaffakıyetsiz hizmet üasından 

ise. resmen vazifeden müfarekati 
tercih ettim. Maddiyat ve manevi
yatım. zatı seniyelerine merbut
tur. Hususi surette arzı hizmet ve 
sadakatten çekinmiyeceğim. Yal

nız birşey istirham ederim. Vazi
fei resmivemden tecerrüt etmemi 
ve!lile addeden bütün hasımlarım, 

şimdi bana hücum edeceklerdir. 
Kulunuzu, bunlardan muhafaza 
buyurunuz. 

Mısırda, Atinada fırka namına çe
virmek istedikleri fınldaklar müs
tesna olmak üzere, hiç bir fert, bu 
bedbaht fırkaya taraftar çıkmamış
tı. Şimdi onu, iki babalı bir çocuk 
gibi paylaşamıyorlardı. 
Sadık Beyin bu hücumlarına, 

Şehislam Mustafa Sabri fendi sü
kut ile mukabele etmişti. Bu sefer 
müdafaa cephesine, Adliye Nazırı 
Vasfi Hoca Efendi geçmişti. 
Sadık Beyin, fırkayı parçala

mak .. ve bu parçalan da kendi ca
zibesi etrafında toplamak teşebbü· 
süne karşı, Vasfi Hoca. şiddetli bir 

ateş püskürmekle mukabeleye gi
rişmişti. 

Vasfi Hoca, Sadık Beyin ha

reketlerini (hainane bir nüakçılık) 
sözleriyle tavsü ediyor; müdafaa
sını da şöylece tespit eyliyordu: 

- Fırka: hangi şekle girerse 
girsin.. Meclisi Mebusan toplanıp 

Sadık Bey. başına birkaç kişi 

topladı. Bunlarla kendisine tekrar 

fırka (lideri süsü veriyordu. Hal
buki, Sadık Beyin fırka namını 

verdiği bu kütle, beş on (hazele} 

?! den ibarettir ... Sadrazam Paşa 

Pariste iken işlerim fazla idi. Sa
dık Beye. kafi derecede mukabele 
edememiştim. Şimdi. Paşa Hazret 

leri geldi. Benim işlerim de hafü
ledi. Bir taraftan resmi vazifemi 
ifa edeceğim. Diğer taraftan da fır

kamızın sadık unsurlarını etrafı

ma toplıyarak Sadık Bey le büyük 
bir mücadeleye girişeceğim. 

Diye. fırkacılık ihtirasının son 
haddini göstermişti. 

l stanbuldaki muhtelli düŞ

manların azgınlığı arttık· 

ça artıyordu. Birçok kimseler, bu 
düşmanların rulüm ve hakaretle. 
rine uğramamak için evlerinden 
dışarı çıkmıyordu. Memleketin ve 
hükumetin vaziyeti, günden güne 
vahametin en derin çukuruna doğ 
ru sürükleniyordu. Avrupa siyaset 
mahfellerinde, altı yüz küsur sene_ 

lik Osmanlı Imparatorluğunun a
leyhinde en korkunç kararlar ha. 
zırlanıyordu ... Bütün bu acı hakL 
katler, en bariz bir şekilde görü. 
nüp dururken, Istanbulda (Post 
kavgası), böyle bir cidal halini alı
yordu. 

[Arkası var] 

DIŞ TİCARET: 

Almanya ya 
Yapılan Yumurta 
ihracatı Durdu 

Türkiyeden Almanyaya yumurta 
ihracatı durmuştur. Yenı ticaret an-
!aşması tatbik edilmeğe başlayalıdan 
beri Almanyaya ancak 1500 kental 
yumurta ihraç edilebilmıştir. Satış 

fiyatları. yarım sandık hudut tesli
mı 41-42 lira arasındadır. 

Ihracatçılar satış teklifinde bulun 
duklar1 takdirde müsait fiyatlar alı
nacağı ümidi vardır ihracat. bugün
kü vaziyette devam ederse. Türkiye 
için ayrılan 40.000 kentallik yumur 
ta kontenjanının dörtte biri bile dol 
durulamıyacaktır. Maamafih. ilkba· 
hara doğru ihracatın artacağı ümidi 
vardır. 

· Portakallarımız İyi Çıkmadı 
Dörtyol. Mersın ve Payas civarı 

portakallarından ikinci parti. geçen 

hafta Almanyaya varmıştır. Malla -

rm ekspertizi neticesinde % 16-18 

nispetinde bozuk ve çürük olduğu, 

ambalajlarının da matluba muvafık 

olmadığl görülmüştür. Çürük ve bo

zuk % 7,5 tan fazla olduğu takdirde 

fiyatta tenzilat yapılması kabul edil

diği için bu satışlardan beklenen is

tifade temin edilemiyeceği anlaşılı -

yor. Türkiyeden fazla portakaJ al • 

mak istiyen bazı Alman ıthalatçıla· 

rı, gelen malların bu neticeyı verme 
sj üzenne teşebtislerınden vazgeçmiş 
lerdir. 

Irak Hükumetinin Bir Karan 
Amerikan pamu.k nevılermın ye -

tiştirilmesine başlanan lrakta. hüku 
met yeni kararname ile bu nevi pa
mukların tohumlarile pamuk yetiş • 
tirenleri bu marttan itibaren beş 
sene müddetle zıraat vergilerinden 
istisna etmiştir. 

Ve bu sözleri söyledikten sonra 
da cebinden istifanemesini çıkar
mış; padişah V ahdettine takdim 
etmişti.' 

Kötü bir hükümdar olduğu ka
dar, iyi bir aktör olan Vahdettin. 
derhal müteessir bir çehre takına
rak, çok samimi bir tavurla aynen 

şu cevabı vermişti: 

ta, orada (arayı millil yi temsil et
medikçe .. yani. meclisteki siyasi 
fırkalar şekline girmedikçe hüku· 
mete (ademi itimat> beyan etmiye 
salahiyeti yoktur. Sadık Beyin söz
leri ve hareketleri, boştur .. Ben, fır 
kanın hem müessislerinden,hem de 
idare heyeti azalarındanım. Beni 
fırkadan çıkarmak için, bcak kon
grenin karan liızımdır. Fırkayı, 

Mustafa Sabri Efendi ile biz tesis 
ettik. Sadık Bey, iki sene sonra bi
ze iltihak etti. Şimdi de bize mev
ki vermek istemiyor. Dağdaki gel
miş, bağdakini kovuyor.. Sadık 

Bey. bizi efkan umumi yede dü
şürmek için çirkin silahlar kulla· 
nıyor. Kabinenin mesuliyetini. fır 
kamıza yükletmek istiyor. Halbu
ki kabine ayn.. fırka. büsbütün 
ayndır. Bizim, kabinedeki hare
ketlerimizi. bir vatandaş sıfatiyle 
tenkit edebilir. Fakat, fırka kapı
sından içeri girdiğimiz zaman. iş 
değişir ... Hem; Ferit Paşa kabine
si, fırkanın ısrariyle iktidar mev
kiine, kendi emniyet ettikleri ze
vatı getirdiler... Evet. kabinenin 
muvaffakıyetsizliğini; daha doğ

rusu, talihsizliğini bizde biliyoruz .. 
Biz de itiraf ediyoruz .. Hatta. fır
ka namına bizde tenkit ediyoruz. 
Fakat, bundan fazla birşey yap
mıya hakkımız ve salahiyetimiz 
yok ki .. Amma ve la.kin, şu haki
kat te malum olmalıdır ki; fırka
da, hükumette, bizimdir. Bu ha· 
kikati öğrendikten sonra; Sadık 
Bey, artık boş yere yorulmamalı, 
telaş etmemelidir 

Çocukları Difteri den Koruyunuz 

- Devletin, tarihi anlar yaşadı
ğı şu feci devrinde. beni büsbütün 
yalnız bırakmıyacağınıza eminim •• 
Sadakatiniz beni büyük ümit ve 
tesellilere sevketmiştir. Yine va

zifei sadakati üa yolundaki vadi
nize memnunum .. Saray, her da
kika, ve bila kaydü şart, size açık

tır. Refik Beyle (1) beraber, teşri
ki mesaiden ayrılmayınız.. Ben, 
her ikinizin de sadakatnie güve
nerek, irşadat ve telkinatınızı sa
bırsızlıkla bekliyeceğim. 

Ali Kemal Bey, bu suretle Da
hiliye Nezaretinden çekilmişti. 
Hatta, fırkaya devamını da seyrek
leştirmişti. Artık bütün mesaisini, 
padişah Vahdet tin ile Damat Fe
rit Paşanın hususi hizmetlerine 
hasretmişti. 

S adık Bey ile taraftar lan. kı· 
sa bir sükun devresi geçir

dikten sonra, yine ortaya atılmış
lar; 

- Memleketi felakete sürükli
Yen Damat Ferit Paşa kabinesini; 
Mustafa Sabri Hoca ile Vasfı Hoca 
bu milletin başına bela ettiler ..• 
Bunlar, fırkadan çekilmeli. Fırka
nuzı, bize terketmeli. 

Diye feryada başlamışlardı. 

Alev, yeniden parlamıştı. Ve es
kisinden daha tehditkar bir şekil 
alrnıştı. 

Asıl garip olan şu cihetti. Hür
rivet ve İtilaf fırkası. senelerce 
ortada suründüğü halde. tamami
le sahipsiz kalmıştı. Hiçbir kimse 
Ortaya çıkıp ta fırkanın varlığını 
müdafaa etmemiş.. Sadık Bey ile 
Gürnülcineli İsmail Beyin Pariste, 

(1) Vahdettinin has müşaviri. 
\'e (hazinei hassa müdürü umu

_Jnisi. 

teliş etmemelidir. diyordu. 

V asfi Efendinin bu müdafaa
ları da, hücumları da zayıf 

dafaalan da, hücumları da zayıf 
görünüyordu. Her gün, fırkada, 
Sadık Beye karşı yeni yeni tema
yül hisleri uyanıyordu. 

Mustafa Sabri Efendide yeniden 
bir teliş başlamıştı. Vasfi Efendi
nin hücumlarına yardım etmek 
için ortaya atılmıştı. 

Padişah Vahdettinip Şehislamı; 
Sadık Beyin tam can alacak nok
tasına yüklenmişti. Eski dostunun 
bütün ihtiraslarını tamamiyle dizip 
döktükten sonra; 

- Sadık Bey ile taraftarlan, 
belki yeni bir fırka teşkil edebilir
ler .. Fakat hiç bir zaman, iktidar 
mevkiine geçemezler... Sadık Be
yin maksadı, Sadrazam Paşa Pa
riste iken. gürültü patırtı ile beni 
ürkütmek.. Sadrazam vekili oldu
ğum cihetle beni istila ettirerek 
böylece kabineyi kökünden devir· 
mekti. Halbuki ben. gürültüye pa
puç bırakacak adamlardan değilim. 
O zaman istifa etmediğim gibi. bu
gün de Sadrazam Paşanın istilası
na meydan vermiyeceğim. Arka
daşlann böyle bir fikirleri olsa bi
le, Sadık Beye inat olmak üzere, 
onlan bu fikirden vaz geçirece-

Jim·-

Bu hastalığa eskiden anneler 
kuşpalazı derler ve bir yerde adı 
geçince, çocukları yanlarındaysa 

hemen onların kulaklarını çeker
lerdi. Onların fikirlerince, bi.yle 
kulak çekmek çocuğu müthiş has· 
tahktan korumak içindi. Zaten (ı 

zamanlarda hastalığın sebebi. na
sıl bulaştığı, nasıl korunulacağı l i
linmediği gibi nasıl geçirileceği 

de henüz öğrenilememiş olduğun
dan annelerin bu hareketleri a· 
yıplanamazdı. 

Şimdi ona herkes difteri hasta· 

lığı der. Adını değiştirmesi, biraz 

da, artık hemen her tarafı iyice 

meydana çıkmış olmasındandır. 

Kuş palazı esrar perdesi altında 

bir hastalıktı. Halbuki difteri deni
lince nereden geldiği, ne yaptığı, 

nasıl korunulacağı ve nasıl iyi edi
leceği öğ1"enilmiş bir hastalık batı
ra J?elir Şimdi de hastalığın bu ye
ni adı geçince, isterseniz çocukla
rın. kulağını - ama pek hafifçe • çe
ker, yanağını da okşarsınız. Fakat 
bu kadarını yapmakla çocuğun 

hastalığa tutulmıyacağını sanır ve 
korumak için ne yapmak lazım ol
duğunu bilmezseniz pek ayıp, ço
cuklarınız için de pek yazık olur. 

Vikıa, şimdi difteri ha~talığı es
ki kuşpalazı kadar korkunç değil
dir. Eskiden ona tutulan zavallı ço
cukların yüzde yetmişine kadan 
giderdi. Çünkü tedavisi bilinmez
di. Şimdi vaktinde yetişilince se
romla tedavi edilir. çocuk kurtarı
lır. Fakat ne de olsa çocuk için lü
zumsuz ve acıklı hir şeydir. anne
si ve habası. biitün ailesi. için de 
büyi.ik bir heyecan. Sonra da has
talık vaktinde tedavi edildiği va
kit bile birtakım sakatlıklara se
bep olabilir. Onun için çocuğun 

ona hiç tutulmaması elbette daha 
hayırlı olur. 

Yine vakıa, difterinın aoı esın 
kuşpalazının adı kadar çok ve sık 
isidilmez. Onun tedavisi kesfedil-

dikten sonra adı battı denilebi1e
cek kadar seyrekleşmişti. Sonra 
yine meydana çıktı. Adı. herhalde 
fazla olarak. işitilir. Hele kış mev· 
simi yaklaşıp ta soğuklar başlayın
ca daha sık sık duyulur. Birinci· 
teşrin ayında çoğalmıya başlıya· 

rak ikincikanunda ve şubatta da
ha sıklaşır, martın sonuna kadar 
sürer. Yağmur günlerinde daha 
çok olur. Fakat yaz mevsiminde 
bile adı büsbütün batmaz, yine tek 
tük duyulur. 

Kış mevsiminin başında hastalı
ğın sık sık işitilmesine sebep insa
nın o mevsimde hastalıklara kar· 
şı mukavemetinin azalmasındadır. 
Difteri mikrobu bütün yıJ birçok 
yerlerde, birçok çocuklarda vardır. 
Fakat soğuk gelmedikçe onu taşı
yan çocuklar hastalığa karşı mu· 
kavemet edebilirler. Kışın ilk kıs 
mında mukavemet azalınca hasta· 
lık kendini gösterir. İkinci kanun 
ve şubata kadar vücut soğuğa da 
alışarak mukavemeti yine eski d~· 
recesini bulduğundan martta 'e 
çok yerlerde nisanda bile soğuk 
henüz devam ettiği halde, diftf ri 
adı seyrekleşir. 

Ona en ziyade. iki yaşla yedi yaş 
arasındaki küçük çocuklar tutu
lur. Fakat daha önce ve daha son
ra tutulanlar da vardır. En acıklısı 
daha yeni doğmuş bir çocuğun bur 
nunda yabancı bir nezle sanılan 
hastalığın difteri olmasıdır. Onun 
için minimini çocuklarda nezle bu· 
lununca ondan şüphe etmelidir ... 
Difteri on yaşından sonra azalırsa 
da hüyiik vaşta insanlara hile ba· 
)aşanlar vardır. Anl'ak hövle nıi
sal1er nadir olduğundan difteri. en 
çok defa. çocuk hastalıitıdır. Buna 
da sebep insan çocuklukta ona tU· 

, tulunca aşılanmış olması değildir, 
çünkü difteri bir çocukta birkaç 
defa tekrarlıyabilir. Büyüklerde 
pek. az görülmesi çocukluk yaşının 
ona daha ziyade istidat vermesi d& 
mektir. 

. 

•• • • • • • • ••• • • •• • • • • • • ···--ı BORSALARDA : 

GUNLUK ı o·· B d 22 PJY ASA un orsa a 
Vagon Buğday Samaun teslimi Anadolu arpala· 

, rından yedi yOz bin klloluk bir par· 
ti aatılmıı ve lekele teaflml kilosu 
4,03,5 kuruıtan verllmittlr. 

* 
Satışı Oldu 
Buğday fiyatları yavaş yavaş yük· 

,;;elmekte devam edıyor. Dun pıya-Oün piyasamıza getirilen Anado· 
ıu malı yapa{ıılardan 7500 kiloluk bir saya tilccar namına on vagon buğday 
kısım kilosu 52 kuruştan ve be' bin gelmış ve satılmıştır Ziraat Bankası 
kiloluk oğllk tiftiği de kilosu 130 hesabına da üç vagon 7c 7 çavdarlı 
kuruştan verllmittlr. f Ilgın malı buğday gelrruştır Evvelki * • gün banka namına satılan aynı cins 

Urfadan glSnderllmlt on bin kilo· i ve yüzde beş çavdarlı buğdaylar 
luk çuvallı auaamlar kilosu 15 ku· 5.32.5 kuruşa verilmış. dün. içinde 
ruştan müşteri bulmuştur. Piyasa-
mıza ayrıca 20 bin kllotuk auaam gel i yüzde ikı nıspetınde fazla çavdar 
mit ve henUz satıımamıttır. ı bulundugu halde 5.36.5 kuruştan ya * ru dört para fazlasına muamele gör-t Bandırma mallarından çuvallı t müştür Bu vazıyet pıyasanın kendi! aekaen Uç bin kllo yulaf ki ıosu 4.10 J nı muhafaza etmesıne ve tilccar mal 

; kuruştan ve çuvallı otuz bin kiloluk t tarının da aynı suretle 3-4 para 

f 
bir parti mısır 4,10 kuru,tan milş · ı .. . .. 

l b r t .. 1 yukselmesıne sebep olmuştur. Dun-ter umu, ur. "' 
••• • • ••• •••• • • • • •• • •• •• •.....1 kü satışların vekunu yirmi iki va
ZIRAAT : gondur. Bunlardan on vagonu tüc -

Gönen Tütünleri Değer 

Fiyatla Satdmadı 

carın, üç vagonu Ziraat Bankasının 
ve dokuz vagonu piyasa namına gel
miş hazır mallardandır. Dünkü sa

tışlarda çavdar nispetlerine göre yu
muşaklar 5.32,.5 kuruştan 6.04 ku-

Gönen. <TAN) - Bu yıl tütiınlerı ruşa kadar verilmıştır. Ekstra Po
miz çok satılamamıştır. Müstahsıl - ı latlı 1-2 çavdarhlar 6,20 kuruştur. 
lerle mahalle mümessillerı. belediy~ Sert buğdaylar 5,22.5-5.30 kuruş 
ve Parti menupları geceleyın Halice- arasındadır. Çavdar beş kuruş. kuş
vmde toplanmışlar, bu vazıyet hak- yemı 8-8.15 kurustur Kalburlan -
kında ilgili makamlara başvurmağa mış nohutlara 7.20 kuruştan alıcı 
karar vermişlerdir. çıkmıştır Küçük fasulyelerın kilosu 

Bu yıJ zürram elinde gecen sene- 6.30 kuruştan verilmıc;tır Dün ihra 
lerdekinden daha çok ve daha nefi:; catçılar. arpa almamıslardır. 
ti.ıtün vardır. 

Akhisarda Tütün Piyasası 
Akhisar. (TANI - Bu yıl çt::vre

mizde istihsal edilen 6 milyon kilo 
tütünün 5 milyon kilosu satılmışt·r 

Fiyatlar 20-122 kuruş arasında
dır Satışlar gevşek bir surette de
vam ediyor. 

Zürra. gelecek sene hazırlıkları

na başlamıştır. 
Akhisar, (TAN) - Bu yıl havalar 

pek yağmurlu gittiği için kış mahsu 
lü az ekilebilmiştir. 

Hindistandan Mal Talepleri 
Hindistanda Delhı şehrınde bazı 

müesseseler Türk mallarından tü · 
tün. halı. havlu. Bombaydan: süt to 
zu. badem. ipek ipliği. kontrolak. 
Singapurdan: badem. halı ı;igara. 

zeytinyağı. Kalkutadan: zeytin yağı 
sigara. zevtin. ba hk. tütün kitre. b1-1-
hk · vağ. güllaç gibi maddeler. satın 
almak istediklerini Türkofise bil· 
dirmişlerdir. 

Borsada Son Muameleler 
Dun Parıs borsasından Unıturke 

daır haber alınmamıştır Londra bor 
S<.sında frank ve doların vazıyetınde 
bır değısıklik olmamıştır Borsamız

da Unitlırk 18.9:'1 liradır Diğer tah· 
villerde. hısselcrde fiyat farkı vok -
tur Aslan çımentosu I0.90 lirada • 
dır . Gayrımiihadil 19 20 Liradan a
ranmıstır Bir sterlin 627 - 630 kU• 

ruş arasında muamele görmüştür. 
oı-----

Pn .. .eınL:nl Vt=! Uman 

Rekoltesi Fazla 
Son senelerde di.ınya portakal ve 

mandarına rekoltPc:ı suratle artmış
tır. 1936-37 mah ııun 193.000.000 
sandık oldut;,ıu tahmın edilıyor. 1926 
• 30 vasati rekoltesı ıse 160.000.000 
sandıktı. Filıstin 1936 - 37 de 11 
milyon sandıklık rekolte ile yeru bir 
rPkor tesis etmıştir l talya. Brezilya. 
Cenubi Afrika ittihadı. Japonya ve 

Almanvadan da her ne-vi zahirı> Mısırda da ıstihsaı fazla olmuştur. 
şarap. huhubat, kereste kütük isten son senelerde grapefruit mahsulü de 
nilmektedir. 

BORSA 
5--2-938 

PARALAft 

Alış Satış 

Frank 76,- 82.-
Dolar 123.- 126.-

Liret 98,- 106,-
Belçika Fr, 80.- 84,-

DI"ahmi 18.- 22.-

İsviçre Fr. 575,- 582,-
Leva 20.- 23.-

Flol'in 65.- 70.-
Kl'On Çek 78.- 82.-

Silın Avusturya 21.- 23.-

Mark 26.- 29.50 

Zloti 20.- 22.-

Pengo 21.- 25,-
Ley 12.- 14.-

Dınar 48.- S2.-
Kron [sveç 30.- 32.-

Sterlin 627,- 632,-

ÇEKLER 

artmış ve aynı buronun raporuna 
nazaran bu madde ıstihsalatı da bir 
artış temayüz gostermıştir. Ha- • 
len meyva veren ağaçlardan ancak 
o/r 31 i tam verım çağına gırm.iş bu
lunmaktadır Bu ıtibarla önümüzde
kı beş sene zarfında istihsalin artma 

sı kuvvetle muhtemeldir. 

Limonlarda da Birleşik Amerika 
için ayni seyir görülmektedir. 1937 
de Kaliforniyoda limon ağaçlarının 
işgal ettiğı saha 47.000 akrdır. Bu 
sahanın o/r 34 ündekı ağaçlar he • 
miz tam verim çağına girmemiştir. 

Elma Rekoltesi 
Bu senekı elma reko1lesı geçen se

ne elde edilen noksan mahsulden % 
75 ve 1931 - 1935 vasatisınden % 
25 fazladır. Fiyatlar geçen seneden 
duşuktur. Bırçok ecnebi memleket
lerde elma üzerinde talebin artması. 
yenı ticaret anlaşmalarına konulan 
hukümler ve Avrupa rekoltesinin az 
olması dolayısile ihracatın artacağı 

ümit olunmaktadır Amerika Ziraat 
Nezareti zırai iktısat şubesinin ra
porlarına nazaran Birleşik Amerika· 
da cinümüzdeki senelerde elma is
tihsalatının azalacağı tahmin edil
mektedir. 1 Ikincikiınun 1935 te bü
tün Birleşik Amerikada 100 milyon 
elma ağacı vardır 10 bu miktar 1910 
dakı miktarın yarısından azdır Mah 
Jul verecek çağda olan ağaç adedi 
82.500 000 dir Son senelerde nısbe
ten ağaç eksilmes1 dolayısile malı • 
o;;ul yetıştıren ağaçların mıktarı a· 
zalmıştır 

Bu gıdişle 1940 ı::enesinde mahı;ul 
veren elma ağacı adedınm 74.000.000 
dan fazla olmıyacağı tahmin edil
mektedir. Maamafih bu noksanın 

bir kısmının beher ağaçtan ıstihsal 

olunan mahsul miktarının artması su 
retile kapatılması ~ümkün olacağı 

zannediliyor. 
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Karacaahmedin Kuytu 
Köşesinde Geceledim 
-Çay. 
Keyifle bir çay içtim. Parasını 

derhal masanın üstüne bırakarak 
emir verdim. 

- Bir daha ya.r! 

1 kinci çayı içtikten sonra kar 
şı durulmaz bir rehavet ' -

cudümü kapladı. Muşamba döşeli 
duvara yaslandım. Şekerlemeye 
hazırlanmıştım. 

Sabah ezanı yeni okunmuş, or
talık ağarmıya yüz tutmuştu. Kar
şımdaki kanapede birisi uzanmış 
uyuyor. Bir baskas1 kapının yanın
daki sedirde yüzükoyun kapanmış, 
sarhoş devrilmesini andıran bir bi 
çimsizlikle horluyor. Ben şekerle
meye yeni yeni girer, içim geçmi
ye yüz tutarken kahvecinin sert 
sert tartaklayışiyle uyandım. 

- Burada uyunmaz! 
- Bunlar uyumuyorlar mı? 
- Sen onlara karışamazsın? 
- Yalnız bana mı? 
- Evet! Çok laf yok! 

Horultulan tavanı saran bu a
damların acaba ne imtiyazları var 
dı ? İkinci çayın parasını kahveci
nin yüzüne fırlatırcasına attıktan 
sonra dışarıya fırladım. Gün doğ
mak üzereydi. Elbette kuytu bir 
köşe bulur yatanın. 

Yoğurtçu çayırındaki parka 
çekildim. Sessiz bir köşe 

seçtim. Nerede o, kahvede gelen 
tatlı uyku? Uyuyabilirsen uyu! U
yumak şöyle dursun düşünceler, 

marş marş! kumandası almış ace
mi nefer atılganlıgiyle kafama hü
cuma başladılar. Bu benim öm
rüm ne manasız, ne mantıksız .. Hiç 
bir ~ye benzemiyen ·ne zırtabozca 
süruklenmek istenen bir hayattı. 
Canım, ya~demek bu mu? 
Ölümden vazgeçtim, ala! Şetaret
li birşey yapacakmışım gibi İstan
bula gittim. İyi! hiç bir teşebbüse 
el uzatmadan, kimselere birşey de 
meden döndüm. Hoş! Dem aldım. 
Tabii! Kurbağalıdere kenanl}da sa 
falandım. Mükemmel! !ki de na
zeninin fıkırqak samimiyetlerile 
varlığımın fecaatini unuttum git

tim. Enfes! Gece Mahmutbaba me 
zarlığının ayazında titredim. Par
lak! Sabah, sabah, karga gak de
meden kahveci başının hakaretle
rine uğradım. Tuz biber! 

Hepsi iyi amma bu sendeki hal 
ne? Bu ne kılık kıyafet? Hoşhoşlara 
ziyafet! Ne ilirenc sekilde.sin be a_ 

dam! 

E skiler nafile dememişler: 
Kanbur Felek, kimine 

don giydirir kimine kelek, ki
mine çuval örter, kimine ipek .. Fe.. 
!ek demişler ona yedi kanburu var 
mış Feleğin. 

Felek Melek derken birden bire 
aklıma Burhan Felek gelmesin 
mi? Burhan eski mektep arkada
şımdır. Tanda çalışıyormuş. Şunu 
gidip bulayım. Vaziyeti.mi bir de 
ona anlatayım, dedim. İçime he 
men bir ferahlık doldu. Hiç bir şey 
bile olmasa, dert dökebilmek te 
bir ruh safasıdır, tesellidir. Ma
dem ki gitmeğe karar verdim, ne 
gün olsa giderim. O geceyi Karaca
ahmet mezarlığının bir kuytusun-

da geçirmeyi içim istedi. İster a, 
gönül bu. Büyükada palaslannda, 
Beyoğlu apartırnanlarında istiye
cek değil ya. Elbette Karacaahrnet 
kuytusunu istiyecek. Ben bir aca
yip mahlıikum. Gönlüm ne ister
se onu ister. Fakat ayaklarım nere
ye gitmek isterse oraya götürür. 
Kafam, gönlüm ve ayaklarım bir 
göydeye yapışık oldukları halde 
biribiriyle hiç geçinemezler. Gali
ba benim bu hayata düşüşümün 
sebeplerinden bellibaşlı da bu ü
çüzlü geçimsizlik olacak. 

Gide gide Karacaahmette yaşa
dığım ilk günlerdeki kovuğuma 
vardım. Burası üç iyri büyrü yo
lun birleştiği noktadan bir az içe
ride bir yerdi. Bu nokta zaten Ka
racaahmedin en tenha, insana kor
ku veren en feerik bir yerdir. 

O" gecelerden bir pek az 
mehtaplı geceydi. Geç vakit 

demim bitti. Canım çekiyor. Ne 
yapsam, ne etsem diye şöyle bir 
doğruldum. Üçyol ağzına geldim. 
İntizamsız bir ayak sesi, anlaşıl
maz bir mırıltı. Bir başkası olsa 
bunu muhakkak hortlak sanır. Fa
kat benim gibi erbabı olunca he
men biliverirken karşıdan zom sar 
hoşun biri geliyor. Şöyle bir bak· 
tım. Gelen ya ırgat, ya bir yük a
rabacısı.. Delikanlı.. Beni görün
ce durakladı. Yüksek sesle birta
kını sureler kekeleyip bana doğ
ru üfiemiye başladı. Ben öyle değ
me üfürükle ortadan kaybolur ta
kımından değildim. Korkma geç, 
demek maksadile işaret ettim. Büs 
bütün korktu. Duvara tutunarak 
sarhoş edasile yalvarmıya başladı: 

- Aman, evUya baba! Gözünü 
1:;0~'1UKıerun <>c-1n:ı,rnn. Pdhnr~ 

çarpma! Vallah billah şeytana uy
dum, bir daha içmem. Aman, ev
liya baba hazretleri! Hem hazret
lerinin hazretleri! Ermişliğine kur 
ban olayım beni çarpma! Sonra 
çarpık kalırım da hiçbir iş tuta
mam. 

Anlıyorsun, değil mi? Dinle! 
Bir zavallı delikanlının feci ha

lini düşün, bir benim komik vazi
yetimi! Gülsem veya adam gibi ko 
nuşsam delikanlı bu. Hem acar, 
hem kafası dumanlı. Düştüğü gü
lünç vaziyetten ayılacak, kızacak, 
oestilimi çıkaracak! 

Hazır, kolay tarafmd8Jl evli
ya olmuşken şu çocuğa bir 

sahici evliyalık edeyim, dedim. Kol 
!arımı havaya kaldırdım, kalın se
simi daha kalınlaştırarak esraren-

• giz bir ahenk vermiye çalıştım: 
- Ya, evlat! Ya, evlat! Ya, ev

lat! 
- Buyur! Emret ya evliya baba 

hazretleri! Kulun kurbanın olam! 
- Sen iyi bir zatı §erife benzi

yorsun. 
- Eksik olma babacığım. 
- Sen sus! Beni dinle! Sana dün 

yada da ahrette de şefaat etmekli
ğimi istersen nasihatlerimi tut! 

- Anam avradım olsun tuta -
nm evliya baba! 

- Sen sus! Beni dinle! Küfret
mek günahtır. Hiç kimseye küfret
me. Arada bir kendine hafüçe küf
redebilirsin; gönül cilasıdır. İçki 
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ı••ı_ı * SOLDAN SAGA: 
1 - Silmilklüböcek 

1 

2 - Etrafı ıu - Yarmı (fariıt) 

1 

3 - Vücudün kirini kabartmaya yarar 
- Hayallt 

4 - Renk - istek 
5 - Konuk - Nota 
6 - lstanbul naklıyat idarelerinden biri 

- Nota 
7 - Erkek adı - Sorgu edatı 
8 - Vaki - Ruh 
9 - Hısunlar 

10 - Ehli hayvan - Bir nevi seyrek ör 
rillü kumaı * YUKARDAN AŞAGI: 

1 - Bir nevi kömür sobası 
2 - Bayağılık 

3 - Li.kırdı - Yddırnn (arapça) 
4 - Sancak 
S - Bir malın dururken eksilmesi 
6 - Reklamlar 
7 - Dostlar. (farisi) Babanm yarısı 
8 - Şeref - Şeffaf madde 
9 - Baakm aarhoı 

10 - Bir nevi doğrama ağacı - ınılti 

çok içmiyeceksin. İçsen bile gayet 
az, bacakların sendelemiyecek ka-. 
dar içeceksin. İş tutup çalışacaksın. 
Kimsenin fenalığını söyleyip iste
miyeceksin. Hayatından memnun 
olac ın. 

Titreye . titreye cevap ver ı: 
- Başüstüne evliya baba efen

dimiz hazretleri! Dediklerini yapa
cağım. Azına izin verdiğin içkiyi 
ben hiç içmiyecğim. Nah, bak, ce
bimde dolu bir kırk dokuzluk şişe 
var. Onu da taşlara çarpıp, senin 
önünde kıracağım! 

l içime müthiş bir helec:an 
doldu. Bağırıyordum: 

- Sakın! Kırma! Mübarek ölü
ler diyarını anason kokutma! Du
varın üstüne koy, bırak! Evet, ora
ya. Sen gidince ben onu Kısıklı su 
yundan daha berrak eylerim! 

- Sana yann gece mum getire
ylın mi evliya babacığım? 

- Hayır, mum istemem. Benim 
nurum bana yeter. Fakat burada 
bir mezar komşum var ki sağlığın
da kaşar peyniri ile kavunu, taze 
ekmeği pek severmiş. Bir zaman
danberi hastalandı. Canı çekmiş. O-
na istediklerini getirirsen sevap o
lur da. 

- Canla başla evliya baba. 
- Bir de kırk dokuzluk şişe da-

ha getir. Onu da berrak su eyleyim 
de sevabın çüte olsun. 

- Doksan altılık getiririm evli
ya baba efendimiz! 

- Haydi bakayım, artık sağına 
soluna bakmadan doğru evine git. 

- Benim evim yok. Ben araba
mın, atlarmun bulunduğu ahırda 
yatarım. 

[Arkası 1'ar] 
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18/6/933 tarihine kadar emlak mukabilinde borç para alıp da 
henüz borcunu ödeyemiyenlere : 

Az faiz ahnmali ve uzun vadeye bağlamali gibi 
büyük kolayhklar gösterilmektedir. 

Şimdiye kadar müracaat etmemiş olanların bu kolaylıklardan 

istifade etmek üzere vakit kaybetmeden Sandığa bafvunnalarL 
. ,700) 

14 yaşlarında yıldız ................. . 

CAR MEN PADY 
tarafından idare olunan ve emsalinde yekta olan 

TAPYA-COLMAN 
KÜBA eğlence ve dans ORKESTRASI 

Her Aksam P A R K Otelinde 
parlak muvaffakıyetler kazanmaktadır. Gidin, dinleyin ... 

Bugün saat 17 ı ta matine 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 

Türkiye Milli 
Sigorta Anonim Şirketi 
Tasfiye Memurluğundan: 

• lstanbulda Galatada Bereketzade 
mahallesinde Voyvoda caddesinde es 
ki 12 yeni 3, 16 numaralı ve sağ ta
rafı Unyon hanı, S'ol tarafı Bahtiyar 
ham, arkası Kamanto sokağı ve önü 
Voyvoda caddesile mahdut ve tasfiye 
halinde TürkiyeMilli Sigorta Anonim 
Şirketinin malı olan (Türkiye Milli 
hanı) namile maruf gayri menkul Şir 
ketin tasfiyesi dolayısile açık artırma 
suretile satışa çıkanlmıştı. 

Muayyen günlerde müracaat eden 
taliplerin teklif eyledikleri bedel tas
fiye heyetince muvafık ve layik görül 
memiş ve bu sebeple gayri menkul 
yeniden açık artırma suretile satışa 
çıkarılmıştır. 

Geyri menkulün ön cephesi yedi ve 
Kamanto sokağına. bakan arka cep. 
hesi beş katlıdır. 

Birinci katta Voyvoda caddesine 
bakan bir oda ile birkaç odaya tefri
ki kabil büyük bir salon ve fayans 
kaplı musluk ve hela mevcuttur. 

.......................................................... Oda ve salonun duvarları kısmen 

M. M. V. Deniz Merkez Satına ima Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli 24000 lira olan bir adet Şalopanın imaline ait pa

zarlık münakasası 17 Şubat 938 çarşamba günü saat 14 de vekalet binasın
da müteşekkil komisyonumuzda yapılacaktır. 

İmal resmi ve şartnamesini görmek istiyenlerin her gün, münakasaya iş
tirak edeceklerin de mezkur gün ve saatte 1800 liralık teminat mektupla
n ve kanuni belgeleriyle komisyonumuza müracaatları. (708) 

Devlet DemiryoHarı · ve Limanları işletme U. idaresi, ilanları 
Ankara gan içindeki büfe, büvet, gazete satış yeri ve gazino binasının 

bundan evvelki ilin şeraiti dahilinde ve pazarlıkla kiraya verilmesi 
28/2/938 pazartesi gününe bırakılmıştır. Talep edilen·ı ehliyet, mali kud
ret, nüfus ve hüviyet cüzdanı vesaiki 23/2/938 akşamına kadar Ankarada 
2 inci işletme komisyonuna; Haydarpaşada 1 inci işletme müdürlüğüne 
verilmelidir. Şartnameler ayni makamlarca parasız olarak istiyenlere ve
rilecektir. (727) 

--------------------------·· lstanbul Komutanhğı 
llônları 

Gümüşsuyu hastanesi koğuşların

dan bir tanesinin girişlerinin pazar_ 
!ıkla tamiri ihalesi 7 /Şubat/938 pa
zartesi günü saat 15.30 da yapılacak 
tır. Muhammen keşif bedeli 356 lira 
99 kuruştur. llk teminatı 27 liradrr 
Şartnamesi her ~n öğle.den evvel ko 
~~ ır. ısteınnerüün ilk 

teminat makbuz veya mektuplarile 
beraber 2490 sayılı ka.mınun 2 •re 3. 
ncü maddelerinde yazılı vesikalarile 
ihale günü vakti muayyeninde Fuıdık 
lıda Komutanlık Satmalma Komis. 
yonuna gelmeleri. u685,, 

* İstanbul Komutanlığına bağlı kı-
taat hayvanatı için 600 ton yulafın 
kapalı zarfla ihalesi 25-şubat-938 
cuma günü sat 16 da yapılacaktır. 

Muhammen tutarı 34500 liradır. Dk 
teminatı 2588 liradır. Şartname.si her 
gün komisyonda öğleden evvel görü 

lebilir. isteklilerin ilk teminat mak~ 
buz veya mektupları ile 2490 sayılı 
kanunun 2. ve 3. cü maddelerinde ya 
zıı1ı vesikalarile beraber ihale günü i. 
hale saatinden en az bir saat evveline 
kadar teklif mektuplarını Fındıklıda 
Komutanlık Satmal.ma Komisyonuna 
vermeleri ''705,, 

• Istanbul Komutanlığına bağlı kı. 

taa.t ihtiyacı için 21000 lrilo sabunun 
ihalesi kapalı zarfla 28-şubat-938 
pazartesi gUnü sat 16 da yapılacak
tır. Muhammen kıymeti 5880 liradır. 
Dk teminatı 441 liradır. Şartnamesi 
her gün öğleden evvel komisyonda 
görülebilir. Isteklilerin ilk teminat 
makbuz veya mektuplan ile 2490 sa,
yılı kanunun 2. ve 3. cü maddelerin
de yazılı vesikalarile beraber ihaJe 
günü ihale saatinden en az bir saat 
evveline kadar teklif mektuplarını 

Fındıklıda Istanbul Komutanlık Satı. 

ERTESİ 
SAB1'H 
ZA~ITA 
MEMUA.. 
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TOPLANTILAR 

e DAVETLER e 
BUGUN: * Anadolu yakası Atlıspor k.lilbü, saat 

17 de Kadıköyündeki klüp salonunda bir 
çay verecektir, 

HAFTA İÇİNDE: 
~~"liiii_.... ............. -tbk 
merkezinde muallimler için aile bilgisi 
kursu açılacaktır. * Eminönü Halkevin!n salon orkestrası, 
mevsimin ikinci konserini yarın akşam sa
at 20 de merkez salonunda verecektir. * Profesör Hamit Nafiz, salı günü saat 
18,30 da Beyoğlu Halkevinde "Anadolunun 
Jeolojik teşekkülü,, mevzulu bir konfe
rans verecektir. 

Gülhane Müsamereleri 
Senenin dördüncü tıbbi müsameresi 

rontgen profesörü Şükrü Cangörün reisli· 
ğinde toplanmıştır. 

Bu müsamerede profesör Burhanettin Os 
man tarafından diyabet ve ipert!roidi, pro
fesör Abdülkadir Noyan tarafından Apar· 
tiküler romatizma, başasistan Dr. Vasfi Ye 
ner tarafından rontgenle tedavi edilmiş 

muhtell! yüz kanseri vakaları gösterilmiş, 
münakaşaya profesör Gn. Tevfik Sağlam, 
profesör Nüzhet Şakir, Prof. Şükrü Can
gör, profesör Burhanettin Osman, Profe
sör Nilzım Şakir, Profesör Burhanettin U
rus iştirak etmişlerdir. 

nalına Komisyonuna vermeleri. "707,, 

* Ihale günü talibi çıkmıyan 5500 ki 
lo pilavlık ve 4200 kilo çorbalık pirin 
cin pazarlıkla ihale.si 21-eubat-938 
pazartesi günü saat 16 da yapılacak
tır. Muhammen tutan ı5500 kilo pi
lavlık pirincin 1210 lira 4200 kilo çor 
baJık pirincin 840 liradır. llk teminat. 
ları mecmuu 154 liradır. Şartnamesi 
her gün öğleden evvel komisyonda gö 
rülebilir. isteklilerin ilk teminat mak 
buz veya mektupları ile 2490 sayılJ 
kanunun 2. ve 3. cü mruidelerinde ya 
zılı vesikalarile birlikte ihale günü 
vakti muayyeninde Fındıklıda Komu 
tanlık Satmalma Komisyonuna geL 
meleri. "706,, 

ağaç kaplama ile örtülüdür. Odanın 
seneliği 390 liraya kiradadır. Salon 
halen tasfiye heyeti tarafından işgal 
edilmektedir. 750 lira icara müteham 
mildir. 

!kinci katta 'beş ooa, iıki heli ve 
Kamanto sokağına çıkan kapı vardır. 
Seneliği 670 lira kiradadır. 

Uçüncü katta altı oda ve bir hela 
yı muhtevidir. Seneliği 790 liraya ki
radadır. 

Dördüncü kat beş oda ve bir hela 
yı muhtevidir. Bir kısmı seneliği 460 
liraya kiradadır. Diğer kısmı 500 1i.. 
raya icara mütehammildir. 

Beşinci kat altı oda ve bir heladan 
ibarettir. Senelik kirası 1000 liradır. 

Altıncı kat Voyvoda caddesine na 
zır bir tarasa ile dört oda, bir ara. 
Irk, bir hela.dan ibarettir. Tavan ara 
smı teşkil eden yedinci katta asansör 
makinesi bulunmaktadır. 

Birinci katta kfiln büyük mağaza 
seneliği 750 liraya kirada.dır. 

Satış şartnamesi 3-11-937 tari. 
hinden itibaren gayri menkulün biriıı 
ci katında kain tasfiye odasının ka
pısına asılmış bulunmaktadır. 

Gayri menkulü görmek ve gezmek 
istiyenler hergün kapıcı ve asansör. 
cüye ve saat 16 dan sonra orada bu 
lunan Tasfiye memurlarından birine 
müracaat edebilirler. 

Birinci açık artırma gayri menlru.. 
lün birinci katında kain tasfiye me
murlarmm odasında 1938 senesi mar 
tının onuncu gününe rastlıyan peı-
şembe günü saat 15 ile 17 arasında 
icra edilecektir. 

!kinci artırma 1938 senesi martının 
yirmi beşine rastlıya.n cuma günü ay 
ni mahalde ve ayni saatte icra edile. 
cektir. 

Gayri menkule takdir olunan kıy. 
met (45580, 63) kırk beş bin beş yüz 
seksen lira ve altmış üç kuruştur. 

Birinci artırmada mukadder kıy. 
metin yüzde yetmiş beşini tecavUz e
den ve tasfiye memurlarınca haddi 
layikinde görülen bir bedelle talip zu 
hur ettiği takdirde ihale yapılacak, 
aksi takdirde en yüksek bedel vere. 
nin mes'uliyeti baki kalmak üzere i. 
kinci artırma günü en çok artrra.nm 
uhdesine ihale olunacaktır. Satış pe
şindir. 

Artırmaya istirak edeceklerin gay 
ri menkule takdir edilen kıymetin yüz 
de yedi buçıuğu niBbetinde teminat 
akçesini veya bu miktar için milli bir 
bankanın teminat mektubunu daha 
evvel tasfiye memurlarına tevdi et
meleri icap eder. 
Birikm~ vergi, Belediye resimleri, 

vakıf icaresi ve Jiğer her nevi harç, 
ve resim ve mükellefiyetler müşteri
ye aittir. 

I 
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Dünyanın en mükemmel d·ş macunudur. 
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RADYOLARI .. 

• 

'urdda ittifak haline gelen bu kanaa i 
tesise n:çin ve nasal muvaffaf< o· d J? 

Çünkü "RADYOI..iN,, in terkibi ğı için mutcmndiyen taze· taze piyn-

• 
• ,. 

Eczanelerden 1 - 12 lik amba- -
lajlarını ısrarla arayınız. 

Taklitlerinden sakınınız. 
• 
il 

yüksek bir kimya şaheseridir. saya çıkar. ······-······ _ 
Çünkü bütün "RADYOLİN,. kul- Çünkü "RADYOL1N,. diğer mn- • 

cunlarn nazaran çok ucuzdur. A N N E L E R -
lnnanlann dişleri temiz, sağlam ve Art k b '' t" b ı d -. 

ı u un un ar an sonra 
güzeldir. "RADYOLİ:S,, kullanan on binlerce 

Çünkü "RADYOI...I. • .,... emsalsiz kişinin ne kadar haklı olduğunu an
rağbeti dolayısile hiç stok yapmadı- lamak kolaylaşır. 

.... .... . . . . . 

Nezle, Grip, Bronşitle Tekmil Ağrdarın 

Yegane ve En Kuvvetli ilacı ? 

Harareti süratle dütürür, 

Üf Ülmeden ileri gelen raha.t-

aılrkları önler, mideyi boz-

• 

s·liniz ki çocuk yalnız -
meme için ağlamaz. Çok iyi 

bilirsiniz ki: Çocuğu hırçın

latan sebeplerden birisi de 

ı • ,. 
apı• aralarının ter vesaire· il 
den pi,erek kızararak çocu- -
ğu rahatsız etmesidir. Bu • 
itibarla günde iki defa ço- 6 Lômbah 

cuğu 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

- T b·" = a 11 ses, 

ile pudralaymız. Ne adi tu
valet pudraları ve n~ de cok 
itina ile hazırlanmış pahalı 

pudralar 

D Modern şekilde kutular, 
Mucize sesli ve dinamik oparlör, • 

• Transformatörlü Antifeding tert•batı, 

Yüksek ayırma kabiliyeti. 

6 Lômbah 
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maz, kalbi yormaz, böbrek-
PERTEV 

ÇOCUK P-UDRASI 
;. EDISON MÜESSESESi : Beyoğlu, istiklal 

• 
• caddesi No. 54 • 

ıere zanmet vermez, 

GRIPlr 
Romatizma ve mafsal ağrıla-

rını durdurmakta kat'i tesiri 

haizdir. 

yerini tutamaz. Bu pudra 
bilhassa yavruların ciltlerini 
ve ifrazatı nazarı itibare 
alınarak yapılmıştır. 

,- Annelere müjde mm 

S. M. A. ge~di 
azla istek karşısında pıyasada 

.,.,.,,,."~'' luılmıyan büyük kutu 

S. M.A. 
net - net 450 G 
Amerikadan geldı 
Sayın çocuk dok
torlarımız ana sı 
tünün eşi olan v 

\ vt: u vıtaminlerini muhtev 
'ulunan S. M. A. yı annnler 
hemmiyetle tavsiye etmekte 
lırler Her eczanede bulunur 

T .Jclitlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla GRlPlN isteyiniz. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Tafsilat için: 
.,ı.,t-. o l{ 1nQ7 v .. mii"ı'l<"ı'l~f ... .................. ... 

~ ' ... . . .: 
MERMERTAŞ 

Türk Anonim Şirketi • ıı•ıııı•ıııı• 1111111aıı11•11ıı•ıı11•11111!1111 1111•1111 1111 il • -
• Bavrnmda valnız 

Mermertaş T. A . Şti. nin 1937 yılı 
• senelik adi umumi heyet toplantısı 
B 22/ 2 938 Salı günü saat 14 te sirke
= tin Unkapanı Zeyrek caddesi 65 nu
= maradaki yazıhanesinde yapılacak
= tır. Toplantıda hazır bulunmak isti
= yen zevat Ticaret Kanununun 371 in 
= ci maddesine tevfikan toplantı tari
• hinden bir hafta evvel hisselerini = makbuz mukabilinde şirket merke
B zine tevdi ve içtimaa gelmeleri ilan 
= olunur. 

a 
El KIZILAY GAZETESİ 

Cık c ktır .. ----------------a 

• ilanlarınızı vermekle hem kendinize ve hem de 
-. Kızılaya yardım etmiı olacaksınız. 

• Müracaat yeri : 

• lstanbulda, Postahane kar,ısında Kızılay satış hü• ..,su. 
11111 Tel: 22653 lstanbulda, Postahane arkasmda ilancılık Şir· 

8 ııaıııı•ııııaııııı t 'ceti. Tel: 20094 _ s. = Jllll•ıııı•ıııı•ıı 

• Müzakerat Ruznamesi : = 1 - 1937 hesap yılına ait idare 
• meclisi ve mürakıp raporunun okun-

• 
ması. 

2 - Bu yıla ait bilanço kar ve za
~-~~~~-~-~~~~-~~~~~·-~~-~~~ ı rar h~a~annın~~~wkabulüile 

N E R V • N idare meclisinin ibrası. 

1 3 - İdare meclisine aza seçilmesi. 
5 - Ticaret Kanununun 323 üncü 

S• . naddesine tevfıkan şirket namına ti 
ıillr a3rıları, asabi öksürükler, uykusuz· •nri ve hukuki muamelelerde bulun 

1 k b 
-nak tizere idare meclisi azasına ve 

u • aş ve yarım baş ağrısı, baş dönmesi; dare meclisi azasından birine mü-

b 1 k iür sıfatiyle tedviri umura salahiyet 
aygın 1 1 çarpıntı ve sinirden ileri gelen verilmesi. 

b •• t •• h f 1 kla • 6 - Hissedarlara olan borçlarının u un ra a sız 1 rı giderır. mevcut malların maliyet fiatından 
fazla bir fiatla devren satılması su
retiyle ödenmesine karar verilmesi. 

1111 1111 1111 1111 11111111111111•111111111111•1111111111~1111111111 1111 1111 nıı•ıııı•ıııı., 
LğSELER ALIM SAT:M KOMİSYONUNDAN: 

Gideceği yer Eşyanın cınsi Sandık 
mikdr...n 
Adet 

Takriben 
ağırlığı 

Kilogram 

B.Kilo 
tahmin B. 

K.r. Sa. 

Istanbu1 ve Fizik. Kimya ve ) 

Ilk Temınat 
Lira Kr. 

€ksilmen n yapılacağı 
gün ve saat 

Dçe!er.ne Biyoloji aletleri 383 22050 1 25 ) 436 25 7-2-1938 Pazartesi 
Diğer il ve Fizik. Kimya ve ) saat 16 da. 
Ilçelere Biyoloji aletleri 1340 82090 6 75 ) 

lstanbul, diğer il ve ilçe!erdekı lise. öğretmen okulu ve orta okullara gönderHecek o'an yukanda cins. mikıta. 
rı, ağırlığı. tahmin bedelı ve ilk tem n atı yazılı aletlerin yanında gösterilen gün ve saatte kapalı zarf usulile 
"'ksi!tmesi yapılacaktır. 

Eks·ltme Istanbul kü'tür direktörlüğü binası içinde liseler muhasebeciPğinde toplanan liseler alım. satım 
komısyonunda yapılacaktır. Isteklilerin ticaret odası vesikası.bu gibi nakil işleri yaptıklarına dair resmi daireler 
den almış oldukları belgeleri. ilk teminat makbuzuyle birlikte tekliften havi zarfla birlikte ayrıca bir zarf ıçın. 
ie kapalı o'arak belli giinde bellı saatten b r saat evveline kadar komısyon hn.~kanl•ğ-ına vermeleri. 
Şartnameyi görmek için liseler alım, satım komisyonu sekreterliğine müracaat edilmesi gereklidir. (384) 

-ÇAGUYAN'~a 
Me hur rakka!';e}er 

AMİRA CEMAL 
ve 

ZEYNEP ELSUDANI 

Solist Mualla 
ve arkadaşları 

YENİ VE ZENGİN PROGRAl'1 

Seanslar tam 21 buçukta başlar. 
Yerlerinizi evvelden temin edi
niz. N. D.-6 Şubat pazar günü 
gündüz yapılması mukarrer 
olan musiki müsameremiz 20-
2 - 938 Pazar gününe tehir 

edilmiştir. ----
Osmanlı Bankası 

1 LAN 
Kurban Bayramı müna~ebetile 

Osmanlı Bankasının Galata Merke
zile Yenicami ve Beyoğlu şubelerı 

Şubatın 11 inci Cuma. 12 inci Cu 
martesi ve 14 üncü Pazartesı günlerı 
kapalı bulunacaktır. 

KA 1'IP : Dördüncü Şube mUdUrü
nün 31/19738 numarasile tasd kli i. 

MEYVA TUZU 
EN noş VE TAZE MEVVAIİA 

RIN USARl·~LERINl>t;N iSTiHSAi 

EDIL~11!; l'ABll BiR Mf<~VVA Ti 

ZUDUlt. EmsaJsiı bir fen harlkaıoı 

oldu~undan tamamen taklld Mllehı 

mesi mümkün değildir. Hazmvuzlı~ 

mide yanmalarını, ekşllildertoı vı 

muanntd inkrbazlan a:lderir. Ağlz kı 

kusunu izale eder. Umumı h:ıyatn 

intizamsızlıklarmı en emin surrtt 

ıslah ve inslll)a ha~ at \'e canlılı 

bahşeder. 

INGILIZ KAl\'ZHH F:CZASESI 

BE\ UGLU • ISTANBUL 

kamcl tezkeremi kaybettim. Yeni~ni ••~~~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~•• 
alacağımdan hükmü yoktur. Bebek-1 
~B~~y~un~~8~mara~Af-ı========================== 

man :ebaasmdan lvo Pfafferoff ve Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Umumi Neşnyatı idare Eden: S. SAl.tM 
Valevıe. Gazetecilik ve N~rıyat Türk Ltmitet Şirketi. Basıldığı yer TAN Matbaası 


