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Tarih Vekaletlerinin Kaldırllması 
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1\hmet Emin YALMAN 

A vrupa, mühim hadiselerin 
arifesindedir. İngiliz ha

rici siyasetinde eıaılı bir deği
tikliğin ilk emareleri belitmit· 
tir. Bu değitiklik birdenbire ol
mıyacaktır. Şekiller hiç füphe
ıiz muhafaza edilecektir. Muay
yen kararlara vanlına bunların 
tatbikında da aykırı ve ıert u
sullere bqvurulmıyacak, adım 
adım yürünecektir. 

Bununla beraber yeni bir yola gi
rildiğine muhakkak gözile bakılabi· 
lir. Hakikatin çıplak ifadesi şudur: 

Ingiltere Başvekili ve bir kısım ar • 
kadaşlan şu kanaate varmış görünü 
yorlar ki, dünyada sükfın ve istikrar 
kurmak hedefine yalnız müşterek 
emniyet yolile vanlamıyaca.ktir. Bu· 
nun için Almanyaya bir arkadaşları 
nı göndermişler ve sormuşlardır: 

"Sulh ve istikrar yolunda beraber 
yürümek ve tariz ve tehdit siyaseti· 
nl bir tarafa bırakmak için ne bedel 
istersiniz?,, Bitler, lngilterenin böy· 
le bir pazarlığa talip olmasını iyj 

· karfılamış, Lord Halifax'a esas şart 
larını söylemiştir. 

Pazarlığın ilk fartları 

H itlerin fartlarını Ingiltere her 
halde çok mühim buluyor. 

Bunun da başlıca delili, Fransa Baş· 
vekili ile Hariciye Nazırmın acele su. 
rette Londraya çağınlmasıdır. De • 
- ... 1. 1.~ 1'-...:ıf._,....,.. A l'""n'W't•.,. : 1,,.. """,,.,..,. 
lığa devam tüaftandır. Faltat kati 
a.drinlar atmazdan evvel mUtnküruıe 
Fransa ile anlaşmak ve cephe birliği 
ni devam ettirmek istiyor. 

Lord Halif ax Almanyada neler 
konuştu? Bunu kati surette bilen 
yoktur. Her gazete, kendi kanaatine 
göre bir takım tahminlere girişiyor. 
Fakat bütün emmarelerin toplandığı 
bir nokta vardır ki, o da Almanyanın 
istediği bedelde, müstemleke mesele
einden de evvel merkezi Avrupa me 
selesinin yer tuttuğudur. 

'.Almanya diyor ki: "Merkezi Avru 
pada benim işime kanşmaym. A vus
turya ve Çekoslovakya ile kendi men 
faatlerimin ica'bma göre konuşmak· 
ta beni tamamite serbest bırakın.,, 

Yeni lngiliz ıiycueti 

Hakkında Tasavvurlar Var 
Yeni Bir Mustesarlık , Kurulacak: 

Nakliyat 
İktısat 

Ait İşlerine 
VekCiletine 

Bütün Şubeler, 

Raptedilecek · 
Ankara, 27 (Telefonla) - Anava 

sada hazırlanan tadiller Kurulta;>~n 
pazartesi toplantısında kabul edildik 
ten sonra Vekaletler teşkilatında dil· 
şünülen değişiklikler şunlardır: 

Ziraat Vekaleti lağvedilerek ziraat 
ve orman işleri lktısat Vekaletinde 
toplanacaktır. Bundan başka bu<>'ün 

• o 
denız kısmı iktisatta, kara ve hava 
kısımlan nafıada olan nakliye işleri
le bunlan itmam eden liman işleri Ik 
tısat Vekaletinde bir tek nakliye te
şekkülü altında toplanacaktır. Ata
tlirkün açılış nutkunda bu mevzuıı. 
dair şu sözler vardır: "Derhal bildir 
meliylın ki, ben ekonomik hayat de
yince, ziraat, ticaret, sanayi faaliyet 
terini ve bütUn naf1a işlerini biribi -
rinden ayn düşUnülmesi doğrıu olmı· 
yan bir kül sayarım . ., 

Celal Bayarın programında ayni 
gaye şu tarzda ifade olunmuştur. 

" Parti programımız ticaret, endüs· 
tri, madenler, ziraat ve bayındırlık 

Gümrük ve inhisarlar Vekili 
B. Ali Rana Tar han 

Halayda Büyük Bayram Günü •• 

I\ardeş Hatay, Yarın 
yeni rejime kavuşuyor 

---:--------------------
Antakyada, lskenderunda Yarın Büyük 
Şenlikler Yapılacak, Balolar. Verilecek 

işlerini ekonomi başlığı altında topla 
mış bulunuyor. Ziraat, Iktısat, Nafıa 
ve hatta MaUye Vekaletlerinin uğraş 
tıkları işlerin, biribirinin kuvvetini 
azaltmıyacak ve bilakis artıracak 
şekilde merkezi bir koordinasyona 
tabi tutulması rasyonel çalışmanın 
tabii icabıdır. Bu istikamette çalışıla 
caktır. ,, 

Gümrük ve inhisarlar Vekaletinin 

de lağvedilmesi beklenmektedir. Bu 
vekalet biribirinden mahiyet itibari· 

le iki ayrı vazüe görmektedir. 
Bunlardan biri gelir temin etmek 

bakımından Maliye Vekaaletine iktisa 
di siyasetin bir aleti olmak bakımın· 
dan lktisat Vekaletine aittir. lnhisar
lara gelince, bunlar hakkında Atatür
kün nutkunda şu sözler vardır:"Inhi· 
sarlar mevzuunda itina edilmesi icabe 
den esas bu kurumların mali mono· 
pol, ticari teşekklil ve milli valöri -

(Arkası 8 incide) 

............................. ? 
1 Müstemleke 

Konferansı 

w•d~ OP,l~~~Or Hıtıer j 
Halif ax mülakah dola~ısiyle ya- ı 
kında baŞlıyacak olll!l lngiliz -

t Fransız görüşmeleri neticesinde 
t Versa.illes muahedesinin mils· 

1 
temlekelere daJr olan ahkamını t 
değiştirmek üzere hususi bir i 
konf eran m toplanması ihtimali ı 

$ bulundu~'ll bazı siyasi mahfe)- $t 
+ lerde söylenmektedir. .. 
İ Dl~er ma~f.elletde söyloodiği-
ı ne gore, .~gılız - ]Fransız gö-
ı riL,melerının hedefi daha ziyade 

ı
+ miistemlekelerin istirdadı hak
kında Almanya tarafından 
yapılan talebin namn itibare a-

t lmıp ahnmıyacağım \'eya Alman 

1 
yaya keneli müstemlekelerinde ı 
açık kapı rejimi tatbik edilip e- ! 

... 
Her Yerde ve Her Zaman 

SOGUGA KARŞI 

TABiİ KANYAK 
Son sayfadaki ilanı okuyunuz. 

FRANSADAKi İHTiLAL TESEBBÜSÜ 

Fransız Zabıtası Yeni . 

ipuçlar~ Elde Etti 
Gizli ihtilal Şebekesinin Mensupları 

6000 Olarak Tesbit Edildi 
Paris, 27 (TAN) - lhtilal teşeb. 

büsü hakkındaki tahkikat yeni inki· 
şaflar vermi§tir. Elde edilen yeni ve 
sikalara göre bu teşebbüse iştirak 
edenlerin sayısı altı bin kadardır. 
Bwılardan pek çoğu yakalanmıştır. 
Suçlular, kendilerinin derhal mahke 
meye sevkedilmelerini istiyorlar. 

Milyonlarca frank harcamak sure 
tile meydana gelebilecek siliıh depo
larını ve müstahkem mnhzenleri mey 
dana çıkaran Fransız polisi bubüyük 
ihtilal hazırlığının elebaşılarını yalra 
lamak üzere geceli gündüzlü çalış -
maktadır. 

Son yapılan tevfikler sırasında sor 
gulardan çıkan ipuçlarile ihtilal şef 
terinden birinin idare meclisi reisliği 
ni yaptığı, deniz ve nehir işleri ikraz 
sandığında araştırmalar yapılmış ve 
pek mUhim vesikalar ele geçirilmiş
tir. 

Ihtilal teşkilatının • büyüklüğünü 
gösteren vesikalan gizlediği anlaşı • 

lan deniz ve nehir işleri ikraz sandı
ğının idare meclisinin başındaki :& 
douard Deloncle nlifuzlu ve mubte -
lü yerlerde amirlik yapan bir mühen 
distir. Kendisi sorguya çekilmek üze 
re istintak hakimliğine çağınldığl 

sırada evinde araştırmalar yapılmış 
tır. Mühendisin evinde bir şey bula -
madıklarma hayret eden taharri me 
murlan, onun, her gün birkaç saat 
meşgul olduğu ve gizli ziyaretler ka
bul ettiği iş bUrosuna gitmişlerdir. 

Bu müessesede Şef Deloncle'un 
hususi katipliğini yapan Bayan Bert 
helot, polislerin içeri girdiğini ve dos 
ya dolaplarını araştırmıya bru;ladık
lannı gürünce fena halde korkmuş 

ve renginin sapsan kesilmesile gizli 
vesikalardan haberi olduğunu belli 
etmiştir. !kraz sandığında yapılan 

tahkikatla, bu kadının, müesseseye E 
douard Deloncle tarafından yerelşti· 
rildiği anlaşılmıştır. 

(Arlaı ı 8 incide) 

Valimiz Üstündağ Diyor Ki: 

Çahşmanın Sırrını' 
Mütehassısların 
Reylerinde Buldum 

B. Vıtündaf 

Dün lbir m'Uharririmiz İstanbul Va 
li ve Belediye Reisi Muhiddin Ustün· 
dağ ile kısa bir mülakat yapmıştır. 
Valimiz, fen heyetile beraber toplan 
tı ve çalışma halinde bulunuyordu. 
Muharririmiz, şehir işlerine dair son 
zamanlarda gazetelerde devam eden 
münakaşalar hakkmda Ustündağın 
ne düşündüğünü sormuş ve şu ceva
bı almışbr: 

- Gazetelerdeki münakaşaları 
son günlerde dikkatle takip etmek 
imkfı.nını bulamadım. Kesif bir çalış 

· ma içindeyiz. Projelerimizin takar • 
riir eden kısımlan hakkında halka 
günü gününe malumat verilmekte • 
dir. Benim tuttuğum yol, mütehas
sısların reylerini aynen tatbik etmek 
tir. Verimli çalışmanın sırrını bunda 
görüyorum. 

(Arkası 8 incide) 

Uzak Şarkta Son Vaziyet 

I
• ngilterede koyu muhafazakar 

lann çıkardığı Observer adın 
Cia bir ~aftalık gazete var. Bu gaze • 
te eskidenberi Almanya ile beraber 
yürilmiye taraftardır. Hele Lord (Ha 
lifax) ın ziyaretinden sonra yazdığı 
yazılar dikkate değer bir şekil almıı;ı 
tır. Tanınmış siyasi muharrir Garvi
nin kaleminden çıkan bu yazılarda 
şu sözlere rast geldik: "Tabiat Al· 
manyaya Avrupa kıtasmda hakim 
bir rol vermiştir. Bunu tanımalı: In
giltercnin işine gelir. Bugün Alman
ya, Avusturya ve Bohemyaya dağıl
mış olan Almanların birleşmesine ma 
ni olmıya çalışmak bize düşmez. 

Fransanın Prağdaki müttefiklerine 
yardım etmekten ise Almanya ile an- , 
lasmak suretile su1hii kurtarmak da· 
ha karlıdır. Zaten Teutonlarla galler 
aro.smdn bin senedenbcri devam eden 
düşmanlığı tasf;ye ve Almanya ile 
Fransayı banştırmak ta hayırlı bir 
iş olur Amerikn ile de el ele verirsek 
anlaşma ve istikrar yolile insanlığı 
kurtnrmış oluruz. Uç kısım Alman
ların birleşmesine mani olalım diye 
ne döminyonlar. ne de lngiltere bir 
harbi göze alabilir.,, 

• dilmiyeceğini tayin etmekten 1 
: ibaret kalacaktır. ç • !.-+............................ ın 

Başvekilimiz 

Yeni Kollei 
Binasını Açtı 

ordusunun zayiat 
miktarı 300 bini bulmuş 

Bu satırlarda yeni bir harict siya
setin programı vardır lngiliz libe -
ral ve amek! gazetelerinin heyecanb 
nesriyatma bakılacak olursa IngiJte 
re hlikumeti bugline kadar sabır ve 
sebatla devam ettiği siyaseti brrak
mıya ve bu yolda bir programı tecrü 
be etmiye meyil göstermektedir. Yal· 
nız bu meylini açığa vurmıyacak, ani 
"fe sert kararlar vermlyecek, ortalığı 

(Arkası 8 incide) 

Hatayda tetkihltt )'dpt1n Milletler Cemiyeti kontrol 
heyetinin faaliyetinden bir görünü, 

Adana, 27 (Tan muhabirinden) -, 
Buraya. gelen en son haberlere göre, ..... _.,..__..,........,....__ 
i'ransanm Suriye fevkalade komise- B T .1 • • 

ri Kont de Martel pazartesi sabahı /T V eremıının 
(yarın sabah) Hatayın yeni rejimi· LJ 
i Antakyada ilan edecektir. l{ont de 17 af l r a I ar l 

\1artel öğleden sonra Antakyadan 
rskenderuna gidecektir. O akşam (ya 
nn akşam) Antakya ile İskenderun· 
da yeni rejim şerefine ziyafetler. ba
ı,.,ııır verilecek bugiinldi mııh:ılli hii
kfımet te bunlara resmen iştirak e-

"'rıektir. 

Hatayda mebus seçiminin yeni re
jimle beraber derhal başlaması la · 
zmı geliyordu. Fakat bunun bir müd 
det geriye alındığı anlaşılıyor. Mebus 
seçimi tarihi henüz tayin edilmiş de
ğildir. Fakat önümüzdeki nisan ve -
ya mayıs aylannda yapılması ihtima 
linden kuvvetle bahsediliyor. 

l\luharrir arka<lar;ımız Faik Berc
men bir kaç ay \'eremden hasta.nede 
yatıp teda\i olduktan sonra sıhhati
ni lm.zanarak çıktı. 

Bu ~enç arkadaş bize hastanedeki 
hatıralannı anlatıyor. 

Veremli, hayattan iimidini kesmiş 
bir zavallıdır. Yer vüziinde bu hasta
lığın kurbanlan h~r sene milyoolan 
?§ar. Bu fncinnın içyiiziinii n~lamak 
ıçln Faik Rercmeni.n bu röı)()rtnj sil
silesini takip etmenizi tavı;iye ederiz. 

Yedinci sayfada 

Ankara, 27 (Tan muhabirinden)
Türk Maarif Cemiyetinin Ankarada
ki koleji için bu yıl yeni yaptırdığı 
bina bugün saat 15 te törenle açıldı. 
Törende Başvekilimiz B. Celal Bayar 
Nafıa Vekili B. Çetinkaya, Milli Mü
dafaa Vekili General Ozalp, ziraa.t 
vekili Şakir Kesebir, gümrük ve in
hisarlar vekili Rana Tarhan hazır l:ıu 
lunuyorlardı. Vekillerden başka bir 
çok mebuslar, müsteşarlar, maarif 

vekaleti erkanı ve yüzlerce davetli 
vardı. Kolejin kız talebesi hususi for 
malarile, erkek talebesi de izci etbi 
selerile merasime iştirak etmişlerdi. 
tık sözü cemiyetin reisi Urfa mebu 
su Refet söyledi, Türk Maarif Cemi-
yetinin kısa bir tarihçesini yaptı ve 

(Arkası 3 üncüde) 

Bir Japon bataryasının gözetleme yerinde •• 

[Son vaziyete ait haberler üçüncü sayfadadır. l 
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Yazan: 

Ali Haydar Mithat 
[Tercüme ve ittibu 

hakkı mahfuzdur.) 

Sir Henry Layard'ın 
Gizli Bir Mektubu 

-8-

T
eşrifat Nazırı Kamil Bey va
sıtasıle devam eden muha

l:ıer"' .ıJ.ı:rasmda Abdülhamıt bir ara
lık Mıthat Paşadan Avıupa işleri

ne dair bir layiha ıstedi. Babam bu 
layıhayı hazırlayıp gönderdi. Yeni 
bir ta iınat gelir diye yirmi gün ka
dar Viyanada oturdup bekledi. Bıı· 
haber çıkmayınca. yeis içinde Napo
liye gıderek oraya yerleşti. 

Bir müddetten sonra Pilevnenin 
dlıştüğU ve Osman Paşa ile aske
rın esir olduğu haberi geldi. Rusla
rın Istanbula gelip dayanacaklan 
aşikirdı. Mithat Paşa, lngiliz dost
larını harekete getırmek ve vazi
yeti elden geldiği kadar kurtarmak 
malraadile Londraya ko,tu. 

Yeni bir Bulgaristan Jı urulması 

artık bır zaruret şekline girmişti. 
Mithat Paşa, ahalisinin çoğu Türk 
o an Silıatre, Hezargrat, Şı.ımnu, 

Osmanpazarı gibi yerlerin Bulga
ristan hududu haricinde kalması 

luzumuna da.tr hır risale yazdı. Bu 
risaleye Türklerin hıristiy!lnlan i· 
daresi hakkındaki yanlış fikirleri 
tashih edecek bahisler ilnve etti. 
Fı ansızca ve ingilizce beşer bin 
nüshasını her tarafa dağıttı, bir 
suretini de Berlin kongresine ha
reketinden evvel Lord Beaconsfi· 
eld'e verdi. 

O sırada Lord Suthl'rland ken
disini yenıden lskoçyad:ı.ki şatosu
na ça&'111Ilıştı. Beni de beraber a· 
laı ak Iskoçyaya gitti. 

1878 ağustos &YJ içinde, Ab
dülhamidin bir iradesi, Lon 

d,." gefır.i lfıi~urfü:ı Pıııra. ..:ııcı•h>gilo 

teb iğ edildi. Abdülhamıt, Mithat 
Paşayı affettiğini, Giritte oturmak 
üzere memlekete dönmesine izin 
verdiğini bildiriyordu. Kendisine 
200 lira maa..ş bağlıyor, aynca bin 
lıra yol masrafı gonder'yordu. 

Burada ismi geçen Müııurüs Paşa 
nın bir hikayesi vardır. Söz sırası 
gelnı'şken anlatayım: Gladston 
Başvekil olduktan sonra Türkler 
aleyhindeki nutuklarındnn birini 
soylediği sırada diplomat locasında 
Mıisurüs Paşayı görür ve der ki: 
''Türkıye sefıri burada bulunuyor 
ve sozlerimi dinliyor. Fakat çok 
•lıkür ki, Türk deği dir, bizim gibi 
hıristiyandır. Bunun için buna te
e siır duymıyacaktır ... Müsurüa pa
,a, cevap olarak Londrac';a Türki
yeyi temsil ettiğini, ba.şkn Türk -
Ierden ayrı tutulmasına razı olma
d ğ nı ve kendisini bir Türk hissile 
dınl diğini söylemistir. 

Babam Avrupada, işsiz, güçsüz 
bir ha de \akit geçirmekten usan -
mıştı. Memleketın ve ailes·nin has
retini duyuyordu. Giritte oturmak 
üzere memlekete avdeti k:tbul etti. 
Londradan ve Marsilyadan hare
~etinde halk tarafından tezahürler 
yapıldı. 

Marsilyada vapura bindik. Şlra 
adasına geldiğimiz zaman orada 
Gazi Ahmet Muhtar Paşayı bul • 
dıık Bir zırhı ile bizi beMiyol'du. 
Bıı zırhh ile 14 e rlfıl 1878 tarihin
de H nyaya vardık. -

Limanda bulunan ecnebi harp 
gemileri top atmak ve mü

rettebatı güverteye çıkarınak au
retile babamı seli.ınladılar Müaltl
rnan ve hıristiyan halk ta "Yaşaauı 
Mithat Paşa!,, diye bağırnrak nü
ma) işler yaptı. Bunlarm sarayın 
kuruntusuna dokunacağı nıalfimdu. 
F kat önUne geçmek elde değildi. 
Hanya limanındaki sahneyi pek iyi . 
hatırlıyorum, toplar atılırken bizi ba 
tıracaklar diye korkup bağınyor
dum 

15 eylnl 1878 tarihinde annem 
ve ailemizin diğer efradı Fuat ya. 
tı ile Giride gbnderildi. Avni va
purla saraydan bir memunıo Giri· 
de gitmesi ve Mithat Paşaya bazı 
iradeler bildirmesi mukarrerdi. Fa
kat memur her nedense yata yeti
şemedi ve posta vapurile sonradan 

gideceği bir tezkere ile anneme 
bildirildi. 

Babam, Giride yerleştikten son
ra lngiliz sefirinin, ada.mlanndan 
birinin imuısile 3 ilkteşrin tarihile 
kendisine yazdığı hususi mektup, 
o zamanın havasını göstermesi ve 
bilhassa Rus tesiri altında bulunan 
lann Abdülhamidin etrafında oy
nadığı rolü anlatması bakımından 
çok mühimdir. 

S
efır Sir Henry Yayard, ba§
t<a bır ımza. Ui§ı.) a.n bu IDt!K 

tubuııda diyor ki: 
"dır Henry Layard, bana dedi ki: 

sadarette bulundugunuz sırada her 
gun sofranızda bulunan adamları
nızdan birinın Rus sefiri General 
Iganıye!tcn para aldığına ve ona 
casus uk ettiğine dair eline gayet 
kuvvetli deliller geçmiştir. Sadık 
bir adamınız sandığınız bu casus 
sofrada konuşu an şeyler hakkında 
her gUn Rus sefirine raporlar ve· 
riyormuş. Yine ~unu da oğrenm'.ş 

.ki, padişahın etrafında Ruslardaıı 
para alan adamlar varmış. Sizın 

hakkınızda AbdUlhamidin vehmini 
körükliyenler ve teb'idinize sebep 
olanlar onlamıış. i3u sebeple sefir 
sizden AbdUlhamide babsederken 
çok ihtiyatlı bir lisan kullanmıya 
mecbur oluyormuş. Sefirin düşı\n· 
cesine göre, Viyanada bulunduğu
nuz sırada padişahın ihsan ettiği 
bin lirayı reddetmeniz fena olmuş
tur. 

S efirden aldığım talimat üze
rıne size §Unu da budiriyo· 

J'UQ.l. Abdülhamit sizi Girit va1ısi 
yapmayı dütünmliştür ~fir hını<l 
uıa.uı olJuı.ıtLı.u. ÇUııku Cirıttoki io 

yan azalnııyacalq ne yapılsa bily\i· 
yecektir. Zaten memlekete fayd~ı 
olabilmeniz için daha yüksek bır 

makama geçmeniz icap eder. Sefir, 
sizinle bir tarafta buluşup görüş • 
mek arzusundadır. Fakat şimdilik 

buna imkan görmüyor. Mahrem su
rette kendisile muhabereye devam 
etmek isterseniz sefiri çok memnun 
edersiniz. 

Sefir, sizin iştirakiniz olmadan 
Türkiyede ıslahata devam edilme
sinin büyük mUşkUli.tla ka.rşılaşa
cağ na kanidir. lngi terenin p.rkta 
takip etmesi mUnaaip olan siyaset 
ve Tllrkiyedeki ıalahatta tutulmaaı 
icap eden yol hakkında vereceğiniz 
fikirler çok ehemmiyetle telakki e
dilecektir. Sefire doğrudan doğnı
ya yazmayı muvafık görme~seniz 

benim adıma yazmız. Şerefim na
mına temin ederim ki, Sir Henry 
Lavard, ile benim vasıtamla yapa
cağ•mz muhabereyi hi~kimse haber 
almıyacaktır.,, 

(Arkası var) 

itki Yeni Mendirek 
Deniz Ticaret Müdürlüğü tarafın

dan Bostancıda yapılmakta olan yeni 
mendireğin inşaatı bitmek üzeredir. 
Yakında merasimle ~ılacaktır. 

Heybeliada ve Bostancı mendirek
lerinden sonra Fenerb&hçe ile Ahır 
kapıda da birer mendirek inşası ka -
rarlaştırılmı15tır. 

Banka Heyetlerl Döndüler 
Şehrimizde bulunan Balkan banka 

cılan, dUn de latanbulun bazı yerleri 
ni gezmi§lerdir. Romanya heyeti dUn 
öğle üzeri Romanya vapurile Kösten 
ceye ve Yugoelavya heyeti de Eks
presle Belgrada hareket et~lerdir. 

Müracaat Kabul 
Edilecek ml7 

• 

Prens Seyf eddinin valdesi Prenses 
Nevcivan latanb~ vll;yetine müraca 
t.t ederek Prenain nlşmı Mıaı:ra nak
letmek Uzere mUaaade iateW.tir. Bu 
ı.tek, Hariciye Veklletine bildirilmiı 
tir. Mısırın Ankara elçisi Elcezairll 
hUktimetimlz mUaaade ettiği takdir
de cenazenin Mısıra nakline bizzat 
nezaret edecektir. 

Denizyolları 
Telsizi 

İ şliyemiyor 
Denizyollan idaresinin Topanede 

bir telsiz istasyonu vardır. Şimdiye 
kadar bu istasyonun deniz seferleri· 
nin selametle yapılabilmesi noktasın 
dan mühım hizmetleri görülmüştür. 
Çünkü, seferde bulunan bütün gemi 
lerle muhabere bu telsiz istasyonu va 
sıtasile temin edilmektedir. Istasyon, 
yolda bulunan vapurlara muntaza · 
man hava rasadatmı verir; vapurla· 
nn mevkilerini öğrenir. Fırtınalı ha 
valarda gemilere sakin yerler hak • 
kında aldığı malftmatı gönderir ve 
onların vaziyetlerini adım adım takip 
eder. 

Fakat, hizmeti bu kadar şümullU 
ve mühim olan bu istasyon. bugün 
tamamile atıl bir vaziyete düşmüş'.. 
tür. Sebebi de şudur: 

Son defa çıkan telsiz kanunu mu -
cib·nce, posta ve telgraf idaresinden 
başka hiçbir müessese veya şahıs ve
rici teıs·z1e calışamıyacaktır. Kanu • 
nun bu mad1esi yazılırken Tooane 
telsizi tamamen unutulmuştur. Şim
di, denizvolları idaresine mensup va 
purlardaki te1s·z1er de bu yüzden 
işliyemez vaziyete diismüşlerdir. 
Çünkü, vapurlar sahil sıhhive vasıta 
sile verecekleri telrozlerin beher ke· 
limesine idarenin 28 kuruş ödemesi 
lazımdır. 

Bunun neticesi olarak, seferlerde 
bulunan gemilerin nerede olduğu, se 
ferini zamanında yapıp yapamıyaca 
ğı, fırt.maya tutulmuş ise vaziyet·n 
tehlikeli olup olmadığı takip ve talı· 
kik edilememektedir. 

Kaputaj hatlanmızda selametle 
yolculuk noktasından fevkalade e· 
hemmiyetıi olan bu vaziyet bir rapor 
la Ankaraya bildirilmiştir. 

Tepe.üstündeki 
Kazada 

Şoför Suçlu 

Otobüsün folörü Cevdet 

Tepeüstündeki otobüs • Tramvay 
çarpışmasına ait tahkikat, dUn, za. 
bıtaca tamamlanmıştır. 

Hıdise, gece saat 23 sularında ol
muştur. Kurtuluş • Beyazıt arasında 
~liyen 16 numaralı tramvay arabası 
ile yine o batta çalışan şöför Cevde
tin kulland ~ otobüs. tam 'l'ePf>iicıtU 
istasyonunda çarpı. mıslardır. MUs L 

deme ş · :Jdetlı olduğu için otobüsün 

lngiliz Maligecileri Şehrimizde 

Hazine Müsteşarı, 
Ankara Temasların
dan Memnun Döndü 

Dün Ankaradan dönen miıalirler, fehri ıeziyorlar 

Birkaç gündenberi Ankarada muh çok memnunuz. Türkıycnin pek kısa 
telif temaslarda bulunan lngiltere bir zaman içinde başarmıya muvaf
hazine nezareti müsteşan B. Walhey fak olduğu büyük terakkiyatı hayret 
ve İngiltere ihracat kredisi dairesi • ve takdirle seyrettik. Türk hüku • 
nin reisi B. Nikson, dün sabahki 
trenle Ankaradan şehrimize gelmiş· 
ler ve İngiltere sefaretine misafir ol 
muşlardır. B. Walhey, dün müzeleri 
camileri ve şehrimizin diğer görüle
cek yerlerini gezmiştir. 

Ingiliz maliyecileri, Ankara.daki te 
maslan milnasebetile 3unları söyle 
mişlerdir: 

"- Ankaradaki temaslarımızdan 

Kadir Gecesi 

ve Bayram 
Istaribul milftülUğünden: 
lkinciteşrinin otuzuncu salı gUnU 

ramazanın yirmi altısı olmakla akşa 
mı (çarşamba gecesi) Leylei Kadir, 
ve birinci kanunun dördüncü cum:ır 

Sadakai fıtır 
Eniyi lyi Son 

K. K. K. 

Buğdavdan: 14 
Arpadan: 19 
üzümden: 116 
Hurmadan: 133 

12 10 
18 17 
87 67 

Bayram nama.zı 

Zevali: 
Ezani: 

S. D. 

7 
3 

51 
08 

Emlcik Bankasının Oç 
Ayhklar için Aldığı Faiz 
Dul ve yetiın Uç aylık maaşlarını 

iskonto eden emlak ve eytam banka 
sının bu iş için aldığı yüzde 12 faizi 
25 teşrinisani yerine 15 teşrinisani • 
den itibaren hesaplaması, şikayetle
re yol açmı,tır. 

Halbuki banka mUdUrlilğil, umumi 
mUdürlUğUn bu huf'ustaki direktifle 
rine uygun olarak hareket edildiğini, 
kanunsuz ve nizamsız bir muamele. 
nin tabiatile yapı1amıyacağmı bildir 
mektedir. 
Diğer taraftan defterdarlık kendi 

sini bu ~le alakalı görmemi9tir. Bir 
kısım maaş sahipleri, iş için maliye 
vekaletine müracaat etmişlerdir. 

Stal için Almanyaya 
Gönderilen Makinistler 

met ricalinden gördüğümüz alaka, 
hamiyet ve dostluk bizi çok mütehas 
sis etti. lstanbulda bir gün kaldıktan 
sonra Londraya hareket edeceğiz. 

Türkiyeden çok iyi intibalarla ayrılı 
yoruz.,, 

Ingiliz maliyecileri, bu akşamki 
ekspresle Londraya hareket edecek· 
lerdir. 

Üsküdar Tramvayı 

Aktarma ile 

Yolcu Taşıyacak 
Üsküdar - Kadıköy ve havalisi 

Halk Tramvayları Şirketi Devlet De 
mir ve Denizyollarında tatbik edilen 
--- ~._.._. _ _._____.,~ ,....oe • ...,alr 11. 

sulünü kabul etmiştir. Şimdiye "Ka-
dar halktan yüksek. ücret istendiği ve 
bu yllzden bu hatta rağbet gösteril
mediği kati olarak anlaşılnfıştır. Ev
velce bazı hatlardaki bi et ücretlerin 
de yapılan ucuzluktan başka idare bi
rer aylrk gidiş geliş için muteber ol
mak şartile yüzde elliye yakın ucuz 
fiyatla yeni bir karne hazırlamıştır. 

Bu esas üzerine yapılan yeni ta
rife, Nafia Vekaletince tasdik edilir 
edilmez tatbike başlanacaktır. 

Yeni karneler, bilhassa r~mi hu· 
suei daire mUessese ve şirketlerde , . 
çalışıp ta, her gün lstanbula gelıp 
gitmeğe mecbur olan1ara mühim bir 
kolaylık temin etmiş olacaktır. 

Bundan başka idare, memleketi • 
mizde ilk defa olarak bir kimsenin 
gittiği istikametteki muhtelif hatlar
da tek biletle aktarma suretile seya
hat etmeleri usulUnU kabul etmiştir. 

Buna ait proje de tasdik edilmek 
Uzere Nafia Vekaletine gönderilmiş
tir. 

Bu sayede, mesela Kadıköyilnden 
Çamlıcaya gidecek bir kimse en u
zak kıtaya ait bilet ücreti vererek tek 
bir bi et alacak birkaç tramvay de
ğiştirmek şartile Çamlıcaya gidebi -
lecektir. 

El Arabaları ile Hangi 
Eıyalar Taıınacak_ 

Yük arabalarile taşınması lazım -

sol tarafı tamamile parçalanmış, Denizyolları idaresi Almanyada ya 
tramvay fla11anlığmın da bir krsmı pılmakta olan yeni vapurlarının inşa 
hasara u~ramJ tir Kazanın dört ya- 81 sırasında orada bulunmak ve staj 
ralısı vardrr: Otobüsün şoförii Cev - yapmak Uzere altı makinistini dün 
det, flyni otoblls şirketinin şoförlerin Almanyaya göndermiştir. 

gelen bir kısım eşyanın hamallığın 
kaldırılmasından sonra ortaya çıkan 
arabalara yüklendiği ve evvelce ya
pılan tenbihlere riayet edilmediği gö 
rülmüştUr. 

Bu ay başından itibaren bu gibi a
raba1arla eşya taşıyanlardan para 
cezası alınacaktır. den Saim, biletçı Ismail, yolculardan Bunlar, Egenin çarhçıbaşısı Baha 

Fırtınadan 
Denizde Üç 
Kaza Oldu 
Karadenizde fırtına devam ediyor. 

Gün doğu.su rüzgarile başlıyan soğuk 
lar dün birkaç derece daha artmış, 
evvelki gece sabaha kadar yağan yağ 
mur ancak dün saat ona doğru biraz 
dinmiştir. Bununla beraber yağmur 

yine fasılalı olarak yağmıştır. 
Karadenizin fırtınalı olması vapur 

seferlerinde aksamalar yapmıştır. 

Bu sebepten Erzurum vapuru, bir 
gün teahhür e dün öğleden sonra li
manımıza gelebilmıştir. Karadenizde 
bulunan diğer vapurlar da gecikecek 
terdir. Küçük gemiler havanın süku
net bulmasını beklemek için Büyük • 
derede toplanmışlardır. 

Fırtına yüzünden, dün, limanımız 
da hafif atlatılan bir kaza olmuştur: 

I hi vapur çarpıf tı 
Karadenizden gaz yüklü olarak ge 

len ve transit olarak limanımızdan 
Akdeniı.e geçmekte olan ltalyan ban 
dıralı lmmeralı vapuru Kızkulesi ö
nünde kendini sulara kaptırmış ve 
büyük bir süratle sürüklenerek o ci 
varda demirli bulunan Ingiliz bandı 
ralı Arleta vapurunun üzerine düş • 
müştUr. Bu müsademe neticesinde 
iki vapur da baş taraflanndan yara• 
lanmışlardır. Jngiliz vapuru süvarisi 
ttalyan vapunınu protesto etmiştir. 

Deniz Ticaret Müdürlüğü hadise hak 
kında takibata başlamıştır. !kisinin 
de yaratan hafif olduğu için yolları 
na devam etmişlerdir. 
Diğer taraftan Sirkeci nhtımma 

getirilmiş olan hayvan yüklü bir du· 
ba da suların tesirile devrilmiş, için 
de bulunan Uç manda denize düşmu, 
tür. Hadiseyi gören liman motörü ye 
tişerek kazazede mandaları denizden 
çıkarmıştır. 

Bunlardan başka, dlin geceki sert 
rüzgarda Kazlıceşmede sahile bağlı 
olan 4 tonluk bir kum kayığı ipini ko 
pararak açılmıştır. 

Sulara kapılarak süıiiklendiği an· 
laşılan kayıkta bir de tayfa vardır. 
Liman reisliği, dün motörlerle arat
tırma yaptırmış, fakat müspet bir ne 
ti e ınamamıştır. Kayıgın içindeltt 

ı. \,, ~I. .. s 

dan endi e f>dilmektedir. 
Bir dükkanın tavanı çöktü 
Evvelki gece yağan şiddetli yağ • 

murlardan Kasımpaşa. Topane ve Ak 
saray gıbi basık semtlerde bazı evleri 
su basmıştır. 

Edirnekapıda Kaleboyu caddesinde 
demirci Osmana ait dükkanın tavanı 
yağan yağmurların tesirile çökmüş
tür. Bu sırada ocak ba~ında bulunan 
12 yaşlarında Ahmet Emin isminde 
bir çocuk enkaz altında kalarak ha.
fif çe yaralanmı tır. 

Yere Atlamak isterken 
Şehremininde Günaydın sokağında 

oturan 17 yaşlarında Habibe ismind~ 
bir genç kız, tramvay durmadan at
lamak isterken düşerek yaralanmış
tır. 

B irkaç eun evvel Ankaraya ıitmi& o-
lan Denizyolları mıidıiru Sadettin 

Akay muduru Cemil, Liman işletmesi mil· 
dur muavini Hlmlt Saraçoilu ııehrimil• 
donmilşlerdir. 

• Q toblls seferlerinin çoialtılması üze-
rine, takıı otomobillerinin zarar et 

tiği ileri ıurulmuştu. Belediye, yaptırdığı 
tetkıkler ıonunda bu iddianın doiru olmacb 
&ı neticesine varmıııtır. 

• p ul satan dlikkinlarda bunu halim 
bildıren ve ,imdiye kadar belediye 

resimlerinden muaf olan tabelilarm da 
resme tibi tutulmasına karar verilmiıtlr. 

• B ebck - Istinyc sahil ylounun beton 
asfalta çevrilmeııi için keşif proje

leri yapılmııtır. inşaata eeiecek ay batla· 
nacaktır. 

Sait. ettin, AnafarUtnm çarhçıbaşısı Lütfi ;::.::;::::;;~~~~::=;i==~~::;:=~~;:;=:::~~~==::;~:::;~:=-
Şoför Cevdetin yarası han olduğu Bartının çarhçıbaşısı Adil, Tannın lt~kVı·'J/\·-a.O 1 HMM~I 

için evvelk. geceyi tedavi altında ge- ikinci çarhçısı Nµri, Tannm üçüncü ı ~ ~=-~ 
çirmi!; ve dUn hnst nNlen çıkmıştır. çarhçısı Nevzat ve Çanakkalenin ü. _ -~- - - • 

Kaza sırasında şoförün otobiisü çUncü çarhçısı Mehmettir . 
siiratle s'irdil "'U ve sarhoş bıılun"1u- Bahaettinle Nevzat inşaatın sonu
ğu hakkım:l 'hbarlar yapıldığı içın na kadar orada kalacaklar, Lfttfi de 
zabıta bu cih tten de tahkikatı ge- Mersin hattı için yapılmakta olan ve 
nisl tm'r-ıtir N ticede Cevdetin ha- Martta teslim alınacak ilk yeni gemi 
talı hareket ettiği ve arabayı yolun ite gelecektir. 
solundan ~ötürdilğil anlasılmış, hak- ~~ı-.!""'!"""-"!!!'""""!!'!!'!!!""""-~~'!'!!!!!!!!!!'!~ 
kında. t.aklhata başlanmııJbr. , len otobüs, solumdaki gem, yerden 

Vatman Yusuf, kazayı dün bir mu geçeceği yerde ortadan raylann ara-
harririmize şöyle anlatmıştır: • sından ve son süratıe gelmiye başla-

"Tepcilstilndc yolcu indirmek için dı. Bunu görünce, derhal fren yapbm 
istasyona 15 metre kala arabayı ya- ve arabayı durdurdum. Fakat, çarpış 
vaslattım. Sair takip etmesi 18.zılllS?:e- mavı önliyemedim.,, 

YURTIA HAVA VAZiYETi 

Ege denizi ile Yunanistan üzerinde 
fırtına devam etmektedir. Dün, mem 
leketimizde hava kapalı geçmiştir. 
Orta, şimali ve garbi Anadoluda yer 
yer yağıelı geçmiştir. 

Şehrlmlroe Ra\'a 
Dün Istanbulda rüzgar şimali şar

kiden saniyede 6 ile 7 metre hızla 
e~ştir. Hava kapalı ve yağışlı geç 
miştir. 24 saat zarfında metre murab 

11 inci ay 
Ramazan: 24 

Arabi: 1353 
lkincitetrin: ıs 

Rumi: 1356 
Giıneı: 7,02 - Oile: 
ikindi: 14,29 - Akşam: 

Yatsı: 18,20 - Imalk: 

ı 2,0l 

16,44 
5,17 

bama düşen yağmurun miktarı 49 mi 
limetredir. Barometre 757,5 miUmet 
re, hararet en çok T.9 ve en az 5,• 
santigrat olarak kaydedilmiştir. 
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Nevyork, 27 (TAN) - Japon kuvvetleri Nankine doğru iki 
koldan ilerlemiye devam ediyorlar. En son Japon tebliğinde tun-

lar okunmaktadır: 
Şanghay' da Japon ordusunun Nankin ~ze~ne yürüyüşü timal 

'ft merkez mmtakala una doğru metoc:I daıresınde devam etmek

tedir. Harbin bqlangıcındanberi Şanghay cephesindeki hareka
ta iftirak eden 83 Çin fırkumm verdiği telefat 300.000 olarak 

tahmin edilmektedir. Bu miktar, Ja~n kıtalarile çarpıtan Çin 1 
kuYYetlerinin yüzde 50 si niabetindedır. 

---------------------Kaçan Çinliler \iii!ı!!!!!!!!!!.!!~!ii'iii--!!iiiiiiii!iiiiiii!'!!!ı!!!!i!i!iiiiiil 

TAN 

Kama ile 
Cinayet 
işleyen 

Bir Yıldız 

General Franco 
Anlaşmıyor 

MUHAREBEYi 
KAZANDIGINI 
SÖYLÜYOR 

3 

:CfClfK 
Ercüment Yarım 
Asırlık Gazeteci 

Yat meseleal, nazik iştir, velev ki 
erkeklere alt olsa da. Batta kırkm· 
dan 80lll'Bkl erkeklerin yaşı alelide 
sayı kaidesine göre ilerlemez diye bir 
rivayet te vardır. Bu rivayet pek 
mevsuk değildir amma kırk yafmdaa 
Uerl kadın yaşı olmadığı hakkındald 
kaide katidir, kesindir ve şüphesla

dir. 
itin btttlin nezaketine rağmen bu

gün arkadaflanımzda birinin yap 
bakkmda IÖZ etmek mecburiyetinde 
kalıyorum. 

Dostumuz. Ercüment Daemla 
matbuata latisabmm ellinci yılı oldu
ğu için bu yolda yazılar yazdırwn, 

d · Matbuat Cemiyetinin kadirşinas reisi 
Londra, 27 (TAN) - lıpanya harbine aır tarafından gazetelere telefonla söy-

gelen en aon haberlere göre, bugün Madrit ile lenmlş. 
Valemiya arasındaki yol üzerinde mühim bir Ercttmeat Ekreml, blrlikte kara

askeri faaliyet göze çarpmıfbr. Madride bu göz oynatacak kadar yakın tMlıdı
yoldan erzak gitmekte olduğu için bu faaliyet ğmı için mat'buattakl bu elit Mlllelik 
çok mühim görülüyor. Asi tebliğleri i.e bu sa- emeğfnl işltlDce yüreğim apona gel-

hada hiçbir teY olmadığından bahsediyor. dL- Bu yaşa geldik mlT Diye telf4-
Bugün General Franco Havas Ajansmm muhabi- landım. iti gücö bırakıp hesap ettim. 

rine beyanatta bulunmuş ve şu sözleri söylemiş- Doğrusu itin lçfıaden çıkamadım. Is. 
tir: nim ecir olarak matbuata sWUJdlm 

Şanghayda Çinliler şehri terketmi iT AL YADA 1 1 

ye devam ediyorlar. Japonlar Şang- OM.. I I 
hayda posta ve radyo idaresini ele K UN STL K 
alml§lardır. Japonlar tarafmdan ile
ri sUrlllen diğer isteklerin de kabul e 
dileceği §Uphesiz sayılıyor. 

MAHKOMLARI 

Şu gttzel yıldrz, Dorothy Lamour, Holivutta bir 
film çevirirken, rejisöre kızmı!J ve rol lcabı, elinde
ki kamayı rejisör Archalnbaud:un göğsüne doğru 
fırlatnuştır. Şimdi rejisör hasta&ıede, güzel kız da 
adliyede sorgu altındadır. 

"Zafer sayesinde arzumu yerine getireceğim. MU· aacak 27 senelik iken Ercüment Ek• 
nakaşa iabul etmek istemiyorum. Harbi kazanıyo- remlnld hemen hemen bunun Ud 111111-
rum. Her tUrlü tavassut tekliflerini reddediyorum. ll olması pek akla yakın gelmecll A· 
Valance hükiimeti ile en ufak bir anlaşmayı bile ka- şağı yuka.n ta1ımfn ettiğim Erctt
bul etmiyeceğim.. Tavassut için bUyilk bir deyletin menclln Y8§•dan eDl 9e11eyi ç*aroı· 
hUkfUnetile fikir teatisinde bulunmayı kabul ettiği· ca mtipriinlleylıla Hasreti Isa gt. 
me dair çıkan haberler tamamile asılsızdır. Harp, bi öç gUıade lif etmesi değil, beşikte 
muharebe meydanlarında olduğu lı:adar, makaJe JU"'M' lkmı geldi. Zat.en 

-, iktısadl ve içimaf alıalarda da birine 50 9e11elik gazetecidir demek 

Nereye lraJOT? •• 
Roma, 21 ( A.A.) - Flo

ransa' ela komünist fUbel~ri-
Japonya Başvekili Prens Konoye ni ihya etmetle maznun oe 

bugün gazetecileri kabul ederek de- içlerinde bir katlın 11e bir 

Fransa • Polonya \ 
Siyaseti 

mietir ki: Yugoıla11 bulunan 8 kifiden 
··- Jap:m kıtaatmm ileri yürüyüş mürekkep bir grup, Sile 12 8. Delbos Yarcovada 

terini Nankine kadar mı, yoksa Han- s 
keoya kadar mı ileri götürecekleri sene arasında muhtelif ha- Müsbet Bir Netice 
hakkında şimdiden birşey söyliye- pis cezalarına mahkum e-
mem. Fakat Hankeo, ecnebi memle- dilmiflerdir. 1 1 Elde Edemiyecek mi? 
ketlerle olan iltisakından dolayı Çin Sofyada 1 Varşova, 26 (A.A) - Fransız Ha-
ordusunun silah ve mühimmat temin Sof~·a, 27 (A.A) - Yeni ko- ' riciye Nazın Delbosun Varşovayı zi:. 
etmesi hususunda çok mühim bir münlst merkez komitesinin bli- yareti tarihi yaklaştıkça siyasi maha 
merkezttir. Binaenaleyh böyle mil- tön ualan tevktf ectnm•sttr. filde bu z;yaretten müs~t hiçbir ne,, 
µ.ı.u.ı ı.ıu wıı.; ...... lı( ...... 'iN........... ............. ıı::::::::ı~;;;:=:====ı tıce çıkmıyacagı ıntiD&ı da artmak-
esaslı bir hareket ohlr. Iııgfüzlerin = tadır. O derecede ki, FranSJZ Harici-
Çinlilere Hongonk yolu ile silah ve Bacvekilimiz ye Nezaretinin başlıca kaygılarından 
cephane gönderdiği haber almmak- 3' birini teşkil eden Polonya - Çekos-

tadır. Yeni Kollei k>vakya munasebetlerinin dü:r.eıtu-
Japonya Çin milletine karşı değil mesi meselesinin mevzuu bahis bile 

münhasıran fimc!V'i hükUınete karşı Binasını Açfı edileceğinden şüphe edilmektedir. 
harp ettiğinden Çine ilinı harp et- Mevcut kanaate göre Fransız Ha-
mek tamamile lüzumsuzdur.,, (Başl l incide) 

Şangltay ve Şimali Çin 
Sonra, Şanghay meselesini Şimali 

Çin meselesinden ayınruya da imkan 
Yoktur. Bu iki mesele biribirine bağ
bdır. Maamafih Japonya bu hususta 
henüz kati bir karar vermiş değildir. 

Müzakereler başladığı vakit bu hu
•us tetkik olunacaktır. 

memleketin kültür seviyesinin yük -
selmesinde cemiyetin üzerine aldığı 
ve gördüğü mühim i,ıeri anlattı. 

Bundan sonra lise onuncu sınıftan 
Nazire Ozel, bir \aıebe sıfatile duygu 

riciye Nazın, bilhassa Fransız - Po 
lonya ittifakmm sağlamlığını dene
mek istiyecektir. Çünkü son senele
rin hadiseleri yüzünden Fransanm 
emniyet sistemi sarsılmış bulunmak 
tadır. 

lannı anlattı ve sonra dokuzuncu sı ============= 
nıftan sevimli bir küçük, Türkan Y~ etmekten zevk duyanz. Mem 
Mazhar Ergene, temiz bir Ingilizce leketin her tarafında bu kabil müea 
ile, bu güzel müessesenin m&nasım Beselerin taaddüdü irfanm yükselme 
anlattı ve alkışlandı. si demektir. Yann için yetişen bura 

Bundan sonra da Başvekil eeıaı daki gençleri kmkanmadan tebrik e-
Bayar şunları söyledi: derim. Kendilerini büyük istikbal 
"- Sayın arkada.şiar, sevgili ev - bekiiYor. Memlekete hizmet edecek

IA.tlanm ! .. Mektebiniz hakkmda aldı lerdir ve vatan kendilerinden istifa
ğımız malfımat tamamen bizim için de edecektir. Bu her iki saadeti ken
itminan bahiştir. Buraya evlattan - 1 dilerine bütUn kalbim ve samimiye
mızı büyük emniyetle gönderiyoruz. timle temenni ederim.,, 
Mektebinizin daha ileri gitmesini iş Ve B. Celil Bayar. sürekli alkışlar 
ter ve bunun için imkan nisbetinde arasında kurdeliyı kesti .. 

d k• tarafmıızdan fiilen kuarulmıştır. onun uçlanm ağartacak blrşeydl. 

B I • e 1 Muhasamatın sona ermesini anc;ık . Ust.ellk Ercüment dostumuz olduğa er 1 n askeri manada kabul etmek istiy~ ~ bb bu rivayeti (zWfüyi.r) a do-

Görüsmeler , 
ve Çekler 

Prag, 27 (A.A.) - Çekoslovak 
mahfilleri, Heinhein'nın 7.eit isminde 
ki gazetesinin Berlin muhabiri tara
,....,~ .. - ~---·l!l " .. ft u:tı .. ,. _ HaH'""' 
nil'&kat·an da mal8maft 11 
olan makaleve bUyük bir ehemmiyet 
vermektedirler. 

Bu makalede ezcümle 'öyle denil-
mektedir: 

"Görüsmeler bilhassa iki nokta üs 
~ünde toplanmıştır: 

rum. Kararlarımdan şüphe eden bu- kunur gördük. Fa.kat ne çare ki ce
tün lspanyollara hain gözüyle baka- mlyet reisi: 
cağım ve ;:,nların cezalannı o suretle _ Siz anıamazsmız! Yazınız! Dl-
vereceğim. ye ısrar etti. Onun da hesap, kitap 11-

Valence hük<kmeti bana mütareke leriyle olan derin al&kasmı bllclllhn
teklif edecek olursa, onunla temasa den sözttnü buyruk saydık ve Ereli· 
bile geçmiyeceğim. Askerlerim iler- mendin 50 mel gazeteclllk yıbnl kot
lem1ye devam etmektedirler. "Kızıl- lamak için bu btırlan yazdık. Yaz. 
lar,, teelim olmak istiyorlarsa sili.h- dık amma doğrusu bu hesaba bir tttr
larmı bırakmalıdırlar. Herhalde bun 1tt aklım ennedlydl. Tam o stnda El'9 
lııınn ka.yıtm1P. ve aartsız olarak • tes- .cümeİıdi iyi tanıyan biri odama. ge1· 
Hm ermaıan w,... 9&J'pt§mAia.n la.alli dl. B ..tırlan ona okudum. 6Ulml 
dır. Başka birşey kabul etmiyorum.,, ve m:.a: 

Memlekette 
Kı§ ve Kar 

_Yanlış söylemişler! 50 senedı. 
gazeteci olan Ercüment değil, Met
hedldlr. O da biri beş sayar, malftm. 
ya. t n.wtı da twın.ket aklım yattı. 

Bolşevik aleyhtan pakt ile mUna- Bolu, 27 (Tan muhabirinden) -
sebettar olan Uzak Şark vaziyeti ve Havalar çok soğudu. Civar dağlar 
müstemleke meselesi. . dündenberi yağan karla bembeyaz 

B. FELF.K 

Almanya, Çin ile iktısadi sahada kesildi. 
idame ettiği iyi müna~betler dolayı- ş. Karahisar, 27 (A.A.) Dçemizde 
sile şüphesiz açıkça Çın aleyhinde bil\ bir haftadanberi sürekli yağmur ve 
siyaset takip etmek istemediğini söy fırtma devam etmektedir. Kasabanın 
lemiMir. Zannedildiğine göre netice- çevret'lindeki bütün sırtlar karla ör· 
de Çin de ko~Unist aleyhtan pakta tülmUşttlr. 
iştirak edecektır. Almanya, böyle bir 
değisiklik karşı~ında lngilterenin za
rarlı çııanıyacagı kanaatindedir.,, 

lnCJilterede 
Tifo Salgını 

Croydon, 27 <A.A.) - Tifo salgı
nı büyümektedir. 217 vaka kayded:l 
miştir, Şimdiye kadar tifodan 10 ki
şi ölmllştUr. 

---n--
Fllistinde Bir idam 
Kararı infaz Edildl 

Kudüs, 27 (TAN) - Bugün bura
~R bir devriyeye ateş edildi. Ferhan 
Sadi namında.ki şeyh hakkmda bu
~. gayrime9ru silA.hlar taşıdığı i~ 
idam hUkmU de infaz olundu. Bugün 
Kudüs ukerl mahkemesi, iki ki9iyi 
muh&keme etmektedir. Hayfada mu 
hakeme olan bir şahıs beraet etti. 

KISA HAB&RLER 
• Boluda vilayet tarafmdan 54 bin lir .. 

n elli yataklı modern bir hastane yapt:a. 
nlıyor. 

• Geçen bir haftada yurdumuzda ıekıea 
sekiz kaçakçı ve bir yılın da kaçak etJll 
yablannuftır. 

• Ankara hukuk fakültesinde tedrisata 
sömestr 111ulü kabul edilmiıtir. 

• Macar Baıvekili ve hariciye na.ıın 
Bertin seyahatinden Peıteye dönmütlerclir. 

• Almanya tarafmdan Amerikan bir 
müracaat yapılarak iki memleket arasında 
bir ticaret anlaıması teklifinde balunulmlll 
tur. 

• Iqilterenin sulh taraftarı siyuileria
den B. Lansbury yakında ÇekollovakJaJll 
cidecektir. 

Diğer taraftan Japonyanm Dokuz
lar Muahedesini feshetmesi de muh
temeldir. Fakat zamanını iyi intihap 
etmek llmndır. Şahsen benim kana
atim şudur ki, bu Dokuzlar Muahe
desi 9iındiye kadar q:>ktan fesholun
malı kil ÇünkU Uzak Şark mesele-
8i Avrupa devletlerinin mUdahalesi 
olmaksızın münhasıran Asya mem
leketleri arasında hal ve tesviye olu
llacak bir iştir. --------------------------------------------------------------

Romanyanın 

"ıı Siyaseti 
ve Bir Fikir 

BUkreş, 27 (A.A.) - Milli köylU 
.,artisinin yeni reisi )rlaniu, ecnebi 
gazetecilerini kabul ederek, reisi bu
lunduf,u partinin garbin iki büyük 
demokrat memleketine, Fransa ve 1n 
giltereye karşı derin bir samimiyet
le merbut bulunduğunu ve binaen -
aleyh bu memleketlerle en iyi müna-
8ebetler idamesini istediğini söyle • 
lhiş ve demiştir ki : 

••- Almanya ve Italya ile de iyi 
geçinmek isteriz, fakat teessüf etti
fim bir cihet varsa o da bu iki mem
leketin tadi1ci olmalandır. Bazı mev
cut sulh muahedelerinin değiştiril -
!nesini istemeleridir.,, 

Demlryolu Tahvllleri 
Boldan, 27 (TAN) - Sivas - Er· 

IUrum demiryolu.muzun istikraz tah· 
~eri kazamız dahilinde tamamen 
latılmlfbr. 

Şangh~.vda Beynelmilel Mzntaka 
J aponlar b1r taraftan Nanld· 

ne doğru Uerledlkleri, ve 
ÇlnWer mukavemetten vazgeçme
dllderl takdirde Şanghaydan bin 
mH mesa.fedeki yeni hükfimet mer 
kezi Chung - Klng'i işgal için Uer· 
llyeeejderinl söyledllderl ıtnda bir 
taraftan da Şanghayda yerletmek 
ve imtiyaz mmtakalannda vaziyet 
lerflli sağlamlamak için çalJŞlyOr

lar • .Japonlar, bu rmntakada eski-

r····:;:w:~: .. öM"ER··~,~··öo~r;u·ı:·······ı 
. ' ı ························ ··········~······~·············· 
tün m~deratmı ele almaktır. Jnglltere bunu bllcllll için illa 
~ Şanghayda ele ge- içinden PrestlJbıl bomnadNI çık-

çirmek llltedlkJert teYler Çin ban· mayı ve Şanglıaya yatmlılı 150 
kalannı aptetmek, gtlmriiklerl, milyon lnglllz llraqq kurtarmayı 
matbuatı, Po&ta ve radyoyu idare dütttnüyor. 
etmektir. Son ramMlarda ıJaponlann U-

den Çlnll1ere alt olan bütün hak E n son haberlere göre Japon· 
ve .wıtyetterl ele geçirdikten lann bütün bu metalibl ~ 
başka Çlnlller tara.fmdan lşletlleD bal eclllmtştır. Zaten bu metallbi 
möeaseselerl de idare etmlye bat- kabul etmekten batka o-re yokta. 
ladılar. Şan~haydald bntlyub mm- Çttnlltt .ıapoa taleple kabul 
takalar atağı yulran ytb sene ÖD· • ya rl e-
ceden bafhYarak büyük devletler dilmediği takcllrae bunları 111Wı 
tarafmdan ele geçirilen ve on• kuwetlyle kabul ettlreceğfıııl lbsu 
tarafmdan idare edilen yerlerdir. etmlttl Çönldi bu maıtakalan mtl 
Bu mmtakalar Şanghayın m m. dafaa edecek lngllb kuvveti blr-
mur ve en muht"lem l&halancbr. kaç bin kitlden ibarettir. Amerl-
.Bunla.r sayesinde Şanghay Çinin kan kuvveti ise, Çin ıulanndald A-
en 1e11ghı tehrl oldu. .ıaponlann merikan l;»alırlyemerldlr. Bunlana 
mabadı da Çinin bu en sengin .Japoınyaya mmavemet vulyetln-
18hrblde yerlepnek Ye onun bil- den çok uzaktırlar. 

zak Şarkta• bllhaeaa .. glltereye 
karii cephe ahnalan bllh .. 98 gö
aı çarpmaktacbr. Birkaç gtln evvel, 
Tokyoda lngUtere aleyhbıde bir 
nttmaylt yapdımı ve YUDNDato•
nan partl8I De siyah ejderbaellar 
bu ntımaylşe öaayak olmQllardı. 
Bu defa da Şanghayda bllh•ea in 
gUtenDln beynelmQel mıntakada 
blldmlyetlnl sarsmak için 'cephe 
aJrnm11 ve bu yolda adımlar atıl-

11111tır. 

J aponlaral Şaaghayda ba te
kilde yerleşmelerinin hede-

fi. Çlnla bötön titSretbae bAldm 
olu bir lflhrl ele pçlrmek ve 

, böylece Çine bu halmndaa da hi
ldın olmaktır. 

Şuıgbayda vasiyetin bu tekilde 
devamı ......ula ukerl vasiyet te 
in...._, etmekte ve lapoa orduJa. 
n Nlllldııe dolro llerlemektecUr. 
.Japon lmYVetlerl Nanldne dolro 
Od koldlıa ytlrilyor ve bergün De
riye dopu meaafe geçiyor. Japon 
lamı Nuddndea daha Deri gidip 
gltmlyeeelderl beaös tlpheUdlr. 
Gerçi Şugbaydald batkamuıdu, 

' icap edene yml h~ merke-
dae kadar Derllyeceğlnl söylemek· 
tedlr. Fakat Çin topraklan içinde 
bu derece açılmak ta .Japon men· 
faatlıne pek ayımı olmua pnık· 
tir. Binlerce mil uzUllluğonda, mu
hMDD halk De mesk8ın bir memle
ket lçlade yayılmak herhalde mlls
tevli bir ordunun lelıbule tefllld 
edllmlyeeek bir barebttlr. Yakın 
llltlkbal bm1u ~reeektir. 

• 

En Güzel 
Bayram 
Hediyesi · 

Çocufunuza . veyahut akraba ft 
doatlarmızm da çocuklan
na iyi bir bayram hediyesi 

almak iıtiyor musunuz 1 
Tavsiye ederiz, 

Çocuk Ansiklopedisi 
almız. Bu eser tamam ol
mUflur. iki ciltten ibarettir 
ve her evde bulunmaıı la

zım selen en kıymetli kü
tüphanedir. 

811 hediye çocuiunuzun bütün 
hayahnda ehemmiyetini 
kaybetmiyecek, bilikiı o
nun hayab üzerinde müe9-
ıir olacafıır. 

Tam takımın fiyatı 7 liradır. 
Tafsil at için 11 inci aayf a
va bakınız. 
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Kaza Ayvansaraydaki 

Belediye Mühendisi, 
Şoförün Kabahati 
Olmadığını Söyledi 

Tahtakurusu 

Yakarken 

Yangın Çıktı 
Yedikulede oturan Orasya ismni

de bir kadın, dün yangın çıkartma
dan suçlu oİarak müddeiumumiliğe 
verilmiştir, Sultanahmet sulh üçün
cü ceza mahkemesi kadının sorgusu 

Dün A sliye Oçücün Ceza mahkemesinde karıtık b ir ölüme se- nu yapml§tır. Ornsya, kendini,§öyle 

b b 
· mlidafaa etmiı;ıtir: 

e iyet davasına başlanmı,tır. Suçlu yerinde mevkuf olarak _ Evde tahtakurusu pek çoğaldı, 
k amyon toförü Z eki ile m al sahibi Mustafa buJunmutlardır. l d- gece~eri uyuyamaz oldum. Karyola
d ia f udur: mın her tarafında yuva tuttukları 
Şoför Z eki, Eyüpten kamyonuna zift yüklemif. lstanbula geli- için dün bir ağacın ucuna gazlı bez 

yorınuf. Ayvanaarayda İ driı isminde bir çocuk ta Ayvansaray . sardım. Bu m"eşale ile karyoladaki 
seb ilin in içinde oturuyormuf. idris duvarla kamyon arasına sıkı- tahtakurulnrını yakıyordum. NPenc

1
e· 

·emln perdesi knğıttandır. ası sn 
t a rak ölmüt tür. 

Dü hk ed bel d
. lih l 'lleşale perdeye dokunmuş, hemen a. 

Sahte Vesika 
İle Mektebe 
Giren Genç 

n ma cm e e ıye m en · • ald B k kt F ryadı bas 
] . · HU '· . d .•. k 'f ı:.eş ı. en or um. e · 
ısı seymın ver ıgı eşı raporu Am . ··ndürdtim . ·ım. a yıne yangını so . 
kunmuştur. Bu rapor davacı ıle su 0 d k 1 'tf · y' de rn -,u sıra a omşu ar ı aıye ı '$""" 

lularm avukatları arasında uzun mü . ak t ben a 
ıakaşaya yol açmıı;ıtır. Bundan son- ğı~ışlar. Itfaiye geldı, f a ' . 
ra, mühendis Hüseyin şahit olarak *'şı .b~stırm;şt~m. . . dinle 
dinlenmiş şoförün kabahatsiz olduğı· Hakun Kamı!, şahıtlerı de ra • 
k t . · · h d k ıı:rı 1 nları .. 1 Hkten snnra suçlu hakkında be et anaa mı ız ar e ere ,.,- soy e· , . t" 

· t" ~aran vermış ır. mış ır: ______ .;..... ____ _... ______________ __ 

- Kamyon fazla yüklü idi, caddf Y ENi NEŞRIY A T 

Yeni Adam AmıiJdopedisl - Bu 
haftadan itibaren Yeni Adam gaze. 

l'Jımll __________ ... ____________________________________ , 

2 Büyük film birden BUGUN 

iPEK 
Sinemasında 

1- KANUN HARiCi 
Fransızca sözlü ve Görülmem it derecede heyecanlı, meraklı müthit bir sergüzeşt 

D i.Ş TARZ AN 2 • 
1 -

Türkçe sözlü Ba§ rollerde : D O R O T Y L A M O U R 
.. • • •••••••• .. • Bugün saat 11 de te~zilitlı matine 4 •••••••••••• 

Bili fasıla halk kütlelerini çeken fil .... 
4 .. 

ALLAHIN BAHÇELERi 
Sinemanın en büyük ve de hak ar çift artisti 

MARLEl'fE DiETRIH ve CHARLES BOYER'nin 
Tamamen renkli ve fransızca söz 1ü büyük bir aşk . romanını tasvir 

eden muhteşem temsilleri 

Bu hafta s aka r y a Sinemasmda 

lil.veten: TAVŞAN ve KAPLUMBAGA renkli ve fransızca sözlü bir· 
'illi senfoni ve ayrıca PARAMOUNT JURNAL dünya havadisleri. 111•••• • - Bugün saat 11 de tenzilatlı matine . 
......................................... ~ 
tier aene şeker bayramında e n bUyUk film in i gösteren 

~ELEK Sineması 
t9.>'.l. şeKer bayramında: T A l'f O O L 1 T A 
935 şeker bayramında: K L O • K L O 
t936 şeker bayramında B U L BÜ L L E R ÖT E RK E n 

1937 ŞEKER BAY R AMINDA 

AŞK TERZiHANESi UNITED 
GUzelliğine, ihtişamına Azametine gözlerinizle gönneden BRTISf.S 

inanamıyacağınız bir ŞAHESER 

\stanbul Radyosu 
OGLE NEŞRiYATI: 

-

Saat 12,30 Plakla Türk musikisi, 12,so 
Havadis, 13,05 Beyoğlu Halkevi gösterit 
kolu tarafından bir temsil, 14,00 Son. 
AKŞAM NEŞRiYATI: 
S:ıat 18,30 Plakla dans musikisi. 19,00 

Safiye; keman ve piyano refakatile, 19,SO 
Konferans, Selim Sırrı Tarcan (insan• 
lar ve hayvanlar, aksel munte) 19,55 
Borsa haberleri, 20,00 Müzeyyen ve ar• 
kadaşları tarafından, Türk musikisi, ve 
halk ıarkılarL 20,30 Hava raporu. 20,33 
Omer Rıza tarafından arapça söylev. 
20,45 Muzaffer llkar ve arkadaşları ta• 
rafından Türk musikisi ve halk §arkı!&• 
rı. (Saat ayarı), 21,15 Orkestra: 

ı - Luigini: Ballet Egyptien. 
2 - Grossmann: Csardas. 
3 - Borodin: Danss les ateppe de 

L'Asio central. 
4 - Brııhms 3 Danses hongroisca. 
S - Schubert: Serenade. 
Saat 22,15 Ajans haberleri, 22,30 Plak 

la sololar, opera ve operet parçaları. 

22,50 Son ahberlcr ve ertesi günün prol 
ramı. 23,00 SON. 

Birinci sorgu hakimi, dün, Amas
yalı Bahattin adlı bir genç hakkında 
verilen bir tevkif kararını tasdik et
miştir. Bahattin, sahte §ahadetname 
kullanarak yedek subay mektebine 
girmekten suçludur. 

~ok dardır. Sebilin parmaklıklan yo· 
a doğru çıkmış ve yolu büsbütün 
'laraltrnıştır. Çocuk sebilin pencere· 
1inde rıturuyormuş. Yolun ortası çok 
vüksek kenarları alçaktır. Şoför u
zaktan çocuğu görebilirdi. Fakat ya
kından göremezdi. Kamyonun ön ta· 
rafı dar, arkası geniştir. On kısmı 
geçmiş, arka tarafı geniş olduğu için 

tesi "Yeni Adam Ansiklopedisi,, adlı 

büyük bir esen ilave olarak vermlye 

başlıyor. Bu il~ve Yeni Adam nüsha· -·•••••• • Büyük ve dehakfır aktör 4•••••••~ 
ları ile birlikte parasız olarak verile· 

• 
~ugünkü program• 

Müddeiumumilikte kendisini müda 
faa ederken şunları söylemiştir: 

- Beni bu sahte vesikayı kullan· 
maya sevkeden Bursalı HUseyin is • 
minde bir arka.daı;ıımdır. Ben Kadı
köyünde zengin bir ailenin güzel bir 
kızile tanıştım. Orada yatıp kalkı • 
yorum. Bu kızla evlenmemiz de ka· 
rarlaştı. Müstakbel nişanlımın bir de 
kız kardeai var. Hüseyin benim iyi 
bir aileye intisap edeı::eğimi bu zengin 
ailınıin başka bir kızı daha bulundu
ğunu öğr.enmiş. Bana sokuldu. Ben 
do kendi5ine baldızunı ta.ıu!'it.udnn. 

L~i~iz de bu ailcn,iı;ı evine devam edi
yorduk. Esasen hayatını sahtekar -
!Ikla kazanan ve iptidai tahsili ol -
masma rağmen sahte şahadetname 
ile üniversiteye bile devam eden bu 
arkadaşımın maksadını anlamakta 
gecikmedim. Bu kızı aldıktan, aile -
nin servetini ve emlakini üstüne ge -
~irdikten sonra kıza bir tekme atıp 
sokağa fırlatacakmış. Ben HUseyinin 
bu maksadını yavaş yavaş nişanlısı
na ve ailesine anlattım. Onlar da ken 
disinden ytiz çevirmeye baş'adılar. 

Hüseyin bu darbenin benim tarafım 
dan geldiğini ö~nince benim sahte 
diploma ile mektebe girdiğimi alaka 
darlara ihbar etmiştir. Şimdi kendi
sinin Bursada olduğunu öğrendim. 

Evinde bir araştırma yaptırırsanız 

çocuğu duvara sıkıştırmıştır. 
Bundan sonra müddeiumumi Feri

dun şahitlerin ifadesine ve tahkikatın 
son vaziyetine gör:l mevkuf suçlunun 
kefaletle tahliye edilmesini istemiş -
tir. Mahkeme müzakereye çekildikten 
sonra tahliye işinin reddine ve gelmi 
yen §ahitlerin çağırılmasına karar 
vermiştir. 

Emniyeti Sulistimal mi? 
Dün asliye ceza mahkemesinde 

Marya isminde bir kadının muhake
mesine başlanmıştır. Marya, yedie
min sıfatile kendisine bırakılan mah 
cuz malları icra dairesine teslim et· 
memekten suçludur. Mahkeme, dava 
dosyasının içinde icra dairesinin yap 
tığı imtina zabıt varakasını bula -
madığı için icradan zaptın getirtilme 
si için muhakemeyi talik etmiştir. 

ıır çok sahte diplomalar da bulacak 
sınız. 

Suçlu Bahattinin sorgusunu yapan 
mahkeme HUseyinin evinde bir araş 
tırma yapılması hakkında da karar 
vermiştir. lcap ederse onun hakkında 
1a takibata başlanacaktır. 

Babam bu liızumsuz eşyayı belki de atacaktı. 

Arasından bana bir hisse sıkar diye Umitleniyor
dum. l3Jraz bekledim. Sonra korka korka e.imi uza
tarak onlan muayene etmiye başladım. Babam far
kında değildi. Veyahut aldırış etmiyerek işiyle uğra
şır görünüyordu. 

cektir. Eser mütehassıs bir heyet ta· 
rafından yazılmıştır. 

' I 
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fstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları 

~
JIJIJffilJ~ D R S~a~ 20~g :a M I 

lllll~:;Jıı1[1l'•\I K R A L L t R 
ıij~umııı 11 

O P ERE~ ;jj~rı,mıı~ 
Saat 20,30 da rı.ıu~ıı:nuılllı!'I ı 

l'AYNAROZ KADISI 1 ~ill 
6 Tablo 

Şebzadebaşı TURAN Tiyatrosunda 
SanatkAr Naşit ve arkadaşları bugün 

gündüz saat 15 tc Dünya Tersine döndü, 
komedi 3 perde. Gece umuma: Tufanağa
Görücü komcdı 1 Perde. 

BAU~ H ARR Y ' un 
SJ~Nl"ONILER 

19 Kolonya: Senfonik konser (Vaıncr, 
'Schumann) 22 Prag: Çek filharmonisi. 1 

lhtiras ve kin saçan en bliyük filmi HAFiF KONSERLJgt 1 

6,45 Paris kısa dalgası: Plik konseri• 
7,10 Berlin kısa dalgası: Sııbah konseri. 
(8,15: Devamı) 9,10 Paris Kolonyal : Kızıl Denizin. Esrarı Plak 10,30: Keza, 11,50 Keza. 13: Konser 
13: Beri in kısa dalgası: Orkestra konse
ri (14,15: Devamı). 13.10 Bükreş: Motzoi 
orkestrası (14,15: Devamı) 14,15 Paris 
Kolonyal, konser nakli 15: Keza. 16,45 
Bertin kısa dnlgıısı: Hafif musiki 18 Peş 
te: Koro musikisi. Prag: Keman ve or
kestra 18,45 Moskova: Konser. 18,50 Ber 

s.~yra~ ~nıe:i~de ce Ö R ~V 
gosterılmıye layık ve ;;;;;J) ~ ~ 

Sinemasının zafer 
programı olacaktır 

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

0 8 Ura21a 
Senebatı eğlenceleri 

P<®~'lt® 
de 

rren, otel, yemek, tenezzüh, nakil 
hepsi beraber tam 9 günlilk se • 

yahat kolektif pasaport için 
hemen kayıt olunuz. 

NA TT A Galatasaray' 

- · Tel.44914 • • -

Ertuğrul Sadi Tek 
TİYATROSU 

(Kadıköy Süreyya) 
sinemasında pazartesi 
akşamı (Bekir de Mes. 

ti) Vodvil 3 perde. 

Hoş bir vakit geçirmek için · 
N O U ~ 2" .. :_,_. -

\füntehap bir orkestra refaka· 
tinde Budapeşte Operet şantözü 

RUDOLFFY 
ile sevimli tenor 

YUrtKA 
nın şarkılarını dinleyiniz. 

' (Fiyatlarda zam yoktur.) 
___ ., Tepebaşı - Daire 4••'1 

Biga Sorgu Hakim Vekili 

Adliyeye Çağırıhyor 

lstanbul Cümhuriyet l\~üddeiumu. 
millğindoo: 

lstşnbulda bulunduğu bildirilen 
Biga ~orgu hakim vekili Rasimin a
cele memuriyetimiw müracaat . et
mesi lüzumu ilan olunur. 

1 l'ı .k~,.{ql~J!.t.!tt~if. !P..llJi~i .. 1Po!Q2,flj}k 
orkestrası 19.15 ,}Jükreş Radyo çrkeııtraın 
(karışık musiki) 19.45 Berlin kısa dalga· 
sı: Bando muzika. 20 Berlin kısa dalgası: 
Pazar konseri, 20 Moskova: Konser 20,10 
Prag: Karışık program. 21,05 Viyana kı
sa dalgıısı: Karı~ık musikili popurri (ay• 
ni programı Pe;ıteJie nakledecektir). 21, 
30 Bükre&: Koro konseri. 21,40 Prag kı 
sa dalgası: Hafif musiki 22 Berlin kısa 
dalgası: Hint musikisi. 22,10 Bükres : 
Orkestra 22,55 Peşte: Granadas, Rachnıa 
ninov, Liszt, Dohanyi vs. 23,05 Prag kı~ 
sa dalgası: Haffi musiki 23,30 L&.ypzig: 
Eilenceli musiki. J 

OPERALAR, OPERETLER 
21 Lfiypzig: Vagnerin (Fliegcnde Hol .. 

laender) operası, 22,05 Prag kısa dal~ 
gası: Çek operalarmdan parçalar 23 var 
şova: (Figoro) ve Don Juan operaıarııı 
dan sahneler. 

DANS IUUSIKISI 
23,30: Viyana, Graz, 23,35: Prag, Kd 

lonya. 24: Peşte 

dım. Yarabbi! acaba bu yaptığım şey büyük bir ka
bahat miydi?. Mektepte Hoca Efendi: "Haber ver• 
meden bir kimsenin malını alırsanız hırsızlık etmiş 
olursunuz'' derdi. Acaba şimdi ben hırsız mı olmuş• 
tum?. Hayır! Hayır! bu benim kendi malımdı; onla• 
rın değildi. .. 

Eski bir hesap defterini kaldırınca altından kır

mızı iplikle bağlanmış bir zarf çıktı. lçinde ne oldu
ğunu merak ediyordum. Bir kere daha babama bak· 
tım. Bana • arkası dönüktü. Ani bir cesaretle ipliği 
çözdüm. lçinden iki tane fotoğraf düştü. Birinde, ku
cağında pek küçük bir çocuk olan güzel bir kadın 
vardı. Zavallı talisiz annemi hemen tanımıştım. o. 
teki resimde ise, yine annem, teliyle duvağı ile genç 
ve güzel bir zabitin yanında duruyor du. Gözlerime 
gelen yaşları güç t'tltuyordum. Zavallı an 
neciğim!.. Yine dudaklarında o şefkatli ve tatlı te
bessümü ... Fakat o yanındaki zabit kimdi acaba?. 
Düı;ıündüm, dü§ündilm, bir türlü bulamadım. Baba
ma hiç benzemiyordu. Yoksa benim bilmediğim bir 
amcam veyahut bir dayım mı vardı? .. 

'·::-, ....... ·'~- :y .. vA!·z· ."'A"'N. .'i·K·E·R· •t·M· ...... E-,,~::N·~ w···-~D·~;;,l ... : .. R·:t~:.'tt~'J/i-.·~·'. .. _ . . ., .... .. • ·> • ~.. • . ... _ ... l . . . .. 
I' ' ~ . • ' . . l• • ' ;, ..... q. . '4 i 
. '• ,· .. \ı ' . .. ...... ••• • •. · ·'ı: 
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Korka korka yattığım odaya girdim. Liimba)'l 
masanın üstüne koyarak zarfı saklamak için bir yer 
araştırdım. Kalbim çarpıyor, dişlerim biribirine vu· 
ruyordu. Içimden bir ses boyuna : 

Bu sırada babam bana döndü. Dalgın dalgın bak
tığım şeyin ne olduğunu görmek için eğildi. Resmi 
ona uzatarak korkak bir sesle sordum: 

- Annemin yanında duran bu zabit kim babacı
ğım? Onu tanıyamadım .... 

Sözümü bitirmiye vakit kalmadı. Babam büyük 
bir öfkeyle onu e.imden çekti. Odayı çınlatan müt-
hiş bir sesle: · 

_ Yezit, herşeyi ne karıştırıyorsun?.. Defol git 
başımdan .. diye haykırdı. 

Ağlıyarak yerime döndüm. Dünyada benim için. 
en kıymetli ~ey otan. bu iki r~!!im böyle vefMız eller
de 'mı kalacaktı?. Ne olurdu Yarabbi, onlar benim 
olaydı! Minderin üzerine kapanmış hıçkınyordum 
amma babamın resimleri nereye sakladığına da dik
kat ediyordum. Toprak altında çUrtiyen annemin iki 
kağıt parçası üzerindeki hayali bana gi1Ji bir teselli 
v<>nni ti. Onlann, bir dolap içinde bile olsa. benim 

_.,_ 
yakınımda bulunması çektiğim ağnları bir dereceye - Kenan acaba üvey anasile, üvey babasının ya 
kadar dindiriyordu. nında rahat yaşıyor mu? 

Ilkbahar gelmişti. Bazı ak~amlar, mektep paydo
sundan sonra, birkaç çocuk bırleşerek, meydan kah
vesinin yanındaki arsada saklambaç oynardık. 

Uvey annem bu oyunu haylazlık saymakla bera· 
ber, başından biraz eksildiğim için, hoş görüyordu. 
Babam zaten annemin münasip gördilğü herşeyi 
kabul ederdi. 

Yine bir akşam oyuna dalmıştık. Ben saklanmak 
için kahvenin önündeki iri çınar ağacını seçmiştim. 
Ağacın arka tarafında. bir masaya iki kr§i oturmuı;ı 
konuşuyorlardı. Beni görmedikleri halde ben onla
nn konuştuklannı işitiyordum. Once bu konuşmıya 
ehemmiyet vermiyerck ebeyi göz1emekte iken kendi 
ismimin söylendiğini işitince derhal kulak kabart· 
tını. Şahıslarını pek az tanıdığım bu iki efendi §Öyle 
konuşuyorlardı: 

- Demek Kenanın anasız. babasız olduğUnu bil· 
miyordunuz?. Babası yüz.başı Ziya Bey Yemende şe
hit dUştü. O zaman Kenan dört aylık yetim kal
mı§tı. 

- Zavallı çocuk! Peki, merhum valdesi niçin bu 
tüccarla evlenmetke bu kadar acul davrandı? .. 

- Çünkti kimsesizdi. Ziya Beyden başka hayatta 
hiçbir hamisi yoktu .. Çaresizliğe boyun eğmiye mec
bur oldu. 

• 

- Bilmiyorum. Pek zannetmem .. 
Bu sözlerin gerisini dinliyeme'dim. Boğazıma 'bir 

§ey tıkanmış gibiydi. Demek ben büsbütün kimsesiz 
bir çocuktum?. Demek babam diye tanıdığım adam 
benim yabancımdı!. Demek. asıl babam, o resimdeki, 
annemin Yilnmda duran yakışıklı zabittt.. 

Gözlerime biriken yaşları yumruklarımla uğahyu
rak dağıtıyordum. !çimde yakıcı bir isyan vardı. Hay 
kırmak, beni ellere bırakarak hırpalatan annemle 
babamın haksızlıklarına kafa tutmak istiyordum. 
Niçin beni yalnız bırakıp gitmişlerdi?. Bana yazık de 
ğil miydi?. Bütün bu aza plan çekmek için ne günah 
işlemiştim?. Eve döndüm. Yatağıma kapandım. Ağ
ladım, ağladım. 

O gece üvey annemle tivey babam erken yatmış· 
lardı. Perver minderin kenarında kıvrılmıı;ı uyuyor
du. Birden hatınma resimler geldi. 0!11arı kimse gör 
meden oradan alsam .. Gürültü etmeden kütilphaM· 
ye yaklaştım. Tesadüf olarak anahtarları babam Ü· 
zerinde bırakmıştı. Dikkatle gözü açtım. Kırmızı ip· 
!ildi zarfı bulmak kolay oldu. Tekrar itina ile gözii 
kapayarak yerime döndüm. Perver derin nefeslerle 
uyuyordu. Ona göstermeden bu zarfı saklamak la
zımdı. Ayaklarımın ucuna basarak odadan çıktım. 
Merdiven başında bir idare lambası yanıyordu. 'rit
rcyen ellerimle onu alarak aşaih kata inmive bıı~la-

- Çabuk ol! diyordu. Tutula~sm ... 
Bu sırada yukandan bir ayak sesi geldi. Baba.-

•ın: . 

- Perver ! 
Diye seslendiğini duydum. Korkudan bir an nefe

sim durmuştu. Gözlerimin önünde siyah gölgeler u
çuşuyordu .. Birdenbire gözüme yatağım ilişti. Fazla. 
düşünmeden zarfı iki §iltenin arasına soktum. Geniş 
bir nefes aldım. 
Yukarıda gtirültü büyümekteydi. Babam Pervere 

haykırıyor : 
- Neredesin miskin karı? Bir saattir çağıny<> 

rum, duymuyor musun?. diye küfürler savuruyordu. 
Nihayet Perverin sesi duyuldu: 
- Buradayım Beyefendi.. Geliyorum .. 
- Orada ne yapıyordun? .. 
- .Biraz uyumuşum! .. 
- H.ay .uyumaz ol.. Kenan yattı mı? .. 
- Bilmiyorum .. 
- Ne demek bilmiyorsun?. Senin yanında değil 

miydi?. 
- Evet. Fakat ben uyurken gitmiş ... 
- Nereye gitmiş .. in bak bakalım yatağında ıru!· 
Merdivende Perverin ayak seslerini duyar duym8ı: 

hemen elbiselerimle yatağa girerek yorganı başıırıll 
sektim. Çok geçmeden odanın kapısı açıldı. Sürükle~ 
nen bir terlik sesi yatağımın yanma kadar gelerc 
durdu. Mınltı halinde bir sesin: 
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TAN 
Gündelik Gazete 
• 

TAN'ın hedefi; Haberde, fikirde, 
her şeyde temiz, dilrUst, samimi 

olmak, karlin gazetesi olmıya 
çalışmaktır. 

- AB01''E BEDELi -
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
750 ı 15 Ay 1500 ı 

400 ı 3 Ay 800 ı 

150 ı 1 Ay 300 ı 

Milletleraraaı poıta ittihadına dahil oJmı
yan memleketler ic;ın 30-16-9-3.S liradır. 

Abone bedeli peelndir. Adres defietirmek 
25 kuruştur. Cevap için mektuplara ıo 

kuruıluk pul illveıi lhnndır. 

IGONON MESELELERll 

Hitler Neler 

lstemiı? 
Jfitler - Halifa:c mülakatında tm

nuşulan meseleler h8Ja gizli tutulu
yor. Fakat istihbar vasıtalannın bu 
kadar inkişaf ettiği ve konuşulacak 
meseleler de malüm olduğu için, ko
nuşulan meseleler hakkmda bazı ha
kikatlerin sızmasına mi.ol olamıyor
lar. 

Bu hakikatlere göre Lord Halifax 
Bitlere Avrupa ve dünya sulbünü 
idame için İngiltere ve Amerika ile 
birlikte çalışmasını teklif etmi.,. Bit
ler de dünya meseleleri hakkındaki 

düşUncelerioi ıu suretle hulasa et
miştir: 

1 - Herşeyden ewel İngiltere AJ. 
manyanm müstemleke hakkım kabul 
etmelidir. Almanya bu hakkını bu
gün kullanacak değildir. Altı seııe 
bekliyebllir. Jt'akat !lngiltere §imdi
den buna hazırlanmalıdır. 

2 - Almanya doğrudan doğruya 
İngiltereyi aliikadar etmiyen mese
leleri kendisi ile konuşmak fikrinde 
değildir. Her meseleyi alakadar dev
JetJe doğrudan doğruya halletmeyi 
terclh eder. lUaamafih dünya sulbü
nü alakadar edeo meseleler hakkın· 
da Almaııya!lm görü~ şudur: 

A - Çekoslo\•akya, İsviçre gibi, 
müstakil ve federe bir devlet olmalı-
11 ... 

ll - A\'lJSturya meseıesw Alman-
ya kendisi ha11edeooktlr. 

() - İngiltere Fraf!coyu tanırsa) 
Almwya İspanyada sollıün avdetiııi 
temine çalışacaktır. 

D - Almanya Milletler Cemiyeti
ne, ancak bu cenıiyet paktınwı zecri 
tedbirlere ait olan maddesi değişti

rilmek, ve dalıa. bazı tadilat yapıl
mak şarüyle, girebilir. 

E - Umk Şark isinde Almanya 
mümkün oldu~'ll kadar bitaraf kala
cald:ır. 

F - Roma ile olaaı anlaşması ica
bı olarak lla.beşistanm ilhakı resmen 
devletlerce tanıumalıdır. 

Şimdi İngiltere ve Fransa, ayni 
meseleler hakkında bir hareket birli
ği yapmak mecburiyetindedirler. On
lar da noktai nazarlannı, alacaktan 
vaziyeti, takip edecekleri hareket 
hattını tespit edecekle.rdir. O vakte 
kadar vaziyet a~ dınlanamıyaraktrr. 

DUııya sulhU, bu iki :ıiimrenin bü
tün dilnya meseleleri etrafında bir 
görilş birliği vUcude getirmelerUe 
mümkündür. Bu da demokrasilerin 
bir miktar daha ricatlertn~ icap et
tirmektedir. Fakat nereye kadar! iş
te Londrada Jt'ransız n İngiliz rlca
linbı kararla5tımuya mecbur olduk
lan nokta budur. 

• 
lstanbulun 

Pahallhğı 
Yunan Ba.,veldH Metaksas ile 

birlikte TUrkiyeye gelip İstanbul ve 
Ankarayı ziyaret eden Yunan gaze
tecileri ıtlmdl gazetelerine lntıbalan
nı yazıyorlar. 

Bu yazılar Derleme hamlelerinm 
yabaııcı gözler tarafından nasıl tak
dir ve hayranlık hlslerlle görüldU
ğii11ti ifade ettiği için r.ok sevindlri
"\cllr. Yunan ıtautecileri Ankaraya 
hayran olmuşlardır, lsta.nhuldaki de
gı rklikler btle -ki bi:ıe hiç görün
mU)•or- oolan §&şırtmıştır. 

Yalnız Yunan gazetecllerlnin bir 
ıikftseti var: Pahalılık. 

Atatiirkün de ip.ret ettiği, Celi.I 
naya.nn programına koyduğu paha
lılık m~elesi, bugün için memleke
tin mı mühim dertlerln<loo biridir. Fa 
kat devletin programına girdiktoo 
aonra bu meselenin de halledileceği
•e şüphemiz yoktur. 

M. Zekeriya 

TAN 

Muasır 
• 
lnkıliplar 

Ananenin 

5 

Fll<RA 

Zamanımızın Davası 

Sadece telgraf havadislerini oıku-
1 makla, yirminci asır meselelerinin c.e 
kadar basltleştiğLnf aıılıyablllriz: 

Çln'ln fethi, Avusturyuun ilhakı gi

bi ! Kayser'in, yatı Ue Tanca'ya .uğra. 

1 
dığı zamanki buhranı hatırlayRUzl 

Bütün nlsbetler artnuştır: Nev

i york'tan ~ıkan sesin ayni anda An· 
j karada duyulduğu zamanlardayız. 
ı Otomobil sürati saatte 501 kilomet

reye çıktı. (lstanbul - Ankara!). 

Birkaç bomba bir şehri yakıyor. 
Ayakta karşı karşıya nişan alma

rak tüfek atıldığı, memleketlerin • 
dam adama ve adım adını fethedildi
ği, ölüm tehlikesinin, nihayet, top 
menzili mesafe~ c mahpus olduğu de
virlerden ne kadar ur.aktayız. (Hal

bu ki biz ya.~ta olanların yan ömrü o Rolleri Fran•tz Büyük lhtilôli, bir bakıma göre, anane ile ihtilal gayretinin 
boğaz boğaza bir mücadelesidir. Reaim o ihtilalin binde bir 
salhacıklarından birini canlandırıyor: Bir araştırma sahnesi 

deVlrde geçti!) 

Cihan deni müddetinin beBd de 
24 saate indiğini göreceğiz: O zamaa 
ölüm tehlikesi, dünynnm tabü bir 
zarfı olacaktır: 1'eneffüs ettfğlmla 

havanın, Zeppelin balonunun gazı gi

bi, ne ile, ne zaman ve nJ~in tutuşa
cağı belli olmıyacak ! 

Vat~.d~la.rnı akidelerinin bi
nbınne son derece muhalif 

olduğu bir memleket, bu vakadan 
dolayı, gizli bir dahili kargaşalık 
halindedir. BütUn Avrupada dini 
yahut siyasi akidelerin zayıflama
sından, yeni elini ve içtimai kana
atlerin meydana çıkmasından mü
tevellit böyle bir vaziyet hasıl ol
du. XVI ncı asrın fasılasız devam 
eden din muharebelerini XX inci 
asrın sosyal milcadelelen- takip et
ti; biribirine muhalif siyasi parti
lerin -inkılapçı ve inkılaba muha
lif, monarşist ve 

Ayni zamanda bu Uç memle
kette, ferdin devlete mut

lak surette tabüyetini şart koşan 
dasitani bir hayat ideali revaçta
dır. Bu Uç memleketin vahdetleri, 
herbirinin mazisinden aldığı hız 
nisbetinde ve o istikamette tekem
mül yahut devam etmektedir. Es
kiden, federal bir devlet olan Al
manya müttehit ve merk~ileşmiş 
bir devlet oluyor: Italya, Resorg
manto'nun ittihat gayretlerini de
vam ettiriyor, faşistlerin disiplini
ni benimsiyerek; dilleri ve adetle-

ri biribirinden 
cümhuriyetçi, 

muhafazakar ve 
liberal kollekti
vist ve husust 
mülkiyet mUda
fü, milliyetçi ve 
beynelmilelci -
XVIII inci asır 

Yazan: ayrı kabileler-
den, gayri mU -
tecanis ırklar

dan terekkilp e
den Rusya ise, 
bu kabile ve· ırk
ların biribirle
rinden ayrılma 
yolundaki geçi
ci ve esassız ar
zularından kur
tulmak ıçın, 

Profesör 
An.dre 

sonundan beri, 
bir sürü ittifak
lar, tefTikalar, 
teşekküllü bu mü 

Joussain 
cadelelerl doğurdu. Oldukça mu
ayyen bir miktar esaslı noktalar ... ',) - . -· ·#·-···· 
her cemiyet için elzemdir. Bunun 

müttehit ve merkezileşmiş devlet 
halinden federal devlet haline inkı 
1 ~.L"' w'-•••lJ""' '--'••.,) Y• J .ı'-1--4 D~e:t:r0ı1ı 

kendisini te§kil eden muhtelif cüm 
huriyetlere kendi dillerini ve kül-

türlerini kullanmak serbestisini ve
riyor, yalnız onlara Komünist aki
desini empoze etmek ve eknomi
lerine istikamet tayin etmekle ik-

tifa ediyor; öyle ki, hakikat ara
nacak olursa, cümhuriyetlere bah
şedilen nisbt muhtariyet siyasi ve 
ekonomik birliği daha sağlam, da
ha tamam bir hale sokuyor. 

Bunun için, bu üç memleket a
rasında müşterek bir vazi

yet, siyasi, ekonomik ve manevi 
birliğe doğru ayni ceht görülebi
lir. Bu üç memlekette müşterek o
lan vasıflar, bu memleketlerin her 
birinde, kavmi vasıflarile, herbirl
ne mahsus içtimai yaşayışlarile te
halüf etmektedir. 

Almanyada tabii hudutlann 
mevcut olmaması, bundan müte
vellit ihata edilmek korkusu ve 
hudutlar ötesinde ayni ırka men
sup ve ayni dili konuşan kavmi 
grupların mevcut olması, daha 1914 
ten evvel, en bUyilk Almanya hul
yasmı ve A vrupanm en kuvvetli 
devleti olmak iradesini yaratmış
tı. Bu vakıanın neticesi olan o müt! 
hiş sillhlanmaları Almanyanın sı

nai UstilnlUğü ve nüfusunun çok
luğu kadar Alman milletinin dis
siplin zihniyeti de kolaylaştırdı. 
ıı~rpten z.u.ura. mailC.biyet hı&c&-

. leti, yenilmi§ olan bUyUk bir mil
lette tabit görülen intikam arzusu 
ve ayni zamanda askeıi sınıfın nü
fuz ve tefevvuku, ırk sevki tabiile
rinden ve memleketin coğrafi vazi
yetinden doğmuf olan bir emper. 

yalizme yeni bir kudret aşıladı. 1-
talyada, eski Romanın hatıraları 

ve büyük bir kültür ananesi ltal
yanları yeni bir Imparatorluk teş-
k;li sevdasına düşürdü. Her ne ka
dar Trablusgarbın fethi, Habeşis
tan istilasına ve Habeşistan impa
ratorluğunun ilanına takaddüm 
etmişse de, ihtiraslan ilkönce, ye
ni arazi ilhak etmetken ziyllde ma 
nevi sahada bir nüfuz ve tesir ka
zanmak arzusundan ibaret olmuş 
görünüyor. Nüfusunun fazlalığı 1-
talyayı arazisini genişletmiye sev
kediyorsa, bu "drşan taşma,. gay
retinde daha büyük bir rağbet ka
zanmak arzusu da milndemiçtir, ki 
bu da, hadisatın scvkile Almanya 
ve eski Roma kadar muhteris olan 
artist bir milletin kavmi vasfıdır. 
Zaten, bu yayılma, Alınanyanın 

yaptığı gibi ve Garp medeniyetini 
Avrupanın dışına götürmek ve Av 
rupada onu müdafaa etmek irade
sile -ltalya kendini Garp medeni
yetinin mUdafil ve bekçisi telakki 
ediyor- tatbik edilmektedir. 

Rus yada, nakıs bir surette ig
lenen maddei iptidaiye zen

guı.tiği. Alman nbut Amerikan 
modelinde mUfrit bir sanayileşme 
ye yol açtı. Daha Çarlar zamanın
da, ekilen topraklar, Italyanların 
gevşeklik ve lfı.kaydisine benr.er 
bir vaziyette olan Rusları beslemi
ye yetecek kadar değildi. NUfue 

lUilli müdafaalardan bir insani mü
dafaa cephesi kurmak, harbi fayda.

sızlaştırmak, sulbü bir kuvvet, yenil
mez bir kunet olarak te.5kU etmek 
lazım! Asrınuz medeniyetinin ya ese
ri bu olacak, ya toprak üstünde bl 

1 bile kalmıyacak. - Fatay 

çoğalması meselesi için, Kont Sto
Iypine Witte tarafından iki hal 
sureti ortaya atılmı§tı: Vasi mm· 
takaları pek az meskiin olan ve 
bunun için fazla nUfusun bir kıs
m~ alabilecek olan Sibiryanm 
~u~terolekeleştirilmesi, ve sanayi· 
ın ınldşafı; bu köylerdeki ahaliyi 
§chre çekecekti. Harp bu tecrübe· 
yi inkıtaa uğrattı. Sonraları Sov• 
yet rejimi bunu kendine mal etti, 
fakat bu sefer Marksist ideoloji
nin tesiri altında ve ekonomik ga
yelerden ziyade siyasi gayelerle. 
köylerin kendisini de sanayileştir
miye gayret eaerek, bu sosyal de
ğişiklik proletarya namına ve sınıf 
kavgası vasıta.siyle yapıldı. Hal
buki ltalya ve Almanya sınıfların 
beraber çalışması ve birliği, peşi
ne koşulan bir gaye gibi gösteril
mişti " 

neticesi §udur ki, bir millet esaslı 
noktalar üzerinde aynlmrş bulun
duğu ve iki parti boğaz boğaza 

geldiği zaman muzaffer olan parti, 
akidesini zorla kabul ettirmiye, 
fazla olarak, d:>ktrinine yeni bir 
din vasfı vermiye, hatta hazan an 
anevi dint tahakkümü altına alnu
ya meyleder. 

~~~~~~~~~~~~~~~,~ml 

~L&~JA~[g)fA~ ~LA~A\IRıLA 
•ı talya ve Almanya.da inkıllp 

kuvvetin bir kısmnu maziy; 
karşı beslenilen hayranlıktan alır
ken -Italya Roma Imparatorlu
ğunu ve Almanya ise mukaddea 
Cermen lmparatorluğunun hatıra.
sile me,budur- Rusya, bilakis, bil 
tün, ahlaki, dini ve ailevi ananele
ri söküp atmak iddiasındadır. Aza 
mi randıman elde etmek endişele
riyle ve ahlakiyi iktısadiye tabi 
kılmalarlle, Rusyanın başında bu
lunanlar modern medeniyet cere
yanına tabü olarak girmiş oluyor
lar. Gabriel Tarde'ın yaptığı gibi, 
ecdadı taklide fi.det ve muasırlan 
taklide m:>da denilirse, denilebilir 
ki So~yetler modaya her hakkı 
bahşettikleri halde Adete hiçbir 
şey bahşetmiyorlar ve bununla 
beraber topyekiin inkılap tecrilbe
lerinde bile, gayri şuurf olarak 
memleketlerinin bir ananesine ve 

. B u parti mistiği Ingilterede 
yok denecek kadar azdır, zi 

ra orada ananeye hürmet, milliyet 
hissi, kral aUesine hürmet, biri-

birlerile mücadelede olan partile
rin mUşterck vasfıdır; ve bu se
bepten dolayıdır ki yerli bir teşek 
kül olan parlmantarizm, diğer 
memleketlerde tevlit ettiği mah
zurları lngilterede tevlit etnıemi~
tir. Halbuki ayni parti mistiği, an
cak yakın bir zamanda vahdetle-

rini ya;pmış olan Almanya ve Ital

ya gibi memleketlerde daimi bir 
faaliyet halindedir, yahut ta fa

sılasız bir karga§alığa sebebiyet 

vermektedir. Rusyada olduğu gibi. 
Bu mistik bilhassa Rusya, Ital

ya ve Almanyada kuvvet kesbetti. 
Çilnkil bu Uç memlekte te servet 
membalarına göre fazla nüfusa 
maliktirler ve bu "kabına sığaına· 

mak hali,. onları daha zaruri :me
seleleri halletmek zorunda bulun
duruyordu. Bundan on beş yirmi 
sene evvel, mağlubiyetin, inkıla
bın demokratik fikirlerdeki inki
şafın kargaşalık doğurduğu, dev
let maki.İıesinin yaylarını gevgetti· 
ği bir anda, bir kolaylık sistemi a
leyhinde, lakaydi ve rahavet iti
yatları aleyhine harekete geçmek 

zaruri göründü. 
Günün meselelerinin halli bunun 

la kaimdi. Sarf edilen gayretlerin 
ayni gayeye müteveccih olmasını 

elde etmek için müşterek bir ka
naat zaruri idi. Yeni çağın güçlük
leri, Büyük Harpten sonra, Uç 
memlekete de biribirine benzer va 
ziyetıer cebretti: Disiplin, ya bir 
gayenin tahakkuku uğrunda ihti
yari olarak, yahut ta rorla kabul 
ettirilen dislpİin, bir şefe mutlak 
surette itaat. 

• . ~ 

NASRETTiN HOCANIN BiR 
HA Ti RASi 

G eçm akşam Şchzadebaşma 
gittim. Fatihte işim olursa 

geçtiğim bu cıaddenln eski Rama
zanlar tarllıln<le bttyttk ~a§aası 

vardır. Burada müteaddit tlyatro 
binalannın bulumquodan ayn, 
~Yhane ''e kıraatanelerde yapı
lan Ramazan sohbetleri hakikaten 
hoş birer hatıra olarak yadımızda 
kalrnıştır. O sohbetlere yetişen
ler. hele kıı gecelerinin ne çabuk 
geçtiğini peklll hatırlarlar. Ra
mazanda gece hayatmın uyanma
sına sebep, ıahura kadar otur
mak zarureti idi. Gündüzün tutu
la<'.ak orumın zahmet vermemesi 
için saha.ha karşı y~nP.Cek bu ye
mek, uykudan uyanır uyanmaz, 
pek tatlı yenmediği için, halk sa
hura kadar oturına)ı tercih eder-

di. Belki şimdi de ayni suretle ge
cell~·enler vardır amma her halde 
eski Ramazanlardaki kadar uza
mama1rtac1ır. 

B ugUnkü çalışma hayati, hele 
bizim gibi akşam saat beş

ten 10nra ~ıı;nuya bqlryanlar 
lr.in eald Ramuanlann tembel 
günleri ve cllmb\ltlti ıeceleri hiç te 

uygun dU~mlym bir sistemdir. 1-
ilmizln en clvclvll zamanıında yat
sı ezanı okunuyor. Ne kadar sofu 
olursa olsun l§lni bıralap ta tera
vi krlmıya gidenler bulunmuyor. 

Vaktiyle tera\i namazlan her 

~ YAZAN.· ~ 
~ ~ 
: BURHAN FELEK ~ 
~,...~~~"'"'~
camide ayrı bir aJıenkle kılınırdı. 
Ve her lmanuu kendine mahsus bir 
namaz kıldırı~ı \ıardı. Şimdi, "na--

~la aheaıı,1 birleştiriyor,, diye 
benı zındık S&nnıayın. Musiki, iba
detin latif olması için ihdas edil
miştir. Onun için imamın, müezzi
nin iyi se lisi makbuldür. Bunda111 

başka imamın ',;abuk teravi kıldı
raru da ~k cemaat toplardı. Bu
nu da bu sürat deuinde tabii atör
ınek lazımdı. 

N asrettin Hoca, Konyada bir 
Ra.muao geçlrmİi. imamı

nı \'6 adetlnı tıuımıadığı bir camJ-
ye girmiş, hemen başlamak üzere 
olan ter&\1 namazına: 

- Allahu Ekber! Diyip yetir 
mJt. 

imam da Dk reıkltta namu ıft
resl olarak: 

.a.. Ylsln ! Diye lıqlamu mı f 
Hoca, biitün Ylsln Sftresinln bir 

rekltta .,okunmuma tahammUJ e
der adam olmadığından: 

- Yoo! ~buna gelemem. Dt
ylp namazı bozar ve saftan ayn
br. Uklo imam: 

- Yasin, Velkur'aııillıaklm! Dl
yip: 

- Allahu Ekber! Diye riiküa 
varınca, hoca tersyüzti dönüp: 

- Bak buna diyecek yok! Diye 
tekrar namaza durmu,. 

Vaktiyle ~klUk devrimde 
oturduğumuz Selimiye cl

vannda bir zahn 20 rekat teravi, 
ıs rekat ta yatsı namazını yanın 
saatte çıkardığı memnuniyetle söy 
lenlrdi. 

Biraz açık saçık gibidir amma 
şu fıkraya ba.lftmz. Bir zendost 
kayyum, yatsı oamazınclan sonra 
bir kadınla camide kalmış. 

Aksilik bu ya.. O a.kşam da 
imam tesbihlni camide unutmuş. 
Tesbih kıymetlice olmalı ki; işin 
farkına vannca hemen camiye 
dönmiiş, içeri girmiş. Yaktığı bir 
şamdanla tesblhfnl ararken min
berin altında bir ses L5itmlş. O ta
rafa gitml5. Bir de ne gönUn. Kay
yum ve munkkltln e~I. 

E artık. böyle bir saatte bu hal
de göfiiJenlerln maıeret beyan et
melerine tabii imkio yok. Zaten 
bnam da: 

- ibadet ediyorduk. Demelerini 
beklemeden b&§lamış bağırmaya: 

- Bire bu ne namU88uzluk ! Bu 
ne edepsizlik 1 

Kayyum hemen önlemlı, ve: 
- imam efendi! lt:Alepsizlik <le

ğil, yersizlik! Demiş. Cenabı Hak, 
cümlemlzl babı gafletten bidar ey
liye A.mln! 

RusyaYJ dalma ecnebileri örnek 
tutmıya götüren ırki bir sevki ta
bliye uymaktadırlar. Tatarların 

istili.sile terakkisinde uzun ·müd
det gecikmiş bulunan, kısmen As
yai olan ve diğer medeni milletleri 
model ittihaz eden bu yeni memle
ket, Deli Petro zamanında A vru
paya imtisal en değişmf ye gayret 
ettiği gibi, nüfusunun fazlalığı, a
razisinin vasi zenginliklerini kıy

metlendirmek için kendisini sana
yileşmiye mecbur ettiği zaman da 
bunu Amerika.ya imtisalen yapmı-
ya baktı. Sovyetler, incillerini Kar· 
Marksın eserlerine medyun olduk
ları gibi mühendislerini de Ameri
kad~, Almanyadan, lngiltereden 
t~d.arık ve böylece yol gösterenle
rını ve ustalannı ecnebi memleket 
!erden 'stemiye devam ettiler. · 

Demek ki bu üç inkılapta da, 
onu yapan milletlerin her birinin 
kendi tarihinin büyük bir payı 
vardır; fakat bu ayni sebepten do 
layı, her üçUnUn de, medeniyetlerini 
eskiliği nisbetinde, anane payı ço
ğalmaktadır. 
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Maçtan evvel bayrak teatisi ynpılıyor 

Güneşliler Dün 
Enosis Takımını 
2 - 1 Yendiler 

Bugün ikinci Müsabaka Saat 11 de Yine 

Taksimde Fenerbahçe 'ile Yapılacak 
F enerbahçe ve Günet klüpleri tarafından iki maç yapmak üze

~e tehrimize davet edilen Yunan Federasyonuna mensup Enosis 
takımı dün Taksim Stadında ilk maçını Güneş klübile yaptı. 

Saat 15 te &arı siyah çizgili forma gİymİf Yunanlılar büyük bir 
Türk bayrağının etrafından tutarak sahaya çıktılar biraz sonra 
da Güneş takımı gözüktü. Hakem Nihatlı. 

Enosis takımı: Sklovrinos - Gas
faris, Papadopulos - Menetas I Kon 
dulis, Potroklos - Menatas II, Kle-

antis, Canetis, Vasilyo, Hirist.Odolu. 
Güneş takımı: Safa - llhami, Hı

risto - Daniş, Muhterem. Ibrahim
Abdürrahman, Omer, Melih, Murat. 
N;yazi. 

lngiliz Futbolü ile 
• 

Cek · Futbolü 
ı Karşı Karşıya 
1 Avrupa milletleri arasında fut
J holde yUkselmiş olanlar Ingilizlere 
karşı sıra i1e talihlerini denediler. ls
panyollar, Avusturyalılar, Italyan -
lar muhtelif neticelerle döndüler. ln

giliz sahalarında futbol kurtlarile 
boy ölçmeğe giden milletler içinde en 
müsait netice alarak dönen A vustur 
yalılar oldu. Avusturya milli takımı 
lngiliz milli takımına karşı oynadığı 

oyundan sonra Arsenal takımına Y~
nildise de ilk maçta §erefini kurtar: 
mıştı. 

Bu sene sıra Çeklere düştü. Çek 
milli takımı kanunuevvelin birinde 1n 
giliz milli takımile, ondan sonra Is
koç. milli takımile karşılaşmak üzere 

Londraya hareket etmiştir. 

Çeklerin gönderdikleri oyuncu kad 
rosu: 

Planicka, Burger, 
cer, Kolsky, Zeman, 
jeldi, Rule. 

lhtiyatıar: Vechel, 
cka, Kloc, Puc. 

Kostaler, Bou

Sobottoo, Ne-

Zenisek, Vodi-

Çeklerin Ingilizlere karşı büyük 
bir farkla yenilmiyeceklerini ümit et
mekte oldukları, Çek gazetelerinin 

) lisanından anlaşılmakt~dır. 

1 ı-ı ı 
O na ama Hüseyin derlerdi. 

Yaşı yüzü geçkindi. Yaşı 
altmışken heybetle gürliyerek de
nizi apak eden büyük bir fırtınada, 
yelkeni kavanço etmek i:in skuna
sının provasına gitmişti. Bir şim -
şek çakinış, kayığın ıslak direğin

den, çarmıhlar, güverte ve punya
lar yolu ile denize geçen elektrilc 
cereyanı iki gözünü de tamanıeo 

kör etmişti. 1 
Uç oğ:u vardı. Birincisi bahriye 

çavuşu olarak harpte şehit olmuş, 
ikincisi çalkantılı denizde büyük 
bir peramarun papafingosunu sa
rarken, d:rekten düşüp güvertede 
oarçalanmıştı. Ü
çüncüsü bir pa-

raçera kü~te

sinde iş görür-
KÖR 

tt:z göımnyorduk. 
Bu kör görüyor-
du. Kör balıkçı 

kan ve şan üzeri
ne müesses bir 
kayzer değildi: ne 
bir lskenderi Ke
birdi. Bir çöp p~r 
çasıydı. Fakat ha 
yat kasırgasınm 

uçurduğu ve esen 
sağnağın istika
metini gösterir 
çöp parçasıy<!" 

t'usıa ioresuun 
made"' itıı:ıarıle 

ken, ağır denizde 
ıyı bağlanamı

yan randa maço
sunun başma vur 
masile beyni dar 
nıadağıruk olmuş 

tu. Ilıtiycl.1' kıyı

da yürürken de

nize döner, gör
miyen gözlel'ile 
uzun uzun bakıır 

BALIKÇ 
························ı 

Yazan: • 

Halikarnas i • 
f ••••••• ~~~~=:~~ ....... i ve: 

"Thalassa ! Thalassa ! ı.,::ı.rmake-
meni - Deniz! Deniz! Acı deniz!,, 
derdi. 

Fakat bakışında kin yok. bir sev 
giliye şikayet vardı. Adamın gör
miyen bakışında Homer'in elli 
sayfasından ziyade şiir vardı. 

K ör olduktan sonra da yiue 
kayıklarda işlerdi. Iyı ha

vada yelkende hizmet eder, fona 
havada ise onun gibi kürek çeken 
az bulwiurdu. Karadan aynlınc&. 

karalıların "çok şükür denizden ay 
n dık!,, dedikleri gibi, "elhaındü
lil:nh, karadan ayrıld •k!., ucrdi. 
Kalabalık arasında değil, açık de
nizde, en az yalnız olduğunu du -
yardı. Asıl orada gönlünün arzu 
sunu, yalvarışını hudut"nndtracak 
cami ve mabet duvarı değil, namtı-

kıymeLı yuKtur. Gösterdiği istika
metin ehemmıyeti vardır. 

ınsan aşK dt:dık1crı a.eıacele bir 
scvgıyı sevıverıp te rahat rahat 
ölüııciye kadar kin ateşile aile o
cağını tutuşturup dururken, bunun 
biıtün bir asırlık ömrü baştan aşa
ğıya bir sevgi oluyordu. 

O gece o kürek çekiyor ve b·z 
de paraketa atıyorduk. G<ik 

lcı uc ve denizıerde çıt yoktu Bu 
yarudılışın bir uykusu değil, fa
kat duygu fazlalığı dolayısile in -

J 

kusunu, çiçeğini, hnyatını verP.n 
bir nebat gibi, adamdan karanlık
larda alaimisemalar yaratan bir şar 
kı koptu, fışkırdı. Sesi hür oldu. 
!sterse -;ilsünler! Ona neydi. De
rin, vahşi, esrarengizdi. Bir ha·ıa 
fişeği gibi renk renk havalandı ve 
yıldızlann parlayışına, kehkeşan& 

kavuşup karıştı. Kendisi Giridin 
Sidero burnu bahkçılanndandı. Söy 
!ediği nostaljik bir şeydi. Sevdiği 

engine lô.yemut musikisini söylü -
yor, ve cennetten kaçıp gelen bir 
meleğe benziyordu. 

S öylilyordu... "Ey güzel de
niz, senin sonsuz ufukla

rın cimri köylüye, ve toprak adam
larına irat getirir tarla olamaz. 
Milyarlarca dönümünü kimse 00. 
nimdir diye kendine mal e
demez. lnsanın o kadar gil· 
vendiği zebunkeş kuvvetinin bo
yunduruğunu sana takmıya kalkı· 
şınca hemen kabarırsm. Ey hürrl 
yet timsali! O insanı, ister dilenci 
ister kral olsun, inandığı ilahtan 
sacını başını yola yola imdat hay
kırmıya mecbur edersin ve 
gürliyen köpilklerinle onu alti.ist 
ederek köpek öliisü gibi kuyruğun
dan tutup ''Ben layemut denizim!,, 
diyerek, gerisin geriye geldiği yere 
fırlatırsın. Dağı, taşı ihtiyarlatan 
zaman, senin sonsuz güzelliğine bir 
kırışık katamıyor. Gençliğimde ka
ra saçlıyken neysen, şimdi saçım 

Oyuna misafirlerin vuruşuyla baş 
lanc~ı. ilk dakikalar Güneşlilerin üs
tünlüğü ile geçti ise de bu üstünlük 
pek uzun sürmedi. Yunnalılar saha 
yaqırgamasmdan ıpütevellit durgun
luklarını çabuk atlattılar ve sağh 

sollu akmannal başladılar. 10 uncu .. 
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anın soluğunun kesilmesi gibi bir 
duraklayq~w . .ı:sııakıs her şey aşırı 
bir yaşaışta kavuşmuştu. Hiç bir 
yı dız, hiçbir damla su, hiçbir yap 
rak, hiçbir atom .hiçbir elektron, 
ayrı düşmüş boşa gitmi.!ı değildi. 
H"r hiri hir ınıı~ilci&k hirlesmisti. 

Gökte, denizde o aaar suKutı ~··- ... - J •••V ----• --•-o- --·-

dakikadan itibaren tehlikeli hücum
lar yaptıklarını görüyoruz. 

Birinci Güne, golü: 
19 uncu dakikada Güneş muhac:m Dünkü maçtan güzel bir enstantane 

lerl merkezden sıkı bir hücum açtı- 'ı Kemal Mel'h, Şevket, Ihsan §eklinde ı • --~~---...... -..-.,;;;;;,,;;;;;......,--.. a 
lar. Sağaçık biraz sürerek topu ka- t:rtip edilmişti. 1 Bu9u··nku·· 
leye havadan ortaladı. Bu sırada ka- Ilk d k'k 1 d · r· 1 b' ·k· a ·ı a ar a rn.ısa ır er ır ı ı 

le Ö'lÜ karıştı ve arkadan yetişen Me hücum yaptılar ve onuncu dakikadan S 
lih topa Yunan müdafiinden fazla itibaren Güneşin tazyik:ne dayana- por 
sıçnyanık sol köşeden Güneşin go- mıyarak çember içine girdiler. H k 
lünü yapmıya muvaffak oldu. Bu sa- Yunan kalesi ağzında dolaşan Gü- are e leri 
~ Yunanlılar üzerin.de büyük bir te- ne.j muhacimlcri bu sıralarda birçok TAKSllU STADI: 
sir icra etmiş olacak ki bütün hatla- f ti kull d 1 
riyle harekete geçtiler. Sol açıkları ırsa arı anama 

1 
ar. Saat 11 Fenerbahçe - Enosis 

Küçük cüsseli elemanlardan ku- ,, l 3 Güneş - Bevkoz 
vasıtasiyle tehlikeli hücumlar yapmı 
ya başladılarsa da muhacimlerinin 
Uç ortası bozuk oynıyarak düşen fır
satlardan istüade edemediler. 

rulmuş bulunan Yunan takımı bütün ,, 14,•15 Gaıatasa;ay-ls-
gayretine rağmen hasmını~ tazyikin tnnbulspor. 
den kurtulamıyordu. Bu sırada Gü- ŞEREF STADI: 
neş santrhafı sakatlandığından ve Sııat 18 Vefa - Topkapı 

Oyun bir aralık mütevazin bir §ek- yerine giren Murat aksadığı için Gü- " 14,45 Beşikta..'.i - Eyüp 
le girer gibi oldu. neşin hakimiyeti yavaş yavaş tavsa- F&'"ER STADI: 

ikinci Güne, golü. dı ve Yunanlılar hücumlarına tekrar Saat 14,45 Fenerbahçe _ Sü-
Bir müddet mütevazin akınlarla ve başladılar. ıeymanlye. 

ortada oynanan oyun Güneşlilerin Merkez muhacimlerinin ortadan 
ant bir hücumu ile Yunan kalesiniil ani bir şekilde yaptığı tehlikeli bir 
önüne intikal etti. Melih demarke va- inişi Safa yerinde bir çıkışla durdur
ziyette bulunan Murada kafa ile topu du. Fakat ceza çizgisi haricinde topa 
geçirdi. Ve Murat yakın bir mesafe- eliyle temas ettiği için hakem ser
den plase bir vuruşla talrnnınm ikin- best vuruş verdi. Çe}\ilen faviil dire
ci golünü yapı. Bu sayı 28 inci daki- ğe çarparak Safa tarafından kurta
kada olmuştu. rıldı. Ve oyun tekrar Güneş hflkimi-

Biraz sonra merkezden yapılan yeti altına girdi. Devre nihayetine 
yeni bir Güneş akının.da Melihi elle kadar Yunanlıların tektük yaptıkla

tuttular. Kaleye yakın' bir mesafede rı hücumlar müstesna bu hakimiyet 
olan bu favülü Melih sıkı bir şütle devam ederek maç 2 - 1 Güneşin 
kaleye gönderdi ise de kaleci nefis galibiyetiyle nihayetlendi. 
bir plonjonla bunu kurtardı. Yunan takımı ikinci maçını bu sa-

Yunanlılann golü: bah saat 11 de Yine Taksim Stadm-
32 inci dakikada müdafaanın iler- da Fenerbahçe ile yapacaktır. 

de bulunmasından istifade eden Yu
nan sağ açığı santra çizgisinde ya
kaladığı topu rnhat bir sürüşle ka
leye kadar götürerek plase bir vuruş 
la kaleclnin müdahalesine rağmen 
sol köşeden içeri attı. 

Devre sonlarına doğru kararlarına 
itaat etmiyen bir Yunan mü.dafiini 
hakem oyundan çıka~ı. Ve devre 

2 _ 1 GUneş klühii JphınP ksınandı. 

Yugoslavya • lsveç 
Yugoslavya - Isveç milli tenis e

kipleri arasındaki karşılaşma 3-3 
beraberlik'e neticelenmiştir. 

Pallada, Wallen'i 6-4, 6-2, 
SchrOder, Kunec'i 6-2 6-1, 
Haanes - Rohlsson çifti, Pallada • 

Mitic çiftin 7-5, 6-2 yenmiştir. 

• ikinci devre: 
Bu devreye Güneş, takımında ta- Prag, (TAN) - Çekoslovakyanm 

dila.t yaparak çıktı. Dhtuninin yfer~e tavnınmış ~a~inajc~arm~an B~yan 
R t lbrahimin '-'erine Yusu gır- erahruba ıkı ay sürecek olan bır A-
eşa , .J ~ t . 1 "k . 

miş ve muhacim hattı da Salaha tin, merı a turnesuıc ~~tır. 

• 
Feneryılmazın Müsameresi 
Feneryılmaz Klübü, diln akşam 

saat 21 de Fener Parti binasında bir 
müsamere tertip etmiştir. Gençlerin 
bu toplantısı çok samimi olmuş ve 
geç vakte kadar eğlence ve neşe için
de geçmiştir. 

Barutgücü Sahasında 
28 - 11 - 937 Paz~r günü Barut 

Gücü alanında: 
Barut Gücü - Davutpaşa Spor 

Klübüniln A, B, G. takımları karşı
laşacaklardır. Ve yine bu klüplerin 
voleybol takımları bir maç yapacak
lardır. 

Karabükte • lngilizlerle 
Bir Müsabaka Yapıldı 

Karabük, (TAN) - Pazar günü 
Türklerle tngilizler arasmda bir fut
bol maçı yapıldı .. 

Oyun kalabalık bir seyirci önünde 
yapıldı. Birinci haftayımda Türkler 
2 _ ı mağlup; ikinci haftayrmda 
Bürhnnm penaltıdan attığı bir gcjle 
2 - 2 berabere kalındı. 

Baştan nihayete kadar mqtekabil 
sevgiyi takviye eden bir nezaket için 
de devam eden maçtan sonra oyun
cular Demirağ Klübünün hazırladığı 
büfeye davet edildi. Çok samimi bas
hUhaller oldu. 

Artık çoı{ ihtiyarlamıştı. Eskisi 
kadar yard m edemiyordu. Ama o
nu yine ara sıra kayığa alıvorltır
dı. Denize götürülmesi için öyle bir 
yalvarışı vardı. dayanılmıyordu. 

Vakit ~ecsin dive onunla rılay e
derdik Yalnnı. karıarozu. \'e kini 
arıvan bir dünvn.nın icindp dııvgu 
ve diisiincen;n bir Don kişohı :di. 

"Amenna! Ben cahilim, hir şey 

bilmem, fakat sen ·ne bilirsin? Bel· 
ki öleceğini ha?,, 

"O ümden herkes sakınır. ondan 
ürker, fakat hayatın yarısını seve 
seve uyku ile geçirir a. Uzun ve 
fll'tınalı bır yolculuktan sonra ara
dığımız hep rüyasız bir uy~u de
ğil mi?,, derdi. 

Ona: "Deli misin, nesin? Deni
zin neresini seviyorsun?,, derdik. 
"Ne bileyim?,, der, duraklar, jti -

şünceye dalardı. Denizi neden sev 
ctiğini söyliyememekle denize kar
şı affolunmaz bir haksızlık yap
mış olduğunu sanır ve içinı çeker-
di. Ta neden sonra: 

D
eniz kızarsa kızar, fakat kız 
dım, der. Arı gibi ağzından 

ballar dökerek gelip kuyruğu ile 
sokmaz. Yırtılan, paralanan Okya
nus, seni, hayır sana dokunmıya
cağım, diye a datmaz ki .. ~tyam~ti 
evvelden haber vermiyorsa, evvel
den kıyamet kopanruya niyeti yok 
ta ondan. Onu da haber verir ya. 
Benim kör gözlerime bile ne yapa
cağını gösteriyor. Susan ·ler.iz. fır
tına koparacağım, diye haber ve
riyor a ... Deniz benim esirim nıi ki, 
gelip benden emir alsın.,, dJrdi. 

Velhasıl onu denizinden vazgeçirt 
mek imkansızdı. Ona düuyaia en 
büyük, en §anlı, en zengin ne var-
sa onu vermek, ona zaten malik ol 
duğundan daha azı vermek olurdu. 
Kayığa alınca ona kainatı bağışlı
yorduk, böyle bedava iyiliği ondan 
esirgiyen yoktu. 

Neden dünyaya gelen ve ka
inatla haşhaşa kalan bıı in

sanın körlüğüne rağmen kainata 
doğrudan doğruya bakışları var
dı? Denizle, adayla, yıldızlarla, dal 
galarla ilk elden bir teması var -
dı? Kim bilir! Bu körün görüşü. 
felsefesi, ananeden değildi, doğru
dan doğruya gözünün görüşü iıli. 
Bugün de güneş parlıyordu; Ü\k"t 

ve uzak bir tatlılık ve sevgi vardı 
ki, kıyının en abus uçurum ve ka
yalıkları arasında bile bir hortlakla 
kavuşmak korkusu gönüllere ge\e
miyord•ı. Bu kadar güzel bir gece
nin iGinde çirkin bir şeyin ne yeri 
olabi irdi. tnsan yırtıcı kurdu, yı
lanı bilen görse, emniyetle sarmaş 
~olaş olabilir ve beraberce gülebi
lirdi 

Kör balıkçı usullacık, utan~
rak, tereddüt ederek bır 

şeyler mınldanıyordu. Gülesimiz 
geldi. Saçmaydı yahu! Amma a
damı kırmak istemiyorduk. Aksaç 
ve sakalında nurani bir şcy\vardı. 
Tereddüt etti. Savsaladı, fakat da
yanamadı. hep birden, rengini, ko-

cadı oldu. Halbuki yaradı ışın ;ıa,.. 

fağında neysen bugün de yine osun! 
Güzel deniz! Tatlı deniz! 

H cpimiz dinliyorduk. O sus
tu. Şarkısının ardında uza

nan sükutu kırmak cinayetti. Ya
vaş yavaş küre~ çekiyordu. Bir a
ralık durdu! "Haniya uyumuyor• 
du? Uyudu işte!,, diyerek biri biri· 
mizi dürttük. H'.ürekleri elan tutu
yordu. Sırtını güverteye dayamıştL 
Ay ışığında görünen yüzünde, rü· 
yasında sevdiğine kavuşanların hill• 
yası, tebessümü vardı. Yava~çıL 

döndük, ölmüştü. Bu adam deni• 
zin inbiği idi. Denizin ruhunu v~ 
rirdi, ve ruhunu da yine onn ver• 
di. 

ı--Karabük İnsaatından Bir 
1 

Kısmı Daha İhale Edildi 

Karabükte kurulan yeni binalar 
Karabük, (TAN) - Demır ve çe- ;u gıbi, işçi pavyonlarının temizliği 

lik fabrikaları in5aatından bir kıs- de daimi ibir kontrol altındadır Sıt· 
.nı, Nuri Demirağ firmasına ihale manm kökünden kazınması için yal· 
<>dilmiştir. Esas inşaat Ingiliz Bras- nız kinin dağıtılması ile iktifa edil
sert Şirketi tarafından yapılacaktır. memiş, bataklıklar kurutulmuş. ku· 

Gerek tngiliz şirketinin, gerek Nuri rutulmıyanlara da muzadı taaffün 
Demirağın yapacağı işler SU- maddPler dökülmüştUr. 
mer Bank tarafından daimi bir kon- Büyük bir hastane yapılıncıya ka· 
trol altında bulundurulacaktır. dar 12 yataklı bir revir aGılmı~tır · 

Sümer Bank, burada çalışan işçile· Aynca iki yataklı bir de tecrit odaSJ 
rin bilhassa sıhhi vaziyetleri üzerin- bulunan revirde eczane ve ameliyat· 
de çok hassas hareket · etmektedir. hane çok muntazamdır, bu ay içinde 
Amele yazılmak istiyenlerin ~ıhht 'İr de temizilk istasyonu yapılacak· 
muayeneden geçirilmelerf şart oldu- tır. 
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Veremli, hayattan ümidini kesmiş bir bahtsızdır. Yer• 
yüzünde bu hastahğın kurbanları milyonları aşar. Ve· 
remlinin neler çektiğini anlamak için, muharrir arka· 
daşımız "Faik Berçmen11 in yazllarını okuyahm. Çünkü 
bu arkadaş veremliler arasında birkaç ay hasta 

yattı, sıhhatini kazandı ve hastaneden çıktı. 

• • • 

Yanllşhk 
Yüzünden 18 

Ay Hapis 

V ereınlinin Y attığı1 

Hastaneye Bal{ın 
D oktor başım kaldırıp bana: 

- Ciğerlerin hasta .. Bu 
günden itibaren mutlak bir istira
hat yapmalısın! 

Dediği vakit sözlerinin manası
nı pek kavnyamamıştım. O anda 
başım dönüyor ve kendimde haya
ta karşı sonsuz bir lakaydi duyu -
yordum. Doktor beni tanıyordu. 

Ve benim, yarınki ekmeğini temi
nat altına almamışlardan oldu
ğumu da bilmiyor değildi. Yüzü -
me baktI ve biraz düşündükten 
sonra: 

- Bir yere yatn-alım seni. Ev
de bakılamazsm, dedi. Teessüre 
kapılacak bir şey yok. Yatarsan 
ve tedavi görürsen çabuk iyi olur
sun. 

Bereket versin, ki . Doktorluğu 
istismar vasıtası telakki edenler
den değildi. 

- Sen git ... Ben, istida rapor ne 
18.zmısa yazar beş on gün içinde 
bir yere yatman için uğraşırım. 

. y olda kendi kendime "dok .. 
tor niçin beni hemen bir 

hastaneye veya sanatoryoma gön-

dermiyor.,, sualini tekrar ede ede 
eve geldim. Kafamda, ne bu kor
kunç hastalık hakkında ve ne de 
sanatoryom, hastane için bir fikir 

vardı. Yalnız sezdiğim bir şey var
dı: Ölümün eşiğinde bulunduğum .. 
Bir idam ilamr gibi bu düşünce bü
tün varlığımı sarsmaktaydı.. On 
l:>eş gün sonra doktora telefon et
tim, ertesi günü. kendisini hasta
nede bulmamı söyledi. 

Bir beyaz karyolaya yatınldığıın 
vakit kulağıma ve yüreğime çar -
pan inilti seslerile, burnumu gıdık
lıyan lizol kokularile kendimi sa-
rılmış buldum. Böyle bir yerden 
şifa bulmaktan, zayif uzviyetimin 
büsbütün harap olacağından kork 
tum. 

tık yemeği yiyemedim. Kalayı 
bozulnuya yüz tutmuş bakll' sa. -
hanlarda getirilen bu yemek, za -
ten azalmış bulunan iştihanu ta
nıamile a.zalttr. 

Ertesi gün, !buraya yatmanın 
güçlüğünü anladım: Meğerse; bu 
hastaneye yatabilmek için bir ve
remli beş altI ay srra bekliyor • 
muş.. Bu bekleyiş sırasında talihi 
yaver çıkarsa, sağ kalırsa hasta
neye yatabiliyormuş .. 

Benim böyle çabucak yatmam 
coktol"Llll fevkalade uğraşıp Anka 
radan emir getirtmesile mümkün 
olmuş.. Bu gibi istisnaE muamele 
eksik olmamaktaymış .. 

•ı lk gece ... Bedbin bir intiıba-
la ve tahassüsle başmıı 

yastığa gömmiye beyhude yere 
uğraştım. Tren gürültüleri, dü -

dük sesleri, Ustelik yüreği parça -
lıyan yanı başmı7.daki derttaşla -
rınızın enini, "yandım anam, ölü
yorum anam .. nidaları arasında u
yumak ne imkansız! .. 

Bütün gece, burada nasıl olup 
bir hastane vapılmış olduğunu dü- 1 

şündüm ve bunun sebebini ara • 
dım. Yumurta ve tereyağı kadar 
lüzumlu olan uyku, anlaşılan na -
ıarı itibare alınmamış .. 

Ben pek o kadar ağır bir hasta 
s:ıvılmazdım . Yürüyordum, gezi -
ynrdıım. Vl'"'11lmıH'l<>rı 1-oir ı:ıı:ıt ka

dn.r konuşabiliyor, okuyor, ve ya. 
zryordum. 

Halbuki vannnda. yardımsız O· 

!arak yemeğini yeyemiyenler vardı. 
Ve bunlar e:ece gtindii?. T?.trraplan
nm si.ddetini ses haline dökmekten 
geri katmıyorlardı. 

H aı:ıtaneye yattığımm ikinci 
gUnU. ilç metre ötemde bir 

cMikanlı sabaha kadar ciğerleri -
nin son kanını kusa kusa öldü. Biz, 

Muharrir arkadaşımız Faik 
Berçmen, hastaneden çıktıktan 

aonra 

etrafındakiler de sabaha kadar o
nun can çekişmesini dinledik; ve 
pek yakın bir zamandaki buna mü
masil akibetimizi düşünerek onun
la beraber kıvrandık .. 

GO.ya ben buraya, bütün dünya 
milletlerinin büyük bir içtimai 
harp açtığı bu sinsi hastalığım -

dan kurtulmıya ve tedavi olmıya 
gelmiştim. Fakat bu şartlar için 
de nasıl teda':'i edileceğime ve iyi 
olacağnna bir türlü akıl erdiremi
yordum. 

Doktorun, buraya, beni kurtar
mak için yatırdığını biliyordum. 
Mantrkımla, herhalde müspet bir 
netice çıkacağım mülahaza etmek
teydim. 

İkinci günü hastaneden sıvışıp 
bir daha uğramamağı düşündüm. 
Fakat dışarıda da ne yapacaktım? 
Bana kim bakacaktı? Beni kim 
fbesliyecekti ? 
Çalışmam lazımdı. Halbuki dok

tor, ~lrşırsam öleceğimi söyle
mişti. 

Kendi kendime yaptığım bu di
dinme uzun sürmedi. Zaruretler 
ve mecburivetler insanı, her şeye 
boyun eğdiriyor. 

O vakit bir isviçre sanatoryo -
munda yatabilmenin bahtiyarlığı. 
nı ve mv.hariyetini de düşünecek 
halde değildim. 

B ir hafta sonra mütehassıs 

g-eldiği vakit hemen karşı
sma dikildim. O, benim söyliyecek 
lerimi o gün biliyormuş gibi: 

- Biraz sabırlı ol, dedi, bugün 
tedaviye başlıyaca.ğ'ım. Bir iki ay 
içinde düzelirsin. Tedavi sırasmda 
yatman lazım. Gidip gelmek ol -
maz.. Yerini değiştirmeleri için 
söylerim. 

Sesimi çıkarmadım .. .İvi olmak 
ümidi, beni hayata bağladı ve bu
lunduğum şeraiti, insanların her 
şeye alışa bilecekleri düşünc('sile 

benimsemiye çalışarak yatağıma 

döndüm. 
Bu. beni da ha nerelere kadar 

sürükliyeceği meçhul olan cürük 
uzviyetirnin bana bağışladığı ilk 
ıztırap merhalesiydi. 

ı-

. AI;;i~~] 
Stüdyoya Girince 
Kendinden Geçen 
Yeni Bir Y Ildız 
Bu çiçek biçimli genç kızcağız da 

yüzde yüz Avrupalıdır. Ismi Jutta 
Freybedir. Stüdyodan içeri gireli 
henüz ·çok olmamıştır. Fakat sine -
macılık hayatının mestedici havası 
onu şiddetle sarmış, sarhoş etmiştir. 
Sinemaya intisap etmeden evvel ken 
disi gibi güzel bir delikanlı ile nişan 
lı idi. llk iş olarak üç ay sonra nişan 
lısmı bıraktı. Şöyle düşünüyordu: 

- Şimdi artist oldum. Bütün 
genç artistler gibi, ben de serbest bir 
hayat süreceğim. 

Kazancı, henüz lüks ve yüksek bir 
hayat yaşamıya imkan vermiyordu. 
Ne yapmalı ki, lüks hayata can atı -
yordu. Tesadüf onun önüne zengin 
bir ihtiyar çıkardı. Fakat bu zengin 
ihtiyarla tanışması uzun sürmedi. 
Arcuian biraz geçmişti ki, sarıştn bir 
delikanlıya gönüJ verdi ve nişanlan 
dılar. Ancak iki ay sonra bundan da 
vaz geçti Bununla beraber zengin ih 
tiyardıı.n kendisine bir hayli para ve 
mücevher intikal etmişti. 

Jutta Freybe, şimdi biraz durul -
TTl'UŞ bir havat yaşıyormuş. Yakrnda 
ilk büyük filmini çevirmiye başlrya
cak olan bu gü1.el gen~ yıldız. sesinin 
berraklığı ve b'IllJ.rhığu ile büyük bir 
şöhrete v~ istikbale namzet saytlmak 
tıadır. Fakat şunu da unutmamalı ki, 
sinema hayatında ytldıztar pek kısa 
ömürlü oluyorlar, çabuk sönüyorlar. !utta F reybe 

'Aktris Richter 

Son günlerde hakiki suçulsu mey
dana çıkarılan bir hırsızlık vakasın
dan dolayı günahsız bir ka.dmrn on 
sekiz ay hapiste yattığı anlaşılmıştır. 
Peştede dansederek ve şarkı söyliye
rek geçinen Alman aktrisi Hilde 
Gard Richter bir kuyumcu dükka
nından pek kıymetli bir gerdanlık 
çalmakla itham olunmuş ve Macar 
hakimelri tarafından on sekiz ay hap 
se mabkiı.m edilmiştir. Fakat kadın
cağız cezasını tamamladığı sıralarda 
hakiki mücrim anlaşrlmıştrr. 

Garibi şu ki ayni suçtan dolayı ka
dına nahak yere verilen on sekiz ay
lık ceza yerine hakiki hırsıza yalnız 
beş aylık ceza verilmek suretiyle 
ikinci bir garabet kendini göstermiş-
tir. 

HCikimler Arasında 

Yeni Tayinler ve 

Terfiler Y apddı 
Ankara, 27 (Tan muhabirinden)

Adliye Vekaleti yeni bir kararname 
ile bazı hakim1erin yerlerini değiştir 
miş, bu sene Ankara Hukuk Fakül
tesinden mezun olan gençlere vazife 

vermiştir: 

Giresun hukuk hakimi Mehmet A
li 55 ile başmüddeiumuıni mua
vinliğine, Bozdoğan müddeiumumisi 
Rüknettin 45 lira ile Konya muavin 
liğine, Poshof hakimi Emin 40 lira 
ile Eşme hakimliğine tayin edilmiş-
lerdir. 

35 liraya terfi edenler 
Akşehir sulh hakimliğine aza mu

avini Kemal, Alaşehir hukuk hakim
liğine Siirt ceza hakimi !smet, An
kara sulh hukuk hakimliğine Zahit,Se 
yitgazi müddeiumumiliğine Ezine sor 
gu haki.mi Rasih, Nazımiye müddei· 
umwniliğine Dersim sorgu hakimi 
Ali SüreyYa, 

30 Jira ile sorgu h8Jdmlikleriıl1e 
ta.yin edilen hukuk mezunları 

Gördese Azmi, Mersine Ahmet, 
Kahtaya Raşit, Bozdoğana Abdurra.h 
man, Gümüşhacıköye Ali Rıza, Ak
dağ Madenine Bürhanettin, Midya
ta Enver, Su taniyeye Enver, Garza 
na Hazım, Fenikeye Ibrahim Kemal, 
Bayezide Isnıail, lğdıra Ibrahim, Maz 
girde Lütfi, Uşağa Kadri, Pasinlere 
Fikret, Fethiyeye Kadri, Nazimiyeye 
Münir, Surucçı., Musa Kazını, Kıyığa 
Nedim, Silifkeye Necati, Kaşa Omer 
Fevzi, Erceyişe Rami, Düzceye Reşat, 
Şavşata Fa ih, Divriğe Şekip, Ka
ğızrnana Ziya. 

30 lira ile hakim muavinleri 
Kandıraya Ayşe, Bergamaya Me

lahat, Edremite Ahmet, Malatyaya 
Baki, Siirde Cemal, Kemalpaşaya Ca 
hit, Ceyhana Cemil, Sungurluya En
ver, Ilgına Enis, Buldana Fahri, Ar
dıhana Fazlı, Urfaya Fevzi, Tavşan
lıya Galip, Karaköseye Galip Bilgi, 
Konyaya Hüseyin Ferit, Çala Hasan 
Kadri. Samsuna Hüseyin Tarhan, 
Bağçeye Hamza, Bartına Hayri, Mu· 
şa Hayrettin, Pulatlıya Ihsan, Çan
kınya Ihsan, M. Kemalpaşaya Kemal, 
Korkuteline Memduh, Mihalıççığa Ni 
hat. Vana Muzaffer, Karsa Mehmet, 
Turan, Elbistana Mazhar, Çineye 
Mustafa, Erzuruma Nebil, Sürme -
neye Osman, Yozgata Omer, Kara
deniz Ereğlisine Rüştü, Sivrihisara 
Akif, Uzunköprüye Sıtkı, Seydikö
vi.ine Satahattin, Aksaraya Süleyman 
Eskişehire Şemi, Vizeye Tarık, Boz
kıra Vasfi, lskilibe Yaşar, Tefenniye 
Ziya, Osma!ıcığa Zeki tayin edilmiş
lerdir. 
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" Reşat Nuri 
"Çahkuşu.. nu 
Yeniden Yazıyor 
Ç alıkuşu'nu, eski ve hatta yeni nesil içinde okumıyan ve 

beğenmiyen yok gibidir. Okuyucuların umumi kana
ati Reşat Nuri'nin bu eserinin bir ta.heser olduğudur. Fakat mu
harrir bu en kıymetli eserini okuyucular kadar beğenmiyor ve 
onu yeniden yazmıya karar veriyor. Türk edebiyatında hiçbir 
esere nasip olmanııt bir muvaffakıyet kazanan bir romamn 
tekrar yazılması edebiyat alemimizde misli görülmemiş büyük 
bir hadisedir. Bu sebeple kıymetli romancımızla konuşarak 

huna neden lüzum gördüğünü anlamıya çalıştık. 
Reşat Nurinin Adada oturduğu

nu biliyorum amma "Nizamda mı 
yuva kurdu,, yoksa "Dile mi düş
tü,, maliı.mum değil. Vapurdan çr
kmca: 

- Bari polise başvurayım! 
Diye düşünürken karşılaştık. 
- Hayrola, dedi, bütün yaz A

damıza uğramadın da, sonbaharda 
ını ge.iyorsun? 

- Sizi arıyorum üstadım, dedim, 
az daha polise soracaktım. 

Çok soğukkanlıdır. Röportaj için 
geldiğimi anladxğı halde istifini boz
madı. Gülerek: 

- Bana bak, dedi, "şiir ölüyor 
mu, yoksa diriliyor mu?,, diye so
racaksan, şairlere koş. ''Edebiyatı

mızı Avrupalılara nasd tanıtmalı
yız?,, diye sual edeceksen, erbabını 
ara. "Ortada sürü sürü nevzuhfır 

şair dolaşırken neden turfanda 1·0· 

mancı, taze hikayeci yetiştiremi -
yoruz? .. meselesine kulp takacak -
san elbette bunun da bir mütehas
sısı vardır. 

- Orası öyle ama, benim derdim 
başka, dedim, Çalrkuşunu tekrar 
kaleme alıyormuşsunuz. Baştanba· 
şa değiştirmiye karar vermişsiniz. 
Herkes merak ediyor. Buna dair 
konuşacağım. 

'

• skele başında, denize nazır, 
bir gazinoya karşılıklı o

turduk. Bağrımızı - Mevsimsiz ol
masına rağmen - püfür püfür e
sen Marmara rüzgarına verdik. 
üstat hala ani bir teftişe uğramış 
toy bir mektep muallimi tereddü
dünü dağıtamamıştı. Düşüne düşü
ne, kelimeleri tarta, tarta: 
. - Doğru, diye söze başladı. Çalı 
kuşunu yeniden yazıyorum, başla -
dım bile ... 

- Sebep? 
- Sebep basit Çahkuşunun bahtı 

bu. Benim elimde bir şey yok ki. 
- Anlıyamadım. 

- Bak dinle. Dokuz on sene 
evvel, bir eski dostum beni ziya
rete gelmişti. Çok meraklı bir a.
dam o dı.ıgundan kağıtlarımı, def
terlerimi karıştırırken eline bir to
mar geçti. Serlevhayı yüksek ses
le okudu: 

- lstanbul kızı ... Roman. Aman 
senin böyle bir romanın var mıydı? 

Cevap verdim: 
- Zannederim. 

- Neden neşretmedin. 
- Ettim, hem de üç defa. 

- Alay etme birader, ben neden 
bilmiyorum ? 

- Sen bilmez olur musun Ça!r
kuşunu? 

- Vay bu Çalıkuşu mu? ... 
U stat aruatıyor: 

- işte ona o zaman anlat
tığını ıı..ikayenin hulasası .. Çaııı.u
şu evvela lstanbul kızı adı iıe dert 
perdelik bir piyes o.arak doğdu. Bu 
piyesi Darülbedayi için hazırlamı§· 
tım. Eskiden g~nç kızlarda neşe ve 
serbestlik bir özür, bir kabahat ,a. 
yrlıyordu. Ben bu piyeste bu telak
kinin saçmalığını, gençliğinde hop
pa, ve serbest olan Türk kızının iş 
başa düşünce hayatı çok ciddi ve 
çok müspet karşılaya bileceğini is
pat etmek istemiştim, piyesin tezi 
buydu. 

- Oynandı mı yoksa? 
- Hayır, o zamanki tiyatro de-

korları yaldızlı, cafçaflı, saray kap 

... 

.. 

Reşat Nuri Güntekin 

lamaları halinde idi. Halbuki Istan· 
buı kızının Anadoluda köy mek -
tepierinde cereyan eden vakası ou 
deırnrlar arasında oynanamazcı.ı. 
Bir de Darülbedayide Türk kndıu 
sanatkar mevcut değildi. Artık tak 
dir edersin, kötü bir türkçe ve ek
leme bir dekor içinde bu hayat te
zi ne hale gelecekti. Bunu düşüne
rek Istanbul kızını romana çevir
dim. Bilmem hatırlar mısın, Çalı
kusu muharririn sözü ile hı:ır:IAr. 
sonra lafı Çalıkuşuna, yani va!<a· 
nın kahramanına bırakır, bunu b~ 
o zamanlar roman tekniğine daha 
muvafık bularak böyle yapmtştım. 

Fakat sonra bundan kendim de 
memnun olmadım ve memnun ol
madığım için sözü tekrar kahra -
mana verdim. Bu yarısındaki de • 
ğişik' iğe sebep te Çalıkuşunun tef
rikaya başlanmış olmasından ileri 
geldi. 

Gazetede neşredilmiye baala
nınca caydım. Yani bunu 

ben icat ettim amma kendim dfl be-
ğenmedim. Işte Çalıkuşunun, roma
nın bir muayyen yerinden sonra 
macerasını bizzat nakle girişmesi 
bu beğenmeyişin eseridir ve · ~. 

nın neşre o suretle başlanmış olma
sından ileri gelmiştir. 

- Şimdi ne olacak ? 
- !çimde bir ukte olan bu genç· 

lik hatasını temizlemek, Çalıku ·ı

nu ilk yazılışında o1duğu gibi Au· 
tobiographie tarzında tekrar y.ız -
mak istiyorum. 

R
eşat Nuri sustu. Ben ~ü • 
şünmiye başladım: 

O zamanki l'!eşat Nuri ile bu
günkü üstat romancımız arasında 
şüphesiz çok büyük değişiklikler ol· 
du. Ustat, Ferideyi tı>krar yaşat
mıya başlarken bugünkü telakki
lerinden ve hayat görüşünden ne 
dereceye kadar ayrı.abilir, eski te
ltı.kki ve düşüncelerine ne dert:ce
ye kaıiar sadık kalabilir? 

Hem roman kahramanlan ekse
riya romancıya itaat etmezler. Ro
mancıyı çok defa peşleri sıra ı:;ü • 
rüklerler. Hele "Çahkuşu - Feri
de,. bu tiplerin en hırçını ve itaat
sizidir. insan onunla beraber ne o 
lacağını hiç kestirebilir mi? 

Binaenaleyh kendi kendimt> ka
rar verdim: · 

- Çahkuşunu yepyeni bir eser 
olarak bekliyebiliriz. 

Reşat Nuri, bu güzel sonbahar 
gününden bilistifade beni Adada 
gezdirdi. Fakat bu gezintide on bin· 
lerce rürk okuyucusile beraheı va 
şamış, Çalıkuşu da yanımızda gibi 
idi. Onun tekrar yeni görü., ve 
düşünüşle canlanarak kalbim·zde 
ve ruhumuzda yaşamıya hazır':>n· 
rnasının hususi heyecanmı b<?p !:ııs
settim. 

Kemal Tahir 
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BB~Şl\IAKALHEDENfıuABAAI Tk ı Vali Üstündağ 
ır a ta ı Diyor Ki: 

T • h (Başı 1 incide) a r 1 - Şehrin umumi hizmetlerle me§ 

. (Başı 1 incide)' 
ihtiyatlı bir şekilde idareye çalışa • 
caktır. 

Berlin - Londra mihveri 

Fakat nekadar ihtiyatla hare
ket ed<'rse etı;in, bir Ingiliz -

'.Atman iş birliği torbaya sığamaz. 
Kendini mutlaka belli edecektir. 
Fransanın nesillerdenberi derdi, Bü
yük bir Almanyanm kurulmasına ma 
ni olmaktır. İngiliz • Alman pazarlı
ğı, anane halindeki Fransız siyase • 
tinin çökmesi demektir. Fransa yal
nızlık yüzün-den pek çok hadiselere 
boyun eğmiştir. Acaba bunu da adım 
adım içine yatırabilecek midir? 

Sonra 'bugUn Bertin • Roma mihve 
rinin kuvveti ve Almanyanın Roma 
ile danışmadan adım atmıyacağı hak 
kında ne denirse densin, Bertin - Lon 
dra pazarlığı ve anlaşması, Berlin -
Roma mihverinin vürudi\nü ltizum • 
suz bir hale koyacaktır.Bu mihver ıa 
ten esas menfnatleri zıt iki memle • 
ketin hoşnutsuzlukta ve küskünlükte 
beraber olmalarından ileri geliyordu 
Hangisi daha evvel Londra ile anlnş 
mıya muvaffak olursa diğerini yan 
yolda bırakması bir zan1retti. 

F"ransanın mü,kül günleri 

F ransa Başvekili ve Hariciye 
Nazın yarın Londrada bulu • 

nacaklardır. Iki gUn içinde varılacak 
neticeler, A vrupanın yarını bakımın· 
dan çok mühimdir. Fransayı çok 
mü kUI dakikalar bekliyor. Versay 
da ekilen fırtına tohumlarından alı
nan mahsulün henüz sonu gelmemiş 
görünUyor. 

Fransa. memleketin içinde de müş 
kül zamanlar geçirmiştir. Memleke -
tin her tarafında epeyce esaslı ihtilal 
hazırlıkları keşfedilmiştir. Fransada 
ekalliyet şeklinde bir krallık hareke 
ti zaten daima vardı Bazan gürültü
lü şekiller de alıyordu, fakat bu de
faki harekette her zamandan ileri 
?i•rtrı:ıişfr. Krallık namzedi sayılan 
Duk De Giz bir beyanname neşrede
rek bilhassa ameleyi memnun edecek 
bir lisan lnı11anmıya çalışmıştır. Blu
mun başladığı içtimai ıslahatı hara
reın: 1.4cvıp çt.uaı9, laat.llı. uwıu llıll • 

yaçtan çok az bulorqştur. Komün;z. 
mi de, faşizmi de hUriyet bakımın -
dan müzır bulmuş, bugilnkU şekilde 
parlmnntarizmin aleyhinde bulun • 
muş. tam bir demokrasi vadetmiştir. 
En tuhafı Fransız sağ fırkalannm 

bugüne kadar otan hareketlerini de 
tenkit yollu sözler söylemiştir. 

Bu beyannamenin nUfuz hududu, 
bir ekalliyet fırkasından ileri gide • 
mez. Fakat Fransa için felaketli o
lan taraf bu ifrat hııreketinin muka 
bil ifratlar doğurması ve zaten müva 
zenesini kaybeden umumi hayatın ye 
ni sarsmtıla.rn maruz kalmasıdır. 

Brükıelde akamet manzara&ı 

B rüksel konferansı müşterek 
emniyet prensibi bakımından 

acı neticeler vermiştir. Konferansın 
flk kısmında Japonynnın hareketini 

gul olan müesseselerinin belediyeye 
bağlanması mJ!Selesinde hazırlıklar 

var mıdır? 
- Bu meselede henüz resmen bize 

verilmiş bir vazife yoktur. Böyle bir 
prensipin takarrür ettiğini şimdilik 

ynlnız gazete ha va.disi olarak biliyo
ruz. Şehre bu yoldn vazifeler verile
-cek olursa icap eden hazırlıklara ve 
teşkilata derhal başlanacaktır.,, 

Söz otobüslere geçti. Ustündağ bu 
mevzu hakkında dedi ki: 

- Gazetelerden biri, belediyenin 
otobüsler.den senede 400 000 lira va
ridat aldığını yazıyor. Alınan vari -
dat, bilet bedelinin yüzde onundan 
ibarettir B"zim 400,000 lira almamız 
içln otobüslerin senede dört milyon 
liralık biro yapmaları lazımdır. Buna 
ihtimal vermek için de sayı bilme • 
mek icap eder.,, 

Ortada fasılaya uğramış, bir encü
men çalışması vardı. Muharririmiz. 
suallere devamı boşka bir fırsııta bı 
rakmış, iş ortasında kendisini kabul 
ettiği için valiye teşekkür ederek ay 
rılmı3tır. 

Fransa ve Şimali 

Afrika 
Paris, 27 (TAN) - Bugiinkü ka

bine toplantısında müstemlekeler na
zın B. Sarraut, Şimali Afrika için 
hazır1adığı programı bildirmiş ve bu 
program kabul olunmuştur. Progra
mın esası. Fransız otoritesini sağlam 
lamıık. Tunus. Cezavir ve Fasta da 
tedafüi tedbirler alarak Fransız ha
kimiyetini kuvvet1endirmektir. Proğ 
ram yerli ahalivi issizlikten kurtar
mak icin de te-lhirler Heri sü,-iivor: 

Program, ittifakla kabul edilmiş-
tir. . 

- ____....,.._ .a ...-

C': c.1" l11r1~" Z '"' le 
C'ınıktn. 27 <A.A.l - Diin saat 

rn !'iO de ı; ~nrıive siiren hir zelzele 
olmuştur. !=;ehir e haf!ar yoktur. 

= 
sert bir lisanla tenkitle kalınmıştır. 

!kinci kısım. tatıpmile akamet man
zarası ı:östermiş. Cin murahhası ıa · 
vaııı doktor Wellington Koo çok 
haklı sözlerini dinliyecek muhatap 
bulamamıştır. 

Çinliler, bir taraftan da sonsuz 
mukavemetten ve Sakarya usulü ge 
ri çekilmekten ba.hscdivorlar. Japon
lar ültimatomlarla düşmanlarının 

manevi kuvvetlerini kırmıya c;alışı -
yorlar. Bir taraftan da bir Ameri -
kan tavassutııınu Japonların hoş gö
receğ'inden bahis vardrr .Tapom·arun 
Rusyavn meydan.okuduğ'una, iki ta
rafın da harp hıızırlıklanna ~risti -
ğine dair ve büttin Asvava ateş vere 
cek bir harp çıknbilece<'Vine dair de 
şayialar çıkmıstır. Rimdilik bun1ıın 
teyit t'dec('k mfü;pet bir emare yok -
tur. Rusva. miinfc-rit bir hıırbe giris
mivE' nit ihtimallerden simdiye kadar 
büyük bir itina ile uzak durmuştur. 

Ahmt>t em;n YALMAN 

TAN 

Vekalet 
Teşekkül erinde 
Yenilikler 

\ 
(Bası 1 incide) 

zasyon krumu karakterlerinin dikkat 
le telifidir.,, 

Haber aldığıma göre sanayi, ma
den, denizcilik gibi işler, nasıl banka 
teşekküllerine mevzu oluyor ve yük
sek banka tekniği ile idare ediliyor 
sa inhisnrlar liakkındn da ayni yol • 
dan gidilecektir. Merkezi bir banka 
inhisarlann hepsini bir ta.raftan mn.li 
gelir, diğer taraftan ynakları ço • 
ğaltmak, verimi artırmak. dahili fi· 
yatları ıucuzlatmak, istihlaki çoğalt
mak, harice ihracat imkanlarını ara
mak bakımlarından idare edecektir. 
Muhtelif inhisarlar da, tıpkı ayn ay
n devlet sanayi müesselerinin Sümer 
banka, made~lerin Etibanka bağlı ol 
ması gibi a>TI müesseseler şeklini 
alacaktır. 

Aynca kuvvetle söylendiğine gör~, 
!ktisat Vekflletinin ismi milli ekono 
mi Vekületi olacak bu Vekalete bağ 
1ı olarak geniş salahiyetli b"r müna· 
kalat müsteşarlığı kurulacaktır. Bü
tün hava, kara ve deniz nakliyat iş· 
lerile posta telgraf ve telef on idarele 
rinin bu müsteşarlığa bağlanması, 

çok muhtemeldir. Bu haber tahak -
kuk ettiği takdirde, yılbaşında kuru 
lacak olan <Deni:r.bank) ın mercii de 
bu müsteşarlık olacaktır. 

Kamutay toplanıyor 
Ankara, 27 (Telefonla) - Yarın· 

ki Kamutay toplantısı icin iki sülüs 
ekseriyet !azim olduğu cihetle Anka 
ra haricinde bulunnn bütün mebus· 
lar pazarteS: gUnU Ankara.da bulun· 
mıya davet ed'lmi terdir, Şehrimizde 
bulunan mebmılar bu~ünkü gi.indiiz 
ve nkscım tr<'nlerile ,Ankaraya döne
ceklerdir. 

Maliye Encümeninde 
Ankara, 27 (Telefonla) - Kamu

tay malive encümeni dün öğleden 
sonra tatil olmasınn rağmen fevka • 
18.de bir toplantıya ~ağınlmış ve iç
tima gec vakitlere kadar devam t'f.

miştir. Pazartesi gunu mlizakere 
mevzuu olacak muhtelif kanun tadil 
!eri bu içtimada t('tkikden gecmiştir. 

"De.ni btrnh.. JtzyiJ:ıa&ı 
Ankara. 27 (Tan muhabirinden)

Bugün öğleden sonra. tatil olmasına 
rağmen Millet Meclisi maliye encü
meni toplandı ve "denizbank,. hak
kındaki kanun lô.yihasını tetkik ı::tti. 

Encümenin, layiha i.izerinde ehemmi
yetli değişmeler yapmadığı analşılı
yor. 

Layiha PazartE>si günü de meclis 
bütce enrümenindn görüsiilccek ve 
birkac j!iln sonra da meclis umumi 
heyetinde müzakeresine ba.'.ılanacak
tır. 

---o-

Birinci Umumi Müfettiı 
istifa Etmedi 

Ankara, 27 (A.A.) - Birinci u • 
mumi müfettiş B. Abidin Ozmen'in 
istifası hakkında Çıkan haberler asıl
sızdır. 

Fransadaki 1 

ihtilal Teşebbüsü 
(Başı 1 incide) 

Bina içinde ihtilal şebekesine ait 
evrak bulununca, bir kısım şeflerin 
isimleri ve ihtilfıl teşkilatının ordudr 
muhtelif kıtalara kadar sokulduğu 
hakikati de meydana çıkmıştır. ı 

Deloncle'in ikraz sandığında gizle
diği vesikalardan Paris civarındaki 
büyük bir şatonun mazgallı ve en .as 
rl tertibatlı bir müstahkem mevki 
haline konduğu anlaşıldığından Lou
veciennes şatosu basılmıştır. 

Ka!e haline getirilmiş 
esrarengiz şato 
Meşhur ıtriyat fabri-kacıst Frnn

oois Coty'nin 1930 .acnesinde baştan 
~ağı yeniden tamir ettirdiği Louve
ciemıes şatosuna girilince, tam ma -
nasile asri bir müstahkem mevki için 
de buhmduklarmı gören taharri me -
murlan, şatonun içini tetk~ke başla • 
mıslardır. 

Şatoda yeralti mahzenlerinden iti 
haren Uç kat betonlu ve mazgal ter· 
tibatıı silah depolan bulunduğunu 
hnyretıe görmüşlerdir. Bu depolar 
modern asansörlerle biribirine bağlı
dır. Bunu tespit eden zabıta, şatonun 
çatı kısmında kilometrelerce uzanan 
va.titye hakim bir tarassut mahalli 
yapıldığını da .görmUştür. Şatonun 

müstahkem mahzenlerine bitişik ola 
rak yine betondan yapılmış büyükçe 
bir salonun yaralı tedaviı:ıino ayrıl
dıih içerdeki tertibattan gözükmek · 
tedir. 

V e'.'l:kalara göre 
1kraz sand·ğmda ele geçen ves'kn 

lardan, tayyarecilerden bir kısmının 
ve ordunun yüksek rütbeli bazı za
bitlerinin bu işt(' methaldar olduğu 
ve orduda, kazanılan taraftar -
lann üç mütekait Fransız G'enernli -
nin nüfuıile ihtilal teşkilatına girdik 
teri de anlaşılmıştır. 

Vesikalarda ismi açıkça yazılı o • 
lan tayyareci Raymond Cheron he · 
men tevkif edilmia ve bir zamanlar 
Breguet tayyare fabrikaları idnre 
meclisinde bulunan Mariusolive sor
guya çekilmiştir. 

2000 azası olan 
T oulouse komitesi 
1 

Toulouse şehrinde yapı1an baskın· 
tarda ihtilal teşebbüsünün nekadar 
gcnİŞ mahıye1fc ô'lduğu yalnız icra 
komitesine mensup 1çtimnt mevkileri 
yüksek bellibaşlı azalann 2000 i geç 
mcı:ıile meydana çıkmaktadır. 

Cenubi Fransada senelcrdenberi 
gizli işlerle meşgul olduğu hissedi • 
len, Musevi doktor Farault'un Ital -
yan istihbarat kumandanlanndan 
Boccalaro ile münasebette bulundu
gunu ve ihtilal komitesinde çalıştı • 
ğını ispat edecek vesikalar da poli
sin elindedir. 

Hapıe konuldu 
Paris. 27 (A.A.) _ Dük Pozzo di 

Lorgo, isticvabını müteakip hapisa
neye sevkedilmiştir. Dük, isticvabı 
esnasında 1936 senesinde şimdi mev 

~ ~ti· ., ... . .. . ": . -

Bütün acı. av rı, . . 

sızı ve ıstıraplar· 
da ye a e 

cant< r n: 

H ar! 
Soğuk algınhğından müte• 
vellid nezle, grip ve bron• 
§İti hem önler, hem tedavi 
eder. Baş, diş, mafsal, 
adale ve sinir ağrılarını 

geçirir. 
Günde 3 kaşeye kadar ahnabilir. 

Gripini tercih ediniz, 
Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla ''GRlPlN,, isteyiniz. 

.. . . : 
•\ .. " • . , , l • 

ALGOPA 
Madeni kutularda olduğundan terkibi ve tesiri değişmez. 

Nezleye, soğuk algınlığına, Nevralji ve baş, dit ağrılarına ae· 
nelerdenberi tecrübe edilmİf en tesirli ve emsalsiz ilaçtır. 

ALGOPAN her eczanede bulunur, ı 
ismine ve markasına dikknt. 
·-~~ -:, .. <T ' ,Y" ,,..,...., "i 

K A 

Grip, Bat ve Dit Ağrıları, Nevralji, Artritizm, Romatizma 

kuf bulunan General Duseigneur'ün 1 
teklifi üzerine "müdafaa komiteleri 
birliği,, nin ikinci reis~i~ni. kabul _et-, -
miş olduğunu itiraf etmıştir. 

p R o F i L A K s kioNrur. _ı 
Belsoğukluğu ve Frengiden 

1 

Yazan: 
ALI RIZA SEYFİ Ak DENiZ KAPLANLARI - No. 43 m Ressamı: 

MUN1F FEHiM 
~-

Şimdiye kadar Ispanyol knlyontınun kocaman gövdesi ile top duman
lan arasında saklı olan bir gemi birdenbire ortaya çıkıverdi ve şeytanın 
parmnğiyle dönüyorınu~ gi~i ~k ustaca bir manevra yaparak San Tia
gonun provasından a,şagı dondu ve onun rüzgar altında yer aldı. Son
ra korkunç biı volkan fışkırması gibi biitün topları alev ve duman saç
tı, bu kUçUk kalyon alabanda a~e§ et~iği sırada dağ gibi İspanyola oka
dar yakın idi ki: topçular ellenndekı harbeleri uzatsalar düşmanın bor-

dasına dokıı~ahileceklerdi. 
S{llman arkadaşının kulağına coşgun, haykırdı: 
- Bayram Reis, bizim reis; Tanrıyar! Bayrağımızı görmüyor mu- ... 

sun? Sonra da yanındaki eski forsa Hasa.ııa döndü : 
- Dayı!. lşte bana sorduğun, bin bir hikayesini duyduğun Bayram 

Reis; görüyorsun ki : en umnıadığın yerde karşma çıktı!. 
Ffilınt kQııuşnııya vııkit yoktu; zaten her yanda, kıyamet kopuyor-

.. 

muş gibi bir gUrültU, bir bağırışma, uğultu vardı. Kadırgada İspanyol 
vardiyanlar forsaların sırtlarını par çalıyor, uzun tekne aç bir boğa yılanı 
gibi Aksungur kalyonunun Uzerine dönüyordu. 

İki alabandasmdaki bUtUn topları tekrar ateş saçtı. Şimdi Aksun
gura yaklaşmış olduklanndan eski forsa Hasan kendini tutamıyarak 
Salmanı kolundan çekiyor ve kesik kelimelerle sevincini anlatıyordu. 

(Arkası var) 
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No. 26 Yazan : Ziya Şakir 

Avrupa Ceviz 
istihsaıatında 
Beşinciyiz Kimil Paşa, Çok Lastikli 

Bir Cevap Vermişti 
Bu senenin A\.·nıpa ceviz re- i 

koltesi 2,100,000 çuval olmuş-

i 
tur. Geçen seneki rekolte 
1, 770,000 çuvaldır. Bu seneki $ 
mahsul 330,000 çu,·al fazladır. ı 

i• Ceviz yetiştiren memleketlerden ı• 
810 bin çuvalla Fransa baştadır. 
400 bin çıı,·alla ltalya ikinci, 300 (Vatan ve milletin, hayır ve sa

la .. "14 matuf olan teşel.ıoüsünüzü 

takdir ederken; memleKetin ne ka
dar sükfına mühtaç olduğunu dai
ına gözönUnde tutacağınızı ümit ey 
leriın. 

(Fırkanıza müzaharct bahsine ge· 
lince; hizmet borcunu hiç bir za
man unutanlardan değilim. An
cak şimdilik istirahat halindeyim. 
Ve sadece muvaffnkıyctinize dua 
etmekle u.-tifa edeceğim.) 

Kamil Paşanın bu cevabı, çok 
lastikli idi. Abdülhamit devrinin 
harici ve dahili siyasetindeki elesti
kiyet içinde pişmiş olan bu eski dip
lomat, zaten başka türlü cevap ve
remezdi. 

Kamil Paşanın bu cP.vabı, çok 
müphemdi. Fakat, fırka müteşeb

bislerinin kalplerinde kuvvetli bir 
Umit husule getirmişti. 

- Hele fırka teşekkül etsin .. 
Kudret ve kuvvetini göstersin .. (Si
yaset dahisi) de bize iltihak ede
cektir. 

Demişlerdi. 

M Uteşebbisler, son derecede 
gizli çalışıyorlardı. Bütün bu 

hazırlıkları, gizli bir cer1iyet teş
kiline atfedilerek lttihatçılar tara
fından hırpalanmaktan Y.orkuyor-
la.r<lı. . 

Sinop Mebusu Rıza Nur Beyin 
Beyoğlundaki evinde üç gizli içti
ma aktedilmişti. Mahir Sait Bey 
tarafından yazılmış olan fırka prog 
ramı okurunuş; fakat beğenilme
mişti. ~eşit Bey, bu işi üzerine al
mıştı. Birkaç gün zarfında o da bir 
program ile fırkanın d8lıili nizam
Jıamesmi yazmıştı. 

Bu seter de, Damat Salr1 Paşanın 
~·alısında toplanmışlar; Reşit Be
yin yazdığı programla nizamname
yi okumuşlardı. Bazı maddeler üze
rinde tadilat yaptıktan soll'a, bun
ları muvafık bulmuşlardı. 

Bir taraftan bu hazırlıkları ya
parken, diğer taraftan da Mebusan 
Meclisinde gizliden gizliye çalışı
yorlar; muhalif mebuslarla teker 
teker görüşerek, bunların fikirleri
ni, yeni fırkaya taraftar olmıya ha 
zırlıyorlardı .. 

Selanikten Istanbula avdet eden 
Sadık Bey, hiçbir işe kanşmıyor; 

Vefa caddesindeki cumbalı köhne 
konağına çekilerek, kendi namına 
oynanan bu oyunun neticesini bek
liyordu. 

Artık, heI'§ey hazırlanıp bitmiş
ti. Fakat bu müddet zR."'fında da 
hakikaten hayrete şayan bir ketu
miyet gösterilmişti. O tarihte ce
miyetin ve hilkumetin çok kuvvetli 
bir istihbarat §ebekesi bulunması
na rağmen hiç kimse, bu gizli ha

zırlıklardan hiçbir şey sezememişti. 
Nihayet, 1327 senesi Teşrinisani

sinin 13 üncü günü, Mahir Sa.it, 
Kemal Mithat, Si~Tet ve füza Nw· 
Beylerden mürekkep bir heyet, ls
tanbul Valisi Emin Beye müracaat 
ederek fırkanın program \e dahili 
nizamnamesi i'e bir beyanname ver 
mişler: fırkanın teşekkülü 1e res
men izin istemişlerdi. 

Emin Bey koyu bir IttihatÇJ idi. 
Programın altında ve en başta mi
ralay Sadık Beyin, onun yanında It
tihatcıların menfuru olan bızı kim
selerin imr.alnrını görür görmez, n,e
selenin ehemmiyetini takdir etmiş .. 
Memleket hesabına vicdanında acı 
bir eza ve ıztırap hisscylemişti. Va
ziyetten, cemiyetin merkui umu
nıisini haberdar ederek oııa göre 
muamele yapmak için. müracaat e
den dört kişiyi atlatmak i ~temişti. 
Fakat, teşebbüslerinin bir an evvel 
resmivet kesbederek ( giz'i cemi
yet) telAkki edilmesinden kurtul
mak istedikleri için onlar da: 

- Muamele, yavaş ya,aş ikmal 
edilsin. Yalnız bize, resmen hilkU
ınete müracaat ettiğimize : dair bir 
T!"lakbuz veriniz. 

Hürriyet ve ltilôl Fırkaıına gir
mesi teklif edilenlerden 

Müşir Fuat Paşa 

Diye, ısrar etmişlerdi . . 
Tabiidir ki ; kanuni biı hak olan 

bu talebi, Emin Bey reddedemez
di. Buna binaen istenilen makbuzu 
vermişti~ Fakat; memleketin muh
taç olduğu huzur ve sükunu ihlal 
edeceğine kani bulunduğu böyle bir 
teşekkülü resmen kabul ııtmek mec 
buriyetinde kaldığı için, kalbinde 
sonsuz bir acı hissetmigti. 

'e ittihadı), (Tevsii mezuniyet e
~ ası} nekaratını d.llerine dolayıp, 
ya kendilerini aldatmak ve yahut 
lıaşkalarına riyakarlık satmak i~
tıyenlere pek uygun gelmişti. O
nun için yeni fırkanın meclisteki 
J ıropagandacılarr, büyük biı· güç
lük çekmeden, muhalif mebus1ann 
hemen hepsini kendi taraflarına çe
l'ivermiş erdi. 
Fırka programının dayandığı en 

J uvvetli esas, (muhalif kuv\•etleri 
lıir araya toplamak) tan ibaretti. 
Hu da: Tttihat ve Terakki cemive
tini devirmek için sarfettikleri kuv
\ etc mukabil. hiçbir iş göremiyen 
ve her gUn divanı harp tehditleri 
karşısıncfa titriyen 7,ayıf muhale
fı•t partileri için bUyük bir nimet
ti. 

Ayni zamanda (Osmanlılık) de
nilen garip halitaya, gülünç bir he
~'Ula nazarile bakarak; Fındıklı sa
ı·ayının yaldız işlemeli tavanı al
tında kendi mensup oldukları mil
letlerin menfaatlerini temin etmek· 
ten başka bir şey düşünmiyen 
(Türkten başka unsurlar) ın me
busları için de, (Hürriyet ve itilaf 
Fırkası) nın doğması, hakiki bir 
saadet teşkil etmişti. Ve onlar der
hal kestirmişlerdi ki, bu fırka, ta
m amile bir ihtiras ve intikam si -
yaseti takip edecek .. muhtelif çar
pışma 1ara sebebiyet verecek .. za-

1 
bin çuvalla Romanya üçiincü, 
220 bin çm·alla Yugoslav)'& dör- i 
düncü, 200 bin çuvalla Tür.kiye t 
beşinci, 180 bin çuvalla Bulga... • t ri~tan altıncı ve 60 bin ~unlla $ 

: .Macaristan ~·edinci gelmektedir. ! 
• Fakat, bu memleketler arasında t 
$ Tiirkiye, iç re\;zJeri, kalitesi • i itibariyle birinri saydmaktadır. f 
• Türk cevizleri daha yağlı ve da- ı ! ha lezzetlidir. f 
............................... 

Babk Yükliyen 

Yunan Gemileri 
Limanımıza dokuz Italyan balık va 

puru ile dört Yunan balık gemisi gel

ıniştir. Son günlerde tutulan balık
lar, bu gemilere yüklenmektedir. Ge

rek bu vapurlara, gerek diğer vapur 

!ara yüklenmek üzere gümrükte mu
amelesi yapılan taze, tuzlu ve işlen
miş balıkların kıymeti 77,603 lirayı 

bulmuştur. 

ten çürümüş olan köhne Osmanlı 
imparatorluğu çarçabuk inhilal e
divererek, mensup oldukları mil -
letler, kolayca istiklallerini ilan e
deceklerdi. 

(Arkası var) 
Fırkanın mücssislerive gelince; 

Onlar, büyük bir sevinç içindelerdi. 
Hatta, Vali Emin Beyin kalben his r 
settiği eza ve iztırab:. onun hallerin jL 1 o k M A N ~::::::;:~::.=:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:::·.:.·:·:·:·:·" 
d . 'd "" . . . .. . :.······························ .... ·.·.·.·~ en ıstı lal ettıklerı ıçın; koyu bır .;::::::::_:-:·:·:·:.;-:.:·:=~::::::~::::::::::::::~·:::·:·~:·:·:·:-: 

• •• ... • =·=-:·:·:·.~=::·:::·:·:·:-:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:=:-::::::·:::·:·:· 
lttıhatçıyı boylece muteezzı ve mus- • .................... ·.·.····""""fi"'·····"·.-:-..-.·:·: 

::~:.:~~~~~ ,::::~-:~- i~t'.m\~~~1tlit~l~ M E K 1M1 N 
termişlerdi. 11'" G 1 11 1 T L ~ R ı• :-· ... -. ........................... , .................. ,;;.·.-· 

Yukanda isimlerini saydığımız '1J \,,J C: :~;:;~:::;:;:;:;:~;:;:;:;~:;:;:;:;:;:~;:;:;:;:;:;:;:;:;~: 
dört zat, resmi makbuzu alarak a
sikar bir sevinç i<;inde odadan çı-
kar çıkmaz: Vali Emin Bey derhal 
cemiyet merkezi umumisini haber
dar etmişti. Bu haber. merkezi u
mumide, adeta bir yıldırım tesiri 
husule getirmişti. Teşekkül edecek 
bu muhalefet cephesinin, mem1eket 
lıesnbına hayırlı bir netice vermi:ve 
ccğine hükmedilm~ti. Fakat. artık 
bu tehlik<'nin önUnü almak müm-

. t' .kün değildi. Iş işten geçmış ı. 

Yukarda nrzettiğimiz gibi iti
lafçılar, ertesi gün gazete

lerde yalan bir havadis neşrederek 
bir (blöf) ile işe girişınişleıxii. Fa
kat bu blöfün mahiyeti, bir gün 
sonra anlaşılıvermişti. 

Bu hal, yeni fırkanın hüsnü ni -
yet ve dürüstlükle işe başlamadı
ğına bir 'delil addedilmişti. Mesele
nin içyüzünü bilmiyenler; bir gün 
evvel yeni fırkayı sağ am bir ten
kit ve muhalefet unsuru telnkki ~ 
derlerken; bir gün sonrn bu yalan 
meydana çıkar çıkmaz derhal fır
kadan başlannı çevirmişlerdi. Fa
kat geride, cahil ve muhakıınıesiz 
bir halk kütlesi vardı ki, bunlar 
meselenin mahiyetinden haberdar 
değillerdi. Derhal şu hükmü ver
mişlerdi: 

- Farmason ıttihatçılardan, ar
tık padişah ta bıkmış; usanmış. 

Damadı Ferit Paşuya ulemac'.an, 
siılehadnn birtakım zevattan mü • 
rekkep bir fırka teşki' ini emretmiş. 
Kendisi de bu fırka ile berabermiş. 

Bu cahilane hUküm; halkın avım 
kısmının. derhal bu fırkaya tcma
yUI göstermesinde başlıca sebep teş 
kil etmişti. 

Yeni fırka, derhal faaliyete geç
~işti. Ve her şeyden evvel. propa
gandaya kuvvet verilmişti. Propa
ganda şebekesi, ikiye ayrılmıştı. Ei· 
r1, mecliste çalışacak, bütün mu -
hali! mebusları fırkanın bayrağı 

altında toplıyacaktı. Diğeri de ha
r .ç.te faaliyet gösterecek .. medrese
lerden maha!Je kahvelerine kadar 
bir ağ gererek halkın avam kısmını 
fide edecekti. 

Fırkanın programı, oldukça ca
zipti. (Anasırı Osmaniyenin itil!! 

Grip Hastahğından Zarar 
Grip hastalığının türlü türlü §e

killeri ve pek hafif bir rahatsızlık
tan başlıyarak en ağır Jıallere ka
dar varan dereceleri \'ardır. Ağır de 
recelerinin verdiği zarann hesabı 

bizim aklımızın alamıyacağı kadar 
büyük olur. Vaktüe bir medeni a
damın paraca değerini bir milyori' 
altın liraya bJ~-.erlemıi~, tabii hali
ni \'e neslinin istikbalini gözönüne 
alarak. Şu halde bü~iik muharebe
den sonra çıkan ,.e fspanyol gripi 
adı \'erilmiş ohın korkunç hw;talı
ğın, bütün muharebelerde verilen 
telefattaıı zi~·ade odam götürmüş 
0!~uğuna g()re o menhus salgının 
dunyaya \'erdiği zııran hesaplamak 
nıüınkiin olamaz. 

Bereket versin ki, grip hastalığı
nın böyle terbiyesizlikleri pek te sık 
değildir. Her yıl bizi bu riitubetli 
me\'simde yokl~rsa da ~ok defa ha
fif geçer. 

Birdenbire )iiksek bir srnaklık 
bü~iik bir yorgunluk, \iİcudün şu~ 
rası~da., burasında, en ziyade bel
de şıddetıi ağrılar, baZılarının bur
n?nda, giiğsiinde nezle veya iltihap 
mıdede ve barsaJdarda rahatsızlık; 
fa·kat bütün hu haller üç beş gün
~e .f!;..eA;er. Haftalarca sürdüğü ve 
·~~tılatlara ~ehep olduğu az görü
Jur. Arada sırarla götiirdiiğii ıkimse 
olsa~ bile, o vakit kabahat grip has
talıgından ziyade ~·akaladığl ada
mın 7.atf'Jl bir tarafından ~iiriik ol-

nıaı;;mcladır. Bunlar da grip. haş ağ
rısı gihi bir bahııne demektir. 

Sözün krsası, grip hastalığr her 
seneki bayağı zi~·aretlerinde pek 
te ehemmiyetli bir hastalık sa~'Il
mıyabllir. İşten yorgun oldukİan 
halde biraz dinlenmive vakit hola
mıyanlara o fırsatı ~erdiği için ye 
riııe göre hoşa gid~hilir de ... 

Bununla beraber, grip hastalrğı
nm her sme sebep olduğu iktısa
di zararlan h4'.sap etmek isterseniz 
dch~etll yekiinlara ,·arırsınız. \'a
Jaa insanı i~inden ahkoyan her 
hastalık iktısat hakımrndan bir za
rardır. Ancak ~rip hastalıin her 

yıl her hastalığın yaptığından zi
yade adamı yakaladığı için onun 
verdiği zarar ht>r lıa.stabktakinden 
~ok ziyadedir. 

Kendilerinin ve çocuklannm ma
işetlerini her gün çahşnıakla, gü
nü gününe kazananlar bu zaran he 
men duyarlar. Sokakta işporta i
~inde öteberi satarak geçmen bir 
çoluk çocuk babası İ!;in günde kırık 
elli gazete satarak annesini ,.e 
kendisini geçindireo bir çocuk için, 
birka~ gün bile yatakta kalmak 
ac.t<lı bir zarardır. 

Aylıkla, haftalrkla çalı an j~ 
adamlar111ın gündelikleri ha-.tahk 
günlerinde kesilmezse onlar grip 
hastalığımn iktısadi zararını ken
dileri duymazlar. Ontan kullanan 
patronların zararını da hesap et _ 

miyonım. ÇünkU patron ynpacağı 
1..-in zaten işçilerinin hastahkla ge 
çireceği gii'-llerin vasatisini düşü
nerek hesaphunrştır, denilebilir. 
Yahut işçilerinin hastalık günleri
ni sigorta ettirmiştir. 

Fakat hir de. iş yerlerinde çıka
nlacak mahsulii:n eksikliğini diişii
nünüz. Bir at.ö)~·eye, bir fabrika
ya grip hnstaıı~ı girinre, işçilerin 
hepsi değils" hile, bir ço~ı ~·a. bir
deııı, yahut sıra ifo hasta olaca_ğmr 
hatırlaymız. O 7.anıan iş mah~olü 

zaruri olaraı, azalam\<tır. Rirkat; 
gün hastalanan isçinin yt>rine baş 
kası bulunsa biJe aremi olur, ça
lışnca~ı yere nhsmomrş huhınur, 
çıkanlacıık mahsul '.\ine azalır . . 

iş yerlerinde mahsulün a7..alma
sı arttk patroıntanJ 7.ara.n demek 
değildir lmknn hnli1mh1 halile. pat 
ron mahsuliinün fiyatım arhnr, hu
ıama.zsa zarar eder. Fa.kat iş mah
sufönün azalması hiitün memleket 
için zarardrr. Bir memleketin saa
deti iş mahsullinün miktarile öl
~iifür ... 
Şu halde grip hastahwnm m 

hafif şekillerinde bile ,·erdiği za
ran hesap ederseniz ~·ine hayret 
ettirecek sayılar bulursunuz. 

Tiftik ve Yapağı 

Dış Piyasalar için 
Yeni Mal Toplanıyo 

Almanya permi dairesinin Leipzig, de Schlund, Bremen' d 

Müller ve Lahmann, Berlinde Hart tirketlerine Türkiyeden tifti 

ithali inhisarını verdiği bildiriliyor. Yapağı için de ya bu şirket 

ls_re veya diğer birkaç firkete salahiyet verileceği anlatılmakta 

dır. Bu •irketler İstanbul piyasasında birkaç firma ile anlaşar 
mal toplamıya batlamıtlardır. 
Permi müesseseleriyle iş yapan ı

piyasamız tüccarları yalnız ellerinde- 1 M k 
ki mallan çıkarmakta, ve başkala- er ez Bankası 

Hisseleri Arttı 
nndan mal almamaktadırlar. Son bir 
ay içinde Almanyaya7500balyalık tif 
tik gönderilmiştir. Bu ehemmiyetli 
satış piyasamızın ancak 3 - 4 fir
ması tarafından temin ed~tir. Al 
manyaya mal yüklenmekte de devam 
ediliyor. Satış fiyatları kilosu 165-
183 kuruş olduğu halde piyasamıza 
mal gönderen Anadolu tüccarı ve 
beraberinde tiftik getiren müstahs;l
ler burada mallarına 120 kuruşa bile 
alıcı bulamıyorlar. ihracatçılar, 120 
kuruşa verilen bu gibi malları bek
letmekte ve daha ucuza kapatmak 
yollarını aramaktadırlar. 

Haber verildiğine göre, geçen ay 
içinde lngiltereye sattığımız tiftik
lerden üç bin balya Bradford tariki
le Almanyaya ve Liverpula gönderi
len mallar da Hamburga sevkeclil
miştir. Geçen sene tütünlerimiz için 
Almanyanın kullandığı bu aktarmalı 
ticaret sistemi bu sene tiftiklere t'at
bik edilmiştir. Ingilizler Kap ve U· 
mitburnu tiftiklerini tamamen toplı
yarak ve bankalarile oradaki tüccar 
lara kredi açarak bu malları ucuza 
almışlar ve ihtiyacı karşılamışlardır. 
Hem blokajları kurtarmak, hem de 
Almanyaya serbest dövizle mal sat
mak için bu aktarmalı ticaretin ya
pıldığı söylenmektedir. 

Fransada Deri 
ithali Hal<kında Yeni 

Bir Karar 
Fransa hükfımeti yeni bir kararna 

me ile Türkiye, Sovyet Rusya, A vus 
turya, Macaristan, Çekoslovakya, 
Yugoslavya, Romanya, Bulgaristan, 
Arnavutluk ve Yunanistandan Fran
saya ölü veya diri ehli veya vahşi 
kemirici hayvanların (tavşan, kun
duz, Sincap, fare cinsleri,) taze veya 
salamurah yahut kurutulmuş derile
rinin veya parçalarının ithalini ya
sak etmiştir. 

BORSA 
27-11--937 

PARALAR 
Sterlin 623.- 628.-

Dolar 122.- 126.-
Frank 80.- 88.-
Liret 102.- 110.-
Belçika Fr. 80.- 84.-
Drahmi ıs.- 23.-
Isviçre Fr. 570.- 580.-
Leva 20.- 23.-
Florin 65.- 75.-
Kron Çek 78.- 82.-

Silin Avusturya 21.- 23.-

Mark 26.- 29.SO 

Zloti 20.- 22.-
Pengo 21.- 25.-
Ley 12.- 14.-
Dinar 48.- 52.-
Kron Isveç 30.- 32.-
Altın 1100.- 1102.-
Banknot 268.- 269.-

ÇEKLER 
Açılı, Kapanış 

Londra 624.SO 625.-
New-York 0.8005 0.8005 
Paris 23.555 23.535 
Mılano 15.1962 15.1840 
Brüksel 4.7013 4.6975 
Atina 87.51 87.44 
Cenevre 3.4585 3.4556 
Sof ya 64.0512 64.-
Amsterd. 1.4384 1.4372 
Praı 22.7175 22.6992 
Viyana 4.2275 4.2240 
Madrit 13.7710 13.76 
Berlin 1.9822 1.98 
Varşova 4.2275 4.2240 
Budapeşte 4.0225 4.0192 
Bükres 106.8054 106.72 
Belerat 34.5475 34.52 
Yokohama 2.7510 2.7486 
Moskova 23.5925 23.6125 
Stokholrr. 3.1063 3.1038 

Dün borsada geçen muamelel 
yalnız Unitilrk üzerindeki satışı 

dan ibaret kalmı§tır. Paristen Uni 
türke dair evvelki gün gelen telgraf 
Iar, Paris borsasında da işlerin gev 
şek olduğunu göstermiştir. Unitür 
13,75 lirada açılmış ve öğleye doğr 
13,95 liradan satışlar ohiıuş ve 13, 
lirada kapanmıştır. Ciimhuriyet Me 
kez Bankasının hisseleri elli kuru 
yükselerek 96,50 liraya çıkmıştı 
Frank ve dolar üzerinde bir değişik 
lik olmamıştır. Merkez Bankası b' 
isterline 624 - 627 kuruş fiyat lroy 
muştur. Merkez Bankasında Unitür 
kuponlarının ödenmesine devam 
lunmaktadır. 

Dün Şehrimize 
Gelen ve Satıla 

Buğdaylar 
Dün şehrimize 16 vagon buğday 

vagon çavdar 4 vagon arpa gelmiş 
tir. Buğday fiyatlarında değişme ol 
ma.mıştır. Piyasa aynidir. Yemlik a.11 

palar 4,22, Anadoul arpaları 4,07 
4,10, çavdar 4,16, Mısır 4,25 - 4,3 
iç badem 82, iç tmaık ~::ı.ıu, tut.ık d 

ri 90 kuruştan satılmı§tlr. Evvel 
gün altmış ton susam ve 175 ton razı! 
mol ihraç olunmuştur. 

Muğla, 27 (A.A.) - Muğlada s 
bir hafta içinde iki bin beş yüz bal 
ya tütlin satılmIŞtır. Fiyatlar elli 

le kırk arasındadır. 

Halde Sebze 
ve Meyva 
Fiyatıarı 

Sakızkabağı kilosu 16-20 kuruştan, Çıt 
h fasulye kilosu lS-20 kuruştan, şek 
fasulyesi kilosu 14-16 kuruştan, Barbun 
ya kırmızı kilosu 13-20 den, Kır domat 
si kilosu S-10 dan, pırasa kilosu 2,5 
ten, ıspanak kilosu 7-10 dan, Jahana ki 
)osu 2,5--4 ten, havuç kılosu ·~ dan, k 
reviz kök kilosu 6-8 den. yaprak kerevi 
demeti 2,S-3 ten, dolmalık biber (kilos 
10-15 ten, sivri biber kiosu 10-12 de 
pançar demeti 2-2,5 tan, patıcan beş ade 
5-{i dan, patlıcan orta tanesi 4-4,5 U 

patıcan ufak t "'nesi 2-3 kuruı.;tan, ycşı 

nlata 100 tanesi 60-120 kuruştan, soğ 
kilosu 3-3,5 tan, maydonoz demeti 0,5 
0,75 kuruştan, turp demeti 0,40-Q,60 tan 
balkabağı kilosu 2,5-3 ten, kestane ka 
bağı 2-3 ten, Müşkile lizümü kilosu 12 
23 ten, elma Amasya kılosu lS-35 ten, el 
ma Gıimüşhanc kilosu 12-25 kuruştan 
elma ferik kilosu S-18 den, elma lnebol 
kilosu 4-14 ten, armut Ankara kilos 
15-30 kuruştan, 'armut Karadeniz kilos 
4-6 dan, ceviz kilrsu 7-20 den. ayva k' 
!osu 3-11 den, nar 

0

kllosu 6-9 kuruşta 
kestane kilosu S-15 ten, muısmula kilos 
4-6 dan, muz kilosu 60-120 kuruşta 
kuru üzüm kilosu 18-28 den, kuru inci 
kilosu 12-17 den, kuru erık kilosu 12-1 
dan, Trabzon hurması tanesi O.S0-1 ku 
ruştan, ağaç kavunu tanesi 2-4 kuruşta 
limon yerli 100 tanesi l 70-250 kuruşta 
limon ecnebi 100 tanesi 130-200 kuru 
tan, portakal Dörtyol 64 lük sandık 30 
340 tan, portakal Dörtyol 80 tik sandık 24 
-260 tan, portakal Döryol 100 lük san 
dık 150-170 ten, portakal Dörtyol 150 li 
sandık 150-170 ten, portakal Alanya 80 il 
sandık 170-240 kuruştan, portakal Alan 
100 lük sandık 170-225 kuruştan, porta 
kal Fenike 160 lık sandık 270-300 de 
portakal Fenikl' 200 lük sandık 280-
da.n, mandaliıı Fenike 100 liık sandık 5 
300 kuruştan. mandalin Rize 100 Jiık san 
dık 80-150 kuruştan satılmıstır ı 

• 
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.cab nda gü ~de 3 kaşe allnabHir. 
Mideyi, kalbi yormaz, tesiri gayet anidir. 

Taklitlerinden sakınınız ve ısrarla SEFALIN'i arayınız. 

ıP•••••m.wamliiilllilllliliii~ 1 ıstanbuı ıkıncı lcıa Memurluğun-
Zı..ihrevı ve cılt tıastaJıkJan dan: Türk sancağını hamil olup Istan 

Or ayri Omeı 
>ğledcn sonra Beyoğlu Ağacam 

l<ıı.rşısında No 133 l'eleton :43fık 

Kıralık Garaj 
Teşvikiyede Katane caddesinde 

124/l numaralı garaj kiralıktır. Gör 
mek ve kiralamak istiyenler 124 nu
maralı apartıman kapıcısına müra • 
caat Tele: 22005 

Sultanahmet birinci sulh hukuk 
mahkemesinden: .lstavri oğlu Yani 
ve Manya ve Kiryaki ve Kasti ve Di
mitri ve Despina ve Katinka ve Elen
ko ve Mihalın §ayian ve müştereken 
mutasarrıf oldukları lstanbulda Ahi-

bul limanının 105 sicil numarasında 
mukayyet bulunan 1158 gayri safi 
hacmi istiabi toniHi.tosunda bulunan 
ve lngilterede 1870 tarihinde inşa e
Jilmiş olan ve kısmen yolcu nakline 
mahsus tertibatı haiz ve halen 57 ya 
şında bulunan ve derununda iskele 
4. Sancak 7. kilit zincir, 1 haypre§er, 
2 can kurtaran filikası ve 5 salı 3 
vinç 1 irga 2 yuma 2 demir bir yığm 
halinde fersude halat ve ambar ka
pak ve muşambaları 1 salon gramo
fonu 5 sandalye ve .salon döşeme ve 
ı>erdelerl ile 1 lQplo şeı;pcting 1 poli 1 
çift setrfıp 2 tek setrap ekzantr!k rot 
tarfi 4 kaplin civatası 1 grank yata
ğı 2 groshcrt civatası 1 sllay rot 2 
grank civatası 1 fitpilançeri l delik 
tezgahı l mengene 1 köhne kürek 1 
erpanp rot 2 balnsliveri 1 miktıar ma 

çc
1
ebi mahallesinde, Yemi§ iskelesi kine anahtarı ı makine litfin uskuru 

sokağ nda kaydcn J!Ski 21-23 ve ı kanpan makine (iki silindirli) 1 
yeni 28-30 kapu ve 460 ada ve 9 par- ı üstüvani kazan (alev borulu) olan 
sel ve mahallen 22-24 kapu No. ve sir.il,boyu yetmiş sekiz metre alt-

Bir hastabakıcı: 

Bu - Biocel - li 
Cild unsuru 

BiR UCİZE GiBİ 
TENi GÜZELLEŞTiRDi 

dedi. 

Tesiri adeta sihirli oldu. Bir kaç 
gün zarf mda yüzümdeki kilçilk 
çizgi ve buruşuklukların kaybol
duğunu gördüm ve iki Uç ba.fta 
sonra kendimi fı.deta on yaş 
gençleşmi§ buldum. Bir do~t~r 
demişti ki, "Biocel" cevherı b.ır 
Viyana üniversitesi profesörü
niln büyllk keşfidir. Bu cevher. 
şimdi pembe rengindeki Toka
lan kremi terkibinde mevcut
tur. Bu kremi her akşam yat
mazdan evvel kullanınız. Sabah
lan da beyaz rengindeki Tok~
lon kremini sürünüz. Iki kremın 
tesiri ile en esmer ve çirkin bir 
tene bile yeni bir canlılık ve 
gençlik verir. Cildi beyazlatıp 
tazeleştirir ve bütUn buruşuk
luklardan kurtarır. -

ON MODA 
RENKLERDE 
Yeni Venüs Rujları 

ORANJ, MANDARIN. RUBI, 
(APSIN, PURPUR VE KIRMIZI 

renk'erde her simaya yaraşan ve 

yakışan VENUS Rujları reklii.m 

fiatma satıı;ıa çıkarılmıştır. Çok 

:ıabit ve cazibeli ve şayanı tavsi· 
ye bu yeni VENUS Rujlannı mt 
hakkak tecriibe ediniz. 

Nurettin Evliya Zade 
MüeSS(>sesi. lstan bul 

lı Ustünde odaları bulunan iki mış dokuz santim boyunda ve dokuz 
dükkan ve kayden bir mülk olarak metre beş santim eninde ve anbar de
gösterilen gayrimenkulün izalei şü- rinliği altı metre on santim bulunan 
yuu zımnında füruhtu takarrür ede - demirden mamul ve halen işletme im 
rek müzayedeye vazolunmuştur. H - kanı bulunmıyan ve dosyasında mev 
yeti 'llmumiyesinin kıymeti muham • cut 12.11.937 tarihinde verilen erbabı 
mensi (2500) iki bin beş yüz liradır. vukuf raporuna göre işlemesi için ta 
Birinci açı~ arttırması 12.1.938 tari- mirnt olarak ancak yirmi üç bin lira 1 
hine rnüsadif Çarşamba glinü saat sarfına mecburiyet hasıl olan ve el-
14 den 16 ya kadar icra kılınacaktır. yevm Haliçte Fener önünde dubada 
Kıymeti muhammenesinin yüzde demirli bulunan ADANA vapuru ipo 
yetmiş beşini bulduğu takdirde o gün tek cihetinden sntılığıı çıkarılmıştır. 
ihalei kat'iyesi yapılacaktır. Bulma- Satış 30.12 937 tarihine müsadif Per •mmEiİİİİ;:,;İİİİİİİiiiiiiimca;;iii:~ 
dığı taktirde en son arttıranm taah- şembe günü saat 14 den 16 ya kadar 
hüdü baki kalmak üzere 15 gün ınüd dairede icra olunacaktır. Verilecek LJ en 1 Z Y Q i 1 ar • 

iŞLETMESi 
detle temdit edilerek .i~inci açı.k aı: bedel işbu vapura ehli vukuflar tara ı' 
tırmnsı 27.1.938 tarihıne müsadıf fından takdir olunan (22000) liranın 
Perşembe günü saat 14 ten 16 ya ka yüzde yetmiş beşini bulduğu takdir Acentelerı: Karakôy Köprü baş 
dar icra olunacak ve o gün en çok de en çok artıran üzerinde ihalesi ic 1 T'el 42362 - Sirkecı Mühürdnr 
arttırana ihale edilecektir. ra kılınacak ve aksi takdirde son pey l s.ıa• zade Han. Tel. 2274r .. ıııd 

İpotek sahibi alacaklılarla diğer sahibinin taahhüdü baki kalmak şar 
alakadarların işbu gayrimenkul üze- tile artırma onbeş gün daha temdit 
rinrlekt haklarını hususile faiz ve mas olunarak 14.1.938 tarihine müsadif 
z:.ta d~ olan iddialarını evrakı mlis cuma günü saat 14 den 16 ya kadnr 
bıtelenlc ~O gün i<;inde bildirmeleri dairede yine müzayedeve devam olu 
lazımdır. Aksi halde hakları tapu si narak en çok arttıran Üzerinde bıra
cillcrlle sabit olmadıkça satış bedeli- kılacaktır. 

lzmit postası 
Bugünkü İzmit Postası 

Yapılmıyacaktır. ''8037 ,, 

Dr. Suphi Şenses-
ldrar yolları hastalıkları mütehassıs 1 
Beyoğlu Yıldız sineması karşı· 
Si Leklerg'f Apt. Tel. 43924 

nin paylaşmasından hariç kalacaklar Arttırma peşin para iledir. Müz:ıye 
dır. Müterakim vergiler borçları nis- deye iştira

0

k edeceklerin işbu Adana 
betinde hissedarlara ve delHi.liye ve vapuruna takdir olunan 22.000 lirn
vakıflar kanunu mucibince verilmesi nın ylizde yedibuçuğu nisbetinde pey 
lazımgelcn 20 senelik taviz bedeli ve akçesi veya ulusal bir bankanın te -
ihale pulu ve tapu masrafları mlişte minat mektubun'll vermiye mecbur -1 rakı müsbitclcrile birlikte 934/5810 
riye aittir. durlar. No. Ju dosyaya müracaatta bildirme 
Arttırma şartnamesi işbu ilan tari- Mezkur geminin nefsinden doğan ıeri lızımdır. Aksi takdirde haklan 

' hinden itibaren mahkeme divanhane.. müterakim vergi ve sair rüsumu b::\h deniz ticaret sicillerile sabit olmıyan 
sine talik kılınmıştır. Talip olanlann riye ile resmi dellii.liye borçluya &it Iar satış bcdelin~n paylaşmasından 
kıymeti muhammenesinin yüzde yedi olup bedeli müzayededen tenzil olu - hanç kalırlar Arturma şartnamesi 
buçuğu nisbetinde pey akçesini hami nacaktır. Yalnız intikal harçları ve in herkes tarafından göriilebilmek üze
len o gün ve saatte lstanbulda Divan tikale mUteallik diğer mesarifat ve re 10.12.937 tarihİ.l" rastlıyan cuma 
yolunda dairei mahsusasında Sulta - bedeli ihale muhafazaya müteallik gününden itibaren daire divanhane -
nahmet birinci sulh hukuk mahkeme tedbirler için sarfedilecek para mUş- sinde asılı bulunacaktır. Daha fazla 
si başklitip1iğine 937 /37 No: ile mti- teriye aittir. malumat almak istiyenlerin 934/5810 
racaatları ve hissedarlardan ikamet- 2004 No. lu icra ve iflas kanununun No. Ju dosyasına müracaat ederek 
gahları meC'ltul Kosti ve Dimitri ve 126 mcı maddesine tevfikan haklan tamiratın şeklini gösteren 12.11 937 
Despina ve Katinko ve Elcnko ve Mi deniz ticaret sicillerile sabit olmıyan tarihli erbabı vukuf raporunu tetkik 
halin o gUn ve saatte gelmedikleri ipotekli alacaklılarla diğer alakaı:lar etmeleri tazımdır. Satıı;a iştirak ede
ve taraflanndan bir vekil .gönderme- ların bu haklarını ve hususile faiz ve cek müşterilerin işbu vapura ait hü
dikleri takdirde gıyaplarında muame masrfifa dair olan iddialarını ilii.n tün mal\tmatı öğrenmiş addoluna • 
le ifa kılmncağı ilan olunur: tarihinden itibaren 20 gün için!'le ev- cnkları ilan olunur. 
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Dekalümen lambası asgari bir istihlak teınm'" eder-
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S I• z E Sureti mahsusada otelde çıkartılan 
halis TEREY AGI ile yapılmı~ 

• . --.. . -
En nefis yemekler hazırlamaktadır. LGtfen tecrübe ediniz. -n -"' ______ 111!11 ______ • 

Sirkeci Orhaniye caddesi rto. 7 Tel: 24304 

.............. a.1111 ..... ------------------· 

Eski HAYDEN 
Yeni BAKER 

ma~azalarını ziyaret edi· 
niz. Mobilya hususunda 
"EMSAL! ARASINDA" 
en iyi ve zengin çeşitler 
bulacaksınız.. 

SALON, YEMEK ve 
YATAK ODASI takımla
nm HER YERDEN fYI 
ve UCUZ ŞERAlT ve Fi· 
ATLARLA tedarik ed~bi
lirsiniz 

tstanbul asliye ikinci ticaret malı-: 
kemestnden: Galatada Kutu hanında 
Jorj Komaki tarafından Galatada 
Danüı:ı. sigorta hanında Alfred ve Le
viye terhin edilen riyasetçe satılma
sına karar verilen Atak markalı Su
per Dizel kara motörtinüo 2.12.937 
perşembe günü saat 10 da kıymeti 

takdir ve 14 12.937 salı günü saat 10 
da Danüp sigorta hanında Alfred ve 
Levinin ticarethanesinde satışı icra 
edileceğinden tarihi landan itibaren 
üç gün zarfında daylnl huzuru mah
kemeye celp ve davet eylemek sure. 
tile itirazda bulunulmadığı takdirde 
işbu satış kararının iktisabı kat'iyet 
--deceği ve satışa talip olanların tayjn 
>lunan gün ve saatte mahalli mez • 
,ı;fırda hazır bulunmaları tebliğ ma-
kamına kaim olmak üzere ilan olu
nur. 

Istanbul Asliye Ikınci Ticaret Mah 
kemeslnden: Maçkada Maçknpalaşta 
kapu 10 No. da mukim Mühendis 
Hayri Tamer vekili avukat Etem Ru 
hi Balkan tarafından Galatada per
şembe pazan Arslan hanında ikinci 
kat No. 3 te Şineref Ziyama aleyhine 
ikame olunan alacak davasında: 

Müddeialeyh Şineref Zlyamanın 
ikametgahının meçhuliyetine binaen 
ilanen tebligat ifasına muhakeme • 
ninde 30.12.937 tarihine müsadif per 
şcmbe günü saat 14 de icrasına karar 
verilmiş olmakla keyfiyet tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere ilan olu -
nur . 

mlm:l ... ___ ._. .......... ma::::.11 ............. .. 

Nezle 
B ş ğ ısı 
Kınkhk 

Dikkat 
Ediniz. 

bu ilk tehlike alametleri ni görür görmez derhal 

Almak lazımdır. 

NEVROZIN soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmasına mani olmakla 
beraber bütün ıztırapları da dindirir. 

icabında 9ünde 3 kaşe ahnabilir 
isim ve markaya dikkat. Taklidlerinden sakınınız. 

Kony~ elediye Reisliğinden : 
yeni tamir edilmi§ olan Alaettin tepesindeki Belcdiyı sinema binasının 

1/Kii.nunuevvcl/937 tarihinden 31/Mayıs/940 tarihine kadar iki sene altı 
aylık icarı 29-11-937 pazartesi günü saat 14 te kapalı zarf usulile ihale 
edilmek üzere arttırmaya konulmuştur. 

Bir senelik icarı için muhammen bedel dört bin liradır. Talip olanların 
ve fazla malflmat almak isteyenlerin Konya Belediye Riyasetine müra· 
caatları ilin olunur. (7673) 

Ankara Tiyarto Okuluna 

Kız Talebe Allnıyor 
Ankara Tiyatro Okuluna kız talebe alınacaktır. Arzu eden1erin aşağı· 

dnki şartlan haiz olmaları lazımdır: 
1 - En az orta okul mezunu olmak. 
2 - Tiyatroya istjdat ve kabiliyeti olmak. 

İsteklilerin 2 Birincikanun Perşembe günü saat 11 de tstanbulda şe.· 
hir Tiyatrosunda imtihanları yapılacağından bu tarihe kadar Şehir 'fı· 
yatrosuna müracaatları ve o gtin tiyatroda bulunmalan ilan oıu· 
nur. (4342) (7950l 
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ESANS 
LOSYON 

PUDRA 
SABUN 

l. T. Pl~ER'IR ~ratı 
'°J'an~ «l;l''klerlru" 
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LJ.P VE PARIS 

PARFOMÖRl"'":°L.T:-PIVER. lliiiıbul Şubesi. 
Oıman Bey. Ahmet B•J sokak No. 58 ISTANBUl 

M. M. Vekaletinden: 
M. M. V. ce alnminyom matra imal edecek bir makine ve tefcrrüatı 

en müsait şerait teklif edecek bir firmadan satın alınacaktır. Mezkflr ma
kine ve teferrüatını verebilecek firmalar makinenin kudret kabiliyetini 
"kataloğ ve resimleriyle b;rlikte Fiat ve §eraiti muhtevi tekliflerini 10 1. 
Kanun 937 tarihine kadar Ankarada M. M. Vekaleti levazım daire riya
setine verme1eri. (610) (7807) 

EN' HOŞ VE TAZE MEYV ALA· 

RIN USARF..LERINDEN lSTUISAL 

EDiLMiŞ TABU nm MEYV A TU

ZUDUR. Emsalsiz bir fm harikası 

olduğunda.o tamnroen ta.ıdid edileblJ 

mest mümkün değildir. uazımsızlığı 

mide yaomaıanru. ekşlliklerlnl ve 

muannld inkıbazlan giderir. AğtL ko 

kusuou izale eder. Umumi hayatm 

lntizamsızhklannı en emin surett~ 

ıslah ve hısaııa hayat \'e canlılm 

bahseder. 

INGILIZ KANZUK EC1..ANESI 

BEl'OGLU • ISTA1'TJJUL 

..---ADEMi iKTIDAR--
ve BELGEVŞEKLIGi 1E KARŞI 

HORMOBIN 
Tabletleri. Her eczanede arayrnız 

TAN 

Yexıi 

Çocuk 
Bu çocuk ansiklopediıi, ilk defa lngilterede A 

inaanların yirmi asırda toplıyabildikleri malu

matı çocukların dahi anhyabileceği bir ha)e 

koymak fikrile vücude getirilmit bir eserdir. 

Bu eser daha nefredildiği zaman her taraftan 

vücude getirilmiştir. Çocuk kendi kendinin 

hocasıdır. Eğer çocuk etrafında iyi bir muhit 

bulursa kendi kendini daha iyi terbiye eder. 

itte Çocuk Ansiklopedisi ona bu muhiti hazır
lıyan bir eserdir. 

takdir edilmif ve derhal diğer memleketlerde 

de tercüme 'Veya ta,klidine tetebbüs edilmiftir. 
' Bugün lngilterede. Amerikada, ltalyada. 

Fransada, ayrı ayrı isimler altında bu eıer 

netrolunmuştur. Çocuk Anıiklopedisi, bütün 

Çocuk bu kitapta muhtaç olduğu her şeyi 

bulacaktır. Mektepte okuyan çocuklar için An

aiklopedi bir maliımat hazinesidir. Öğretmen. 

ı ler, mürebbiler ve ana, baba için ise kıymetli 
bir rehber vazifesini görecektir. 

dünya terbiye müteha11ıslarınca çocuklara ve

rilebilecek en mükemmel eıer olarak tanın

mıttır. Bu kıymetli eseri tertip ederken yazıcı

lar muayyen terbiye uaulleri takip etmitlerdir. 1 

Çocuğun kafasına vakti gelmeden bir çok ku-

l 
ru malOmat doldurmak fikrile değil, fakat on

lara derı haricinde inkitaflarını temin edecek 

bir memba tedarik ebnek endi,eıile bu kitap • 

Çocuk Ansiklopedisi, umumi malumatı nok

san olan büyükler i~in de iıtif ade edilebilecek 

zengin malumat ile doludur. Hulô.sa bu kitap

ta büyük, küçük herkes her teyi bulabilecektir. 

Fakat bilhassa çocuklarına iyi, temiz ve nezih 

bir fikri ve ahlaki terbiye vermek istiyen ba

balar için l>u eser bulunmaz bir hazinedir. 

iki Cildi de Çıkmıştır 
Yeni Çocuk Anslklopedisl iki ciltlik bir eserdir. Son çıkan 30 uncu cüzile eser 

ı tamam olmuıtur. Şimdiye kadar bu kıymetli eseri almamış olanlar iki cildini 

birden ldarehanemiıden tedarik edebilirler. Tam eserin mücellet fiyata 700 ku· 
ruitur. Elimizde mahdut miktarda takım vardır. Bir evin en büyük süsü ve kü· 

tüphanesi olacak olan bu esere sahip olmak istiyenler acele etmelidirler. 

TAN E'-71 

11 

Bu Suallerin 
Cevaplarını 

Bilir misiniz? 
Kola kumaşı niçin sertleştirir? 
Yürürkoo kollanınw niı;ln sal-

lanz 
Sünger kiiğıdı mürekkebi niçiıı 

emer? 
Tuz buzu niçin eritir! 
Hardal _niçin dilimizi ya.kar? 
Kalemucunun ortsına. niçin de-

lik yaparlar? • 
Niçin daima bliyiime)iz? 
Balık donmu5 hn.\'UZda nasıl ya 

şar? 

Kutuplarda bnlwıa.n lnsanlaT 
topaç gibi dönerler mi? 

Bir dağın yüksekliğini nasıl öl
çeriz? 

Otomatik telef on nasıl çahşrr? 
Ta\'uk yumur(ııJarmdan piliç 

cıkacağmı bilir mi? 
Tak t nasıl işler? 
Denizde nekadar su \'ar<!rr? 
iğne taşa sürtülünce neden lSJ· 

nır? 
Kablolarda bo7ulan yeri nasıl bu 

lurlnr? 
Hayvanlar da bizim gibi rüya 

görürler mi? 
Gün nereıle baslar? 
Bulutlar nasıl güne.sin ge~mesine 

mani olur'? 
Neşeli olcluğumnz :c.runa.n gözü-

müz niçin parlar'! 
Yeni Çocuk Ansiklopedisinde ço 

cuf;run sorabllece~ri bütün suallerin 
<'.ıel'aplnrı \'ardır. Bu ce\'aplar iza
hatlı resimlerle verilmiştir. Her bi· 
risinde çocuk aradığı sualin ceva
bını '>ula.bilir. 

................................ --........... . "' . ' . ; .. - '· ' . . : 

Maliye Yeki etinden: 
2257 numaralı kanunla verilen salahiyete istinaden yenile

rinin piyasaya çıkarılmıt olması itibariyle eski nikel yirmi 

bet kurutluklarla bronz on kuruşluklar 30/ 1 l / 937 akşamın-
dan sonra tedavül etmiyecektir. . 

İşbu paralar bu tarihe kadar bilumum malsandıklariyle ha

zine veznedarlığını yapan Merkez Bankası ve Ziraat Banka-

11 Şubelerine müracaatla mübadele ettirilmelidir. 

avramda Ya nız 

K Z LA Y GAZETESi 
Cıkacaktır 

im•• (Posta kutusu) 1255 Hormobin Galata İstanbul••• Bu nıüddetin inkızasından ıonra bu cins paralardan ellerin

de kalanlar 1/12/ 93J tarihine kadar ancak nıalsandıklarına 

ve Merkez Bankası Şubelerine tediyatta kullanabilirler. 

------·---------·---------- ··-
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 

1 - Malatyada şartname ve proje si mucibince yaptırılacak Başmüdür· 
lük binası inşaatı kapalı zarf usuuy le eksiltmeye konmuştur. 

Il - Keşif bedeli 34.040 lira 49 kuruş ve muvakkat teminatı 2553.04 

liradır, 

ili - Eksiltme 30-XI-937 tarihine rasthyan Sah gUnU 15 de Kaba· 
tasta levazım ve mübayaat şubesinde ki alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve projeler 170 kuruş bedel mukabilinde inhis:ırlar 
umum müdürlüğü inşaat Şubesiyle Ankara ve Malatya Başmüdürlükle· 
rindcn alınabilir. 

v - Eksiltmeye i~tirak edeceklerin Nafıa Vekaleti Müteahhıtlık "'·· 
elkns"Je diğer fennr evrak ve vesaiki Inhisarlar inşaat Şubesine ibraz e· 
derck münakasaya iştirak için ayrıca fenni ehliyet vesikası almaları IA.· 
zımdır. 

VI - MUhürlU teklff mektubunu kanuni ve!a.iki ve eksiltmeye [ştifak 
vesiknsiyle % 7.~ güvenme parasinı ihtiva edecek olan kapalı zarflar ek· 
eiltme gUnU en geç saat 14 de kadar yukarıda adı geçen Komisyon baş
kanlığına makbuz mukabilınde verilmiş olmahdtr. <B.) (77CI')) 

Sahıbı: Ahmet f<Jmln VAUIA~ Umumı Neşriyatı ldn.re Eden: S. SALll\1 
Gnzetecılik \'e Neşriyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN Matbaası 

' 

Keyfiyet halkın nazarı dikkatine arzolunur. "7876 -------- .. --~---~ 
lstanbul Jandarma Sa+.nalma Komisyonundan : 

Miktarı Cinsi 

18000 kilo Ambalaj çenberi 
30000 adet Ambalaj çemberi tokası 

Tahmin bedeli llk teminat 
Lira K. Lira K. 

3420.00 
117.00 

3537.00 265.28 
1 - Jandanna ihtiyacı için cin si, miktarı tahmin bedeli ve ilk te

minat miktarı yukarda yazılı iki ka lem ambalft.j malzemesi açık eksiltme 
ile satın alınacaktır. 
. 2 - Eksiltme 13. 12. 937 pazar tesi gUnU tıaat 15 te Gedikpaşadaki 
Jandarma ısatmalına komisyonu bin asında yapılacaktır. 

3 - Şartname ve nümuneleri hergün adı geçen komisyonda görü
lebilir. 

4 - Istcklilerin eksiltme gün ve saatinde ilk teminat mektup veya 
makbuzları ve 2490 sayılı kanunda yazılı vf!Sikalarile birlikte komisyona 
gelmeleri. (8035) · 

~ .. .- : ·' . .. ; ' . "' ;...... . . . . ~... . . ' . . .,_ 

Mutlaka Okuyunuz. 

Kuştüyü Fabrikasından: 
İstanbulda Çakmakçtlarda Ömer Bali oğlu J{uştilyü fabrikasında kı 

mevsiminin yakl~ması dolayısilc müşterilerinin sıcak, yumuşak ve 
her zaman rahat kuştüyti yatak, yastıkta yatmalan için fiatlannda 
mühim tenzilat yapmıştır. Mükemmel bir kuştüyü yastık yüzile be 
raber ( ı) liraya fazln miktarc'la alanlara tenzilat yapılır. Uzun ve so 
':·111{ lr•o """"ı .. ;,,~(>şilte ve yorganlar ve yastıklartrn•~ <rii?.Pl VP rııh"t 

uyku temin eder. Tel: 23027 

Nafıa Vekaletin den: 
10-1-938 Pazartesi günü saat l~ de 3200 lira muhammen bedelli 20 

ton Lama Demiri açık eksiltmeye konulmuştur. 
Muvakkat teminat 240 liradır. Bu işe aid sartname ve ekleri parasıı. 

olarak Vekalet Malzeme .Müdürlüğünden alınabilir. 
İsteklilerin 10-1-938 Pazartesi günü saat 15 de Komisyonda hazır 

bulunmaları lazımdır. (7886) 
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AN YAK KiMDE VAR? 

\ .. 

E LAK VE EYTAM BANKASI ı 

MERKEZi: ANKARA 

Şubeleri • lstanbul, lzmir, Bursa 

Yapllacak ve yapısına başlanmış meskenler için 

Vatandaşlara mümkün olan kolayhkla yardım eder. 

MEVCUT GA YRIMENKULLER 

KARŞILIGINDA IKRAZAT YAPAR 

Faiz senede % 9.1/ 2 dur. Ayrıca Komisyon almaz. 

Ekspertiz ücreti ( 1,000 ) liraya kadar 

istekler ı~m l 1 fazlası i~in 2 liradır. 

Gayr·me kur 1. oteği ve E fı.am ve tahvilat rehnf karş~l11ğında 

Banka muameleleri yapar. Vadeli ve Vadesiz mevduat ahr. (8031) 

• 

- Dik ve sarp çıkışlı Uludağına fırma-

nan acemi bir dağcının otele CJelir CJel· 

mez ellerine hohllyarak soracağı ilk sual 

budur. 

Halbuki tecrübeli bir dağcının hiç bir 

zaman böyle bir vaziyet karşısında kal-

masına imkCin yoktur. Çünkü o, çrkacağı , 

yer ne kadar dik ve uzun olursa olsun 

daima sırt çantasında Tabii Kanyak bu· 

lundurur. 

Tabii Kanyak yalnız Uludağında kulla-

ndmaz. O, rütubetli ve nemli yerlerde 

soğuk alCJınhğına karşı en iyi bir ted· 
birdir. 

i\. or• 
' ragbtt td• tY •. nkselr. e~tta ma a 

cuıa del"• y fıatları diger mar· 
t\ee· Afbl yaınıı u p\\\LCO' oun tabrika ratm'° p\\\LCO 
~ \ tatist'i~\ere g{)rt: betinde yt~se\ o\dutuna . bir tabr\UdaD 
oe\\\: s o/o ıo "'5 yani diıer bet ballgt 
;;...--- \alardat\ oOO O(l() tane 

bir senede ~· sat~ş yapma\ tadır. 
4 misli 'aı a \ ~arak 

tar rtin\d : ··nde ,,,sat o h \ı sa , d pnayıt t 
p\\\\.CO pa a al ·şçiyi ku\\amr. Ra yo Uı.en pt\\\.CO saa 

\) En pa\l ' ' d \ar işçi\ik 1eri\me\l.te ' 
o 52 ° o· un 

pat başına d W alan işçi \tu\\amr. \fl \adar p\\\\.C n 
baŞ\t\l Q,1 ~~t bir f\şden en büytik ~O:~.:\armda ya\)\\lt\\$ '1C 

2) f.O tamamen kendı 
aııeme 

nandıl' it\ • • \\t:UOS 
ku • . ci nevidendır. 1 nr\dye de, :;,:;:;;--
en bırın o unla bef&ber • ın\\\litn b\r 

u\l\\ . Uf\a01't1' 
moesseseteri kend• \ ~ 

d .... teratat ecıere ·-aktldır\ar. 
k\Sntln .... d {\atına p;un -

d bir ra yo 
nnı a\e\&. e ....--


