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Manevra ar safalila beraber basladı 
' • 

• Atatürk, 
"1 

raıarı 

beraberlerindeki 
bizzat takip 

zevatla manev
buyuruyorlar 

Menderes-Söke ovasını 
beşte Sökeyi işgal 

tarıyarak ilerliyen motörlü 
ettil~r. Kırmızı kuvvetler 

mavi kuvvetler saat 
geri çekiliyorlar 

Kuşadası cephesinde ilerliyen mavi kuvvet
ler şiddetli mukavemete maruz kaldılar. 
Kırmızı kuvvetler toplanmağa çalışıyorlar .. 

Söke, 10 Birinteşrin ha- mak ıle diğer komutanlar da içındedır. 

•ıısi muhabirimiz bildiri- her iki cephede -;aziyeii Söke, 10 birinci Teşrin im ıısl 
~or: yakından tetkik etmekte- muhabirimizin telgrafı; 

Dün gece Sökegi şeref- dirler. Kuşadasının şimal sevahili 

~ 1 :t 

temasa geçerek, hedef tuttuk· 
lan sevkilceyiş noktalarına bir 
an evvel dara bilmek için şa · 
fakla beraber harekete geçti· 
ler. Arada bulunan Samsun 
dağını aşarak birleşmek üzere 
ilerlemeğe başladılar. 

Mavilerin Menderes mensa· 
hına çıkmış bulunan motörlü 
livası, Söke ovasını tarayarak 

Devamı 4 ucii rnlı~/f·d~ 

lendirİniş olan Atatürk, Piyadenin zehirli gazdan ile cenubunda Karine dalyanı 
"efakatindeki zevatla bir- muhafazası ve hava hücum- sahillerintlen çıkan ve mefruz 
likte bugün manevra mın· /arından korunması, motÖ· olarak donanmanın kuvvetli 
takasının muhtelif kıs,ml;: rize kuvvetlerin arızalı bir top ateşi himayesinde bu· 
"ırıdan harekatı bizzat ta· arazide çalışma muvaffa- lunan mavi kuvvetler, bugün 
kib bugurmağa başlamış- kıyet imkanları da manev- kırmızı tarafın Kuşadası ar· 
lardır. Mareşal Fevzi Çak- ramn asıl tetkik mevzuları kasındaki hazeri kuvvctlerile 

----------.. ··~M...--••~-··~·•~M~ ... -----------

Şild maçları 

üçok ve Ateşspor 
f'inale kaldılar 

----~~--------
Dünkü maçlarda Ateş 3-2 Yamanları, 

üçok ta 3.J Alsancağı yendıler 
.. Şild maçlarının dömi finali yapıldı. Maçlar, heyecanlı geç-

dun Alsancak sah::ısırıda kala- mnsine rağmen hakemlerin 
balık bir seyirci kitlesi önünde Oevanu 4 ncü sahifed" _ 

~ .... ~·-.... ~-------
A 1 ma oya-ita l ya 9 devJet 
konfeı·ansına gelmiyor 

••• 
Rusya,_Mongolistanda tahrikata başlamış. 
11-r--a-- J. 1 · - -···-···-=- ·--· ı w•u gc\-t::& .. CI'( 

lngiliz gazeteleri endişede 

Fransaııın hııdutlarJ aç
ması tavsiye ,ediliyor 

Fransada intihabat 

Halk cephesini teşkil 
eden partiler kazanı) or 

ispanya Cumhuriyetçileri 
Paris, . 11 ( Radyo ) - Al- h lriyetçi ispanyanın, biran 

tııanyanın, ltalya yolile gene- evvel takviye edilmesi lüzu· 
t~l Frankoya teknisiyen gön- mundan bahsetmekte ve Fran· 
~crmeğe ~önderm~ğe başladığı sanm, vakit kaybetmiyerek 
,_ber verılmektedır. hudutlarını açmasını tavsiye 

Londra, 11 ( Radyo ) eylemektedir. 
ald azeteti· cum· - Devamı 4 ncü aahi "ede -

---~····---İntihabatın neticesi bugün belli olacak. 
kabine, fevkalade bir ictima yaptı 

---·····--Bu sabahtan itiba 
ren işçilere günde 
sekiz saat çalışa-

caklardır. 
Bu sabah saat altıdan iti· 

baren bir numaralı iş kanunu 
emri hükümlerine dahil bulu· 
nan müesseselerde 48 saatlık 
iş haftasının tatbikine başlan· 
mıştır. Bu suretle bütün sana· 

yi müesseselerle emirnamenin 
tasrih ettiği iş yerlerindeki iş· 
çiler, günde sekiz saat çalı
şacaklardır. 

Bazı müesseselerinin işleri· 
nin müstaceliyetine binaen iş
çilerini üç saat fazla çalıştır· 
mak için tlktısat Vekaleti iş 
dairesi dördüncü bölge amir· 

- Devamı di>rdüncü :tahi ede-

Bir Çinli asker ailesile vedalaşırken 
Tokyo, 11 (Radyo) - Ja· golistanı tahrik etmeğe başla· 

J 
ponya erkanı harbiyei umu· dığını ve Mareşal Bloşerin, bu 
miye dairesi, Rusyanın, Mon· ( Devamı4 üncü sahifede ) 
,~-~r-rr-x~. -. - -x'""""'CCXX5T*T .... ••1c»l 

~ _____ _._,___..__ ~ (Ulusal Birlik)e göre 
Sosyalist partisi reisi ve dev- ... ~;;;:™.-_....._,._ -ooc:ıoc«: ......... -- -:x......,.:- ...... ;- -..x:- -- 0 

--
0~ 

let nazırı B. Leon Blum Nızam mı hakım, yok-
Paris, 11 (Radyo) - Frau- h • • t ? 

sa'nın 89 vilayetinde intihabat sa ıssıya mı . 
başlamıştır. Hükumet, 13 nam· ._ ... ______ _ 

zet göstermiştir. Alsancak pazarında bir belediye me. 
intihabat, bugün sona ere· k f [ 

cek ve neticeler, gece yarısın· morunun ey i muame esi 
dan sonra anlaşılacaktır. Halka kolaylık olsun diye ihdas edilen Pazarlarda ekseriya 

intihabat münasebetile Fran· öyle hadiseler oluyor ki, bunlara sebebiyet verenler hakkında 
sa'nın her tarafında büyük bir şikayet etmemek elden gelmiyor. 
hareket vardır. Dün; Alsancak Pazarında bu gibi muamelelerin bir örneğini 

Alınan haberler, her tarafta daha gördük ve doğrusu, çok müteessif olduk. 
halk cephesini teşkil eden hü- Belediye nizamı namına işlenen bu çirkin muamelenin mü· 
- · Deıxımı nciı ıahi tJd. -
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------------------------------------------------·----------------------------------------------------------------~~--- ~ .......... ------------------------
Anasını Ciör __ 
_ı_ı_Kızını Al 

Yazan: Sermet Muhtar No. 104 
- Abla, şimcik geçmişin· 

den, geleceğinden başlattıra· 
caksın o dinsiz, imansız herü
fün. Uzatma, iricanızı deyiver! 

- Bak bugünkü havanın 
güzelliğine. Böyle bir Cuma 
günü Çırpıcı çayırı kimbilir 
ne dolup dolup taşacak?. 

- "Bıyıklara el atarak:,, 
gısacası oraya mı isteğünüz 

var. Gidiyerorüz, kim garışa· 
cak olanın lrendünü de, ana· 
sını da, sinsilesini de eşekler 
tepsin. Bana Sivaslı lbraam 
demüşler. Bir Allahtan gayri 
ıeden gorkum yoktur. 

Eda: 
- Ömrün var olsun, Allah 

gençliğini bağışlasın lbrhhim 
ağacığıml ı savurur savurmaz, 
(halbuki arabacı başı hayda 
hayda kırk beşlik) mutbakta 
soluğu aldı. 

Her kimden çıkmış, her 
kim icad etmişse, o müşküllük 
kumkumasının boynu devril· 
sin, Eda, adeti gene yerine 
getirmeden olur mu? 

Ocağa gaz tenekesini koy· 
du. Su ılımağa kalmadan 
indirdi. Yıkandı; başına da iki 
sabun sürdü. 

Gene silecek sırtında, ayna 
önüne geçti. Kaş, göz, yüz 
tuvaletini yaptı. Leylaki fora· 
cesinin üst düğmelerini ilikle· 
medi. Yakasını mideye kadar 
fora ederek, iki yandan toplu 
iğne ile iğneledi. Şeffaf pa
pazı yaşmağın altından, penbe 

"-nü- e=Sılafarda-· -'H"afi~e, kah 

arabacı lbrahim ağanın ya· 
nmda, kah Cemalifer kalfaya, 
-kulakları ağır işittiği için
bağıra bağıra dil dökmede; 
bir taraftan da hazırlığında: 

- Kalfacığım, Abaza mısın, 
Şaprıh mı, Abzıh mı, Ubuh 
musun?. 

- Şapsıhım dadı hanımcı· 
A-ımf 

- Hay ömrüne bereket 
bende Şapsıhım kapım yol· 
daş. Sapsıh kısmı kahve falı· 
na düşkündür. f Çevir şu fin· 
canını, bir bakıvereyim kar
deŞI 

Cemalifer kalfaya gün doğ
muş. Fincanını ters çevirdi. 
Hafize de mavallara girişti: 

Kalfanıma yakında, pek ya· 
kında, nihayet bir haftaya 
kadar göğsü Osmaniye, Meci· 
diye nişanlı, Moskof, Girit 
muharebesi madalyalı, kolu 
çifte sırma şeritli, beli kılıçlı, 
genç, ergen bir sağ veya sol 
kolağasının kısmette göründü
ğünü, üç dört gün geçmeden 
sözün kesileceğini, bir aya 
varmadan nikahlarmın kıyıla
cağını tebşir ediyor, bir taraf
tan da giyinme kuşanmasına 
bakıyordu. 

Ağustosun 15 i yaz, 15 i 
kış derler. Ağustos ayı çıkınca 
lstanbul mesirelerinin başlıca· 
ları, F enerbahçe, Göksu, Sa
rıyer, Büyük ve Küçk Çamlıca 
artık in cin top oynuyor hale 
gelir. Yalınız Çırpıcı ile Vele· 
fendinin daha 15, 20 gün öm
rü vardır. 

Abdülvehhap paşa merhu· 
mun "Beuder,, markalı, altı 
camlı kupası, Çırpıcı çayırına 
varmıştı. 

Ortalık binbir ayak, iğne at· 

lbrahim ağa, arabayı kalaba· 
lığa yanaştırmamış, gerilerdeki 
söğüt aiaçlarının birinin altına 
çekmişti.. Fesi sol kaşına yıkık 
ayak ayak üstüne atmıştı. Bo· 
yuna içeridekilerle yarenlikte: 

- Hergele takımının ara· 
sına gatılmanın lüzumu yok. 
Bu yaşıma kadar fesümü, ira
hat irahat giydüm. iki taraftan 
gabartiya gelemem.. Bu sözü
mün nereye vardığını çakarsı· 
nız ya hanımlar . 

Hafize, bir (hımml) çektik
ten sonra Edayı dürttü: 

- Al, bir püsküllü bela 
da şimdi! 

ikisi de, saltanat arabaları· 
na zort çıkaran konak kupa· 
sının içindeler. Biribirlerine 
bakınmadalar .. 

Neye yaradı bu kadar kül· 
fet, zahmet? Burunlarından 
fitil fitil mi gelecek? 

Çırpıcı çayırı, inim inim in
lemede. Soğüt ağaçlarının altı 

insanla malamal. Hayvanlar 
salınmış. Kibarcalar, kahveci 

• iskemlelerinde; orta tabaka, 
kilimler üstüne yayılmışlar; 

alt tabaka, hasırlara, çayırlara 
serilmişler. 

Kalabalığın ekseriyeti, Siliv· 
rikapısı, Mevlanekapısı, Yedi
kule semtlerinden tabanvayla 
gelenler; zadü zahireyi sırtla· 
rındaki, ellerindeki torbalara, 
sepetlere, paketlere doldurup 
getirmiş olanlar .. 

lstanbul halkının her nü· 
--- -~ - -..l- V:-1-- ·--'-

kimler?. En kibarından en 
aşağı takımına kadar adam .. 
Paşa, beyfendi, bey, efendi 
aileleri.. Baş katipler, mümey
yizler, kalem ketebeleri .. Mek: 
tepliler, Harbiyeliler, Tıbbiye· 
liler, Bahriyeliler, Haddehane· 
liler, Demirhaneliler, Feshane· 
liler .. 

Esnafın çeşidi: Yorgancılar, 
sandıkçılar, Uzun çarşılılar, 
saraçlar, kavaflar, takunya· 
cılar .. 

Kemanlar, utlar, kanunlar 
taksimde, türküde... Zurnalar, 
çifte nareler, zili maşalı çifte 
tellide; kıpti kızları göbek at
mada... Bir tarafta direğin 
üstüne çıkmış olan ip cambazı, 
barbar bağırıyor: 

- Toplayalım parsamızı, 
şimdi kurbanı keseceğim!.. 

Öbür tarafta nargileli kö
çek, tepesinde nargile, mar· 
pucu havalandırarak fırıl fırıl 
dönmede: 

- Çalgıcı, Selanik ıslah
hane marşını daha çabuk vur 
ulan!. 

Daha öbür tarafta, ayaklı 
bando ama Rum, armoniğinin 
onune oturmuş; büğülüyü, 

kranteyi, flütl, çığırtmayı göğ· 
süne sıralamış; hepsini ağız 
kaydırmada .. Sırtında zilli da
vul, bir dirseğinde davulun 
tokmağı, ayağının altında tram
pete; (Cezayer) marşını çal
mada .. 

Hafize, durdu durdu dura
madı: 

- Bir suç, günah işledikse 
katlanalım; işlemedikse kim· 
den korkumuz var? Bu Sivaslı 
hödüğün emri altına mı kal
dık? Korkak karı, kalk; inip 
bir dolaşalım, ayak pıyasasına 
biz de katışalıml.. 

!Ertuğrul faciasının Annabella karşısı-
sebebi neydi? na c;ıkan deli 
Oşima kayalıklarında 

Casus Türk gemicileri 

''Süsleneceksin! tuvalet yapa
caksın,, diye bağrıyormuş_ 

nasıl boğuldular? Bizzat Annabella anlatıyor 
Peki bana inanmıyacaksınız? I Fakat gel gelelim sinema· 
Bir rop yaptırdım , onu 1 ya. Sinema öyle mi ya? Ora· Japon İmparatorunun am· 

cası lstanbula gelmiş oldu· 
ğundan iadei ziyarete lüzum 
hasıl olmuştu. Yalnız lmpara· 
tora hediye götürecek gemiyi 
intihap lazımdı. Bahriye Nazırı 
Hasan Hüsnü Paşa tahtadan 
yapılmış Ertuğrul fırkateyninin 
bu işe elverişli olduğunu bil
dirdi. 

Fırkateynin techizatı ikmal 
edilirken hediyeleri götürecek 
zatın da tayin edilmesi karar· 
laştı. Bu zatın lisan bilir ol· 
ması lazımdı. Bu da bulundu. 
Bahriye miralaylarından Os
man bey bu işi yapacak bir 
liyakatte idi. 

Bu esnada bahriye mekte· 
binden yeni çıkmış talebelerin 
de bilgilerinin arttırılması için 
fırkateyn ile gönderilmesi ka· 
rarlaştı. 

Her hazırlık ikmal edildiği 
vakit bazı itirazlar yükseldi. 
Bir kısım mütehassıslar Ertuğ· 
rulun Japon denizlerine taha· 
mmül edemiyeceğini iddia edi
yor, bir kısmı bu iddiayı, kor· 
kaklık diye tavsif ediyorlardı. 

Arkadi vapurunu tutan İz· 
zettinin meşhur çarkçıbaşısı 
lngiliz Harti de Ertuğrulun gi· 
demiyeceğini iddia edenler 
arasında idi. Bu cesur çarkçı 
~ •+nn.rnl nn I,.~.,.,,. "'", n aC11ı,;_..:e1 
olduğunu, yelkenleri ne kadar 
elverişli olursa olsun sekiz , 
dokuz milden fazla sür' at te
min edemiyeceğini iddia edi
yordu. 

Bahriye nazırı Bozcaadalı 
Hasan Hüsnü paşa ise kara· 
rını vermiş ve bu kararı tas· 
dik ettirmişti. Aksini iddia 
eden Harti Ertuğruldan çıka
rılarak idarei mahsusanın Ada
lara işleyen bir vapuruna çark· 
çıbaşı tayin edildi. Bundan 
sonra imalat komisyonuna Er
tuğrul bir daha tetkik ettiril· 
di. Verilen son rapor Ertuğ
rulun Japon ve Hint denizle
rine gidebilecek kabiliyette 
olduğu merkezinde idi. 

Ertuğrul 1270 tarihinde ya

ni Sivastopol harbı başlama· 

dan önce lstanbulda yapılmış 
34 sene sonra bir defa tamir 
görmüştü. Yalnız tamir e~na· 
sında llngilterede konulan ka
zanlara bakılmamıştı bile. 

iken, fırladılar arabadan. He
rif balta: 

- Nereye? Yerli yerinizde 
insanca oturun bel 

Hafize, cevabı dayadı: 
- Bize insan diye hitap 

ettin mi, etmedin mi? Sıkış· 
tık ayol; bir kenara gidelim 
de defi hacetimize bakalım 
Çatlayacak mıyız? 

Vezir zade Ekmel bey, ka· 
rısına bu derece aşık, bu de· 
rece deli divane. Bu cuma 
günü onun yakasına nasıl bı
raktığını akıl almıyor değil 
mi? 

Altı camlı kupa, kapıdan 
çıkar çıkmaz duramamıştı ko
nakta. Derhal kendi arabasını 
da hazırlatmış, çala kamçı fır· 

Yazan: NiYAZi 4.HME1' 

250 kadem uzunluiunda, 
50 kadem genişliğinde idi. 
Maimahreç tonası 2344, ma· 
kinesi 600 beygir kuvvetinde 
idi. 450 ton kömür alabili· 
yordu. Sekiz tane 15 santim
lik krup topu, beş tane 150 
milimetrelik amstrong topu, 
iki tane dört fontluk krup, 
2 tane 3 fontluk krup topu, 
bunlardan başka birkaç küçük 
topla bir tane torpito endaht 
kovanı, iki torpidosu, 200 
tüfeği, 40 rovelveri vardı. 

giyip ne çok yürüyebiliyorum, da bizim kendimize, kendi 
ne dans edebiliyorum, ne zevkimize göre değil, role göre 
sokağa çıkabiliyorum, ne de giyinmemiz lazım. 
oturuyorum. Bir film çevirmeğe hazırla· 

O halde niçin mi yaptırdım nırken beni en korkutan şeyin 
bu robu? tuva let ve giyinme olduğunu 

Bir filmde giymek için. söylersem pek mübalağa etmiş 
Hakikaten, filmde yaptırdı- olmam. 

ğımız elbiseleri başka bir za- Hakikaten, bir film çevir 
man giymemize imkan yoktur meğe başhyacağım zaman kar· 
bizim.. k k b" d k şıma or unç ır ev çı ar. 

Ben şehirde olduğum za- - Tuvalet yapacaksın! Yeni· 

japon denizine doğru 

Ertuğrul 1889 yılında (1305 

Temmuzun ikinci pazar günü) 

609 mürettebatiyle yola çıktı. 

Büyük bir merasimle İstan· 
buldan ayrılan 609 insan akı· 
betlerinden habersiz hiç gör· 
medikleri yerlere, yani meçhul 

man gayet sade elbise giye· ve süslü elbiseler giyeceksin 1 
rim. Mesela sokakta yünlü 

diye bağırır . 

bir ufka yol alıyorlardı. 

tayyör veya keten çeket etek-
lik... Evde de ekseriya sade 
bir ipekli rop veya yün örgü 
yelek. 

Hele gündüzleri hiç elmas 
takmam. Yalnız geceleri taka· 
rım, o da gayet az. 

Ayaklarının da topukları al-
çaktır. 

O zaman beni korku alır. 
Giyeceğim elbisenin beniı:n 
ho, uma gitmesi değil, filmin 
hoşuna gitmesi lazımdır. Bu 
takdirde arkanıza giydiğinit 
bir elbiseyi nasıl sevebilirsi· 
niz?. 

- 0et•amı 3 nCÜ ~ahifedP -

Aradan 16 gün geçti. Her· 
kes Ertuğrulu unutmak Üzreydi. 
Birgün lstanbulda heyecanlı 
bir haber dolaştı. Ertuğrul Sü· 
veyş kanalında karaya otur· 
muştu. Evet, Ertuğrul karaya 

ltaiyanın para ihtiyacı 
ispanyadaki gönüllülerini çekmek sure

tile ltalya bunu temin edebilecek 
oturmuştu. 

Kanal idaresinin yardımı ile 
kurtarılmış, sahile bağlanmış, 

fakat rüzgarın şiddeti ile dii· 
meni bodoslama kırılarak de· 
nİ7P rliic:miic: hirr.nlc .ArAmAIAr
dan sonra bulunmuş, fırkateyn 

lngiltereden yapılması muhtemel 
100 milyon Sterlinlik istikraz . 

ltalyanın şiddetle paraya ih· bazı şartlar ileri süreceğinı 
tiJTAr.1 nldnaımn :VAnm ln2'ilizce kaydediyor. 
The People gazetesi, Italyanın "Şimdiki halde ltalyanın 

havuza çekilerek tamir edilme
( Devamı4 üncü sahifede ) 

bu parayı lngiltereden alabi· para istikraz edebileceği ye· 
leceğini fakat lngi.terenin de gane piyasa Londradır. Lon· ---1---------------------- dradan da başvekilin ve ka· 

i daimi encümeninden: binenin tasdikine iktiran et· 

612 lira 19 kuruş açın tutarı Kemer caddesinde 237 sayılı 
fırın onarılması 15 gün müddetle açık eksiltmeye konuldu· 
gündan isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazır
lıyacakları teminatlarile müteahhitlik belgesile birlikte 18 Bi· 
rinciteşrin 937 pazartesi günü saat 11 de İl daimi encümenine 
başvurmaları. 3457 

Milli Emlak Müdürlüğünden: 3444 
S. No. Lira K. 

979 Tepecik yokuş s. 2 kapı 2/8 taj No.lı 61,12M. Arsa 42 79 

980 ,, ,, " 1 " 2 " " 55 " " 38 50 
981 " " " 1 " 212 " " 34 " " 23 80 
982 " " " 1 " 211 " " 66 " " 46 20 
983 " " " 1 " 2/3 " " 75 " " 52 20 
984 " " ,, 14.16 " 3/ 1 " " 140,50 " " 98 35 
985 " " ,, " " ,, 1 " " 55 " " 39 50 
986 " " ,, " " " 3 " " 55,87 " " 39 11 
987 " " " " " " 2/5 " " 43 " " 30 10 
988 ,, Arslanlar,, 14-16,, 16/4,, ,, 101,62 ., ,, 71 14 
989 ,, " ,, 14-16" 1612" " 74,91 " " 52 44 
990 ,, ,, ,, tan 3111,31/2 taj dar sokaktan 170 25 

11 No. taj alan 170,25 metre arsa. 
991 Tepecik Arslanlar S. tan 3113 Çoban s. dan 214 50 

20 ve 1. ci Arslanlardan 8 No. tajlı 214,50 
metre · arsa. 

993 Kahramanlar Selanik sokaktan 14 Mo. taj bah- 180 00 
çevan sokaktan No. 17 dükkan. 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri bedeli 2. ci tertib tas· 
fiye vesikası ile ödenmek üzere 15 gün müddetle açık arttır
maya konulmuştur. İhalesi 18-10-937 Pazartesi günü saat 15 
dedir. AlıcılarıP Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatları. 2 13 

·--Türk Hava Kurumu.-•• 

Büyük piyangosu 
6 ici keşide 11 Teşrinievel 1937 dedir 
Boyük ikramiye 200,000 liradır 

Bundan başka: 40,000, 25,000, 20,uuu i.5,000, 
10,000 liralık ikramiyelerle (200,000 ve 50,000 J 
liralık iki adet mükafat vardır. 

Ayrıca: (3,000) liradan başlıyarak (20) liraya kadar bü
yük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu 
zen in plandan istifade etmek için bir bilet almaktan çe· 

medikçe yabancıya istikrat 
yapılamaz. 

İngiltere hükumetinin böyle 
bir istikrazın aktine taraftar 
görünüp görünmiyeceği Mus· 
soliniye bağlıdır. 

İngiltere başvekili Çembpr· 
lain, istikraz akdine müsaade 
etmeğe hazır sa da, bazı şart· 
lar ileri sürüyor. . 

Bu şartların en mühimrl11• 

İspanyadan ftalyan gönülliile· 
rinin geri çekilmesidir ki, bil 
Mussoliniye hoşa gelmiyen 
bir tekliftir. 

Mussolini, böyle bir tedbir 
almağa yanaşmazsa kendisine 
asla borç verilmiyecektir. 

İngilterenin bu yoldaki nok· 
tai nazarı, İtalyanın geçenlerde 
lngiltere ve Fransadan aldığı 
müşterek notaya vereceği ce· 
vap üzerinde müessir olacak· 
tır. lngiltere ve Fransa b~ 

i . t 
nota ile, spanya meselesın 
açıkça görüşmek üzere Ital· 
yayı müzakereye davet etnıiş· 
lerdi .. 

Mussolininin, notaya cevaP 
verdiği esnada yapılacak gö· 
rüşmelere Almanyanm da gi~~ 
mesi icabettiğini söyliyecegı 
hiç şüphesizdir. Zira Hitle'• 
İngiltere, Fransa ve ltalyBY1 

yakın bir müttefik haline ge· 
tirecek olan ker hangi anlaf 
maya muarız olduğunu açıkç' 
bildirmiştir. 

Anlaşıldığına göre, fngilte~e 
ile Fransa yapılması düşünıı· 
len müzakerelere Almanyanıfl 
girmesine muhalif değildir· 

- r Uç devlet arasında bir 8 

laşma apılacağı yerde, ~ 



Sahife 3 (Uluaal Birlik) 11 Birinciteşrin ~37 

A 11ilahe11 a il DEUTSCHGE. mL.EVbA.H NT. E LINIEI o Iivier ve şü-1 --r-;' :va tel 1 i s per<:o l"l ___ _. ____ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;mmiiiiiiiiiiii~iiiiiiii~ 
lznıir ' Yüıı M, nsucatı -Baştnrufı 2 inci sahijede - l HAMBURG rekası Limited vapur acentc.ı.~ı 

Yapacağım tuvaletin de be- "THESSALIA" vapuru 6 Bi- f:~YAL NEERLANDAIS 

Tür~k Aı10(1inı Sirkcıi n~m. hoş~ma gitmesi şart ?e· rinciteşrinde bekleniyor. HAM- vapur acentaSI KUMPANYASI 
ğıldır. Fılmde bunun kendıne BURG BREMEN 1· 1 - "FAUNA" vapuru 16-10-37 • 
göre bir e:hemmiyeti vardır ~~ ıman a Birinci Kordon Rees binası ROTTERDAM AMSTER 
ve bu tuvaletin de filmde rından yuk çıkaracaktır. Tel. 2443 de ' . Halkapınar kumaş fabrikası 
istenildiği şekilde yapılması 
lazımdır. 

6 B DAM ve HAMBURG liman· "ARKADIA,. vapuru i- ELLERMAN LINES Mevsim dolagısi/e çıkarılan kumaşlar 

Tuvalet şüphesiz ki elbise· 
den daha müşkül bir şeydir 
ve bana, çarnaçar itaat ede-

rinciteşrinde bekleniyor, ROT- LONDRA HATTI 
TERDAM, HAMBURG ve 

ceğim emirler veren bu devin 
en kuvvetli bir sesle söylediği 
ayni zamanda, beni çok kor· 
kutan da budur: 

Ben saçımı yana ayırmak 
istiyorum, değil mi ya? Hayır! 
Olmaz! Sahne buna müsaade 
etmiyor. Neden? Çünkü mı· 

ğın o sahnede soldan gelme· 
si lazımdır. 

Eşık soldan gelince, benim 
sağ tarafa ayrılmış olan saçım 
görülmicektir. Sol tarafa ayır
sam ışığa büsbütün fena bir 
tesir veriyor. O halde saçımı 
ortadan ayıracağım. 

Bundan başka daha birçok 
müşküller var: 

Dudaklarımı belki ben ko
yu kırmızı bir renge boyamak 
istiyorum. Hayır, buna da 
müsaade yoktur: 

Kırmızı dudak boyası bu 
günkü tek renli filmlerde sim
siyah çıkıyor: 

Sanki dudağınıza kömür ka· 
rası sürmüşsünüz gibi. Onun 
için dudaklarımı açık turuncu 
boyamam lazım. Halbuki ben 
bunu pek sevmem. 

Yü7.üme süreceğim diğer 
pudra, krem gibi şeyler de 
bu gibi kaidelere tabidir. Beni 
bir kere esasen sevmediğim 
bu işkenceye katlanırken, o 
açık çehre ile görürseniz hiç 
beğenmezsiniz. Belki hakikaten 
bu garip tuvalet altında hiç 
güzel değilimdir. 

Fakat, ne yaparsınız: Sinema 
öyle istiyor .. 

Annabt•lla 

• Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 

BREMEN limanları için yük 
alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
"EXIRIA,, vapuru 28 Eylüle 

bekleniyor, NEVYORK için 
yük alacaktır. 

"EXAMELIA" vapuru 3 Bi
rinciteşrinde bekll.!niyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXECUTIVE" vapuru 10 
Birinciteşrinde bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXCHANGE,, vapuru 18 
Birinciteşrinde bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 

"CARLTON,, vapuru 22 Bi
rinciteşrinde bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXMINSTER" vapuru 28 

Birinciteşrinde bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 

THE EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

PiRE AKTARMASI SEYRi 
SEFERLER 

"EXETER" vapuru 8 Birin
citeşrinde PlREden BOSTON 
ve NF.VYORK için hareket 

edecektir. 
Seyahat müddeti: 

PIRE-BOSTON 16 gün 
PIRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR" vapuru 26 
Birinciteşrinde bekleniyor . 
KÔSTENCE, SULINA, GA
LA TZ ve GALA TZ aktar
ması TUNA limanları için 
yük alacaktır. 

Kamçıoğlu STE ROY ALE HONGROISE 
Cilt ve Tenasül hastalıklar DANUBE MARITIME 

ve elektrik tedavisi "DUNA" vapuru 18 Birin-
lzmir - Birinci beyler sokağı- citeşrinde bekleniyor, BELG-

Elhamra sineması arkasında RAD, NAVISAD, COMAR
NO, BUDAPEŞTE, BRATIS-

No. : 55 LA VA, VIY ANA ve LINZ 
Telefon: 3479 

için yük :alacaktır. 

-11111!!!!--~~m!!!!!!~iiiiii JOHNSTON W ARREN LINES 
Satılık Ev uMıTED - uvERPooL 

Gnzclyalı framva)' cad
desi l 027 numarah ev 
ımtıhktır. Taliplerin mez

kur eve milracaadarı ı 
' ilan olunur. 
~-, ............... ... 

"DROMORE" vapuru 10 
Birinciteşrinde bekleniyor . 
LIVERPOOL ve ANVERS 
limanlarından yük çıkaracak 
ve BURGAS, VARNA, KÔS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve IBRAIL limanları için yük 

"POLO" vapuru limanı· 

mızda olup 28 Eylüle kadar 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

"PHILOMEL,, vapuru 29 

Eylülden 8 Birinciteşrine kadar 
LONDRA için yük alacaktır. 

"LESBIAN,, vapuru 12 Bi· 
rinciteşrinde LONDRA ve 
HULL için yük alacaktır. 

LIVERPOOL HATTI 
"MARDINIAN,, vapuru 29 

Eylülden 6 Birinciteşrine ka· 
dar LIVERPOOL ve GLAS
GOW için yük alacaktır. 

BRISTOL: LEITH ve NEW-
GASTELE HATTI 

"JOHANNE" vapuru 28 
Eylüle kadar doğru BRISTOL 
için yük alacaktır. 

"ARABIAN PRINCE" va· 
puru 1 O Birinciteşrinde gele
cek LEITH ve NEWGASTELE 
için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği· 
şikliklerden mes'uliyet kabul 

edilmez. 

alacaktır. ---ARMEMENT DEPPE 
ANVERS 

"ESPANGNE" vapuru Ey
lül sonunda bekleniyor, AN
VERS için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDELHA VS
UNJE - OSLO 

"BAALBEK" motörü 27 Ey
lülde bekleniyor. DIEPPE, 
DÜNKERK ve NORVEÇ 
umum limanları için yük ala
caktır . 

"BAY ARD,, motörü 24 Bi
rinci teşrinde bekleniyor. DIEP-
PE DÜNKERKveNORVEÇ 
lim~nlarına hareket edecektir. 

ARMEMFNT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"MARITZA" vapuru 28 Bi
rinciteşride bekleniyor. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanlarına yük ala
caktır. 

ilanlardaki hareket tarihle
rile navlunlardaki değişiklik
lerde acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat için Bi
rinci Kordonda W. H. HENRY 
VAN DER ZEE Co. N. V. 
vapur acentalığına müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon No. 2007/2008 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 
1 bufun~ 1 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

larına yük alarak hareket ede
cektir. 

"DEUCALION" vapuru 26-
10·937 de ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAM
BURG limanlarına yük ala
rak hareket edecektir. 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birincı kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRi KANDEMiR 02-lu "HERMES" vapuru 27-10·37 

de BURGAS, V ARNA ve 
KÔSTENCE limanlanna yük I• 
alarak hareket edecektir. lzmirPamukMensucatı 
SVENSKA ORIENT LINEN 

"BARDALAND" motörü 16- Türk Anonim Şirketi 
10-957 de ROTTERDAM, Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halka.. .ırdadırr. 

HAMBURG, DANTZIG, GDY- •ı Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
NIA, DANiMARKA, ISVEÇ, Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
NORVEÇ ve BALTIK liman· imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu-
larına hareket edecektir. 

catına faiktır. 

2.;·1-~~~ı~~L~~ŞTERD~M~ Telefon No. 2211 ve 3067 
HAMBURG, GDYNIA, DANT- • k J • 
ZIG ve DANiMARKA, ISVEÇ Telgraf adresı: Bayra zmır 
ve BAL TIK limanlarına hare- • 
ket edecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"ALBA-JUL YA" vapuru 11-
10·937 de MALTA, CENO
V A, MARSIL YA ve ORAN 
limanlarına hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul ederler. 
ZEGLUGA POLKA S. A. 

"LEW ANT" motörü 2-11-37 
de ANVERS, GDYNIA ve 
DANTZIG limanlarına hareket 

'~r 

edecektir. 1 
lıanlardaki hareket tarihle-

rile navlunlardaki değişiklikler

den acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Doktor 
Ali Agih 

Daha fazla tafsilat ıçm Çocuk HastalıklMı 
ikinci Kordonda FRA TELLi mütehassısı 
S~ERCO va_Pur .ace~talığma 

1 
lkinciBeylerSokağı No. 68 

muracaat edılmesı rıca olu- Telefon 3452 
nur. ı 
Telefon: 4111/4142/4221/2663 

Tesiri tabii, e siz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbrekleı 1 



------ - -- --

Rus donanmasının 
yük geçid resmi 

bü- Y ugoslavyafla dtıhili vaziyet 

M tıbalifler bloku, bir hü---·--
Umumi harptenheri ilk defa olarak kônıetdarbesi bazırlaıııış 
Rus donanması Baltık denizinde ... ._. __ _ 

manevra yapmıştır 
Leningrad 11 ( Radyo ) -

Rus donanma.sı manevraları, 

Cumartesi günü sona ermiş 
ve manevralardan sonra büyük 
bir geçit resmi yapılmıştır. 

Rus donanması, umumi harp· 
ten sonra ilk defa olarak Bal· 

tık denizi açıklarında harp 

manevraları yapmıştır. 

Mareşal Voroşilof, manev-

ralarda gördüğü tekamülden 
dolayı bütün ordu komutanla· 
rına ve. donanmaya te~ekkür 
etmiştir. 

Şild · maçları 
/ Baştaraf ı 1 incisahif ede J 
idaresizliğinden zevksiz oldu. 
Futbol ajanlığı, bu gibi mü· 
him maçlar için kuvvetli ha· 
kemler intihap et!Ilesi lazım 
gelirken, birinci maçı B. Mus· 
tafanın, ikinci maçıda B. Fe
ridin idaresine tevdi etmişti. 

Maçlara Yamanlar - Ateş 
arasında başlandı. Onuncu 
dakikaya kadar hakim oynayan 
Ateş, Yamanlar kalesini sıkış
tırdı. Bundan sonra oyund2 

ne verilen penaltıdan Ateş 

ikinci golü yaptı. Fakat Ya
manlar, beş dakika sonra bu
na mukabele ettiler. 44 üncü 
dakikada İsmail bir fırsat ka
çırdı. Bu suretle oyun bera
bere bitti. Fakat dömi final 
maçı olduğundan yarım saat 
temdid edildi . Bu sırada ceza 
vuruşundan bir gol yapan 
ateş, oyunu 3-2 galip bitirdi. 

Üçok - Alsancak 
Bu maçı Üçok · Alsancak 

muvazene teessüs etti. 18 inci karşılaşması takip etti. Hakem 
dakikada Ateş sağ açığı boş bir oyunla maça başlıyan Üç-

ok, Alsancak kalesini bir müd 
kaleye atamadı. 30 zuncu da-

det sıkıştırdı. Sekizinci daki-
kikada ise Yamanlardan İs- kada kornere atılan topu Sa it 
mail firikikten mükemmel bir harikulade bir korner çekişle 
gnl yaptı. 37 inci dakikada gole tahvil etti. Top, hiç kim-
lımail topu kalecinin eline seye değmeden sağ zaviyeden 
vererek muhakkak bir gol ka- doğruca Alsaııcak kalesine 
çırdı. Bu arada Ateşte iki girdi. 21 inci dakikada Saim 
kornerden istifade edemedi. beraberliği temin etti. Faka.t 
Devre 1-0 bitti. 39 uncu dakikada da Mazhar, 

ikinci devre gene Ateşin Said'in bir blesesini gole çe· 
akınlarile başladı. 18 inci da- virmeğe muvaffak oldu ve devre 
kikada sağdan inkişaf eden 2-1 bitti . 
bir akınla ve kalecinin hatalı ikinci devrenin ilk kısmında 
çıkışı ile beraberlik sayısını adeta tek kale oymyan Alsan-
kaydetti. Bu golden sonra cak, 35 nci dakikada gevşedi. 
Yamanlar ovunu gene kendi Bu arada hakemin bariz bir 
lehine çevirmeğe muvafık oldu. penaltıyı da saymaması, oyun· 

22 inci dakikada İsmailin cuların maneviyatları üzerinde 
golle neticelenen şahsi bir tesirini gösterdi. 39 ncu daki-
akınını hakem ofsayd olarak kada Said frikikten bir gol 
kesti ve golü saymadı. 37 in- daha atarak takımını sahadan 
ci dakikada Yamanlar aleyhi· 3 - 1 galip çıkardı. 

-------~--~~ ....... ··-~~-~----~---
Manevralar şafaklaj Almanya, ltalya 9 

beraber başladı devlet konferansına 
-Buşıarafı 1 inci sahifede- gelmiyor 
Moralı istikametinden içeri 

Başı 1 nci sahifede 
doğru sarkmağa başladı. 

İş için mühim bir plan hazır· 
Kırmızı taraf, hazeri kuv-

lamağa başladığını iddia et. 
veti olan bir süvari ve dağ mektedir. 
alayını takviye suretile mavi- Londra, 11 (Radyo) _Tok-
lerin taarruzlarını durdı:.ırmağa yodan bildiriliyor: 
çalışlı. En fazla mukavemet, 

Japon kıtaatı 150 kilometre 
Kuşadası cephesinde ilerliyen 

bir saha üzerinde umumi bir 
dnşman koluna karşı göste· 
rildi. Fakat motörize edilmiş taarruza geçmek üzeredir. 
ve bindirilmiş kuvvetler bu Taarruzun, bu hafta içinde 
taarruzları kırarak ileri hare- başlıyacağı zannolunuyor. 

kata devam ettiler ve Sökeye bu dağ livasile alaya mütema· 
yaklaştılar. Akşam saat beşte diyen takviye kuvvetleri gön· 
Söke sukut· etti ve mavi kuv- dermektedir. 
vetlerin işgali altına geçti. Bu Bugün- yarın Balat ovasında 
vaziyet karşısında kırmızı kuv- büyük muharebeler olacağı 
vetlerinkine mukavemet göste- anlaşılmaktadır. Sökede birle-
rerek, muntazam geri çekil- şen mavi kuvvetlerin yarın 
meğe başladılar. sabah zırhlı otomobil, tank ve 

İki alaydan mürekkep olan bindirilmiş piyade ile motörize 
ve ağır makineli tüfeklerle, edilmiş kuvvetler hali11de tekrar 
ayni zamarrda toplarla müceh· ileri harekete geçeceği tahmin 
hez bulunan kırmızı kuvvetler ediliyor. 
düşmanın ilerleyişine mani ol· Cephe gerisinde seferberlik 
mağa çalışmaktadır. usullerinin htbikine başlanmış 
Aydında karargahı bulunan ve bu arada bütün nakil vası· 

kırmızı kuvvetler, tecemmü ha· talarından istifade imkanları-
reketini tamamlıyabilmek üzere na da ba vurulmaktadır. · 

Muhalifler ara~ındaki anlaşma, Hır-
vat meselesini halJedememiştiı· 
Belgrad, 10 (A.A) - Avale 

ajansı, muhalefet partileri ara· 

sında teşekkül eden blokun 

programı hakkında hükumet 

mahafilinin noktayı nazarını 

bildiren bir tebliğ neşretmiş· 

arasındaki anlaşma asla Hır· 
vat meselesini halletmemekte
dir. Muhalefetin üzerinde uyuş
tuğu program kat'ı ana yasa· 
nın tanzimine intizaren muvak
kat bir ana yasa tanzimi için 
hakiki bir hükumet darbesini 

tir. Bu tebliğe göre muhalifler tazammun eylemektedir. 
~~~--~----~~~ ... --~------~ 

Kraliçe Viktoryanın hey-
keli parçalandı. 

İntihabatı kazanan istiklal taraftarları, 
Allah - Abadda nümayişler yaptılar. 
Allah-Abad 11 (Radyo) - Son intihabatı kazanan istiklal 

taraftarları, dün büyiik parkta bir nümayiş yapmışlar ve nü
mayiş neticesinde, kraliçe Viktoryaoın heykelini parçalamış

lardır. 

-~----·-------------
Fran~a intihabatı 
- Başı 7 inci sahifede -
kumet Part.lerinin kazanmakta 
olduğunu bildirmektedir. 

Paris, 11 (Radyo)- Fransız 

kabinesi, evvelki gece fevkal
ade bir toplantı yapmış ve 
Italyanın, Üçler konferansı 
hakkındaki cevabi notasını tet
kik eylemiştir. 

lngi liz gazeteleri 

enişede 
Başıarafı 1 inci sahifede 

Santander, 11 (Radyo) -
ihtilalciler, lstorya cephesinde 
esaslı bir taarruza geçtiler. 
Istoryalılar, her ne kadar şid· 
detli bir mukavemet göster
mişlerse de, kanlı bir muha· 
rebe neticesinde ricata mecbur 

48 saathk iş haf
tası haşladı 

/Juşlıırn/ 1 Tl<:İ s11hifeıle 

liğine müracaatta bulunmuf' 

lardır. Bunların vaziyetleri 

bölge amirliğince tetkik ve 

ihtiyaçları sabit olanların ar

zuları is'af edilmiştir. Bu üç 
saat fazla çalışma müddeti 
için müessese sahipleri ışçıye 
yüzde 25-50 nisbetinde fazla 
ücret verecektir. 

olmuşlar ve harb sahasında 

üç bin maktul bırakmışlardır. 
General Frankoya mensub 

tayyareler, Leon cephesinde 
ÜfyÜz kilometre bir saha da· 
bilinde bombalar atmışlar ve 
bazı noktalarda aşağıdan uça· 
rak mitralyöz kullanmışlardır. 

Nizam mı hakim, yoksa hissiyat mı? 
-Başıara(ı birinci sahif'ede-

seb bibi, mutlak tecziye edilmelidir. Aksi takdirde, Belediye 
mefhumunun müteessir olmamasına imkan yoktur. Hadise şudur: 

Dün, Alsancak Pazarına gelen bir bay, biçare bir köylünün 
bir küfe içinde getirdiği tomatesi beğenerek köylüye 30 kuruş 
pey vermiş ve tomatesi biraz sonra çektirip alacağından, kim· 
seye satmamasını tenbih etmiştir. İşte size tas-tamam bir alış· 
veriş muamel~si ki, usul dairesinde yapılmıştır. Fakat, biraz 
sonra, tomatesi bağlıyan bayın zevcesi bayan Pazarda arzıen· 
dam ediyor ve köylünün karşısına geçerek, tomatesi beğenme· 
diğini ve zevcinin, pey olarak verdiği 30 kuruşun iadesini İs· 
tediğini söylüyor. Köylü, bu talep karşısında hayret ediyor ve 
verilen 30 kuruş peyi iadeden imtına gösteriyor. Bunnun üze
rine bir belediye memuru celbediliyor. Memur, vaziyeti anla
yınca, köylünün haklı olduğunu söylüyor ve pey olmak üzere 
verilen 30 kuruşun iadesi mümkün olmadığı gibi, pazarlık ne· 
ticesinde ve teamül dairesinde bağlanan bir malın, behemehal 
kaldırılması lazımgeldiğini bildiriyor. Ala, lakin bayan, memu· 
run bu sözlerini hiddetle reddediyor ve derhal koşup, başka 
bir belediye memuru getiriyor. İkinci memur, vaziyeti tetkike 
lüzum görmeden köylüye şu sözleri söylüyor: 

- Sen, şu 30 kuruşu geri verecek misin, vermiyecek mi
sin? Vermezsen, şimdi tomatesi ayağımın altına alarak çiğni
yeceğim ve sen de, bir daha bu pazara gelemezsin! 

Biçare köylü, iki belediye memuru arasında verilen ve bir
birini nakzeden iki karar karşısında mütehayyir kalıyor ve 
ikinci kararın arkasında bir de tehdit olduğu için, pey olarak 
aldığı 30 kuruşu, çarnaçar iade ediyor ve vakit geçtiği için 
tomatesi satamadan, derin bir teessür içinde alıp götürüyor. 

Bu muamele, nizam namına oluyor ve Pazarda bulunan biı 
yığın halk buna şahit oluyor, binaenaleyh, ne tekzibe ve ne 
de inkara mütehammildir. 

Belediyeni!'\ nazarıdikkatini ehemmiyetle celbeder, hissiyatla
rına göre hareket eden memurlara belediyede yer verilmeme
sini isteriz . 

11 Birinciteşrin 937 

Ertuğrul faciasını 
sebebi neydi? --
Oşima kayalıklarında 
Cesur Türk gemicileri 

nasıl boğuldular? 
( Baştara/ı 2 inci sahifede) ya;ım saat evvel iki mil git-
ğe başlanmıştı . miyen Ertuğrul, on bir mil 

Bu kaza, Ertuğrul ıçın bir süratle koşuyordu. 
ders olamaz mıydı? Belki. Fa- Mersada on gün bekledik. 
kat olmadı. Tamir bittikte~ Nehirden yukarı gitmedik.Nu· 
sonra yoluna tekrar devam ri beyi kömür ~için Pagoda 
etti . dedikleri Çin memleketine 

1889 yılında 7 Birinciteşrin- gönderdim. IÇin amiralı da 
de Aden'e, 10 Birinciteşrinde orada idi. Bir mektup yazdım. 
Kolonboya, 21 Birinciteşrinde Muavenet etmiş, beş gün zar-
Bombaya, 27 Birinciteşrinde fında bir Çin gambotuna rap-
Singapura hareket ettiği tel- ten iki yüz ton kö;nÜr getir-
graflarla lstanbul' a bildiriliyor di. 
idi. · Ertuğrul Japonyanm muhte· 

Fakat Ertuğrul Singapurda lif limanlarına uğradı. lmpa· 
kati bir tamire muhtaç bulun· rator, Osman paşayı kabul 
duğunu hissettirdi, tamirine etti. Türk bahriyelileri birçolc 
başlandı. merasimlerde bulundular ve 

Ertuğrul, her uğradlğı li· Ertuğrul üç ay japoİıyada kal· 
manda sonsuz bir alaka ile dıktan sonra Türkiyeye dö-
karşılanıyordu. Binlerce halk nerken 16 eylül 1889 yılında 
sahilleri dolduruyor, fırkateyni Kaşivozaki açıkların 540 ef· 
ziyaret için denizlere dökülü- ratla beraber mahvoldu. Fır-

yorlardı. kateyn 15 eylül güzel bir ha· 
Ertuğrul, her yerde tamir va ile hareket etmişti. Fakat 

görerek bin bir ~tehlike atlat- salı günü öğle üzeri rüzgar 
tıktan sonra Japonyaya vardı büyümeğe başladı. Gec~ şid-
bu geminin macerası başlı ba- dctli bir fırtına başlamıştı. 
şına bir tarih ve bir kitaptır. Yelkenler indiı ildi, granda 

Fırkateyn kumandanının gön· direği ıskaçası ı dan çökmüş, 

derdiği bir mektuptan bir gemi müthiş s •ırette sarsılı· 
parça alıyoruz. Bu kısım za- yordu. B.r aralık muhtelif tah· 
va Ilı Ertuğrul un nasıl mücade- ta parçalarının kırılmak ta ol· 
le ettiği hakkında bir fikir duğu görüldü. 
vermeğe kafidir: Biraz sonra kömürlüklerden 

Ertuğrul on iki yılda sular girmeğe başlamıştı. Kap 
"Formozayı geçipte Naga· karanlık, kqrkunç gece, teh· 

sakiye yol verdikten sonra likeyi büsbütün arttırıyordu. 
hava acaipleşti. Bir gece idi ki Saatler ieçiyor ve efrat 
esen rüzgar takarrür edinceye mütemadiyen su boşaltıyor, 
kadar köprü üzerinde idim. bir saniye durmadan müca· 
Ancak saat sekizde iskele baş dele ediyordu.. Sığınacak iki 
omuzluğundan karayelde ka· yer vardı. Biri geminin ayrıl· 
rar kıldı, yan yelkenlerini dığı Yokohama, diğeri varı-
yaptırarak a~ağı indim. Ales· lacak olan Kobi limanı! 
sabah havanın fenalaştığı ve 
gemının sökmediği haberi 
geldi. Yukarı çıktığım vakit 
etrafı pek fena buldum. Koca 
Ertuğrul başından esen rüz· 
garı sevmiyordu. Biraz daha 

devam ettik ise de alaiı:n fena· 

laştı. Kömür hesabımız uy· 
madı. Çinin F oço tersanesi 
olan Men nehri ağzındaki 
mersaya kırk mil mesafede 
idik. Oraya boçaladık. Aka
binde rüzgar öyle tcpdirdi ki 

ltalyanın para 
ihtiyacı 

(Baş tarafı 2 inci sahifede) 
devlet arasında bir anlaşma 

yapılması daha ziyade tercih 
ediliyor. 

Ancak şu şartla: 

Konuşmalar, tamamen is
panya meselesine münhasır 

kalacaktır. Ve diğer Avrupa 
meseleleri, bu konuşmalarda 

asla mevzuu bahs edilmiye· 
cektir. 

Italya, Akdeniz kontrolüna 
dahil olduktan sonra, Musso
lininin ispanyadaki gönüllüle-: 
rini geri çekerek vaziyeti ko· 
laylaştırmasına yol açılmış 
demektir. 

İtalya arzu edildiği şekilde 
hareket ederse, lngiltereden 
yüz milyon islerlin kadar bir 
istikraz yapabilecektir. 

Sanıldığına göre, vadedilen 
bu para, İtalyayı yola getir· 
mek için her şeyden daha 
çok işe yarayacaktır. 

Her ikisi ayni mesafede bu· 
lunduğundan ilerideki limana 
varmak münasip görülmüştü. 

Salı iÜnÜ başlıyan fırtına Çar
şamba ve Perşembe günleri 
de devam etti. 3 gün yılma
dan, yorulmadan mücadele 
eden efrada, eski Ertuirul iha· 
net etti. Çünkü o mukavemet 
etmiyor vaya edemiyordu. Su· 
lar külhana çıkmış, makine 
dairesi göl haline gelmiş, bu 
suretle tayfanın ümihizliği 
başlamıştı . 

Tam bu esnada Oşima bur· 
nunun feneri gözüktü Fakat 
gemi içinde bulunanların em

rinden çıkmış, korkunç dal· 
gaların bir oyuncağı halinde 
sürükleniyordu . 

Sürüklendi , mütemadiyen 
sürüklendi "ve müthiş bir gü
rültü herşeyi sona erdirdi. Er· 

tuğrul, bütün sür' atile Oşima 

kayalıklarına çarpmıştı. 

Yaı dıma gelenler ancak 69 
kişi kurtarabildiler. 

Bugün Oşima burnunun Ö· 

nünden geçen bütün gemiler, 
orada büyük bir abidenin yük· 
selmekte olduğunu görürler. 

Son defa Türkiye hükılme· 

tinin Tokyo büyük elçisi Hüs
rev Gerede'nin aracılığı ve 
Vakayama ilinin koruması ile 
tamir edilen Ertuğrul şehitleri 
abidesi oradan her geçene, 
Türk denizcisinin çok geri va· 
sıtalarla bile olsa eşsiz bir ce· 
saret sahibi ~lduiunu isbat 
edecektir. N. A. 


