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r--------------------·-------~ Yoksul Çocuklar için 
Ankara, 4 (A.A.) - Çocuk esirgeme kurumu, yurt yok 

sul yavruları menfaatine her yıl 4 tıkkanunda vermekte 
olduğu balo için şimdiden hazırlıklara başlamıştır. Ku
rum, balonun fevkalade milkemmel ve eğlenceli olması 

için her türlü tertibatı almaktadır. 

uvazene ve 
r~~~-Kald 

Vergileri Buhran 
ırılıyor-~~~~ 

Buna Mukabil Kazanç 
Vergisinin Nisbeti Yükselecek 

• 1 Fakat Maaş Sahiplerinin 
Lehine Bir Fark Kalacak 

'.Ankara, 4 (Tan Muhabiri bildiriyor) - Atatürkün son 
nutkunda verilen yüksek direktiflerin tatbiki yolunda bütün 
Vekaletlerde faaliyetler devam , etmektedir. Bu nutukta: 

)er bu karan geri bıraktırmı,ıı. 
Atatürkün nutkundaki direktif üzerine Maliye V ekaJetin

·de ba.tlıyan tetkikler ilerlemif ve prensip itibarile muvaze
ne ve buhran vergilerinin kaldırılmasına karar veriJmittir. 
Açılacak boşluk büyük olduğu için bunun bir kısmı kazanç 
vergisine zam ıuretile kartılanacaktır. Gerek memurlara ve 
müstahdemlere ve gerek hususi müesseselerdeki maaf sahip 
lerine ait vergilerde kazanç vergisi bir tek nisbet teklinde ifa 
de olunacak ve bunun haricinde yalnız Tayyare vergisi ah-

"Hayvan vergisi ve buhran ve muvazene vergileri üzerinde 
tetkikler yapılarak bütçe muvazenesi esasını bozmıyacak su· 
rette tedricen tahfif çareleri dütünülmelidir,, denilmektedir. 

Muvazene ve buhran vergileri muvakkat tekillerde konul
mut vergiler olduğu için bunların ilk fırsatta kalkmasına hü
kumetçe daima ihtiyaç duyulmUf, fakat bütçeye ait düşünce-

Çabuk 
ve Kesin 
Adliye 

-o--ı,..--

·c Bugünkü Adliye usulle
rini en şiddetle tenkit eden 
~atandaş, Adliye Vekilimiz· 
dir. Çünkü noksanları hepi· 
mizden daha yakından gör· 

t .. r vec;~&f ın 5l'Cftl\'e;/l'ri 
en hararetli taraftarıdır. J 

~nkaradan, 

Bcışmuharririmizd en: 

A tatürkün son nutkunda, 
üzerinde en çok ehem· 

~İyetle durulan davalardan bi- ı 
:tı, hak ve emniyet davasıdır. 
Atatürk diyor ki: ''Bilindiği gi
bi, biz yurt emniyeti içinde f erl
i erin emniyetini de layık olduğu 
derecede gözönünde tutarız.,, 

Nutuk, Adliye mekanizmasının 
'l'Urkiyenin dinamik hayatına hiç 
fJa§lnadan uygun kalması lüzumunu 
ileri sürüyor ve sonra şu prensipi 
tekrar ediyor: "Emniyet ve hak ıişle
:tile nlakn.lı usullerde ve kanunlarda 
kolaylık, çabukluk, açıklık ve kesin
lik esas olmalıdır.,, 

Cürmü M~hut Kanunu bu prensi
I>in tatbiki yolunda aWan ilk adım-
dır. Bu kanun halkı çok memnun et
ln~tir. Çünkü adalet yolunda hal

kın en ziyade hasret çektiği §ey, ça
bukJ uktur. 

Bir, iki gün evvel son bayram· 
lar ve ziyaretler münasebeti

le Verilen milsamerelerden birinde 
Adliye Vekili Şükrü Saracoğlu ile 
karşı a tım. Ortalık henüz tenha 
~i. Bunu fırsat bilerek Adliye bah-
6 nı açtım. Niyetim, Adliyedeki ya
Vauiığı tenkit etmekti. Vekilin, mev
cut vazıyeti müdaf:ıa edecek yolda 
~-liller göstereceğini zannediyordum. 

ır de baktım ki Adliye Vekili, nok
sanıan tenkitte benden çok ileride ... 

1 
~a d ~i k : "Hukuk ve ceza iş· 
rın z e bır tek muhakeme usulU 

'nrd r. Mc ela çöl ortasında bir cina
Y t 1 nınlş. Ortada hiçbir delil ve 
c 1 re Yok... Adaleti yerine getir
lnt'k .. 

ıçın pek çok uğraşmak, her ipu· 
cunu n d . 
zı en ınceye tahlil etmek la-
l ~··· Ş hıtıer uzak ve dağınık ... Böy
u~ ır d Vo.da haksızlık etmemek için 
b : uzadıya uğraşmak, vakit kay
ın ek Ulruri bir şeydir. Muhake-

usulu, nazari olarak bu yolda en 
muşk· ı 

. u ve çetin b r davada hakkın 
zayı olmaması esasına göre kurul-
ınw tur A'·-•u . • ruu k şu kı mahkeme he-

(Arkası 10 oocuda) 

Meclise Veriıen Laqihaiar 

Maaşlar için Yeni 
Eir Barem Hazırlandı 

inhisar Memurları, Pasaport 
Harcı, Hava Hücumuna Karşı 

Tedbir için de Proieler Yaplldı 

Millet Mecliıinin bu devredeki ük içtimaından bir görünüf 

Ankara, 4 (TAN Muhabirinden)- Devlet memurları maaşlarının tev-
Millet Meclisinde, bu devrede müza- hidine dair olan kanunun bazı mad
kere edilmek üzere birçok kanun la- delerini değiştirmek maksadiyle ha
yihaları vardır. Bunları sıra ile bildi. zırlanan projeye göre, hakimler. rnu
riyorum: • (Arkası 10 uncuda) 

Museviler için bir teklif 

Yeniden Yahudi 
Gelmemesi istenildi 

Takrir •alıibi B. Sabri 

Manisa mebusu ve eski Ziraat 
Vekili Sabri Toprak tarafından Mil
let Meclisine bir kanun projesi tek
lif olunmuştur. B. Sabri Toprak, bu 
teklifilc, Türkiyeye hariçten gelecek 
gayri Türk unsurlar hakkında ted· 
b~r alınmasını lüzumlu görmekte ve 
bilhassa m usevileri istihdaf ederek, 
memlekete mıısevi muhacir kabul e· 
dilmem sini istemektedir. 

B. Sabri Toprak, teklifinin esba
bı mucibesinde yahudiler hakkında 
muhtelif memleketlerde alman ted· 
birleri saydıktan sonra lisan mesele
sine temas etmekte ve Türk vatan
daşı musevilerin kendilerini, Türk· 
lerden daha yüksek görmek gibi bir 
zehaba kapıldıkları kanaatini öne 
slirmektedir. 

Elyevm meclis hariciye encüme
ı ninde bulunan bu kanun teklifinin 

(Arkası 10 uncuda) 

TUR KiYE 
AMERiKA 
Ti CAR ETi 

-o-

Ticaret Görüşmesi 
Yakında Baıllyor 

A"' ı,.,.,.... 4. lT A,.lo.T Muh .. hirintieıı )
'Karşılıklı prensiplere dayanan bir tJ
caret muahedesi müzakeresi iıak!cm
da hükfımetimizle Birleşik Amerıka, 
prensip anla.:ımasına varmışlar ve bu 
anlaşma Vaşingtonda ilan edil:m'=tir 
Anlaşmnnm mühim bir manası var 

dır ki şudur: 

Amerika Cümburbaşkanı B aoose 
velt ~rt~y~ iyi komşuluk siyaseti rli
ye bır fikır atmıştır. Maksat, ticare-

(Arkası 10 unruda) 

----..-<>----
i ngiltere ile 
Franco 
Anlaşması 

Meşru lıpanyanın 
Başvekili 8. Negrin 
[Yazı ı ü~üncü sa~ fada ] 

Almanyada Üç Kişi 

idam Ed~ldi 
Bertin, 4 (A.A.) - Bu sabah Ber

linde, vatani hiyanet ve devletin em
niyetine karşı komplo cüri.imlerinden 
dolayn 3 kişi idam edilmiştir. 
İdam edilen eşhas, Almanya aley

hinde casusluğa kıyam etmiş olan 
Peter Sousen ile gıcyri kanuni bir te
şekkülü yeniden vücuda getirmeğe tc 
şebbüs etmiş oldıuklarmdan idama 
mahküm edilmiş olan Adolf Ramote 
ve Robert Stamm'dır. 

nacaktır. Kabul edilecek yeni sistem hakkında bütçe muva· 
zenesi bakımından tetkikler devam etmektedir. Her halde 
maa.t sahiplerinin lehine hissedilir bir fark husule gelmesi Ü· 

mit edilebilir. Bu fark, ma.a.t sahiplerinin istihlak seviyesini 
yükselteceği için kısmen vasıtasız vergiler feklinde hazineye 
gelecektir. Bina vergilerile müteahhitlerden alınan kazanç 
vergisi ve müesseselerin kazanç vergisi hakkında da tek ver
gi prensipi tatbik edilecek ve nisbetler bütçe muvazenesi ba.-J 
kımmdan teıhit olunacaktır. 

"Dokuzfar,, dan ilk Netice : 

iki Tarafa Uzlaşma 
Teklif Edilecek 

Bir Habere Göre, Faşizme Karşı 
Demokratlar Birliği Kurulacak 

Brüksel, 4 (TAN) - Dokuzlar kon 
feransı, Japonyanm konferansa da 
vet hr 1roıdald notasına cevap veril 
mek L ere bir tali komite teşkiline 
karar vermiştir. DUnkü celsede Po~ 
tekiz murahhası, hükumetinin her uz 
laşma teşebbüsüne iştirak edeceğini 

bildirmiştir. Diln Amerika, Fransa ve 
İngiltere ülkeleri arasında yapılan 

görüşmeler, Uzak Şark ile en fazla a
la.kadar olan devletlere inhisar etmiş, 
ve bu müzakerelerde Japonya ncztlin 
de yapılacak yeni teşebbüsler mev -
zuıu bahsolmuştur. 

Bu sabah Fransa Hariciye Nazırı 
B. Delbos, Sovyet Hariciye komiseri 
Litvinof ile görüşmüş ve daha sonra 
Eden Norınan Davis ve diğer murah 
hasların iştirakile bir konuşma yapıl 
mıştır. Bu konuşma hususi mahiyette 
idi. 

Tokyo matbuatı Brüksel konferansı 
(Arkası 10 uncuda) 

Brük•elde Fran•ayı temsil "' 
eden B. Delbo• 

Dersim Şakilerinin Muhakemeleri 

Seyit Rıza ve Avenesine 
idam Cezası istenildi 

Tunceli şakileri mahkeme huzurunda 

Elaziz, 4 (Tan muhabirinden) -
Tunceli isyanı suçlularının muhakeme 
terine bugün de devam edildi. Mahut 
Seyit Rıza ve suç ortakları yine mah 
kemenin karşısına çıktılar. 

Bugünkü celsede iddia makamı id
diasını okuyarak, suçlulardan bir kıs
mının Türk ceza kanununun 149 un
cu madesinin ikici fıkrasına göre cc-

(TAN muhabirinin fotoğrafı) 
zalandırılmnsını, bir kısmının da yine 
ayni maddenin üçlincü fıkrasına gore 
cezalandırılmalarını istedi. 

Neticede muhakeme, mUdafarı için 
Cumartesiye kaldı. lkincı fıkraya go· 
re cezalan istenilenler arasında er
gerde Şeyh Rıza ile oğlu ve avene! ri 
bulunmaktadır. Bunlar hakkında ı~t 
nilen ceza idamdır. 
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Vapur sıkıntısı nereden doğuyor? Tara ADeğeri 
Mevs·m· Hususiyetleri B 

Her Zaman Gözönünde 
Tutulmalıdır! 

Buhranlı Vaziyetin Tekerrür Etmemesi İçin 

Seferlerin Daha İyi Tanzimine İhtiyaç Var 

I• hracat mevsimi dolayısile, nakliyatın normal zamanla::-a 
nisbetle birkaç misli arttığı bugünlerde vapur ihtiyacı 

ıtiddetle hissediliyor. Evvelce de yazdığımız ~ibi, Denizyolları 
İdaresinin elinde bulunan vasıtalar, deniz hatlarında son ay
larda bariz bir inkişaf kaydeden iş hacmini karşılamaktan çok 
uzak bir miktardadır. 
Vapur azlığına, muntazam bir sev r 

rüs~fe~ programı tatbik edilemeyi~i 
de ınzımam edince, iskelelerde mal
ları biriken tüccarlarm şikayetleti 
artmıştır. Nitekim Mersin hattından 
gelen Anafarta vapuru ara iskeleler
den topladığ! ihracat eşyasının faıla 
lığı yüzünden Izmirden hiç mal ala
madan 1stanbula hareket etmiştir ve 
bu hal İzmir tüccarlarının haklı şika 
yetlerine yol açmıştır. 

y aptığrmız tahkikata göre, bil-
hassa, İstanbul - Mersin hat 

tında göze çarpan vapur buhranında 
en büyük, amil, denizyolları işletme -
sinin bu hattın ihtiyacını ve nakliya
tın mütekasif olduğu zamanları gözö 
nüne alarak bu iskelelerdeki mal13.rı 
almıya elverişli vapurlar tahsis etme
mesidir. İzmir, Antaya, Mersin oföi 
büyük limanların ve diğer aralrk

0 

ve 
işlek iskelelerin ihraç mevsimi olan 
bu aylarda, bu hatta Çanakkale, Kon 
ya, Anafartn gibi ktiçük vapurlar gön 
derilmiştir. Bu vapurlar biriken '1şya 
ları tamamen alamayınca şikayetler 
yükselmiş ve idare iş işten geçtikten 
sonra tedbir almıya, Mersin hattına 
Dumlupınar, !nönU. Sadıkzade, Erzu 
rum gibi büyiik vapurları kaldırmıya 
karar vermiştir. 

Denizyollan işletmesinin bilhassa 
Çanakkale ve Konya gibi küçük va
purların Mersin hattı için elverişli 
olınad.rğını kestirmekte gecikmiş ol
ması tüccarların haklı ş'.kayetlerine 
sebebiyet veren hadiseleri doğurmuş 
tur. E~de fazla vapur olmayışı, şüphe 
yok .kt, bugünkü ciddi vaziyet önün
de ~ır mazeret teşkil edemez. Çiinkü, 
Denızyolları idaresi, Mersin iskelele -
rindeki nazik vaziyet karşısında ni
hayet en tabii çareye, fakat biraz geç 
0 !arak baş vurmuş ve daha ziyade 
şılep olan Dumlupınar, lnönU ve Sa
dıkzade vapurlarını bu hatta koya . 
rak buhranı önlemek istemiştir. 

Son hafta bu iskelelerdeki mallann 
kaldrnlamayışındn, Konya, Anafar -
ta gibi küçük vapurların seferde bi
!'ibirlerini takip ctmeler!nin de tesi 
ri omluştur. Şimdi İnönü ve ~-=tdıkza 
de vapurlnrr burnl:ırdn.ki eşyaları <>]. 

mak Uzcre yolda bulunuyorlar. Dün 
de Dumlupınar vapuru hareket etmiş 
tir. Arada Erzurıum vapuru dı:ı bıı hnt 
ta kaldırılarak mevcut sıkmtının iza
lesine çal~ilacaktır. 

T liccar ve nakliyat çrlarm bu gi
bi sikayct ve iddiaları kın-şı

sında Denizyollan işletmesi erkanı 
ne düşünüyor? İdarenin noktai naza
rını şöylece hülfı.sa etmek mümklin· 
diir. 

- Elimizdeki vasıtalar azdır ve 
eskidir. Gittikçe artan deniz nakliv~t 
ihtiyacını daha bir müddet bunl;rla 
karşılamıya mecburuz. Vapurlar altı 
avda bir havuzlanıyor. O zaman Mer 
ııin hattına küçük vapurlar gidiyor. 
Bu vapurlar bütün eşyayı alamıyor. 
Mesele, vapur a7.hğından ileri geli -
yor. Bugünkü ihtiyacı bertaraf et . 
mek için vapur kiralamak mevzuu 
bahsolamaz. ÇUnkU memlekette boş 
''e işsiz şilep yoktur. Hilk(ımet hc.riç 
ten eski vapur alınmasını me.netmiş
tir. Mersin hattına büyük vapurları 
kaldırarak oradaki b;lti.in malları al
dırıyoruz. Buntinn ~onra da bir buh 
ran mevzuubahis değUdir.' 

Fa1cat, tüccarların da kabahati var 
dır. M.allarını valtlinde hazırlamı

yorlar. Mesela, geçen paznrtesi İzmir 
den kalkan İzmir vapuru buradaki 
'bütUn malları alabilirdi. Halbuki ba
zı tilccarlar daha sonra mal hazırla
dılar ve · Çarşamba günü Mersin hat
tından yüklü gelen Anafarta vapuru
na yük vermek istediler. Şurada bu
rada toplanan üç beş parça mal için 
de vapur kal~ırmak bittabi iktısadi 
bir ıiş olmaz.,, 

B u nokta:i nazarı !da kaydettik
ten sonra diyeceğiz ki: va

sıta noksanlığı bir hakikattir. Fakat, 
bugünkü buhranlı vaziyeti önlemek 
ve tekerrürüne meydan bırakmamak 
için seferlerin daha iyi tanzimhıe, 

hatlara mevsimine göre ve ihtiyar,la 
ra uygun vapur konulmasına kati lü
zum ve zaruret vardır. 

Belediye itiraz 
Dinlem'qor 

Belediye, cami, şadırvan ve kilise
lerle resmi daire ve binalara giden 
bütün kırkçeşme sularını, hiç bir iti
raz kabul etmiyerek bu ay içinde bir 
giin behemehal kesmiye karar vermis .., 
tir. 

Sular şehrin her tarafrnda ayni 
günde ayni saatte kesilecektir. Bu _ 
nun ne glin kesileceği belediyece giz
li tutulmaktadır. 

---o-

Ocak Kongrelerine 

Bugün Başlanıyor 
Halk Partisi ocak kongrelerine bu

gün başlanacak, bu ayın otuzunda 
bitecektir. 

Birincikanunun onunda baş.hyacak 
olan nahiye kongrelerinin de günleri 
tespit edilmektedir. Bu arada Beşik
taş merkez 14 Kanunda, Samatya 17, 
Şehremini 11. Karagümrük 24, Has
köy 12, Istiklal 15, Galata 18, Kasım 
pa~a 19, Şişli 23, Pendik 18, K~er
burgaz 12, Rami 19, Beylerbeyi 18 ve 
Kartalın Samandıra nş.hiyesi 11 de 
toplanacaktır. 

Göztepe Parti ocak kongresi, bu a
yın yedinci günü saat dokuzda Göz
tepe Parti Merkezinde yapılacaktır. 
Ayni gün Kadıköy semtindeki bütün 
ocaklarda da kongreler toplanacak
tır. 

Yeni Çocuk Ansiklopedisi 

146 Cilt ~ Cüz 296 ı 

30 kupona m~~fı~~U ı~~ ~u~~n~ mukabil bir 
cilt (300) kuruştur. cUz 7% kuruştur. 

nmıyan 

Camiler 
-o-

Mevcudun Bir Kısmı 

Muhafaza Ediliyor 
Müzeler umum müdürlüğü, tarihi 

ve mimari kıymeti bulunmıyan cami
leri yeniden tesbit ederek hazrrladığı 
listeyi evkaf müdürlüğüne bildirmiş- 1 
tir. lki sene evvel de şehrimizdeki ca
miler bu şekilde bir tasnife tabi tutul 
muş ve o zaman 750 camiden 500 
ünün muhafazası kararlaştırılmıştı. 
Müzeler idaresi, bu seferki tetkikleri 
neticesinde bu 500 den çoğunun elden 
çıkarılmaması lüzumunu tespit etmiş 
tir. 

Bu karar, evkaf idaresini müşkül 
vaziyette bırakmıştır. Çünkü, listede 
kalan camilerden mühim bir klsmı es
ki ,harap ve esaslı tamire muhtaçtır. 
Halbuki, büyük değeri bulunan cami
lerimizin tamiıi işlerine harcanacak 
para, bütçeden gi.içlükle ayrılabilmek 
tedir. Evkaf idaresi, bu vaziyette, işe 
yaramıyan camileri satarak temin e
deceği varidatı diğerlerine harcamak 
kararını tatbik edemiyecektir. 

Bunun üzerinedir ki, kor\ınmas1 
icap eden kadro harici camiler için 
bazı tedbirler almmış, meşrutası o
lanların içindekiler, olm1yanların da 
birer bekçi vasıtası ile muhafazası te 
min edilmiştir. 

Büyük camilerin etrafında 
meydanlar açılacak 

Diğer taraftan, şehircilik mütehas
sısı Prost, bütün büyük camilerin et 
rafında yüzer metrelik meydanlar a
çılmasını muvafık görmüstür. Bu ca
miler, tarh ve tanzim edilecek mey -
danhklar arasında muazzam birer a
bide halinde muhafaza edilecektir. B~ 
lediye imar müdürlüğü, bu gibi cami 
lerin listesini hazırlamaktadır. Bu 
bittikten sonra da istimlak edilecek 
binalar ayrılacaktır. 

Evkaf idaresi, bu sene bütçesinden 
bircok f'a.miJP.ri" t!lmiri_ne ıtirişmiştir. 
Bu arada Süleymaniyenin sütun baş 
Jarı, Edirnekapıdaki Mihrimah, Azap 
kapıda Sokullu, Çarşambada Mehmet 
Ağa. Beşlktaşta Sjnan ve Eyüp ca
mileri vardır. Çcmberlitaştaki Atik
ali camii de A~a camii tarzında esaslı 
bir t amire tabi tutulmuştur ki, bu 
tamirat yakında tamamlanacah'i.ır. 

0-

Saat Kulesini Soyanlar 
Evvelki gece Tophanede Denizyol

ları idaresine ait bulunan saat kule
sinin üçüncü katından birçok eşya ça 
lınmıştır. Zabıta, araştırmaları neti
cesinde Kndri, Salih ve Yaşar ismin
de üç kişiyi bu suçtan yakalıyarak 

adliyeye vermiştir. 

Bayramda Yevmiye 
~ Vermiyen iş Yerleri 

Tesbit Edildi 
İstanbul iş ·bürosu, Cümhuriyet bay 

ramında işçilerine tam yevmiye ver
miyen iş yerlerini tespit etmiştir. Bun 
lar, bir iki gün içinde adliyeye verile
cekler ve haklarında kanuni takibata 
başlanac~ı<tır. 

Yük Arabalarının Üzeri 
Örtülü Olacak 

Bütüh yük arabalarında yük var
ken arabacının binmesi yasak edil
miştir. Ayni zamanda bu arabaların 
Üzerleri muşamba ile örtülecektir. Ge 
lerek ay başmdan itibaren bu karar 
tatbik edilec.:cktir. 

---o~--

AsfaltCadde 
İçin İlk Adım 
Şehrimizde asfalt yol inşaatına an

cak Nisanın on beşinde başlanacak

tır. Çünkü o zamana kadar asfalt ya
pılacak caddelerdeki telefon, elektrik 
ve gaz tesisatı bu caddelerin yaya kal 
dtrımlarmdan birinin altına alınacak
tır. Bu maksatla belecllye, telefon ida 
resi ve elektrik, hava gazi şirketleri
le temasa geçmiştir. Eminönü meyda 
rundan geçen telefon şebekesi de mey 
danın müstakbel vaziyetine göre de
ğiştirilecektir. 

Dünkü Facia 

Bir hamal, iki Kamyon 
Altında Kalarak Feci 
Şekilde Can Verdi 

Kazadan sonra vaka yerinde keşil yapılıyor 
Dün öğle üzeri Fındıklıda çok feci riyle tekrar yere yuvarlanmış, ve 

bir kaza olmuş, bir hamal, evvela bir muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. 
kamyonun, sonra da bir otomobilin 
altında kalarak can vermiştir. Bir Bu seler Je bir baıka 
muharririmizin vaka yerinde yaptığl otomobil 
tahkikata göre, bu facianm tafsilatı Fakat, maalesef kaza bu kadarla 
şöyledir: 

Fndıklıda bir odun deposu -
na ait şoför Mustafanm idaresin -
deki bir kamyon, bir müşteriye odun 
götürdükten sonra saat 11 i 45 gec;e 
Fındıklıya dönmüş ve caddede bulu
nan deponun önünde durmuştur. Ha
lil Paşa hanında yatıp kalkan ve bu 
civardaki depolarda hamallık eden Iz 
mirli Salih oğlu Emin de kamyonla 
beraber gelmiştir. Emin, araba durur 
durmaz kamyonun .tramvay yolunda 
ki cephesinden caddeye atlamak iste
miş, fakat, muvazenesini kaybederek 
yere yuvarlanmıştır. Tam ayağa kal
kacağı bir sırada, inhisarlar idaresine 
ait bulunan ve şoför Ihsanm kullan
dığı 299 numaralı kamyon kendisine 
çarpmı:;jı.ır . .l!imıu, "u ;:).., ....... ,.... .......... .. v-· 

·çarşambada 
Yeni Kurulacak 

• 

Çoc~.k. B~hçesi 
Şehir Meclısı dün Necıp Serdengeç 

tinin Ba,şkanlığında toplanmış, yeni 
afişa.j talimatnamesinin tetkikini mül 
kiye encümenine bırakmJştır. Fatih
te Çarşamba caddesinde Koğac1dede 
camü arsasında bir çocuk bahçesi ya 
pılması için bu arsanın evkaftan alı
narak yerine belediyeye ait ayni kıy
mette bir arsanın evkafa verilmesi 
kararlaştmlmıştır. 

Bostancıda yeni açılan sokaklara 
konan isimler kabul edilmiş, Pazarte 
siye toplanılmak üzere celseye niha
yet verilmiştir. 

o----
Afgan Parlamentosu Reisi 

Uç gündenberi şehrimizde bu~un-
makta olan dost ve kardeş Afganista 
nm Parlamento Reisi B. Abdülfi.hat 
bu akşam trenle Ankaraya gidecek-

tir. 
B. Abdülahat, Ankarada hüklıme-

tinıizin misafiri olarak üç gün kala
caktır. 

----0-

Letonya Ticaret Heyeti 
Ankaraya Gitti 

savuşturulrnamıştzr. Zavallı adam, yi 
ne toparlanıp ayağa kalkacağı sırada 
inhisarlar kamyonunun arkasından 
gelen ve yolun boş kalan tarafından 
geçen Ali oğlu Mustafanm idaresin
deki 3032 numaralı otomobilin altına 
düşmüş ve çok feci bir şekilde ezile· 
rek ölmüştür. 

Zavallının hurdahaş olan cesedi, sa 
at ikiye kadar orada kalmıştır. Tah· 
kikata müddeiumumi muavinlerinden 
Sabri el koymuş ve tabibi adil Enver 
Karan da cesedi muayene ederek gö
mülmesine izin vermiştir. 

Kamyonun ve otomobilin şoförlerl 
nezaret altına alınmışlardır. Dün, ka
za yerinde bir keşif yapılmıştır. Tah-

İki Liman İçin 
Yeni inşaat 

Proieleri Hazır 
Istanbul ve Trabzon limanları için, 

fen heyetleri tarafından hazll'lanmış 
olan tesis ve inşaiye projeleri Anka
raya gönderilmiştir. Bu projelerin Ve 
kiı.letçe tasvibinden sonra uınllll'.li faş.
liyete başlanacaktır. Liman işletm.e 
müdürü Raufi, yakında Trabzona gı
derek, bu limanda yapılac~k ıslahat 
ve inşaat etrafında direktifler ver:
cek, yeni teşkilat ve kadronun tatbı
kine n P,aret edecektir. 

Istanbul limanında iş hacmı son 
zamanlarda çok artmıştır. Bu yüzden 
limanda bir vesait buhranı başlamış
tır. Liman işletme idaresi, bu hale 
süratle çare bularak kırk mavna da
ha tedarikine girişmiştir. Bu mavna
lar servise verilince sıkıntı kalnuya-

caktır. __ _,.,_v-ı---

Aksarayda ~ir ~aza 
Şoför Hüseyinin ıdaresmdeki 32 

numaralı otobüs, Çekmeceye gider
ken Aksarayda Emin isminde birine 
çarpmıştır. Ağır surette yaralanan 
Emin, tedavi altına alınmıştır. 

--o-ı---

Kuyruklu Yıldız . Değil 
E';velki gece Bursada bır kuyruklu 

yıldız görüldüğüne dair. şehrim.ize ba 
zı haberler gclmietir. Rasathaneden 
aldığımız malumata göre, görülen 
kuyruklu yıldız değil, şehap yağmu-
rudur. 

Kasadan 
Çalınan 
Paralar 

Şirketin Hesapları 

Tetkik EClilecek 
Müddeiumumilik, bir ecnebi şirket 

kasasından 40 bin liraya yakın para 
alarak memleketine kaçtığı iddia ecli 
len Çekoslovakyalı Karı Satzer nak
kındaki tahkikata devam ediyor. Bu 
işe memur edilen birinci sulh ceza ha 
kimi, şirketin kasa defterleri üzerin
de tetkikler yapmak üzere bir ehlivu
kuf tayin etmiştir. Verilecek rapora 
göre, lüzum görillürse suçlunun Çe
kosovalkyadan getirtilmesi, Adliye 
Vekaleti va.sıtasile istenecektir. 

Bu hadisenin dün öğrendiğimiz ye .. 
ni tafsilatı şudur: 
Adı geçen !stern Karpet şirketinin 

merkezi Londradadır. Biri İzmirde ol 
mak üzere memleketimizde iki şubesi 
vardır. Halı ticareti ile meşguldür. 

Karı Satzer, uzun senelerdenberlı 

~irketin müdür muavinliğini yapını~ ... 
tır. İki senedenberi de müdürlük vazi 
fesini görmektedir. 

Son zamanlarda, şirket mıuamele " 
!erinin tetkiki için Londradaki ..ne!"-4 
kezden buraya hesap mütehassısları 
ile bir de müfettiş gönderilmiştir. 

Bunlar, hesapları kontrole başladık" 
tarı zaman birçok usulsüz muamele ... 
lelerle karşılaşmışlar, şüpheli senetleıı 
sarf yeri belli olmıyan bir sürü ev .. 
rak bulmuşlardır. Karl Satzer, kendi 
sinden izahat istenilince birtakım ka. 
çamaklı cevaplar vermiştir. Nihayet,, 
on beş gün kadar evvel de şirkete gel 
memiye başlamıştır. 

Kari Satzer, Taksimde Topçular, 
caddesinde Genç apartımanında otur ... 
duğu için \Ou sefer oradan araştmı • 
mış, fakat, birkaç gün evvel apartr .. 
mandan ayrıldlğı öğrenilmiştir. Ya .. 
pılan tahkikat, müdUriln Ardial va .. 
purile ve ailesile birlikte Köstenceye 
ora.dan da. Çekoslovakya.ya gittiğini 
göstermiştir. 
Karı Satzer'in açık verdiği miktar, , 

ı."\nii., .1rt1H:k~1,..,.~_1 .. hom n!'_jjın;r. Ya .. puan, tetKl uer ounu meyuaıra: ~ ....... 
racaktır. ' 

Denize Yuvarlandı 
Akay idaresinin Göztepe vapuru, 

dün öğle üzeri Haydarpaşadan Köp• 
rilye gelirken Nuruosınaniyede otu .. 
ran Marsel isminde bir kadın muva-ı 
zenesini kaybederek denize yuvarlan .. 
mıştır. Salih ve :MevlUt isminde iki 
tayf anm idaresindeki bir sandal der• 
hal oraya yetişerek kadını kurtarmıı 
larclır. Fakat, bütün uğraşmalara rağ 
men kendine gemeldiği için Hase-ı 
ki hastanesine kaldırılmış, tedavi al· 
tına alınmJştır. 

B elediye iııtimlfilt komisyonu Iağvedil"" 
miş, işleri belediye istimltk müdiir ... 

lüğüne devredilmi~tir. 

' . 
i stanbul maarif müdürlüğü bina.ııJoı 

asri bir ıekilde ve yeni baştan tam.it 
edilecektir. 

• • 
İ rta tedrisat umum müdürü, dün u .. 

şağa giden rasathane müdürü F .. 
tin, oradan Mersine geçmiştir. 

• 
K analizasyon d.nıyan semtlerdeki bo• 

zuk ve trkah lağımlar koku yaptıp 
için belediyece temizlenecektir. 

• 
B elediye, tarihi bir kıymeti bulun.aıi 

Rüstem Paşa camiinin altındaki bü .. 
tün dükkanları istimlake karar vermiştir. 

• 
O rta tedrisat umum müdürü, dün Us.o 

küdar cihetindeki mektepleri gez .. 
miş, tetkik~r yapmrştrr. 

Letonya ile aramızdaki ticaret i~
lerini tanzim etmek üzere şehrimize 
bir ticaret heyeti gelmiştir. Heyet a
zaları, dün akşam Ankaraya hareket 
etmişlerdir. Letonya heyeti, orada 
bir hafta kadar kalacaktır. Dönüşte 
buradaki tacirlerimiz ve diğer alaka
darlarla temaslar yapılacaktır. 

Gümrükte Teftişler 
Istanbul Gümrükleri Başmüdürü 

Mustafa Nuri, iki gündenberi güm
rük idarelerini ve ambarlarını teftiş 

etmektedir. Başmüdür, dün de birkaç 
ambarı teftiş etmiş, memurların ça
Jışmalarile yakından alakadar olmuş
tur. 

lTAkVii!\tltHAVA] 

--o
Yapı Yapu:tlar 
Cemiyetinde 

Yapı yapıcılar cemiyetinde yeni 
idare heyeti seçimi dün yapılmıştır. 

Yeni heyete Ali Eşref, Sadettin, Sıt
kı ve Ragıp Elmas seçilmişlerdir. 

Y ıırtta Bugünkü Hava 

Yeşilköy meteoroloji istas7onundan a
Jrnan maHimata göre, bugiin yurdumuzda 
havanın, Trakya, Kocaeli, Eğe, Orta Ana
dolu ve Karadeniz kryılarında çok bulutlu 
ve :ıaman zaman yağışlı, diğer mıntaka

larda kısmen bulutlu geçmesi ve rüıglrla
rm umumiyetle cen\ıp istikametinden orta 
kuvvette etmesi muhtemeldir. 

DUNKU HAVA 
. Dün hava öğleye kadar kııımen bulutlu 

ve öğleden sonra serpintili geçmiş, rüzgar 
saat 14 de kadar şarki istikametten saniye-

L
:'"Tkindteşrhi"'"i9J'ı' 

CUMA 
nmnı.-ııııuıı•ıuııcıı:~·-aı 

_ _.. ................... 11~-··ıtım:ı:ıt•dılllı DUllll tdllllla 

11 inci ay 

Ramazan: 1 
Arabi 1356 

Gün: 30 

Güneş: 6.35- Oğle: 
!kindi: 14,44 - Akşamı 
Yatsı : 18,36-Imsik: 

Hızır; 183 
llkteşrin: 23 
Ruıni 1353 

11,59 
1702 
4,54 

de 2 metre süratle, öğleden sonra da şi
malden saniyede bir metre süratle esmiştir. 
Barometre 759,l milimetre, hararet en çok 
20,3, en az 12.1 santigrat olarak kaydedil• 
miştir. 
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Ramaza 

Franco ngiltere ~ 
Anl asmasznzn 

lngiliz 

Filosundan 

Bir gem:nin 

lç"nde 

inrler Birçok Eh! Yeti~tirene ~ol< şükür. Bugfuı 
Ramazan. Sofular111 se\'ap kazaıtımak 
\'e "lı.'lılluk etmek,, zevkine olan hür
metimiz berdevam oln.tlursun, ben 
Ramazanııı bizim cemiyetteki tesir
lerinden, oruçlu oruçsuz halk üzerin
de yaptığı itiyat değişiklllderindon 

bahsctnıc)i pel• e\'erim . 

Akisleri' l\Es._i Aldll r 
• 

• • 
1 G zeteleri 
e e u~ 

llarp Cephesine Gelince: Yeniden 
15 Ölü, 269 Yarafl Var 

Londra 4 (TAN ı - İngiltere hükumetinin g~ 
' ·ha s etmesı neral Franko nezdinde konsolosluk ı a 

hakkındaki kararını mevzuu bahseden gazeteler, bu 
~birfo gerek hukuki, gerek fiili bak~~a~ Frcınko 
hUkCımetini tanımayı tazammun etmcdıgını . anlat
llıakta, fakat İngilterenin bu işte önayak olma:ını? 
bir kıymeti haiz olduğunu yazmaktadırlar. ÇunkU 
t:ılr 1n . . bö' 1 bir harekette bu-çok devletler gılterenın Y e 
lunmasmı bekliyorlardı. al f eli 

1 

1 

İşçi gazeteleri bu karara şiddetle ınuh e et e • 
Yor. Deyli Heralda göre, bu tedbirden mP~tsat. Fran 
koyu kazandırmaktır. Çünkü Albo dükası Frankonun 
tnuvaffakıyeti takdirinde, Ispanyol faşist ~ırkasını.~, 
kralcılarm büyük nüfuz kazanacağını İngiltere hu
kfımetine bildirmiştir. 

Harp haberleri 
Cümhurlyet hUkümeti taraftarı birçok. Ispanyo. 

lun Alg• ,zirastan kaçmalarına yardım su çile 80 PO· 
lis Algaz.ira.sta tevkif olunmuştur. 

Yeni ölüler 
Lerida'nın asi tayyareler tarafından bombardı

tnanı neticesinde 15 kişi ölmüş ve 269 kişi yaralan-
blı.ştır. 

,\ 1 Fakat, Şa g ay 
ı İhata E il" or 
1 

1 Nevyork, 4 (TAN) - Uzak Şark harbine 
dair alınan en son haberlere göre, Çin kıtaları 
Japonların Sucov nehrini geçmek için yaptık
ları teşebbüsü akamete uğratmışlardır. Japon 
takviye kıtaları Liuho - lmtien cephesinde 
faaliyet göstermektedirler. Nankin haberlerine 
göre, Japonlar zehirli gaz kullanıyorlar. Çin
liler hav; 'arın tebeddülü yüzünden mukabil 
taarruza geçmiıtler ve birçok Japon esir al
mı~lardır. Japonların Suçov'u geçmek ıçın 
vuku bulan müteaddit teşebbüsleri boşa git
mişt:r. 

Japon kaynaklarına g"c>re Şanghayın ihatası ha· 
rcketi mütemadiyen ilerlemektedir. Gaye, Şnnghay 
ile Nnnkin arasmdakd miinakaleleri kesmek~r. 

Çin kıtaları 
Şimali Çinde Japonlar Şansi eyaleti merkezi Tai

yııana ilerlediklerini ve bu şehirden 50 kilometre 
mesafede bulunduklarını bildiriyorlar. Anlaşılan bu 
şehrin sukutu üzerine Çin müdafaa hattı Şingşin 
civarında teessüs edecektir. Çin takviye kıt.alan, 
Pekin - Hankov demiryolu boyunca iltisak hattına 

1 

doğru yüriimektedir. Fakat Tn.iyuanm kurtulamı· 
yacağı anlaşılıyor. 

Şimdi değil anuna esl .. iden Rama
zan TürJdere gece hnyntı yaşatırdı. 

Şimdi, Ramazan olmadan da lnııııu 
:ra§ıyabiliyoruz. Vakit geçirme yerle
ri şimdi Rama:ronda ''e Ramazan dı
şmcla ayni ahenkle devanı ediyor. Bu 
yüzden çah5ma hayatında da bir de
ği.5iklik olur ve Rama?.nn ayında hü
kumet hayatına bir atalet 9i)l•erdi. 
Dairelere öğleden sonra gelinir, ezn.n
dnrn bir saat evvel çrkılır, hepsi hepsi 
bir buçuk ild saat kadar kalemlerde 
kalmırclı. O müddet znrfmda da "Sı
yam hali,, kimse çalışmaz. Hele tü
tün tiryakilerinhı yanına bile tıanl
mazdı. Bir adanun işi Ham:ızana lml
dı mı, arbl• o, Bnyramertesini hesap 
eder, Rnmn.ı.am tatil farzederdi. Ka
lemlerde "memurini devlet,, biribirle
riyle füunn.zan mü alıabeleri ederler, 
~h hangi camide hangi hafız · veya 
vaizin buluııdub"llnu, kU.h hangi tatlı
cıda Halep yağı ile yapılmış ba.kla\'a. 
satıldığıuı göriiı;;üı:ler ve aym onuna 
doğru da artık karşılıklı iftar daYet
leri ba~Jardı. Bu iftarlar ötedenheri, 
daire reisleri tarafmdan derece (lerc
ce maiyetlere ''erilirdi. Bü);fü ma
kam sahipleri ift:ıra "elenlere dif ki
rası na.mi) le a!tçe de sunarlardı. 

Paristen bildirildiğine göre Fran - ı-
flrz hududundaki Puigcerda polisi a- B " J 
narşist partisine mensup birçok ~za- aauatf an 
YI hududu geçmek isterken yakaıa - 5 
nııştır. Anarşistlerin üzerinde bir ~n Fıasa Kad 

li 
1 ! • 

.~~. • • • / Komünistliğe karşı 
• Japon - Alman ve ltalyan anti-

/ ng iliz Don anmasının ı ~::n::~ı~'.·•k• üzerinde hiç şüphe 

A · " V . (' k ., 1 Fon Ribbentrop bugUn fevkalade 
lacagı J enı ye l sefir sıfaliyle Ro:aya gitmiştir. 

Ben önırümcle bir defo merhum 
Sadrazam Kamil Pn.,.anın ütarmn. 
mcldep arlm.daşım olan oğlu tarııiın
dan çağrıldım. Daha talı il çağımdn 
olan bu hadise iftar daveti bahsinde 
yegane "\ııka,, dır. ~ıdn.n roşkn kim 
se beni ne iftara çağırdı, ne diş Icim
!llı verdi • ~on Peceta.lık nakdi evrak ve 30 bın Q r 

Peceta bulunmuştur. 7 k Kı ,. / 
Barselonadan !bildirildiğine göre e y Q • 

Cüınhurreisi ıKampanis yeniden se -
<:ilmek istemediğini bildirmiştir. Fa
kat, Valansiya hUkfunetinin Barselo
naya naltlolunduğu bu sırada Kampa 
f~n~;et~ı;.. ·· - ,, ___ _, '"-'-

Ademi Müdahale -/\.demi müdahale komitesi bugün 
de toplanmıştır. 

l{omite, gönüllWer hakkında.ki 
Stara.rname projesi ile tali komitenin 
ta\rsiyelerini kabul etmiştir. Bu tavsi 
~eler mucibince komite reisi, İspanya 
da döğüşen iki tarafın fikirlerini ıs
tihraç edecektir. Komitenin yeni iç
tlına tarihi tespit edilmemiştir. 

İngilterenin Burgos nezdinde tica
rt nıUmesslller bulundurması keyfiye 
tin de İngiltere ile Fransa arasında 
l>eşinden söz olduğu anlaşılıyor. E
den ile Delbos bu meselenin siyasi cep 
hesi hakkında Briiksclde konuşmuş
lardır. 

Son dakika 
İki asi tayyaresi bu sa;bah Barselo

tıa şimalindeki açıklarda Fransız Ccf
'e vapurunu bombardıman etmişler· 
dir. Vapur bir Fransız torpitosu refa 
katinde yoluna devam e.diyor. 

---0-

lbnissuudun Böyle Bir 
Niyeti Şüpheli Görülüyor 
...__ ...... , - .: ,,._,, .... .....,J """t...-....L 

mahafil, İtalyan menabiinden tcraş
şilh eden ve Suudi Arabistan kıtaatı 
ile mavcrai§şerianm bir ileri karakolu 
arasında bir mUsadcme vıuku bulmuş 
olduğuna dair olan haberleri kati su
rette tekzip etmektedir. 

Bu mahafil, !bnissudun yakında 
Bağdattan Fas'a kadar. "bütün arap 
larm kralı., Unvanını istiyeceği habe 
rini de şüphe ile karşılamaktadır. 

Salahiyettar müşahitler, bu müna 
sebetle Hicaz Kralnın şimdiye kadar 
daima göstermiş olduğu tedbir ve ih 
tivatm bu kabil beyanat ile asla tevil 
edilcmiyeceğini hatırlatmaktadır. 

-o-

iki Müessesenin Açılma 
Törenleri Yapılıyor 

Ankara, 4 (TAN) - 6 tkinciteşrin 
Cumartesi günü Ankarnda iki büyük 
müessesenin açılma törenleri yapıla 
caktır. Bunlardan biri Yenişchirde ku 
rulmuş olan polis ve jandnr~a ensti 
tüsü. diğeri bankalar cnddesınde bele 
diyeler bankasıdır. Dahiliye Vekili · 
miz Bay Şükrii Kayn açılma törenle
rinde hazır bulunacaktır. 

londra, 4 ( A.A.) - Deily T elegraph gazetesinin yazdığı· 
na göre, lngiliz deniz programının tatbikı neticuinde, lngil· 
terenin 1942 de 35 biner tonluk olmak üzere 25 diritnot son 
sistem ve 1 O eski tipte kruvazörü, 9 büyük tayyare gemisi, 150 
en son sistem ve bu miktardan çok daha fazla da e.Jn tipte İ 
torpitosu ve nihayet yine en son sistem 70 denizaltı gemisi • 
bulunacaktır. J 

! .......................................................... : 

Kralların , 

Seyahati 
Prague, 4 (A.A.) - Romanya kra 

ı Karol, ile prens Michel, B. Beneş ta 
rafından kabul edilmişler ve kendisi 
ile öğle yemeğini yemişlerdir. Oğle· 
den sonra Kral ile Prens, Brno'ya 
giderek silah fabrikalarını gezmişler 
dir. 

Paris, 4 (TAN) - Yunanistan Kra 
1ı Georgcs, bu sabah Romadan bura
ya gelmiş, Cümhurreisi tarafından 
şerefine bir ziyafet verilmiştir. 

Tekzip Edildi 
Belgrad, ·l ( A.A.) - B. Stoyadino 

viç'in s. c :ano ile a. Ncurath'a. iadei 
ziyaret etmek üzere Roma ve Berline 
seyahati ihtimalini iyi malümat al • 
makta olan mahafiJ tekzip etmekte
dir. 

Balkan Antantı 

Genelkurmay 

Başkanları Dönüyorlar 
Ankara, 4. (TAN) _ Bir mUddet· 

tenberi şehrimizde Genel Kurmay 
Başkanımızın misafiri olarak bulun -
makta olan Balkan Antantına dahil 
devletlerin muhterem genelkurmay 
bl1!1kan!an General Papngos, Skityu 
ve Nedıç yarm akŞam heyetlerile bir 
likte İstanbula ve oradan memleket
lerine avqet edeceklerdir. 

-Ol---

Y eni Köprü 
Samsun. 4 (Tan muhabirinden) -

B~_fra - füzıiırrnak köprüsü, nafja 
musteşarı B. Arif tarafından, yüzler 
ce davetli ve halkın huzurile açıldı. 
bu .münasebetle coşkun kutlama tö
renı yapıldı. 

Yunan Matbuatı 

Atatürk Yurdunu 
Anlatıyorlar 

Atina, 4 (A.A.) - Ankarayı ziya
retinde Başvekile refakat etmiş olan 
Yunan gazetecileri yeni Türkiye ve 
bu Türkiyenin Reisicümhuru Atatiir
kün verdiği enerji ile elde ettiği te
rakkiler hakkındaki intibalarını yaz 
mıya devam ediyorlar. 

Elefteron Vima gazetesi, Zafiris'in 
ve Etnos gazetesi de Vekiarelli'nin be 
lediye bankaları hakkındaki makale
lerini Katimerini gazetesi, Atatürklin 
azmiyle tahakkuk eden yeni Türkiye 
mucizesine ve bütün Türk milletinin 
büyük şefine karşı beslediği derin mu 
habbete dair N'azos'un makale silsile 
sini, Akropolis gazetesi de ayni mev 
zu etrafında Çakiridis'in makalelerini 
neşretmektedir. 

- n-

Belçika uhranı 
Brüksel, 4 (A.A.) - Kral Leo . 

pold B. Spaakı yeni kabineyi teşKile 
memur etmiş \'e B. Spaak bu vazife
yi kabul eylemiştir. l>ahiliye Vekiline 

~atbuatın • 

Bir Hediyesi lJç Balkan Kralz Seyahatte 
A.nkara, 4 (TAN l\ıuhablrinden)

})ahiliye Vekili ŞUkrii Ka)·n:nın Vf"
kaıete geçmesinhı oouncu ~ıldönümü 
ll'llina.-;ebetiyle Ba uı Genel Direktör
li•ğ'ini• tes~hbiisü ile s:n,n ve1dle 
ın ... t 1mat arkn1a.ş'arı arlm~ bir malle-
tıi ı>l!ik h~Jive edil mi.. tir. 
Plfık giiwl bir sa:nat e"erillir. Bir 

tıu-armrıa oouncu yıl hatırası olduji;u. 
di~l'r farafmda 'la m:ı.tbu:ıt arkadaş
ln.·ı tarnf r.ırlan \'l'rildiği yazılıdır. 

KIS 
p • Tokat P. T. T. mlidürlüğüne Seyhan 

. 1' T. mildür muavinlerinden Sakıp ta
:Yın olunmuştur. 

~ lnhisarlar Vekaleti dördüncü sınıf 
rn ı f,.ttiıılikl · · ı · d s d. crınc tcftış muavın enn en a-

l 
1

' ~eşat, Ahmet Medeni tayin cdtlmİş· 
crdır. ' 

• ~ I.ulcburgaz hakim muavinliğine De· 
nı~1ı Mudd 1 
A c umumi muavini Ayşe Kadrıye, 

l nkara hli.kiın nfuav'nlifnie Hukuk mczun-
arından H ·k . 1.~. }J k 1 met, Afyon ha muavın ı_,ınc 
ıı ıık nıcz ı · d'l . un arından Mahmut tayın c ı · 

lnıılcrdir, 

B a!kan lirallarmd~n üçii ~eya
hattedlr. Bulga.rıstaın Kralı 

Bori-;, J .. on<lrndn. bulunuyor. Yu
nanistaıı Kmlı Georges Roma.dadır. 
Romadıın soıını Paris \ ' C Londrayı 
zh'aret t•decektir. Uonıanya Kralı 
J{~rol ise Pragdadır, hirknç. giin 
sonra. da Paris ,.e J .. onılrayı zıyaret 
edf':cektir. 
Avruı>a gazf'telerir.den ö~reniyo

ruz ki, Kral noris J...ondrada bulun
maktan jst ifade ederek lnı;iltere 
ll:ırich·e Nezareti ile ft•'llnsa ge«;e
cek, b~ arada Baş\'eldl ,·e Uarici~·e 
Vekili ile gfüüşccektir. Bu görii?
melerin hede.fi, Nüyi rnuahedesı
nin, BnJ~ar ordusuna n"t tahdida
tmı kaldınnak olac.!ı!dır. Bulgar 
Krnh im i ·i haı;ardıktu.n sonra avıı 
çıkacaktır. 

L ondra gnzet<'lerinrlon Ocyli 
llernld ise daha haska se

beplerde.'1 hah ediyor. Hu gazetede 
suıılıırı okuyonız: "Kral Boris ile 
Krnl George~ lıirlhirlne henzi~·en se-

.......................................... ~ .................... . l YAZAN: ÖMER RIZA DOGRUL f 

.... ............................................................... . 
lwpler ;\'iiziindrn J,ondraya geliyor
l::ır. Aşağı ~·u!mn A\'rupanm hc.r 
kiiçlik devleti gihiUulgari tan ile Yu 
nanistan da, hiiyiik de\·letler ~rupl:ı 
rındn.n herhnıngisinc takılmamak 
ve takılmış şiiphrsini vermt>mek is
ti) orlnr. Jt.alya ile Almamya BuI
~aristandn bir hayli çalışmakta idi

ler. Ve ltalyan - lhıl"nr milna.'ie
betleri bir müıldı>ttenberi bir ha\'li 
sıkı idi. Hul~ar l{rnliçc.!' inin bir. 1-
talynıu prens i oldu~ı malumdur • 

G eçen yıl KraJ Roris Romu ile 
lk-rlini ziyaret etmiş \'e na

ron Fon Ncurath ta gec:rn yaz Sof
yaya gitmh. ti. Bunların hept;i ô.lfı. 
Fakat kendi hiilrilmeHııin asri şefi 
olan Kral Boris ltalyan veyn Al
man nlifuzunn girmek istememek
tedir, huna. knr,;ı ~lınek içi111 Fran-

sa ile ln~Utereye dönmekte, bwı
dan başka. Uulgar ordusunu 
<20,000) e indiren muahede tahdi
datmı kaldırmak için ça.lı}mıtkta
dır. Ural Georges ela ltnlyn.n ve Al
man niif.uzuna karşı geİmek i~in 
seyahat ediyor. 

Kral Karoı ise daha sonra Loın
drnya gelecektir. O da Alınan\'n ile 
Rusya arasmdn bitaraf bir siyaset 
ta:ldbine taraftardır.,, • 

o eyli Telgraf gazf"t~inln <lip-
lomat muhabiri de Bulgar 

Kralının sulh muahf'dcsiniın askf'ri 
tahdidatını knhlırmak için çalış~ 
cağını l<aydedl)·or . 

(Taymis) gazefe,i, Krnl Jlorisin 
ziyareti miina.sebeti)'le yazdığı bir 
ba<;makalede Bulgaristnnın dikta
törlliğe henzf~·en rejimden a~Tila-

ra.k dı-mokrnsfnln eşiğine a)'n.k bn.'>
tığ1nı \'e Kral Bori<ı tarafından Lon· 
dara seyahatine çıkmadan twvel 
imzalanan seçim knnunumm huna 
delalet etti~ini ı,a)·dettikten o;onra 
diyor ld: 

Y er.ıi seçim kamumnda, Bul
gnrlstnndaki nw ~·oııal - Sos

yalist lıizhfn ileri siirmek istediği 
korporatif miic ... seselerin i7lne da
hi teı adiif olmımama.ldndır. Yeni 
kanunda, Balkanlarda, Tiirldye
den basl•a bir yerde göriinmiyen 
bir yenilik \'ardır. O lla e\'li kadın
lara seçim lınllli'lmn \'erihne,.idir. 
Kanun. gcr~:i namzefleriın, siyasi 
parti namzNli sıfati)·le se~lme işti
raklerini mencdilor"a cin seçfoıin 

yo.pılm:tsınılnn so.nra fırka teşkili
ne dair JıJr .rasa•1ı ihti\•a etmemek
tedir. l'eni s~iın knmmmtun temin 
t>tti~i mA:orırıııniyet, hiikiımetin m:ıf . 

huat t"nl(ltlerlne önem vnece~mf' 
dair tuttuğu hnttı harelcctle art
mı tır. 

Sevgili okuyuculıınnını R~maMnı
m kutladıktan ~·e nfi)·etıe nıce Ra· 
nuı.zıınları idrak etmelerini cliledfüten 
soora size bir iftar hikayesi nnlatı
vereyim: 
• Efendim, bir zat, nhibba mclan bi

ric;ini iftara da\'et etmiş. J>a,·etıi olan 
adam bir çeyrek, )inni dnkika. tı:nla
nık yola çıkıp iftar olan eve ~fderken 
bir diğer ahbabına rnstlamııi: 

- ..... e o? Hnyıroln ! Bu \'aldt bu
ra<ln.? 

- Falanca zata iftara davetliyim 
de oraya gidiyorum. 

- Ya! Göz aşinalığımız \'ardır. 
Ben de gele~im öyle ise .. 

- Vallahi siz bilirsiniz nmmn, bil
mem nasıl olur? 

- Yok canım! iftara gitmek se
vaptır. Siz onun dostu unuz, 11eıı de 
sizin. 

- Pekaıtı. Diye görü~ mlişler \'e 
ikisi yürümiye haşlamı~lar. Ur·~ on 
adım gittikten onro bir iiçüncii aşi
naya tesacliif etmişler. Onunla da: 

- Oo! Nereye bö)lc, bu snattc? 
- Fala.nl'.a zata iftara davetli idim 

bu birader de Jıirlildc gelmek istecli. 

_ Güzel! Ben de geleyim. 
_ Bir kişi ne ise anıma iki kişi bir

den nusıl götiireyim? 
_ Zanll'ı yold o brni t.nııur. Diye 

konu-mu.,ıar ,.c iiçii de iftar evine 
dayanmı)ar, topa da birkaç dakika 

\·ar. 
Ev sahibi kapıyı nçnuş. Asıl da\'et

li içeri gir:miş: 
_ Bu vursunlar efendim! Gecilrti

niz de .. : • Demi, e lmlmadan bir,nel 
ku:rrul• eşiltten a)·ağı içeri atmıı:. Ev 
sahihi sormuş: 

_ Bu zat kim? 

Asıl ıhwetli ee\'np verıni5. 
- .Efoorlim ! Oc\'letluuıeye gelir

ken tesıuliif ettim. Size arzı hiirmet 
etmeyi arzu etti \'e se\'nphr iftara 
gitmek diye gelmrk istedi. l\eremini-
ze ~h·enert>li reddedemedim. 

iftar sofrnsıncl::ı nne.a.k hir tek kf~i
lik yer olduğu için bu beklr-n.'llİ!'OO 
ikinci da\'et!iyi biraz husunetle kabul 
eden e\' :ıhibi yanm a~zln: 

-Ya!? Ne ise ht1;\'\1rsuıılar?.. 
Demiye kalmadan üçiindiniln içeri 

~rdiğiıni ~Örf'n h::ın"' s"'ıihi artık da
yanama\'ıp ilk da\'etliye: 

- Ya hu kf'rnta kim? 
Diye soruırıca Uçlincii O:t\'ı-tli birin· 

cive: 
·_ Roo "he, ı-fen,1i hn.zl"f>tteri b ı 

trınır itı>mPıiim mi ~·'i. Oivf'rt'I{ i.:;i la
tifeye hoğmm1 ve iftan f:at~ızlrlrtan 

kurtarmış. 

B. FELEK 



4 TAN '5 - 11 =-937 

Tecaviiz iddiası 

k ep Çocuğunu 

•• un 
Evinde 15 

Hapsetmiş 

Yalan Yere 

Rapor Veren 

Doktor 
ASllye üçüncü ceza mahkemesinde 

dUn bir yalan rapor verme davasına 
bnşlanmıştır. Davacı Vahan Agopyan, 
suçlu da Andre Vahram isminde b~ 

Beşikta~ Halkevinde Temsil Yarınki Cumartesi günü• 

Tepebaşı GAROEN'i 
Harry Fleming 

Habeş grupu 
THE TRANSCONTINEN

TAL REVOSONDE 
taklim edecektir. 

doktordur. 
Müddeiumumilik dün bir çocuk kaçırma davasının tahkikine İddiaya göre, bu doktor .muhake- Beşiktaş halkevi, balkevi sahne 1 muvaffak olmuşlardır. 

el koymuştur. iddia tudur: Samatyada Y ~kul}çetme sokağında m?5i bu~u~an Mıgırdıç Servıyan is- sinde son defa "Akın,, piyesini tem- Yukanki resimde, temsilden bir 
oturan kantar memurlarından Mazharın oglu 14 yatında Netet, mmde lb1rısine bir hastalık raporu sil etmiştir. Gençler bu eserde çok sahneyi görüyoruz. 
on beJ gün evvel kaybolmustur. Netat sınıfta kaldığı için babası vermi~r. Davacı, doktor h~ ?edil ' 

lamı - Harlem -
avana 40 Artis 

ve CONTlNENTAL 

AMBASADöR CAZ 
VERA KENDAL • EV A 
\VINN - WENDI MOOS 

HAL HERN ve 
lRENE KlEL 

THE ALBERTOS 

JAK NlERS AND PERRY 

RlCHlE JONNS CREA

TON Don - Mc DONALD 
Wm. SPILLER and LOR

' ' ·ı · 'd k ği gün Mıf;'Irdıçm sokakta ve ışınde 
veann~ibndisi~aza~~~~~ann~idahaıengı ere: gUU d b 1 d gu· nu~dia~m~ ~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

Sen. 1 d . t· ve c n e u un u , 

1 
- 1 eve amayız, enuş ır. . .. bibia.diller JEANEnE MAKDONALD • • h • B • Ço k bundan sonra sokağa çıkmış tedır. Dun, mahkemede ta u 1 m 1 r 1 kö;~ 'başında dolaşırken Ga.latad~ tarafından Mığırdıç hakkmda.;:e~~ Bugün M E l E K 'te NELSON EDDY 

Yelkenciler sokağında oturan hırda- rapor okunm_uştur. Rapor.a ~enin 
tç K0.zmı isminde birine rastı bako hastalıgı bulunan bir . • 

RAINE THE TWO 
SERERS ve 10 

AMBASADöR KIZLARI 
Ahenkdar bir muhitte fevkalade 
bir temaş~ 

va ı amış b' .. takt fk rt si günU kal-
tır Çocuk kendisine: ır gun ya a en e e L E Y L A""' K L A R 

.:._ Beni ~ babam evden ko d kıp gezebilmesi milmkilndUr. Dava-
v u, M - rd h tal dı- gUn soka-

Suiistimal 
--0--

Pazartesi akşamına kadar 

deniştir. Kiızım da ona· cı, ıgı ıçm as an gı -· A Ç 
- Benim kimsem yok·. Ben senı· ğa çıktığını şahitlerle ispat edecegınl S . f l • A R K E N 

e- .. 1 • t' Mahk çlu tarafın- enenin en büyük i mı vime götüreyim evlat yapa~ De- soy emış ır. eme, su . A ası 

~ğır ceza mahkemesi, dün, 153 bin 
21 lira 63 kuruşluk bir suiistimal ve 
zimmete para geçirme davasına de -
vam etmiştir. Davanın suçluları rski 
Bakırköy malmildürU Nail, sarraf Sa 

i ··tiirmü t" · dan verilen ve tıbbıadli muessesesm- llll••••••••m••••••••••••••••••• m ş ve go ş ur. "rtil esi i 
K!zım tam on beş gün çocuğu e _ de kalan asıl raporun geti m -

de saki~§ ve iddiaya göre de ken~ çin muha'kemeyi talik etmiştir. 

HER AKŞAM SUVARE 
ve Cumartesi ve Pazar gilnleri 

saat 171h da MAT1NE 

lih, muhasebe katibi Salih, veznedar 
Hasan Şükrü, muntazam Borçlar mü 
düriyetfnde mümeyyiz Hayri, katibi 
Lfıtfi, defterdarlık sabık muhasebe 
müdürü Ahmet Hamdi, muhasebe 
mümeyyizi Ali Galip, vilayet muhase
be katibi Refik, mUlga zat maaşları 
mümeyyzi Abdülkadir, vilayet muha
sebe mUmeyyizi Raşit, Vilayet muha
sebe katibi Rıfkı Abdülkerim. Evrak 
dairesi şefi Nadir veznedar Rahmidir. 

İddia edilen ihtilas ve zimmet suçu 
1927, 928, 929 senelerinde dul, yetim 
ve mütekaitlerin on senelik maaşları 
dağıtılırken yapılmıştır. Suçlular el
birliği ederek 51,601 lira ihtilas et -
mişler ve 101,420 lira 63 kuruş ta zim 
metlerine geç'rmişlerdir. Dava adli
ye yangınından evvel son safhaya 
gelmi ken, dosya yandığı için muha
keme yenilenmistir. Dün de nihai saf 
baya girmiştir. 

Suçlulardan Nail mahkemeye hasta 

lık raporu gönderdiği için dava ba.~
~a bir güne bırakılmıştır. Gelecek cel 

sede müddeiumumi Ahmet Remzi, id
diasını söyliyecektir. 

Eteğinden Tutuşan Çoculi 

sine tecavüz etmiştir. DUn çocuk: 
- Anneme, babama gideceğim, 

diye sokağa çıkınl§ ve esasen polis te 
kendisini aramakta olduğu için ço
cuğu almış ve muayene dçin Müddei
umumiliğe göndermiştir. Milddeiumu 
milik, çocuğa tecavüz edildiğim tes
bit e~. Kazımı da yakalıyarak 
sorgu hakimliğine vermiştir. 

Kömür Depo/arz 
Aleyhine Yeni 
Bir Dava Daha 

Dün dördüncü hukuk mahkemesin 
de eski düyunu umumiye memurların 
dan Salih Münir tarafından Kunıçeş 
medeki 19 kömür deposu aleyhine a
çılan yeni bir dn vaya daha başlanmış 
tır. Mahkeme, evvelki dava1araa :ı:n

rarın tazminine karar verdiği için, 
Salih Milnir, yeni davasında da zam 
rın devam ettiğini iddia etmiş ve tnz 
minat istemiştir. Muhakeme, ehlivu· 
kuf seçilmesi için talik edilmiştir. 

Mübaşirler için 
Yardım Sandığı 

Kurulacak 

Be oğlunda Bir 
Zina Cürmü 

Meşhudu Yapddı 
Dün asliye dördüncü ceza malıke

mesinde bir zina cürmümeşhudu da
vasına başlanmıştır. İddia, şudur: 

Cihangirde Rana apartımanında o
turan Bay Kemal, refikasınm bir ya
bancı erkekle düşilp kalkbğın.dan şüp 
helenmiş, adamları vasıtasile kendi.si 
ni takip ettirmiştir. Kadının Beyoğ
lunda eczacılık yapan Cemal isminde 
bir gençle gazinolarda ve eğlence yer 
!erinde gezdiğini tespit ettirmiş ve Uç 

gün evvel de emniyet zabrtai ahl!kiye 
şubesine müracaat ederek vaziyeti 
anlatmıştır. Dün eczacı Cemal, tam 
ı:ıcı.a.t on iltld~ I\'.~:mcılhı "' ıu .. 0 1,,...157 

ve refikasnun yanma girmiştir. Me
murlar da biraz sonra eve girerek a
raştırma yapmışlardır. Cemali karyo 
lanın altında bulmuşlar ve meşhut 
suçlar müddeiumumiliğine vermişler
dir. Suçlu kadın: kendisini mtidafaa 
ederken "Cemal eczacımdır. Bana ilaç 
getirmişti.,. demiştir. Mahkeme, ka
rarını bugün verecektir. 

Uye vekaietine mUracaat etmiştir. 
ÖğTendiğimize göre, vekalet bu şe
kilde toplanan 7 bin lira kadar para 
ile yardım sandığı kurulmasını dU
şllnmektedir. 

Samsunda 
Sulun 

Avcılığı 
"Samsun, (TAN muhabirinden) -

Yeni Av Kanununun tatbikatı, şehri
mizi de yakından alakadar etmekte
dir. Çünkü, Terme ile Alaçam arasın
da tahminen 150 kilometrelik sahil 

mıntakasında bol mikdarda süliln var 
dır. Sülünler, son zamanlarda bir kı

snn türedi avcıların vo.kitli vakitsiz 

avlnnmalan yüzünden azalmıya yüz 
tutmuştur, 

YENı NEşaıvAT IFILO~rELL~oarıı 
Türkiyede Döviz Kontrolü 1 Son seansları Her akşam: 
ve Milli Parayı Koruma AMBASADöR CAZ 'm 
lsta.nbuı Ticaret ve Sanayi Odası ittirakile DANSLI 

tetkikat şubeSi müdürü Tevfik s. A- DiNE - KONSERLER 
d.anay, (Tilrkiyede döviz kontrofü ve F'iyatlarda zam yoktur. 
milli parayı koruma} isminde bir eser ..... elefon: 42690 •••ıl 
neşretmiştir, Bu kitap, iktısadi buh

ran devrinin en ehemmiyetli bir mev 
zuuna temas etmektedir. Kitabın mu 

kaddimes.lni teşkil eden yazıda Tür

kiyenin umumi manzara ve istikame
ti veciz blr şekilde hul&.sa ~dilmiştir. 

Harp sonunda TUrkiyenin vaziyeti 

ve 29 ve 30 senelerinde paramızın 
geçirdiği buhrana takaddüm eden za 
nıanlarm gösterdiği iktısadi şartlar 
ve paramız Uzerindeki buhranı doğu-

İstanbul Belediyesi Şehir 'l'iyatrolan 

~~ DRAM ve PiYES KISMI 
· 5.11.937 saat 20,ao da 

mıı İspanyol Bahçelerinde 
ın~ 3 Perde 

-<>-
OPERET KISMI 

5.11.937 Saat 20,30 da 

ATEŞBöCEOt 
4 perde komedi 

bilhassa sülün tavuğunun vilayet hu- yet milkemmel ve ilmi bir şekilde tah Bu gece: (Umuma) 

ran iktısadi ~! ruhi ft.millerle buhr;.: v: ı ~~~ .Ş!':di T~k 
dutları içinde üç sene müddetle vurul lil cdilmi§tir. S E F l L L E R 
masmı menetmiştir. 

Buna rağımen, tatbikatta maattees
stif henüz mUsbct netice alınamamış-

' tır. Birçok avcıların, boyuna sülün av 

ladıkları görülmektedir. Hatta, kanu 
nun tatbikatını kolaylaştırmak vazi. 
yetinde bulunan avcılar klUbU bile bu 
yasağa tam m!naslle uyamamıştır. 
Çok makbul bir hayvan neslinin kay 
bolmasmı önlemek için alil.kadarlar
ca daha katl ve sıkı tedbirler alın-
masına ihtiyaç vardır. · 

Eserde, para rnevzuuna temas e- 9 perde 

den ve halen mert bulunan bUtUn ka- -=============::::::::.ı
nun ve kararnameler, g~lrmiş olduk 
ları bütün tadilatla beraber izah edil 
miş ve paramızın korunması için alın 
nuş olan bütün tedbirler (Kam
'biyo mürakabesi, konsorsiyom vesa
ire) birer birer anlatılmıştır. Bu kı
snn, döviz kontrolilnün ticaret, seya
hat vesair ihtiyaçlar için balen mev
cut ve tatbik şekillerini de mufassa
lan göstermektedir. 

Eserde, ticaret rejimimize taalluk 

eden hükUmler ve kontenjan politika 

smm kabulilndonbcııi muht~lif safha 
lariyle devam eden ticaret politika.

mız ve bu politika. karşısında. bUtUn 

cihan merrıleketlerinin vaziyetleri bi• 
rer birer gösterilmiş, k.liring anlaa
maıarının borsa muamelelerine tesiri 
rakamlarla teba.rUz ettirilmiş ve bun 
lamı prensipleri izah olunm~tur. 

Bu eseri tavsiye ederiz. 

Eminönünde Tavaşi Hasan ağa ma 
hallesinde oturan Fazlının dört ya -
§Uldaki oğlu Muhsin, evde oynarken, 
mangalın üzerine düşmüş, etekleri tu 
tÜsmuştur. Yetişen komşular, çocu
~ muhtelif yerlerinden hafifçe yan
ınış olarak kurtarmışlardll'. 

Toplanan tebliğ harçları evvelce 
bütün mUb~ırla.r arasında mütesavi 
yen taksim edilirken son zamanlarda 
lbu harç yalnız tebliğat millürlUğtinde 
çalışan mübaşirlere verllmiye ba§lan 
mıştır. Diğerlerinin tevkif edilen his 
seleri hakkında mUddeiumuınnik ad- HACIHUAA1 (TÜRKÇE) mevsimin 

en bUyük filmi 
T Ü R K Sinemasında 

QUrUnUz 

Seniha onu aralarında ancak beş on adım kalmur
ken farl.etti. Ve kendisini Ka.puzda sanırken böyle 
lmpının önünde bulunca şaşıp kaldı. Acaba bir an 
bağırmayı, bir rezalet çıkarmayı, Mükerremin saba
l1a kaI'ljı eve geldiğine ve içerl giremiyerek sokaklar
d kaldıf;'1lln dair şahitler bulmayı da düşündü mü? 
Düşündtı~se bile biliyoruz ki bunu miiımkün veya mü 
nasip buJmadı ve en tabii seslle: 

- Vah vah coktanberi mi bekliyordun? lnsan hiç 
' -yanına anahtar almaz mı? Benim de aksi gibi sokağa 

• sıkacağım tutmuştu! diye söylendi. 
Bu sözlere bir cevap verme~i Mükerrem düşünme

di bile. Artık bUlün kuvvetini kaybetmişti, dokunup 
itseler yere düşecek bir halde idi. Bir sarhoş adnnlr.
rile mC'rdivenlcri çıktı, odasına girer girmez de manto 
sunu <'ıkanp f1rlnttı, sırtında elbisesile yatağa düşe
rek sa.nki sızan bir sarhoş gibi uykuya, ölüm kadar 
siyah ve derin bir uykuya daldı. 

~'XIX 

r Ancak sabahleyin, ortalık henüz aydmlanmışken 
bir elin sert sert kendisini dürttUğilnü hissederek göz 
lerini açmıs ve Senihayı karşısında görmüştü. Rengi 
ru.rarmış, kaşl:ın çatık, başı dik ve mağrur, gözleri 
paıl parıl yanan bir Seniha. Gençleşmiş ve adeta gü
z lle~ bir Seniha. 

Mü kerem gözlerini açar açmaz ona demişti ki: 
- Uyandırmn.sam oğleye kadar uyuyacaksın. B•ı 

gece olup bitenlerden haberin var mı? Kapuzda ağa" 
beyim Nilzheti ö1tlürmüş. Şimdi mevkuf! 

Genç kadının gözleri büyümüş, fakat ağzından hiç 
bir söz, hiç bir ses çıkmamıştı. Ve Seniha. devam et
m 'şti. 

- İki el rüvclver atmış. Kurşunların ikisi de ço

cuğun b:ı.sınn isabet etmiş. Yüz tanınmıyacak bir hal 
almış, korkunç ve iğrenç birşey olmuş diyorlar. 

Mükerrem Nüzhetin öldürUldüğilnü duyar duy
:rnaz ayağa fırlamıştı. Fakat artık hiç hareket etıni
:\ or, ağzından tek laf çıkmıyor, görümcesine sersem 

lk' il Si l~t AINI !C iL. 11~' 
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sersem bakıyordu. Seniha ise dönmiiştü. 
Sonra kapının önünde durarak sordu: 

Çıkacnktı. varlığı sanki boşalmış, kupkuru ve bomboş bir şey 

- Şimdi sn1nna mantomu geçirip Şerife ile Adli
yeye gideceğ:inı. Ağabeyimi göreceğim. Gelmek ister 
misin? 

V-aziyet dc~yor, hanımlık Mükerremden kendisi·· 
ne geçiyor, izin dstemeden Şerifeyi yanına alıp götü· 
rebiliyordu. Fakat Mükerrem }}öyle ı;ıeyler farke<le
cek, böyle şeyler düşünecek halde miydi? Bir külçe 
gibi olduğu yere yıkılıverdi. Boğuk ve yav8.§ bir ses
le: - Hayır, gelemem! dedikten sonra da gözlerin
den birdenbire yaşlar boşandı. 

Ve Seniha çıkıp gittikten sonra belki bir saat, ağ
ladı. Lakin Halidin uğradığı felakete mi, yoksa Nüz.· 
hetin ölümüne mi ağlıyordu? Yahut sadece kendisini, 
hep kendisini düşünerek Nüzhetin kendisini sevme
miş ve başka kadınlar önünde kendisini tahkir etmiş 

olmasına mı ağlıyordu? Bunlan bilmeden, niçin ağ
ladığmı hiç düşünmeden ağlamışt. Gözyaşları dindik 
ten sonra kalbini bir Çöl gibi boş ve kuru buldu. Ko
casının attığı kur§unlarla Nüzhetin yüzünün tanın
mıyacak, korkunç ve iğrenç bir hale geldiğini de
mm Seniha söylemişti. Ve şimdi, birden bire, daha 
gözlerinde belki onun için dökülmüş yaşlar kuruma
dan, Mükerrem artık aşkının öldüğünü ve delikanlıyı 
art.ık sevmediğini anladı. Sade güzelliğinden, çok gü 
zelliğıinden, dolayı sevmiş ve göğsüne çılgın gibi bas 
tırmış olduğu o eşsiz baş şimdi korkunç ve iğrenç 
blrşey haline gelince sevgisi de birden tükenmis ve 

olmuştu. Mükerrem bu aşkın çılgın hft.tıra.larından, 
hatta dün geceki azaplarından bile varlığında artık 
tek zerre bulamadı. 

Ve ka.hn elGmesinin içinde çırıl çıplakmış gibi tit
riyerek genç kadın ayağa kalktı. Oda ne kadar soğuk 
ne buz gibiydi! Sobayı yaktıktan sonra yatağına tek 
rar uzandı. Boş gözlerle, hiç birşey düşUnmeden, hiç 

bir§cye yanıp acınma.dan, hiç bir harekette bulunma 
dan böyle saatler geçirdi,. 

Seniha dönmüş müydü, Şerife kadın, ahçı nerede 
idiler? Odaya kimse gelmiyordu .. 

xxx 
Dere üzerindeki köprü geçilince, Adliye binası ka: 

şıda.n gözüktü. Gece sabaha karşı yağmur ynğınıe, bı 
nanın önündeki çayır geçilmez bir bataklık halini al 
mıştı. Yanında hizmetçi Şerife, Seniha zahmetle j'Ü· 

rUyordu .. Altı hem hapishane, hem tevkifhane hizme 
tini gören bu Adliye dairesinde kardeşini ziyaret e
decekti. Yürürken da.ima o kadar dikkat ettiği halde 
çamura batmıştı, Heyecandan belki de her zamanki 
kadar dikkat te edememişti. 

Adliye dairesi san renkte bir binadı. Henüz yeni 
sabah olduğu halde her tarafı insanla ve gürültU ile 
dolu idi. Ve duvarlarından rutubet sızıyor, eşiğine 
ayak atar atmaz ağır ve ekşi bir koku genze çarpı
ırordu. En ağır hükümler yemiş mahpuslarla ynrrn 
beraet etmeleri muhakkak mevkuflan yanyana sak· 
Iıvan alt katta. demir bir narmaklım c-erisinde ve 

koyu bir loş~k iç.inde, birçok vUcuterln kımıldandık
ları görülüyordu. Dün gece kardeşlni Kapuzdaki ev
den işte buraya getıi.rm~lerdi. 

Seniha ile konuşmak Uzere Halit parmaklığın önU
ne gelince, kendisini geçkin kız sekiz on saatlik bir. 
zaman içinde Meta birlm9 yıl ihtıiyarlamı.ş buldu. 
Rengi bir ölü gibi sararmış, gözleri sönmüş ve yüzün 
de çok derin çizgiler olmuştu. Seniha. bu zavallı yü
ze doya doya ve ruhundan gille gille bakarak sordu: 

- İstediğin b:ir§ey var mı ağabey? HergUn yemf)o 
ğin gelecek. Şimdi yatak ta göndereceğim. Rahat mı
sın? 

Halit cevap vermedi ve Seniha ıstırabı taklit eden 
scsile tekrar sordu : 

- Buraya ikide gelmişsin öyle mi? Pek rahatsız 
olmadın ya, uyudun ya? 

Rahat mıydı? Uyuyabilmiş miydi? Bunların cevap 
lan altı yedi saat önce bir adam öldürmüş olan bu in 
san çehresinde o kadar güzel ve açık bir şekilde gö

rülüp okunuyordu ki, Senihanın sorgularını susmak 
la karşılamayı Halit kafi buldu. 

Seniha etrafına bakındı, kılmsenin kendilerini dinle 
mediğine emin olduktan sonra acı acı mırıldandı: 

- Ah, söylemez oİsaydım ! Fakat böyle bir ihti
mal nasıl hatırıma gelebilirdi! Bir buçuk saat evvel 
herşeyi öğrenince nasıl çıldırmadığıma şaşıyorum. 

Bu sabah ta ortalık bir türlü ağarmak bilmedi! 
Halit yorgun bir eda Ue omuzlarını silkerek: 
- Bana avukat Hikmet beyi gimdi buldurup bura

ya gönderin, dedi. 
- Peki ağabey. 

Seniha, bir lahza, bi.rşey söylemek istiyorda cesaret 
edemiyor gibi bir hal e.ldı. Sonra, çekingenliği çok 
gilzel taklit eden bir sesle, lakin gözleri pusuda bek-

1llyen bir canavar dikkatile parhyarak dedi ki: 
- Mükerrem ~k yalvardı. O da gelmek istiyordu. 

Ben bir tUrlü getıinneğe cesaret edemedim. 
lArk&ı~T vnrl' 
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T N 
G ·· n elik Gazete 

-<>--
TA..~·m hedefi: Haberde, fikirde, 
her şeyde temiz, dürüst, samimi 

olmak, k riın gazetesi olmıya 
çalışmnktır. 

-<>-
ABONE BEDELi 

Türkiye Ecnebi 

1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
750 > 6 Ay 1500 > 
400 > 3 Ay 800 > 
150 > 1 Ay 300 > 

Mılletlerarasi posta ittihadına dahil olmı
yan memleketler içın 30---16-3.5 liradır. 

[coNON MESELELERi 

Adam Başına 

Yarım Kilo Süt 
1&1ruıbulda günde sarfcclilen ı:.iit 

ınilrtarı 84 biıı l Uoyu ancak dolduru
yormuş. lstanbulwı nüfusu 750 bin 
kisi olduğuna göre adamba.5ma elli 
gram süt bile dliı;;müyor demelrtlr. 

Süt en ucuz 'e e.n ung·ın gıdadır. 
Bir adam süt içerek ya.51~ abilir. Bu
nun i9in garp memleketlerinde umu
mi sıhhati arttırmak için halk süt iç
ıniye teş"\ik olunur. Birçok memle
ketlerde sofralarda suyun yerine süt 
kaim olmıya bru lamıştır. Jlele Ame
rika.da ırut sudan daha çok sarf olu· 
nar. Her ferdin günde hiç oıınnzs~ 
bir kilo süt i9Jllesl bir sıhhat zarureti 
olamk kabul edilmiştir. 

Bizde evlerde üt içmek itiyadı he
nüz teessUs edememiştir. Sütler böy
le bozuk ve hn&1alıkh olduğu mi.id
detçe bu ıit.iyad111 teessüs etmesini is
~ek te nıümkiin değildir. Hatta bu 
Yllzden süt istihlfıkinln günden güne 
azaldığı iddia edilmektedir. . 
Yalnız bu netice belediyeının artık 

S\lt işini eline al?tl!lSI lazı.m geldlbrfni 
ispat etmi;rc ldi.fidir. 

Balbuld ö,:rrendiğimize göre beledi
~·e sUt :meselesini, yine esiddcn F...snaf 
llankasmın tecrübe ettiği şeldlcle 
lıalletmiye ~alışmak niyetindedir. Ya
ni sehrbı muhtelü yerlerinde süt 
merkC'Lleri kurulacaktır. Büfün slit.
ler bu merkezlerde mua)'OOe edilip 
"i etere doldurulacak ve mülıürlene-
:r h .. ,°!' .... ~lllf;lu: 

nDh"8Sn1 ngı :re •ruue 
bu 8 tem!n mm affnl< ohnadığmı gös 
termıstir. BJzce süt meselestnln en 
doğru hal şekli bu işin doğrudan doğ
~l a belediye tarafından idaresinde
djr. Beledi3 e bu esas üzerinde tetld
luıt yapar, 'e bu prcıı ip dahilinde 
lJir hal çar~ ararsa., şehrin süt me
Seles"ml bir defa~ a mahsus olmak ü
tere Jcökünclen hnllec:lecek bir neUce
l'e \'anr tımklindeytz. 

Dokuzlar Konferansı 
Brük elde toplanan Dokuzlar Kon

f ernnsı, Uzak Şs.r'.rta patlıyan harbin 
önüne ge!':mek için teclbirler aramal<
la rnesguldür. Dokuz devlet 1922 de 
akdettikleri bir mukavele ile Çinin 
f.amamil eti mülkiyeslııi lhlfil ebnc-
11'.ıeli taahhüt etmi~lerdi. Japonya 
Çini isgale teşebbiis etmekle lıu mu
kavele~ i lıozmu5 oldu. Amerilın Ctim 
hurreisf, bazı devletlerin ,·erdOderJ 
eözJeri, attıkları imzayı böyle per\'a
tıızca tannruya.rak bir taraflı harelcet 
etıneıerinin diinyayı harbe sürükliye 
bileceğine ısa.ret etti ve imza. sahibi 
doI..."UZ de,·ieü, Milletler Cemiyeti va
sıtasile konllb-UP bir çare a.ramı~·a te~ 
l'ik etti. 

işte bugün BrUkselde toplanan Do
kuzlar Konf eransmm içtima sebebi 
zahiren budur. Hakikatte vaziyet şu
dur: 
F~ist devlet.ter taarruz halinde

dirler. Onlarca mukavele \'e inızaıun 
nıAnası )oktur. Demokrasilerin zayıf 
Ve iiciz bulunmalamıdnn istif n.de et
Jllek zamanı gelmlştir. Bu fırsatı ıka
~ırmanuık lfi.zımdır. Japonya, işte bu 
fırsattan istifade eden devletlerden 
biridir. 

Demokramter, bu mütecavh dev
letler karşı mda mulmvele hükUmle
:tbıt ~ erıne gctirmcl< için siliha an-
1ııcn.k vazi) ette değildirler. Oaum için 
ltorıfernnslerla lafil güzaf lle ellerln
dek' ını ınuhafa.zal a çalı ıyorlar. llarp 
:~z ne kopa.re.bilirlerse kfir teWdd e
i ~orlnr. Otekller de bunu bilcliklerl !: nıütenıadlyen )Clli hamJeler yap-

kJ~ lllCŞguldUrler. 
d Ru de.fa da BUıiiksel konferansın-

a mu 1>€-t bir neticeye vanlncağı pek 

krnutı~;eıneı değildir. Ademi müdahale 
onut · 1 . 
f 

1 pan ... a isinde nekadar mu-
\'a f ı- "' · a ~ olnıll! sa Büriiksel :konfcrnn-
sınrın d ' v 

U 
a okadar mu\'3.ffak ola.caı,'1llla 

~ Jlh Yoktur. 

M. Zekeriya 
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Üstat Ahmet Ağaoğlu, 

TAN 

birkaç •• gun sayfada evvel, bu • 
yıne mu-

harrir Peyami 

hakkındaki bir 

Safa nan, meşhur Rus edip ve 

vermiş, fakat 

mütefekkiri Dostoevski 

yazısına cevap bu cevabın 

mmı başka bir güne bırakmıştı . Üstadın bu. yazısını da .bugün 

• • 

Dostoevski, 
Oscar 

·ıde 
[~~!~~!~~] 
D stoevski'yi uzun uzun 

tetkik etmiş olan Rus 
münekkitleri, onda birkaç hu
susiyetin bariz ve hakim ol
duğunda müttefiktirler: 

1 - Dostoevski derin ve ince 
bir tahlilcidir. Yalnız o, kahraman· 
larmı, ruban malfıl olanlardan, ya
hut daha doğrusu normalin üstün· 
de veya altında bulunanlar arasın
dan se~er. N"ctzsche'nllı romancı ve 
tahlilci olduğu bizce malum değil· 
dir. 

2 - Nietzsche, halka karşı. nefret 
duyar. Onu takip edenler, halktan 
fertleıi birer canaille, birer hayvan 
kabilinden blrşey sanıp kıymet ver 
mezler. 

Halbuki Dostoevski halkçıdır. 

manında Deduşkin gibi "Kararnazof 
Kardeşler" de Aleşo gibi, "Besi" de 
Mişkini gibi, dlah .. kendi nefislerini, 
rahatlarını başkaları için feda eden 
kahramanları bir tarafa bırakarak 
bugün herkesn okuyableceği "Cü
rüm ve Ceza" romanındaki Sonya 
üzerinde duracağım. 

• 

Nie 

ikinci kıs-
. 

verıyoruz. 

Japonlar, son muharebelerde Çin
de mevcut umum üniversiteleri, bom 
balarla yıktılar. Bu knnh muharebe
lerin yüzblnlerc 'aran, kndı:n, ~oculı 
gen~, ihtiyar kurban!an bir tarnfa ... 
Bu, §nhlanmış emperyalizm medooi
yetiniın ba<;ka bir safhası. Ale\ ler 
içinde yanan Unh ersitelerinden, kan
lı yarn.lnnnı tuta tuta kaçan yüz bin
lerle Çin gencinin, sokakiara dökülü
~J de ba.5ka bir safha. .. Bir göniıller 
ncısı... Jnsnn ne illerini, medeniyet e
rini yıkmak için harikalar yarat.an, 
oo yılncı bombaları, gazları keşf den 
insan z iasınm, dehasının, insan ze
kfısı.nn hücumu, kendi ~ apb{';rı kılı a 
kendi lmfasını ke ınıcsi ... Bu, acıların 
en acı ı ... 

Çiu iiniversiteleriııün yruıgım, bü
tün dun) a 'kültilr il.leminde ruiS· i 
) aptı. Şimdi) e lmdnr af) onla uyutu
lcrı Çini u~ andıran miıne\"\ er Çin 
gençliğinin maruz kaldığı bu hücum 
karsı cıda, ba~tn lngiltere 'c Ameri
ka olmak üzere biıtün ünhersiteler, 
ilmi teskilatlar, kültür müesses lerl 
harekete g~tll r ... Solrnldn.ra. dökü
loo binlerle nüma~ işçi, bütün dünya 
gençliğini Çin ünh ersit;elilerine ) r
duna davet ettiler .. Kültüre silah çe
kenlere karşı, kültürün lımcını dok· 
tüler. 

Fakirleri, düşkünleri sever. En aşa. 
ğı düşmüş bir insanda bile ilahi bir 
şulenin bulunduğuna inanır ve bu 
şulenin uyandırılmasına davet e
der. 1845 te yani daha 23 yaşında 
iken neşrettiği "Fakir insanlar" 
•-"mli ç;sı,p. inde bu hususiyet kendi
sini göstcrmış ve o zamandan ıt.i· 

Y ukanda bu Sonyadan bahse 
derken Raskolnikofun bu 

sokak kızının ''ayaklarına" kapa
narak içini boşalttığını, cürmünü 
itiraf eylediğini kaydettim. Raskol· 
nikof gibi yüksek tahsil görmüş, 
fı.li nazariyeler kuran birisinin bu 
sade sokak kızma karşı bu kadar 
küçülmesinin sebebi biliyor musu
nuz nedir? Sonya da onun kendisi 
gibi günahkardır, mücrimdir. Fa
kat iki günah arasında derin bir 
fark vardır: Sonya. kendini, şerefi
ni, bilerek, anlıyarak ve vicdanını 

aldatmaksızın feda ediyor. Aç, se
fil ve sarhoş bir baba ile yine sefil 

ve sarhoş bir anneye ve çocukları-

FREDERIC 
yor ve gaş'i halinde: '"Seni değil, 
senin şahsında bütün muztarip be
şeriyeti takdis ediyorum!" diye fer 
:yat eaıyor. 

NIETZSCHE 

J .. fıboratovıım:ıda zehirli gazı keş .. 
fedreı kimyaker, elektriği bir taraf .. 
tan bir medeniyet fımili, bir ta.raftan 
bir medeniyet yıkıcısı olarak seklllen .. 
diren fılim, insan öldiimıek i~in akıl .. 
lam. ha)Tet verecek usuller kesfe... 
den mütefennin, medeniyetlerin ta,.. 
rihini yazan, c miyetlerin tekiimfil .. 
lerini çizen mütefekkir, hepsi yanya.. 
na harp düşmanıdırlar. Çin üniversi
telerinin yanb'llll karşısında göster
dikleri hınç, bu duşmaıılığm eseridir. 

Cihan sulbünü korumak için bUtun 
dünya entell('l_ktüelleri.nln bir ara.ya 
gelmesi harbi durduracak mı! ... Sul
bü sevdiğini öyliyen bütün dipler 
matlan, bütün demokrasileri sulh na
mına. hareket.e g~iremezlerse, kül· 
türün hıncı, harbin kızı~ tığı ni bette 
keskinleşecek.. baren Dostoevsklnin bUtun edebi fa 

aliyctinin seciyesi olmuştur. 

3 - Dostoevski "Relizion de 
Souffinice" (Elem tarikat:i) 

adı ile bazı muasır muhitlerde be
liren ahlaki cereyanın banisidir. 
Dostoevsldye göre - insan cevheri.ni 
temizliyen. çıkaran en müessir a~ 
mil felakettir, felaketten doğan e-

' . }emdir. Bilhassa vıcdanda herhangi 
fena fiilden doğan "şuurlu ncda 
met" eıeınieridir! Dostoevskiyc gö 
re en aşağı düşmüş birisi için bile 
böyle "şuurlu bir nedamet" elemi 
nin mevcudiyeti bir "mfı.nevi" kur 
tuluş beraetidir! 

Görüyorsunuz; Dostoevski insan 
oğluna en iptidai ve basit şeklinde 
bile perestiş ediyor! O, çamurlar i
çinde yuvarla.nan inS8:1lan ellerin. 
den tutarak dünya ışıgına çıkarıyor 
ve aleme karşı: "Görliyorsunuz! 
Görüyorsunuz! Hakaretle, nefret 
ve istikrahla baktığınız bunlarda bi 
le ilahi şule sönmemiştir. Bunlar, 
sevgiye, hürmete lfıyiktirler!" di-

~·or! 
Okuyunuz Nietzsche'nin en büyük 

iki eserini "Pardela le Bien Ale 
Mal" ile "Ainsl padlins Zaratusha" 
yı (l): göreceksiniz~ Nietzschenin 
fıdi insana karşı aldıgı tavır bu. 
nun tamamen tersidir. Yani istiskal 
tahkir, istikrahtır. 

4 _ Dostoevski'nin bu dördüncü 
hususiyeti dostum Peyaminin düş
müş olduğu suitefehh~m v~ hatayı 
en açık bir tarzda gösterıyor. 

P
eyami eski Fransız edebiya
tında hakim olan ahlA.kçı

lık şiarını, layik olduğu perestiır 
kar bir lisanla kaydettikten sonra, 
diyor ki: "19 uncu asırla beraber 
grup etmiye başlıyan bu ananevi 
ahlakın en güzel ve en uıvt şekli fe
dakarlıktır !" 

Peyamiyc göre Fransız edebiya
tındaki bu hususiyetin silinmesine 
Oscar Wilde ve Nietzsche ile bera
ber Dostoevski de sebep olmuştur. 

Halbuki Dostoevsklııin romanla
rında en çok göze ça.rpan vet.rajik 
bir ruiı.ka uyandıran cihet - kahra
manlarının ihtiyar edegeldikleri em 
salsiz nefis fedakarlığıdır. Nümune 
olmak üzere ''Fakir insanlar" ro-

feda ediyor! Acaba bu fedakarlık 
"La Danne Aux Camelias,, daki :Mar 
guerite'in fedakarlığından geri kalır 
mı?? Bilakis bu daha yüksek ve da 
ha muhteşem değil midir? Çünkü 
ayni zamanda Sonyanın vicdanı 
gilnah i§lediğini müdıiktir ve bun
dan dolayı derinden derine azaplar, 
işkenceler içI.nde krvramyor. Maa
mafih ses çıkarmıyor, şikayet et
miyor, o yakıcı elemini kendi kendi
ne, sessiz, sessiz çekiyor! Bu hal o 
şehvet ve işret aleti olan elemli kızın 
mağmum bakışına, melankoli ile do 
lu simasına bir aizze tavrı veriyor 
ve Raskonikof kendi cürmU ile <>
nun cürmü arasındaki uçurumu tak 
dir ederek onun ayaklanna serili-

Raskolnikof Sonyayn hangi fi
kirlere kapılarak cürmü irtikap etti 
ğini söylüyor ve Sonya hemen: 
"Ah! Sen ne yapmışsın. Şimdi dün 
yada senden daha bedbaht birisi 
yoktur!" 

O os:oevski bununla Sonyanın 
agzından ci.lrüm fiilini nasıl 

tel!klci ettiğin! söylemiş oluyor: 
Raskolnikofun işlediği fiil en bü
~~ f elllkettir. ÇünkU perestiş etti
gı onsanhğm manevi mahiyetine 
karşı işlenmiştir! 

Maamafih Sonya, Raskolnikofa 
kurtuluş :yolunu göstermekten çekin 
~yor: _ıstırap yolu! Raskolnikofa 
diyor kı: Günahmm kefaretini ıstı-

rapla ver! Hemen ~mdi git, dört 
yol ağzında dur, evvela toprağı öp, 
sonra eğilerek dört tarafa yüksek 
sesl bağır: "Ben öldürdüm! Ben 
öldürdüm!" Belki Allah sana yeni
den hayat verir!" 

insanlara bu kadar yüksek nefis 
fedakarlıkları numuneleri göste
ren, büyük Dostoevskiyi, ayni feda 
karlık nümuneleri.ni ihtiva eden 
Fransız edebiyatının percstişkfin o
lan (bu hususta dostumla tamamen 
beraberim) dostum Peyami nasıl ol 
du da insanlara yüksekten bakan, 
ve onlnn hakaret gözü ile gören 
Nietz.sche ile ve şahsi hayatı bile bu 
laşık olan Oscar Wilde ile ayıü ah
lak alanına koydu? Belki buna yu
karıda kaydettiğimiz Nietzschenin 
kendi iddiası sebep olmuştur: Fakat 
bu iddia piç bir esasa müstenit de
ğildir. 

, __ OKÜ·Y UC U 
MEKTUPLARI 

Garip Şey Doğrusu 
!Kuladan bir kariimiz yazıyor: 

"Kula köylerini gezen bir znt, 
geçenlerde BnşıbUyük köyünde ansı· 
zın hastalanarak ölmüşı müddeiu
mumiliğin müdahalesi üzerine ceset 
buraya getirilerek otopsi yapılmış
tır. ÖlUmUn şüpheli bir tarafı olma
dığı ve kendi ecelile öLdüğü anlaşI· 
lınca defnine karar verilmiştir. 

Aradan bir hafta geçince hasta· 
neye yakın mahalleler halkı, müUıiş 
bir taaffünle karşılaşmışlar ve be
lediyeye haber vermişlerdir. 

Hastahane açılınca, bir hafta ev
vel üzerinde otopsi yapılan cesedin 
orada, açıkta durduğu görUlmUştUr. 
Ancak, bunun üzerinedir ki, cesedin 
defni lA.zımgeldiği hatıra gelmi§ ve 
bu iş hemen o gUn yapılabilmiştir. 

Bir ölüye karııı bu kadar alakasız. 
lık gösterilmesi doğru mudur?,, 

• 
Yüksek Tahsile Devam 

Etı:nek lst iyen Muallimle~ 
Sınoptan mektup gönderen bır 

muallim okuyucumuz, muallim mck· 
tebi mezunlarının yüksek tahsile de
vamlarına müsaade edilmesini, velev 
bazı şartlar altında. da olsa bunun 
behemehal teminini istiyor. Bundan 

başka, muallim mektebini bitiren 
g_~ç muallimlerin yeni vazifelerine 
suratıe tayin edilmeleri lüzumuna 
da işaret ederek şunları temenni e
diyor: 

"Mektepten mezun olduktan son
ra tam beş ay tayinimizi bekliyo
ruz. İki ay fuzuli yere mektepte ye
mek yemek mecburiyetinde kalıyo
ruz. Bu hal, bazan mektep idareleri· 
ni·~bile müşkül vaziyette bırakıyor. 
Digcr taraftan, çocuklar da bir ıki 
ay kadar muallimsiz kalıyorlar. Hal
buk_i, mezunlara yeni vaziyetleri ve 
vazifeleri eylUl ayı içinde bildirilir
se~ bUtUn bunlara meydan verl1me. 
mış olacaktır.,, 

• 
Bu lıte Kabahat Kimin ? 
lstanbula lise tahsilini ikmal için 

geldiğin! söyliyen Hataylı okuyucu
larımızdan Sıtkı Tunçer yazıyor: 

- Halep Türk konsolosluğundan, 
Antakyada münteşir "Yenigün., ga
zetesine gelen bir tebliğde İzmir en
ternasyonal fuarı dolayısile yapılan 
tenzilattan 17 eylüle kndar istifade 
edilebileceği yazılıyordu. Ben de bu
na istinaden 16 eyllilde Halebe gi
derek konsoloslukta pasaportumu \il· 

ze ettirdim. Kontrol fişim de yanım
dadır. 

17 eylülde Payaza geldim ve gişe
den panayır bileti istedim. Verme
diler ve sergi biletlerinin bittiğini 
söylediler. Adi bilet alarak !stanbııln 
geldim. İkamet tezkeresi için müra
caat ettim. Benden, lzmire gitmedi· 
ğim için ceza istediler. Esasen b"n 
güçlükle verdiğim yol parasının Us
tüne bu da gelince şaşırdım. "Sergi 
bileti vermediler ki !zmirc gid yim. 
!sterseniz Payastan sordurunuz,, de
dim. Fakat onlar ısrar ediyorlar. 

Müddet (15) eylülde bitmişse kon
solos pasaportumu niçin İzmir pana· 
yın için vize etti. Adi biletle ge!di
ğim için "!zm"re gitmedin,, diye b n
dcn nasıl ceza keserler? 

Bunu alakadarlardan sormanızı ri-
ca ederim. 

• 
CEVAPLARIMIZ: 

"Afyonda avukat ŞUkrU,, imzasi
le mektup gönderen zata: 

Gazetemize evvelce ayni imza al
tında gönderilen mektup muhteviyn
tı ile sizin bahsettikleriniz aynıdir. 
Binaenaleyh mektup kimin tarafın

dan yazılmış olursa olsun, size de 

Sabiha Zekeriya 

FIKRA 

Altı Şey •• 
- Bir ecnebi bir günde ne g~rUp 

söyliyehilir. }"n:kat lıem yirmi dört sa.
at içinde 6 ey gördUnı, ki Şarkta 
imkiln ızdı, diyordu. 

30 enedenbcri Türkiyedcn gayri 
tıark memlclrntlerinde ) asıynn bir 
ya.hancı idi. Jstanbul ''e Anka.rndruı 
geçerolt, Suriyeye gidecekti. Ve say
dı: 

- Biri i trenclen indinı, hamallar 
\allziıni kapmadılar. Jkinclğ i itas
yoııc1anı çrldnn, sofÖrler ooğn.zıma n.
nlmndılar. Uçlinciisü otel notlarında 
ikide bir tashih yapnolı: Iiiznn olmu-

yor.Dördüncü U vnpurln Haydarpa 
ya geçiyorum, belki iki bin yolcu \'Ur. 
dı, fakat giiriiltü olmuyordu. Niha~ et 
altıncısı ... 

Biraz <lil ündü: 
_ E\·et her memleketin polisi var. 

Falmt sizin öyle emniyet veren bir 
inzibat ha\nnız \'ar ld ge~elcri arka 
soknklnm istediğim gfüi saııı~ orwn 
ve zevk ile ... 

Gözlerime baktı: 
- Bunlar benim otuz senelil· şar

kmıdn imknn ız cylercli. 
Sonra ilfwc etti: 

- l tep orta ında Ant.ara :ı görUr 
görmez, "- Acaba bir Crunoufiage 
nu?,, diye tereddüt etmek i ooclim. O 
kadar göz alıcı idi. Ne çare ki ens
titiileriııiz, sıhhiye \'C kiiltUr müesse-
eleriniz, ve bilhn sa iç lıa~ atınız bu 
inanmnmazlığı yeniyor. lddialanmz
da. Jıa}.tkımz \a.r. Rahat olası
nız. - Fatny 

G diz Çiftçisina Yardım 
Gediz, (TAN) - Faydalı yağmur 

lard onra köylü tohum ekıniye b ş 
lnmı ır. Ziraat Bankası köylülere to 
hum parası vermektedir. 

ayni şekilde hareket etmenizi ta'i -
ye ederiz İddialarınız doğru is~. • 
la.kadar malmmlarm bu meseleye 
bigane kalmalarına. imkün yoktu?'.. 
Neticeyi beklemeniz lazım gelir 
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Değerli binicimiz Yüzbaşı B. Cevat bir maniayı aşıyor 

Ordu Atı için .. 

Tertip Edilen 
tAüsabaka Başhycr 
Subaylarımız arasında bir ordu atı 

müsabakası tertip edilmiştir. Bu ayın 
yedinci günü başlıyacak olan müsa
bakalar on giln devam edecektır . .Mü
sabakalara girecek olan subaylarımız 
da Ankarada toplanmıya. başlamış

lardır. 

Istaııbul ve Trakya bölgelerinde bu 
müsabakalara gırecek olan suvarı ve 
topçu zabitlerimiz iki gün evvel .nn-

karaya hareket etmişlerdir. Istanbul 
bolgesi subaylan ile beraber suvari 
bınıcilik metkebi komutanı albay Cev 
det te Ankara.ya gitmiştir. 

Her yıl Sonbaharda Ankarada ya
pılmakta olan bu müsabakalar bütün 
ordu zabitlerine açıktır. Müsabakalar 
oldukça ağır §artlnra bağlıdır. Bu 

müsabakalardan gaye, binicinin, Atı
na bütün arzularını kabul ettirmek 
ve tam zamanında itaati temin et-
mektir. 

Bir ıubayımız atını maniden 
maharetle atlatıyor 

Müsabakalarda bilhassa mukave- r-
ımete de büyük yer ayrılmıştır. 1 Bulgar Dan Ko!of 

3 gUn devam ed~ek olan bu müsa-
bakalann birinci gününde azami yUk 
aekliği 1,15 metre olan 15 mania üze
rinden bir atlama imtihanı yapılacak, 
ikinci günü mukavemet müsabakası 

başlıyacakt:ır. Bu müsabaka, muhte
lif süratlerde ve şartlarda olmak üze
re 36 kilometre üzerindedir. Birinci 
kısım 7 kilometredir ki yol, süratli 
yürüyüşle dakikada 250 metre üze
rinde katedilir. lkinci kısım 4 kilo
metrelik düz ve manialı bir pist üze
rinde dakikada 600 metreden aşağı 
olmamak üzere koşu, üçüncü kısım 

15 kilometrelik yol dakikada 250 
metre üzerinden yürüyüş, dördüncü 
kısım ise müsabakanın en mühim ve 
en yorucu kısmıdır ki bu, 8 kilomet
re devam eder ve içerisinde muhtelif 
tekillerde 36 mania vardır. Nihayet 

son kısım da 2 kilometrelik bir mesa 
fedir ki bu, dakikada 350 metre üze

rinden dörtnaldır. 
Müsabakanın ikinci günü bu suret

le bitirildikten sonra at tiçüncli g'iinü 

15 manili bir müsabakaya daha so
kulur, bundan maksat, iki gün çetin 
müsabakalardan sonra yorgun düşen 
bir atın üçüncü günü ayni kuvvet ve 
kudretle vazifesine devam edebile

cek kadar yetişmiş olup olmadığını 

kontrol etmektir. 

Pariste Galip Geldi 
Sofya, 4 (TAN) - Paristen bildi-

riliyor: · 
Geçen akşam Pariste Spor Sara

yında büyük Amerikan güreşlerinin 
mevsimi açılmıştır. Bulgar pehlivanı 
Dan Kolof ile 110 kilo sikletinde olan 
Kanadalı Al Spark ve Portekizli Al 
Pereyra ile 1',ransız güreş şampiyonu 
Deglap arasında başhyan ilk güreş
lere 25 bin seyirci iştirak etmiştir. 

Dan Kolof, Al Spark ile güreşinde 
şimdiye kadar görülmedik bir sürat 
ve tazyik göstermiştir. llk dakikalar
da Dan Kolof'a karşı rakibi faik çık
mıştır. Fakat Dan Kolof bir vaziyet
ten istifade ederek rakibini yere vur
mak istemiş, bu teşebbüsü boşa çık
mıştır. Çünkü rakibi Kanadalı da çok 
çevik olduğu için elinden sıyrılıp kur
tulmuştur. Fakat on ikinci dakikada 
Bulgar pehlivan galip gelmiştir. 

ltalya lsviçre 
Milli Takımları 

Isviçre ve Italya milli takın.lan 
karşılaşması her iki tarafın yıırtığı 
ikişer golle berabere neticele!lll'iştir. 
Maç çok sıkı olmuş bilhassa ltalyan
lar çok sert oynamışlardır. 

Ayni milletlerin B milli hı\mnları a
rasındaki maçı ltalyanlar 4 - 1 ka
zanmışlardır. 

ikinci Küme 
fikstürü 

Geçen hafta fiksttir tanzim etmek
ten kaçınan ikinci küme klüpleri ken 
clilerine saha temin edilmesi üzerine 
dün akşam Futbol Ajanının Başkan
lığı altında top\annrak lig heyetini 
seçtiler ve fikstürlerini tanzim etti
ler. 14 Ikinciteşrinde müsabakaları
na başhyacak olan ikinci küme lig 
heyetine Anadoluhisarmdan Fuat, 
Davutpaşadan Mustafa seçildikten 
sonra klüpler fikstür için numarala
rını çektiler. 

Içtimaa iştirak etmiyen Anadolu, 
Hilal ve Altınordu klüplerinin numa
ralan ajanlık tarafından çekildi. 

Hilii.I ve Altmordu klüpleri bu haf 
ta .kongrelerini yapacaklar ve umumi 
heyetleri müspet karar verirse maçla 
ra gireceklerdir. 
Diğer taraftan Anadolu klülfünün 

umumi merkezde tetkik edilmekte o
lan bir itirazı vardır. Bu itiraz hak
kında verilecek karardan sonra ma<' 
lara girip ginniyeceğini bildirecektir~ 

Bu üç klübün vaziyetlerinin belli 
olması için ilk haftalara tesadüf e
den maçlan bir ay sonraya tehir edil 
miştir. 14 lkincite.cırinde başJıyacak 
olan ikinci kUme k1üplerinin diin ak
şam tespit edilen 3 haftalık fikstürü
nü yazıvoruz: 
14/ 11 / 37: 

Fener Yılmaz - Sümer (Şazi) 
Anadoluhisar- Ortaköy (Halit Galip) 
Davutpıışa - Galatagençler (Feridun) 

21/11/ 37: 

Karagümrük - Kasımpaşa (1?.zet) 
Anadoluhisar - Galatagençler (Şazi) 
Bcylerbeyj - Doğanspor (Adnan) 

28/11/37: 

Davutpaşa. - Kasımpaşa (Sami) 
F'<!ncr Yılmaz - Doğanspor (Adnan) 
Beylerbeyi - Karagümrük (Halit Ga
lip) 

Parantez içindeki isimler hakemler 
dir 

Robert Tayıor 

iyi Bir Koşucl:dur 

Erkek sinema yıldızları arasında 
güzelliği ile Valnntino kadar şöhret 
kazanmış olan R. Ta.ylor iyi bir spor-

cudur. 
Artisti bu resminde vücudunun 

genç'iğini muhafaza etmek üzere her 
sabah yaptığı koşulnrqan birinde 
görüyoruz. 

Bu suretle birinci günü atın ter
biyesi, ikinci günü bir asker atının a
razi üzerindeki meziyetleri, üçüncü 
günü de mukavt..meti ölçülmüş olur. 

Kahraman ve bilgili subaylarımıza 
muvaffakıyetler dileriz. 

Türkiye Birincilikleri Başladı 

ltalya Şampiyonu 
Pariste Berabere Kaldı 
Pariste yapılan bir turnuva maçın. 

da ltalyn şampiyonu Bologne ile Pa
ris takımı arasında yapılan maç 1-1 

beraberlikle neticelenmiştir. Maç çok 

heyecanlı olmuş ve Italyanların ha
kimiyeti altında geçmiştir. Maamafih 

ıtalyanların bu beraberliği ltalyada 
fena akisler bırakmıştır. Çünkü Bo

logne takımında Italyanın en meşhur 
- p oyuncuları bulunmasına ragmen a-

r s tnkımının en kıymetli oyuncuları 

0 gün Holandada maç yapan milli ta
kımda ovnuvorlardı. 

Adana, (TAN) - Milli kümeye dahil olmıyan 22 mıntaka arasında 
tertip edilen f\ltbol Türkiye birinciliği müsabakaları dün başlaınışt ır. 

K.:mya, Kayseri, Mersin, Seyhan ve Diyarbekir mıntakalarından mii 
rekkep olan Adana grupunda ilk maç Konya ile Mersin arasında yapılmış 
ve ber.aberlikle bitmietir. 

~~~~~~~~~~~~~~-·-· -~~#~~~~~~~ 

1Ispa~yolHikAyesi1 
~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~$.4X(V~,@"~~~~~~~~ 

A kşamın saat onunda Kont 
Sagredo klübe girdi. Gar

sonlar heı:nen koşuşarak etrafını 
sanlılar. Kimisi bastonunu, kimisi 
şapkasını, kimisi de muhteşem 

kürklli paltosunu omuzlarından al· 
dı. Kont akşam yemeğini yemiy1.: 
gelmişti. 

Onun iflas haberi çoktan yayıl
mıştı. Onbeş yıldır Pariste serve
tini çılgıncasına etrafa savurmuır 
tu. ş·mdi ise suyunu çekip kuı-u
muş olan bu muazzam servetin i!I· 

zıntılarile yafflyordu. Yanıbaşmda 

dönen garson'ar, Kontun bu mali 
vaziyetinden bihaber değillerdi. Fa· 
kat bu bildiklerini belli etmekten 
kuvvetle çekiniyorlardı. Bu kadar 
asil bir adama karşı ... O vaktile a
vuç avuç para serpmişti onlara. 

Sagredo ne 

kadınlarmaleti B • R As 1 L z AD E olan Polonyalı 1 
Kont ve ne de 
oyunda hilekar-
lık yapan bir 
İtalyan Markiziydi. O büyük asilza

de ve büyük bir İspanyoldu. 
Yüksek alnını eğımeden mağnır 

bir halde salona giren Kont, dostla 
nnı ince ve latif bir tebessümle se
lamladı. 

fürk yaşlarındaydı. Fakat hala, 
"Güzel Sagredo" sıfatını ve rengini 
kaybetmemişti. Yalnız kirpiklerinin 
kenarında ateşin bir mevcudiyetin 
yorgun izleri görünüyordu. Bunun
la beraber göz?eti hfila parlak, canlı 
ve biraz da melankoliktiler. Bu ateş
li ve canlı gözlerinden kinaye ola
rak dostları ve metresleri ona "Ma°' 
ribi'' derlerdi. ı:-

K l~~te onun bu son harabili-
gı.nden bahsediliyordu. Za

vallı Kont! artık hiç bir yerde ve 
hiç bir şeyde ümidi ola~azdı. Ne 
yeni bir miras; ve ne de onun asa
letine ve Unvanına kapılarak arzı 
endam edecek Amerikall bir milyo
ner kadın. 

Sagredo istikbal için boş kurun
tular hayaller beslemiyordu. Asil ak 
rabalarile olan alakasını da kesmiş 
ti. Bu suretle bütün gemilerini yak 
utl.g l!>üy&>aJ'Ul UU. 

On beş sene onu yaşatan zengin 
servet mombaları, çiftlikleri, sürü
leri sahip değiştirmişti. Ondan son 
ra buğday ve pirinç tarlnlan, ihti
yar kız olarak ölen halalarının mi
rası, antikaları elden çıkmıştı. Pa
ris ve onun latif mahlukları aı:ıırla~ 
rın biriktirdi~ ve topladğı bu koca 
serveti çekmiş yutmuştu. 

Harabezarhktan ona kalan yega 
ne şeyler, birkaç aktrisin aşkından 
birkaç hatıra. bir düziine yükı:1ek 
sosyete kadınlarının mütch3.ssir gü 
lüş!eri, ve curcunalı maceralardı ... 

Adının bilyükli.iğüne sı~nıp borç 
ıanarak yaşıyordu. Kendini öldür
müyordu. Çünkü borçlu olark şe
refsiz ölmek istemiyordu. 

i···········~············ı Çevıren: • • 

i ... ~~~.~~:~.~~~ .... I 
Oyunun hararetli bir zamanında 

salonda bulunanlardan biri Vikon
tun yanına gelip oturdu ve oyunu 
seyretmiye koyuldu. Fakat birkaç 
' · =ka sonra yerinden sıçrıyarak 
bağırdı: 

- Siz deli misiniz Vikont? Ciddi 
oynamıyorsuhuz! Elinizde iyi kağıt 
varken böyle ... Bu deliliktir. 

Bu sözler Sagredonun üzerine 
yıldırım gibi çarptı. Birden sarardı 
ve gözlerini iri iri açarak Vikonta 
baktı ve sonra yavaşça yerinden 
kalkarak soğukkanlılıkla: 

- Anladım, dedi, müsaade edin 
de oyundan çekileyim, dedi. 

Ve sinirli bir tavırla önündeki pa 
rnları onun önüne doğru iterek ila
ve etti: 

- Bunlar sizin!. 
Arkadaşı şa§kınlıkla atıldı: 

- Fakat aziz dostum, bırakınız 
izah edeyim!. 

--:a · - -

iyiliğinizi hiç unutmıyacağım ... 
Sagredo azametle arkadaşını se

lamladı ve salondan çıkıp gitti. 

Kürklü paltosu omuzlarında 
bulvara fırladı. Sokaklar ka 

labalıktı. Herkes tiyatrodan çıkmış 
tı. Beyaz tuvaletli, süslü kadınlar 
yavaş ve işveli adımlarla yürüyor
lardı .. 

Kontun şakakları zonklnyordu. 
Borca rp·w·iı. Fakat sado.kaya a~
la! .. Bütiln servetini kaybetmenin 
istırabı bunun yanında pek ehemmi
yetsiz kalmıştı. Dostları ona mer
hamet ederek bu şekilde bir haka
rete maruz bıraksınlar!·· 

Bu artık faydasız ve Iüz~m~z 
bir komedyaydı ! Devam ett~ıye 
çalışmak beyhudeydi. Bu vazıyet bü 
tün dostları tarafından hazırlan
mış ve hatta garsonlar bile buna 
aşina olmuştu. Ne kadar zavallı bir 
mevk.ie düşmiiştü. 

Bütün varlığının yaralandığını 

duyuyordu. Le Cid'in k:ı.davrası gi .. 
bi ölümden sonra da zaferler ka-
zanmak istemişti. 
Şimdi ise .. elveda Kont Sagredo!. 

Vaktile muzafferiyetler kazanan 
--yük mali" ~ ·Plerin ve şerefJP ·-ı 

mirasçısı olan sen alelade bir dilen
ci sırasına düştün! 

K t onu bekJiyen küçük dos 
tunu bile unutmuştu. Bu an 

c'l'l cnu katiyen hatınna getirmiyor 
du. Şerefi ve izzeti nefsi kırılmış 
bir halde acele acele yürüyordu. E. 
vet ~ buk, bu komedyayı çabuk bi· 
tirmek lazımdı. 

Gün doğarken, bayağı 8.şıklara A: 
let , ın bir otelin bir odasından çı
kan bir silah sesi oradakilerin hep
sini uyandırdı. Silah sesinin geldiği 
odaya kr ncıan garsonlar yeril" si-

elbiseli bir adam gör · Uer. Göz 
lerindc hala kli<;ük bir hayat şulcsi 
parlıyordu. Dudakları acı bir şekilde 
J<1vrılmış ve hayata karşı tahkir e
dici rir tebessüm fırlatıyordu. 

llzmir Civarında 
lnl vıu~r--· ~·--

İzmir, (TAN) - Cuma ovası na .. 
biyesine bağlı Güner köylinde Osman 
oğlu Abdullah Eren, tabanca ile 

Mustafa oğlu Çetini beş yerinden a· 
ğır surette yaralamıştır. 

Bu kanlı hadisenin sebebi, Çetinin 
evvelce bir arkadaş toplantısı esna,. 
sında Abdullah hakkında bazı sözler 

söylemiş olmasıdır. 

Dikilinin Kiratlı köyünde de fecl 
bir cinayet olmuş, trfan oğlu Kemal 
Kırgöz, bir zeytin toplama mesele .. 

sinden dolayı Kemente köyünden Mus 
tafa oğlu Ali Keskini tabanca ile öl· 

dürmüştür. 

Bandırmada Yeni Eserler. 
Bandımıa, (TAN) - Yeni Halke

vi binasmm ve şehrimize getirilmek .. 

te olan içme suyu depolarının temeL
leri büyük merasimle atılmıştır. 

S on yolculuğundan yanında, o 
nu şefkat ve sıcak bir aşkla 

seven taşralı genç bir kızla dönmüş 
ve vaziyeti mümkiin mertebe top
Iıyarak bir otelde oturmıya başla
mıştı. Bu yeni metresin - de eski 
.metreslerine bağışladığı hayatın ay 
nini vermek istiyordu. 

Akşamları, bir lokantada metre
sile yemek yedikten sonra onu ti
yatroy1 götürüp bırakıyor ve ken
disi talihini denemek üzere klübe 
döniiyordu. 

1 Kanadalı Beşizler Ne Alemde ? 

Yüksek oyuna girmiyor, ve ser

vetler ini kaybetmemiş olan eski 
gençlik arknclaşlarile oynuyordu. 
Kağıtları her eline aldıkça talih te 
ona yar oluyor ve birşeyler kaza

nıyordu .. GUnlük kazancı öyle kül

liyetli bir miktar değildi. Umumiyet 
le elli altmış lirayı tecavüz etmiyor 
du. Bu para ile aşağı yukan rahat 
ve o!dukça eski debdebesini unut
tunnıyan bir hayat sürüyordu. 

O akşam da salonun bir köşe 
sinde oturan eski arkada.'71 

Vikont Tremisinycre yaklaşarak 

dostça gUlümsedi: 
- Bir parti yapahm mı?. 
- Nasıl arzu ederseniz .. 
Oyuna başladılar .. Talih yine Sag 

redoya yardım etmekteydi. Halbuki 
eline gayet fena kağıt geliyor ve i-

yi oynıya.mıyordu.KaT'§ısındaki ar 
kadaşlan ise ondan hem çok daha 
usta, hem de ellerine daha iyi kağıt 
düşüyordu. Sagredo elli lira kazan
mıştı. 

: ranaclah beşizler, mill~t çocuklan olarak, en refahlı htr şekilde bft· 
ytitülüyor. Hususi mürebbiyeler, hususi doktorlar, bu beş kardeşe aza
mi ihtimam ve itlnayı sarfediyorlar. DÜıJlyamn her tarafıodan ynpıhm 
teberrliler, gÖıtıderilen hediyeler hetnp edilecek olursa beşizlerin lıer
blri birer küı;ük milyoner sayılabillr. Burada bu beş bahtiyarın yeni re
simlerini veriyoruz. 
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Erkek • Kız! 

günkü 
~rp y 

tal ya 
. ' maz .• 

Melekzadın 
İzmirdeki 

Yeni Askı! .. , 
Şu mahut erkek - kız Melekzat, tz

mirde de tuhaf ve gillünç bir komed
yada baş rolü aldı. 

Erkeklik hevesinde olan bu anor
mal kızcağız. geçen yıllar,kendlsi gibi 
bir kızcağıza gönül vermiş, onunla 
evelnmek ınakı:ıadım gütmüş ve kendi 
sini erkek göstererek nişanlanmıştı. 

Avrupamn En Güzel 
Genç Kadını Nihayet 
Sinema Yıldızı Oldu 

Holivut merak ve heyecan içinde 
Viyananın en gUzel kadınını bekliyor. 
Merkezi Avrupanın en zengin iş adam 
larından olan Fritz Mandl milyonları 
na ve kale gibi şatosuna rağmen gü
zel karısını muhafaza edemedi. Em
salsiz bir kadın olarak tanınan Hedy 
Kiesler milyarder kocanın kapattığı 
muazzam şatodan bir gün apansızın 
kaçtı ve Holivuda doğru yola düzül
dü. 

S inyor Mussolini bütün dün
yaya bir kere daha diyor 

ki: "ltalya ve !talyan halkı barış 
istiyor. Ben de barış istiyorum.,, 

Bu teminat, realitelere dayandı
ğı için kabul edilmiye değer. Çün· 
kil Mussolini, harbe girişecek va -
ziyctte değildir. 

ltalyanm askerl kuvveti bir mil· 
yon kadardır. Gerçi Sinyor Mus · 
solini harp sahnesine 8 milyon ;;ün 
gülü gönderebihıceğini söylilyor. 
Fakat nüfusunun yekfınu 43 mil· 
yondan ibaret olan 1talya iÇin bu 
rakam çok yüksektir. 

ltalyan orduları dört kısma ay· 
nlır. Bunların 100,000 i Hn.beşis -
tanda, 60,000 i Libyededir. lspan -
yada 60 bin ile seksen bin arasında. 
bir kuvvet bulunduğu tahmin olun· 
maktadır. İtalyan kuvvetlerinin ge 
risi İtalyadadır. 

F 

Sinyor Mussolini harp yapmak 
fikrinde olsaydı, kuvvetlerini, Marl 
ritten Adisababaya uzanan 5000 
millik bir cephe tizerine dağıtmaz· 
dr. İtalyanın deniz kuvvetleri, bu 
kadar geniş sahada.ki askeri kuvvet 
lcre yardım gönderın.iye ve bu kuv- Akdeniz.in en garbinde, bugün münakaşa mevzuu olan 
vetleri beslemiye kafi değildir. bu sebeple adı çok geçen BalCar adaları 

ltalyanlann 4 ,'6"..,.'-""" ~,."" ı 11-.1 ı-"" -"""" ı ı ı~ 

:~rr~~~?ır. ~~~ ~ Yazan: Frank Owen ~ 
niden Y~P.11?1ak- ~ ''Daily Expreıs,, in ıiyaıi muharriri ~ 
ta olan ıkisı ay- ~ 

~""~~......,'-''1"'"'~ 
ndır.) Fransız-

başladığı sırada acı acı söylediği 
gibi, bu memleketler en fazla çöl -
den müteşekkildir. 

İ talyanlarm yaşayış seviye -

• I talyanın Habeşistam inkişaf 
ettirmek için lngiltercden 

borç teminine çalıştığı bildiriliyor. 
Çünkü lıabeşislanın ilhakı Italya
ya 150 milyon sterline malolmuş
tur. 

Habeşistanın bugün bütün tica
reti senede 2 milyon sterlin değe 
r lndedir. Mus::;olini, harp masrafı 
nı ödemek için sermayeye koydu
ğu yüzde on vergi ile yetmiş mil· 
yon sterlin teminini kararlaştır -

Melekznt geçenlerde 1zmire gitmiş, 
Kemalpaşa kazasının Armutlu köyün 
de Kezibnn adında bir genç kıza gö
nUI vermiş, ona da kendisini erkek ( ! ) 

olarak tanıtmış ve sonra ne yapıp ede 
rck Kezibanı kandırmış ve ... nişanlan 

mışlar. . 
GUnün birinde iki sevgili Kemalpa 

şadan kalkıp İzmire keçmışlar .. Çün
kü evlenecekler. Aksiliğe bakın kı, 

tzmirde indikleri otelde milşteriler
den biri Melekzndın cemaziyülevveli
ni biliyormuş ve bu sırrı ifşa ediver

miş. 

tşte bu yüzden Bay Melekzat (!) 

sevgilisine kavı.ışamam1ş. 
Bundan sonrası tabii bir alay rez:ı

let ... Melekzat polise düşmüş, istic . 
vaptan ve sııireden geçmiş. sonunda 
da serbest bırakılmış .. ve tabii Kez.i
ban da köyüne gitmiş. Fakat Bay Me 
lekzat ( !) sevgilisinin 200 lirasını do 
landırmıık suçilc töhmet altındadır. 

Bay Mclekzat bu sabah 1sta!1bula 
gelmektedir. Dün bu "erkek - kı~, . 

in muhterem annesile konuşmak is

tedik. :Kadıncağız çok müteessircli. 

Sekiz evlat yetiştirmiş, hepsi de akıl

hca büyümüşler, yetişmişler, fakat 

yalnız Melekzat anormal bir vaziyette 
kalmış. 

Maceranın sonunu, bugün buraya 
gelecek olan "bay,, ve yahut-"bayan .. 

Melekzadın ağzından toplayıp yarın 

hep beraber okuruz. 

Caro:a Höh01 

Güzelin hayatı 

ş;mdi milyonları teperek film artis 
ti olmak üzere kocasından kaçan Vi
yanalı güzel, bundan birkaç sene ev
vel bir filmde yüzil gözüktüğü için sa 
atlerce nğlıyan ve haysiyetim mah
voldu artık yaşıyamam! .. diye inliyen 
kadındır. 

Fransızların şirin artisti Dannielle Bn. Hedy Kiesler Mandl 
Darrieux'ye Hulivutta hazırlanan is-, 
tikbal merasimi Viyanalı güzel için --
düşilnUlen karşılama şenlikleri ya -ı lO o şaı roda B ftcg: 
nmda pek sönük kalacakmış. 

Sinema alemini bu kadar telıi.şlan- F v f 1 
dtran mUste.sna kadının hayat roma- otog ra a 
mnı kısaltarak alıyoruz: 

Bundan on beş sene evvel Viyana- T • • k• 
nın büyük bankalarından birinin ikin ur 1 ye 
ci müdürü Kicsler'in küçilk fnkat pek 
güzel bir kızı var. KUçUk kız, mektep- ç k 
ten çıkarken bankaya babasına ~ığ- O Ta kd•r 
ruyor, her akşam baba kız evlenne 
dönüyorlar. Hedy Kicsler fevkalade 

cazibesile daha o zamanlar etrafın- Kaza n d 1 da hayranlıklar uyandıran bir genç 
kızdır. Zengin ve rahat bir bayat için 
de büytiyen güzel kız bir gün çalışa.
rak babasına yardıma mecbur kalı-

yor. 

Sinemaya doğru 
Viyana bankalarını üstüste iflas et 

tiren meşhur buhran güzel Hedy Ki
eslerin babasını da mahvediyor. Oğ-

Matbuat umum müdürlüğil "Fotoğ 
rafla Türkiye,, adını, çok isabetli ola 
rak verdiği büyük eseri Avrupa ve A
merikanın kili tür, turizm. ve propagan 
da merkezlerine yaymıştır. Sevinerek 
öğreniyoruz ki, bu temiz ve özlü ı;ser, 
kendisinden beklenen hizmetleri yap
mıya başlamıştır. 

ların ise 7 saffıharp zırhlısı bulu
nuyor. Ve ikisi de inşa halindedir. 
lngiUzlcrin saffıharp zirhlıları on 
ibeştir ve yeniden beş gemi daha 
Yapılmaktadır. İtalyanların yedi 
F'ransızların yedi, İngilizlerin on 
beş ağır zırhlJSI vardır. 

İtalyanlar 10, Fransızlar 37, tn
g"lizler 37 hafif kruvazör sahibi -

si, Avrupanm en geri sevi
yesidir. Hatta Lehistan ve tspan
yadaki yaşayış seviyesinden daha 
geridir. Faşistlerin Romaya yürü
yüşünden sonra ltalyan işçisinin 
ücreti yilzde on düşmüştür. 

mıştır. -ı 
ltalyada ferdi servet. İngiltere-

dckine nisbetle üçte birdir. İtalya· 
nm ticaret müvazenesi açığı ise 50 
milvon sterlindir. 

le ve akşam yemeklerini bile güç ka
zanan ihtiyar babanın çektiği meşak 
kate tahammill edemiyen kızı kendi 
kendine sinema artisti olıruya karar 
veriyor. Esasen Hedy Kiesler zengin
lik zamanlarında ekseri kibar Viyana 

: lılann yaptığı gibi tiyatro mektebine 
amatör olarak devam etmiştir. Onun 
için sinemaya başlarken pek güçlük 
çekmiyeccğini umuyor. Güzel Viya -
nalının sinemaya başlamak niyetinde 
olduğunu anlıyan bir Çekoslovakyalı 
Hedv Kiesler'in harikulade tenasübiin 
den· ve cazibesinden azami istifade 
edebilecek bir film çevirmek üzere 
kıza yüksek ücretli bir teklifte bulu-

-O kötU mütareke yıllarında sUtun 
larını hep bizim nleylıimimc doldu -

ran Parlsll "Journal dcs D6bats., ga
zetesinin maruf muharrirlerinden 
Mnurice Pernet. bu gazetenin 31 Bi
rinciteşrin tarihli nüshn.sında "Fo ~ 
toğrafla Türkiye,, den geniş bir sita· 
yişle bahsediyor ve "eserden müessi
re intikal,, ederek, 12 yıl önce gördU 
ğü Ankara ile şimdiki hlikumet mer
kezimiz arasındaki millhiş fark kat'
şısındaki hayretini açıkça söylüyor, 

dirler. 
Destroyerler bakımından İtalyan 

larm kuvveti Fransızların kuvve -
tine muadildir. Fakat !ngilizlerin 
deniz tizerinde ve havuzlarda 200 
destroyeri bulunuyor. 

Fransa, denizaltı gemileri bakı
mından (70) e karşı yüz derecesin 
de ltalyaya Ustündür. 

Şayet İtalya ile herhangi müt 
tefiki, İngiltere ve müttefi

ki ile harbe girişecek olursa (ki, 
bu müttefik o zaman Fransa o
lur) lngilterenin bu müttefiki li
manlarını ve sahillerini İngilte -
reye açar. Fransa da Tulon ile Mar
silya, Tunu.s, Bizerto, Cezayir, Ce
bclüttarik, Malta Süveyş ve Kıb -
rls ile müstahkem limanlarda:ı mü 
teşekkil bir zincir vücuda getirir. 

Bu muhasım deniz üsleri cep -
hesine karşı, İtalya, elindeki mev
kilere Majorka, yahut Mala.;a ve 
Melila gibi yeni mevkiler iliı.ve ede
cek olursa düşmanlarına karşı da
ha fazla zayiat vermek ıztırarmda 
kalır. ÇünkU elindeki zayif kay
naklar ile daha çok mevkiler'n mil 
dafna mecburiyetini yUklenmiş o
lur. 

akikatte İtalyanın elindeki 
kaynaklar çok zayiftir. t

tnlya, fakir b 'r memlekettir. Fa -
şist rpjiminin bütün faaliyeti. bu 
flkirlicn venememlstir. Bu gil7.el 
:rnemleketin toprakları. şimal ta -
rafları müstesna. z rai mahsul ve 
?:.1adeni sen• t verimi bakımından 
~ol~ uld ır. İtalya, pamuk, bakır, 

P trol ihtiyacının yüzde doksan 
doku?unu, kömürünün yüzde .dok
s nını. yün ihtiyacının yüzde sek
s nini hariçten ithal etmektedir. 

ltnlvan milstemlckeleri olan Lib 
~f\" J.~ritre, ve Somal;nin nüfusu 

1 
oo 000 l c-n ibarettir. Bunların 

tadl• ·nya lemin ettikleri kazanç pek 
az ır. 

k Gerçi bu Ulkeler harita Uzerinde 
0~kocaman görünilr, fakat Sin -

Yor MussoUninln, Habeş harbi-ne 

1929 senesi haziranında Musso
lini 1talyan ayanında "Sardunyil. 
ve cenubi ltalyada öyle yerler var
ki, halk aylarca yabani nebatlarla 
beslenmek ınecburiyetinde kalıyor 
lar.,, demişti. Bu sö1Jer, dilnya ik
tısadi buhranının ortalığı sarma _ 
smdan evvel söylenmişti. Ve bu 
buhran başka her memleket g~bi 
İtalyayı da sarmıştır. 

1933 te neşrolunan resmi !tal -
yan istatistiklerine göre, 1talyadn
ki işsizlerin sayısı bir milyondur. 
Bununla beraber" faşist partinin 
yardım teşk'latı 2,~:~·~2~ ":1~htaç 
kimseye yardım ettıgını bıldırıyor-

du. 
Ayni sırada tngilterenin 12 mil

yona varan endüstri nüfusunun an. 
cak 2 milyonu i~sizdi. İtalyanın en 
düstri nilfusu ise 3,500,000 den iba-
rettir. 

• talya, büyük naf1a pr~gram 
1 larile işsizlere iş temı~ et

mek istemiş ve 12 yılda 500 mılyon 
sterlin sarfecrımiştir. Fakat bu • 
nun pek verimli bir iş olduğu söy
lenemez. Bu masraf maliye nazır
larını rahatsız etmiş ve beş yıl 
içinde İtalyan bütçesi 270 milyon 
sterlin acık vermiştir. Bununla be

raber milli bütçeye girmesi 18.zım
gelen bircok işler be!Pdiyelere ve
rilmiş bulunuvordu. İtalyanın bu
gilnkli dahili borcu bir milyar ln-
g'liz lirasıdır. 

İtalyanın on yılda \'iicuda ge • 
tirdiğ'i altm kasa günden gline bo
şalıyor. 1935 te bu kasaitın mevcu

du 80 milyon sterlindi. Ayni yılın 
paskalyesinden beri kasanın mevcu 
du hakkrnrla hiçbir şey neşrolun • 
mamaktad1r. 

ttalyn bankasının hükumete v:r 
diği istikrazlar. bir emirname ıle 
450 milyon liretten bir milyar li
rete çıkarılr.ııştır. Hazine tarafın
dan çıkardan nakdin altm karşılı-
ğı ilga olunmuştur. 

ttn.lyanların kanaatkarlığı, aile 
hayatına bağlılıkları. konukomşu

nun birbirine yardımları sayesin
de bugünkü İtalya ayakta duruyor. 

F akat bu manzara, büyiilc 
devletlere karşı zaferle bi· 

tecek bir harp yapmıya mUkkdir 
memleket manzarası değildir. Du
cenin barış istemesi, kati bir ifa
desidir. 

Fakat Mussolini harp isteme -
mekle beraber sonuna kadar sullıil 
tehdit etmek oyununa devam ede
cektir. Roma • Berlin mihverinin 
ikide birde öne ı;iirülmesi bunu gös 
teriyor. Çünkü bu hareket dünya
ya korkunç bir ttalvan - Almnn 
birliğini ihsas etmeyi istihdaf edi
yor. Sinyor Mussolininin Almanya 
icin mUstemlekeler istemesinin he 
defi de budur. 

Hakikatte Roma - Berlin mihve
ri daha şimdid<'n esnemektedr. Bu 
mihver, lngiltere ile Fı:ansanın Ak· 
denizde korsanlıkla mücadele için 
yaptıkları paktın tazyikine taham· 
mü1 edemedi. Bitlerin, Romayı 

hoşnut etmek için harbe gireceği
ni hiç zannetmeyiniz. 
. Almanların bir gaile çıkarmak 
ıstedikleri farzedilse bile Akdeniz
de kara veya deniz kuvvetleri bu
lunmadığı meydandadır. 

G erçi Almanların simali AV· 
rupada bir takım hareket

lere girişmeleri muhtemeldir. Fa
kat Alman hareket;nin alakadar 
memleketler üzerinde herhangi bir 
tesir yapmasından evvel cenupta 
1talyanlan ezmek mümkündür. 

Fakat şunu da hatırlamalı ki, 
mağlup bir İtalya, Akdcniıde bir 
boşluk bırakır .... Bu boşluğu Al -
manynnm doldurması ve cen11bu 
şarki Avrupada hakim kesilmek 
istemesi muhtemeldir. Bu takdirde 
Almanlar Avusturya.da otoriteleri
ni yerleştirmek ve Bitlerin doğ -

daha sonra, eserin rer türlU bayağı
lıktan ve zorakilikten uzak oldu-

nuyor. 
Ok defa oynıyacağı "şehevi reha

vet., isimli filmde omuzlarını ve göğ:
sünil iyice açarak görüleceğini anlı
yan gUzel Viyanah Çekoslovakyalı -
nm teklifini mukabil bir teklifle ka
bul ediyor. 

Viyanalı kadının teklifi: Nasıl ki, 
Anupatla ~·t•tiı:t·n ;,ldızların oo Amerikanca oynanmış filmler Fran

yenilerindeıı biri de burada gördüğü- sızcaya c:evriliyorsa, Hedy'nin başı 
niiz Carola llöhn'diir. başka bir kadının başile değiştiril
===============- mek suretilc filmde yalnız vücudü -

M 
nün gözükmesi temin edilecektir. 

ekteplerdeki Yoksul Yapılmas1 adeta imkansız olan bu 
mukabil teklifi kurnaz Çekoslovakya
lı kabul eder gibi görünüp kıza "şehe 
vi rehavet .. isimli filmi çevirtmiye Çocuklar Ayrıhyor 

llkmekteplerdeki yoksul çocuklara muvaffak oluyor. 

yardım birliği dün akş~m üzeri Parti 1 Derhal bayıldı 
binasında bir toplantı yapmıştır. Bu 1 H d K" 1 ·ra· ~. n · ilk de 
to la t d . .. .. .. .

1 

e y ıes er çevı ıgı ı mı -
P n ı a Maarıf Müduru ve Halkevı f - · 'tt' -· amnn başının baş R · . a gonnıye gı ıgı z 
eıslen de bulunmuşlardır. ka bir kadın ha.şile değiştirilmediğini 
Bu sene okuyan fakir çocuklara da ve perdede iyi dekolte vaziyette oy • 

ha geniş mikyasta yarılım yapılacak- namakta olduğunu görilnce bayılıyor. 
t K O ·· d 0 • haysiyetim mahvol-
ır. azal ardaki himaye birlik1eri gun en s nra • · 

h ' du ben artık insanlar içinde yaşıya -
mu taç çocukları tesbite başlamış- .. .. .. ~a t bir deli gibi her 
l d y mam. Sozunu u e a 
~r ır. ardını birliği, hazırlanacak 1 kese tekrar ederek Viyananm uutk 
hste~ere göre, derhal faaliyete geçe- mahallelerinde gizlenmiye başlıyor. 
cektır. , l"h" 

duğu memlekete ait rüyasını ta
hakkuk ettirmek isterler. Btından 
başka Almanlar, bugUn İtalyan 
bayrağı altında yaşıyan cenubi Tiro
li de zaptetmeyıi dilerler. Nihayet 
Almanya, Akdenize inmek için Fi
yumenin de Avusturyaya iadesini 
düşünebilir. 

Güze'in ta ı ı 

Merkezi Avrupanın en zengin ; ş a
damlarından milyarder Fritz Mandl 
"Şehevi rehavet,. filminde Hedy'nin 
müstesna vlicudünil bulunmaz yüzü
nü seyreder etmez kararını veriyor. 
Eüyilk serveti sayesinde, evvela ka-
dına pek dokunan eseri ortadan 1<al
dırtara k gUzel Viyanalıya hul\ıl edi
yor. Mandl "şehevi rehavet,, filminin 
bütün kopyelerini satm alarak yak
tırıyor. 

ğunu yazıyor ve şöyle devam ediyor: 
"Yeni Türklyenin ekonomik r.ihaz 

lan da göz alıcı birkaç resimle göste 
rilmiş: Bir geniş dağ yolu, Fırat üze-

rinde çok gilzel bir demir köprü, Ada 
na iplik fabrikası, Bursa dokuma fab 

rıkası, tzmirde tiltiln işleme yerleri, 
İspartada gülyağı imnlatanesi, A.ta

türkün yarattığı Yeşil Yalova ılıcaıa
rı, hülfısa şaşılacak kadar seri fakat 

metodik bir cehdin mütenevvi ve be
liğ vesikaları.Eserde son bir kısım da 
spor ve gcnçlığin terbiyesine ait re
simlere hasredilmiş. Eski Tilrldyey.i 
tanımış olanlar, bir vakitler eskı ls
atnbulun ıssız sokaklarına, ve 3öksu
yun gölgeli sularına bira zcsraı karış 
tıran peçeli hayaletlerin kızlannı şim 
di izci kılığında trampet sesile ~vik 
ve çalak yürürken gördilklen L.emnn 
gözleri faltaşı gibi açılacaktır.,, 

Altı A yhk Maaş 

Yoklamaları Başlcdı 
Dul, yetim ve emeklilerin her altı 

ayda bir yapılmakta olan maaş yokla 
malanna dün sabah başlanılmı~tır. 
Yoklamalar bu ayın yirmisinde bite. 
cektir. Bu müddet içinde yoklaması· 
nı yaptırmıyanlar, yeni üç aylıklar 

dağıtıldıktan sonra maaş alabilecek
lerdir. 

kaldırılması kadının kalbini yumuşa
tan ilk sebeplerden biri olmuştur. 

Demek ki, ltalya harbe girmek 
suretile bu yirminci asırda, Lehis
tanın on sekiz.inci asırda yaptığını 
yapmış ve orta Avrupa devletleri 
tarafından paylaşılmış olur. 

Hayatının kabusu halini alan eserin 
milyarder Mandl tarafından ortadan 

Milyarderle güzel Viyanalrnın dost 
luğu ilerlemiş izdivaca kadar varm1ş 
tır. Fakat izdivaçtan sonra tam beş 
yıl şatoda hapsedilmiş vaziyette im
lan· bu çok gUzeJ kadın gtinün bMn
de oradan kaçmış ve bu sefer ı;<ı.hici 
ve istekli bir sinema yıldızı olmuctur. 
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Pazar, 7.11. 1937 

SF~NFONILER 
16,10 Peşle kısa dalgası: Senfonik kon 

ser: (Dohnanyı). 11 Bukreş: Senfonik 
konser (Becthoven). 
IAFIF IiONSERLER 

6,4S P.ırıs Kolonyal: Pl5.klarla sabah 
l:onseri. 7,10 Berlın kısa dalgası: Sabah 
konseri (8,15: Devamı). 9,20 Paris kolon 
yal: Pllik konseri. 10,45: Keza. 11,30: Ke 
za. 13: Konser nakli. 13 Bedın kısa dal
gası: Orkestra konseri (14,lS: devamı) 
13,10 Bukre:ı: Motzoi orkestrası (14.2S: 
Devamı). 14,15 Paris Kolonyal: Konser 
nakli. 17,45 Bedin kısa dalgası: Hafif mu 
siki. 18 Varıova: Kuçuk orkestra, ıarkL 
18 Bükre:ı: Askeri konser. 1S,1S Berlin 
kısa dalgası: Orkestra, tenor ve sopran 
ılc karışık program.. 18,SO Bertin kısa 
dalgası: Hafif musiki. 19,30 Pe3te: Çıgan 
orkestrası. 20 Berlin kısa dalgası: Pazar 
konseri. 20.10 Prag: Orkestra, piyano 
şarkı. 21 Laypzig: Vals ve operet parça
ları. Prag: Asker muzikasL 21,05 Peııte, 
Viyana: Radyo popurisi (Viyana halk mu 
11ikısi). 21,lS Berlın kısa dalgası: ııır ve 
musiki. 21,30 Bari: Karııık konser, 21,30 
Bukreı: Muallımler korosu. 21,40 Prag 
kısa dalgası: Şrammel konseri. 22,10 Bük 
reı: Plik konseri (22.S5: Devamı). 22.25 
Prag kısa dalgası: Serenadlar (Dvorak). 
23,05 Bruno, Prag: Rus musikisi. 23,35 
2:.'l,05 Bruno, Prag: Rus musikisi. 23,30 
Vıyana, graz: Sramnel musikisi. 23,35 

OPJ<~ItALAR, OPEUETUm. 
lS,35 Roma kısa dalgası: Opera par

çalarL 22 Roma orta ve kısa dalgaları: 
Uç kısa musikili piyes. 

ODA l\IUSIKISI 
22 Berlin kısa dalgası: Oda musikisi. 

RESl'l'ALLER 
20,10 Lliypzig: Halk şarkıları. 22.05 

Prag kısa dalgası: Milli Çek şarkılarL 
22.4S Mılino, Florans: Italyan şarkdarı. 
23,05' Varşova: Mozartm eserlerinden pi
)ano resitali. 23,lS Peşte: Piyano kon
seri (Chopın, D'Albcrt, Debussy). 

1 Pazartesi, 8. 11. 1937 

)ENI<'ONILER 
16 Roma kısa dalgası: Senfonik kon

ser (Sonra klasik ııarkılar). 20,30 Viya
na kısa dalgası: Senfoni (Veber, Mozart) 

21 Lfi.ypzig: Senfonik konser. 21,10 Peş
te: Filhar gnik takım (Franck, Ravcl, 
Dueas, Schmid). 22,48 Prag kısa dalgası: 
Poem senfonık (Smetana). 22.55 VarDQ
va: Senfonık konser (Çaykovshi). 

D.Aro· KONSERLb"R 
6,45 Paris Kolonyal: Plak. 7,10 Berlin 

kısa dalgası: Sabah konseri. (8,lS Dcva
uu)r O.O' Prag kıısıı dalgası: Aııkcrl ban
do. 9,20 Faris Kolonyal: Plik. 11,30 Plak. 
9,SS Prag kısa dalgası: Karıııık program. 
13 Berlin kısa dalgası: Orkestra konseri 
(14.tS: Devamı). 13 Paris Kolonyal : 
Pllik. 13,10 Bukrelj: Sibiccanu orkestrası 
(14.2S: Devamı)" 14,lS Paris Kolonyal: 
Hafif musiki (tenor ve orkestra). 17,4S 
.Berlin kısa dalgası: Hafif musiki. 18 Bük 
reı: Plak. 18,30 Peşte: Pliik 18,35 Roma 
kısa dalgası: Koro konseri. 18,SO Berlin 
kua. dalgası: Hafif konser. 20,10 Bükreı: 
Pl!ık. 20,lS Prag: Halk orkestrıısL 20,15 
Bcrlın kısa daleası: eğlenceli musiki. 21 
Varıova: Karışık konser. 21,15 Biıkreş: 
Radyo orkestrası. 21,40 Pıag kısa dalgası 
Kmoth orkcstrıısL 21,40 Mılano, Florans: 
Karıııık musiki. 22 Roma orta ve kısa dal -

gası: Enstrümantal şarkı konseri. 22 Vi
yana kısa dalgası: Hafif musiki. 22.05: 
Prng kısa dalgası: Slav rapsodisi (Dvo
rak). 22.45 Bükr~: Lokanta musikisi nak
li. 23.15 Roma orta ve kısa dalgası:: 

Konser. Bach, Franck, Gallıera, Debussy) 
23,30 Viyana orta ve kısa dalgaları: Or
kestra. 

ODA l\R'SIKISI 
9,30 Prag kısa dalgası: Sesli kenteti. 

1S,3S Roma kısa dalgası: Oda musıkisi 
(Rossellıni, Rossi). 22,20 ~rag: Yaylı ~
letler kuarteti. 

RESiTALLER 
10,40 Prag kısa dalagsı: Harp ve keman 

solo. ıs Peşte: Çigan re~katile Macarr 
fjarkılarL ıs.ıs Varşova: Klarinet resitali 
(Brnhms. Milh ut). 19,lS Bukreı;: Romen 
şarkıları. 21,SO Berlin kısa dalgası': Piya
no solo (Poldi Mildncr çalıyor). 22 Ber
lin kısa dalgası: Org musik;si. 23.0S Prag 
kısa dalgası: Org resitali. 23,lS Milano, 
Florans: Şarkı resitali. 

DANS MUSlKISI 
19,10 Varşova (çift piyano caZL) 23;30 

Laypzig. 24,05: Peste. • 
lUUHTELlF 

19,30 Roma kısa dalgası: Arapça, rum
ca sbzlü ve musıl:ıli program. 

1 Salı, 9. 11. 1937 
mm:sm:ac:1 E:mSZll:!llS::iW 

SE.NFONILER 
22 Varfjova: Senfonik konser (Bııch, 

Mendelssohn, Gluck). 
HAFiF KONSERi .ER 

6,45 Paris kolonyal: Plfık. 7 ,10 'Berlin 
kısa dalgası: Orkestra (8,lS: Devamı) 
9,20 Paris Kolonyal: Pllik. 10,15: Plfık. 
13: Plak. 13 Berlin kısa dalgası: Orkestra 
(14,lS: Devamı) 13,10 Biıkres: Radyo 
orkestrası (14,30: Devamı). 14,15 Paris 
Kolonyal: Liyondan konser. 15: Paris 
studyosundan. konser. 1S,3S Roma kısa 
dalgası: Hafif musiki. 18 Bukreş: Plak 
konserı. 18,35 Roma kısa d:ılgası: Armo
nık konseri. 18,SO Berlin kısa dalgası : 
Haiif musil:i. 19,10 Prag: Küçiık konser. 
19 S5 BUkreş: Pl~k. 20 Berlin ikısa dal
ga~ı: Buyiık orkevtra konseri. 20 Pe!ite: 
Radyo orkestrası (Zcller, Ponchielli, Pe
renyi). 20,lS Prag: FOK orkestrası (Fı
bich, Smetana). 20,40 Viyana kısa dalgası: 

Radyo orkestrası ?l Prag: Askeri brndo. 
21,40 Bükreş: Karışık konser. 21,5S Prag: 
Orkestra ve pyiano. 22 Milflno, Florans: 
Konser. 22 Roma orta ve kısa dalgası : 
Chopin, Mascagni, Priccini," Thomas). 
22,05 Prag kısa dalgası: Rimski Korsa
kov'un Capricio Espanyolu. 22.4S Bük
rq: ~kımtadan konııer nak.lı. 22;55 Peş
te: Çigan musikisi, şarkL 23,20 Viyana 
kısa dalgası: Orkestra. 23,20 Milino, Flo
rans: Koro konseri. 23,3S Prag: Hafif ka 
rışık musiki. 

OPERALAR, OP};HETJ..ER 
23,40 Peste: Opera orkestrası (Beetho

venin eserlerinden) Oda musıkisi. 21,05 
Bukreş: Kuartet (Beethoven) 21,40 Prag 
kısa dalgası: Kuartet oda musikisi. 

R.ESJ'fAI..I~ER 
lS,30 Peşte: Rus şarkılarL 19,15 Bük

res: Sarkılar (19,25: Şarkılar) 20,30 : 
Varıova: $arkı - piyano (Grieg, Corneli
us, Strnuss). 22,4S Prag kısa dalgası: 
Eski danslardan (viyola ile). 23 Varşova: 
Keman resitali (Saınt - S.ıcns, Castel
nuovo ). 

TAN 

~&@W@ 

DANS i\IUSUUSl 
21 Varııova: Sesli filmlerden danshr. 

23,0S l'rag kısa dalgası . 23,45: Milfino, 

Florans, Roma. 
MUHTEL ili' 

16,30 Paris Kolonyal: (La Ro'Je de 
Perles) isimli tiyatror neşnyatı. 19•30 Ro 
ma kısa dalgası: Arapça, türkçe ve rum
ca muı;ıkili ve sôzlü musiki. 

Çarşamba, 10. 11. 1937 

SENl•'ONJLER 
21 Laypzig : Baletler (Senfonik ?~kes

tra). 21,0S Prag: Çek rilharm~ısı. 22 

Var§ova: Senfonık konser (Chopın). 
JIAFlF JiONSERLEU 

6,4S P:ıris Kolonyal: Plak. 7,lO Berlin 
kısa dalgası: Orkestra (8.15: Devam! 
9,20 Parls Kolonyal: Pllik. ıı .30: . Pi 
13 Plak. 13 Berlin kısa dalg.ısı: Hafıf kon 
ser (14.lS: Devamı) 13 Berlın kısa d~
gası: Orkestra (ı4,15: Devamı). 14,15 a 
rıı Kolonyal : Konser nakli. (lS: Kez.a.? 
ı 7,45 Berlin kı a dalgası: Hafif musıki. 
18 Bukreş: Stancocu orkestrasL 18,3S Ro 
m:ı kısa dalgası: Citra orkestrası. 18,SO: 
Berlın kısa dalpsı. Hafif musiki 1?·?~: 
Prag: Alman ve eskı ltalyan rnusıkı~ı. 
19,20 l'cııtc: Çiğan orkestrası. 20,10 Bu_k 
ı· eı;. Plak. 21,40 Prag kısa dalgası: Hafıf 
musiki. 22 Roma orta ve kısa dalgası: 
Orkestra (Thomas, Respıghi vesaıre). 
22 Milano, Florans: Bando muz ika. 

23,05 Prag kısa dalgası: Çek milli dans 
ları ($metana). 

OPERALAR, OPERh"'TLER 
15,35 Roın:ı 1-ı a dalgası: Bellini'nin 

(Norma) operası. 16,30 Paris Kolonyol : 
Saint - Saensin (Timbre d'argent) ope
rasL 20,30 Peşte: Operadan nakil: Gbrck 
un (lphigenie in Aulıs) opcrasL 

ODA MUSiKiSi 
16,lS Roma kısa dalgası: Oda musikisi 

triyosu (Keman, viyolonsel. piyano). 21 
15 Biıkreıı: Oda musikisi (Beethoven). 22 
10 Viyana kı a dalgası: Bohem kuarteti. 
22,2S Prag kısa dalgası: Yaylı aletler tri 
yosu (P.yano rcfakatile). 22.~0 Berlin kı 
sa dalgası: Oda musıkısi konseri. 23,35 
Pcş.e: Caz triyosu. 

RE&l1'ALL'ER 
lS,15 Fıorans: Piyano. 18,30 Peııte: 

Piyano refakatile saksafon musikısı. 18. 
30 B:rlin kısa dalgası: Schubert'in şar
kılarından. 19,10 Varııova: Şarkı plakları. 
20.20 Varuova: Harp resitali. 21 Varşova: 
Lirik ve komik şarkılar (plakla). 22.05 
Prag kısa dalgası: Milli ıarkılar. 23 Var 
şova: Leh şarltıları. 23,10 Roma orta ve 
kısa dalı;;ıuıı: Sarkı resitali. ~s.ıs Mil&no, 

Florans: Piyano - keman (Friedmanıı. Be 
ethoven, vs.) -2~,30 Lliypzig: Sonbahar 
3arkdarı (Br .ms, Grieg, Schöck, Str:ıuss) 
23,35 Prag: Vıyolonsel ve piyano so'latla 
rı (Chopin). 

DANS MUSiKiSi 
21,40 Bukre:ı: Pllikla kabare 'mnsikisi. 

23,30: Viyana, Graz. 23,4S: Roma, Bari . 
MUllTJ~LIF 

19,30 Ronı~. kısa dalgası: Arnpça ve 
rumca musikılı ve sözlü neşriyat. 

1 Perıembe, 11.11~ 
SEN.PONlLER 

16,30 Paris kısa dalgası: Senfonik kon 

ııer (Beethoven, Uagıurd, Faure) 21•15 

Biıkreş: Senfonik konser. 
HAI~n· liONSERLER 

6,4S Paris kısa dalası: Plak konseri. 
7 10 Berlin kısa dalgası: Orkestra (8,lS: 
Devamı). 9,20 Paris Kolonyal: Plak. 9,~5: 
Ke.ı:a. l 0,30: Keza. 11,50: Keza. 13 Berlın 
kısa dalgası: Hafif musiki (14.15: Deva
mı). 13,10 Biıkreş: Kristal orkestrası. 
14,15 Pııris kısn dalgası: Konser nakli. 
lS: Keza. 16,lS Roma kısa dalgası: Ka
rışık musiki. 17,05 Viyana kısa dalgası: 
Hafif plfi.k musikisi. 17,45 Berlin kısa da\ 
gası: Eglenceli musiki. 18,SO Berlin kısa 
dalgası: Hafif musiki. 19,20 Bükrcş : 
Plilk musıkisi. 20,ıs Biikreş: Plakla Leh 
musikisi. 20,15 Prag: Italyan musikisi. 
20,30 Peşte: Verdı'nin eserlerinden plak
lar. 20,4S Varşova: Bahriye bandosu. 
21,10 Laypzig: Orkestra, Sopran, Bari
ton vesaire. 21,30 Peşte: Çignn orkestra 
sı. 21,40 Prag kısa dalgası: Hafif musiki. 
21,SS Prag: Italyan muslkısi, 22 Varoova: 
KUçük orkestra . 22 Milllno, Florans: 1-
talyan musikisi. 22.0S l'rag kısa dalgası: 
orkestra (Suk) (22.2S: şarkılı musiki). 
22.40 Viyana kısa dalgası: Opera hava
larL 23 Pe~te: Radyo orkestrasL 23.30 
Varıova: Leh musikisi. 

OPERALAR, OPERETLER 
21,30 Berlin kısa dalgası: Musikili Rad 

yofonik temsil. 
ODA MUSlKISI: 

ıs.ıs Roma, Bari: Kuartet konseri. 
lS,30 Peşte: Peşte kadınlar oda orkestra 
heyeti. 

RF..SITALI~ER 
9,0S Prag kısa dalgası: Org resitali 

(Eski Çek eserleri). 9,30: Çek halk şarkı 
ları. 9,SS: Sarkılı musiki. 18,20 Prag 
orta dalga: Şarkı resitali. l8,3S Roma kı 
sa dalgası: Şarkılar. 18,30 Berlin kısa 
dalgası: Brahme'ın eserlerinden piyano 
varyasyonları (D - Dur). 23,10 Milano, 
Florans: Sarkı resitali. 

DANS l\IUSEKISI 
10,40: Prag kı~a dalgası (Milli Çek 

dansları). lS: Biıkreıı 23,30: Liypzig. 
l\IUffTELlli' 

19,30 Roma kısa dalgası: Arapça, türk 
çe ve rumca sözlü ve musikili program. 

Cuma, 12. 11. 1937 

SENli'ONILER 
21 Varşova: Senfonik konser (Viraldi, 

Mozart, Maliszewski, Franck). 21.30 Ber
lin kısa dalguı: Beethoven, 22.25 Prag 
kısa dalgası: Senfonik konser (Mozart). 

HAFiF J\ONSERLER 
7,10 Berlin kısa dalgası: Orkestra (8.15: 

devamı), 9.20 Paris kolonyal: Pllik. 9.45: 
Keza. 10.30: Keza. 11.50: ~eza. 13: Keza. 
13 Berlin kısa dal ası: Hafif musiki (14.lS 
devamı), 13.10 Bukreş: Pllk (ı4.30: de· 
vamı). 1~.15 Paris kolonyal: Konser nak
li, 15: Keza, 1S.3S Roma kısa dalgası: Cet
ra orkestrası, 16.15 Roma kısa dalgası: 

Karı11ık musiki. l 7.4S Bertin kısa dalgası: 
Orkestra konseri. 18 Bükreş: Orkestra 
(19.lS: Devamı), 18.2S Viyana kısa dalga
sı: Konser. 18.35 Roma kısa dalgası: Ha
fif musiki. 18.SO Berlin kısa dalgaııı: Ha
fif musiki, 19.10 Var3ova: Eksotik orkes
tralarm plfi.klarından. 19.50 Roma, Bari: 
Karışık musiki, 20 Bükrei: Org konseri 
ve koro. 21 Ltlypzig: Büyük karışık pro-

rram. 21.35 Pe:ıte: orkestra. 22: Milano 
Florans: Hafif konser, 23.10 Peşte: Plak 
konser. 
OPJ;RAI.AR, OPERJı:.rJ,ER 

20.30 Prng: (Mignon) operası, 20.3S Bük 

Yazan: 
ALI RIZA SEYF1 ARiJENIZ KAPLANLARI 

Tannyar atıldı: 
- Ağam, bir söz söyliyeceğim: Biz Türk Le eli • :'C'l..,.. • 

. O l eli ven yız, .r n:ngıstanm 
tıtretcn sınan ı pa !}ahına bile başımız egn· · degı··ıclir G · · · . · 
· d Akd · · d k k" . . emımızın ıeı-

sın en, enızın o uz oşesınde, on milleti idnde d ·· 1 • .. 
U •. - l un...li B . " a ı soy cnıp tur-

k SL! c;.agın an .ı..A:: ayram Reis,, dcıı b:ıçka buyuruk ta 0-
. · b" h'"kfım t k • f ~ nımayız. ııun ıc.ın 1z u e ·onagı alan tanımayız. Mc-zara gı"t · · b·ı·-

. - d - 'd· mesını ı ı r z, amma Jronaga, uraga gı ıcilerden değiliz... . 
Kara sakallı kumandan, çocuğa d~ha dikkatle bakmıya başladı. 

S:ıkalile bıyıklan arasında gizli bir gUlüş görünüp kayboluyor gibi idi: 

- Yaşın daha az amma öğüdil tam almışsın Türk kurdu! Ben si
zi konağa çağırdıysam buyuruk aJtına sokmak için çağırmadım. Gör

müyor musun ben de, sade ben değil, bu on beş yoldaş da Türküz. Biz 
sizi misafir gibi çağırıyoruz. Hem de şu kalabalıktan kurtulursunuz. 
Bir de çavuş vurmuşsunuz, sizi burada yalnız bırakmak olamaz . 

Tanrıyar karsılık verdi: 
- Ağam, kaba deniz adamıyız. Bellcl yaşıma göre yaşlılara kar

şı ~ söylemişimdır, ancak Tanrı hakkı için yüreğimden gelenden baş
ka bırşcy demedim. Millettaşlanmw gördük, gözümüz aydın oldu. Biz mi 

5 - 11 - g:rr 

• 
CJrıp, 

ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

icabında günde 3 kaşe ahnabilir 

isim ve markaya dikkat. Taklidlerinden saliımnız. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları 

Kıymeti 

Lira K. 
pey parası 

Lira K. 

289 65 14 50 Tahtakale • Rüstempaşa Kızılhan 
caddesinde Büyük Çukurhan altında 
eski - 42, yeni - 5 numaralı dükkawn 
1/ 2 hissesi. 6020. 

60 10 4 50 Beyazıd - Okçularbaşı caddesinde 85 
numaralı dükkanın 36/ 576 hissesi. 

55 33 4 25 Tahtakale - Rüstempaşa mahallesin· 
de Twıçılar caddesinde eski 285, yeni 
93 numaralı dUkkamn 24.0/ 11520 his
sesi. 6019. 

23 48 1 65 

Yukarıda yazılı hisseli eml~k 
çık arttırmaya çıkarılmıştır. !halesi 
yapılacaktır. isteklilerin Mahliılat 

Kadırga - Şahsuvarbey mahallesinde 
Kadirga limanı c:ıddesinde eski 126, 
yeni 146 numaralı dükkanın 4/168 
hisse~i. 5999. 1 
satılmak üzere 31 gtin müddetle a,.' 

15-11-937 pazartesi günü saat 15 te 
Kalemine gelmeleri (7003), 

F R Müshil Şeke i 
Tesiri kat'i içimi kolay 

en iyi müshil şekeridir. 

Bilumum eczanelerde bulunur. Posta kutusu 1255 

reş: Lortzing'in (Zar und Zimmermann) za, 10.30: Keza, 11.50: Keza, 13: Keza, 
operası. 22 Roma kısa ve orta dalgası: 13 Berlin kısa dalgası: Orkestra (14.15: 
La Principessa di Tu - Bek, opereti. Devamı). 13.10 Bükreı: Plak, 14.15 Pariı 
ODA :\IUSIKISI kolonyal: Konser nakli (lS: Keza). 14.25 

23.10 Milline, Florans: Oda musikisı Büiueıı: Romen musikisi, 16.15 Roma kısa 
konseri. dalgası: Halit musikisi, 17.4S Berlin kısa 

RESiTALLER: 
16.30 Paris kolonyal: Şarkı resitali (17: 

keza). 18.30 Berlin kısa dalgası: Virtüoz 
'FlUt mustktsı, 20 Yeııte: Macar prkıla~ 
20.30 Varşova.: Eski ltalyan prkılan. 

22.05 Prag kısa dalgası: Flüt ve klari
net sonatları, 22.lS Berlin iusa dalga" 
Schubert'tc:n eserler, 23.30 Var3ova: Şi. 
mal piyano musikisi. 
DANS MUSiKiSi: 

19.4S: Berlin kısa dalgası, 20,2S Vi
yana kısa ve orta dalgaları, 23.0S: Prag 
kısa dalgası. 

ı_C•u•m•a-rtesi, 13. 11 • .• 1•9•3•7_1 

dalgası: Hafif musiki, 18.SO Berlin kısa 
dalgası: Hafif orkestra. 19.15 Bükreli: 
Küçük radyo orkestrası. 20.30 :V.iyana: 
Koro kol\ erı. 21 iyana .,.Jnaa ~gası: 
Musikili Viyana sahneleri, 21 Lliypzig: or. 
kestra, Sopran, tenor "(Strauss'un perct. 
dans ve maroları). 21.40 Prag kısa dalga. 
sı: Orkestra (Respighi - Gluck) ~l.SS 
Prag: Orkestra. 22.25 Prag kISa da}. 

gası: Radyo filmi. 22.4S Bükreş: .l:üııf 
musiki nakli, 23.10 Peııte Çigan orkes
trası. 

OPERALAR, OPERETLER: 
18.35 Roma kısa dalgası: (Consuelo) 

operası. 19.4S Berlin kısa dalgası: Stra• 
usıı'un (Zigeunerbaron) opereti. 22 Roma 
orta ve kısa dalgaları: Alcassino ve Nico
letta operasL 23.05 Prag kısa dalgaau 

HAli'IF KONSERLER: Operet musikisi. 
6.4S Paris konolyal: Plak, 7.10 Bertin ODA MUSIKJSI 

kısa dalgası: Sabah konseri (8.lS: Deva. 16.30 Paris kolonyal: Kuartet konaerJ 
mı). 9.20 Paris kolonyal: Plak, 9.45: Ke. (ıarkı ve piyanolu). 

- No. 27 r+J Ressamı: 

MONtF FEHiM 

safir edilecek saygın adamlar değilız, ona layıır: uluıarımız gemidedir. 

Biz ŞU zavallıyı nrunertçe yapılan işkenceden erkeklik adına kurtar
mak istedik, başımız gtirfiltüye girdi, çavuşu öldürmedik. Şu Salman 

yold~ bir kul"§unla bacağını kırmasaydı onlar bizim !eşimizi yere so
rcceklerdi. Bizi korumak istiyorsanrz ondan da memnun olduk. Lakin 

biz, önU~üzde Ispanya kralı Filibin on b!n tilfeklisi olsa ',Bizi kurts> 
rın!., diye başkalarının eteğine yap19acak adamlar değiliz. 

(Arkası \'ar) 
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Erzak 
Fiyatlarında 

Ucuzluk Almanyaya Sat 
Mallar Şu Gü 1 

Demokr .tlar.a Tttihatçılar 
J. rasında C rginlik A rttı 

Bugün Ramaznn olduğu için dün 
akşam geç vakte kadar Balıkpazarın 
da deYamlı ahbverişler olmuştur. Bu 
senenin ramazanında geçen seneye 
nazaran erzak fiyatlarında nisbi u
cuzluk vardır. Anadolu için piyasa -
dan toptan mal alınmış olmakla be· 
raber kantariye eşyası üzerinde bak
kallara da bir hayli satışlar yapıl -
rnrştır. Yiyecek maddeleri hemen top 
tan fiyata yakın ve az farkla satıl
maktadır. Yalnız, et eski pahalılığı
nı muhafaza etmektedir. Balık ucuz
dur. Palamutların tanesi beş. kolyos 
larm kilosu l;'i kuru~a verilmekte -
dir. Toptan zeytinyağ fiyatlarmd:ı 
3-5 kuruş düşüklük olduğu halde pe 
ralc<'nde yağlarda bu fark görUlme
miştir. Sade vağlarm fiyatları da de 
sfü~memiştır. Beyaz pevnir ve kaşerler 
2-3 kuruş kadar ucuzlamıştır. 

e 
Göndeıı • 

-7-
Aradan çok gecmeden, fırkanın 

neşir vasıtası olnn (Türkiye) gaze
tesinde, Bezmi Nusret Bey tarafm 
dan yazılmış olan (Vur .. Fakat, 
dinle ... ) başlığı altında bir yazı in
tişar etmişti. Zaten demokratları hı 
palamak için bahane anyrn ittihat 
çılar, bu yazıdan dolayı ilk darbe
yi indirmişler .. Türkiye gazetesini 
bila müddet tatil ettikten sonra, 
gazete sahibini de divanı harbe ver 
nıişlerdi. 

Demokratlarla lttihatçılar arasu 
Öa, ilk harp böyle başlamıştı. Ve: 
her gün şiddetini biraz daha arttı· 
ı-arak, korkunç bir hal almıştı. 

Demokratlar, efkarı umumiyeden 
kuvvet almak için muhalefete geç-
nıişlerdi. Kendilerini böylece mil· 
dafaa edebileceklerini zannetmişler 
di. lttihatçılar ise; lstanbul -sokak 
larında henüz kurumamış olan (31 
Mart) kanlarını gözönünde tuta· 
:tak, bu mupalefeti söndürmek için 
§iddetle mukabeleye ıuzuın görmüş 
lerdi. 

Idarei örfiye, şiddetle devam edi 
ltordu. Divanı harpler, muhalifleri 
Uzun zaman (Bekirağa bölüğü) ha 
Pishanesinde yatırdıktan sonra, A
nadolunun muhtelif köşelerine sürü 
~ordu. Şu hakikati ilave etmek te 
lazımdır ki; hükumet bu hareket
lerile haksızlık etmiyordu. 

O sırada, lstanbulun ve hatta, 
bazı vilayet merkezlerinin ahvali 
çok şayanı dikkatti. (31 Mart) ta: 
devlet ve milletin geçirdiği buhran, 
S~rçabuk unutuluvermişti. Muhte
l'isler, Yine (muhalefet) perdesi al
tında coşkunluk göstermektelerdi 

Bu coşkunluğu yapanların ekse
:tisi yabancı unsurlara mensup ol
dukları gibi, bazı Türkler de, men
faat temin etmek için bunlara alet 
Ohnaktan çckinınemektelerdi. 

Istanbul; her an patlamak istida 
dı gösteren bir volkan gibi için için 
kaynıyordu. Bu kaynaşmanın en 
korkunç noktası, Mebusan Meclisin 
de görünüyordu. 

Rum, Ermeni, Arap, Arnavut me 
ibuslardan bazıları grup grup top
lanmışlardı. Bunlar, kendi milli ga 
~elerini ele geçirmiye çalışıyorlardı 
Ayni zamanda bu gruplar Türk mu 
h~if mebuslarile de birleşmişler; 
lttıhat ve Terakki Cemiyetini de
Vinmek; ve sonra da kendi emelle
!"~e uygun bir hükumet vücude ge
~mek için adet~ bir blok teşkil et
!nışlerdi. 

Istanbul, (31 Mart) tan daha bil 
Wk bir tehlikenin tehdidi altına gir 
inişti. Ittihatçılar, şahsi tesirine al 
danarak, Hareket ordusu kuman
danı (Mahmut Şevket Paşa) yı 
liarbiye Nezaretine getirmişlerdi. 

Mahmut Şevket Paşa, tam bir dik 
tatör gibi hareket ediyor; lstanbul 
halkını (200 bin sUngU) ile tehdide 
ıh-işiyor .. fakat bu da tesirini gös
termiyordu. 

'l'alat Beyin Dahiliye Nezaretine 
~:~esi;. Itt~hatçılar aleyhinde çok 
~YUk bır hilcum vesilesi teşkil et

Jnışti. Bilhassa muhalefet, o tarih
~n i~baren bütün şiddetile başgös 
errnışti. 

v 'l'alat Bey, çok temiz ve halisane 
~t~perverliğine, ve bilhassa söz 

gotürıniyen h.. ·· · · • Jn usnu nıyetıne rag-
en, henUz bu işin ehli değildi. E

Bas~n kendisi, büyük işler içinde 
Yetışme . t' H A h ınış ı. atta, devlet idaresi 
_ akktnda esaslı bir fikir bile edin-
.... ern · . y ışti. Sekiz on senelik memurl-
S~d haya~ını. posta - telgraf idare
geç::r;1~tevazi bir vazife başında 
acernn· Şti .• ~te, bu vukufsuzluk ve 
•ine ~~k .dolayısile; hükümet idare 
rerne .kım olmak liyakatini göste-

lnl§ti. 
Muhtelif VUtluk . sebepler dolayısile Ama 

(Yern' ısyan etmişti. Bu isyan, 
eY!fern~n) ve (Havran) a da sirayet 
ana-·ı~tl ... Anadolu ise, daha hala 

• yl ıçlnde idi 
lier tar f · a ta yer yer çarpışmalar 

.. At:-ıanya ile esaslı İflere başlanmıştır. Türk ma'larının ithali 
ı?.ın ıhracat tacirlerimize verilecek olan Alman permi~eri alakalı 
tu.~carlara gönderilmi,tir. ilk gelen birkaç permi tiftik •çindir. 
Tuccarlarımızın Almanyaya teklif ettikleri ve mukabil teklifler
le. anlattıkları maCarın gönderilmesine bu hafta başlanacaktır. 
Sıf Hamburg ortn cins mallar için 

1 kilosu 155 - 160 kuruş arasında 

a.n~aj~an yapılmıştır. Daha yüksek Ea ede ru· ·+u·· n 
tiftik. c~sleri için henüz permiler gel ;;J 
memıştır. Fakat, bunların da kalite-
lerine~ göre .~iyatlarının daha yüksek Al ı s ve r·ı s •1 
olacagı tabu görülmektedir. 

7ürkborcu 
Bırdenbire 
Yükse di 

Sovyetler de tiftiklerimize alakalı 
1 1 

davranmaktadırhır. Ancak henüz fi- Çok Canlı 
yatlarını vermemişlerdir. Almanya
dan gelen haberlere göre, Türk tif
tikleri Alman sanayiinde lngiltcre ve 
Amerika tiftiklerinden daha iyi not
lar aldığı için Alman piyasaları Türk 

l'tli~ancı Murat Bey 

devam ediyor.. Dökülen kanların de yardımdan çekinmiyorlardı. 
mesuliyeti, lttihatçılann omuzları· Diğer muhalif gazetelere naza-
n~ ~kleniyordu.. ittihatçılar ise; ran Demokratların neııriyatı mnte-
butun bu isyanların, ihtilallerin es- clil bir lisan ile devam ediyordu. 
babını araştırıp fenalıkları izaleye D 

k d 
r. Temo. fırkanın ilmi ve irti-

mu te ir olamıyor .. Her hadiseyi, ~ 
(Kan ve demir) le, (şiddet ve deh- hadi programını kızıl muhalefetle 
şet siyaseti) ile bastırmıya çalışa- kirletmek istemiyor; etrafına topla 
cak kadar gaflet gösteriyordu. dığı gençlerin neşriyatını yine bu 

Bütün bunlar, (muhalif) lerin e- esas dahilinden taşırmamaya gay-
linde mebzul bir senma:re teşkil e- ret gösteriyirdu. 
diyordu. Mebusan Meclisinde, (mu ( rkası var) 

Dün Borsada Türk borcu üzerinde 
hararetli işler olmuştur. Sabah 14.30 
liradan ~Iıyan muameleler yavaş ya 
vaş a.rtınJŞ ve akşama kadar ünitürk 
14,80 liraya kadar fırlamıştır. Akşam 
Paristcn gelen telgrafta Un~tilrk 225 
frank bildirilmiştir. Bunun üzerine 
fiyat 14.65 lirada kapanmıştır. 

Bu yükselmenin sebebi; kuponların 
bu ayın 25 inde frankla, gelecek ma
yısta da dolarla ödeneceğine dair Pa 
risten gelen haberlerdir. 

Londra Borsası bir istcrlini 14 7 ,07 
frank, Merkez Bankamızda bir ister· 
lini 625,5 - 627 kuruş olarak göster
m~tir. Arslan çimentosu 11 liradır. 
Diğer tahviller üzer.inde hiçbir iş ol
mamıştır. 

hali!) ve {muvafık) mebuslar biri· 11_ 
birlerine girerek, tokat ş~kırtılan- L k na kadar dayanan mücadelelerde de o M A N ~~=~~;:;~:::::;:;::::::::;:~;:;:;:;:;:;:;~:~;:;:;:;:;:;:::::::::~ 

d l k h lif 
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yorlardı. . .. . . ,, •• , G 1 11 1 T 1 ~ R • :::::·:·:-:·:·:·:·:·:········ · · ..... Bazı cahıl ve mufrıt lttıhatçılar, '--' \,,,J a,_ c;;; 1 :;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;::~;:;:;:;;:;:~;:;:;:;:;:;:;:;:::;; 
vaziyetin nezaket ve tehlikesini id- ··· · · ·························· 

riık edemiyorlar; muhalif gazetı:?le- 1. f h il"" 1 
ri susturmak için barbarca ve şu- ş a aç arı 
ursuzca hareketlere başvuruyorlar

dı. 
Bunlar, yaptıkları hareketlerin ne-

ticesini dUşünmiyerek, gazete mU
vezzilerini dövüyorlar .. Gazete sa
hip ve muharrirlerini öliimle tehdit 
ediyorlar.. hatta, - gfıya, cemiye
tin (kuvvei kahire) sini göstermek 
için - Bahçekapı gibi kalabalık bir 
yerde, ve binlerce halkın gözleri ö
nünde, muharrir Ahımet Samim Be 
yi öldürmekttın bile çekinmiyorlar· 

dı. 
(31 Mart) felaketinin, şuursuz•;n 

atılan bir kurşundan geldiğini dü
şünmiyen bu müfrit komiteciler, i
kinci bir kurşunun da ayni felaketi 
tekrar edeceğini akıllarından ge~ir 
nıiye lüzum görmüyorlardı. 
Fakat o devrin ateşli gençleri, ar

tık ortaya atılmışlardı.. Ne Mah
mut Şevket Paşanın iki yiizbin sün 
güsüne .. Ne Bekirağa bölüğünün ru 

tubetli zindanlarında geçirilecek iz 
tıraplı hayata .. ne sürgiinlerc .. Ve 
ne de; (Cemiyetin f erlnilern ismi
ni taşımakla mağrur olan; ve a
dam öldürmekle cemiyeti yaşata
caklarına kani bulunan cahil ve 
sarhoşların rüvelverlcrine ehemmi

yet vemiyorlardı 
Bu hararetli gençlerin ekserisi, 

(Demokrat fırkası) nm bayrağı al
tında birleşmişlerdi. Zerre kadar 
perva göstermeden, neşriyatların:ı. 
devam etmektelerdi .. ('fürkiye) ga-

zetesi kapandıktan sonra, (Selame
ti Umumiye) isminde bir gazete ir.-

• tişara başlamıştı. Bu gazeteyi de 
mezmi Nusret Bey) idare ediyor
du. Ayni zamanda. Doktor Temo 
(!. T.) imzası ile .. Fuat Şükrü Bey 
(Omer Adil), Abdullah Cevdet Bf'Y 
de (bir Kürt) imzalarile yazı ya
zıyorlardı. (Şahabcttin Süleyman 
Bey), (Baha Tevfik Bey) gibi o za 
manın tanınmış genç ımuharrirleri 

Daima iştahsı'zlıktan hah~len· 
ler !;Ok bulunur. Bunlardan ba.5ka, 
herkesin i~tahi anıda sırada her
hangi bir sebepten - me~ela bir il· 
züntüden, uzunca süren bir yorgun 
ltıktan - kesilebilir. Bu halde pek 
!ı{oklanmızm yapttJ°:'l şey: 

- Canım yemek istemiyor, sof· 
raya gelmiye<'.cğim ... 

Demektir. Böyle yapmak e\·de bu 
IUınan baııtialartm iizerek onların da 
İ}fahını kesml'.k olduğu gibi, sofra· 
ya otunna.k istemiyenin kendisine 

de zararhdır.Çünkti insanın iştahlı ol 
mawa, bundan dolayı, yemek yeıne 
mesi, aç kalması lfızımgelmez. Ye
mek ya.5amak icflı bir zarurettir. 
Yemeye iştah ol~ymm ~ dunnak 
değil, iştahı açmak lazımdır. 

iştah dişin dibindedir, dlyeo ata 
Jar söztinü, artık pek eskimiştir, dl· 
ye, isterseniz, beğenmiyebilirsiniz. 
Fakat muntazam saatl«>sde sofraya 
oturanıann iştahlan hiç bir vakit 
krsilmediğlni kabul etmek zaruri
dir. 

Y.-.nwk vakitlerinde i.ntiza.ma ds.i· 
ma riayet etmek, bir kere, medeni· 
yet alametidir. Vakıa, medeııiyett.e 
il~rilemlş olduklarım tanıdığımız 
mılletlerin remek saatleri arasmda 
haylioo. fnrk vardır. Fakat her me
deni millet kendini alıştırmış oldu· 
ğu saatte mutlaıka yeme~e oturur· 
Çün1'ii medeniyet . inti~mla kaim· 
dir. Yemek sa;ti munıtazam olma
yınca insrınm bütün işleri intiza.nıı· 
nı 1<ayhe<ler. 

Sonra da yemek saatlerinde inti· 
zam iştahın intiza..rıunı hazmin de . , 
yıne mtizam11IU ve l<olayhğrını temin 
eder. insan yemek sa.atinde intiza· 
ma abştn<'.a o saatte, iştah ~an uz 
Yumuz hıı;ekete, ifrazatını ~·apmıya 
başlar. l\luleyle, bütün hazmi temin 
e~ecek olan uzuvlanmız \şlerini ı:ör 
mıye hazırlantrlar. ller.,ey kolayla
şır, herşey ~·olunda gider. 

Arada sırad ked rd • a gelen i~tahsızhk, 
e en '·eya Uıünfüdm gelse bi 

1~'. ona l<arşı yapılacak en iyi ~ 
böyle, Yemek \'aktinin intjzalllını 
bozmıyarak . • ylne sofraya oturuı, ye 
ınektir. lstahsıilık uza\'ID<'A, bir 
hastalıktan ileri gelmiş oİabUir. 0-
halde A hastalığın, i§tahsızlıktan baş 
ka ahı.metleri de tnf'\·dana çıkar. 
Hastalığı tooa,·i etm;k tabii heki
,.un işidir, 

Fakat iljtahsızlrk belli başlı bir 
ha~t.alıık olınada.n da gelebilir. Böy
lesı, en çok, yemek va.kiUeriııde in
tizama alışmamış olanla.rda görülür. 
lnsa.nın i15tahı olmayınca sofra.ya 
oturmamaya kendini alıştınoca., iş
:~h ta ne yapacağım şaşırır. Hiç 
ır w.kit keındilli meydana çıkar

maz. Za~'lflık modasına uyarak, iş 
tabı varkoo mümkün olduğu kadar 
~ yemlye çalışanlarda da iştahın 
nıhayet kesildiği vardır. Bu hal fe
n~ ~ir alamettir. Artık zayıflama 
düı;uncesini bir tarafa bırakarak 
bl!ii.kiı1, i~tahı yeniden açmıya n y~ 
nnye çalışmak lazımdır. 

Böyle, sürekli iştahsızlığa ka~ı 
da iyi bir çare, hareket etmek, ~ık 

havalı ~·erde yürümektir. OğJe ye

~eğirıi beğenıniyeın çocuğuı, anne
sı kırlara götiirdükten soor.ı dön~ 
te ayni yemeği akşama iştahla ye
~ık ha~ada ~ezmenin i5tahı 
dığini hikayesini elbette hatırlarsı 
nız .. O hikaye uydurulm-.ı5 olsa da, 
hakikatini gösterir. 

Ilık S'lldan başla~'lp gittikçe soğu
tarak su dökoomek, duş yapmak ta 
iştah açan en i~i va.."rtalardandır. 
insan kendisini alıştırınca kışın bi
le, büsbütün soğuk değll9e de, hiç 
olmazsa biraz kırılmış su di)künebi
llr. 

Deniz havasının da ne kadar h; 
iştah açtıı'.;'11U lstanbullular pek ı;i 
bilirler. 

mallarını tercih etmektedirler. 
Tüccarlarımız, Almanyaya gönde

rilecek mallar için bankalanmızm ko 
\aylık göstereceklerini ve bono mese
le.sinin daha basit şekillere sokulaca
ğı ümidini besliyorlar. 

Sovyetlerin aldığı yapağılar 
Yerli fabrikalarımız da son günler 

de kMrcık yapağısı almıya başlamı~ 
lardır. Yerli satışlarda bu yapağılarm 
kilosu 72 kuruştan verilmiştir. Sov
yet mümessilliği yapağı için mukave 
leler yapmakta devam etmektedir. Fi 
yatlarda bir yenilik yoktur. Fransa 
için de görüşmeler yapılmaktadır. 

Şehrimiz tütüncülük mehafiline ge 
len haberler, Ege tütün piyasasının 
birdenbire hararetlendiğini bildirmek 
tedir. Piyasaya Amerikan şirketleri 
ile Alman fabrikaları hesabına tütün 
alan yerli firmalar ve Felemenk şir
keti hep birden girmişlerdir. Bunları 
inhisarlar idaresiyle Türk tütün Li
mitet Şirketi takip edince fiyatlar 
birdenbire yükselmiştir. 

Egenin nefis tütün yetiştiren Ak

hisar, Sındırgı gibi yerlerinde satış
lar büyük bir sUratle inkişaf etmek
tedir. 

Dün borsa.da Sovyetlerin aldığı mal 
lardan kilosu 68,10 kuruştan ancak 
iki yüz bin tonun kaydı yapılmış, di
Jerleri işaret edilme!lliştir. 

Zahire 
Piyasasında 
Satışlar Oluyor 
Dün piyasamıza altı vagon buğday, 

üç vagon arpa ile bir vagon çavdar 
gelmiştir. Piyasa bir kararda devam 
etmektedir. Beyaz mallara ihtiyaç ol 
duğundan çavdarsız buğdaylar ça
buk satılmaktadır. Şehrimizin her 
gün için yirmi beş vagon buğdaya ih 
tiyacı vardır. Stok mal bulunduğu 
için fiyatların şu günlerde yüksele
ceğine pek ihtimal verilmiyor. Yumu 
~ak buğdaylar 5,32 - 6,15, Polatlılar 
6,30, çavdar 4,25 kuruştur. Iskele 
teslimi çuvallı olarak Karabiga mısır 
!arından 12 bin kilo 4,13,5 ve Ban
dırma malı da 4,18 kuruştan satıl
mıştır. Susam 16,27, kuşyemi 7,6,5 
kuruştur. Bandırma teslimi iki yüz 
kırk bin kilo arpa 4,0i - 4.05 kuruş 
tan müşteri bulmuştur. Dün tabak
hane malı 9066 kilo keçi kılı kilosu 
32,5 kuruştan alıcı bulmuştur. 

• • 
lyı 

Sanayi Birliijinde 

Dünkü Toplanh 
Gıda imalatı ile uğraşan sanayi ev

lerinin mümessilleri, dün Sanayi Bir
liğinde toplanmışlar ve iş bakımın· 
dan iç talimatnamelerini hazırlamış
lardır. Bütün sanayi müesseseleri bu 
talimatnameleri, şehrimizdeki iş bil· 
rosuna vereceklerdir. lş bürosu, bun
ları tetkik ederek muvafık gördükle
rini tasdik edecektir. Bu snretle işçi 
ile iş verenlerin arasındaki münase
betler, kanuna uygun şekilde kontrol 
edilebilecektir. 

Geçen sene Alman firmnlan hesa-

bına Ege mıntakasından çok fazla tü 

tün alınmıştır. Bu sene Almanya ile 
yaprlan yeni ticaret anlaşmasında tü 

tün satışının, diğer ihraç emtiamıza 

daha geniş satış imkfı.nı verilerek talı 

dit edilmiş olması dolayısiyle bu sene 

Alman fabrikalarının Egeden az tü

tün alacağı söyleniyordu. Fakat, sop 

dakikada, Almanların, geçen sene ol

duğu gibi bu sene de Ege tütünlerine 

fazla miktarda alıcı oldukları anla
şılmıştır. 

Şimdiki ha.lde bUtiin mmtakada sn 
tL.,lar, köylUnün yüzünU güldürecek 
vaziyettedir. Fiyat 65 - 90 kuruş a· 
rasındadır. Bu sene, hava vaziyetinin 
de tesiriyle küçük yapraklı ve çok 
nefis olarak yetişen Ege tütünlerinin 
kısa zamanda ve tamamen satılacağı 
ümit ediliyor. 

----o•---
Kliring 
Hesaplarının 

Son Vaziqeti 
Ankara, 4 Iktisat vekaletinden al· 

dığımız malumata göre, 28·10-193'i 
tarihinde kliring hesaplan ve kredi· 
li mübayaatn a.it taahhütleri göste 
ren hesaplardan blokaj cetveli şöyle 
dir: 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban 
kasındaki blokaj ar: 
Memleket mikdar T. L. 

Avusturya 2.554.400 

Belç.ka 157.600 

Bulgaristan 6.ZOO 

Kekoslovakya 2.721. 10 

Estonya 1.300 

Finlandiya 1.040.500 

Fransa 4.288.200 

Hollanda ı 163.400 

Inıiltere 8.469.800 

lspanya 400 800 

Isveç 1.736.400 
lsviçre 971.000 
Italya 3.001.300 
Lehistan 117. 90 
Macanstan 765.200 
Norveç 570.400 
Romanya 2.0:ı2.600 

Yugoslavya 243.!>QO 
Yunanistan 54.000 

Yekün 39.31€.61}0 

Zührevi ve cılt hastalıkJan 

0 ' Hayri Omer 
)ğleden sorra Beyoğlu Ağacamı 
kArşısında No 13~ Telefon·435 fi 
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Tevfik Bey, Uzun 
Bir Nutka Hazırlanıyordu 

- Dikkat buyurdunuz mu, Paşa vam ettıi. 
H zretleri. .. Bizim, türkçe kuman- - Hayatta, saadetlere ştlkredildi 
dalan unutmamışlar.. ği gi, felaketlere de metanetle gö-

Diye mırıldanmıştı. ğüs germelL.. Aldığımız, müessif 
Evet .. Onlar, bu eski vatandaş- haberlere nazaran, gerek sizler .. Ve 

lar; artık mukadderatlarını Türk- gerek sabık Sultan Va~dettin Haz 
lerd n ayırdıkları, ve başlıbaşları- retleri bir hayli mihnet ve meşak-
na bir hükumet kurdukları halde, katlere maruz kalmışsınız.. Bilin-
Türkl ri ve Türklüğün onların kalp mez .. Belki, bir imtihanı ilahidir. 
!erinde bıraktığı intiba ve h!itırala- Inşallah, bu kadarla geçmiş ol-
n kaldırıp atamamışlardı.. sun .. Burada, kendi eviniz gibi ra-

Halbuki kendileri, daha dün va- hat edersiniz,. Elden geldiği kadar, 
tanlanndan çıktıkları halde, kalple- istirahatinizin esbabı temin edile-
rindeki bütün milliyet duygularını cektıir. Başkaca arzulannız olursa, 
unutmuşlar .. Göğüslennde Türklük hiç çekinmeden bıldiriniz.. Görüyo-
aşkına, Türklük alakasına, Tilrklük nım ki, yorgunsunuz. Buyurunuz. 
imanına dair hiç birsey bırakma- Rahat ediniz. 
mış ar .. Hepsini sökiip atımışlardı. Dedikten sonra, birdenbire ayağa 

Ürdün Emirini takip ederek kr:ı.- kalkarak, ağır ağır salonun yan ka 
1 n saray halkı ar smdan geçerler- pı1armdan birine ilerledi. 
ken, bazı ç hrelerdeki müstehzi ma Efen diler ve paşalar hazeratı da. 
nayr, bazı simalarda da beliren ha- yerlerinden fırlamışlar .. yetmiş yaşı 
kar t ve infiali görmüyorlardı. Ho- nı geçkin olduğu halde, kırk ya-
calar, siyah }atalarının önlerini ka- şmda bir adam gibi dimdik yürU 
vu.şturmu lardı; ötekiler de ceket- ~n bu dinç hükümdarın arkasın-
lerinin, redingotlannın önlerini i- dan bakakalmıslardı. 
liklemişler; ellerini ve kollannı na- Başındaki Mekke tacının Uzerin-
sıı tutacaklarını şaşırmıslardı. Oy- deki beyaz sarığın sırma pUsküllU 
ıece ilerliyorlar; kıymetli haWar dö ucu, arkasından sarkıyordu. Gül ku 
§eli, dar koridorlarda biribirlerini rusu renginde ipekli bir kumaştan 
takip ediyorlardı .. Kapının önünde cübbesimn etekleri. hafif hafif sav 
yaverler bekliyen bir salonun önüne nıluyordu. Yumuşak halılar Uzerin 
gelmi lerdi. Emir Abdullah, bir sa- de, kayar gibi yürüyor; ayak ses-
niye durarak başını arkasına çevir Jeri işitilmiyordu... Yan kapıdan 
miş: girmiş· üzerinde sarı sırma ile 8.-

- Buyurun efendiler, yetler ~azılı olan yeşil bir ipek per 
Demişti. denin arkasında JtaybolmU§tu. 
Otekiler, bir lahza içinde, kendile o zaman; saray teşrifat nazın, 

rine yeniden bir çeki dü?.en vermiş- misafirlere doğru ilerlemiş .. Bembe 
terdi. Ve, Urdün Emtrini takip ede- yaz dişlerini gösteren bir tebessüm 
rek içeri girmişlerdi. le: 

Burası, büyük bir salondu. Kapı- - Buyunmın; .. 
dan girildiği zaman, sağ tarafa ge- Demişti. Ve onları, büyük sa.lon-
len duvarın tam ortasında, büyük dan çıkararak, birkaQ koridordan 
:ve mtizeyyen bir koltuk üzerinde, geçirmiş, küçük bir salona ithal et 
Cel8.let:neap Melik Hüseyin Haz- mişti. 
:retleri oturuyordu. Sağında ve so- Bu salonun üç tarafı, yüksek se-
lunda, sırmalı maşlahlara bUriln- dirler, rengarenk ipek şilteler, sır-
mUş olan birtakım zevat, dimdik du ma işlemeli yasbklarla süslenmişti. 
nıyorıarar. Teşrifat Nazın, eliyle sedirleri 

Urdün Emiri, büyük bir hürmet- göstererek, yine ayni nazikane tc-
!e ilerliyerek pederinin elini öpmüg.. bessümle, tekrar: 
Sonra, biraz geri çekilerek, kapının - Buyurunuz. 
dibinde sıralananlardan Mustafa Diye yer göstermişti. 
~bri Efendiye cryle işaret etmiş- Burada; kahveler, ekgi nar şer-
ti. Sabık Şeyhislam, sol elile lata- betlerile izzetler ve ikramlar edil-
B11llll önünü kavuşturup, sağ elile miş .. Böylece akşama. kadar vakit 
yerden temennalar ederken· Ur- geçmişti. 
dün Emiri fasih ve tannan blı- türk- Ikindiden sonra, birdenbire kapı 
çe ile: açılmıg, içeri Emir Abdullah gir-

- Sabık Osmanlı hükiimetinin.. mişti. Mütebessim bir çehre ile mi-
Sabık Şeyhisl8.mlarından .. Mustafa saf:irlere doğru ilerliyerek: 
Sabri Efendi. - Size, mUhim bir müjde ile ge 

Demişti. liyonıın. Şimdi Malta.dan bir telg-
(S bık) kelimesinin, adeta üstün raf aldık. Sabık Sultan Hazretleri, 

Cle durulmuş gibi bir eda ile mUker hareket buyurmuşlar. lnşallah, bir 
reren söylenmesi, Mustafa Sabri hafta sonra burada bulunacaklar. 

Dedi. Efendiyi serseımlctmişti. Mekke 
Kralının; yerinden kıpırdamadan, 
n8.zık bir eda ıle uzattığı eli öptUk 
ten sonra, geri geri çekilmişti. Bu 
merasimi, diğer (birinci sınıf misa
fir) ler de aynen taklit ve tatbik et 
nıieler, yine kapmm yanında bir 
Baf halinde dizilmişlerdi. 

IKraJ, sa w tarafta, küçük bir se
diri göstermiş; Arap şive.si bir 
tUrkçe ile: 

- Buyrunuz .. oturunuz, efen.di
ler. 

Demişti. 

Bırkaç dakika sükut ile geçmiş
ti. Sonra kral ba§mı onlara çevi
rerek: 

- Nasılsınız?. Yollarda rahat 
geldinız mi?. 

Kendmi göstermek için vesile '81-

nyan Rıza Tevfik Bey; 
- Celaletmaap hazretleri! .. 
Diye, uzun bir nutka girişecek

ti. Bu tehlikey° anlıyan Mustafa 
Sabri efendi, ondan çabuk davra.
narak: 

- Sayei mulukanelerinde her 
tü 1ü esb bı r fah ve istirahatimiz 
tem·n buyrulduğu ıçin pek rahat 
g ld0 k, efendimiz... Gerek, bendei 
h n 1 ri ve gerek rüfekayı acı

. · bu hususta zatı müluka
e karşı arzı şükrandan aci-

.z ndimiz hazretleri. 
D y ccv p venn·. ti. 
Mu taf Sabr' Efendinin bu tum 

turaklı i d si, kralın hoşuna gitmış 
olacak k ; hafifçe gülümsedi. 

-Ha t ... 
Dedi .. ve birkaç saniye sükut et-

.... . ... 

Fakat bu zeki zat; bu sözleri söy 
lerken, bütün dikkati ile gözlerini 
misafirlerin yüzlerinde gezdirmi3 ... 
Sanki bu haberin, onlar üzerindeki 
tesirini anlamak istemişti.. Fakat 
bu çehrelerde, bu havadise karşı 
çok büyük bir alaka görememişti. 

Nitekim, Urdün Emiri, guradan 
buradan konuşarak beş on dakika 
sonra çekilip gittikten sonra da bu 
adamlar ayni hissizliği göstermiş
lerdi. 

- Yaa, demek geliyor. 
- Gelsin, bakalım. 
- Hadi hayırlısı ... 
gibi, birtakım boş sözlerle iktifa 

etmişlerdi. 
Çünkü; gerek Kralın, ve gerek 

Urdün Eınirinin, münasebet getire. 
ek (sabık) kelimesini sık sık tek
rar etmeleri, Vahdettinin burada 
ne şekilde telakki edildiğine dair 
ıeafi derecede fikir vermişti. 

Vahdettini bu ~kilde telakki e
denler, acaba kendi haklarında ne 
fikir beslemektelerdi ?. Vakıa kendi 
lerini l'ısırdan almışlar; izzet ve ik 
ram içinde buralara kadar getir
m · şlerdi. Tabiidir ki bu, sebepsiz de 
ğildi. Fakat bu sebep, acaba hangi 
menfaati istihdaf etmekte idi? .. 

Mekke Kralı; acaba bizzat kendi 
terini elde etmek, devlet idaresin
deki tecrUbelerinden istifade eyle -
mek Li istiyordu?. Yoksa; kendile 
rini bir alet gibl kullanarak, Vahdet 
tinden büyUk bir menfaat temin et 
meyi mi dUetlnUyordu?. 

Rıza Tevfik Bey, birinci ihtimali 
daha kuvvetle kabul ediyor: 

(BAŞlılAKAI.EDEN HABAAT) 

Çabuk 
ve Kesin 
Adliye' 

(Ba.51 l lnelde) 

yetinin huzunmda işlenen ve her ci
heti aşikar olan bir cinayetin muha
kemesinde de adalet namına ayni u
suller ta.kip ediliyor, ayni mühletler 
veriliyor. Birinci takdirde adalet olan 
şe~, ikinci noktada adaletsizlik olu
yor. 

Hukuk işlerinde de vaziyet ayni
dir. Diyelim ki A adlı bir adam, B ad
lı bir adamın bir çiftliğini gaspetti. 
B haksızlığa uğramıştır. Bütün halk, 
bu hakkın yerine getir.ilmesini arzu 
eder. Mevcut usullerle bu yolda bir 
hak davasını on seneye kadar uzat
mıya imkan vardır. Bu on sene için
de bir nesil değişmiştir. (A) nm ço
cukları gaspedilen çiftliği benimse
miş, burada yerleşmiş, çalışmıştır. B 
adlı adamın hakkı, böyle on sene 
sonra yerine getirilecek olursa yeni 
bir nesle karşı adeta haksızlık i31en
miş gibi olacaktır. Halk, bu defa on 
senedenberi çalıştıkları yerden çıka
rılan çocuklara acıyacaktır.,. 

Adliye Vekili bu sözlerle şu haki
kati teyit etmiş oluyor: Hakkı çok 
sıkı aramak iddiasile yavaş yürüyen 
bir adliye makinesi, bir adaletsizlik 
vasıtası mevkiinc düşer. 

Ş urasına şüphe yok ki bugün
kü kanunlarımızın müdafaa 

hakkı namına caiz gördükleri jncele
mcler ve talikler netice itibarile hak
kı öldilrmekte ve haksızı h~maye et
mektedir. Yüzde yüz doğruluk iddi
asmm sebep olduğu yavaşlık yüzde 
yüz haksızlık demektir. Adaletten 
varsın yüzde yirmi fedakarlık ede· 
liın de yüzde seksen derecesinde bir 
adalete çabuk kavuşalım. 

Şurasını ümit ed·yonız ki Atatür
kün son nutkunun açtığı yeni devir
de adliye için takip edeceğimiz he
def, bugünkü sistemin tamiri olnu
yacaktır. Tabii gayemiz, kolay, ça
buk, açık ve kesin adalet temin ede
cek yepyeni bir inkılap adliyesi kur
maktır. 

'Ahmet Emin YALMAN 

BULMACA 
Dönktl bnlmannm bal edllml' fekli 
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e SOLDAN SAGA: 
1 - Vüout ifrazatı - Keyif verir 
2 - Alimler - Soğuk 
3 - Nota - Savsaklama 
4-Av 
5 - Fasıla - Üye 
6 - Kuşkonar - Karadenizli bir 

ırk. 

7 - Çamaşır - Avrupada bir ya
nardağ. 

8 - Insanar giyer. 
9 - Gıda - Sorgu 

10 - Renk - Fazla büyük 
e YUKARDAN AŞAGI: 
1 - Erken çıkan 
2 - Elebaşının maiyeti - Oyul-

mu,. 
3 - Nota - Erkek adı 
4 - F.ski sankWara denirdi. 
5 - Emir - Ne BJcak ne soğuk. 
6 - Derin aevgi - Yemin 
7 - Pahalı - Sonsuz 
8 - Dolaşılan yer. . ........ 
9 - Bugün 'baflıyor - Uzuv . . 

TÜRKiYE 
AMERiKA 
TiCARETi 
Ticaret Görüşmesi 
Yakında Bqşllyor 

(Ba.,ı 1 hıcide) 
tin engellerini kaldırmak ve milletleri 
ticaret yoluyla biribirine yaklaştır

maktır. Ve her istiyen milletle bu ruh 
ta bir muahede imza etmek için ayan 
meclisinden geniş salahiyet almışlır. 

Böyle muahedelerin ilk esası iki ta
rafın biribirine "en ziyade mUsaade
Ye mazhar,. devlet muamelesi y:ıpma 
yı şartsız surette kabul etmesidir, he
defi de gümrük tarifelerinde karşı

lıklı tenzillerdir. 
Hükflmetimiz Amerika ile bu yolda 

bir münasebet kurmayı faydalı bul
duğu için böyle bir esası ilk defa ..>lR
rak kabul etmiştir. Bugüne kadar o
lan ticari münasebetlerde en ziyade 
mUsaadeye mazhar memleket esası 

yalnız gUmrUk için kabul ediliyordu. 
Kabul edilen esasın manası, her iki 

tarafın ticari münasebetlerde ba.5ka 
bir memlekete daha Ustün muamele
yi kabul etmemesidir. 

Prensip anlaşmasından sonra yapı 
lacak şey her iki tarafın hangi mah
sulleri hakkında gümrük tenzilatı is
tediklerini biribirlerine bildirmeleri
dir. Amerika kanunu mucibince bu 
malumat ilan edilecek ve herkese leh 
te ve aleyhte rey söylemek fırsatı ve
rilecektir. Mesela incir hakkında bel
ki de Ka:lüorniya incircileri itiraz e
decek, milli biskUvi fabrikası da Tilrk 
incirlerindeki hususiyetlerin Kalifor
niya inicirinde bulunmadığını söyli
yecektir. Bu safha bitince müzakere
lere girişilecektir. Bu müzakereler 
gelecek lkincikanun sonlarında Va
şingtonda olacaktır. 
Amerikanın ne gibi Amerika mal

lan hakkında gümrük tenzilatı iste
miyeceği henüz malum değildir.Bizim 
listemizde tUtiln, incir, lizUm, halı ve 
di~er ma<fc1e er vardır :-13filfmı.lfbqlı:a 
diğer memleketlerle olan müzakere
lerde meselA. zeytinyağ gibi Amerika
ya genie mikyasta ihraç etmediğimiz 

;anın gUmrüğU indirilecek olursa 
eş~ b. · ull · · de bu tenziller ızım mahs enmıze 

tatbik edilecektir. 
Amerika ile bu yolda mUzakere e

sasını kabul etmemiz Vaşingtonda 
memnuniyet uyandırmıştır. Amerik.a 
mehafilinin tahminine göre Amen: 
kaya bu seneki ihracatımı~n ~ıymetı 
17 milyonu, Amerikanın bıze ıthalltı 
15 milyonu bulacaktır. 

Gilmrllk tenzillerinden sonra. bu 
ıniktarlanı artması Umidi vardır. Me
sela: 1929 dan evvel Amerikaya 3-4 
milyon kıymetinde halı ihraç ed~ken 
gümrük resminin artması .bu. mı~~ 
sıfıra yakın bir dereceye ındırmıştir. 
Yeni muahededen en çok istifade e
decek mallarımızdan biri halı olacak-

tır- • 

450 Frank için 
öz Evladını Yakmış 
Alınanyada Köningsberg şehrinde 

Wilhelm :isminde bir ada.mm evinde 
geçen gUn yangın çıkmış, ev yanmış, 
adamcağızın oğlu da alevler arasında 
kUl olmuştur. Fakat zabıtanın yaptığı 
tahk'iknt neticesinde, bu yangının biz
zat Wilhelm tarafından, 450 frank tu 
tan sigorta parası yilzUnden çıkarıldı 
ğı anlaşılmıştır· 

J.{atil baba şimdi hakim hıuzurunda 
hesap vermektedir. 

Muğlada Tütün 
Piyasası Açlldı 

:Muğla, 4 (A.A.) - TUtUn piyasası 
açıldı. Alışveriş hararetlidir. İyi tü
tünler 75-82 arasında satılmaktadır. 
Yirmi dört saat içinde 15,000 balyaya 
yakn tiltU_n satıldı~ tahmin edilmek 
tedir. Milasta da pıyasa açılmıştır. 

Fiyatlar 75 kuruştur . 

Deri Fabrikasında Yangın 
J.{az}ıçeşmede lsmet k&.1l1eşlere ait 

deri f abrikasınm boyahane kısmın
dan evvelki akşam yangın çıkmıştır. 
Çalışan ameleler, ateşi genişlemeden 
söndUrmüşlerdir.Yangmın sebebi, bo
ya kaynatılan kazandan sıçnyan kı

vılcmılarm kaplamaları tutuşturma

sıdır. 

Meclise verilen 
Layihalar 

(Basıl lnclde) 
allimler dahU, zabitler ve askeri me
murlar hariç bUtUn devlet memurla
rmm maaşları 15 dereceye aynlmak
tadır .Birinci derecenin asli man§ı 
150 liradır. ikinci derece 125, üçUncü 
derece 100, dördüncü derece 90, begin 
ci derece 80, altıncı derece 70, yedin
ci derece 60, sekizinci derece 50, do
kuzuncu derce 40, onuncu derece 35, 
on birinci derece 30, on ikinci derece 
25, on üçüncü derece 20, on dördün
cü derece 15, on beşinci derece 10 li
radır. 

Yedinci, sekizinci, dokuzuncu, o
nuncu ve on birinci derecedekiler 2,8, 
a.itmcı, on ikinci, on üçüncüdekiler 3, 
dördüncü, beşinci derecedekiler 3,2, 
on dördüncü derecedekiler 3,4. birin
ci, ikinci, üçüncü on beşinci derecede
kiler 4 emsali ile darbedilerek hasıl· 
lar maaş olarak verilecektir. 

lnhüar memurlannın aylıklan 
için yeni eaa.lar 

lnhisarlar Umum Müdürlüğü kad
rosuna dahil bulunan daimi memur 
ve müstahdemlerin seri ve dereceleri 
ile aylıkları da yeni esaslara bağlan
maktadır. Bu esaslara göre, inhisar
lar Umum MUdUrlUğUnde en çok üc
ret birinci derecede 700, en az Ucret 
19 uncu derecede 20 liradır. inhisar
lar memurlarının :ma.aş baremi gu fe
kildedir. 

600, 500, 400, 350, 300, 275, 250, 
225, 200, 175, 150, 125, 100, 90, 80, 
70,60, 50.~.30.20. 

Sicili müsait olan ve bulunduğu de
recede iki seneyi aotduran her me
mur ve müstahdeme aylığı dereceesi
nin en yüksek nıiktanna varıncıya ka 
dar Cümhuriyet Bayramında b1r se
nelik kıdem zammının iki misli veri
lecektir. 

Endüstri faaliyetinin 
kontrolü için 

Hazırlanan diğer yeni bir kanun 
projesi ile, lktısat Veklleti, endüstri 
faaliyetinin rasyonel ilerlemesi gaye
siyle gerek hususi sermayeli olan, ge
rek sermayesinde kısmen veya tama
men devlet iştiraki bulunan vUitalı 
vasıtasız kendisine bağlı bUtiin mU
esseselerin işletme, idare ve işleme 
şartlarım ve ekonomik va.ıiyetl<:rini 
ve bu maksatla bünlara ait evrak 've 
vesikaları tetkike salahiyetli buluna
caktır. Vekalet, kendisine vamtalı ve 
vasıtasız bağlı olan sınat mUesseao
lere görülecek noksa.nhklarm ısılahmı 
emredebilecektir. 

Paaaport kanununun bir 
maddai değiıtiriliyor 

' Tahsil veya ilmi tetkikler için Av
nıpaya gideceklere bir kolaylık ol
mak Uzere pasaport kanununun ~ir 
maddesi değiştirilecektir. nmt tetktk 
lerde bulunmak ve mUsabak~R iş
tirak etmek veyahut ecnebi bır dev
letin milmasil teşekkülle~ ziyaret 
veya onlar tarafından TUrkiyeye ya
pılmış ziyaretleri iade etmek n;ı-aksa
diyle yabancı memleketlere gıdeoek 
olan mektep talebeleri ile s~rcu .ve 
izcilerin en az beş kişilik kafıle halın. 
de bulunmak şartiyle müşterek pasa
portla seyahat etmel~ m~kUn ola
bilecek ve hepsinden bırer lıra alma
rak altı aylık mUşterek pasaport ve-
rilebilecektir. 

Hava hücumuna karfl 
müdafaa tertibatı 

Yeni hazırlanan bir kanun projesi
ne göre, devlete ait binalarda ve mU 
esseselerde Genelkurmay Baekanlı
ğmm tanzim edeceği koruma planına 
ve talimatına göre, ait oldukları ve
kaleUerce korunma teşkilat ve tesis
leri kurmak mecburi olacaktır. Vali
ler kendi mıntakalan içinde korun
m~ plan ve talimatı mucibince bu ted 
birleri almak ve gerçekleştirmekle 
mükellef tutulacaklardır. Şehir ve 
kasabalarda bu işi belediyeler yapa
caklardır. 

Devlet sermayesinin alakalı oldu-
ğu bilttln smat ve diğer müesseseler, 
ha.ik hizmetlerine yanyan cemiyet ve 
müesseselere aıit binalarla hususi 
mektep ve busust hastaneler de ken
di hesaplarına korunma te§killt ve 
tesisleri yapmak mecburiyetinde tu
tulacaklardır. 

Bundan başka, diğer hususi mUes
seselerin ve evlerin hava koruma ter
tibatını ve şehir korunma tedbirleri
ni almak mecburi olmaktadır. Bu 
mecburiyet şahısların ve sahiplerin 
kendisine aittir. 

Müze ve Milli Saraylara 
duhuliye ücretleri 

Htikfunet, milze ve milli saraylar
dan alınacak dilhuliye ücreti hakkın-
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Museviler için 
Bir Teklif 

(Başa 1 incide) 
esaslan şöyledir: 

Dünyanın herhangi bir yerinden 
hıicret etmek istiyen yahudilerin 
TUrkiyede yerleşip kalmalarına as
la müsaade edilmez. Ecnebi tabiiye
tinde bulunan yahudiler, Türk va
tandaşlığına kabul olunmazlar. 

I~imde, fende veya gilzel sanatlar
da meşhur olmuş museviler, hususi 
müsaade ile Türkiyeye gelip yerle
şebilirler. 

Tilrk tabüyetini ter~tıni§ yahu
diler, bu şerefi bir daha katiyen el
de edemezler. 

Musevi olmıyan, diğer ecnebiler 
Türk tabiiyetine girebilmek için bir 
sene sonra Türkçe konuşmağı taah
hüt etmek mecburiyetindedirler. Ta
ahhütlerini yerine getirmiyenler va~ 
tandaşlıktan çıkarılırlar. 

"Dokuzlar,,dan 
ilk Netice: 

(Batı 1 incide) 
nı soğuk kanlılıkla mevzuu ba.hseyle 
mekte ve konferanstan hiçbir mühim 
netice beklenemiyeceğini söylemekte
dir. Japon gazetelerine göre Japonya 
nın mesele hakkında noktai nazarı ka. 
tiyen değişmemiştir. Devletlerin ta ... 
kip ettikleri hattıhareket, medeniye 
tin ilerlemesi değil, müttefiklerin Çin 
de ilerlemesidir. 

Nevyork Times'in Brilksel muhabl 
ri tarafından bildirildiğine göre, Brlık 
selde toplanan bazı devletler murah"' 
haslan arasında fa.şist tecavüzüne 
karşı bir demokrat devletler birliği 
teşkili için gizli müzakereler yapıl • 
maktadır. 

Japonyanm Brtiksel konferansın& 

yeniden davet olunacağına dair şayi 
olan haberlere karşı Japonyanm 
Domei ajansı, böyle bir davetin re:ı .. 
dedileceğini bildirmiştir. 

Konf enı.ns azası bugün öğleden son 
ra hususi bir içtima yapmışlardır. ı .. 
kinci resmi içtima yarın sabah yapı .. 
lacak ve öğleye doğru resmi bir teb .. 
liğ ne.şredilecektir. Bugiln yapılan hu 
sust toplantıda Çin ile Japonya ara
sında tavassut projesi konuşulmuş
tur. Yarın bu proje hakkında bir ka
rar verilmesi bekleniyor. TeşekkUl e
decek tali komitenın konferans namı 
na lbir uzla.oma teklül yapması bek
leniyor. 

Emniyet Müdür ve 
Amirleri Arasında 

Yeni Tayinler Y apılcll 
Ankara, 4 (TAN muhabirinden)

Emnlyet Umum MtıdUrlUğü emniyet 
mUdUr ve amirleri arasında naklen 
ve teıfıan bazı tayinler yapm!IJbr. 
Kararnameyi aynen bildiriyorum: 

Emniyet Umum MUdilrlUğtı polis 
başmüfettişi Naci polis tem, heyeti 
reisliğine, Ankara emniyet mUdUr 
muavini Beh~t Rize emniyet mtı-o 
dUrlüğUne, Rize mUdUrU Necati An
kara emniyet muavi;Jıiğine, Istanbul 
müdür muavinliğinden lzzettin Polis 
Enstitüsü mUdUr muavinliğine, Kars 
mUdUrU Tevfik, Iatanbul birinci ıube 
mUdUrlUğUne, hmit mUdUrU Kadri 
Kars mtıdürlllğUne, mtttekait ytlzbap 
lbrabim Ellzis mtıdUrlUğtıne, Diyar
bekir mUdUrU Ibrahim Antalya mtı ... 
dilrlilğUne, Antalyadan Kemal Kon· 
yaya, Va.ndan Şükrü Diyarbekire, 
Ankara emniyet müdUrlilğünden Sab 
ri Ankara birinci şube müdürlüğüne, 
Ezine kaymakamı Saracettin Ank..., 
ra emniyet mUdUrlüğU ikinci ıube 
müdürlüğüne, Gürpınar kaymakamı 
Halim Van müdilrlUğilne, Hukuk me 
zunlarmdan Tevfik Emniyet Umum 
MüdUrlUğü levazım mUdilrlUğüne, 
Haran kaymakamı Sait Malatya mtı
dilrlüğüne, Çankırı emniyet mildü
rü Yaşar pons enstitüsü dahiliye 
mildUrlUğüne, emniyet umum mü -
dUrlUğU ikinci sınıf i.mirlerinden 
Rauf Çankırı emniyet amirliğine, es 
iri yüzba..şılardan Şevket umum mü· 
dilrlük birinci sınıf emniyet &mir~ 
ğine, naklen ve 1Qfian tayin olun
muşlardır. 

da bir kanun proJeeı hazırlamıgtır. 

Buna göre, Topkapı mUzesi ile mnıt 

saraylan ziyaret edecek olanlard&0ı 
50, Ayasofya mUr.esinden ~' diğer 

mil:rıeleri ~zenlerden de 10 ar kurut 
dUhuliye Ucreti alınacaktır. Mektep 
talebeleri, muallimleri ile birlikte ve 
beraberce gezdikleri vakit para alm· 
mıyacaktır. 

1 
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ILANLARI 1 Üsküdar İcra Memurluğundan: 

ErenköyUnde Sultan Sokağında 118 
No. lu hanede Hatice Behice Erenkö
yünde Sultan sokağında 102 No: da 
Saadet Muvaffaka borcunuz olan Üs
küdar Noterliğ"nden tanzim kılman 

Hali tasfiyede bulunan 

OTOMOTÖR TICARn 
Türk Anonim Şirketindenı 

HAYATiMiN 
En Büyük 

1 EMNiYET SANDIGI 

Bugiinıktl program: 29.11.928 tarihli bir kıta senetle 
Saat 12 30 Pllkla Turk musıkisi 12,50 6500 altı bin beJ yüz lira hakkında 

Havadiı, 13,05 Muhtelif plik neşriyatı ihtiyati haczin icrai hacze inkılabı i-
14 SON. çin ve ayrıca senetsiz ödünç para 650 

Aqam Neşriyatı: lira borcunuz için yapılan takip tale-
Saat 18,30 Plikal danı musikiıi 19 Piya-

1 
bi Uzerine çıkarılan ödeme emri ika

no solo: Cemal Ret t tarafından 19,30 Rad ı metgllımızın meçhul bulunmasından 
10 fomk dram Fazı 20 Cemal Klmil ve ar bili tebliğ iade edilmiş ve icra hakim 
kadaıları tarafından Turk muıikiıi ve halk }"ığince 20 gUn müddetle ilanen tabii· 
tarlnları 20 30 Omer Rıza tarafından arap- ğat icrasına karar verilmiştir. Noter 
ça ıoylev 20,45 Ned me ve arkadatları ta- edine müstenit 6500 li 11 t 
rafından Türk muaıkısi ve halk prkılan sen ra .e sene • 
(Saat ayarı) 21 15 Orkestra 22 ıs Ajanı ve siz ödünç para 650 ilra ki, ceman 
boraa haberleri ve ertesi gunun programı 7150 lira ile faiz ve Ucreti vekalet ve 
22,30 Plilda sololar, opera ve• operet par- masrafları işbu ödeme emrinin teb-
çaları 23 SON ~ ta "hind ·t·b ligi rı en ı ı aren 20 gün içinde 

• 
OttnUn Pro~ram Od 

Şirketimiz hissedarlar heyeti umu 
miyesi 29 tklnciteşrin 1937 tarihinde 
Pazartesi gilnü saat 14 te Şirketin 
Taksimde Cumhuriyet meydanında 
lteş Handa 3 numaradaki merkezinde 
fevkalide surette toplanacaktır. 

İçtima& asaleten veya veklleten 
iştirak edebilmek için, hiaaedarlann 
hi.mil olöuklan senetleri ve kendileri
ni temsil ettirmek iatiyenler ille, şir
ket merkezinden ala.bilecekleri veld
letnameleri imli edip hisse aenetleri
le beraber, içtima gUnUnden bir hafta 
evveline kadar şirketin merkezine tev 
di eyle:!ıiş ve mukabilinde birer dühu 
liye kartı almış bulunmalan llzmıdır. 

Müzakere ruzname.i 

HEYECANI 

HELLA 
PITT 

t'f NI SiNEMA 
YILOIZI 

llAFIF KONSERLER 
6,45 Panı km dalıaaı: Plakla konser. 

7,10 Berlın kıaa dalıaaı: Sabah konıeri 
(8,15: devamı). 9,20 Pariı kısa dalıaaı: 

Pltk konseri. 9,45: Keza. 10,30: Keza. 
11,SO: Keza. 13: Keza. 13 Berlin kıaa dal 
paı: Hafıf muıiki (14.15: Devamı). 13,10 
Blikr .. : Plllda llaffı muıiki (14.30: De
nmı). 14,15 Parla kıaa dalıaaı: Liyondaıı 
komer nakli. ıs Parla kısa dalıuı: StrU 
burıclan konaer nakli- 17 ,45 Bedin ima 
dalpaı: Hafif maaiki. 18,02 Bükret: lo
nel Dimitresku orkeatraıL 18,50 Berliıı 
kıu dalpaı: Hafıf muiki. 19 Pette: Or• 
kettra. 19,15 Bükret: Orkestra konseri. 
20 BUkret: Pllkla k1hik musiki. 21,30 
Berlin ima dalsuı: Orkestra konseri. 
Zl,55 Praa: Orkestra (Operadan ıcçen 
kl1aik danalar). 23l5 Praı: Pllk konseri 
23,40: Peıte: RadJ'O orkeauıaıL 

ödemeniz, borcun temamma veya bir 
kısmına veyahut alacaklının takibat 
icrası hakkına bir itirazınız varsa vi· 
ne bu 20 gün iç'nde istida ile ve'Ya 
tifahen icra dairesine bildirmeniz ve 
bildirmed:ğiniz takdirde bu müddet 
içinde 7 4 inci madde mucibince mal 
!beyanında bulunmanız 18.zımdır. Be
yanatta bulunma.zaanız hapis ile taz
yik olunacağınız ve hakikate muhalif 
beyanda bulunduğunuz takdirde ha· 
pis ile ceza.landırılacağımz, borcu ö
demez veya itiraz etmezseniz ha!clu
nuda cebrt ieraya devam edfleceğl 
tebliğ makl\mma kaim olma.k üzere 
ilan ounurl 

1- Tasfiye heyeti ve murakip ra
porlarmm okunması, 

2 - Tasfiye bilnlçoıu ve kar ve 
zarar heaabmm tasdiki, 

3 - Tasfiye memurlarmm ve mu
rakiplerin ibram, 

4 - tatffa eden bir tasfiye memu
rumın yerine bir diğerinin tayini; 

5 - Tevziat hususunda karar ita-
81. 

Sultanahmet 1 inci Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: Davacı lstefan oğ
lu Hristo'nun mahkememize İstefan 
oğlu Yorgl ve aaıi'e aleyhlerine açtığı 
izalei fUyu davasından dolayı lsta.n
bul Balıkpazarmla Taşçılar sokak ea 
ki 17 yeni 23 sayıda Ahmet oğlu Ö
mer ve MU8tafa kızı Aliyeye ve Ba
larköyUnde Yenimahallede Tayyare
ci Fethi sokak 5 sayıda Pa.raşkeva la 
m Teoplsti'ye gönderilen dava istida 
ıarı yukandaki :ikametgi.blarmı terk 
ederek gittikleri mUbaşiri tarafından 
verilen meşrubattan anlqılmı, ve 
zabıtaya bunların ikametgi.harlmm 

üç merasim gtlnünde adi bir pud
ra kullanmak mecburiyetinde kaldım. 
PUdra, cildimde parça parça yapışı
yor ve ytıztım "makiyajlı,, lbir şekil 
gasteriyordu. Bu pudradan tamamen 
l&l'fmu&l' ettim ve' havalan.dınlmış 
ve krema köpüğü ile karıştınlınış ye
ni ve tamamen görünmez bir pudra 
kullanmaia bafladmı. Beni görenler 
pşaJıyordu. ÇUnki ben artik ayni de-

OPERALAR, OPERETLER . 
16,30 Parla ima dalpaı; : (La Maacot-

te) iıimli operet. 20 Berlin kıaa dalıa11: 
Musikili rad.J'ofonik te1111iL 20,35 Biikret: 
Operada verilecek payesi nakil. Perde ara 
b.nnda tilrler). 21 ı.t)'PSil: Rouiniııin 
(Ceaairde ltalyaıı kadını) ilimli opereti. 

ğildim. 

ODA MUSiKiSi: 
17,50 Prq Brflno: Yayh Aletler kuar

teti. 22,30 Pqte. YaJ'h ilctlcr kuartet, 

İstanbul Asliye İkinci Ticaret Mah 
k~m:sinden: Şel Kompani Of Türkay 
Limıted vekili avukat Feridun Fiıkrl 
taraf mdan Eğe Ticaret evi, Galata 
Perşembe Pazarında Yoğurtçuza.de 
hanında 10 numarada YORGt DlNO 
aleyhine Uç kıt'a emre muharrer se
netle (526) lira 66 k\ll"Ufun faiz, ma-
sarifi mıuhakeme ve Ucreti veklletle 
birlikte tahsiline, ödemediği takdirde 
iflbma mütedair açılan davada: 

tahkiki için yazılan yazıp gelen ce- PUdr& aleminde keşfedilmiş en bü-
va.btada keyfiyet te'yid edilme'1 Uze- yük sır<fır. Bu yeni pudranm formülü 
rine icra kılman duruşmada: mUdde- ve ildmal hakkı büyük mali fedakar 
aaleyblerden Teopisti; Aliye'ye ve ö- lıklarla hemen Tokalon tnüessesesi ta 
mer'e 20 gün müddetle lllnen tebli- rafından satın aıınmıştır. Şimdi Toka 
ğat icrasına karar verildiğinden mu- lon pudrası namile ve hergün daha 
ha.kemelerinin icrası için tayin kılı- tue, daha nermin, daha gUze1 görü
nan 24.11.937 tarihine rastlayan Çar nUnUz. 

&E8JTAJJ.Q 

18 Pqte: Flit konseri. 20,15 Prac 
Halk prkdan. 20,25 Vıyana, Gru: Yeni 
tarkılarM 20,30 Pqte: Macar ıarkıları (Çi 
ıaa takımı refakatile). 23,30 Laypzıc : 
Pınno konseri (Schumann, Liadov, Rach 
Dıaldnov). 

DANS _,SIKISI 

Müddaaleyb Yorgi Dino'ya gönde

rilen 14 Eylül 937 tarih ve 937 / 522 

sayılı dava arzuhal sureti mumailcy
hin ikametgilımm meçhuliyetine bi

naen bili.tebliğ iade kıJmmış olması
na mebni mezkflr dava arzuhal sure 
tinin (20) gün müddetle illnen teb-

şambe. gUnü Saat 10 da Sultanahmet --. -. --------.--
1 inci sulh hukuk mahkemesinde biz lngılızce öğrenenlere müJde ! 
zat ve ya bilveki.le bulunmadığı tak- Y. Ziya Kalafat ojlunun 2o,45: Pras, Briino, 23,20: Viyana. 

U'sküdar İcra Meıaurluğundan: 
&r~yünde Sulteıı. Sıok•jr-da 118 

~o. lu hanede Hatice Behice Erenkö
l'Unde Sultan soka.k 102 No. da Saa
det Muvaffaka 'OskUdar Noterli
ğinden tanzim kilman 29.11.928 T. li 

liğat icrasına karar verilmiştir. Key
t!yet tebliğ ma~amma kaim olmak 
iiaiaıa.4Jia o'ea•ı•. (1801) 

dinle muhakemelerinin gıyablarmda INGILIZCE . KONUŞMA 
yapılacağı tebliğ makamına kaim ol- Kitabını alınız. Fiyatı 50 kuruatur. 
mak ....-e Dü olunur. ,,U.931 Twzl Jarl 1KBAL ktttaphlıneııridir. 

bir kıt'a senetle 6500 lira borcunuzu 
ÖdemediğJnlzden ve emval ve emllki· 
lllzi kaçırmak üzere bulunduğunuz. 
dan ve emvali gayrimenkUlenin 
Jntlzayedesi 17.1.937 de icra kı
lınacağmdan icra ve iflas kanunun 
257 ve S uncu maddeleri hükmüne 
göre aynca teminat iraesine lüzum 
olmabızın hanenizde mevcut ve ka-

.. ----• LAMBA FiTiLLERi -----~ 
(Petromax, Coleman, Keroa ve büttln diğer • 

aiatem) her marka pompalı lAmbalar için (açık 
ziyalı, beyaz ve san derece day&ill)dı) gayet iyi 
ctıuı fitilleri pek mtlaaid fiyatlarla takdim ediyo-
ruz. Li.mbalarm cins ve nevi, lizım olan mikdan 
ve kabille bir fitil nibnunesi gönderilerek vaki 
olacak taJıeplere derhal ntımunelikle beraber mu
faaaal bir teklif gönderilecektir. 

AcmWDder de &r1yora. 
(2227) rumuzla İstanbul 176 No. lu poeta kutusuna yazılmam. 

= ::et:=:ı:ei = •ı111•1111111111111111111•1111•1111•nıı•ı111•1111•1111•1111•1111111111 
S.:E:?.~:: SEF ALiN1 
liye hukuk mahkemesince karar veril i Ufak bir Ufütme bqmı• bir :: 

: ::n:!~anik&mbn•etetgi.hımzbliğ ladme eçe- = hastalık getirebilir. VUcudtl ii 
•""" ua. .- ntıaie bir kırıldık hlaettlniS := 

ltimie ve icra blJdmlif.nce 20 gün EE mi: ii 
müddetle fllnen tebliğe karar veril--. -ınif olmakla ihtiyati haciz karar teb _ Derhal bir ka,. 1 
lft makamına kaim olm&Ji üzere ilin ii 1 E F A L ı· ı == ohmur. = 1 
------------------------- - == fetanbul lktnci İflb Memurluğun- 1 
dan: MUflia Kemal Naai 1f1is Masa- • 1 1 == llbıa müracaat eden Hazineniu kazanç li a lftl ii 
=~==~~11i:,:~ - NEZLE, GRiP i 

'= -•ince tetldk edtlerek alacak l'el!m! ve- 1 = 
•kaya müstenid olmakla 5 nci sıraya • BAŞ ve D Ş ~ 
lrayd ve kabulüne ve aıra defterinin - -
bu suretle dlbeltilmesine karar ve~ i ağnlanna kafi' ! 
~erdir. Keyfıyet ilin olunur. iİ İİ 

(1603) _ Eczanelerden 1 ilk = 
----------- ii ve 12 ilk ambaltl- iİ 

latanbul Elen Birliğinden: 7 Son- - -

:::~~~ur:!;~ bua::; iıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ııı•ııı•ıııı•ıııı:ı;:,,:;~;:,.,1111 
tan aa.at 17 buçuğa kadar yeni idare 

=e~!~~8!J;;.:1acağı Birliği· OSKODAR • KADIKÖY ve HAYALiSi 

ADRES KlTABJMIZ lçtN 
ta 'l'llrkiye fabrikatörleri ve ihracat 
'b1 cc.rı.n ile iyi mUnaaebatı bulunan 

lllıı memuru anyonız. Referana 
~k zirdeki adrele yaalmuı: 
p.~RT DlRECTORY for Egypt, 
:._ ~ Syrta, Lebuon. lraq, 1ran 

'l'laıt., 2 Sheinkin St. P. O. B. 

HALK TRAMVA.YLARI TO~ ANONiM ŞlRKET11ff>EN: 
Şebekelerlmilde Dk ve Orta mek teplerle Lille talebelerine t.atblk edil· 

mekte ol&n tenzllltll bilet tlcret tart fesi, 15 Ddnciteşrln 1937 pazartesi 
gtlntlnden itibaren, prkettmir.ce uaultl darelbıcle ümsilltlı pil varakall 
verilmek p.rtlle, >11kaek mektepler t&lebeatne de tefm11 edilecek ve yllk-
1ek mektepler talebeleri için pdiye kadar tatbik edilmekte olan teml-

8 

HA'RIE11ilt 
ı;iZIR 

Taksitli emlak satlşı 
SEMT 1 Cinsi 

Muhammen 
kıymeti 

Lira 

Beyoğlunda Kamerbatun mahallesi 
eski Karna vola yeni Karakurum 
sokağı eski 18, 18 Mü. yeni 22 No.lı 

Ortak<Syde eski Portakal yeni Gür
cük:ızı sokağında eski 45 MU. yeni 
63 No. 

Uç katlı, üç daireli, beher 
dairesi, üçer odalı, terkos, 
elektrik tesisatını havi kar. 
gir bir apartımanın tamamı 

Uç katta altı odalı, üç so
falı, elektrik teslsatmı havi 
bahçeli ah§ap bir evin ta-

3000 

mamı. 700 

Kabataşta Ömeravni mahallesinde iki katta beş odalı, elektrik 
Acıç~yarasa sokağında eski 10 tesisatını havi kirgir bir 
yeni 12 N o.lı evin tamamı 1000 

Boğaziçinde Yeniköyde Mollaçelebi Ahşap ımaaoda iki dükkamn 
mahallesinde Köybqı caddesinde tamamı, 600 
eski 308 yeni 309, 311 No.lı 

Ortaköyde eski Taşmerdiven yeni Dart buçuk katlı, on bet o
Karakaş sokağında eski 36 MU. ye- dalı, terkoa ve elektrik te

ni 14 No.lı sisatmı havi ahp.b bir evin 
tamamı. 2100 

1 - Arttırma 8-11-937 tarihine dtlfen pazartesi gUnU eaat 1' te ya.ıa
lacak ve gayrimenkuller en çok bedel verenin Uatilnde kalacaktlra 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin yüzde onu niab&. 
tinde pey akçesi yatırmak lbmıcbr. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalam sekiz aenedıl 
sekiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 5 faize tabidir. 

4 - Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkuller Sandığa birinci denıe 
cede ipotekli kalırlar. (6953) 

l 1n1111 ....,. .. " l!ııallıil ....._ U. Nıresl lliııllnl 
Muhammen bedeli U 7672,t;O llra olan G6 kalem lokomotif alev ve du.. 

man boruları De regillltör boruları, çelik çekme boru ve fren hava aevJıl 
boru ve parçalan 16/12/1937 peqembe gUntl saat 15,30 da kapalı aıf 
usulti ile Ankarada idare binaamda satın almacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (7133,62) liralık muvakkat teminat De blı114 
nun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikam ve tekllfleriDI 
ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri ı&smıcbr. 

Şartnameler 588 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerilıde 1&hlma1Df 

tadır. (7329) 

lskDip Belediye Baıkanlığmclan: 
Nefsi İskilip on bin nufusu mUtecaviz bir kasabacbr. Mtllha.katı ile ti&. 

raber yetmi§ bin nufusa maliktir. Evvelce mevcut olan eczane eezac1ıt 
nın askere gitmiş olması dolayısiyle kapanmıştır. Belediyenin bir ea. 
zane binası mevcut olup eczacıya bili icar verilmektedir. MUsait geraitl 
haiz bir mevkide ec:nue açmik iateyeıı1erin müracu.t etmeleri ilill 
olunur. (7189) ' 
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BUNIJ - tJNUTMAYllY: 

Sf!GUGA KAR Si 

TABİİ KANYAK 

ilıltil~..-. .... ~~ ' BRIY ANTIN ' PERTEV !, 
Gün.de bir defa 

H A S A 

D A T O S 
diş m cun 

ile di~lerinizi temizlerseniz, 

ömrünüz müddetince dişle .. 

riniz sağlam ve inci gibi 

parlak ve beyaz kahr. 

Dişi 

•• ç r e 1 

Diş tleriniz 

kan maz 
Tüp 7,5, dört misli 12,5 

en büyük 20 kuruştu~ 

1 

Saç tuvaletinizin en mü 

him bir malzemesidir .. 

Kepekleri izaledeki mu

vuff akıyeti her bir iddia· 

nın fevkindedir. 

HİÇ 
Bir asabi nöbet yoktur ki 

ıs - 20 damla KARDOL 
ile sükunet bulma.un. 

Herkes·n 
ettiği 

üzer· de · 
bir hakik 

a 

Sabah, öğle ve ak· 
ıam her yemekten 
sonra günde 3 de· 
fa kullanmak ıartile 

Rllll~tiN 
Ditlerinizi tertemiz, 

bembeyaz ve sapsağ

lam yapar. Ona yir

minci aaır kimyasının 

harikalarından biridir, 

denilebilir. Kokusu gü

zel, lezzeti hoş, mik

roblara karşı tesiri yüz
de yüzdür. 

Kullananlar, dişlerini 
şeraitle s ·gort ettir 

en ucuz 
s 

~-~~-.....~-----~ ..... ..---,1 ..... ------------m....--~-E~~ 

rA·Tlll Hası rı 

rtez e, öksürük, bronşit 

ST"l FOR 
Kullanarak kat'iyetle izale edilir. 

Öksürük, nezle, bronşit ve ses kı
mklığıru sür'atle geçirir. Boğazdan a
lınan bUtün mikroplan imha eder, bo
ğaz nahiyelerinde ve ciğerlerde hflsıl 

Pastil 
.,,..,~., ..... , ... 

,ı,-rçı· ~"1'""!"'f""- ··'> .. ı. '. ·~ • . • • 

A 
E L 

e 

olan taharrüşlcri tedavide harikulade 

tesiri haizdir. Kış hastalıklarından si

zi koruyacak yeğanc ilaç: 

Fordur! 

A 
• Ji 
rı • İZ 

li ıp işleri Genel Direktörlüğünden: 
Beher tonu 23 lira 50 kuruş fiat ln açık eksiltmeye konduğu evvelce 

ıliin ed"lmiş o1an 50 ton Türk Antra sitini vermeğc istekli bulunmadığın
dan 15 Ikinciteşrin/1937 pazartesi günU saat 14 de 24 liradan istcklisine 
ihale edi1fcektir. Taliplerin m~:k\ır gUn ve saatte teminatlarile birlikte 
müracaatları bir defa daha ılan olu nur. '7470) 

• • • v rus e Tedavi 
'an çıbnnları, el ve ayak parmaklarının arasındaki kaşıntılar. dola· 
ma, meıne iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, ynruklar, tıraş yaralan, 

rgenlikler, koltuk altı çıbanları. 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 

iark spen ~iyari laboratuvarı ısTANBUL 
m::maraa-._._._. .... ._ ....... -

mm;m::ac:;:z::3!11~ımmmm_._. ..... .._. ....... , 

Soğuk algınllğı • Nezleye karşı 

ANTİ EPTiK 

Teneffüs yollarile geçen 

hastalıklara kartı koruyucu, 

tesiri kafi pastillerdir. Nez

le, bron,it, grip ve boğaz ra

hatsızlıklarında, seı kısıklı

ğında pek faydalıdır. Bütün 

eczanelerde bulunur . 

1NG1L1Z KANZUK 

ECZANESi 

BEYOCLU, IST ANBUL 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Umumi Ne§riyatı ldnre Eden: S. SALIM 

Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitct Şirketi. Basıldığı yer TAN Matbaası 

Soğuk algınhğı, nezle kırık· 
hk, grip, baş, diı ve sinir 
ağrıları, romatizma sancı-

ları için rakipsiz deva 
GRIPIN'dir ! 

Bu karışık havalarda 
yanınızdan 

GRiPiN 
. . ' eksik etmeyınız · 

lca ında gürtde 3 kaşe ah abi ir. 
isim ve markaya dikkat. Ta.klidlerinden sakınınız. 

nu 
KW 

................................. :rnıaa:mmı• 

lstantul Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğünden : 
Mezun bulunduğu İstanbul Diş tab ibleri mektebinden almış olduğ 

20 Teşrinisani 1340 tarih ve 68/363 numaralı Diş tababeti diplomasn 
kaybettiği anlaşılan 1310 yılında lstanbulda doğmuş Kopernik Zam 
goçyan'a Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vek8.Ietincc ikinci nusha olara 

dipoma verilecektir. 
Hükınü kalmayan yukarda numara ve tarihi yazılı eski diploma 

her kimin elinde görülürse derhal alınarak Ankarada adı geçen vekal 
te gönderilmesi veya bulunduğu yerin Sıhhat Müdürlüğüne yahut Hü 
kfJ.met tababetine teslim edilmesi ve elinde tmtulan kimsenin de sa~I 
kefalete bağlanarak adının bildirilmesi alakadarlarca bilinmek üzeı 
ilan olunur. 

Mutlaka Okuyunuz 

Kuştüyü Fabrikasınd • 
• 

!stanbulda Çakmakçılarda Ömer Bali oğlu KuştüyU fabrikasında kış 
mevsiminin yakl81jması dolayısile müşterilerinin sıcak, yumuşak ve 
her zama.n rahat kuştüyü yatak, yastıkta yatmaları için fiatlannda 
mühim tenzilat yapmıştır. Mükemmel bir kuştUyü yastık yüzile be
raber (1) liraya fazla miktarda alanlara tenzilat yapılır. U..zun ve so
ğuk kış gecelerinde şilte ve yorganlar ve yastıklarımız E!tiıı:el ve rahat 

uvlrn tPmin ~der. Tel: 23027 


