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''Nanliin,, Boşaltıldı i BUYUK SEF ANKARADA · 
_Atatürk, Seyahatlerini. 
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Bir Milyon· Çinli, Şehri 

Bırakarak Yağmur 

Altında Hicrete Başladı 
Harici 
Siyasetimizin 
idea~leri 

J\lunet Emin YALMAN 

M ü~~hte, ~iman Dev!~t Re
"ıaı 8. Hıtlerle lnıtlız na. 

zırlarmdan Lord Halif ax ara
amda bir mülikat olmut ve bu 
müli.kat dünyanın her tarafında 
en büyük bir alika ile karJılan
Dllfhr. 

Bu mühim temuı, türlü türlü 
auretlerle tefıir edenler olmut
tur. İngilterenin tetebbüıü ele 
alarak Almanya ile konutmıya 
taJip olmumı; İngilizlerin açık 
diplomuiden vazgeçtiklerine ve 
gizli pazarlık diplomuiıi usul
lerine haf vurmak ihtiyacını duy
duklarına bir delil ıayanlar da 
görülmüttür. 

Suçov da Japonlarda 
Çin Umumi Zayiatının 500 Bini 
Geçtiği Haber Veriliyor, Japon 

Zayiatı da 60 Bini Bulmu~ 

: .. , I 
~ 

- ~kta !"'. ~~· Mr te1lkkiye 
Bir sfya.st mW&katm sokak o~n- uıu.u unuuc vvı •• o~ı&uı -8":1 Çln tchnnin 
da yapdmaaqu kiınae bekliyemez. harap ~r•ı 

Hele Münib m'ıllikatı, muayyen ve Nevyork, 20 (TAN) - Japon kuv- Japon koludur. Bu kol, şehre yaklaş 
kati ~ararJara varmayı temin ede- vetleri, bugün yeıU bir muvaffakıyet tığı zaman Çinliler, onun JapQnlardan 
cek bır konuşma da· değildir. An- kazanmışlar ve Suçov şehrini alınış- kaçan bir Çin kıtası olduğunu san -
cak b~langıç yol.u~~a. bir. temas- !ardır. Nankin maha.fili de hadiseyı mışlar, ve mukavemette bulunmamış 
tır. lki taraf birıbırının nıyetlerini teyit etmektedir. Hadise, Japonların !ardır. Bunun üzerine karşı taraf ko
yoklıyaca~ ~e bu.nlan biribirine uy- silratle ilerlodilderini gösteriyor. !aylıkla yüklenmek imkanını bulmuş 
aurmak ıçın müzakerelere giriş- Alınan malfımata göre, Suçov'u ve Japon külli kuvvetleri yardıma 
mekte fayda olup olmadığına karar zapta muvaffak olanlar, küçük bir koşmuştur. (Arkası 8 incide) 
verecektir. Zaten Ingiliz haricl siya- ===========:::=============== 
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Bitirerek Dün Gece 
·.Ankara ya· Avdet Ettiler 

Ankara, 20 (A.A) - Reisicümhur Atatürk, ma
iyetlerinde Baş,·ekll Ceıaı Bayar, Dahiliye Vekili 
ve Parti Genel Sekreteri Şükrü Kaya, Nafıa Veki
li Ali Çetinkaya \'e diğer mutat ze\•at olduğu halde 
memleket içinde yapmış oldukla.rı seyahatten bu gn
ce hususi trenle saat 23,80 da Ankaraya. avdet et
mişler ve ishuıyooda kendilerini karşıhyanlara ilti
fatta bulunduktan sonra otomobillerine binerek 
Ç&11kayaya çıkmı5lardır. 

KonyaJan geçerlerken 
Konya, 20 (A.A) - ReisicUmhur Atatürk, bu 

sabah 5.40 da Konyadan geçtiler. Habersizllğe ,·e 
sa.balım çok erken saatine rağmen kalabalık bir 
halk kütlesi 18tasyooda toplanm.ıı; n merasim hazır
lığı ya.pdmıştı. Fa.kat Onder uykuda olduğundan 
görülemedi, seliınl&ndı. 

Afyondaki tetkikler 
Afyon, 20 (A.A) - Atatürk, refakat ,.e maiye

tindeki zevatla birlikte saat ıs te Afyonu şereflen-

dinliler. Güzergihta ve istasyonlarda selamlanan 
\'e alkışla.nan Atamk, Afyonda trenJerindeo ine
rek, ValJ, Komutan, \'e diğer karşıl,ayıcılann elle
rini sıkmışlar, kendilerini selimJıyan askerin, izci 
\'e mekteplilerbı önünden geçerek iltifatta bul1111-
mu.5lardır. 

Atatürk otomobtı iJe istasyondan şehre inmişler 
\"e doğruca belediyeye gelerek belediye parkmı gez
mişler ve anıtı t.etkik ettik:ıen sonra bir müddet be
lediyede kalmışlardır. 

Atatürk belediyeden sonra şehrin üç kilometre 
haricindeki asri mezarlığa gitmişler, buradan doğ
ru \'ali konağına gelmişlerdir. Müteakıben istas
yona a\'det buyuran Büyük Şef, Ankaraya müte
,·ecclhen saat 14 te Afyondan mtifa.reka.t buyur
muşlardır. 

Atatürk geliş \"e gidişlerinde oo kun tezahürat ve 
alkışlarla karşıla.adılar ~·e top atılmak suretiyle se
lamlandılar. 

ltalya Hariciye 
Nazırının 

Ankara Seyahati 

" Denizbank " Proiesinde Değişiklik 

Akay idaresini 
Y llbaşından Sonra 
Belediye işletecek 

1taly. Hariciye Nazın Kont Ciyano 
nun Ankarayı ne zaman ziyaret ede
,.egı me5elet1ı a.laka uyandırmakta de 
vam ediyor. Vakit vaJrlt Avrupa ga
zetelerinde bu ziyaret hakkmda mu
ayyen bir tarih gösterecek yolda ya-
zılar çıkıyor. Son günlerde de ecnebi Haber aldığımıza göre, Akay idare rUşülmUş ve denizbanka ilhakından 
ajanslar, buradaki muhabirlerinden, sinin belediyeye devredilmesi kati su vazgeçilerek projeden çıkarılmıştır. 
ziyaretin ne zaman olacağına dair ma rette kararla.şmıştır. Büyük Şefin Bu işe ait resmt muamelenin yakın 
ıtımat istemişlerdir. son nutuklarındaki belediyelere mü - da bitirileceği ve devir muamelesinin 

Bizim tahkikatnnıza göre, İtalya hlın vazifeler tevcih eden direktifle d 
1s b senebaşm an evvel yapılacagıw an}suıd Hariciye Nazınnın Ankarayı ziyaret rinden ilham alınarak Akayın ta ul -:r 

· · beled" · ida · vaf k ··nı··ı maktadır. Belediye, yeni ialetmeyı" bu. ederek Hancıye Nazırımızın ziyareti ıyesınce resı mu ı go " 
ıetinin gizli kapaklı hiçbir tarafı yok 
tur. Avam Kamarasmrn müzakerele
rinde, bu siyasetin her noktasına gU
nü gUnilne dokunulmaktadır. 

ni iade etmesi iki taraf arasında müştilr. günkü teşkilat kadrosu ile aynen de-

A 1 a T • t 1 t• 1 {Arkası 8 incide) Akaym da diğer deniz müesseseleri vir alacak ve devam ettirecektir. many 1 emına s ıyor. gıken"bi' dı"kentıs"izabtaneknacu··dmeerun~ın t_asdaur .. lnanAnmıkşa-- Akay müdürü Cemil, yarın akşB111 
I• ş şuradadır: A vrupada bir has

talık var. Memleketin rahatım, 
mniyetini, inkişafını tehdit ediyor. 
Bugüne kadar bunun zahiri arazını 
tedavi ile uğraşıldı. Meseli. ispanya 
i§i bu yolda irazdı. Açık bir surette 
görüldü ki hastalığın kaynağı devam 
ettikçe arazı tedaviye çalışmakta hiç
bir fayda yoktur. 

Hastalığı ele almakta iki yol vardı: 
Biri, 'kafaları biribirine az çok uyan
ların bir barış cephesi kurmaları ve 
bunun haricinde kalanları düşman bir 
cephe saymaları •.. 

Bunu istiyenler vardır. His bakı
mmdan böyle bir gidişin cazip taraf
ları da eksik değildir. Fakat yol her
kes için tehlikelidir. Çünkü dünyada 
iki taraf bulununca zıddiyetler artar. 
Kin ve taasup gözleri bağlar. En kü
çük bir hadiseden anlaşmamazlrklar 
çıkabilir. Defalarla misalleriıtl gör -
dUk ki böyle bir gidiş dilnya sulbü 
için sok tehlikeli olabilir. 

Bunun haricinde kalan gidiş, sisle
ri dağıtma, karşı karşıya konuşma 
\te anlaşma yoludur. Böyle bir yolda 
Yürümeyi milmkün kılmak için de ha
diseleri olduğu gibi gören, ona göre 
açık gözle istikamet tutan bir siya
•ete ihtiyaç varclır. 

İftiharla iddia edebiliriz ki Tür-
kiyenin harici siyaseti, bu yol

da bir gidiş için en milkemmel örnek
tir. Bunu kendimize ait birşeyi be
i~nnıek hissiyle söylemiyoruz. Açık 
goııe dUnya işlerine bakan her gözün 
\taracağı kanaat budur. . 
. AtatUrkUn açılış nut~nda harici

aıyasete dair söylenen DJZler dikkat
le 0kunmıya, defalarca okuıbıaıxa .cQ. 
fer. Burada dünyayı ~ k~u-

(A~ 8 llielcıe) .. 

bu iş için Ankaraya giderek vekaletle 

on raya avet •. ı Hatıraları Bunları önlemek için 
Son Görüşmeler, lngiliz • Alman 
Noktai Nazarlarının Telif Edilebi· 
leceği Ümitlerini Kuvvetlendirmiş 

1 

.,,/~tere Hariciye Nazın 
~.,,~ B. Eden .... ' . 

v:; 
, 

Berlin, 20 (TAN) - fugiliz Nazın 
Lord Halifax bugün Berline gelmiş 
ve Berlin civarmdaki Karin Hall'de 
General Göring ile refikasını ziyaret 
ederek öğle yemeğini General ile be
raber yemiş ve uzun siyasi milla
katta bulunmuştur. Akşam, lngilte
re sefaretinde muhteşem bir ziyafet 
verilmiş ve ziyafette Alman ricalinin 
çoğu hazır bulunmuştur. Mareşal 
Blomberg ile doktor Şaht ta ziya
fette bulunuyorlardı. 
. ~ord Halifax, bugün Almanya Ha 

ncıye Nazırı Fon Neurath'ı Londra
yı gayriresmi surette ziyarete davet 
etmiştir. Anlaşılan davet kabul olun 
muş, fakat ziyaretin ne zaman vuku 
bulacağı terpit edilmemiştir. Fon 
Neurath, geçen Haziranda Londrayı 
ziyaret edecekti." Fakat, meçhul bir 
t~htelbahirin Alman zırhlısı "Liyip
zıg,, e tecavUz etmesi hadisesi mey
dana çıkınca, Fon Neurath'ın o sı
rada memleketten aynlmıyacağı teb 
liğ edilmişti . 

Burada hüküm süren kanaate gö
re, Bitler - Hallfax mWakatı resmt 
bir mahiyet alacak dereceye ~imiş· 

(Arkaa 8 incide) 

Bugün, ikinci 
Sayfamızda 

B. Ali Haydarın matbaa

mıula çekilen .an reımi 

Mithat Paşanın oğlu Ali 
Haydar Mlthatm gaz.etemiz 
için hazırladığı siyasi hatı
ra.Iıuı, bugünden itiba.roo 
neşre başladrk. · 

Okuyucular, bu hatıralan, 
başından sonuna kadar bü
yük bir zevk ve heyecaa için
de ta.kip edeukler, istibdat 
ve Meşrutiyet devirlerinin iç 
yüzünü tanıyacaklardır, LOt
fetı ikinci sayfamızı açınız. 

dün otopsi yapıldı 
Ölümün Eski Bir Zatürree iltihabından 
ileri Geldiği Anlaşıbyor, Cenaze, Kral 
Ailesine Mahsus Merasimle Kaldırdcll 

Otopıi için cenazenin bulunduğu eve 

davet edilen doktorlarımız 
Mısırlı Prens Ahmet Seyfettin in 

cenazesi, dün öğleden sonra mera
simle kaldırılmıştır. 

Cenaze, saat 15,30 da Bomontide 
Feridun {Paşa) konağından alınmış 

ve Teşvikiye camünde namazı ln1m
dıktan sonra, Feriköy mezarlığında 
hazırlanan hususi ma~beresine tev
di edilmi§ti.r. Cenazede. Kral ailesine 

(Arkası inı-ide) 
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iynset sahn ıden çoh-tnn 
!:Cklldiru. Y ~ım ilerledi. 

llayntta kundi h mın ait hlçbir 
emellın y ·tor. Siyasi hatıraları
mı ~ on bir \'uzife diye ne~
rcdiyorum. 

.Bütiın ömrüm siya i hildisele
rln ortasında geçti. .Fa.kat hiçbir 
zama.n resmi bir ,me\'ki işgal et
ınodlnı. Tn.<jıdığun l:.tm, daima doğ 
ruya sadık kalma~ ı emrediyordu. 
Abdülhamit de\Ti beni tabii bir 
d~rnt4-ı t'.J dı. l\leşr:utı~ etin ikin
ci <lcfa UUıı:ıında idarenin başında 
lıulunruılar da. bn.ua bir form em-
11iyct ve te\'ecciih bağhyamadJlar. 

Hadiseleri çok yakından gör
diim, fakat dalına bitaraf bir se
l irci gözü ile ... Anlatacağım hah
rıılarm, geçmiş iki devre ait bilgi
) e bir !)C,) lcr k fucağını, bu itibar
la limit ediyorum. lı..limdc şimdiye 
J,ac ar gizli kalmış bir ta:rum \'esi
J,alar ve notlar da vnrdrr ki, bun-
1 rı umum'.!. cle\•1r ve teslim etmek 
\·nzifo.mdir. 

içinde ya .adığım iki geçmiş dev 
:rin etraflı bil' tarihLnı .) azmak id
öin rndn de"illrn. Sadece kendi 
gördüklerimi ve geçirdiklerimi 
nnfatncai;'lnı \'e bunln.ra clbne ge
çen l'eısfünları ilave edeceğim. 

l~n c ur Tiırk \a:tanperverleri
ııin en uzak riiyaları bugün haki
} at ulınu .. tur. Olmedcm bunu ken-
dl gözümle giirU.) orum ve bahar 
ının ruhunu hosnut biliyor.um. 

iftliı':-imde, diin~ ~an yan çekil
miş bir h ide ya.<ıarlten şunu dü
suniiyorum ki, ahsi emel ,.e hırs
lardan u1Ji!<, \•ntaıni müca,lelelerle 
ger:en bir ömür Jçin bwıd:uı tatlı 
hir st>ıı olamaz. 

umi 1289 (Efrenci 1872) se-
nesinde Istanbulda doğdum. 

B bamın ilk sadareti zamanına dil 
şüyordu. Ben doğmadan Bağdat 
n kıbl, benim için (Ali Haydar) a
dını tekl f etmişti. Babam da ba
na bu ismi verdi. 

En eski hatıram, Abdülhamit ta
rafından annemle beraber saraya 
d n t edılmemlzdir. Ben o zaman 
dört yaşında idim. A bdUlhamit ye
ni tahta geçmişti. Sarayda gör -
dliklerimi ve işittiklerimi blitiln 
tefrıTliatile c)bette hatırlamıyo -
nım. !!.,akut bunun hıkô.yesıni de
falarla annemden ioıttim. Harti 
harfıne biJiyorurn. Abdülhnm dın az 
sonra oynadığı kanlı rol bakımın
dan bu saray ziyaretinin derin oir 
rrıfması vardı. Abdülhamidin iki 
yuzlü roller oyna.makta ne kadar 
ileri gidebildiğıni gösterir. Bunun 
ıçin saray ziyaretini bütün tefer
riıatile anlatmayı faydalı göriıyo
rum: 

Saraya vard ğımız zaman bizi 
ikincı h zinedar kalfa karsıla1ı. 
Istikbal tantanalı bir surt'tte ha
zrrlanmı!:ltı. lklnci hazinedar o za
man sarayın en emniyetli ve gir
gin kadmlnrınd ndı. Fakat garip
tir ki, bu mevki bir nıUddet sonra 
Hicıızn nefyedilmeslne mfı.ni olma
mıştır. 

nravın salonlorından birin
de bir müddet dinlen -

dik. Sonra p di ahın bizi 
bekletlitnl haber verdiler. U
zun sof nlardan geçerek iler
ıemiye başladık. Bu sırada garip 
bir nümayls kar ı mda kaldık ki, 
iptidada.n tertip edlldiı?ine slirıhe 
yoktu. Ben, annem ve yengemle be
rab"r geçerken odalardan birknı:ı
nm kaorlan arıldr ff,- takrm ~htf
yar kadınlar pevda oldu Ellerinde 
murası;a has+nnlnr vardı. Af! rvor. 
sızlıvor1!1rdı Bı-.ı;1 arını sallayarak 
ta şöyle diyorlardı: 

- Ah. bakınız şevketlô ef<-nrff • 
mlzi hatted<'n ndnmm karısıdrr. bu 
geren kadın ... 

Ann<'m son derece müteessir o!-

Ali Haydar Mithat, Abdülha
midin önüne ilk çıktığı za-

manki hal ve kıyalette 

du. Abdülazizin hal'ini hatırlatan 
bu sahnede elbette Abdülhamidi:ı 
mnlfunntı vardı. Kim bilir kenclinre 
ne gibi bir hesapla bunu tertip et. 
misti. 

Hfıdisenin manasını düşüruniye 
vakit kalmadan bUyUk bir salona 
vardık. Abdülhamit bizi ayakta bek 
liyordu. Ben kendisini görür gör -
mez çocukluk halı kaçmak istedim. 
Fakat annem elimden sımsıkı tut
muştu. 

Abdülhamit ilerledi. Beni tuttu. 
kucağına aldn sevdi. Şu sözleri söy
ledi: 

- Sana ilk rütbeniı;ben v:crece
ğim. Baban gibi büyük adam ya -

pacağım. 

1908 de Meşrutiyetin ilanından 
sonra Abdülhamit beni huzuruna 
kabul ettiği zaman bu sahneyi ve 
bu sözleri hatırlattı. 
Padişah anneme de iltifatlarda 

bulundu. Babamı bir çok methetti. 
Sonra dedi ki: 

- Paşa hazretleri şimdi mabe
yine gelmişler. Kendilerini fazla 
bekletmek istemem. 

u sözlerle mUlf1kata nihayet 
verilmi!Jti. lkinci hazinedar 

yine önümüze dü~tu. Diğer bir "a
lona girdik. Abdülhamidin bir oğ
lu ve kızı ayakta duruyordu. An
neleri de geride bekliyordu. Hn7..i
nedarm tavsivesile evvela çocuk . 
lara hürmetimizi gösterdik, sonra 
annelerhi selamladık. 

Son sıra valide sultana gelmiş
ti lstibdat idarrsinin tabirile (ma
kamı mehdi ulyayı saltanata), 
yani (saltanatın en yüksek besı'1i 
makamına) doğru ilerledik. Vaiide 
sultrın hizi <:ok iyi karsıladı. Fakat 
hiç ı:ıüphe yok ki, ona da bir rol ez 
bcrlrtilıniqf.i C:::ıı cıii .. lpri sövledi: 

- Aslanım, Şevketmaap efen -
dh,,lz vatan ve mil etini çok "'"ven 
Mithat Pa.ı nva samimi bir muhab
betlP ba,>;hdır Onu bab bilir Ne 
çare ki ı:;ehirlilr,. nanıE>rttir. Onla
ra fnzla nan caiz olamaz. 

Annem. bu sözlerin altında ezil 
misti Cevap bulamadık, çıktık. F,, 
kat sıkıntı hu kadarla bitmemişti 
AkRA.ma knd r snravda kalacak -
tık. Çocukluk hali ben srkılmıyayım 
dive bir haremağ-aııı Bevoğluna gön 
derildi Bir<'ok ovuncaklarla geldi 
O U?.nn sofr.lnrdıı aksama kadar 
ovnadıwımı hahrlarım. 

Valide sultanın yanından nyrı:. 
dıktan sonra hazinedar kalfa \t:M<ı-,, 
man iki kutu ile karşımıza çıktı · 
B1rini annE>m<->. birini bamı vereli 
Yengeme de kırmızı bir atlııs tor
ba uzattı. 

A nemin hedivt'si murassa bir 
t!'erdıınhktı. Ortadaki taı,r 

otuz iki kıratlı. Parisin en mmıhur 
kuyumcusu Buchuront buna Ud vU1 
bin altın frank (yanı on bin altııı 
lira) paha btçti. 

(ArJrnsı ,·ar) 

TAN 

apurlara 
da Plaka 

Konu acak 
. --<>-

Yeni Talimatnamede 
Mühim Esaslar Var 
Belediye, İstanbul deniz nakliyatı 

hnkkmda birçok yeni hUkümleri ta
~ıryan OJir talimatname yapmış, bunu 
yeni belediye zabıtası talimatnamesi
ne katmıştır, bu talimatnameye gö -
re, vapurlar gayet temiz tutulacak, 
en ufak bir pislikten silvariler mesul 
sayılacaktır. Vapurlar başlangıç ve 
nihayet iskelelerde bu bakımdan td 
tlş edilecek ve ondan sonra yeni .se
ferler için mUşterf alabileceklerdir. , 
Btındnn başkn, her deniz vasıtası -

nm deniz ticaret miidürlüğünce tes
pit edilen alacağı yolcu sayısına göre 
birer cankurtaran vesaiti ve on ka.
dar dn ihtiynt vesait bulundunılacak
tır. !stiap haaierinden fazla yolcu a
lan kaptanlar siddetle cezalandınla -
cakları gibi fazla yolcu da derhal po 
lisçe dışarıya ·çıkarılacaktır. 

Vapurlarda ve diğer deniz vasrtala 
nnda halkın oturmalarına mahsus 
dö emeler. behemehal Üzerleri yaş 
bezle silinebilecek sevlerden yapıla

cak. kadife, çuha gibi şeyler kaldırıla 
caktır. 

Vapur. motör ve saire gibi yolcu 
tasrvan deniz nakil vasıtalarında ncn
cereler, behemehal gittikleri istika -
İnette vnlnız ıııa.Z. taraflardan açrlabile 
cek. sol taraf pencerelt'ri kapalı dura 
caktır. A~ak çok durı?Un ve bunaltı· 
cı sıcak olifn havalarda her iki taraf 
penCE>rP1eri aC'Jl:ı hilı>cektir. 

Birer plaka konulacak 
BUtün deniz nakil vasıtalan, bele . 

diycden birer plaka almıya ve bu pla 
kalan vapurların baş ve kıç tarafla
rında her yerden kolaylıkla görül~bi
lerek bir vere nsmıya mecbur tutula 
caklardır. 

Diğer taraftan vapurlardaki bUfeci 
!er temizliğe son derece itina edecek 
ler, fakat vapurların içinde bağırma
dan dolaşacsklr.rdır. 

Vıı.puı hun l:ıl\clcit:nlc-u ha.lluıımlau 

önce gazete müvezıı:ilerlnd"'n başka 
hiçbir satıcı giremiyecek, fakat mil
vezzller de bağırmadan dolaşacaklar 
dır. 

Vapurlardaki ve iskelelerdeki mu
vakkat iskelelerin iki taraflannda be

hemehal korkuluk bulunacaktır. Va· 
ourlar. tamıımile vanasıp bu iskele -
ler konulmadan önce vapurlara hiç 
kimse girip çıkamıvacaklardır. Her 
nevi eşva behernehlt] volcular ta.ma
mile bo~aldıktan sonr~ dışarıya çıka 
nlacaktır. 

Deniz Ticaret Müdürlüğü 
Binası Genişletiliyor 

Yent yolcu salonu ve motlern antre 
polarla Galata rıhtımı yeni bir hal a
lırken bu cadde üzerinde bulunan ve 
ihtiyaca kfıfi gelmiyen deniz ticaret 
müdürlüğü binasının da büyütülmesi 
ne karar verilmiştir. Hazırlanan pro· 
jcye göre, binaya altı oda ve salonlu 
yeni bir kat qaha ilave edilecektir. 
Bundan başka. binanın yeni yapılmak 
ta olan bahçe tarafına olan ve düz du 
var halinde bulunan tarafına da pen· 
cereler açılack ve hurda da munta -
zam bir cephe vUcuda getirilecektir. 

Deniz Ticaret MUdUrU MUfit Nec
det bu inşaata ait projeleri tasdik et 
tirrnek Uzerc bu akşam Ankaraya gi 
decektir. 

Lokantalar Sıkı 

Kontrol Ediliyor 
Belediye, halkın yiyip içme, yıka

•• •• eı s·r c r 
Te it 

2 Bin t· 
r 

er 
Bu PICinı Ku 

Suç 

uk arı nl ilan Üç • • 
ışı, 

Üzeri e 
Evvelki gün şehrimizde tehdit cür 

mü meşhudu yapılmış, Avusturyalı 
bir tüccardan para sızdırmak istiyen 
iki açık göz, kendi hazırladıkları tu
zağa düııerek suç üstünde yakalan
mışlardır. Aldığımız mallı.mata göre 
hadisenin tafsllatı §udur: 

Garip bir tehdit 
Beyoğlunda Büyük Yazıcı soka· 

ğında Hacı Sait ııpartımanında otu
ran P. \.'Us•urya tebaasından Lahit
ner, ötedenberi şehrimizde Kitre ti
caretiyle meşguldUr. Bu zat, geçen 
Perşembe akşamı bir tehdit mektu
bu almıştır. Hava karardıktan son
ra, dairesinin kapısı çalrnmtf, hiz
metçi kapıyı açınca meçhul blı şah
sın merdivenlerden inerek kaı;tığını 

görmüş, tokmağın kenanna sıkıştı
rılan kağıdı alarak Lahitner'e ver
miştir. Bu kağıtta §unlar yazıl drr: 

r 

Ölüm tehdidine ı.Sru-an 
L.ahitner 

kutusunu alarak ncae ve sevinç için
de dükkilndan çıkarlarken sivil zabı-

"Senden iki bin Ura istiyor.uz Bu 
parayı bir pasta kutusu içine koy 
ve ayın 19 uncu Cuma gtınU snaf 
5.40 ta Köprüden Do tanrnyo. hare- ta memurlan tarafından yakalanml§ 
ket edecek vapurun knmarotumı. 8(• !ardır. 
hunı bahşl le beraber ver. Bot tnn- ll~ü de tutuldu 
cı iskelesinde kendisinden lstlyeceh Bunlardan birisı Kurtuluşta Tır-
adama \•ermesini tenbih et. Bu para- mık sokağında 12 numarada oturan 
yı göındermez ve bu meseledem kim- Haralambo, öteki de Tarlabaf;!mcla 
..;eye hah edersen kendini, nllcnl \'e Kadınçıkmazı sokağında 3 numrualı 
çocuğunu ölmUş blJ. imza: ,:,, evde oturan terzi çırağı Yorgo o;} 

Yeri değİftiriyorlar lu Koçodnr. !kisi de, suçlarını itir11f 
Lahitner, pek tabii olarak mektı- etmişler, bu işi evvelce tUccarm ya

bu alınca bUyUk teliea dUşmll§ ve nmda çalışmış bulunan Yorginin tıış 
ertesi gUn derhal polise mal(lm:ıt vikile yaptıklannı söylcmişleıdir. Za 
vermiştir. Bunları suç UstUnde ~r!l- bıta, diln Yorgiyi deyakalamıştır. 
kalamak için lfızım gelen tedbirler a- Aynca Muharrem de nezaret altına 
lınmış ve Avusturyalı tilccar, Cuma alınarak ifadesine müracaat ec'Ulm.ie
günU saat 4 te boa kağıtlarla dolclu- tir. 
rulan pasta kutusunu alarak yazılıa- Lahitnerve ailesi, bu tehdit rnek
nesindcn çıkmıya. hazırlanmıştır. Bu tubundan sonra bUyUk bir korkuya 
curada. tolofonu 90.l-•g .. ~ -Ao~ 'hh• iliicnnlicılAT' • .,,"',.Jlri M''V' ı..'iJ[}!" 1ın. 
adam: "Para1arı apurıı. :götUrmiyc- cuklann.ı b~e mektcoınae~ . ı ~oy.a-

k · Karaköyde maballebicl 'Ill a- rak enOıŞelı saatler geçırmışlcr:lir. 
ce sın, .. d . k d" il .. 
sm dllkkfınma götilrUp seni soracak Avusturyo.lı tuccar'. ~n en ıs e .!50 
adamlara verilmek üzere teslim ec1e- rUşen bir muharrlrimıze §unlnrı soy· 
ceksin ! ,, demiştir. lemiştlr: 

Lahitner, denildiği gibi yapmış ve - insanın dostu da olur, düşm:ı.· 
muayyen ınaha.llebiclye giderek gar- nı da. Mektubu alınca, parayı gön
sonlardan Muharreme kutuyu bırak dermeğe karar vermiştim. ÇUnkii bu 
mış. aynlmıştır. Birkaç dakika son- adamların yakalanacaklarına pek te 
ra içeri iki gencin girdiği görUlmU~- ihtimal vermiyordum. Fakat. nldan
tür. Bunlar Lahitner, tarafından br- dığnnı anladım. Tilrk poUs4nin mu
rakılan emaneti s~rmuşlar ve pasta vaffakıyetine hayranım.,, 

Milli Banka 
Müdürleri 
Ankarada 

Yugoslav Devlet Bankası 

İş Yerlerinde 
Sağhk 

Te irleri 
iş Kanunu mucibince iş yer

lerinde alınması icap eden ıh
hat ve emnh•et tertibatını te
ferrua.th•le 

0

tespit eden nizam
name, geleceık ayın on beşinde 
ilan edilecektir. 

Diğer Ut.raftan, lsçin.irı bütün 
hakln.mıı tam bir eoınıyet altı
na a.la.ca.'.k olı:ı.n o.yrı bir kanun 
hazırlanma.lrlaclır. Bu kanunun 
adı "içtimai Sigortalar Kanu
na,, olaea.Jrtır. 

nıp taranma, yatıp kalkma ve eğlen Direktör muavini şehrimizde 
me yerlerini çok sıkı bir teftişe tabi 
tutmıya başlamıştır. Bu teftiş arasın ' Ankarada yapılacak, Balkan mem
da bilhassa temizlik işleri incedPn in leketleri devlet bnnkalan nıUdUrleri • 
ceyc tetkik edilmekte, kaplara, bula nin içtimaında bulunmak üzere Yu _ 
sık verlerine garsonların vaziyctlrri - goslavyn devlet bankası umum mü _ 
ne, yem~kler~ bakılmakta ve belediye dUr muavini Dr. Jopan Lovçeviç ve 
nin tenbihlenne uymamış olanlar mu Belgrad şubesi mtidürü B. Milan Pro 
vakkaten k~patılmaktadır. Bu arada, tiç refikalan ile beraber dtin sabahki 
Sirkecide b~r loknnta kapatılmış, üç trenle şehrimize gelmişlerdir. 

Buodan bask , hUkfimet. zirai 
i~lctmeler için de ayn bir iş Ka
nunu hn.zırla.mnktadır. Bu da., 
memleketimizde ortakçılık, ma
mbahl• gibi birhtkım örf ve a
detlere ıstıauıt eden zirai işlet
me usullcrlnln kısmen koJclınl
masmı, kt men de yeni ve daha 
uygun hilldimlere bağlanması 
nı temin edecektir. 

loknnta hakkında da zabıtlar tutul - Balkan bankacıları, dün akşama 
muştur. kadar 1stanbulun görlilmiye değer 

o-- yerlerini gezmişler ve akşam treni!e 
Uzayıp Giden lhtil&f de Ankaraya gitmişlerdir. 

Gala.tada inşa edilecek Tunel hanı 
yUzUnden Tünel şirketi ile belediye 
arasında çıkan ihtillifı. Nafıa Vekale 
ti tPtkik edecek ve bir karar verecek 
lr. Bunun için her iki a.rafmdan iddi 
alnrrni bildirmelerini istemişlerdir. 

Alman Heyeti Gitti 
Bir mUddettenberi memleketimiz

de bulunmakta olan Alman askeri 
heyeti diln akşam saat 10 da eks
presle Berline hareket ctmistir. 

Yurtta Bugünkü Hava ; 

Yeıllköy meteoroloji istasyonıından alı
nan maHhnata göre, bu&ün Yurdun cenup 
doğusu ve dofu Anadolu mıntakalarında 
havanm kapalı difer mmtakalarda iıe )'er 
yer yafmurlıı geçmesi, rUzgSrların Kara
deniz ve Trakyada eimali. Kocaclı, Egede 
garbt, cenllP ve cenup doitıııunda orta ve 
doi:u Anadoluda şarki Hiknmeltcn orta 
kuvvette esmesi muhtemeldir, 

DUNRU HA \r A 
Dün hava az bulutla geçmiş, rüzgar şi-
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Dem·ryolu 
Konferan ı 
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eyetimiz Azaları 
Ati d n Dö düler 

Te§rinisaninin beşinde Atinada top 
lnna.n Balkanlar arası demiryollar 
konf eransma iştirak etmek üzere bu 
ayın başında Atinaya giden, Nafıa Ye 
krueti ticaret dairesi reisi Naki ile 
devlet dcmiryolları hareket reisi mu
avini Cevat şehrimize dönmtişlerdir. 
Hareket reis muavini Cevat dün, ti
caret dairesi reisi Naki de evvelki 
akşam An'Karaya gitmişlerdir. 

Konferansın, Balkan birliğine da • 
h:il memleketler arnsmda müşterek 

nakliyatı alakadar eden işletme ni -
zamnamelerinin birleştirilmesi için ha 
zırlanan proje üzerinde görüşmüştUr. 
Bu proje ile, Bnlkan birliğine dahil 
memleketler arasında deıniryolu nak
liyatında taI?l bir beraberlik temin e
dilecek, işletme nlzamnamelerinde 
müşterek hükümler kabul edilerek 
bir örnek ve pratik usuller konulacak 
ve bu suretle yapılacak seyahatlerde 
yocluya azami kolaylık gösterilecek
tir. 

Siyasi bağlarla biribirine bağh olan 
memleketler arasında bu çeşit demir 
yolu münasebetleri kurulması harp .. 
ten evvel başlamıştır. tık defa umumt 
harpten evvel düveli merkeziye 1sviç 
renin Bem şehrinde bir konferans ya 
parak bir legistation haZll'lamış ve a
dına Bern Convention'u denilmişti. 

Bu legistasyonda Almanya ve mütte .. 
fikleri arasında. demiryolu münasebet 
!eri tanzim edilmişti. Ayrıca Pariste 
de mukabil siyasi grup tarafından ay 
ni şekilde bir Convantion kurulmam
na. çalışılmıştı. 

Son Atina konferansı, ayni mev· 
zular üzerinde, Balkan devletleri ara
sında bir birlik ve ahenk temini için 
çalışmış ve hazırlanan projenin esas 
lan üzerinde meşgul olmuştur. Konfe 
ransa, bizden başka, Yunanistan, Yu 
goslavya ve Romany~murahhaslnrı 
~ni1iv1ı.1fn1m\~tfr."" lrnnfPl'Anı:ı nn 

Öğrendiğimize göne, ~onf erans o 
nUz biltün işini bitireınemlştlr. Yapı
lacak diğer toplantılarla projenin tet 
kikine devam edilecek ve meydana 
gelecek anlaşma. 'konf eraruıa i§tirak 
eden devletler tarafından imza edile
cektir. 

Konferans, ikinci toplantısını şehri 
miıde yapacaktır. 

----o-----
Sömlkokun Satış Fiyatı 

Tesblt Ediliyor 
HUktımetçc mahallinde teslim 17,~ 

lira fiyat konulmuş olan Sömikok kö 
mürlerinin şehirlerdeki satış parası 

mahalli belediyelerce tespit olunacalC 
tn-. Bu itibarla belediye bu kömUrle-
rin Zonguldaktan buraya taşmma ptı 
rasını hesaba başlamıştır. Bu iş bft .. 
tikten sonra satıcılara bırakılacalt 
kar miktan da katılarak kömUrlerln 
satış fiyatları ilan edilecektir. 

--.1"""'~ ~"""""'' 

~~~~~~"; 
T cuto?ia klübıinde diln bir kitap s~r· 

gisı açıtınıstır. Sergi mUnasebetıle 
evvelki gün ııehrimize gelen Bcrlin muhar· 
rirler odası reisi H. Frlcdricb Bluncb biı: 
konferans venni&Ur. 

·• B eııikta&taki Barbaros Hayrettin tilr• 
besinin etrafı yakında açılacaktır. 

Tahsisat ayrılınca, faaliyete geı;ilecektir. 

R euadiye caddesinin kapatılması ve bıı 
ranın yalnız gümrük işlerine tah

sis edilmeıi yolundaki teklif, belediyece 
kabul edilmemiıtir. 

D ün sabah Boğazda ve limanda ke· 
sif bir sis g8rUlmllş, vapur seferle

ri biraz aksamıştır. Fakat, kata olma
ıruştır. 

11 inci ay GUn: 30 Kasım: 14 
Ramazan: 17 Ikinciteerin: S 
Arabi: 1353 Rwnı: 13!ıb 

Güneş: 6,54 - Oile: 11.59 
lkindi: 14,32 - Akşam: 16,46 
Yatsı: 18,03 - Imdk: 5,10 

maiden saniyede hır metre oı:;:;;"' csmi:ztlr• 
Barometre 754,2 milimetre, hararet en çok 
16,6 ve en az 6,2 santigrat olarak kayd•• 
dilmietir. 
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ClfK 
Fırddak 

ltalya, Dogu 
A frikasında Neler 
Yapmak istiyor? 

HAFTANıN' General Franco, 
~ç ~i~A?~ Gönüllü 1 es biti 

BIRllEKORKIRU,DI .. lsini Kabul Etti 

Odamın penceresinden bakınca 
karşıda bir dam n damın üstünde 
bir baca görünür. Bacanın gövdesi 
tuğladan, kiilihı sa.çta.ndır. B~lara. 
kada.r külah giydiren zaman, ona da 
saç küla.hı seza görmüş. Ne diyebi
liriz? 

Ben bu ba.ca),, ber sa.balı, her ak
şam görürüm. Hiç de,rfşmez, yerin
den kıpırdamaz. Yalnız tepesinde fı
nldak dediğimiz bir oynak losım 

\'ar. 

ı;abeşistan 

Değiştirildi, 

Kral 

B. 
Naibi Mareşal Graziani 

Mussolini Müstemlekat 

Nazırlwğı Vazifesini de Uhdesine Aldı 1 
1 

Roma, 20 (TAN) - Stefani ajansı bildiriyor: B. Mussolini'-! 
nin inhası üzerine, Kral, Dük d' Aostayı, ltalyan Garp Afrikası \ 
Kral Naipliğine tayin etmittir. Dük d' Aosta, Kanunuevvel in onu
na doğru Adis-Ababada bulunacak ve vazifeyi Mareşal Grazia

' 
Londra, 20 (TAN) - Aıi ispanya lideri General F ranco, gö-

nüllülerin geri ~hnması için iki tarafa tahkik komisyonu gönde
rilmesi teklifini esas itibarile kabul etmiş ve İngiltere mümessili
ne bu yolda bir nota vermittir. Notada bazı ihtirazi kayıtları ileri 
sürülmeke ve birkaç nokta hakkında mütemmim izahat isten-

mektedir. 
Hükıimetçilerin bo~bar~~m~nı ı-

1 35 hükumet tayyarcsı bugun Sara 1 Yu g o s av 
gossaya karşı muvaffakıyetli olduğu 

ni' den alacaktır. 
---ı B. Mussolini, Mareşal Grazianiye 

.. ..-........ ~_.. .... ~~~~iiiiiiiiiiiiiiii-.. kendi el yazısile bir mektup göndere-

M acar Bacvekili rek. imparatorluğun zaptı ve islahı yo 
~ lundakı muvaffakıyetli eserlerinden 

'":Şimdiye kadar Amcr kalı Hughes'a ait 

olan kara tayyarcsılc dünya sürat rekoru • 
nu Alman tayyareci Wuntor, saatte 611 
kilometreye çıkararak kırmı:;tır. 

söylenen bombardıman yapmış ve as k 
1 keri hedefleri bombar?ıman etmiştir: B a sve •1 •1 n·ı n 

Hükftmet kuvvetlerı bu suretle ası 
lerin Aragon cephesinde yaptıkları 1 h 
~yyare taarruzuna mukabele etmiş- s e ya ati 
tır . 

Bu fınldak, beınim işime pek ya
rar. O<ınmdan deniz görünmediği 
için esen rüzgarlan sezemem. Yeri
miz açık bir mcyda.na bah."lllS~'lp so
kak arasına dü::tüğünden bulut ve 
ağaç gibi şeyler görüp es:nti istika.
metini de keşfedemem. Lakin, o fı
rıldak bana, rüzgô.rm deği,tiği.nl 
derhal gösterir. Oyle hassas, öyle 
oynaktır ki; en ufak yel taha.vvülü
nü hemen hisseder ve o tarafa dö
ner. 
Fmldaık sade bana rUzgaraı isti-

kametini göstermekle kalmaz. 
Bacadan dumanın doğru çıkması

m sağladığı gibi &.5tlğıdaki mutfak· 
ta. ocağın yanmasmı, tencerelerin 
kaynamasını da. temin eder. 

Berline Gitti dolayı kendisi~i tebrik etmiştir. . 
İtalyan Afnkası Nazırı Lessna 1s-• 

Başvekil Daranyi 
Budapeşte, 20 (A.A.) - Başvekil 

Ve Bayan Daranyi refakatlerinde Ha
riciye Nazırı Kanya ve maiyetleri ol
duğu halde saat 13.20 de Alman hükf.ı 

Berline hareket ~tmiŞıerdir. ' · ••----
Retmi bir tebliğe göre, ziyaretin he 

dnfi Alman ricalinin ziyaretini iade-
dir. 

ltalya ile 
Roma, 20 (A.A.) - "İnformazione 

diplomatica,,mn neşrettiği bir nota· 
da Kont Ciano ile Macaristanm Roma 
elçisi arasında, iki memleket arasın
daki tediye usullerni tanzim eden ye 
ni itilaflar akdedildiği bildirilmekte
dir. 

Tiyatro Mütehassısı 
Ankara, 20 (TAN) - Tiyatro mek 

tebi profesörü Ebert Viyanaya git · 
rnek üzere bugün şehrimizden aynl
dı. Istanbulda profesör Taut ile An· 
kara opera binasının planlan üzerin
de görüşecek ve Viyanada iki eseri 
B:ıhneye koyduktan sonra ikincika
nun başında tekrar şehrimize döne
cektir. 

--o-

tifa etmiş ve bu nazırlığı, bizzat B. 
Mussolini· Uzerine almıştır. Bu neza 
ret milsteşarlığrna. eski Strnalk umu 
mi valisi General Terrezzi getirilmiş
tir. General yakın zamana kadar ts
panvadaki İtalyanlara kumanda ~di· · 
yordu. 

Esham ve döviz miisteşarlığı neza 
rete <:evrilmiş ve esham ve döviı na . 
zırlığına. eski miisteşar Guarneri ta
yin edilmiştir. Sabık beden terbivcsi 
müsteşarı da Korpoasyonlar müste- \ 
şarı olmushır. 

Caroselli. Adisababa valiliğine- Ge 
neral Cavallero da buranın askeri va 
!iliğine tayin edilmişlerdir. 

Hava generali Liotta Somali valili 
ğine tayin edilmiştir. 

ltalyan aiycuetincle cleğifiklik 
Italyan kabinesinde yapılan deği-1 

şiklikler, ltalyan politikasındaki ba· 
zı mühim tebeddülleri göstermekte • 
dir. 

1\lussoıınının oızzat mustemleke 
nezaretini deruhte etmesi Afrikada 
yeni bir faaliyetin lüzumlu olduğunu 
göstermekte ve yeni elde edilen top
rakların kıymetlendirilmesi işinin a
zimle devam edeceğine işaret telakki 

edilmektedir. 
Diğer taraftan şurası da kayde-

Habeşistan kral naipliğine Savoie 
kral hanedanı azasından biri olan 

Dük clı .. oste tayin edilmiştir. Bu mü

nasebetle Habeşistanın kral Savoie 

haneda.İıı namına fethedildiği hatır -

latılmaktadır. 

Iktısadi sahada B. Guarnieri'nin 

fiilen ltalyan ekonomi diktatörü ol
duğu ve bu ekonominin gittikçe tam 
bir otarş.iye teveccüh ettiği kaydedi 
mcktedir. 

• 
POLiTiKADAN AYJUILIŞ Bir yük gemisi tevkil edildi 

İngiliz Amiralliğind~n b1l~irildi~~e 
göre Greyhound ismındekı İngiliz 
muhribi Ispanyaya cephane nakliyatı 
hakkındaki kanuna muhalif rareket 
ettiğinden dolayı African Mariner is 
mindeki yük gemisini tevkif etmiştir. 

African Mariner vapunı. Malt.ada 
nezaret altına alınmıştır. 

' J aponyanın F ranco yu 
tanıması bekleniyor 

Franco hükumeti, yakında Japon
Y~ tarafından tanınmayı beklemekte 

. dir. A'yni hük!imet, Polonya ve Yu-
r . e-oslavyanın. Amerika hükü.m.etlerin· 

Avusturyalı Prens Starhemberg, po ıtı- u 

ka hayatından, korktuğu siyasi teşekkül- den bazılarının hükumetlerını tanı -
!erin başından ve zcvcesindcn sevdiği Nora maralarr bekliyor. 
Grcgor'la evlenmek üzere ayrılmaya ka- Barcelone, 20 (A.A.) - Yeni Fran 
rar vermi~tir. sız büyük elçisi B. Labonne, buraya 

• gelmiştir, 
FRANKl..lN BOUll~LON 

etmiştir. 

"Bayrakh.. Vapuru 

lngilterEden Geliyor 
Ankara, 20 (A.A.) - Deniz nak

liyat umum müdürlüğünün Izmir kör
fez işletmesi icin lngiltereden satın 
aldığı vapurun tesellüm · muamelesı 
yapılmıştır. Bayraklı adı verilen va
pur Ingiltereden yola çıkmıştır. 

---o,---

Romanyada 
Parlamento 
Feshedildi 

Bükreş. 20 (A.A.) - Resmi gazete 
parlamentonun feshi hakkındaki e -
mirnameyi bugün neşretmiştir. Yeni 
intihabat tarihi mebusan için 20 ilk
kanun ve ayan i<:in de 22 ilkkanun 
olarak tespit edilmiştir. 

Parlamento 17 şubatta toplantıya 
çağmlmıştır. 

-oı-__ 

Muallimler Arasında 
Ankara, 20 (TAN) - Musiki mu

allim mektebi başyardirektörlüifüne 
ö 

ve tarih muallimliğine Gazi lisesi mu 
aJlimlerinden Zuhuri, Istanbul kız li
sesi tabliye muallimliğine Cibali orta 
mektebi tabiiye muallimi Huriser, Os 
maniye ortamektebi tabiiye muallim· 
liğine açıktan Halil Atay, Cibali or
tamektcbi tabiiye muallimliğine Düz 
ce ortamektebi tnbüye muallimi Arif 
tayin edilmişlerdir. 

-0-

Stoyadinoviç, 5 
KCinunda Romada 

Roma, 20 (A.A) - Yugoslavya 
Başvekili Stoyadinoviç Ilkkanun be
şinde Romaya gelerek Kont Ciano· 
nun ltalya - Yugoslavya anlaşma
larının imzasında Belgrada y.apmış 
olduğu ziyareti iade edecektir. 

Çoktanberi derpiş edilen ve fakat 
tarihi tespit edilmemiş olan bu ziya
ret, ~·eni Yugoslavya elçisi Hristiçin 
itimatnamelerini, "Kral ve lmpara -
tor,. namına takdim etqıesile Italyan 
lmparatorluğunun Yugoslavya tara
fından tanınması ve mühim bir Yu· 
goslav askeri heyetinin Italyada se
yahatte bulunması neticesinde kati 
mahiyet almıştır. 

Tayyareci Kadın 
Uçuşunu Bitirdi 

Londra, 20 {A.A) - Tayyareci 
Clonston, Kap'tan Londraya dönüş 

uçuşunu bitirerek buraya gelmiştir. 

Bu uçuşu iki gün 9 saat, 22 dakika· 
da yapmak suretile dört gün iki sa
at olan evvelki rekoru büyük bir 
farkla kırmış oluyor. 

~~--o------

A n karadaki Maçlar 
Ankara, 20 (TAN) - Bt.gün An

karada lig maçları b~lamıştır. Altın 
ordu ile Demir Çankaya klüpleri a
rasında yapıla maçta 4-4 de bera
bere kaldılar. Yarın (bugün) Harbi
yegücü ile Güvenspor ve Ankaragü
cü ile Muhafızgilcü arasında maç ya· 
pılacaktır. 

Goering Avusturyada 
Berlin, ·20 (TAN) - General Goe

ring yarın av avlamak üzere Avus
turyaya gidecektir. Goering'in seya
hatten istifade ederek Avusturya ri
cali ile görüşeceği anlaşılıyor. 

Belçika Kabinesi 
Brüksel, 20 (A.A.) - Janson Ü· 

lnitıerinin hilafına olarak kabine
Yi teşkile muvaffak olamadığından 
bu işten vazgeçmiştir. 

Bitler l-Jalifax MiilBkatz 
Bulgar Krah lsviçrede 
Zürıh, 20 (A.A) - Bulgar hüküm 

darlan Zürich'e gelmişlerdir. Bura • 
da bir müddet kalacaklardır. 

- - o- --
Hudut Harici Edilen 

Gazeteci için 
Berlin, 20 (A.A.) - Berlindeki ya

b ncı gazeteciler birliği. Alman hü
kfııneti tarafından hudut harici çıka 
l'tlrnasına karar verilen Havas Ajan 
81 Inüc>ssili B. Ravoux şerefine bir ve 
da ziyaf<'U tertip etmiş ve bu ziyafet 
~e. vazifeleri dolayısile gelemiyen bir 
t"~<' gazeteci haric olmak iizere, bil • 
un gazeteciler hazır bulunmuştur. 

---o---
Silah Çekip Sağa 

Sola Ateş Etmiş 
~ün gece, Beyoğlunda Amba.sador 

gazınosunda bir silah çekme hadisesi 
~~rnuştur. Atıf isminde biri, kendisini 
•lıniyecek kadar içtikten sonra taban 

~asını çekerek sağa sola ateş etmiye 
d aşlamıştır. Çıkan kurşunlar. yalnız 
~ uvarlara isabet etmiştir. Polis, Atılı 
akalıyarak tahkikata başlamıştır. 

Telgraflar lngiliz Nazın Lord 
Halifax ile yeni Almanya 

Şefi Herr Bitlerin dört buçuk sa· 
a.t görüı:ttülderini \'e görüşme es
nasında beynelmilel meseleleri tet 
kik ettiklerini bildiriyor. Görüşme 
esn&<+mda tetkik olunan mevzula
rın mahiyeti henüz tavazzuh etme
diği için bu mevzular üzermde an· 
Jaşmıya imkan bulunup bulunm~ 
dığı da henüz belli değildir. Mu
hakkak bir ııol<ta Jngilizlerin sol· 
hü sağlamlamak emeliyle bu ko· 
nuşmalara giriştikleridir. Sulhli 
sağlamak i~in Almanya.nın hakir 
olan dileklerini tatmin etmek icap 
ediyor. Sulh, aıflcak adalete daya
nabilir. Ve emniyeti ancak adalet 
doğurabilir. Almanlar da ancak ar
dalet ve hakkauiyet dairesinde tat
min edilmek istediklerini söylü· 
yor. Fakat adalet ve hakkaniyeti 
yalnız Almanya.ya hasretmek bü
~iik bir yanlış olur. Bir lngiliz 
gazetesinin deoi~I gibi bu esaslan 
bütün milletler için tanımak ve 
milletleri kü~, biiyük; veya. 
kuvvetli \"e zay1f diye sınıflara a
yırmadan hepsine hakkaniyeti te~ 
mil etmeik gerektir. Yani Alman-

:._---·-·······················••'llo••···········--

L .... ~~=~-.~~.:~ ... ~~ ... ~~.:~~-~ ....... \ 
ya için hak ,.e ndalet icaplarını tar işte asıl mesele budur n Lord 
nırkeu ayui icaptan Çin namına, Halifax'ın se~·tt.hatinden beklenen 
lsı,anya namına, llaheşistaıı na· netice, bu suale bir ce\·ap alınma,. 
mına, Çekoslo\akya. \'eya ba.5ka sıdır. 

h~ngi devlet namına. taınımamak Şayet Almanya. bütün meselele-
11~~1~~~.•.z .~hır \'e haksızlığın en rini sulh yoluyla halledeceğini 
buyu~unu teşkil eder. söyliyecek ve bu yolda adım ata.-
Gaılba sull ·· ·1 ak · . ıu sag am yo· cak olursa vaziyet değişecek \"e o-

hınd~. t.~~~hif olunan gii~füklerin na göre bir m~cra taki > edec~k-
e.n buyugu bu <'.Sasın tarunmama,. tir. 1 

~undadır. Ak . 
sı takdirde,, Avrupamn yeni 

l.ondra gazetelerinden birine bir harbe doğru gittiğini anlama.-
göre Lord Halifax'ın Berlini ziya- mıya yer kalmaz. 
retinden \'e Herr Hitler ile görliş. 
mesimlen maksat, hu esasm, alem- Filistindeki karıııklıklar 
~iimut hakkaniyet esasının kabul 
edilip edilmi;\'eceğini ıı.nlama.kbr. 

Almanyanın dertleri var, sıkın· 
tdar1 var, dilekleri \'ar. Başka mil· 
letlerio de hunlara benzer veva 
benzemez gailf~leri vardır. Fakat 
bu dertler. sıkıntılar ve gaileler 
nasıl halledilecek! 

Göriişme ve a.nht.ı:ma 
mi, ~·oksa kılıçla mı! 

yolu ile 

I• n~iltere hükumetinin Filis
tıncle aldığı kati tedbirler, 

buradaki kanşıkhkların onune 
geçmiştir. Bilhassa askeri ma.hke
m"eıerin teşkili \'e bu mahkemele· 
rin faaliyefo geçmeleri, siiki'ıneti 
cebre.o tesise )·ardım etmi~ bulu-
nnyor. 
Diğer taraftan Kudüs heledi;\·e

sindel'i Araıı ve l'ahudi aza bir 

beyanname neşrederek tethiş ha
reketine son \'erilmesi i~~ Arap
lara da, Yahudilere de müracaat
ta bulunmuştur. Di~er taraftan 
Arapların Milli Müdafaa Partisi 
bir beyanname neşrederek bütün 

Filistinden müstakil bir memle
ket vücude getirmesini, istemiş ve 
bu müstakil Arap hükumetinin 
Yahudi ekalliyetinin bütün huku
kunu tanıyacağını bildirmiştir. F'i
listinln a.~ıl dileğine bu beya.nna.
menin tercümaıt olduğu şüphe gö

türmez. Fakat l..ondra gazetele
rinden Deyli Telg-raf, bu beyanna
meyi me\"Zuu bahsedeııken bugün 
lngilizlerin Filistlnde her çeşit 
kuvvetlerile bulunma.la.nna rağ
men~ Yahudilerin ha.yatını muha
faza• edemedikleri, Flliıitinin tahli
yesinden sonra Yahudilerin haya
tı da.imi tehlikeye maruz kalacağı 
111 söylemektedir. 

J<'akat emniyetsizlik, hoşnutsuz
luk yüziinden ileri geldiği için A
rapları hoşnut eden bir tesviye
den sonra emniyetin de yerle~e<>.e
ği muhakka.khr. 

Ve ben hergün bu fırıldağa hay-
ran hayran bakanm .. Bu satırlanm
la, fırıldağa karşı i.deta bir teveccüh 
beslemiye ba.5hya.n ve onu görmeyi 
özliyenledniz oıursa, pencerenizi a
çmıZ' \'e bakllllz ! Şüphesiz bir baca 
görürsünüz. Görmeseniz de biraz 
dikkat etseniz rUzgflrlara. göre dö
nen bir sürü fırıldak herhalde görür-
sünüz. j 

Mükemmel şeydir fınldak: ı 
Hem rüzgarın esintisini gösterir. 
Hem dumam doğru tüttürür. 
Hem de aı ağıda mutfakta. tenceo 

reyi fıkırdahr. 
La.kin, fmldak olmak bir hÜllel'

dir. Herkese nasip değil! 
B. FELEK 

Seçim Heye~i 
Halaydan 
Ayrılıyor 

Antakya, 20 (A.A) - "Hava!!! ~· 
jansmın muhabiri bildiriyor:,, 

lskenderun Sancağının intihabaU• 
m hazırlamıya memur olan Milletler 
Cemiyeti Komisyonu Pazartesi 
günü :Marsilyaya hareket edecektir. 
Komisyon azaları buradan Cenevre
ye gideceklerdir. 

Komisyon intihabatın milli şartıa
rınİ dikkatle tetkik ettikten sonra 
intihap şartlannı ıslah ve ameli. ah· 
kamını tespit•etıniye matuf teklifle
rin metnini hazırlıyabilecektir. 

Milletler Cemiyeti Konseyi yakm
da bu hususta bir karar verecek ve 
bundan sonra komisyon verilen ka
rarı tatbik etmek üzere aglebi ihti
mal son kanun içinde Sancağa avdet 
edecektir. Intihabatın Nisan başlan
gıcında yapılabileceği tahmin edil
mektedir. 

Jackic Coogan 

Evlendi 
Los Angelos, 20 (A.A) - Sinema 

nın meşhur eski kUçük artisti Jackic 
Coogan Bayan Betty Grabb ile bu
gün Holivutta evlenmiştir. 

Şimali Hindistanda Yeni 
Karışıkhklar Oldu 

Londra, 20 (A.A) - New Delhi
den bildirildiğ;ne göre Hindistamn 
Şimali Garbi hududunda kain Vezi
ristandn yeni karışıklıklar olmuş ve 
iki ıngiliz askeri ve sekiz asker de 
yaralanmıştır. 

l 1 O Milyon Dolarlık Altın 
Nevyork, 20 (A.A.) - Fransız kam 

biyo muvazene sermayesi 10 milyon 
dolar kıymetinde altın satın almıştır. 
Bu altın bugün sevkedileccktir. 

Aydında iki 
Katil Aslldı 

Aydm, 20 CA.A.) - Parasına ta· 
mahan çakmnk fitili ile boğarak bir 
vatandaşı öldüren Çinenin Demirci 
köyünden Ahmet ile Osman hakkın
daki idam hükmü bugün infaz edil
mistir. 
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FRANS.ADA BUGUNE KADAR 
YAPILAN EN BUYUK FlLM 

TAN 

Yarın akşam Gala 
nıüsaıneresiolarak 

Zl • ıı · ~13 

~ORDU,, FACIASI 
G mi Süvarisi S11:çlu 
Görülerek Ağırceza 
Mahkemesine Verildi 

~me::ı:r• Annelik rolünde endişeli bulunan .... JENNY; 4•--111 
ALBERT PREJEAN - FRANÇOlSE ROSAY - CHARLES VANEL 

LlSETTE LANVIN ve ROLAND TOUTAlN tarafından oynanan 

u 
filminde; Gizli yerleri... Eğlenti mahallerini... Hususi salon oyunlarını ... 

PEŞTE 
de 

Deli 
ile 

Raporu 
Gelmiş 

Cenaze Merasimi 

SANAT - AŞK - HEYECAN 
FEDAKARLIK ve GOZELLlK 

ABlDESt 

Pek Yakında: 

Sinemalannda birden 

Y olpalas Cinayeti 
Halide Edibin en son ve küçük bir 

romanıdır. Ahmet Halit kitapevi bas 
Inl§tır. 

İhtiyarların eğlence arnclıkları köşelerini ... gezdirecektir. 

Yann akşam AKARYA Sinemasında 
lstiraplı bir hava. içerisinde ccreya n eden bir dram. 

............................ imi...... • 
Bugün İ~~.~.!inemasınd•I 

Di~i TARZAN 
1 

Bugiln saat 11 de tenzilatlı matine 

iki saat heyecan -
Atk - Güzellik - A
kıllara hayret vere
cek maceralar-Bin
lerce figüran - Bin· 

.,....-.,. ''11'-;.tr1".r lerce vahşi - Bin-

"'~ lerce vahşi hayvan 
ve baş rolde 

Holivudun en güzel vü
cudlU en güzel kızı 

meşhur 

Doroty Lamour -· 

Yılbaşı gecesini 
Meşhur Çigan kahvele

rinde geçireceksiniz. 

Ayr1ca 

ViYANA 
da 

Semeringdeki 

KIŞ SPORLARI 
Görülecektir. 

Acele kayıt olunu 
Yerler doluyor. 

Müracaat NATTA 
Galatasaray 

___ .. Tel. 44914 ·--· 

İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroiüİ 

· saat 20,30 da 
111 İspanya Bahçelerinde 

Tüccardnn Saffet Fişekçinin eşi Ba 
yan Mürşide Saffetin vefatı haberini 
dün teessürle bildirmititik. Merhume
nin cenazesi, dü"'n saat 11 de Modada 
kl evinden kaldınlarnk bütün dostla-
rının, arkad~larının iştirakilc Osman 
ağa camüne götürülmüştür. 

• i~R~!~!a~e~:;a NiNO MARTİNİ Mu:~~ ilv: tatlı 4 

ERTUCRUL 
SADİ TEK 
TİYATROSU 

'o im/ DRAM KISMİ 

idi 3 perde 

o~!~~::~ . ;~; Namazı kılındıktan sonra Karacaah 
metteki ebedi metf enine tevdi edil -
nıiştir. 

il 
Bu gün SAKARYA Sinemasında • Pazartesi Kadıköy 

(SÜREYYA) da 
KÖR ve KILIBIK. 

A T E Ş B Ö C E C l \ J' ını \\1111 

4 perde ıl ıumı~lll 
..-Saffet Fişekçiye ve kederli ailesi-

ne taziyetlerimizi bildiririz. 1 
Ş~li\Il HAYDUT 

(ESTRELLITA) fransızca filminde en son Arjantin şarkılarını te
ganni etmektedir. 4şk ... Heyecan .. Eğlence ... ve kahkahanın münave

bctcn birleşffgi seVf:inlı ve ~o:ı.. "u-;1 11 .. ;tilıu. 

Buaün 'f' (J R IC Sinemasmda - ....... 
GfNGER ROGERS'in en gUzel filmi "' • 

ftOVOTrti' de 
SÜRPRiZ 
Budapeşte operet şantözü it:lveten : B Ü y Ü K E G E M A N E v R A L A R 1 

?ğ.~ fi"u11Dnw~u ı ~u uc.c::t.J ~CŞJu~ 
Dünya radyostınun me1'hur yıldızları MlLS kardeşler ve diğer 

orkestralar. Zarafet - Aşk - Neşe - MUzik 

RUDOLFFY Aynca: PARAMOUNT Jurnal. Bugün 11 de tenzilatlı matine. llaveten: Ekler dünya havadisleri.Bugün saat 11 de tenzilatlı matine~ 

Tamaınen yeni bir ı:epertuvarla 
ve Yunan Operet artisti 

Bütün dünyada takdirle alkışlanan Yeni Amerikan yıldm 

ARiS HRYSOHOOS' n 

lk~ 1 
-5Z-

yaşasa bir aylık kazancı yine .o~u~ bir yıllık aylığı
na müsavi gibiydi. Sonra, o kımısı ele avuca sığmaz 
kimisi miskin ve alil ve ki.misi aptal köy çocuklarile 
her gün saatlerce bir odada kapalı yaşıyarak, bu 
çocukların türlü eza ve cefasın~ ve analarile, ba
balarının da aynca türlil densizlık ve hakaretine uğ
rıyarak geçen senelerin her biri hiç değilse birkaç 
yıla benziyor, insanı öyle yıpratıyor, öyle öldürüyor
du! Karşısında ha.la güzel ve genç duran. bu açık ve 
güneşli havada da yüzünde tek çizgi farkedilmi~~n 
çok şık kadını, Seniha bir daha tahkir etmek ihtiya
cını duydu: 

- Vaktile tek dursaydınız! Evinizi, barkınızı bir 
şımarık oğlan uğrunda yıknıasaydmız ! 

Fakat Zonguldaktaki evde bu sözleri söylediği za
man birden köpürerek ona ağır bir şekilde mukabele 
etmiş olan Mükerrem, şimdi hiç sertlenmiyordu. Ve 
yine boynunu bükerek: 

- Ah nekadar hata. etmişii'n ! Bilseniz nasıl piş
manım ! dedi. 

- Öyle imiş! Şimdi arkada.şlannızdan biri de 
dün gece kamaranızda ağladığınızı anlatıyordu. Fa~ 
kat bereket ki, çok ustaca boyanmışsınız: Böyle biı; 
kederli ve ıstıraplı gece geçirdiğtn:z hiç te belli de
ğil! 

Ve Mükerrem bu yeni hakareti de hazmederek bü
tün bUtün yavaş, bütün bütün korkak bir sesle dedi 
ki: 

- Doğru, biltün gece hep Halit Bcvi düsliniin ai!-

Iadım. Artık bapisaneden çıktı, değil mi? 
- Evet, evvelki gün. 
- Acaba bir iş bulması uzar mı? Paraya ihtiyacı 

var mı? 
- Niçin sordunuz? Parası varsa size şarap, ~am· 

panya içirıp konsUmasyon yapması iç.in mi çağıra
cnks:nız? 

Mükerremin sesinde ağlayıp yalvaran bu pişman
lığa Seniha çok hiddetlenmiş. boğulacak kadar lı\d
detlenmişti. Ayni zamanda, lakırdı biraz daha uzayıp 
kendisinın kardeşini görmediğini, göremediğini, Mü
kerremin anlamasını da istemiyordu. Bu günahkar 
ve neli kadına Gemnl Paşa ailesinin tamamen yıkıl
mış olduğunu, bu aileden artık hiçbir şey kalmadığı
nı bildirmemek ve gizlemek gerekti. Yüzünde utanan 
bir genç kız pembeliği ile Mükerrem demi~ti ki: 

- Biraz param var. Eğer sıkıntıda ise .. 
- Oo, hala paranız var öyle mi? Bir senedir bes-

lediğiniz delikanlı pek te usta değilini§ demek: Sizi 
meteliksiz bırakmadan kaçırmış! 

Genç kadın mukabele etmeyip susuyor, belki Ha
lide yardım imknnlannı kaçırmamak iç.in her haka
rete böyle tahammill ediyordu ve Seniha artık daya
namıyacağını anhyarak ayağa kalktı. Karşısındaki
nin yilzüne ebedjycn banşmıyacak bir düşman kini
le bakarak: 

- Lüzumu yok. Hemen iş buldu. Balyc ocakları
na tayin ettiler. Ik! aylık tn peşin verdiler, dedi. 

Sonra dudaklnnnda acı bir tebessiimle basını cc-

1 DEANNA DURBİN 
Önümüzdeki Çarşamba akşa -

romdan itibaren 

SOMER 
SirtEMASlrtDA 

Mevsimin en orijinal filmi 

~ M~DERN KIZ 
virdi. Kadına bir hakaret daha edip yeni ismini bir 
daha gözüne çarpnıadan, fakat yUzUne de bakmıya-
ra k: · 

,; 
- Allaha ısmarladık Mükerrem Hanım! dedi. Uç 

yıl kadar bir çatı altında beraber yaşadığı insana, 
parmaklarının ucunu bile artık vermeden ve §Üphe
siz ki, ebediyen ayrıldı. 

Samsunda bar kızları vapurdan çıkıncaya kadar. 
Seniha kamarasından dışarı ayak atnıadı. Müker
reme zerre kadar acıınış değildi; Mükerreme hiç a· 
cımamı§tı. Fakat onun belki tekmil parasını Halide 
göndernıeğe hazır oluşu kendisine çok dokunmuştu. 
Bu katil hala, hala seviliyor, yardım ve hinıaye gCS. 
rüyordu. Dostları kendisine hemen iş, mevki bulu
yorlardı. Ve hayatı nihayet kendi yüzünden mahvol
muş bir kadın, kim bilir ne zilletler mukabilinde top
ladığı bir parayı, belki bu paranın tekmilini ona 
göndermeğe hazır bulunuyordu. 

Halit şu halde şimdi de mahvolmuş, etrafına ce
miyetin nefret surları bir cüzamlı için gibi çevrilmi9 
bir adanı değildi. Bilakis yine etrafında muhabbet, 
sevgi vardı. Bütün hayatını doğdu doğalı başkaları· 
na hasretmiş, feda etmiş olan Seniha ya hiç kimse
nin vermediği sevgi ve himaye elan ondan esirgen· 
miyor, yirmi yi§mda bir delikanlının katili olduğu 
biline biline esirgcnmiyordu. 

Bir müddet, Mükerremin bar ktzl Ayten şeklinde 
karşıSlllB. çıktığını Halide bildirmeği düşündil. Bel· 
ki de o, eski kansı hakkında birkaç yıldır hiç bir neY 
duymamıştı. Ve Mükerremin nerelere kadar düştü· 
ğiinU duysa, her gece konsumasyon avına çıkacağını 
ve muradına ererek §ikarı avlayınca da kim bilir ne 
çeşit adamların her kabalığına ve her tecavüzüne 
katlanmak mecburiyetine katlnnncağını öğrense, orı 
beş yirıni lirayı hatta belki de daha azını her gözden 
çıkaı-an erkeğin üç yıl kendisinin karım dediği ka· 
dına sahip olabileceğini bilse, elbette ki bilyilk bil" 
teessüre düşebilirdi. (Arknsı \'nr) 
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TAN 
Günde• Gazete 

o 
TAN•m hedefi: Haberde, fikirde, 
her şeyde temla, dt1rOst, •mimi 

olmak, kartbı guetesi olmıya 
çalışmaktır. 

ABO~BEDELI 
Türkiye 

1400 Kr. 1 Sene 1100 Kr. 
750 > 6 ,., 1100 • 
400 > 1 AJt 100 • 
ı5o > ı AJt aoo • 

killetleruul potta lttllla&na dlbil ollmo 
J'an memlebtJer lcla I0-16-M.S llnıcbr. 

f oNON MESELELERll 

Para• Pul 
.. 18\'kt --- için daha iyi 

Jaansı ...... oWtlllrf ..., elclea ele 
.... ~ ..... denedeoek Ye .... 

kes, -- .._.,,. bltla dflrlre#!I 
~ .......... ..._. .. 
ley, clhw dol11ı-.ı nıtı ..... 
ilan nwl oldat•• llllmler .,.._. 
da, Türklymla ............. bll
llllyenler dahi ftldlr. Pal, JrollelaıL 
)'onlara girerek, alllldtla Dlllle de 
geçer. 

lmdl llOll gömüt llranB, ....... 
lbtit lira kadar fenadır: Hele ay-yıl
da, blalm -,rM tarlflerial lll8ld 
te1mlp etmek lçla, bütün ebatlan 
1alam kaide değil, e.tetlk aleyhine 
de IM>IWıuak yapılmııtır. '.hrih Ku· 
l'UHaJI ıu.aıı De ~ pul 
daiıt iyi değildi. 

Sebebi vaıdlr, bulttlr: Para ve 
Jt1ll rl!lll"D'rlr bir Dltl8utlr. En gtl· 
r.eı ....- ve pallan topladıktaa 110n• 
~ bu para ve pallana kimler taft.. 
fuacluı l'M'ftediMlği ~: Ve 
anüMl•r ve motifler bizim olma· 
tartı ile teldller o....._ t.plt ettlrl
leblllr. Bele pal, her memlekette P. 
'l'. r. lerla her vellile ile gıkanp, 
kollekslyoa merakı yttzönden, büyük 
gelir temin ettlil bir kMaaç kaJna.
iıdır .. 

Ne Atatörldia fena heykeli, ne 
~irkin 1'ürk parur, ne de kötü pul: 
'l'ttecsrea ........... milli, bunlanıı 

~!il~ ~~-Y.9 !8~ 
1b1J11111 olmu. Vll'Ba da tllsflye edil· 

..... """"'"· - tı'atay 

! Okuyucu ~ 
mektupları 
""""~~ 
lo111oatl Feltrika11adakl 

l11Heri11 lıteji 
Bomonti fabrikuında çalıeaıı oku 

IUeularmımdan biri matba•mııa mU· 
l'&Caat ederek IUlllt.rr eöylec:U: 
-" Şirketin htlkflmetçe aatm alın· 

iham ve lşletllırleei mevzuu bahaoldu 
fu fU gflnlerde b!ztm vulyettmlzln 
de allkadarlarca tetkikini ve göz ö
lllltıde tutulmuım rica ediyoruz. Bo· 
lnontt hiıallthanelerfnde ytl2 kadar 
-ele çalıfır. Bun1at qafl yukan bir 
heeapla bir hayli de nUfua gec;1nd1rlr 
ler. Şirketlıı mtlatalrbel ifletmeetnde 
bu ifçilerin haklarmı korumak, daha 
'l'Vel de bugtıne kadar verdUcltrl e
~ brtlhkm kalmanuun için 
tedbir almak yegAne temeJmimllcllr.,, 

• 
lertterler K•n•••• l .. lr 

.. ecllıl•• Yaphlı Mlracaat 
ıt~rler Cemiyeti Reial lamail 
~ aldJjnnu bir mektupta, il 
taııbuı Berberler kunuııa dofnadan 
~ya tmtilwı baldo tanmmam ,o 
~~kl mtıracaatm cemiyet taratm
""11 yapılnwhlı bildirilerek denlll· 
hl' kt: 

'1dart hUltlslarda cemiyetten tama 
~e ayrı ve mtlstakll olan Berberler 
bu 1lrılu, Şehir Mecliline yapacalı 

01 
.. ~Uracaat için bir nezaket Mert 
---.c evvelee cemlyetimiztn mtlWe 
::aı IOrmuetu, idare heyeti, bu me
llı ede KUl'IUD nokta! nuannı çok 
ltfUYafık bularak tasvip etti. Ve uk· 
ıeı: cenııyet tarafından defli, Berber 
kura tursu idare meclisi karan .1Je 
~ı- - direktörltıftl tarafmdan yapıldı. 
-ııaenateyb, bazı berberlerin bu ite 
~r olnıadıklan hakkmdald eayt
taı d~ defildir. Cemiyetimis a
be arı, lanattelrl vukuflarmm, Ber
ı.;1er ~yeti gibi yalım idari tş
tıı le~l olan bir mtleaetıenln de 
Ilı ' ttbı evaaf ve tartları ile kunıl 
"-Uf btr aanat otoritem olan berber· 
hrlar lllektebbıden lftlhar du • 
l"fırı ... • Bnvesue, saygdanmı suna-

-------------------------~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!iiiiii!!!!~~!!!!!!!!!!iiii!~ 

KCVDEN HABER: S 
• • .. iili!!i ........ !!lll!ll!!!i!!!!!!!l!!!l!!! .. !1!11 

Tirle kiyü •ilhnen ell11cle yenllliin icaplarına da•a 

iyi ayak uydunnıya baıladı. lugi• Tirli köylerl•d• . 
yetiıen yeni 11eıll1 tam -'1asile lnkıldbıı cocuiu oluyor. 

• • • • 

KOYDE MEKTEP. 
VE TASARRUF 1 

Aaiaroda11: 

A naJmt klJUndea seçer. 
ken durduk. Yol ub

daflanm babrıuı1ar ki Jnara. 
da llllktep )'ok, •litmıea JOk .•• 
Mektebi olan birçok klylerin 
tam ortumcla llllktepıiz bir 
ka, kara ltıke ılbi duruyor. 

Ka,tln muhtarını sorduk. 
Biraz sonra muhtarla beraber 
bütün köylü etrafımızı aldı: 
Birkaç ihtiyar, askerlik ıar
dükleri hallerinden belli bir
çok dinç ve uyanık gençler ••• 

Bay lsmaU Hakkı, muhtardan 
sordu; · 

- Mektep için ne düşünüyor • 
sunuz! 

Muhtar eski nesildendi. Yutkun· 
du. Her şeyden evvel maaraf ta
rafını dUşUndU: 

- Uç yıldır iyi ekin kaldıra
madık. Mektep binası yapmıya gt1 
cilmUz yok. 

- Sen dur, bakalun. Bu k&y 
gençleri mektep için ne düşünüyor· 
lar, bir de onlar söylesinler. 

Gençler, hep bir afızdan cevap 
verdiler: 

- Mektep ~ Çocuklarmıı· . . ... . . ·-··'-'--...... 
geri kalmalarına nm detflfz. 

- S1a mektep l8tlıdikteb BODI'&, 

hilk<ımet. me masrafı kendine aft 
olmak üzere bir efitmen g8nderfr. 
Aranızdan eğitmen olmak lstlyen 
vana onu yeU,tirlria. Bina mese
lem kendi bileceğiniz bir feydir. 
Şimdilik mektep için muvakkat bir 
yer bulunuz da ilerde stictınUz yet
tiği zaman mektep yaparsınız. Bu
na karar verdiğiniz zaman da ai
r.e elden gelen yardmu ıöeteriria. 

Bu izahat mubtan bile hotııut 
etti. O da harekete ıeldi: 

- Mektep için fimdilik i)'i bir 
yer bulurwı, dedi. ~ hoca röıı
derinis. Çoculdarmm pri ka.tma
sm. Gelecek bahara mektep yapı
sına başlamıya da ~ aram. 

Birkaç dakika içinde (Anayurt) 
köyü ooculdarmm mektep bakı • 
ınmdan mukadderatı belli olmut
tu. Ortada köylüye keneli ba)'l'ID& 
olan teımi• bile oebretmiYeDt dert 
dinliyen, anlıyan, elbirlJii yapa 
bir hülôimetin müm...Weri var
dı. Jkl taraf pek kolayca anlattı. 
tJiradıimm köylerden Ba)'l'Ü

cık köythıdt de mektep yok. Bu 
köye akşam Mime doin& yardık. 
Köy dUğilııü vardi.Bir meydan& me 
eaıeıer yamD!ftı.Bir tarafta cıawı, 
zurna çall)'Ol'du. Ortaya ild pDÇ 
im Jtlı'lldil. n.wıun tempe>IUDA IÖ 
re yan rab, yan pençeleşmek tek• 
lin4e bir O)'Wl J&pl)'Ol'lardl. Zayı• 
fı kaçı)'Or, kuvvetine ıtıventın m. 
ğer bir pnç felerek ortaıılGta P. 
lan gençle oyuna devam edi)'Ol"du. 

Uzaktan Ankaramn btltün lflk• 
lan görUnUyordu. Bu 111k aı.mmm 
gösle görillehlleoeli bir yerin mek· 
tebt olmamam alda 111Jnudı. Kö • 
ytln löa l&hiplerlle bir, Ud daldka· 
lılc mUnakata meaeleyi halletti. Bay 
rakc;ıt ldSyUne de bir eğitmen ,.. 
leeektt. Köytln eğitmen diye yeti• 
şebUecek btr, lld genel lruna söD· 
derfleoektl. KöylU gUcUnfuı yetttll 
zaman ela mektAbtnl yapımya bqlı· 
yacaktı. 

Polatlar köyll de henüz mektebi· 
nl ya:pamam19, fakat bir evi k81iil 
henbma senede on bet lira kira f. 
le tutarak orada mektep aonu.tJ, 
Bu mektebi gördtlkten ve uyanık 
eğitmeni De konutfUktan IOlll'a ıra 
yOn beltçlsinbı Becenet köytlne ka 

•-•J:.. •F'-•n olinJeki köylü, mPbl,,ltinl b-.ntli •IİJll• 
İfl• 6ö1le yapıyor 

dar bizimle gelmesini istedik. Y o
lu bilmiyorduk. 

Bekçi, Hacı Mehmet Çavuş 
adında eski bir askerdi. Ken 

disinde efsanelerdeki kahramanla
ra mahsus bir hal vardı. Çanakka· 
le harbine baetanbaşa iştirak et • 
miftl. Sonra btlttın cepheleri do
laşm11tı. IstJklAl Harbi, Mehmet 
ÇaVU§ı.ı InönUnde vazife batmda 
bulmuştu. Cepheden ancak yara -
1annm tedavi müddeti kadar ay -
nlmqtı. Sonra yine cephelere k<>t
muş, dövil§e, dövUşe hmire ka
dar varmıştı. Orada harbe doya
mamıı, Edimeye gönderilmek Uze.. 

.re gönWlU yaztllDJltl. Şimdi on se
nedenberi bu köyde bekçilik edl • 
yordu. · 

Peçenek köytlııe pce karulıkta 

vardık. Yeni mektep binasını gör
membı içbı lAmbalar, mepleler kot 
turuldu. Fakat anahtar ortada yok 
tu. Bir köylU, anahtan aramıya koı 
tu. Bu sırada boynuna cüz kese
si geçinniş bir çocuk meşalelerin 
tenvir e•tiği daire içinde peyda ol· 
du. Gözleri zeka ile parlıyordu. 

- Sen kimsin? dedik. 
- Ben köyün miırtmacı Hali • 

dim. Hem köyttıı hayvanlarına ba· 
ıayorum, hem de vakit buldukça 
mektebe de gidiyorum. 

- Bu aaatte buraya neye pi • 
din! 

,._ OfretmenlerJn en bqı pldl., 
decliler· Ben de mektepll oldufum 
için koltum, geldim • 

Ralldl imtihan ettik. Berrak dl· 
mafmdan hep açık, ,u.eı oevap • 
ıar pli,ordu. Zlbnl he1apta da 

• 
Tiryakilik Bahsi 

R ""'ADI 9'0k ttUdir ,........ 
dık. 11uı1 ba lktl ono ta

tar clbl aö7ltlyorum dfJe .._. ctD· 
m8Jinls. Bb her l8lllall lhlerlml· 
zl keacll heari>onm, IÖ7lemeyls, 
...._ ela batblan lchı cörilltl· 
rilz. Onun lela orıao tatrnıar he•111a Hep,..,,, 1anllıımt olmek, 
onlar lola bir muvattekıyet ola
rak ıUkre li)'lktır clejll ml! 

.. JlemecMI NVerlm. 0.U 
~ lff;meeiad• dolayı ettlllm 
ıWdlıil, U&Ulmtı.dm bir ytlk kalk· 
tı. ......... aıma,.. rlea ... 
rlm. Çüakti u olua olaaa, a. 
C:S G bWe beqeydea evvel bir 
t6at ..,., ....... illa Wr yardim 
aJJ, v. .... ..,... bir .. ayldır. Be-
le U'kMaacı.. pa. JlaJTIUftla da 
ld kat o• bir dahlU Ucuet ı.. 
reketl leVllmiyeoek, HVIDllmlye
cek te)' dejlldlr. 

8•m Dl NVerllll dec1lm de M• 
lnna ~I: 

Yazan: 
B. Felek 

Vaktiyle bir belrtmttye: 
- N..._ mı le\'enln, oraca 

maf Diye IOJ'ID1lllar: 
- Namaz da iyidir, amma ben 

orucu 1eYerlm. Dem1f. 
- Neden f Demlşler. 
- Yeatr de ondan. Cnll>m 

nrmlt. 

E eldd• ono 1enüdL llmdl 
llolWde ,.af7or, pUb&. 

Çttnldl kiminle Siiriileem oruçlu 
slbl- Gervl lleıkM oracluyua di)'e 
1J1m illJw etmlfol' UDINt halla• 
ele Orachı oetldal w.r. ç.ı,ak ... 
yor, mttnakapya t.MNllD!!tu ede-

kuvveti vardı. Bayrak pı1nmm o
kumumı t.tedik. TereddUtstızoe o
kumıya bqladı. Çana'kkalenln, 11-
tlklll Harbhıln kahramaDI Hacı 
Mehmet ÇaVUf, butonuna dayan
Dllf, dhıliyordu. Meplelerbı ti~ • 
yerek tenvir ettifi bu aahne Us
tUnde ldlçtlk vatanpenerin ate111li 
0

prkllı, Mehmet ÇaVUfUD gözl~rl 
yap.rarak dinleyip unutulmaz bir 
manzara tetkil ediyordu. 

O amanlye köy11nUıı eğitmeni 
vaktile nalbant lmlt. Fa • 

kat köyde bir dijer nalbat daha 
VarmJlı Etltmen dtııtlnmtlt ki, bir 
köye iki nalbant çok, fakat bir ho
ca mutlaka Jlzmı ... Zaten askerde 
okumuı. Kurslar açılmca araya ka 
rışm11. En becerikli, bilgili eğitmen 
lerden biri olmuş. 

Eğitmeni köyde bulamadık. Mek 
tebin pencere çerçevelerine cam 
geçirtmek için Zir nahiyesinin mer 
kezine inmiş. Çerçeveleri arabaya 
yükletmiş, köy kurulunun iki nıU
messili de hem yardım etmek, hem 
de hesaplara bakmak için bera • 
berce gitmişler. 

Bu kafile ile biraz sonra Zir çar 
ıısmda kal'fllQ.ftlk. BUyük tir 'ite-. 
yecan içinde bize şunu anlattılar: 
Zirdeki yegane camcı her cam irin 
otuz yedi buçuk kuruş istiyormuş. 
Ankarada bunu otus kuruşa 1111P. 
hnnak mUmkUnmUt. Aradaki fark 
ırtektebin btıtUn camlan için on li
ra tutuvormut. On Ura köy halkı 
için mühim bir para imi,. Bunun 
için iki gün vakti feda ederek c:er
çeveleri Ankaraya ta§ıyacaklarr 

mıı. 

H 'lkrn parasını sarfetmekteki 
bu titi1Jik ve itina karşısın

da hepimiz müteessir olduk. Bay 
lsmail Hakkı, on lirayı yardıın şek 
ltnde vermeyi bir saniye için düsün 
dil. Bu sayede ÜQ kişi iki günlük 
zahmetten kurt91acak ve köy ço
cuklan iki gi1ıı mektepsiz kalmı • 
yacaktı. Pakat sonra tasarruf hak 
'Jrmda göeterilen bu ateşli alaka
ya su katmayı do&u ktmadı. Yo
lumuza devam ettik. 

Bir köylln misafir odaımda biraz 
dinlendik. Burası köyUn klübü ... 
KöylU JdüpsUz yapamıyor. Miaa • 
fir odasmda her akşam alaturka 
saat on ikiye kadar oturuyorlar. 
İfleri konufUyorlar. Hikaye anlat!
yorlar. Uzaklardan gelen m!safir
ler varsa ondan dünya haberlerini 
alıyorlar. Karanlık bastıktan son· 
ra ihtiyarlar çekııtyor. Meydanı 
gençlere bırakıyorlar. Gen(11erin 
sazlı, sözltl cnmbUşU hAşltyOl'. 

Köylerdeki hayat eski zamanlar
danberf akan ırmaklara benziyor. 
Fakat yenilik cereyanlan karsısın
da bu ırmaklar artık kunıyacak. 
Bende ısu lntiba kaldı ki, köy ha
yatmm l~ine sokuJ.ıoak ve eski gün
lerin köylerde yaşryan lzlerlnJ top
lamak için çok az vaktimi% var. 

mlyor, ve kaq11111ıclaklnl tenli· 
yor. 

TlryaldUk denilen ba hal YÜt8e 
~ bünyemlıde ua.n itibara 
...... bir Ull91ll' ballal llhmtfı. 
Bir .. yapmM ~ tertht ..... 
lar: 

- Bele Remuen ~! der
lentı. 

lllrlnctt!ll bir ricada baJUDMllr 

- ....... nc1a lltmiyellm; tir· 
Jald olur. Diye gitmezlerdi. 

Top la&tflle yalan vakitlerde 
arkaamdan teneke yuvaıteaıp im· 
dmlaİıla.r bulunurdu. 

Bu bal, tütün tir)'üllltl olduğu 
kadar, ekleri ....,._ ball,, adı ve
rilen ve brlu mllfldll olma bir ha
leU rablyealn hdı IAtU& etmesty. 
.. de talı ec111eblllnU. 

'ftttbı ~ nihayet lf. 
tara kadar sttrdüğtt ft.unesın, tö
tlbllll btilabiitün yuak edDdliJ 
Dirclttadl Murat devrine auaraa 
tiryakiler için lelDSemle rken""ll 
bir ay 1&yılımhdır. 

Çtinktt, bu salim l*lllfth keadl 
• 

ı Sorunuz 

~~pver~ 
Aftlkdımıs olmyacularmıa tan.

fmdu aorulan muhtelif mahiyetteki 
nallere ayn ayn ıu cevaplan vur• 

Bay Sellbe: 
Bahsettiğiniz r.atı aredım. Bula

medrm, Kendlabıe bir daha mektup 
1-=an•s muvafıktır. 

Bay 1. Y. e: 
iki mektubumu c1aı aldım. 8ael

lerlııb mU.pet defli. Bu seteple ce
vap verebllmek te bayllce mUıkttL 
Mumaflh, adreslolr.e lstediğlDlı taH 
da mektap yuılm•ıtır. 

Bayea N. M. e: 
Koeanm ~e bopnma danR 

lkeme edeblllrıdnls. Zina bopmM 
98beplerlndendlr. MMele, bu bUIU8U 

W.t edebllmenbdlr. Şahltlerlals var 
1& nuıhkemeye getiriniz. llildm OD• 

lan dkıler. Gelmemelerinden kork· 
maymz. Eğer gelmiyecek olurlarsa, 
mahkeme oolan zorla getirebilir. 

Bay1111 Emine Ş. ya: 
8oll mektubunuza aldım. Fakat; 

bahsettiğiqiz diğer bir mektup ki, o
rada hidiseden bahsettiğla.izi yazı· 
yorswup;. Bana gelmemiştir. Bina
enaleyh, suallerfabi bir daha .razıog. 
Vev., vereceğime emin olehlllnhıia. 

Jbyan x. x. e: 
Ktıbüatllslniz, hem de çek. Kocaı

nısm iyi bir adem oldaPmı söyledi· 
fille ba1ubrsa ski de her halde aff&
der. Bir alle yu\1881111 bozma.dan m&-
181eyl halletmlye ba)mı. Unutmayın 
ld, dört tene de çocuiunm var. 

Bay Ferlt'e: 
Size dostça bir mslhat: Bu da'ftlo 

dan vazgeçin. Anlattığınız hidlsede 
haklıSRld. Haklrsımz, fa.kat isbat et
meabre l.mltln yoktur. Bir sttrtt IDDt • 

blllleme mMrafı da yapmaymız. 
Bay Ş. Eresmer'e: 
Cevap veremiyeceitbn. ~ 

hMl&eyl ve edresinlzi yum. Cevap• 
Zllll olacağmduı, h11&1111i mektupla 
tar&fnma bllcllrllmeal daha dojra
dur. 

J.,,.ail KMtal Elbir 
fstanool Barosunda avukat 

-= 
ZftlQ!V!IDda tütün ieealerio boyaa
DU l'Ul'durmıya kadar yürüm\iftU. 

Bivayet ederler ki; Dördtiaol 
Murat bir gece tebdil gaerk• 
gir.li tütün ve eerar içilen bir kah
vehaneye ıirmlt· Onöode kahve 
peykeleri ve bir perde &rdmda. da 
çubukla tütüııa ~- keyif yeri 
bulUD&D bu dtikkinda tütün lçlldl-
~iai kokudan derhal rnbylll paı. 
difah mal ghihlne IOl'lllllf: 

- N edea burada tütün lçlrlyor
ıua. 'l"aeak olduğunu bUmea mi. 
IÜllf 

Btivlyetl ve p.bBI meçhul ol• 
bö7le bir zdunaı kendiaiae h9 
yolda bir s.ual sormasma lçerllyea 
kahveci bu m~hul adama sual et
nıl§: 

- Cevap vermeden enel bele 
ifil bir ednu baRı. mkzhmt 

- Benim adım Muratl 
8özüDil ilif;lnoe pe1 perdeden yi

ne tonnuş: 
- "Han,, ı da var mı! 
- Var ya! Ceva.bmı alır alma, 

kahveci hemen peykenin ttzerlne 
manmıt ve perdenin ardında ti
ttln l~nlere b~ • 

- Ey cemaat! Erldtl nlyettne 
buyunııı cenaze namvma! 

Bugün 15 - 18 saat tttttb1 lo
memek veya yemek yememeğl bir 
nevi tlryaldllk vesDesl ve ibadet 
ettiğinin cakaSı hallne getirenle
rin o zamanlan b&trrlayıp şimdi· 

' . ki hallerine bir ylylp bin şUldlr et-
melerl 9el& o18a gerektir. 

S d'ftll geldi de burada yaa
yorum. Aptallık, dalgmbk 

ve leJ"lfJlll)lk hiçbir zaman ve m .. 
Jıbd& modası geçmlyen blr ma
tah olmalı ki; bugtbı bayat Jı&dl. 
lelerlnde aptallara, senemlere ve 
dalgınlara kaJ'§ı gösterilen sem
patik mUsamn.lı& dine kadar tdr .. 
yet etmiştir. Malim ya~ <>ne fe
cirden ırUba kadar ola11 müdclet 
zarf mcla biqey yemek veya bir 
zevk tatmin etmekle bor.ulur. U... 
ldlı eğer dalguılıkla oruçlu olda
juaum unutarak kanımm doyu
ranaDIS orucunuz bomlmDI sa
ydmu. çüaldi harekettnls kasde 
malımın değildir. Ne mutlu şey d& 
ili mi'! Hem sevap kazaaacak, 
hem ~nm doyurmuş olaeak
llDIZ. UkiD bunUD için daha evvel 
aptal olmamn yolunu bulmak ge
rektir. Ondan ötesi kolay! 
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Bugün Beşiktaşa karşı oynıyacak olan Gala ta•aray takımı 

Lig Mac/arz • 
:··························ı 

j Ramanya .~illi j 
j Takımı ile j 
Karşllaşıyoruz 
Gelecek ay içinde lskenderi

yede )fısır milli takımı ile kar~ı
laşacak olan Romanya milli ta.
kımmm, lskenderiyeden döoüş
te Türk milli takımı ile ka.rŞtlaş-

Bugün Beşiktaşın 
Maçı· Kazanması 

Şarta Bağhdır 
i 

mak istediğini en-elce bilclirnıi~ i 
• tik. 

Bu a:ktam, lig maçlarının en ehemmiyetli ve canlı kartılatma- Futbol Jı"eclerasyonumuz, Ka-
larmdan biri daha neticelenmit olacaktır. Galata.sarayla Betik- f cunuevvelin 25 inde A:Dkarada, ! 
tıaşın bugün oymyacakları oyunun milli kümede alacakları sıra- 26 smda lstanhulda olmak üze- ı 
ya da teıiri olacağı fÜpheıizdir. Sarı-Kırmızı ile Beyaz-Siyahın re iki maç yaıımayı kabul etmiş : 
fU sıradaki vaziyetlerine ve kuvvetlerine nazaran alabilecekleri İ ve cevabını bildirmiştir. i 

. . k ······---·········· •••• netıceyı en ıaa yoldan tahmine çalıtacağız. 
Beşikta§ lig ma.çıarmm ilk hafta- 1 

ırna iyi bir başlangıçla, Fenerbahçe 1 
ile berabere kalarak girdi. !kinci haf Tekirdağlı, Bugün ta Güneşi 3-1 yendi. Bugün de Gala
tasarayın önline çıkıyor. Bu maniayı 
da aşabilirse, lig maçlarının en ehem 
miyetlilerini savuşturmuş, bundan 
sonraki hafta.lan \'Ok büyük emn yel 
le kal'§ılaml§ olacaktır. 

Galatasaraya gelince; bu seneki 
başlangıcı pek pllriak olmadı. Topka
pıyı 2-1 yendi. Ve kazanış tarzı ta
raftarlarını rahat ettirecek şekilde 
değildi. llk hafta golcülükte kısır gn 
rünen maçlar ikinci hafta, Süleyma
n.iyeye sekiz gol çıkardılar. Sekiz gol 
mükemmel bir neticedir. Fakat, o
günUkü oyunda Galatasaray mi.itla
f aasma düşen nadir mukabelelerde 
müdafaa hattının sağlamlığını göste 
recck oyun şekillerine tesadüf edile
medi. 'Muhacimlcrin tempolarını bul
muş hallerine mukabil müdafaa şöy
le böyle idi. 

Maçın galibi için 
Bu noktainazara göre, bugUn kü 

maçın alabileceği neticenin Beşiktas 
akıncılarının gösterecekleri maharete 
bağlı olduğunu açıkça söylemek la
zımdır. Kanaatimizce, eğer Beşiktaş 
Galatasaray muhacimlerinin Sülcy
maniyeye attıkları sekiz golü hesap
lıyarak mlidafaasmı daha kuvvetlen 
dirmek üzere Hakkıyı ilk daki1·alar
da muavin hattına çekerse, hata et
miş olur. Hakkı, ilerde oynadığı tak
dirde, oyunun daha ziyade Galatasa
ray nısıf sahasında oynanması ihli
mal~ri çoğalır. Bu takdirde Beşikta 
9m korktuğu Galatasaray hücum 
hattının akınları tabiatile daha azal
mış olur. 

Futbolde en sağlam müdafaanın 
muknbil hücum olduğu unutulmama 
lıdır. Bilhassa ki, Galatasaray mua
vin hattının ortası ve sol Uırafı her 
fırsatta kendi forvetlerini ani muka
bil hücuma kaldıracak kadar tecrü
beli ve sliratli olmadığına göre, hü
cumlu müdafaanın başlıca mahzuru 
olan aşırma ve uzun paslı mukabil 
akın tehlikesi bugün hesaplanmıya 
değmiyecek kadar zayıftır. 

Galatcuaraya gelince 
Yukarıda anlattığıJ:Qız şekilde oy

niyacaklannı zannettiğimiz Beşlkta
şa karşı Galatasarayın muvaffakıyet 

li bir maç yapabilmesi, müdafaasının 
ve muavin hattının geqen haftalarda 
kinden iki sınıf üstten bir oyun çı. 

karması litzımdır. 
Evvelki haftalardaki kadro ile cık 

tık'nnna nazaran, biz şimdilik ,.., 'la
tasarayın geri hntlanndan yedi b'Ün 
içinde iki sınıf yUksehniş bir oyun ~ 
kabilece!ine ihtimal veremiyoruz. 

Hintliyi Yarım Saate 
V ardırmanıalıdır 

Hintli Pehlivan, BuCJünkü Çarpışmadan Sonra 

intikam Maçı Y apmıyacağını Bize Bildirdi 

Yazan: Eşref Şefık 
Bugün Taksim stadyomunda Tür

kiye başpehlivanı Tekirdağlı Hüse
yinle çarpışacak olan Hıntli pehliva
nın ayarmı Mülayime karşı yaptığı 
üç güreşte iyice hesapladık. 

Hintliniu ilk güreşinde yazdığımız 
kanaati hala muhafaza ediyoruz. Faz 
zal Muhammet ilk on dakikada yap
tığı hareketlerle, rakibine kavuşma
sı, atikliği yerinde gözüken bir peh
livandır. Faknt, ilk dakikalarda bile 
çok açık vererek girişen Hitnlinin on 
beş dakika geçtikten sonra kıymeti
nin yansından fazlasını kaybettiği 
de muhakkaktır. 

Tekirdağlı serbest güreşte, hasmı
nın iki sırtını yerde üç saniye zap
tedecek oyunların çoğunu bilmiyor. 
Onlan bilmiyor ama Hintli tarzında 
güreşen bir adamı iki üç hamlede 
alta bastıracak tarzda kapışmağı bi
liyor. 

Bu itibarla, güreşin daha ilk da
kikalarında Tekirdağlınm üstten yü
züp. alt' ' budamak veya dalmak 
suretile rakibini alta alması, geç -
kin Hintlinin zaten pek sürekli ol -
mıyan mükavcmetini yerde tüket -
tikten sonra sırtını ÇC\irmesini 
bekl iyenlerden im. 

Benim hesabıma göre, Tekirdağ -
tının Hintliyi bastırıp iki sırtını yer
de zaptetmesi nihayet yarım saat 
içinde olacak bir iştir. 

Bugün r··-~yin Y"nme muamelesi
ni yanın saatten evvel tamamlıya -
mazsa. şoc-m kahrım. 

Hintli, Türk civanmertliğinden 
hayranlıkla bahsediyor 

Hintli gllreşçi dün matbaamıza 
geldi. Bu~~nkü gtir"şin neticesi ne 
olursa olsun intikam maçı filan yap 
madan Londraya döneceğini kati o
larak söyledi. 

Hintli; "Tekirdağlıyı ister yene
yim, iste. yenileyim, behemehal gi
deceğim. ÇünkU kardeşim orada mü 
~im gilr(?şl"r yapıyor ve beni mutla 
ka yanın.ı çağtnyor,. diyor. 

Hintli pehlivan 

Fazzal Muhammet, bizden bilhas
sa şu sözleri yazmamızı rica etti: 
"- Emin olun lstanbuldan ve 

Türk halkı arasından kalbim sızlı -
yarak aynlacağım. Ben hayatımda 
Tüı:k ahalisi kadar civanmert ve 
misafirperverine hiç bir yerde rast -
lamadım. Geçen hafta Mülayimle a
ramızdn çıkan hadisede halkın ve in
zibat memurlarının bana karşı gös
terdikleri insanca muameleyi ömrüm 
olduğu kadar unutmıyacağım .. 

Vaktile benimle bir Amerikalı peh 
livan arasında Amerikada ayni ha -
dise çıkmıştı. Ahali haklıyı haksızı 

pek dikkat etmeden sırf rakibimin 
Amerikalı olmasından bana hücum 
etmişti. Halbuki Mülayime karşı 
Türklerin haklı tarafı ayırderHrı ba
na kar§ı müzaheret ettiklerini göz
lerim yaşaracak kadar hayranlıkla 

seyrettim. 
lstanbula ve Türklere karşı duy

duğum hayranlıkla gelecek yaza kar 
deşiıni mutlaka lstanbula getirip bir 
kaç güreş yaptıracağım. 
Güreşten anlıyan halkınız karde 

şimi görürse Hindistan güreşçilerinin 
kıymetleri hakkında çok iyi bir fikir 
edinmiş olacaklardır. 

Uzak Memleketlerden Hikayeler: 4 

ELBURZ DAGLARINDA 
BiR GECE 
• htiyar susuyor. Esmer de
l likanlı, yıkanmaktan s~ar

nuş beyai, ipek bir mendılle tek 
gözlüğünü iyice silip gözüne yer
leştiriyor, sonra başını, güzel gö
rün mi ye gayret eden bir kadın gi
bı bir tarafa eğiyor ve göz.Ierini 
kah süzüp, . kah açarak, adeta kı -
rıta kırıta konuşuyor: 

-Avrupadan kaçmak, diyor. E
vet .. Bir çoğumuzu bu yolların üs
tüne atan istek ve sebep bu değil 
mi? Evet aziz doktor, ben de Av
rupadan kaçıyorum ... Avrupa beni 
tatmin etmiyor ... Avrupa benim ha 
yal içine gömülen ruhumu tatmin 
etmiyor. Çünkü ben sanatkarım . 
Ben ressamım. Ben hayatta başka 
bir şey istemiyorum. Aprupanın 
bana veremediği bir şey istiyorum. 
Pembe cilalı tırnaklı, ince uzun sol
gun elini, siyah briyantinli sac:la
n üstünden geçiriyor: 

- Avrupa çok Annem, Oiya 

uyanık, evet se- s o K o N Aleksandrona ... 
nelerce uykusuz- küçük Diçka ... da-
luk illetine 1.ığra- ha ben bir yaşm-
yıp, sinirleri bo- da var yokken 
zulmuş bir insan Petrograda. gelen 

gibi gayri kabili AR ı YA lıııııı..I bir çiğan keman-
tahammtil old•.ı ·~ cınm peşine takı-
Avrupa... Orada larak büyük ba-
ateşten, harpten. oamm sarayından 
paradan. silahtan ADAM gitmiş, .. Sarayları, 
ve ö!Umden baş· ihtişamlan, al-
ka bir şey konu- . tın kaplardan ye-
§ulmuyor, her söz mekleri, yüzlerce 
bir felaket haberi ~ esir köylünün kır 
verec~k. diye yü- ı yazan: baç altında çalış-
rek titrıyor ... ln- tırıldıkları ucu, 
sanlar zevki unut S f D ' bucağı görünmez 
tular. Bütün ha- UQ eTVIŞ toprakları istih-
yat bir kabus gibi ~~~ kar ederek gitmiş .. 
gelip geçiyor, insanlar biribirlerine Büyük anam, diyordu. Bil"l dosttan 
düşman oldular. Saf, saf ayrıldılar. işitmiş. Sonraları anam dansetıni-
o; .... ""~-.t.ı:ı •• _ .... &. ·~.,,. .................. ----- .J-- w.....,.----y, ----- ~-~ • 
elem ve ıstırap lazım ... Ben didin- liçka dansı becerememiş olacak ha-
mekten nefret ediyorum. ·yatının sonunu Şikagonun bir Çin 

B üyük ve yumuşak bir sedi
rin üstüne uzanıp saatler

ce tembelliğimle başbaşa kalmak 
istiyorum. Sanatkarın hayale ih
tiyacı var ... Bir sedir üstüne yat
mak, bir çubuk içip göz yummak .. 
Güzel bir ses şarkı söylerken. kimin 
olduğu bilinmiyen bir el bir Şark 
musiki aletinin tellerinden kulak
larında yabancı, fakat tatlı hava
lar çalarken gözlerimi yummak ve 
dinlenmek istiyorum. Politikadan 
bahscclilmiyen, hiçbir siyasi akide
nin partizanlan bulunmıyan, insan 
ların deliler gibi koşuşmadıklan, 
evlerin biribirleri üstüne yığılma
dığı, makinelerin insanları yutmak 
istiyen bir silratle işlemediği bir ye 
re, Şarka gelmek istedim... Geniş 

toprakların üzerinde biribirlerin -
den uzak kulübelerinde rahat köy
liilerin, prensler gibi yaşadıklan 
bir avuç toprağın üzerine milyon
larca insanların saldıramadığı, bi -
lakis insanlann zenginlik ve bollu
ğun timsali olan bu topraklardan 
istifade etmiye onlan istismar et
m'ye tenezzül etmeden yaşadığı bu 
topraklara geldim Ebu lshakların, 
Hafı?.larm, Sadilerin vatanına gi
deceğim. 

E vet, Şiraza gideceğim, gül 
bahçelerinde fidanların dal

larını kıran top, top güller altında 
renkli hahlann üstünde, şarapla
rın en lezizini içeceğim... Bağlar
da, bahçelerde uzanıp çubuk tüt -
türeceğim. Uyuyacağım, 

Büyük babam Grandük Nikola 
Petroviç .. Hayatını iki güzel met
res arasında bitirmiş ... Kremlin ka 
pılarına yakın bu yar konaklarının 
en güzelinde pırlanta kakmalı al
tm kıu:ıPhlerle ictii'Ti nefi!'I ~ara~lar 
ona zehir olmuş. Babam Vrangel 
ordusunun inhizammdan sonra Mon 
tekarloya büyük annemin yanma 
gelmiş ... Orada Rusyadan kaçırdığı 
en son paraları yirmi dört saatte 
bakarada kavbettikten sonra en 
güzel bir otelin en güzel bir o
dasında damarlarına çok miktarda 
morfin sıkarak gözlerini hayata 
yummuş ... Büyük anam Gran Dü
şes, beş sene evvel öidO. 

mahallesinde bitirmiş. Büyük an
nem Grandüşes cenapları anlatır
dı. Annem hasırlann üzerinde kal
kaınıyacak kadar zehire alışmışmış. 
Zehir .. Zehir .. dedikleri şey nedir? 
Hayal değil mi? Hayal diyorum si 
ze .. Annem Aleksandrovna'ya ha
set ediyorum. Gıpta ediyorum. Ben 
bütün gençliğimi çılgınlar muhi -
tinde geçirdim. 

Evet, bunayıp çıldırmış ve fikri 
sabit peşine düşmüş olan insanlar 
arasında. . 

Aylarca, senelerce saçlan yık'ln 
mamış, sakallan taranmamış, bi
ribirlerine karışmış ihtiyar gene
raller, Grandüşesin etrafında top-
lanırlardı. 

E 
ski esir köylülerine, tren ve 
samanlarına kavuşmayı ü

mit eden bir ihtirasla yanıp kav
rulan ve birtakım gizli teşkilatlar 
yapmayı, kah şu hükumetten, kah 
bu hlikfımetten maddi muavenet al 
mayı düşünen birtakım cemiyetler 
ortaya çıkaran bunak muhacirler 
arasında gençliğim geçti diyorum 
size ... Bana ne? Mukaddes Rusya-
dan ... Ben dedelerimin mirasını is-
temiyorum. :Mukaddes Rusyalan u
murumda mı benim! Eğer onlar dö 
nerlerse yurtlarına, beni çağırsın
lar. oraya o zaman dönerim. Krem
lin civarındaki dedemin konağında 
ziyafetler. eğlenceler yapmak, şa _ 
rap içmek için, ama harbetmek i
çin Grandük Serji kimse eline ge
çiremez .. Ben sanatkirım .. Bu el--

•1erim ne çalışmak için, ne de kana 
batmak için yaratılmışlar .. Bil\1ik 
babalarım cellat kullanırlardı. Ben 
ne diye öldürevim. Ben dinlenmek 
istiyorum. Dinlenmek ve uvukla
mak istiyorum. Yarı rüya, y~n hul 
ya içinde tath bir havat geı-irmek 
istiyorum. Asrımızın biitün didiş -
melerinin. bi.itün buhranlarmın y("lr 
gunhığnnu benliğinde hisseden bir 
insanım ... 

G iizel. ~muşak bir sedir, en
fes bır şarap hafif hi.r mu 

siki.. Isfahana gideceğim. Bağda
da gideceğim .. Halifeler diyarına 

gideceğim, Kabile gideceğim. Şar
kın sükıinetine, sükun ve huzuruM 

ihtiyacım var ... Ben muhacirim ... 
Ben bir yurtsuzum. Beni dünya
nın şurasında veya burasında gör
mek kimseyi §aşırtamaz. Şarka hu 
zur aramıya geldim. Uyuklamak 
istiyorum. 

lçeri girdiğindenberl sessiz, ses
siz bir kenarda duran Hintli başı
nı kaldırıyor ve gözlerinin ta di • 
binde büyük bir definenin sırnnı 
saklıyan bir adamın bakışları var .• 
Bronz renkli yüzünün asil cizg!le
rinde hiçbir A vrupalınm yüzünde 
görülemjyen bir iç disiplininin, bir 
iç varlık asaletinin ifadesi okunu
yor: 
- Şarkta uyuklamak için c;ok fenı 

bir asır intihap ettiniz. diyor. Şark 
sizin uykunuzu pek kısa bir zaman
da ihlal edecektir. 

.A_s~a~ Avrupadan a~ bir'Pal' 

O, Avrupanm bir devamıdır,. .Av
rupada çıkan gürültüler oradan, o
rada çıkan sesler ister istemez AV• 
rupadan duyulur. Asya ... Hila size 
buhurdanlı, mabetli, Budalı, Yeya 
camili, Brehmenli veya imamlı bir 
Ulke geliyor. insanlarının mistik bir 
ruh ataleti içinde uyukladıklaı-ını 
zannediyorsunuz. Bu hatayı işliyen 
yalnız siz değilsiniz... Dünya yü -
zünde, için için kaynıyan ve içten 
gelen bir ateşle, yeni medeniyet 
hamleleri yapan ve en umulma
dığı bir zamanda yeni şahikalar yı 
ratacak olan bir Asya var. lnsan· 
lık medeniyetinin, harsın beşiği ~ 
lan medeniyetin anası olan Asya 
uyumuyor ... Asya, iktısadi tezat • 
lann, siyasi ihtirasların ve bin bir 
felaket ve bin bir saadet düğümtl· 
nün insanlık kurtuluş veya mahv~ 
luşunun düğüm noktasıdır .... 

D elikanlı uyuklamak iç.in fe· 
na bir yer seçmişsiniz. Yl• 

ne siz Avru.paya dönünüz, orada U• 

yuklamak istiyenlere mahsus güzel 
ışıklı, ipek sedirli kehribar çubuk• 
lu mliesseseler varmış. 

Grandük Scrj: 
- Belki hata ettim. diyor. Bel· 

ki, başımı göğsüne dayayacağmı 
bir ana gibi cömert ve mü§fik 
toprak burası değil, diyor. Halbu· 
ki ben burada en bUyük huzur ve 
sükunu bulacağımı zannetmiştim. 

Elindeki uzun çubuğun ucuna 
yeni bir sigara takıyor. Sigarasınıı 
ucunu mangaldaki ateşte yakıyor. 
Sonra d~rin bir nefes çekerek göz. 
lerini yumuyor. 

Ve tam bu sırada barakanın k&· 
pısı açıhvor. Genç mühendis sır

sıklam elbiselerile kapının önünde 
görünüyoı:. 

SanŞin kadın: 

- Onu buldunuz mu? diye ba~· 
rarak g-enç adama koşuvor. 

- Havır. bulamadnn. Ynlu .. ;\9 

tünü kayalar örtmüş, ileri gideme
dim. 

SarJRın k~oın acı ac1 bıı.Oınvor: 

- Oldü. onu ben öldiirdün .. 
Bu zamann kadar hic bir ki1"" 

seye alak- duymamış olan sarışıtl 
erkek birdenbire gözlerini kaldırt
yor ve sanki sayıklar gibi: 

- Oldürmel· diyor, bir adam öl
dUrmek. 
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T iran sefarethanemizin tercümanı tskender 
Fraşhcri'nin: 

- "Eğer tanımadan, tanışmadan Arnavutluk
tan giderseniz eksik bir şey yapmış olursunuz!" 

Sözleriyle yürümiye başladık. 
Kimi ve neyi tanıyacaktım? Bunu izah etmedi. 

Tiranda bulunduğum zaman zarfında ufak, büyük 
sürprizlere, ve uınmadıklarımı gönniye alıştığım 
için, sessiz bir itaatle Draç şosesinden Kral Bi
rinci Zog caddesine çıktık evlerin, dükkanların 
seyrekleştiği, tek tük çıplak arsaların başladığı 
yerde bir katlı kagir, kapı ve penceresi yan ya
rıya kapalı bir dilkkimın önünde durduk. 

ATKARIC 

lskender Fraşheri: 
- İşte burasıdır ve zannederim buradadır, 

dedi. 

Pcukalın eserler;nden bir heykel: 

I
• çeri girdik, kenarlarda, orta

da yüksek sehpaların üze· 
rinde bir kısmı ikmal edil.mi§, bil 
kısmı henüz başlanmış çamurdan 
heykellerle karşılaştık. Duvarda 
bitmiş heykellerin fotoğrafları a· 
sılmıştı. Çarpmadan, devirmeden 
dikkatli davranarak bunların ara
sında yürüdük. Kenarda çamurla 
uğraşan beyaz gömlekli bir genç 
doğruldu. 

Zayıf, ufak tefek bir adam .. A
tölyenin yardımcılarından biri san
dım ve tercüman arkadaşımın bu-
na: 
-" Şefin nerede? .. d=ve soraca

ğını sanarken birdenbire bana dö· 
nerek: 

- "Odhise Paskal, Arnavutlu. 
ğun en kudretli ressam ve he~ kel
cisi ! ,, diye tanıttırdı: 

Derhal. gilzide muharrir Fa
lih Rıfkı Atayın geçen 2 in

cikıinunda Ulusta buna dair bir 
yazısını hatırladım. 

Odhisc Paskal, her kuvvetli sa
natkar gibi mütevazi kendini eser
lerine vermiş b'r adamdı .. Eserle
ri hakkında sorduğum suallere, e
hemmiyetsiz ve değersiz şeylerden 
bahsediyormu§ gibi cevap veriyor
du: 

- "Bu gördüğünüz Büst, Arna
vut tiplerinden bir komiteciye ait. 
tir. Tam boyu Görücede belediye 
ve hükilmet daireleri meydanında 
mermer bir kaide üstüne konul
muş tunçtan üç metre yirmi san
tim yüksekliğinde döklµmüştür. 
Şu gördüğünüz büst ise Tiran 

belediyesi önüne dikilecek !sken
der bey abidesi için haz1rıanmak
tadır. 

Şunlar da Tiranda bazı zevata 
ait sipariş edilmiş büstlerdir.,, 

O dhise Paskal, tamamen 
bitmiş, bitmek üzere ola.ıı, 

henüz başlanmış çamur heykelle
rin birinden, diğerine geçerek Ü.a
bat veriyordu. Bilhassa eserlerm
de göze çarpan mUhim noktalardan 
birisi Arnavutlara mahsus tipleri 
Yaratırken slmalannda orilara ver
rniye muvaffak olduğu manalar 
hatlar ve hususiyetlerdi. 

Sanatkar; ltalyada tahsil gör-· 
rnesine rağmen eserlerinde, Arna
\'ut ırkmm bütün vasıflarını teba
liiz ettinnlye çalışryordu. 

Atölyede bir saat kadar kaldık .. 
Rendi sayi ile vasıtasız, yapyalnız 
Çalışan bu adam sanki gayes;ne 
"arrnak iC'in inzivada yaşıyan bir 
ahit g'bi idi. 

E -:ırden müessire geçtik: 
- "Size kısaca anlatavım. 

dedi. Resim ve hevkel tahsilimi 
Torino akademisinde ikmal ettim. 
PerınediliY1m. Muhtelif Arna\rut 
§Chirlerinin milli abide müsabaka
l!tna C'İrerek kazandmı. Nitekim Gö 
rUccde, Avİonyada. Erkeride eserle 
Pir.n. Vardır. Şimdi Tirandaki Abide 
fçtn bOtUn kuvvetimle haL'TI'la.D· 

Göriceli bir tip 
_ .... "''"'"- ~,... .................... ,_ 
~ YAZAN: 

-~ \ LtL LOT 

Iıkender Beyin büstü 
maktayım.Bunun, dığeı·ıerınden da 
ha mükemmel bir eser olmasına 

çalışacağım. 

Büyük Atatürkünüz için daha 
evvelden çalışarak büstünü yap
tım. Şimdi Torinodn tunçtan dök
türüyorum. Ankaraya gönderece
ğim. Bunun mu"vaffak bir eseı ol
masını çok isterim.,, 

E ertesi sabah, ~~h~~e Pask~
lın müdürlügunu yaptıgı 

T:ran resim ve heykeltraşhk mek
tebine gidiyorduk. Bu defa ben, ar. 
kadaşım lskender Fraşheriye ace
le etmesini rica ediyordum. 

Kupa arabası, Mussolini cadde
sini geçtikten sonra bir takım dar 
sokaklara girdi. Bu sokakların iki 
tarafında yalnız iki duvar uzuyor 
v; görünmiyen evlerin kapıları bi
rer oyuk gibi bu duvarlara gömü
lü duruyordu. 

Araba, bu kapılardan birinin ö
nünde durdu. Küçük çakıl dökül
müş bir bahçeden geçerek binaya 
girdik. Bah!:E!, §imdiye kadar gö:
düğüm mekteplerin, ziyaret etti
ğim müesseselerin, çiçeksız. ağaç
sız, bakımsız bahçelerine benzemi
yordu. Anlaşılıyordu ki bahçede 
dikkatli ve tertipli bir elin ihti
mamlı ve zevkli teması dolaşmıştı. 

Resim ve heykeltraşhk mek
tebi binası. diğer mekteple

rin binaları gibi mektep olarak ya
pılmış değildi. iki katlı kiiçük ah
~ap bir evdi. Odaların duvarla
n kara kalem, sulu ve yağlı boya 
resimler ve tablolarla doldurul
muştu. Bu resimler ve tabloların 
ekserisi Arnavutluk manzaralraı, 
Arnavut tipleri, milli kostümleri 
ile tabii Arnavutluğu ve hususiyet
lerini gösteriyordu. 

Otfhise Paskal bizi bir odadan. 

diğer bir odaya götürürken bütün 
gördüğümüz resimler hakkında 

izahat veriy<'" ve onların talebesi 
tarafından nasıl hazırlandıklarını 

anlatıyordu. 

M Udilrün verdiği malumata 
göre; resim ve heykeltraş

hk mektebi, şu veya bu mektebin 
verdiği her mezunu alan bir mek
tep değildir. Buraya hiç mektep 
görmiven talebe bile girebilir. Yal
nız bunların istidatları talim heye
ti tarafından muayeneden geçirilir. 
Ve ondan sonra kabul edilir. Mekte 
bin ziyaretim:.Z günü on iki talebe
si vardı. Talebenin dikkatle yetiş
tirildiği her bi~nin mevcut, müte
add:t eserler;nden anlaşılıyordu. 

'Mektepten mezun olanlar ister1er
se hoca olurlar. isterlerse başlı ba
larına iş yaparlar. 

ektepte gördüğiim resimler 
arnsmda insanı ihtiyarsız 

bir surette kendisine çeken fevka-
18de güzelleri vardt. Bilhassa renk· 
lerin:n i mtizacı. eşhas tiplerinin o
riiinalliği detayın çokluğu. re~

min heyeti umumiyesine başka hır 
ahenk veriyordu. 

Duvarda, saydığun vasıflan ta
şıyan bir tabloya doğru Herledıın 
Arnavutlukta bir pazar yerini gös
teriyordu. Sebze ve mcyvalarm 
renkleri, sergilerin kuruluşu, köy
lülerin milli kıyafetlerile alış ve
rişi o kadar hoşuma gitti ki bila
ihtiyar bu tabloya sahip olma~ 

düşündüm mlidiire sordum: 

- Bu tabloları ne yaparsı•uz? 
- Müşteri bulursak satarız. 

Olmazsa saklarız. dedi. 

H oşuma giden tabloyu işaret 

ederek: 
- Mesela dedim. Bu tablonun 

fiyatı nedir? l 
- Bu .. Bu .. B;r buçuk Napol

yondur. (12 lira). 
Doğrusunu isterseniz bu tabloyu 

fevkalli.de beğendiğimi hissettir- · 
mek istemedim. istemedim amma. , 
seyahatte döviz meselesini, mevcut I 
parayı heı:ıaplıyarak harcamak la- 1 

znn. geldiğini dfü:ıiindüm ve başımı 1 
("Cvırerck yürüdüm. 

fKadıköyü Civarında 
Kanalizasyon T esisatl 

1 
1 

1 

1 

1 
~adıköy ve civarında yapılacak ka 1 

nahzasyon tesisatı için belediye ile ls 
tanbuJ kanalizasyonunu yapan şirket 
arasındaki müzakereler sona ermiş 
ve bir anlaşma yaprlmı_ştır. Bu anlaş 
maya göre, nisan birden itibaren şir
ket Kadıköyünde tesisat yapacak, fa 
kat işe evYela Kurbağahdereden ba.ş
lıyacaktır. 

Y arabyan Çocuk 
Hasekide oturan 14 yaşlarında Fik

ret isminde bir çocuk, oyun yüzünden 
çıkan kavga neticesinde arkadaşı CP 
lali bıc.akla kolundan yaralamıştır. 

7 

Şu garip dünya ············································~·········· 

Yahudilerle 
Görüşlüğü 

için 

....... ~~~.:ma Alemi~ .... .J 

Berlinde 16 yaşında Ana Liza na -
m.mda bir Alman kızı, seviştiği 25 er
keğin arasında Yahudi gençleri de 
bulunduğundan. Alman kanını Yahu 
di kanile karıştırmak suçile mahke -
meye verilmiştir. Çünkü Almanyada 
Alman kadınlarının Yahudierlle evlen 
mesi yasaktır. 

• 
Cüceler memleketinde 

En çok cüceleri bulunan memleket 
Patagonya'dır. Burada cücelerin bo
yu 55 santimetroyu geçmez! Fakat 
bu cücelerin arasında 43 santimetro 
boylu Soli namında bir cüce daha 
vardır ki, bu, dünyanın en küçük ada 
mı olması dolayısile rekor kırmıştır. 
Soli, Kolonya süriinmeyi ve resim çek 
tirmesini çok sevenniş. 

Meşhur yıldız Marlene Dietrich Ağzının taclına pek 
dü,kündür. Mutlaktan ayrılmaz. 

• 
Camdan paralar 

Amerikada Vaşington darphanesi, 
madeni para yerine camdan para ke
silmesi terrübesine başlamıştır. Mü
tehasstslar, cam paraların daha elve
rişli ve kolayca temizlenebileceklerini 
bildirmişlerdir. Tecrübeerl muvaffakı 
yetle neticelenirse, bundan sonra ma 
deni para yerine cam paralar kullaru 
laoaktır. 

Sinema Ylldızları 
Sanddıgı Kadar 
Zengin Değiller 
Holivutta çalışan ve perdede sey

rettiğimiz, lüks hayatlarına bakarak 
• milyonlara sahip oldukları zannedil-

En zengin mihrace len yıldızların ekserisi bir bankaya 
Hindistanda mihracelerin en zengi birkaç dolar atn.madnn sönüp gitmiye 

ni Haydarabad mihracesidir. Onun ha unutularak sefalete dfişmiye mah
len 400 karısı ve cariyesi ve 700 oto- kumdurlar. 
mobili vardır. Hizmetinde bulunanlar Sinema artistlerinin kazançlarını 
1000 den fazladır. Sarayının mutbak ve hayatlarının plançolannı iyi he
larında 36 aşçı çalışmakta ve 230 ka- saplıyan bir meraklının neşrettiği 
dar hiımetçi de saray işlcrile meşgul aşağıdaki rakamlar, dı§ından pek par 
olmaktadır. lak gördüğünüz sinema artisti ha-

Bu mihrace vııkında Avrupayı zi- yatının iç yüzünde başka şeyler dön
yaret edecektir. Seyahat esnasında düğünü bize pek açık anlatıyor. Bu 
vanrnda hizmetçi olarak 100 kaı:im malümata göre: Bir sinema artisti 
~ötlirecek . kanlanndan da 36 smı be- ne kadar fazla kazanırsa masrafı ve 
raberinn alacaktır. vergisi o nisbette artar. Sinema ar-

• tistliğinde para biriktirebilenler meş 
Asri dua kitabı hur yıldızlardan ziyade alelale sa-

Amerikan protestan kilisesi 19231 na.tkarlar?ır. Meşhur olmıy~n art.ist-
i h b. d k'tab t ler hususı hayatlnnnda besıt ve he-

yı ına ma sus ır ua ı ı neşre - . . . d 
. ti B" kita t k' d 1 d b' • saplı hareket edebıldıklenn en para nuş r. u p a ı ua ar an ırı .. 

de şudur~ artırabılırler. 
" ... Kabahati olmıyan hakin hava Halbuki yüksek ücretlerle çalışan 

taarnızlarından. otomobil kazaların _ meşhur yıldızların ekseris i kont
dan muhafaza et ... Tayyarelerde se- ratlarla fevkalade lüks bir hayat sür 
yahatte hulunnn yolr.uları koru!.. mek t:ıahhüdüne girmişlerdir. Ayrı-

W illy F ritsch ve 
Lil Dagover 

• ca hükumet ve devlet vergileri aldık· ı----------------
Aşk Buloııcı mı? lan dolarların varısnı ceker. ri iSSiZ 

Malum Amerikan ruhiyatçısı Ar- Böylece bir ;Ildız kontratla bağ - KarlSI 1 
thur Lav, aşk ve ;nsanın diğer hisle- h olduğu şartlan hususi hayatında e· Ad d 
ri üzerinde yaptığı tecrübelerinin ne- da yapmağa mahkum bir vaziyette ır a a 
ticesinde, aşkın havndaki eter zerre- itibardan dilşünceye kadar uğraşmış 
leri vasıtasile insandan insana geç- ve on para artıramamış olur. Bırakıp. Kaçmış 
mekte olduğu kanaatine varmıştır. Sinema artistlerinin vermeğe mec 

Eski Aletle 
Yeni Bi E-ıence 

A vrupada ve Amerikada kadınla
rın pek fazla merak sardırdıkları çem 
ber oyunu icap edildi edi1Pli çok oldu 
Bilhasa yaz günlerinde spor merak
lısı genç kadınlar çembeı içinde çar· 
kıfclek gibi dönmiye bayılıyorlar. Fa 
kat son zamanlarda bu çember oyu
nu ile Amerikan kovboylarını taklit 
etmek te moda olmuştur. Kadınlar 

kovboy kıyafetine girerek çemberin 
ortasrna yerleşiyor, sonra kahkaha 
ata ata dönüyor ve dönüyorlar. 

bur oldukları verginin mikdannı iyi

ce d"nlatabilmek üzere senede 200.000 
dolar kazanç temin ettiğini farzetti
ğ'imi ... bir yıldızın bütçesini tetkik e
delim: 

Iki yüz bin dolardan yüzde otuz 
hesabile 60.000 Clolannı hükümet ver 

gisi olarak verir. Aynca yüzde on 

hesabile 20.000 dolarını devlet vergi
si olarak alırlar. 

Bu suretle artistin eline iki yüz 
binden 120,000 kalır. Bu paranın as

gari 50,000 dolarını evinin gündelik 
masrafına sarfcder. 50,000 dolan da 
lüksü ve elbiseleri için gider. 

Geri kalan 20,000 dolar ise ancak 
fevkalade ziyafet masraflarına ve 
bazı seyahatlere kafi gelir. Sene so
nu gelince artist kazandığı binlerce 
dolardan biriktirmek şöyle dursun. 
borçlu olduğum: görür. 

Işte pek parlak zannettiğimiz sı· 

nema artistlerinin jıayatları böylece 
~ider. 

=======================-~~ 

Hat Boyunda i Çirkin 

Binalar Kaid rıhyor 
Nafıa Vekaletinin talebi üzerine 

belediye Ahırkapile Yenikapı arasın -
da hat boyıında açılacak yeni mey-ıdan 
lara ait planı ha.zırlnmış ve devlet de 
miryolları 9 uncu işletme müdürlüğü 
ne \·ermiştir. Buralarda istimlak tVti
'ccek ktsrmlnr da tespit edilmi~ ve lis 
tesi ayni idareye gönderilmtştir. 9 un 
cu işletme mUdürlüğü bu plan ve lis 
telere göre, istimlak işlerine başlıya 
cak ve hat boyundaki çirkin gözüken 
binaları tamamile kaldrra<'aktır 

Kansından kurtulmak üzere ıssız 

bir adaya bırakıp kaçan bir adam ta
savvur olunur mu? 

Böyle bir işi San Fransiskonun en 
tecrübeli ve "deniz kurdu,, lakabile 
anılan bir kaptanı yapmıştır. Cenup 

denizlerinde senelerdenberi ticari se 
ferleri yapan kaptan Spencer Boiler 
kansından pek şikayetçi imiş. Birçok 
kere boşanmak istemiş, fakat kadm 
razı olmamış. Kaptan bakmış ki, ka • 
dmdan kurtuluş çaresi yok, haince bir 
proje hazırlamış. Kadına bir gün gil
ler yüzle şu teklifi yapmış: 

- Sevgilim, seninle aşkımızı tekar 
tazelemek fırsatı çıktı Ölmüş a.5klan 
dirilten gtizel cenup adalanna bir se
fer çıktı. Beraber gidebilir miyiz? 

Kadın. kocasının ahlakını bildiği 
için 0 odalnrdn biraz yumuşar ümidi 
le teklifi kahul eder. 
~fere çıkarlar. Bir sabah Caroli

neı:: civarmda ıssız bir ada önünde 
demir tarlar. 

Tayfa da kaptanla beraber olduğu 
;~in meseleden haberdar bulunuyor. 

Kaptan. tayfasına emredıyor. Ka
dıncağızın feryatlarına bakmadan 
kimsesi?. adaya çıkanyorlar. Kadın o 
adada muhakkak bir ölüme mahkum 
olaf".ağını anla:vınca. boşanmıya ra.zı 
olduğunu. bir limana çıkarırsa taz -
'l'linat istemiyerek avrılacağını vade
derse de kaptanı kandıramaz. 

Gemi. kadıncağızın çığlıkları ara
sında uzak1aşır Rüyük bir tesadiifle 
o eıvar<lnn geçen "Lahorpe,ı vapunı 
\{adının işaretlerini göriir. adaya yak 
lsıı::rr vP kadını kurtanr. 

Kaptanın kansı limana c•kar cık
..,.,u lrnt>~tnm tı>Rebhfüı ettiği w• hil
vük bir tesadilfle kurtulduğu suikasti 
habı>r verir. Po!lslcr knptanı yaknla
vm hapse atarlar. 
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Prensin ölümü için şayialar 

un arı önlemek için 
dün otopsi yapıldı 

Prens Seyl'.!~tinın cenaze merasiminde 

(Başı 1 incide) ölümün hakiki sel ebi 
mahsus merasim yapıkıış, bir müf- Otopsi b.ttikten sonra, ölümün ha 
l'eze asker ve polis iştin k etmiştir. 'kiki sebebi anlaşılmıştır. Doktor Muz 
Vah Muavini Hüdai ~ar~ taban, ce - har Osman, otopsiden sonr ı, orada 
nazede hükumet namına hazır bulun bulunan bir inuha:rririmiu şunlan 
mu!'itur. Şehrimizdeki Mısır konsolo- söylemiştir: 

su, konsolosane erkanı, lstanbulda "- Ölüme s~ep Uremi değildir. 
bulunan Mısırhk.rdan bazı "?:evat, es- hasta, iki sene evvel şiddetli bir zn
ki Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşanın türree geçirmiştir. Bu zatürreenin ak 
oğlu Prens Abdillınün'im, merhu- ciğerlerde izi kalmış, iltihap yapmış 
mun dostıan ve üvey baban Feri- tır. Ve o zaman ceyf cebinde toplanan 
dun Paşanm ahbaplarından bazı su kaybolmamış ve şimdiye kadar ka 
saylavlnr merasime gelmişleıdir, !arak, nihayet ölüme sebep olmuştur. 

Cenaze, Bomonti istasyon mdaki Dimağında marazi bir hal varsa da 
konaktan Teşvıkiye cam.tine kadar bunun ölüme sebebiyet meselesilc bir 
el üstünde taşmmış ve namazı kılın- alakası yoktur. ölüm tabiidir. Ölü -
dıktan sonra, ayni şekilde Kurtuluşa nün dimağından, ciğerlerinden, sair 
kadar getirilmiştir, Buradan otoma- bazı dahili uzuvlarından parçalar alı 
bile konularak Ferı~ oy mezarı ğına narak, muayene, tetkik ve tahlil için 
götUrülmüş ve hava kararırken top- morga gönderilmiştir,, 
rağa bırakılmıştır. Doktor Mazhar Osman, Prensin ev 

Otopsi ycıpıldı vclcc kendi tedavisi altında bulund.~-
Prens Ahmet Seyfettin, Perşembe ğu şavinlan hakkında da şunları soy 

akşamı gece yarısı ııaat 24 te V( fat leıniştir: 
etmişti~. ~ "- Eı:::'el.ce kat'iyy~n tedavim ~1-

Dün de, cenazesinin bu kadar J~eç tında de~ dı. Bu eve ılk defa bu~un 
vakit knldmlmasına sebep, ortaya geliyorum. Prens tstanbuk gelmedP.n 
çıkan bazı şayialar clmuştur. Oğnn evvel. daha Londrada sanatoryomria 
d :ı mize göre, Prens n ölümü evvı\1- bulunurken, Londrnya seyı.hatimde, 
11.1 ı;un nıIBil'aa auynıur duyulmaz, TOfT'lU!:ittlm.,, 
z iıırlen rek oidUrülc üğ!ine dair bir Öliiıien munvene ve tahlil için alı
havadıs, Röyter Ajansı vasıtasile Pn nan uzuv parçaları morMn tetkik edil 
riste çıkan Fransızcıı Temps gazet<~ d;k+Pn sonra, heyet raporunu yaza -
sıne yazdırılmış ve bıı haber dün A"- caktır. 
rupa matbuatında irıtışar etmiştir. Preııc;in öHimU h!'ıdisPı:ıi tl'lgrnfla 
Bu ımyialar derhal şehrimizde de ya· Mr<ı'rl' Krıılr Fttn1 ö-n bild;rilrni"tir. 
yılmış ve alakadarlan dikkat ve te· DUn Feridun Pasnnm Bomımtide-
~ aklmza sevketmi.~tir. ki evirıin i<'i cok knlnbnhktı. Aileyi 

Cenaze, dün oğleyin kalrlınlacak v<ıl·rnchn 11?'"1darı tıınrı.mn hir<'.ok kim 
ik n, bu yüzden akşam geç vakte SPler evi drılrJurmuolıırir Pren°ın val 
k lmı trr. Şayiaların g"ttikçe muhte-1 fln ve 7PV"n"i bir odava kapanmışlar, 
lıf ""k: er alma-31 i. zerine, Prense n<Y1ıvorJ:ırdı 
otop i J pılması kar ırlaştırılmış ve 2'€VC" · Prenses Ulviye, henüz 32 ya 
l'nı~eı ite Tıp Fakült si dekanı dok şmtla dul kalmıştır. ÇOculdarı Y•'k -
trır Nurettin Ali, Prcfesör Akıl Muh tur. Bund~n beş sene evvel, dokt.>rla 
tar, d klor Abdülka<lir, profesör O- rın gösterdil{leri s hhi llizum üzeıine 
\endorf, ve profc or Şvarts'tan mü- Prens cvlendirilmi ti. Dul kn1an gı•nç 
leı<:k p bır tıp hPycti kurulmuştur. zevcenin üç Prkek karrlcıı;i vardır:~
Bu heyet, saat 12 de cenazenin bu- mih, S lih, Ynhyn ... Semih ve Sa ih 
hınduğu e\ e Jelm.. ti·. Ayrıca, tıbbi öliim PSnasında tstanbulda.bulunuy:>r 
ist rede bulunmak •re fıkirleri alm lardı. Bay Semih. yirmi senedir bu • 
mak ÜzE're, husu i olarak, profesör lunduğu Avnıpadan henüz bir ay e•r
Mazh, r Osman, Operı tör Cemil (Pa ve! ge1mişti. Çok germeden. buradan 
s ı, ltnlyan hnstanes: sertabibi dok- eniatcsirıin ölümü hiıdisesile karştlaş
tor S nn·, asabiye mütehassısı dok - mıstJr. Yahya ise. Avrupadıı bir sana 
t<ır Hayrullah, doktor Feyzi, doktor toryorr1~ tdavi <>dilmekted;r. 
Behçet. doktor Mustnı a Hulusi, ve C d t k 1 k 
d ha birkaç zevat davet edilmişler - enaze e e çe en 
dır. Ayrıca morg müdiirü doktor Ha 

1 

. Bu öliım dolayı.~ile, ~ün. ce.naze içir 
lıt 'e muavini F hr Cım dn gelmiş - bır tek çelenk gonderılmıştı. Bu <:e
l •r ·r. 

1 

lenk, Prensin, her ay parasını Mısır _ 
B~Joğlu kayın kamı Daniş te ce· dan 1stanbula getirmek tavassutun -

na nin bulunduğu eve gelerek otop j da bulunnn Doyçe Oryant Bankındı. 
yapılması hakkmd .. ı i kararı iz •. h Fakat, çelenk evde bırakılmış, cenaze 

ctmı9t r. 1 ile beraber mezara götürillmemiştir. 

Otopsi bir saat sürdü 
Tıbbi heyet, saat 12 den 13,3() a 

l a lur vnz•ycti müzakı·re etmif1tir. 
Bu arada Mısır konsolo:;u, Ankara
d ı bulunan M sır sefiri?le telefonla 
konu .muş ve Mısır sefaretinin otop-

ı yapılmasına lüzum görmediğini 
heyete bildirm"ştir. 

l'zun müzakerelerde'l sonra, çı
J·an "yiaları bertaraf etmek _ve 
1 rrle herh-ıngi bir hukL ki hadısenın 
vuku una meydan vcrm 'mek icin o
tGp i yapılması kabul E'd lmiştiı~ Bu
nun üzerine, saat 13 30 da cenaze 
heyet tarafmdan esaslı bi~ şekilde 
muayene edilmiştir. Bu rıuayeneden 
sonra. tekrar bir saat kaıhr müzake 
re y pılmış. hnstaya bakmakta olan 
Abdullah isminde bir zatın maliıma
tına müracaat edild;ıcten f onra, saat 
14 30 d'.I. profeRör Şvarts, heyet hu
zurunda otopsiyi yapmıstrr. Bu iş, 
bir ı;nat kadar sürmüştür. 

Prens. son z.amanlarôa, deniz kena 
rında oturmak ihtiyacını hissediyor
du. Bunun içinde, Yenlköyde Fethi 
Bey yalısı satın alınmıştı. Henüz yal 
dösenmemişti ki, ölüm vukun geldi. 
Prens, bazan, Yeniköy açıklarında de 
nize çıkar, balık avlnrdı. Günlük ha
yatı çok sade geçerdi. Sabahleyin sa
at 8 de kalkar, kahvaltısını yaptıktan 
sonra, otomobili ile bir gezinti yapar, 
12 de eve dönerdi. Yemek yedikten 
sonra, iki saat kadar istirahat eder, 
sonra. tekrar bir gezinti yapardı. Ak 
şam yemC'Jjni erkence yer, ve saat 
10-11 de yatardı. 

Şatranç oynamıya çok meraklı idi. 
Yalnız "n?.ete ok11rdu, okurken, ba -
zan, uzun zaman daldığı görülürdü. 
Hareketlerinde umumt bir dalgınlık 
vardı. 

Prens Seyfettinin son zamanlarda 
vasi ı. amcazadesi Prens Yusuf Ke -
maldl Prens Yusuf Kemal, şimdi ö -
len Prens Seyfettlnle beraber, Mısır 

TAN 

ltalya Hariciye 
Nazırının 

Ankara Seyahati 
(Başı 1 incide) 

prensip bakımından kararlaşmış bu -
lunmaktadır. Ancak, beynelmilel işle 
rin arzettiği hfıd manzara, bu ziyaret 
için kati bir tarih tespit edilmesine 
imkan bırakmamaktadır. 

Bundan başka bu gibi ziyaretler 
bir nezaket meselesi teşkil etmek ve 
temaslara faydalı bir vesile olmakla 
beraber iki memleketi alakadar eden 
meselelerin müzakeresine de hizmet 
eder. Bugün bizim ile İtalya a:-asmda 
mtinasebetler dostanedir. Arada hal
le muhtaç iki mesele vardır ki, biri 
ttalyanın Montrö anlaşmasını, diğeri 
de bizim Habeşistan vaziyetini tanı -
mnmızdır. Bu hususta iki hükumet 
arasında bir görilş avnlığı }oktur. 
Bu iki mesele, iki hükumet tarafından 
filen kanıılıkh olarak tannmış bulun
maktadı;. Bunun hukuki bir şekil al
m:ısına iki tarafın elinde olmıyın en 
geller vardır. Milletler Cemh· 'tinin 
bir knrarile vol aı:ılrnca hukuki nok
sanlar kendi kendine ortadan kalka
caktir. 

Bütün bu vaziyete ~öre, ziyaretin 
zamanı hakkındaki tP hminleri mev
simsiz saymak icap eder. 

(BAŞMAKALEDEN MABAAT) 

Harici 
Siyasetimizin 
idealleri 

(Başı 1 incide) 

racak en güzel ve kestirme bir siya
setin tarifi vardır. 

Bu tarife büyük bir kıymet veren 
bir sebep vardır ki o da Türk ha-
rici siyasetinin bugüne kadar gittiği 
yol ve vardığı güzel neticelerdir. 

Türk harici siyasetinde; iki mühim 
düşüncenin gayeden h~ç şaşmaz bir 
surette tatbikatını görüyoruz. Bun -
lardan birincisi, daima. ilerisini göre
rek ve hadiseleri olduğu gibi ölçerek 
yilrümektir. !kincisi de sabit fikirler
den ve vehimlerden uzak kalmak ve 
bir mUşkül ancak fiilen belli olunca 
onun çaresile uğraşmaktır. llerisini 
görerek yürüyen siyaset bu müşkülü 
zaten iptidadan gördüğü için ona göre 
hazırlığını yapar ve tedbirini alır. 
Mühim olan nokta vehim yüzünden 
etrafa pa.Ia sallamaktan etrafımızı si
se boğmaktan ve kendi yarattığımız 
sis içinde yolumuzu kaybetmekten 
uzak kalmaktır. 

Banş idealine sıkı ibir surette bağ
lı kalan ve her gün yeni tbir dost ve 
yoldaş bulan bu siyaset, hiçbir gün 
hedeflerinden kıl kadar ş~mamıştır. 
Bu sayede de hem kendi hesabımı-

-.....--...-...--...;;.;.;.;;;.;.;;;-..-...;;;;;-.-iiiiiiiii-..,.; _____ za, hem de dünya barışı hesabın:'l 

kral ailesinin en zengin iki rüknüdür. çok güzel verimler almcy bulunuyo
Bir zamanlar, Prens Seyfettinin vasi 
liğini p,rens Mehmet Ali yapmıştır. 

Prens Feyfettin, tiyatroyu, müzi -
ği çok severdi. Bunun için de, 13 yıl 
evvel Istanbula gelip Koşu yolundaki 
köşkünde az bir müddet oturduktan 
sonra, &yoğluna nakledilmiş, Tokat
hyanm karşısında ayda 500 lira kira 
ile büyük bir apartıman tutulmuştu. 
Prens hemen her gece bir tiyatroya 
konsere giderdi. 

Miras meselesi 
Prens S<ıyfettin öldükten sonra, 

şimdi, onun muazzam servetinin kim 
!ere kalacağı meselesi vardır. 

Prens, beş sene evvel burada Ba
yan Ulviye ile evlenince, bu izdivaç o 
zamanki vasisi tarafından protesto 
edilmiş, bu izdivacın meşru sayılmı
yacağı hem prense, hem zevcesine 
bildlrllmtşti. Bir "'.Zalllanlar da, onun 
servetini, ?vlısırdtı. rnazul başvfkiller
den mürekkep heyetler idare ediyor
du. Prens Scyfettinin scn·eti,, nakit, 
altın, mücevherat ve birer hazine o
lan uçsuz, bucaksız pamuk tarlala
rından ibaret kalmıyor, Kahirede, Is 
kenderiyede sayısı Iayıkile bilinmi -
yen, muazzam apartımanlar da bu a
rada sayılıyor.· 

Prens Scyfettinin servetinin dere
cesi hakkındn §U misal öne süı ülü -
yor: 

Londrada. 27 sene içinde bir roah
pes hayatı ya§adığı sanatoryom, 
prensin hususı serveti ile idare edi
liyordu. Burası her türlü konforu 
haiz bir malikane idi. Prens, sur 
gibi yüksek ve kalın duvarlı bu sa
ııatoryomdan, övey babası Fericlun 
(Paşa) tarafından kaçırıldıktan s?n
ra müessesenin de artık kapılfrını , . 
kapamak mecburıyeti hasıl olmufjtu. 

Servetin hakiki miktarı 
Preruıuı naiilı., ıneuKui ve ~11yı; • 

menkul servetinin miktannı anc!lk 
Mısır hükumetinin bu işle meşgul o
lan Evkaf Nezareti bilmektedir. J u
nurua beraber Prensin, eni§tesini vu
rarak tevkif edildiği sırada yar ıı 
kasa mevcudu olarak 40 milyon ı •r:ı.
sı bulunduğu hilkkında bazı şayialar 
duyulmuştur. Bu paranın aşağı y.t· 
karı elli senedenberi işletilmi§ ve 
artmış olması tabiidir. Bu muazza:n 
servet yanında Prens_ için sarfe<lil• n 
para ağıza alınmağa değmiyece~. ka 
dar azdır. 

Dün de yazdığımız gibi, ortada vı -
ris olarak, refikası Ulviye, valdesi 
Prenses Nevcivan, hemşıresi Prens(,g 
Şivekar ile erkek kardc~i m•ırhwn 
Prens Mehmedin çocuklan vardır. 
l{endisi de Türk tabiiyetine geçm § 

olan Prensin refikası Türktür. An -
nesi ve Prenses Şivekftr da Türk ta
biiyetindediı'ler. Yalnız Prens Meh
medin çocukları Mısırda ve Mısır tı
biiyetindedirler. Pı·ensle Türk mede
ni kanununa göre evlenmiş olan Ba
yan Ulvjyenin bizim kanunlanmrza 
göre mevcut servetin dörtte bir .ni 
alması, geri kalanın da annesile di
ğer varisler arnsında takf.inı edilnıe
si icap etmektedir. Bunun için kanu
ni yollardan tc.~ebbtisler yapılaca< -
tır. Bu böyle olmakla bera'!>er, J>rens, 
rahatsızlığından dolayı vesayet altı
na alinmış bulunduğu için ekseri va-

ruz. 

B u canlı ve devamlı tecrilbelerin 
gösterdiği muvaffakıyet, A

tatürkUn açılış nutkundaki harici si
yaset idealini elbette büyük bir alaka 
ile telakki ettirecek bir sebeptir. 

Bu ideal içinde bulduğumuz unsur-
lar şunlardır: · 

1 - Büyük, küçük her devletle 
dostluk, taahhütlere ve karşılıklı dost 
Iuklara sıkı bir surette sadakat. 

2 - Geçirdiği müşkül safhalarda 
Milletler Cemiyetine 'bağlılık, fakat 
cemiyetin bir gaye değil, bir vasıta 
olduğunu unutmıyarak sulhe en uy
gun bulduğumuz yolda ylirUmiye de
vam. 

3 - Sulh lehindeki her davete koş
mak, candan işbirliğine girişmek, fa
kat hakikt sulh yolundan ıı.yrıhna. -
mak. 

4 - Beynelmilel siyasetin gidişini 
daima gözönünde tutmak ve eski dost 
luklara ve sulh prensipine sadık kal -
mak şartile öyle bir ruhla hareket 
etmek ki, harici dostıuklanmızın ma
hiyeti ve dairesi daralmasın, gittikçe 
genişlesin. 

Hele bu son noktada bütün bir 
program vardır. Barış ideıfli vasıtasız 
en görülecek ve varılacak bir gaye 
diye karşılanmakta, bütün dostluklar 
bu gayeye ait birer vasıta diye telak
ki edilmektedir. Bunun için vasıta ga 
yeye feda edilmiyor ve dostlukl~nn 
mahiyet ve daire bakımından genışle 
mesi asıl gayenin bir icabı sayılıyor. 

1 • ştc Milnih milHikatı.'. il~~ .. zıt 
. cephe teşekkülünun onune 

geçmek ve sulh gayesine ~estirme 
yolda.n varmak için atılmış hır .adın:
dır. Atatürk'ün nutkunda gosterı
len harici siyaset idealine tamamile 
uygun bir harekettir. 

Bu adım, sulh idealinden fedakar
lık etmeden müspet neticelere var -
mayı temin edecek mi, etmi.~e~ek mi ? 
Bu ayrı bir meseledir. Muhıın olan 
nokta, müspet neticeye varabllmek 
için elden ne gelirse tcrcUbe etmek
tir. 

Müspet neticeye varılmasının en n
çık ölçüsü de Amerika. Almanya, ltal 
ya ve Japonyayı .Millet~e~ Ce~etin
de görmektir. Bunun ıçın. Mılletıer 
Cemiyeti misakını tıımanule Vr ... ~ay 
muahedesinden ayırarak her devletin 
gönül hosiuö-u ile buna karışmasına . o 
zemin hazırlamak ve paktta ameli 
tecrübelerin icap ettirdiği bazı tadil
leri vapmak, zahmete değer hareket
lerdir. 

Ahmet Emin YALMAN 

rislcri Mısır haricinde bulunan bu 
miras işinde naşıl bir hareket tarzı 
tutulacağı kati şekilde tahmin edile
miyor. Bu işin alelade bir tereke te
lakki edilerek mevcut mirasın varis
ler arasında örf ve teamüle göm tak 
simine müsaade edilmesi de çok 
mümkUndür. 

Dün bize verilen malumata göre 
Prens vasiyetname bırakmış değil -
dir. Maamafih, henüz bakıltnl'jan ev
rakı arasında bir vasiyetname çıkma 
sı da rnümkUndiir. 

Suçov da 
Japonlarda 

21. 11. 973 

Almanya, 
Teminat 

(Başı 1 incide) { f • 
Çin kuvvetleri, Suçov'u kaybettik- S ıgoor 

ten sonra anlaşılan Kiangyin'den Vu (Başı 1 incide)' 
sihe uzanan bir hatta çekilmişlerdir. tir. Alman mahfelleri mülakatın nl
Çinlilerin bu hat üzerinde mukavemet dığı şekilden memnun görünüyorlar. 
gösterip göstermiyecckleıi belli de - Bugün, Almanların müstemleke di 
ğildir. Fakat, Çinliler, Nankini tama !eğinden bahseden bir Alman gazete 
mile boşaltmışlardır. Az çok kıymeti si, dört yıl planının tahakkuku için. 
olan her şey nakledilmiştir. Hükumet Almanyanın müstemlekelere muhtaç 
dairelerinin tahliyesi nihayet bulmuş olduğunu, fakat Almanyanın bu u· 
gibidir. Halk, yağmur altında hicrete ğurda harp etmiyeceğini, çünkü hak 
devam ediyor. kının tanınacağından emin olduğunu 

Takriben 1,200.000 kişinin Nankin yaimaktadır. 
den çıkması, şehrin manzarasını ta- lyi malumat alan kaynaklardan 
mamile değiştirmiştir. Dükkanlar k~ öğrenildiğine göre Alman. müstemle 
pah ve camekiı.nlan tahtalarla örfü- ke talepleri müzakerelerin ön safm
lüdür. Gazeteler, ancak küçük forma da yer almış bulunmuyor. Almanya 
larda çıkıyor. nın her şeyden evvel istediği Garp 

Nezar tlerde sadece onar memur hudutlarını yeni bir Lokarno ile te
kalmıştır. Fakat, yağmurlar, Ja- minat altına almaktır. Almanya bu 
pon bombacılarının yaklaşmasına mf\,.

1 
yeni Lokarnoda, diğer devletler. de 

ni olmaktadır. Çinlilerin meyus ol - ayni suretle hareket etmek ~artiyle 
madıklan anlaşılıyor. Efkfi.rumumiye Belçiknnın bitaraflığını resmen taah 
muharebeye devam fikrindedir. hüt edecektir. 

Çin hükumeti, Şungking'e nakletti Berlin siyasi mahafilinin kanaati 
ğini resmen bildirmektedir. Bu müna- şudur ki, Almanyanın kollektif em
sebetle neşrolunan beyannamede, Ja- niyete karşı olan muhalif vaziyetin· 
panlar nekadar ilerlerse ilerlesinier de hiçbir değişiklik yoktur ve Millet· 
Çinin şeref ve haysiyetine uygun ol - ler Cemiyeti icabı veçhile tensik olun 
m.ıyan şartları kabul ctmiyeceği ve Ja madıkça da Almanya bu müesseseye 
pon boyunduruğuna girmiyeceği anla giremez. 
şılıyor. 

Çinlilerin zayiatı 
Tokyodan verilen resmi malumata 

göre, Çinlilerin şimdiye kadar uğra 
dıklnrı zayiat 500,000 den fazladır. 
Buna mukabil Japonların zabit ve 
nefer olmak Uzere, verdikleri zayiat 
60,000 den ibarettir. 

Çin deniz gümrüğüne ait 
bir filo ile bir tarama gemisine 
Japonlar tarafından vaziyet edilme 
si devletleri endişeye düşürmüştür. 
Bununla beraber hadisenin muvakkat 
olduğu ve gümrük idaresinin Japon
lar tarafından kaldırılacağı anlaşılı 
yor. 

Çine tayyare gönderiliyor 
Vaşington, 20 (A.A.) - Hariciye 

Nezaretinden bildirildiğine göre ln • 
giliz Malanşa vapuruna yüklenen 20 
Bellanco tayyaresi Çine gönderilmek 
tedir. Bu tayyareler Liverpul tarikile 
gitmektedir. 

Baku, 20 (A.A.) - !randan alman 
mevsuk malumata göre, "Mitsubişi,, 
Japon firması İran firmalariyle bir 
mukavele aktederek lrana 267 bin 
sterlin kıymetinde Japon mensucatı 

satmayı ve !randan da buna mukabil 
115 bin sterlin kıymetinde afyon al • 
mayı temin eylemiştir. Bu afyon Çin 
de uyuşturucu maddeler kullanılma· 
sını yaymak yolunda Japonya tara • 
fmdan sarfcdilen gayretlerin artın • 
lacağma bir delil addedilmektedir. 

Yağlı ve yağsız 'acı badem, yağsız kar 
ve yarım yağlı gece ve gündüz 

ASAN KREMLER -

Çilleri, sivilceleri, ergenlikleri izale eder • ., 

İhtiyarları ençleştirir, gençleri gijzelleştirir. 
HASAN ısmıne ve markasına dikkat. 

8 • 
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MEO 
ı Grip, Bnş ve Diş Ağrıları, Nevralji, Artriti~m, Romatizma ı 

İŞıı neilea grip, romatiz 
kırıkllk nevralii, 

ve bütün ağrılarınızı derhal keıeJ'. 
icabında günde 3 ka§e ahnabillr 

Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla "GRf PiN,, İsteyiniz. 
• l • ...,,.". " . • /~ • (l. .. ~.. - ... ~ '1 .. --
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lstanbulda Yine Epeyce 
Şayialar Dolaşıyordu 

-20-

Demck istemişti .. Yanına, has 
nıı...şa \ ırı Şaoan Ağa ile birkaç sa
da{ havvarısını alarak mağrur b;r 
eda ile Selaniğe gitmişti. 

Sadık Beyin Selanikte kaldığı bi! 
kaç gün müddet zarfında; lstan
bulda birçok şayialar deveran et
:ınişti. Bu şayialara nazaran: 

1 - Se!anik merkezi, Sadık Be
yin bütün tekliflerini kabule karar 
vermişti. 

2 -. Bu karara göre; cemiyet 
idarelermde, mühim mevkiler alan 
(10 Temmuz mühtedileri), tasfiye 
edilecek.. Cemiyetin nüfuzu ile ik
tidar mevkiine gelen genç nazırlar, 
derhal mevkiler.inden çekilecekler
di. 

3 - 'Merkezi umumi. hükumet iş
lerine katiyyen müdahale etmiye
cekti. 

4 - ittihatçılar, (Mason) larla 
bütün alakalarını kesecekler, bunu 
da resmen ilfı.n edeceklerdi. Hatta 
bununla da kalmıyacaklar; mason
luk .ıleyhinede propagandaya gi
rişeceklerdL 

Bu şayialar; lstanbulda muhte
lif tesirler husule getirmişti. Tah
lil ve muhakeme kudretine malik 
olanlar, bu vaziyete hayret etmiş
lerdi. Basit zihniyetliler de, artık 
cemiyetin bütün nüfuz ve iktidarı
nın kırıldığına hükmederek; ken
dilerini büyük sevinç ve ümitlere 
kaptınvermişlerdi. 

Selanik umumi merkezi tara
fından latanbula murahhcu o
larak gönderilen Hacı Adil Bey 

ğı yukan, lstanbuldakiler de böv1..: 
düşünmektelerdi. Fakat tehlike 
gittikçe büyüyordu. Uzun zama~ 
\iurup bekliyecek vaziyett~ de
ğillerdi. Derhal harekete geçmek 
elzemdi. 

Merkezi umumi, ve bUtün itti
hatçılar mehafilinde olduğu gibi 
Babıalide de şiddetli bir telaş ve 
endişe hUküm sürmekte idi. Bir 
anda kopan (Sadık Bey fırtınası) 
nm, Babıaliyi de sarsacağına emin 
olan Sadrazam Hakkı Pasa· oturdu 
ğu sadaret koltuğunun altü~t ola
cağını tahmin etmekte idi. 

Meclisteki : üz altmış ittihatçı 
mebustan, tam yüz onu, Sadık Be
yin tarafma geçmitşi. Altı yüz za
bit, Sadık Beye müzaheret vadet
mişti. Ordulardan da birer heyet 
gelerek (ıslahat esasına taraftarı 
olduklarını bildirmişlerdi .... Bu mu 
azzam kııvvet, herhangi bir siya
yet oyuncusunun elinde; bütün ha
sımlarniı ezmiye kafi gelebilirdi. 

mak ıçin istıfa etmeyi bile düşünü
yorum. 

Demişti. 
Be ~mcı Mehmet, bütün saltanat 

miiddetinde bir tek defa cüret gös
tcımiştı. Ertesı giın, başmabeyinci 
Lutfü Simavi Beyi, Harbiye Nazı
rı Mahmnt.Şevket Paşaya yollıya
rak: 

- Süvari dairesi ikinci reisli -
ğinden istifa eden miralay Sadık 
Bey isminde birisi varmış. Bu zat, 
siyasi bir fırka teşkil etmek is
tiyormuş. Memleketi, velveleye ve
riyormuş. Askerlik sıfatı ile telif 
kabul etmiyen bu hal, katiyyen ca
iz değildir. Bu zatın bu hareketleri
ne nihavet verilmedi~ takdirde, ka 
bınenin istifa edeceğini Sadravtm 
paşadan işittim. Buna, çok teessüf 
ettim. Hükumet işlerini karıştıran 
bu miralay hakkında kanuni mua
mele yapılmasını arzu ederim. 

D°ye, haber göndermişti. 
Mahmut Şevket Paşa. şimdiye ka 

dar kendisine bir defa bile gelme
miş olan başmabeyinci Lütfü Sima
vi Beyi karsısında gördüğii zaman 
taacciip etmiRti. Şimdi padişah ta
rafrndan tebliğ ettiği bu iradeyi i
şWr işitmez: artık büsbütün hay
retini gizliyememişt.i. &-sinci Meh 
medin gösterdiği bu celadete kar
şı: 

- Allah .. Allah .. 
Demekten kendini mepedeme -

mişti. Ve sonra ağır, ağır: 
(Arkası var) 

1 E K O N o 
Tütün rr~·~ijf ~·~·~~~··~ 

Piyasası : Tiftik : 
Egede 

Yoluna Girdi 1 : Satıs arı i 
lzmir, 18 (Tan muhabirinden) -

1
• r ! 

Kısa bir durğunluk devresi geçiren /ngilizler ti/tik ıatışları- ; 
tütün satışları hissedilecek inkişaflar • mızla alakadar olmuşlardır. i 
göstermiye başlamıştır. Tütün malı- t lngiltereden birrok i.ıekler t 
sulümüzün satışları hakkında hüku - ı Jr İ 
metin aldığı tedbirlerin faydası görül vardır. Fakat, fiyatların ... 
müştür. İnhisarlar idaresi Seferihisar yükaekliğinden iş yapılama- ı 
mıntakasında da mübayaata başlamış • maktadır. lngilizlerin, Sov- İ 
bulunmaktadır. Akhisarda ehemmi - • yet ve Alman alıcılarının pi- ı 
yetli satışlar yapılmıştır. Bu sene Yu ı d • • yaaa an çekilmesini bekle· t 
nanistanm tütUn rekoltesi Amerika t • 
hlann ihtiyacına yetecek miktard~ + dikleri anlaşılıyor. Evvelce l 
değildir. Bunun için Amerikaltlar Tür ! lngiltereye gönderilen til-
kiyeden daha fazla tütün almak zaru tikleri lngilizl.er beğenmiş· 
retinde kalmışlardır. Bir Amerikan /erdir. Ucuza mal almak i 
kumpanvasmm yeniden pivasaya çı ı · · d ·ı d • - İ ıçın son aı ar evam et- t 
karak mühayeata başhyacağt haber • 
alınmakta.dır. mektedir. /ngiliz müeHeıe- $ 

Son yapılnn tahminlere göre bu yı- İ lerinin kiloıuna 125 kuruş ı 
hn tütün rekoltesi 39-40 bin ton ara- S verdikleri Ankara malları i 
sındadrr. Yani geçen yıldan 10 bin ton $ diğer müfterilere daha el· ı 
kadar fazladır. Geçen sene 30 bin ton i verişli fiyatlarla •atılmak- S 
luk rekolte bir ay gibi ktsa bir zaman $ tadır. ı 
da kam ilen satılmıştı. Geçen yıl satış • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ....1 
larmın bu kadar seri oluşu Amerikalı 
!arın somalarmı doldunnak için fazla K~ponların 
mübayaat yapmasından ve Almanya 

ile olan ticari münasebatımrzın müsa T e b 1i9v ,· H A 1 A 
it şartlar altında cereyan etmesinden a a 
ileri gelmiştir. · v • ı 
Bu yıl Almanyaya ihracatımızın yok er f m e d İ 

Unitürkün ödenecek olan kuponla
denecek kadar az olduğu malumdur 
Fakat Amerikalıların bu yıl da fazla 

rı hakkında beklenilen resmi tebliğin 
tUtün almaları ve daha da almak iste henüz Türk gazetelerine verilmemesi 
ınek durumunu göstermeleri endişe borsacılar ve bu hisselerle alakalı o
ve tereddütleri izale etmektedir. Bu 
güne kadar yapılan satışlar heme~ lanlar arasında haklı şikayetlere 
rekoltenin yansını bulmuştur. Ancak ~ol açmıştır. Eski Düyunu umumiye 

ıdaresinin gösterdiği bu yavaşlık en 
fiyatların geçen seneden düştik olma . ' 

zıyade alakası olan memleketimize 
sı satışlarda geçen senenin meınnuni 

münhasır kalmıştır. Beklenilen ila
yetini uyandırmamaktadır. 

nm ayın 16 smda Pariste bütün ga-
zetelerde cıktığı anlaşılmaktadır. 

Dünkü muameleler 

M i 1 
İhracat

İçin Kredi 

Başladı 
Milli bankaların finansman suretile 

ynptıkları anlaşma üzerine ihracatçı 
lara Almanyaya gönderecekleri mal
lara mukabil kredi verilmesine baş
lanmıştır. Fındık, yumurta, yapağı, 

tiftik. incir, üzüm, yaş meyve gibi 
maddelere yüzde 7,5 ile para verildi
~ halde bu arada keçikılı mukabilin 
1e bu mikdann kabul edilmediği tüc 
n..arlann Türkofise ve Iktısat Vekfi.le 
tine müracaatlanndan anlaşılmıştır. 

ithalat kararnamesi 
Genel ithalat kararnamesinin 1 sa 

yılı listesine Malta ve Kıbns ilave e
dilmiştir, Bu kararnamenin neşrin
den evvel bu iki memleket ile görill
mekte olan muameleler 7005-2 sayılı 
kararın dördüncü maddesi hükümle
ri dahilinde tamamlanacaklardır. Ay 
rıca, 7005-2 sayılı kararın iki sayılı 
listesine de gümrük tarifesinin 666-2 
numarasına giren makine veya cihaz 
kısımları ile mantarm ithali Icra Ve 
killeri Heyeti tarafından kararlaştı
rılmıştır. 

Yağ çıkarılan tohumlar 
Yugoslavya hükfımeti yağ çıkarı

lan tohumların ancak serbest döviz 
mukabilinde ihraç edilebileceğine ka. 
rar vermiştir. Klering yeliyle yağlı 
tohumların ihracatı yasak edilmiş • 
tir. 

Yugoalavyadan Almanyaya 

Almanya ile Yugoslavya arasında• 
ki ticaret ve klering anlaşmasına ba
zı maddeler ilave edilmiştir. Yugos
lavyadan Almanyaya 100 bin domuz, 
400 vagon yağ, 400 vagon yumurta. 

00 vagon kümes hayvanı, be§ bin 
vagon buğday ve on bin vagon mısır 
ihraç edilecektir. 

İncir Satısı , 
Bu Sene Pek· 

Halbuki Sadık Beyin Selaniğe 

~·aptığı bu tantanalı seyahat; bir
kaç gün devam eden neticesiz mü
zakerelerden başR:a, ona hiç bir ka
zanç temin etmemişti. Halta; bu 

zayıf iradeli, mütereddit vçe müte
levvin ruhlu zat; karşısına sırala
nan metin seciyeli, azimkô.r, kud
retli muhakeme sahibi İttihatçıla
rın arasında birdenbire kUçülüver
miş .. kendisine cebren izafe edilen 
kuvveti, çarçabuk kaybedecek ka
dar zaaf göstermişti. 

Halbuki Sadık Bey; daha h8.la 
yapacağı iş' müteredditti; daha. 
hala zaaf ve iradesizlik içinde bo
calıyarak beyhude yere saatler ve 
günler geçirmekte idi. 

Ordu murahhaslarının gelmesi; 
gerek Talat Beye ve gerek Malı • 
mut Şevket Paşa.ya son derecede 
telaş vermişti... Talat Bey, Mecli
se gidip, Balıkesir Mebusu (Mecdi 
Efendi) yi bir köşeye çekerek: 

Taze de Pişmiş Fasulye ... 

Dün borsada öğleye kadar hiç bir 
muamele olmamıştır. Akşama doğru 
biraz iş başlamışsa da çok sürmemiş 
tir. Paristen Unitürk 248.5 frank gel 
miştir. 14,50 liradan a~ılan Unitürk 
ayni fiyatta kapanını trr. Aslan çi
mentosu 1090. Merkez Bankası 96,25 
Ergani 95,75 liradır. Londra bor
sasında bir isterlin 147.l3 ve akşam 
1 47.M frank, dolar 5.004 tür. 

İyi Gitmedi 
Aydın, (TAN) - Bu yıl incir işi. 

müstahsili tatmin ctmiyen bir vazi• 
yette yürümektedir. Ha1en lzmir in• 
cir çarşısında 15,000, müstahsilin e
linde de 80,000 çuval incir vardır. 
Buna sebep olarak şunlar ileri sUrül· 
mekted;r: 

O zaman Ittihatçılar: 

- Fazla telaşa lüzum yok. Bu 
adam, eski bildiğimiz ve iyi tanıdı
ğımız (Mellani Sadık Bey) den 
başka birşey değildir. Bu ac4ı.m, 
büyük işleri idare edemez. Bu a-
dam, büyük kütleleri kullanmak 
kabiliyetini gösteremez. BugUn bir 
kaç kişi onu destekliyorlar. Kendi
leri sonradan ortaya çıkmak için, 
tvvela onu -tıpkı Karagöz oyun
lannda olduğu gibi- bir (göster
ınelik) olarak kullanıyorlar. Bizi de 

böylece eaşı:rtmıya, ve siyaset sa
hasından kaçırmıya çalışıyorlar ... 
Sebat edelim. Ve mücadele hedef!

ınizi değiştirelim. Evvela muhitini 
Yıkarsak, onu tutan destekleri alır
Bak; Sadık Bey kcndUiğinden sırt
Ustü devrilir. 

Demişlerdi. 

S adık Bey, fazla gururun ver
d ;ği bir gaflet içinde idi. 

Rarşısındaki şuurlu ve programlı 
koınttec;lerin çarçabuk tasarladık
ları pfünın farkında değildi. Onun 
için, lttihatçtlann müphem cevap
larını, bir zafer telakki ederek, ts
tanbuıa ydet etmişti. 

Maamaf"h Ittihatçılar da, henüz 
kazanmış mevkiinde ueğillerdi. Mec
listeki ve meclis haricindeki cere
Yanın l:uvveti eksilmemiş; b!lakis 
tezayUt etmişti. Sadık Beyin Istan
buıa avdetini müteakıp, taraftar
ları tarafından yapılan propagan
d11ar, kırmızı konak muhitine bir 
takım yeni unsurların toplanması
nı temın· 1 . t' ey emış ı. 

Hacı Adil Bey, Sadık Beyden 
l!onra lstanbula gelmitşi. Selanik 
ınerkezinin karar v ... planını mer
kezi umumiye bildirmişti. Eh; aşa-

- Aman Hocam ... Vaziyet, her 
dakika vehametini arttırıyor .. Ri
ca ederim; şu Sadıka git. bizi, biri. 
birimize düşürecek hareketlerden 
vazgeçmesi iç:n nasihat et ... Ben 1e 
kendisinin bilhassa ellerinden öpe
rim. Bizim hürmetimizi suiistimal 
etmesin. Eğer cemiyetteki yolsuz
luklara ben sebep oluyorsam. yal
nız bana hücum etsin. Kendisi ile 
karşı kar;rya kalalım. Hatta isler
se, bu uğurda bir düello bile yapa-

lım.. Fakat, bunca emek ve feda
karlıklarla kurulan cemiyeti par
çalamıyalım. 

Demişti. 

Mecdi Efendi, bu tavassutun ic
rası ile meşgul iken; Padişah Be
şinci Mehmet, Sadrazam ile ayan 
azasından bazı zatlara yıldız sara-

yında blr ziyafet vermişti. 
Sadrazam Hakkı Paşa; bu ziyafe 

te, pek mahzun ve endişeli bir çeh
re He iştirak etmişti. 

Herkesin pek aptal zannctmele
rine rağmen, bütün zan ve tahmin

lerden fazla kurnaz olan Beşinci 
Mehmet, Hakkı Paşanın bu hüzün 

ve endişesini hissetmiş; onu bir 
köşeye çekerek sebebini sual eyle
mişti. 

Hakkı Paşa; artık kasırga ma
hiyetiıti alan (Sadık Bey) fırtına

smm bugün, yarm sebep olacağı 
mühim hadiseleri izah ettikten son
ra kendi düşüncelerini de pek açık 
bir lisan ile söylemiş; 

- Arkadaşlar, bu mesele karşı
smda lüzumu kadar faaliyet göste
remiyorlar. Galiba, Sadık Beyden 
çekiniyorlar ... Bendeniz, bu işin so
nunda büyük tehlikeler görüyorum. 
Hatta, bu tehlikelere kurban olma-

Evet, geçen sene sesli sinemada 
dinledıniz ''Çori.Ja. da pi§fi tuz is
ter,, vezninde. Bunu bal!Ul. Beşiktaş 
ta B. Wlmi hatırlatıyor. Bu sa
yın okuyucumuz, eski büyük he
kimlerden Razinin bakliye fa
sile. mi se,·di~i için gözİİıl?e su Ln
ml~ ve kör olmuş olduğunu bir yer
de okwnuş, merak t-tnıiş, aroba bu 
bizim bildiğimiz tane fasulye, bak 
la, bö!:'Tlilce gibi hulmbattan nu 
Uorf gelmiş, diye soruyor. 
Hakkı da var. }"rısulye glbi, hem 

demokrutik, hem de en iyi besli
yen gıdn~ ırnızda.n biri, herkesin 
seve seve yediği fasulye hakkında 
inszllfın zih11ine şiiphe girerse hali
nıi.ze ni<·e olur. Pilavı, yağın pahalı 
olm.nsından dolayı, zaten eskisi ika.
dar: bol bulamıyoruz. Bulduğumuz 
giinlerde de ornı kuru fasulye ile 
knrı~tırmaktan keyif duyuyoruı. 
Fatıulyeyi pilava karıştırmaktan 
~eldnirsek, piyazından gocunurs1lk 
&ıiimlizdctki kış mc\'6.iminde saile 
lahDA Ue pırasa.ya kabnz. Onlar 
da ~ok, çok yağ l~erler ... 

Gerek bu sayın okuyucumu, gt-
rek onun &:ibi ~iiphelt-nen ha~ka 
sayın okuyuculanmı temin ~elerim 
ki bizim · veliniınot fasulye ile 
Razi holdmin hiç bir mii • 
nasebeti olamaz. Çiinkü fasulye 
hize ancrl; Amerikaının keşfindPn 
sonra ora.dan gelmiştir. O zaman 
da o biiyük hekim nsırlnrclanhPri 
göcmüs buhı.nuyordu. Daha önct-kl 
zamanlarda fasulyenin bilinip bilin 

mediğini anlamak i<:in merakhlan 
llindistaııda mezarlar.m içerisinde, 
sa.rıskrit kitrı.plarıncla. Çinlllcrln 

yazı mecmuaJ.a.rm<la uzun uzun a
raştırma yapmışlar \'e fasulyenin 
hiçbir izini bulamamışlardır. 

Eski zamanlarda geçmiş bU~;ik 
adn.mlann hast:aJı.klarııu bu zaman
da turih kitaplarını okuya.nık teş
his etmek belki meraklı ve eğlen
celi bir iştir ama, böyle 80llrad8ıi1 
te5his1ere bel bağlanamaz. B~yttk 

hekim.in bakliye fa...,ilesini sevmek
ten gözü kör olmuş olı;a bile bu fa
sllenin ar.asında 6500 çeşit nebat 
vardır. Bir insan f amilyasmuı a.
rasında bile iyileri ,.e kötüleri çı _ 
kar. Bakliye fasilesinde de hizim 
yetliğlmiz o lezzetli yenıekJenleo 
ba.ı;;ka yemişler, ilaçlar, süslii çi!':ck
lcr, odunlar, kerestelik ağaçlar, 
boya veren otlar bite yeti~ir. Utı 
kadar kalabalıık bir fasile içinde 
zehirli çeşnileri de olabilir. Zaten 
Cava ac:lasmda.o ~elen bir ne,·i fa
sulyenin içfınd~ki asit sh'Rnidrik
ten <lola.~, be~·inleı-i zehtr.leılı~i ol
muştur. Fakat bu, bizim yediğimiz 
fnr.ulye cleğildir. 

Bazı hekimler bizim taze fa~ul
yenin içincle bulunan oksalattan 
dolayı romatizmalılara, kum san
cısı huhınanl:ara, böbrek hastalığı 

olanlara dok1mdn~unu iddia et
mi~lt»rdlr. fütıliat onlann idrlla.lan 
da pek sağlam delillere dayanmaz. 

Kuru fasulye~·e şimdiye karuır 
hiç kimse bir fenalık isnat etme
nılşt~r. Kuru fasulyede yüzde yir
mi bır nisbetinde a.zotlrı madde bu 
hıncluğundan in .. aım pek iyi hesler. 
Hele yiizde altmıs hir nisht>tinde 
~eker yapacak m~ddeleri fasulye
ye leuet, yiyene de kun·N ,.e;ir. 

Yalnız ya~h maddeleri pek az, yiiz 
de bir buçuk nisbetindedlr. Onu da 
telafi etmek için faısulyeyi koyuıı 
etlle pişirtirsiniz. Ze~tin ~·ağhsı da 
nefis olur. Bildiğiniz kü<:iik kaba
hatini kayhettirm~k i~i'1 pişimw
den önce suya batırarak ince ka,.. 
buklaruıı soyma.1i yetişir. Daha i
yisi kunı fasulyeyi, iiç misti bü • 
yüklükte bezden torbaınm içine ko 
yarak soğuk su dolu \'e kapaklı bir 
tencere ·~inde ka:rnatmaktır. o,·ıt
ya.pılırsı\ hem çabuk Jll ·er, hf'ım. de 
~iyene kahadıa.t t-ttinnez. Bu tarı
da pi5irilen kuru fasııl)'t-nin ya.jtı 
da, )'erıileceği rnkit, c;iğ ola.Tak üs 
tüne konur. Bii~·lesi ha.uni bozuk 
olanla.m hfic dolrnıım:n:. 

Üzüm, Palamut 
Kontrolüne 

Geçildi 
Izmir, (TAN muhabirinden) - Ku 

ru üzüm standardizasyonu başlamış
tır. Standard tipler 7 - 12 numara a
rasında, inceler de 17 - 21 arasında 
dır. Bundan bir ay evvel .standard 
tiplerr üzerinden çalışmaya başlandı 
~ndan dün en ufak müşkülata bile 
'esadüf edilmemiştir. 

Palamut mahsulümüzün de stan
dardizas~·onuna ait nizam.name tat
bik mevkiine girmiş ve palamut mah 
~ulünün kontrolüne başlanmıştır. Pa 
lamut ihrarcatınm kontrolünde bazı 

üçlükler olacağından endişe ediliyor 
lu. Halbuki, şimdiye kadar bu işler 
',iivük bir intizamla geçmiştir. 

Sovyetlerin Piyasadan 

Aldıkları Tiftikler 
Sovyet Rusyanın piyasamızdan sa 

ın aldıı"; birçok mallar dün limanı
mıza gelen Rus vapuruna yiiklenmi" 
ir. Bu suretle depo \'C mağazaların 

'lir kısmı boşalmıştır. Sovyetlerin pi 
·1n!-lamt?..dan aldıktan 16 bin balye va 
pağı da bu vapura yüklenmiştir. Dün 
c;an çengelli tiftiklerden 150 balye ka 
iar satılmış ve kilosu 130 kuruştan 
·•erilmisıtir. 

-= .. Yurttaş· •--iiiiııiiiiiö--_-~---..111 

Bu yıl rekoltesi 250.000 çuvnl in ~ 
cir, 50,000 çuval hurda olmak üzere 
'300,000 çuval, yani 25-30 bin ton 
arasındadır. Bunun 2500 tonu Ameri 
kaya, 8000 tonu da Ingiltereye ve Ka. 
nadaya gönderilmiş. Fransaya 5000 
ton yer;ne frangm sukutu yüzünden 
1000 ton g•dcbilmiş, Almanyada snr
folunacağı umulan 8000 tondan da 
ancak 1500 tonu sevkolunmuştur. A· 
merika, İngiltere ve Kanada ihtiyaç
larını tamamen aldıklanndan, Fran
sa piyasasını da Cezayir incirleri dol
durduğundan halen elde kalan incir· 
lerin satılabilmesi iç;n Almanya ile 
yapılan anlaşmanın neticesi beklen-

mektedir. 
Bu vaziyetten sıkıntıya dilşcn'er, 

satış koopcrat;flerinc aza olmıyan 
müstn.hsillerdir.Çünkü. kooperatifler 
ortaklannın incirlerini tamamen al
mışlar ve vasati olarak sekiz kuruş
tan parasını da vermişlerdir. Koope
ratifler dışında kalan müstnhsi' lere 
~elince. satı:ıbildik1en bir kısım mal
tanndan ellerine vasati Altı kuruş 
~cçmiştir. }{alanını satmak için mÜ!J 
teri bcklemektedir1er. 

-0-

ÇA~~c·· 
DU~U 

t 
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A 

Dlin piyasamıza 36 vagon buğdny, 
LO vagon çavdar, 16 vagon arpa gel 

ı ı En büyüğümüzden en küçii· ııiştir. Piyasa kendini muhafaza et-
miizc kadar Türk Hava Kunı· ı 11 

mi§se de çavdarlarda 2 _ 3 para ka 
munu henimst>ı•neyi ihmal etmi- dar düşükltik olmuştur .. Arpalardan 

11 yecek olursak, Tiirk havamlığl· hazır mallar istckl:dir. lhracat için 
1 na ''a. Tiirk a.--keri ı:ihi. milleti- imanımıza vapur geldiğinden bugUn 
mlze ha · bir özliiliil• vrrmeık ko ınnl vüklenecektir. Yumu"ak buı:{day 
tayca elde e<lilebilrcf'ktir. , \i lar 5,30 - 6.18 sertler 5.30 - 6 25. 

T. H. K. il mısır çuvallı olarak 4,27, süsam 16.05 

-- ·- çavdar 4.15 - 4,17, kabuklu fındık 16 
kuruştur. 
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Bu sırada, Vahdettinde yoni· 
den bazı limitler uyanmıya başla
mıştı. Çünkü Romıınyadan mühim 
mektuplar almı§tı. 

Bu mektupların biri, (Sait :Mol· 
la) tarafından yazılmıştı ... Bu em
salsiz mUfslt, ve dolnndırıcı adam, 
hiç kim!!cnln aklına. gelmiyen b:r 
:sahtekarlık yapmıştı. Guya.1 Istan
buldan gelmiş gibi, şuna buna bir
takım mektuplar yazdınnıştı. Bun 
ları, kendisine gelen başka mektup 
ların zarflnn içine yerleştirerek, 

lbir posta. paketi halinde Vahdettine 
yolltımıştı. 

Bu mektuplara nazaran, Sait Mol 
fa Istanbulda iki şebeke tesis etmtş 
ti. Biri, propaganda şebekesi idi. 
Bu şebeke, glıya, halkı CUmhurl· 
yet aleyhine tahrik etmekte ldL Di 
ğeri de icraat şebekesi idi. Buna 
dahil olanlar da; Iıstanbulda bUyUk 
b!r ihtilalin hazırlıklarlle i§tigal et 
mektelerdl. 

Halbuki, ikisi de yalandı. Mak 
sat; Vnhdettini dolandır· 

.maya bir zemin hazırlamaktı. Ni
tekim, bu posta paketi ile gönder
diği uzun bir mektupta: 

(Ş~vketmeap! .. Size bu mektup
ları göndermekten maksadım: uğu 
runuzda, ne fedakarlıklar ihtiyar et 
tiğimi, ve ne mühim muvaffakıyet 
ler elde ettiğimi isbat eylemekten 
ibarettir. Mcıkkcde refakntinizde 
bulunnn beceriksizlerin size temin 
edemedikleri menfaati, bu aciz ku 
lunuz, yakında lstanbulda temin e· 
öeceğirn. Nezdimde, daha bixtakım 
şlfreli mektuplar var ki; bunları 
posta. ile takdim edemedlm. Bu mek 
tuplnr, manzuru şahaneniz olduğu 
zaman, hayretler içinde kalacak: 
bu aciz ve sadık kulunuzu, bütün 
kudreti eahanenizle takdir buyura
<.cı.'h:onut.;, :!!un ılldıJ;uıı bir şifreli 

mektupta, taraftarlarnnızın adedi· 
ni, on b:n kişiden fazla tahmin e
diyorlar .. Ve üç aya knlmadan, bü
tün lstanbul ve hatta. Anadoludı:ı. 
ibir kısım halkın bu Aciz kulunu • 
zun bayrağı altına toplanacağı hak 
kında teminat veriyorlar. 

Kulunuz, bUtiln bunları, mahru
miyetler içinde yapıyorum. Zatı sa 
hanenizi, tekrar mevkii hilaf et ve 
saltanata iade şerefine mazhar ola. 
bilmek için, artık son fedakarhkla
n yapıyorum. Dün, refikam cariye 
nizin son ka1an zinet eşyasından, 
bir elmas bileziği de bir kuyumcu 
ya yok bahasına füruht ettim. Ve 
bununla; yeniden tabettirmiş oldu
ğum beyannamelerin bedelini tedi· 
ye eyledim. Bundan dolayı ne bu sn 
dık kulunuz, ve ne de refikam ca
riyeniz zerre kadar müteessir de
ğiliz. Belki, zatı şahanelerini de 
müteellim ~decck olan bu mesele
den bahsetmek istemezdim. Fakat 
acizane maksadım; fedakarlığımı
zın derecesini göstererek zatı ş&ha 
nelerini müsterih ve müteselli et
mekten ibaret olduğu için, bu bU
yük hakikati saklamıya.. lüzum gör 
medim... Pek çok teessüf ederim 
ld; şu anda, hiç olmazsa elimde on 
bin lira kadar bir para mevrut de
ğildir. E"rer bu paraya malik olsay 
dım: azami iki ay zafında, zatı şa
hanenizin lstanbuln avdetini temin 
ederd'm.) 

Diye; sııhtekfırhğm, yalancılığın, 
riyakarlığın, dolandıncıhğm en 
son haddine varmak meharetini 
göstermisıti. 

Vahdettin, Sn.it Mollanın gön
derdiği sahte mektuplara aldan
mıştı. Zeki Bey vasıtasiyle: 

(Şifreli mektupların mündere-
catını da bild'rlniz) 

mealinde b'r mektup yollamıştı. 
Sait Mola, derha cevap vermiş; 
<Bur"yn gelen birtakım Türk ca-

fl" ı1n pontn rnemurlanndan bazr-
1 1 eMe etmişlerdir. Bu vasıta 
ile m 1·+-un1arım kontrol edilmek
tedir. Bu mektupların mündereca
tı o kadar mühimd'r ki; hiçbir şe
kilde bunları postaya tevd;e cesa
ret edemem. Eğer vakit bulup ta 
oraya gelebilirsem; bizzat huzuru 
~ahanenize takdim ederim.) 

Demişti. 

Bu mahirane cevap, Vahdetti-
nin büsbütün merakını tah

rik etmişti. 
(Yol masrafı olarak, beş yliz li

ra gönderilmiştir. Serian buraya. 
geliniz.) 

Diye· bir mektup daha gönder-
mişti. 

Kurnaz Snit Molla, bu sefer de 
kendisini naza çekmişti: 

(Atideki esbap dolayısiyle, der
hal hareketlme iınklln yoktur. 

Evvelil.; yeni gönderdiğim be
yannamelerin tesiriyle Istanbulda 
vaziyet büsbütün değişmiştir. Mü
him, bazı teşekküller vücude geti
rilmiştir. Bu hususta bu sadık 
kulunuzdan bazı talimat istenil
mektedir. Bu meşguliyet ise, bil· 
miyorum ki, ne zıı.mnnıı kadar de
vam edecektir. 

Saniyen; bu son günleJA zarfın
da, hususi motörlerle tam dört de
fa Istanbula adamlar gönderilmiş
t;r. Bu motörlcrden UçUnUn ücre· 
tl; eskidenberi dostum olup, umu
mi harpten sonra burada ikamet 
eden bir musevi tüccardan karzan 
alınarak tesViye ediltn1ştir. Fakat 
dördüncü defn gönderdiğimiz mo· 
tör, Boğazda ele geçm!ş, ve mu
sadcre edilmiştir. Şimdi motör sa· 
bibi, kendlsiyle yaptığımız tnhril'i 
mukavele mucibince, motörünün be
dcllnl istemektedir. Dört gün evvel 
protesto çekmiş olan bu ada.m, dUn 
bu aciz kullarını kefalete raptet
vermiştir. Bu sabah, haciz memur
ları bendehanenlzc geldiler. Mev
cut eşyalara. ihtiyaten haciz vazet
mek 1stedllyer .. Zatı şahnneleri uğ
runa sarfetmek için sata sata hiç 
ibir eşya kalmadığı için bu .,·olda 
bir zabıt varakası tanzim ettiler; 
firamna mft.ni olmak maksad'yle, 
bu aciz kullnrını kef.alete raptet
tiler. 

lşte, ııu hallere nazaran, kulunu· 
zun oraya hareketim, pek kolay o
lnmıyacaktır. Jstanbula. gönderile
cek talimat ve saircyi birkaç gün 
zarfında yazıp bit'rsem bile; para
sızlık dolayıslylc bir mUddet daha 
burada kalmak mecpurlyetlnde
yim .... Ilk Uç motörUn kaçak sure
tiyle lstanbula gidip gelmesi için 
bin sek;z yliz lira masraf ve borç 
edilmiıJtir. Milmı.dcre edilen motö
rUn bedeli için de, sahibi tarafın
dan on iki bin lira talep edilmek
tedir... Binaenaleyh, bu püriizlü 
işlerin tesviyesi için şimdillk bura
dan hareketim, tmkli.n ve ihtimal 
haric;ndedir.) 

Diye, cevap göndermişti. 
Kamilen yalan ve dlizcnden iba

ret olan bu mektup, Vahdettin U· 
zerinde, kafi dereeode tesir husule 

getirmişti. Yine Zeki Bey vasıtasi
le gönderilen bir mektupta: 

(PürUz1U işler, en asgari suret

te kaç lira ile halledilebilir?.) 

Diye sual edilmişti. 

Sait Molla, telgrafla cevap ver
mi§: 

(Uç bin lira kefaleti nakd;ye te

diye ettiğim takdirde serbest kala
bileceğim. Bu paranın süratle irsa
li istirham olunur.). 

Dem;şti. 

V ahdcttin, derhal bu parayı 

ıgöndPrmişti. lki gün sonra 
da, Sait Molla, çoluk çocuğunu top 
lıyarak (Sanremoya) hareket et
mişti. 

Asıl dikkate şaynn olan cihet şu 
rnsıdır ki; Romanya zabıtası bir 

gün evvel Sait Mollayı tevkif et
nı 'ş; müteaddit ahlaki cürümle
rinden, ve hakkındaki hadsiz he
sapsız şikayetlerden dolayı; yirmi 
dört ea.nt zarfında Romanya. top· 
raklannı terketmesini ihtar eyle
mişti. 

Vahdettini tnm zamanında üç 
bİll lira dolanclınnasmı, taliinin 
mesut bir cilvesi telakki eden Sait 
Molla, çoluğunu çocuğunu toplı· 
yarak Snnremoyn gittiği zaman; 
trenden iner inmez bir vaveyla ko
parıvermişti. 

(Arkası var) 
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e SOLDAN SAGA: 

1 - Bir nevi sigara - Uzun sopa 
2 - Barbar bağırma 
3 - Kadın adı - Erkek adı 
4 - Bnhkçı kayığı ve takımı -

Haya. 
5 - Ata çakıllr. 
6 - Ekmeğin esası - Hudut 
7 - Asil - Damarda akar 
8 - Yağsız 
9 - Bir nevi euouk - Maliyeye ait 

·10 - Büyük Türk mimarı, 

e l'UilARDAN AŞAGI: 

1 - GUzeı (Anadolu lehçesi) 
2 - Önce - Rica 
3 - İbadet - Tatlı gıda 
4 - Küçük bir şeyi büyültmek -

Odn.nın Ustu 
5 - Sevgili - Boyun eymc 
6 - lkamctgflh - Halk 
7 - Vnldclik - lstifhnm edatı 
8 - Üye - Ağlayıp sızlıyo.n 
9 - Kaba - Nota 

10 - Emredçn - Hınç. 

iş nlasını 

G nç ev • 
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Çarşıknpıda Çabraş Villi çorap 

fabrikasında çalışan makinist Derviş 
oğlu Ahmet, ayni fabıikada çalışan 
nişanlısı Zelihayı bıçakla birçok yer· 
!erinden ynrnlıımıştır. Yaralı Hase
ki hastanesine kaldınlmış, suçlu da 
dün Müddeiumumiliğe verilmiştir. 

Ahmet, dün Müddeiumumilikte 
kendisini müdafaa ederken: 

- Ben kendimi vuracal.tım, ne ol
du bilmem. Bıçağı, yanlışlıkla nişan
lıma sallamışım, demiştir. 

Tabibiadil l'lnver Karan, hastane
de Zelihayı muayene etmiştir. Dör
düncü sorgu hakimi de suçlu hakkın
da tevkif karan vermiştir. 

ESKİ OSMANLI lMP ARA
TORLUGUNUN TAKSiME 

UGRAMIŞ 

Di.iyLnıu Umumiye Meclisi 
Paris, 15 İkinci Teıırin 1937 

% 7,5 faizli 1934 İkinci sıra 
Türk borcu tahvilleri hamilleri· 

ne tediyat ilanı 
25 ikinci te~rin 1937 vadesine 

ait tediyat 

Türkiye hUkumeti, 25 ikinci teşrin 
1937 taksiti için icap eden transfer 
ve tediyeleri muntazaman ıcra eyle-
miştir. 

29 nisan 1936 tarihli Türk • Fran 
sız anlaşmasına tevfikan, Tükiyede 
Istanbul piyasasında 25 ikinci teşrin 
1937 taksiti Türk lirası olarak tedi
ye edilecek ve kupon başına 18,75 
Fransız frangı mukabili olan 0,794 
Türk lirası verilecektir. 

Mezkilr vade için bu mebl~ğ sure
ti kat'iyyede Türk lirası olarak tes
bit edilmiş olduğundan, Türk lirasile 
Fransız frangı arasında zuhur ede· 
bilecek herhangi tahaVVUI karşısın
da tediyat, bu vadenin mUruru zama 
nma kadar yalnız bu miktar üzerin
den icra edilecektir. 

Işbu mcblnğ 7 numaralı ve 25 ikin 
ci teşrin 1937 vadeli kupona muka· 
bil tediye edilecektir. 

Istanbulda 25 ikinci teşrin 1937 va 
deli kuponun tediyes!Ie milkellef o
lan müesseseler şunlardır: Türkiye 
Cümhuriyet Merkez Bankası ve Os
manlı Bnnkası. 

lsta.nbul Radyosu 
OGLE NEŞRiYATI: 
Saat 12,30 Plikla Türk musikisi, 12,50 

Havad;s, 13,05 Beyoflu Halkevi ııösterit 
kolu tarafından bir temsil, 14,00 Son. 

AKSAM NESRIYATl: 
Saat 18,30 Pllkla dans musikisi, 19,00 

Safiye Piyano ve keman refakatile, 20,35 
Hava raporu, 19,35 Konferans. Kazım 
Nami Duru (Iı;in terbiyede yerı), 19,SS 
Borsa haberleri, 20,00 Müzeyyen ve ar
kadaşları tarafından türk muı;ikisi ve hall: 
§arkıları, 20,30 Omer Rıza tarafından 
arapça söylev, 20,45 Bay Muzaffer ve 
arkadaşları tarafından Türk musikısi 
ve halk ıarkıları (Saat ayarı) 21,15 or
kestra: 

1 - Lalo. Le Roi d'Ys-Uvertür. 
2 - Offenbach. La Pericola. Fantezi. 
3 - Tchaikowsky. Valse de 5 inci 

Senfoni. 
4 - Reblkoff. Romance. 
5 - Mcndclaohn. Scherzo. 
Saat 22,15 Ajans haberleri, 22,30 Plô.k

la sololar, opera ve operet parçaları, 
22,50 Son haberler ve ertesi günün prog
ranıı, 23,00 son. 

• Anlcnra Radyosu 
OGLE NEŞRlY ATI: 

Saat 12,30-12,50 Muhtelif plUk neşriyatı 
12,50-13,15 J?llik: Tı rk nıus!kiııi ve halk 
şarkıları, 13,lS-13,30 Dahili ve harici 
haberler. 

AKSAM NEŞRIYATI: 
Saat 18,30-18,35 Pl~k neşriyatı. 18,35 

-19,00 Çocuklara masal: Nurettin Ar
tanı, 19,00-10,30 Türk musikisi ve halk 
ş•rkıtnrı, (M. Karındaı ve arkadıışlnrı), 
19,30-19,45 saat ayarı ve ıırapça neşri· 
Yat, 19,45-20,15 Tiirk musikisi ve halk 
Şarkıları (Servet Adnan ve arkadaşları, 
20,15-20,30 Konferans: Selim Sırrı Tar 
can, 20,30-2ı,oo Viyolonsel solo: Edip 
Sezen (Piyanodn Marsel BI), 2ı,00-2I.15 
AJanı haberleri, 21,15-21,55 stüdyo sa
lon orkestrası: 

l - Yoshitomo. Rıınd un den Erdellıall 
2 - Strauss. Ninetto, 
3 - Codard. Pastordc, 
4 - Paul L'ncke. Bcrlin bei Nacht , 
5 - Honagger. Psaurne. 
Saat 21,55-22,00 Yarınki program ve 

Istiklil Marşı. 

Günün Pro~ram ()zjj 

OPJı;RALAlt, OP~RETLER: 
2ı,os Viyana: Operet rnusiklsl. 

RESITALI,}JR 
16 Peşte kısa dalgası: Solo enstrüman 

lar (Org, piyano, Çıgan orkestrası). 19,30 
Peşte: Flüt ve piyano konseri. 20,20 Peş 
tc: Opcta muganıilyoi Marla söylUyor. 
20,M Lli>ı:ızig: Subc,.tin bitmcmiıı sonatla 
rından ı: ano. ?0,3 Vly ·15Ia. d"lga
sı: Vıyolonscl r~flali. 22,15: Bcrlin kısa 
dalgası: Org musikisi. 22,0S Prag kl!!a 
dalgası: Enstrümantal konser. 23 Varşo 
va: Marks'ın ıoprana mahsus 5arkıları. 

Adapazarı icra memurluğundan: 

Müflis Adap .zarı ahEJap ve demir mal 
ze~e imalfıthanesi Türk anonim §İr· 
ketmln SUleynıarıiye ormanından ve 
kereste nakline mahsus yaptırıp met
ruk bir halde ormanda bulunnn ve 
merkeze naklolunarak muhafaza al
tına alınan 30 zar lira kıymetli sekiz 
adet demir ray araba ile 40 lira kıy
metli demir vinç ve Süleymaniye or
manında Soğuksu kbyu c'varında ve 
orman methalinde iskelet halinde bu 
lunnn 150 lira kıymeti muhammeneli 
ahşap kulübenin kaimen acık artırma 
ile satılmasına karar verilmiş ve bu 
mallar bugünden itibaren açık artır
ma ile satışu çıkarılmış ve artırma 
şartnamesi tellrua verilmiştir. 

Bunlardan ray arabalarının birinci 
artırma ile satışı 25.11.937 perşembe 
günii saat 10 dan 12 ye kadar ve ica
bında ikinci artırma. ile de satı_şı 
10.12.937 tarihine müsadif cuma gü
nü ayni saatlerde ve Pirinçpazarındn 
Karasulu Mevludun yeni yaptırdığı 
kngir hanenin önünde ve ormandaki 
binanın enkaz halinde olnrak birinci 
ve 2 nci artırmaları ayni ay vo günle 
rinde saat 13 ten 15 ı;e kadar icra da
iresinde satılacaktır. 

lhaleyi tnkibcdcn yedi gün içinde 
müı:ıteri satış tutarını icra' dairesine 
yatırarak mallan bulduğu bir şekilde 
ve yerinde vaktinde teslim almaları 
lazımdır. Aksi takdirde 2004 sayılı 
icra ve iflas kanununun 133 üncü 
maddesi dairesinde muamele yapıla
caktır. 

Yü.r;de 2 buçuk tellaliye ve binanın 
yıkılma. ve saire teslim masraflnn 
müşteriye ait o1acağı ve fazla malu
mat alma~ istiyenlerin dairemizin 
937-160 tnlimat dosya sayrsile mU
racaatları lilzumu ilan olunur. 2085 

lstanbul ikinci iflas memurluğun
dan: Mtiflis Rünil Faracı iflas masa
sına gelen alacaklı hazinenin istediği 
~2~1 lira 5.~.kuruş resmi vesikaya 
ıstınat cttıgınden mezkur paranın 5 
inci sıraya kayıt ve kabulüne ve sıra 
defterinin düzeltilmesine iflas idare
since karar verilmi§ olduğu ilfuı o
lun ur. (2084) 

21 - 11 - 973 

BAS -DIS 
1 

NEZLE -GRiP 
ve 

üşütmekten 

husule gelen 
agrı ! arı 

TZ YI 
derhal geç ire~ 

eşsiz i laçtı r 

• 

1 

Ti 
de 

.ı 

ESKl OSMANLI lMP ARA
TORLUGUNUN T AKSiME 

UGRAMIŞ 

Düyunu Umumiy Meclisi 
Paris, 15 İkinai. Teşrin 1937 

o/o 7,S faizli 1933 lKINGI SIRA 

TORK BORCU TAHViLLERi 
HAMiLLERiNE TEDlY AT • 

lLANI 
25 lktnciteşrin 1937 v8.dcsine a.it 

tediyat 
Türkiye hükumeti 25 ikinci teşrin 

1937 taksiti için icabeden tediyeleri 

Fransız frangı veya Fransız frangını 

esas tutarak diğer muhtelif akçeler-

le icra eylemiştir 1 
Binaenaleyh 25 ikinci teşrin 1937 

taksiti Türk Fransız anlaşmasına tev 
fikan Türkiyede Ankara ve İsta bul 
piyasalarında tranş tefrik edilmeksi 

zin Türilc lirası olarak tediye edilecek 
ve kupon başına 18,75 Fransız fran 
gınm mukabili olan 0,794 Türk lirası 
verilecektir. 

Bu mebltığ mczltQr taksit için su 
reti katiyyede Türk lirası olarak tcs 
bit ed1lmiş olduğundan, TUrk lirası 

ile Fransız frangı nrasmda zuhur ede 
bilecek herhangi tnhavvill karşısında 
tediya.t bu vadenin münını zamanına 
kadar yalnız bu mıktar -üzerinden 
icra edilecektir. 
'lşbu meblağ 9 numnralı ve 25 ikinci 

teşrin 1037 vadcll kupona mukabil te 
diye edilecoktr. 

25 ikinci teşrin 1937 taksitinin te 
diyesine ait provizyonlar: 

- Birinci ve UçUncU tranşlar için 
Pnriste Osmanlı B..<ınknsında, 

- !kinci tranş için Berlinde Deu
tsche Bank und D;sconto·Gesells
chaft'de teşkil edilmiştir. 

Hükumetçe tntbikma karar veril
miş olun 1933 istikrazı ikinci tediye 
akçesi olan dolarla Fransız frangı 
arasındaki sabit pariteyi esas tutu
larak (tn.ni, 1 dolar = 25,523 Fran
sız frangı) 18,75 franklık 6 avlık ku 
ponun mukabili 0,7846 dolardır. 

Bu şerait dairesinde tediyatın do
larla icr a. edilmesi halihazırda. hamil 
ler için dnha istifadeli olacağından 
meclis 25 mayıs 1938 taksitinin dolar 
ile tediye edilmesine karar vermiştr. 

Binaenaleyh iebu kupon Tilrkiye
de 0,7346 dolar mukabili olarak ve 
10 mayıs 1938 rayici üzerinden Türk 
lirasile tediye edilecektir. 

Türkiyede ~5 ikinci teşrin 1937 va 
deli kuponun tediyesile mükellef mü-

• 

HAYATiMiN 
En Büyük 

HEYECAN i M 

YENi SiNEMA 
YILDIZI 

Üç merasim gUnUnde adi bir pud· 
ra kullanmak meoburiyetinde kaldım. 
Pudra, cildimde parça parça yapışı
yor ve yüzUm "maklyajlı,, bir bekil 
gösteriyordu. Bu p~ôradan tamamen 

sarfınazar ettim ve havalandırılmış 

ve krema köpüğü ile karıştırılmış ye 
ni ve tamamen gtırUnmez bir pudra 
kullannınğa !başladım. Beni görenler 

şaşalryordu. ÇUnki ben artık ayni de
ğildim. 

Pudra aleminde keşfedilınf ~ en bil· 
yük sırdır. Bu ,yeni pudranın f ormUlil 
ve istimal hakkı bUyük mali fedakar· 
lıklarla hemen Tokalon müessesesi ta 
rafından satın alınmıştır. Şimdi Tolca 
lon pudrası namile ve her gün dahn 
taze, daha nermin, daha güzel görU • 
nün Uz. 

essesf'! 1 er şun tardır : 
Ankarada: Türkiye Cümhuriyet 

Merkez Bankası ve Osmanlı Bankası 

Ista.nbuldn: Türkiye Cümhuriyet 
Merkez Bankası, Osmanlı Bankası 

ve Deutsche Ban und Disconto-Ge· 
sellchaft. 
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KANYAK KiMDE VAR? 

• 

' -
• 

,;.:·:·:-:-:::-:-:::~·:-. ... :·:·:-:-:-:-:ıı; 

Dik ve sarp çıkışlı Uludağına tırma· 

nan acemi bir dağcının otele gelir gel-

mez ellerine hohlayarak soracağı ilk sual 

budur. 

Halbuki tecrübeli bir dağcının hiç bir 

zaman böyle bir vaziyet karşısında . kal-

masına imkan yoktur. Çünkü o, çıkacağı 

yer ne kadar dik ve uzun olur$a olsun 

daima sırt çantasında Tabii Kanyak bu

lundurur • 

Tabii Kanyak yalnız Uludağında kulla

nılmaz. O, rütubetli ve nemli yerlerde 

soğuk 

birdir. 

algınhğına karşı en bir ted· • • 
ıyı 

Daima soğuğa maruz kalarak çahşan 

bir aile babasına akıam eve döndüğü 

zaman suQulacak • • en ıyı şey, bir fincan 

çaya karıştırılmış bir kaşık Tabii Kan· 

yaktır. 

: ,, ·>. • • ,, ~~·ıc: . 
I • • ' ' • ~, ' llrı. • ' ' 

. . !·' . .. ·ı1, 

Gripinin 

kolay, en çabuk ve en ucuz geçirm..enin Istırabın ve ağrının en şiddetlisini, 
en çaresi bir kaşe GRİP1N almaktır.Mideyi bozmaz böbrekleıi ve kalhl 
yormaz. 

UCUZ - TESiRLi - ZARARSIZ 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 
Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla gripin isteyiniz. 

..-ı--•ADEMi İKTiDAR----.ı 

ve BELGEVŞEKLIGINE KARŞI 

M O B 1 N 
Tabletleri. Her eczanede arayınız 

illl.alml (Posta kutusu) 1255 Hormobin Galata İstanbul ---

8ahıbı : Ahmet l~ınio \ ' AJ.MAN. Umunü Neşriyatı idare F..den: S. SALIM 
Gazetecılık ve Neşrıyat Türk Lımitet Şirketı. Basıldığı yer TAN Matbaas 

cınız vardır. 

Evereedy markası bir 

~----------·- KAYIP - Kadıköy Malmudürliı· 
ve Bankerlere mua- ğünden aldığım maaşa ait 780 kayıt 

.. ankalara mele defteri ve be - ve 225367 cüzdan numaralı cUzdanımı 
yannameleri Anado kaybettim. Yenisini alacağımdan hük 

lu Türk kitap deposunda. Yeni mü yoktur. Kad:köy Kuşdili No. 113 
Postahane karşısında Meydancık de Gemlik Balıkhane memuru M. A-· 

Ham. ---- li ailesi Fatma. 1 

Nezle 
Basağnsı 
Kır1khk 

o:kkat 
Edin·z. 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
Almak lazmıdır 

NEVROZİN soğuk algınlığının fena. akibetler doğurmasına mani olmakla 
beraber bütlin ıztırablan da dindirir. 

icabında günde 3 kaıe ahnabilir 
isim ve markaya dikkat. Taklidlerinden sakınınız. 

avramda Yalnız 

KIZILAY GAZETESi 
Cıkacaktır 

llanlarınızı vermekle hem kendinize v~ he~ \le Kızılayı 
yardım etmit olacaksınız. llan sahifelerinde aant. 40 Kr. 

Müracaat yerleri: latanbulda, Postahane karşısında Kı· 
zılay satıt bürosu. Telefon: 22653. 

lstanbulda, Postane arkasında Kahraman Zade Hanında 
hirinci katta llAn,-ılrk KolJf'"ktif SirkPti. Telefon: 20094-9ı:; 


