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B A S MU H A R R I R I: A HM ET EM 1 N YALMAN 

Ankara, 20 (Tan muhabirinden) - Türk Hava Kuru
mu başkanı Çoruh mebusu B. Fuat Bulca'nm istifaıya ka
rar verdiği ve yerine Bolu ınebusu B. Cevat Abba.sm seçi
leceği haber almm1şt1r. 

Yeni Bir Ucuzluk Kararı 

Mensucat Fiyatları da 
Yüzde 12- 18 Ucuzladı 

--ı 
Ucuzluk _ ... _ I 
Mücadelesinde 
Usul 

-0--

:Ahmel Emin Y ALM~tN 

H ayal ucuzluğu iti, bütün 
memleket için günün me

aele.i halini almıttır. Hü~~ 
tin bu alikaaı çok yerinde bir ı 
alakadır. Bu memlekette büyük 1 
bir kısım nüfusun pahalılık yü- 1 

zünden arkmb çekmesi, hatta 
•ıhhatinin bu yüzden tehlikeye 
dütmeai cidden yazıktır. 

1 Dünyada çaresı bulunmıyan veyıı l 
gtıç bulunan dertler vardır. Bugün 
bazı memleketler, harp zamanları:ıa İ 
mahsus mahrumiyetler çekiyorlar ve ı 

bin zorla gıda ihtiyacının ıki ucuııu ı· 
bir araya getirmiye çalışıyorlar. Çün. 
ld1 ihtiyaçlarına kifi gıda yet1ı;ı:.r~ 
miyorlar, dışardan tedarike de döviz 1 
kaynaklan veya takas ımki.nıan ki. 
fi gelmiyor. 

Yokluktan ileri gelen bu paha!tlrk. 
çetin bir dertt:r. Buna çare t>ulmak İ 
.... ,~tür. Fakat b:r memle1 " bir kö
ıesinde bir vatandaşın parası. sıhha
tine kifayet edecek kadar gıda tcda,.. 
rikine yetişmezken, birkaç yüz lolo 
metre. hattl hazan kırk, ell: kilomet. 
re uzakta o gıda maddesini dörtte bir 
f!vatma tedarike inık!tı ~ 'lltl.-7\.. ~vJe 
6lottgu· nafc:fe olle müiıitihtltt"mfttmı eJ; 
den çıkarma.ırt.. uhmet çekense orta. 
da dert denecek bir vaziyet yoktur. 
Ancak teşkiJAtstzlrk, programsrz'ık 
ve sahipsizlik hilküm stı.rUyor, de • 
mektir. 

Bunlara karşı ikJ mücadele votu 
vardır: Birincisı, eski usul müphem 
liyihalar ve raporlarla ~ teşhistı ça. 
Iıtmak, ekseriyetle işin dar b:r nok • 
tası üzerinde durup kalmak ve narb 
gibi eskı, muvakkat usullerle deva 
aramaktır. 

Diğeri de yalnız umumi menfaat 
prensipinden ilham alan ve ilmt tet. 
kik usuller'ne dayanan bir gözle hA.
d;selerj görmek ve htqeyi kökünden 
dibeltmektir. 

Ankaradaki Anlaşma 
İktısat Vekaleti, Ankarada Yapıl
mal{ta Olan Müzakereler Üzerine 

İzahlı Bir T~bliğ Neşretti 

Bir men•ucat fabrikamızın İç görünÜfÜ 

Anka.ra. 2f) CTan muhabirinden)- dan yüzde 12.18 nispetinde bir ~n.dl 
uuısat Vekaletinde çalışmakta oıar ıKanı va.roır ve 01 1 n •cıusm , K ı::>ı. 
mensucat fabrikalan müdürterı tnp. ınerbank fab· 'ltal,..., ve "'Prek hususi 
lantılanm bugün bitirmişlerdir. Uç teşebbil'J sahiplerin'n fabrika müdür. 
gilnJUk çalışmanın mevzuunu p:ıırıuk.. lerile hükumet arasında tam b.r mu. 
lu mensucat Vt b lhassa köylUnUr. en tabakat elde 0dilm1ştir. 

çok kullandığı Amer;kanbeZi Fiya•tıtn HükUmetln tebliği 
nm indirilmesi meselesi teşkil '1diynr Ankara, 20 (A.A.) - lktısat Ve. 
du. Bugün alman neticeye göre. fab. klletinden: 
rika müdürleri. hüktimetin le bazı Endüstriyel mamullbn maliyet ve 
· ~'tkirlıkla· yapmasını şart ıto~arat' satış fiyatlannm kontrol ve tespiti 
fiyat tenzil'ni kabul etmişlerd1r. Yeni hakkındaki 3003 numaralı kanunun 
vaziyctr göre. bu ~-1,.-t· fiya·ı: .. -ı"I- (Arkası 7 incide) 

• 
lngilterede Yeni B ir Hareket 

JaponyayaZecriTedbir 

Şefimiz Atatürk 
Bugün Istanbulda 

Ankara, 20 (TAN Muhabirinden) - Cüm· a Şef Atatürk hareketinden eı:mel kendisini 
hurreisimiz Atatürk bHgün saat 15 te h.ususi ılı teşyi edenlere lltifatta bulundıdar. 
trenleriyle lstanbula hareket buyurmuRlar- Ankara, 20 ( A.A) - Reisicümhur Atatürk 
dır. Başvekil Celtil Bayar, Hariciye Vekili beraberlerinde Başvekil Celtil Bayar, Dahlli
Doktor Tevik Rii.$tü ArtıB, Dahiliye Vekili ve ye Veklli ve Parti Genel Sekreteri Sükrü Ka
Parti Genel Sekreteri Şükrü Kaya, Bü11ük ,,a, Hariciye Veklli Rillttü Aras ve mutat ze
Şefimize, maiyetlerinde refakat etmektedir-j vat olduğu halde bugün saat 15 te hususi 
ler. frenle l stanbrda hareket buyurmu1Jlar ve i• 

Büyük Ônderi Ankara garında Büyük MU- \ tasyonda Büyük Millet Meclisi Reisi Abdül-
. let Meclisi Reisi Abdülhalik Renda. bütün ue- 'ıalik Renda, Vekiller, şehrimizde bulunan · 

klller, sehrimizdeki mebuslar, ordu ve ''eka- t mebuslarla vekaletler ileri gelenhri, general
letler ileri gelenleri ve cok kalabalık bir halk ı ler, Ankara Valisi, Garnizon ve Merkez Ko
kütlesi çok derin bir sevgi ve aaygı Ue uğur- mutanlariyle Emniyet Direktörü taralından 

l ladılar. w 'eşyi olunmuşlardır. 

lngilterenin 
Yeni Tayyare 

Filoları 

.. 

.(ispanyada Şiddetli Muharebeler 

F rancocular Birçok Esir 
Aldıklarını İddia Ediyor 

Lon~ 20 (A.A.) - DaDy Tele
graph ga.zet.e&i, lngllfz hava sı1ihhul 
masmda mühim terakkfter elde edn. 
dlğ~f yazıyor. Şkndi ~terenin 

2081 tayyaresi vardrr. Bunm1 15-t2 
st Avrupa.daıki kuvvetlere aittir ki, 
bu miktar silahlanma işi ba..,ıa.ma. 

daııı önceki mikta.nn üç mislidir. Bu 
ra.kamda mUtemaıUyen takviyt> edil_ 
m1ş olaa i.ıhtiyatla.r dahil değildir • 

NOBEL 

Sulh Mükafatı 
Negüse mi 
Verilecek? 

~---

Meçhul Bir Tahtelbahir Bir lngiliz 
Ticaret Gemisine Torpil Atmıı 

T eruel cephe•inJeki •on harpten bir görünüf 

Londra. 20 CTAN> - ispanyada en mühim tepeleri ve Pedrisu y&Jll 
Teruel cephesinde muharebe şiddet- luını ele geçirerek taarruz hatlarım 
le devam ediyor. Asiler. resmi teblig bir kaç kilometre ileri götürdükleri
ıennde. Cümhuriyetc;ilerin bütün mu ni Alfonbra vadisini tamamile hak:l-
kaıbil hücumlarını püskürttüklerini, (Arkası 7 incide) 

Memnuniyetle &ayJfyebiUrlz ki, 
hükfunet, bu memlekete ait 

her mesele için :kinci )"Olu tam ve ka. 
ti bir surette kabul etmiştir. Başve. 
kil B. CelAJ Bayann et meselesi hak
kındaki son nutku. bunun en gibel de 
lilidir. Bu nutukta eski u8Ul rapor
lar kati bir lisanla tenkit edilmekte 
ve eski şekildeki teşkilltsızhğm ver_ 
d:ği neticeler karşısında yüksek gö_ 
rüşlü. modern bir dimağın duyduğu 
IZtı:rap en açık bir tarzda ifade olun. 
maktadır. 

Stokholm, 20 
•(A. A.) - Isveç 
'mebus lan arasın
da, dün, Nobel 
sulh mükafatına 

Habeş Kralı Ne
güs'U namzet gös 
teren listeler do • 
mştınlmış ve imza 
lanmıştır. Bu liste 
ler. pek yakında. 

Nobel sulh milkl 
·fatını verecek o -
lan Norveç mebu
san meclisi Nobel 
komitesine tevdi Tatbiki isteniyor B. Neglla olunacaktır. M151r Krah Dün Evlendi 

. . ~~~~~·Mısırlılar Muhteşem Bir 

Iktısat Vekaletinde i.zamf verim ı 
temin etmek ve maliyeti ucuz!atmak 
maksadile bir düz ye uğraşan ve dai 
ma şin esasına gıden mU ehasstSlar 
var. Hüktimetın bunlann çalışmalan. 
na verdiği ehemmıyet ve ilmi tavsı. 
ye erıne karşı ortaya koyduğu hassa
aiyet ve alaka, 4ınumi gidişin hangi 
Yolda inkışaf ettiğine canlı b:r ala _ 
mettir. 

Ayni zamanda Başvekalete bağlı 
bir konjöktür servisi vardr. ki, bugün 
Ankara şehrinde hayat pahalıhğmm 
eebeplerini ölçmek ve c;arelerim bul. 
mak iç n memleketimizde ilk defa o. 
larak esaslı hır anket açmış bulunu. 
Yor. 

Bu suretle P.lde ed'lecP.k neticeler 
Pahah!ık mücadPlesiTide tutaeağTmt? 
ınn~net vollar hakı<mda en güzel bir 
l'ehper o1acaktır. 

1 Ik tetkik neticelerinin deli.IE"t 
ettiği manzara şudur: Mem. 

leketin iktısadi tevzi s stem\ne .-ı. 
lilku olan bırc;ok ışler. hılli: -
lamı damgumı taşıyor. 

(ArT. 

Fransaaa da Çin Istilci.cılanna Karşı lşataı. Nihorın 
Boykot Tezahürleri Yapılacak ,En renı Eserı Tören Seyrettiler 

Şanghayın Japonlar tarafından iıgalinJe Japon 
Baıkumandanı ve Avrupalı kumandanlar 

Londra. 20 (TAN) - Röyter ıtj:J: 
sının muhabirine göre dün Tiensinde 
lngıfü kuvvetlerile Japon kuvlf.-•Jerı 

arasında ~arpışmıya meydan vc-.. erek 
olan hadıselerm sebebiyet ver·1 ~ ger 

bır çarpışma il.? netirelenmiş olssy~ 

800 kışıden mürekkep olaLJ lııgilız 
kuvetı yok edilmek tehlikeaınc rr.aru1 
du. Fakat lngil z.er. ber ne ve mal o 
tursa .:>isun. mukavemete ltal"t\r "er 
mışJerdı. Ultimatomun mt1dd~l.ı qitu 
ği anda Japonlar da taleplerini pfi 

Yalnız 

Dönüyorum 
Güzide ve muktedir mu

barririmiz Bayan ŞükUfe 

Nihal gazetemiz için bir ro

man yazdı. Bunu bugünden 

itibaren TAN aütunlannda 

zevkle okuyacaluını~ 

••yalnız Dönüyonun..,, bu, 
Bayan Şükafe Nihal'in en 
yeni kalem mahsulüdür. Bu 

yeni tefrikamızla, aon aene

'erde hepimizin hasret çek

tiğimiz edebi bir esere ka

VUtacağız. Temiz if.adeli, 

güzel üalüplü realist bir ro

man okuyacağız. 

Bugünden itibaren aeki

zinci aayfanuzda veriyoruz. 
'nlik, evvelce san·ldığından daha faz 

lmuştur. Çünkü Japonların Çinli 
teslim için vukubulan :aıebi bir 

m mahiyetmd.e idi. Hidfse 
ıüöıiÔ blilunuyorlai'dı. lngıüa ıruuuu; 'iH!i!!!!!!!i!~--!!!!li!!!i!ii!!!!l!!l!iil•ai~• 

(Arlıul 'l laelılıİl • 

Yeni Kraliçenin Peçe Takmaması 
Bir Kurtuluş Alameti Sayılıyor 

Mıaınn yeni Krali,ui 
Bayan F eri.Je 

Kahire, 20 (TAN t - Kral Faru • 
ğun evıenmetri dn;ayısile bugün bütüıa 
Kahıre ba.,t:ı -ıt• usa silslenıniş. bırçok 
ytırierde zr.f P.r ta 'ldan knrulınuştu Nı 
kah kıyma merasimi saat 11 de Kub 
be sarayında yapumış, Kraliçe mera. 
simin yapıldığı salona bitişik bir oda 
da Ol1J!"a1 ,k t-ıabnsuıı vekil etmış. ve 
nikah ku. "" kra.ı.içenin bahası hL 
kim Yusut ZlHfika:- &.ra.su•da k:yıl • 
mış, izd:vl\ç .,esikası Kral ile kayınpeı 
den tarafından ımzalanmıştır. NikL 
hı da Ezber camü şeyhi kr,ftMşbr. 

Kralın şahitleri. Ba$mo ı.. ?yinci Ali 
M~hır Paşa ile Baş~a ·.çI8J aatt: 
Zillf kar Pqa idi. 

KraJıçeyı saraya g5tt1N'D arabarım 
halk tarafından tanmmıruası :çin i.ed 
bır atmmıe olduğu balck K"aliçe 1er 
baı tanınmıı ve tevk&llde &~lufl&.nllUI 
ur. 

· Tam S. 11 de niklh kıyma merasimi 
.ıı..... bitmıt ve derhaı 101 '1tuu top atıL 

IDJlt,lr. Topıarm &Qlmur ftap-. ... ,. e.. 
(Adam 1 incide 
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Yazan: 
J\li Haydar Mithat 

[Tercnme n iktibu 

hakkı mahfuzdur,] 

BELEDİYEDE : 

TAN 

DENİZ VE LİMAN : 

21 - 1 - 93& 

i·······A;k~;;d;~·········i 
1 Telefon ve Telgrafla i ·- __.. ... 

Avukatlık 

Layihası 

Millet Meclisinde 

Damat Feride Ait 
Bir iki Hatıra 

Değişen Bütçe · 
Martta Mecliste 
Görüşülecek 

Belediye ve vilô.yetin 938 yılı büt
çesi hazırlıkları hayli ilerlemişti. Fa
kat, son değişiklikler üzerine bütçe 
nin belediye kısmı hemen hemen ye
ni baştan yapılacaktır. Bu arada has 
tanelere alt masraflar bütçeden çıka
nlacak, plaka resmi yeni şekline göre 
çoğaltılacaktır. Bundan başka Hazi
randan itibaren tavla, şatranç gibi o
yua aletlerine ait resimler de beledi
yeye geçtiğinden bu da bütçeye bir 
miktar tesir edecektir. 

Şoförlerin 
Müracaati 
Reddedildi 

Otobüs şoförleri, ve biletçileri, 
en az on sekiz saat çalııtı:ldarıru 

ileri sürerek it dairesine müracaat 
etmişlerdi. İş dairesi, şimdilik bu 
işle meşgul olamıyacağını kendile
rine bildirmiştir. Çünkü, nakliyat 
servislerinde çalışanlar için ikin
ci bir genel emir hazırlanmaktadır. 
Bu çıkmadan hiç bu müdahale ya
pılamıyacaktır. 

Deniz Müsteşarı, 
idare Meclisi 
Reisi Olacak 

Yeni yapılan gemilerin inşaatı ü
zerinde tetkikler yapmak üzere Al
manyaya giden deniz müsteşarı Sa
dullah Güney, dün akşam Almanya
dan, hareket etmiştir. Cumartesi gü
nü şehrimizde bulunacaktır. Sadul
lah Güney'in Denizbank idare mecli
si reisliğine seçileceği anlaşılmakta
dır. 

l\nkara, 20 (TAN muhabi
rinden) - Adliye Vekaleti
nin hazırladığı avukatlık ka
nun ltiyihan Vekiller Heyeti 
tarafından kabul edümif ve 
Mecli.e verilmiftir. 

Bütçe Şehir Meclisinde ancak Mart 
başına doğru görüşülebilecektir. Mec 
lisin Martın on beşine kadar uzatıla
cağı anlaşılmaktadır. 

T erkos, Geceleri Kesiliyor 

Otobüs sahipleri de umumiyetle 
bir veya iki otobüs çahştırdıklan 

için bunlar, kanunun tarif ettiği 

manada iş yeri sayılmamaktadır. 
Müracaat sahipleri, İş Kanunun

da kendi haklarını korumak için 
li:um gelen umumi hükümler bu
lunduğunu ileri sürerek İktisat Ve
kaletine müracaata karar vermiş-
!erdir. 

POLİSTE: 

Umum Müdürün Tetkikleri 
Denizbank umumi müdürü, dün, 

bankaya bağlanan müesseselerden 
bazılarının müdürlerini kabul e4erek 
kendilerinden izahat almıştır. Yusuf 
Ziya Öniş, bir hafta sonra Ankaraya 
giderek, bankanın teşkilatı için tes-

Bu layiha ile avukatlık sta
jı, bir sem~•i bir avukat yanın
da, bir unui mahkemelerde 
yapılmak suretile iki sene ola
rak tesbit edilmiftir.Memleket 
baro mıntakalarına ayrılmıf 

ve avukatlar için bir taavün 
acındığı kurulmuştur. 

Lôyihanın bu sene içinde 
kanun halini alacağı anlaşılı
yor. 

Ziraat işletmeleri 

31 Martta isyan eden avcı taburları GalataJan geçerlerken 

Sular idaresi dün geceden itibaren 
Beyoğlu ve İstanbul yakasındaki su
ları gece saat tam 22 de kesmiye ve 
sabahleyin saat beş buçukta tekrar 
vermiye başlamıştır. 
Belediye Zabıta Talimatnamesi Bir Kahvenin Camını 

Çerçevesini lndjrdDer 

1 bit ettiği esasları al8kadar makamla
ra blidirecektir. Dönüşte, bankanın 

İstanbul merkezi için hazırlıklara 
başlanacaktır. Denizbank; Hazira
nın birinden itibaren tamamen ku
rulmuş olacaktır. Yusuf Ziya Öniş'in 
buradaki teşkilit işlerini bitirdikten 
sonra İzmire gitmesi ihtimali de 
vardır. 

Ankariı., 20 (Tan muhabirınden)
Birkaç r ··n evvel meclisten çıkan bir 
kanunla teşkil edilmfa "'"- dn•·1 

• i. 
raat işletmeleri kunımru umum mtL 
dürlüğüne Bay •Şefik tayin edilmiş_ 
tir. Kurumun jdare meclisi reiı::füfüıe 
Kastamonu mebusu Tahsin Co.,:k:ın, 

azalıklara ziraat mUteh8.88ıslarmdan 
Nesip, mebus Kavalalı lsmail Hakkı 
ve sabık Zonguldak mebusu Yusuf 
Ziyanın tayinleri karla.ştlrlmıştır 

No. 52 

M adrid sefaretine tayin edil
diğim zaman bırçok tebrik 

mektuplan almıştım. Bunlar ara_ 
sında en mübalfığalı, en hul\ısk!r 
bir dille yazılnı~ olanı şu imzayı 
taşıyordu: 

Fer"t ... Yani mahut damat Ferit. 
31 Marttan evvelki karışık gün

lerde rol oynamıya çalışanlardan 
biri bu damat Feritti. Memlekette 
ne zaman sular bulanmışsa. bu ada 
mm ismi duyulmuştur. Tabiat file
mlnde ancak muayyen muhit şart 
lan içinde yaşıyabilen mahllıklar 

gibi damat Feritte ancak bulanık 
•uda nefes alan, kendlııi belli eden 
bir mahfüktu. 

Jqme taraftardı 1 Kimin aleyhin 
de idi 1 Bu suale verilecek cevap 
ıudur: Damat Ferıt yalnız kendi
ni gösfermiye taraftardı. Oynadığı 
rol neden iba:ret olursa olsun, mut. 
laka bq rolü oynamıya hevesi var 
dı.'""Hiltti bu rol, sevr muahedesL 
Di imza etmek te oı-. .. 

Damat Ferit Meşrutiyetin ilk 
zamanlarında Abdülhami _ 

de arka çevirmiş, koyu Hürriyet 
taraftan kesilmişti. Bu suretle It
tihat ve Terakkiye çatmayı, yüksek 
mevkilere geçmf-yi üm.:t ediyordu. 
Bu sıralarda babamın yüksek m&
ziyaretıerine adeta tapındığını ilan 
edıyordu. Bana vesilcli, vesilesiz 
mektuplar yazar, babam hakkında 
kı duygularını anlatır, bunlardan 
bana da hisse çıkarırdı. 

lttihat ve-Tern.kki ona 5.yan aza 
bğından fazla bir şey layik görme.. 
y nce saray tarafına dôndü. TürlU 
türlü IB.yihalarla saray lehinde ce 
reyanlar uyandırmıya ve meşruti
yeti baltalanuya uğraştı. 

Gilniln birinde Vahdettinin 
Sadrazamı olunca ve hldise 

ler kendisine baş baykuş rolü oy
namak imkanını verince, babam a
leyhinde söylemediğinl bxrakmadı. 

30 ilkteşrin 909 tarihile damat 
Feritten aldığım bir mektupta o 
samanın dili1e şu sözler vardır: 

"Sbkı ~ki de'\irde Yddız köı.f 
küne ya.zdığmız mekt-.ıp ve teL 
gra.fla.r Mlthat PaŞımn neclp oğ 
Ju olduğ:unum m büyük ispattır. 
O Mithat &.5a ki, her asrın m6:S 
bur adamla.n arasmda daima üs 
ıünlüğünü gösterooekti:r. Mitha.t 
P3§8.Y• görüp taınmuş olmak, eo 
ziyade iftiluı.mm rnuoip olan bir 
§ereftir. Umit ederim ki, o fLli 
adamm muh~ ruhu size da.. 
ima gölge olacaktır.,, 

Bende 
Ferit 

A yana iza tayin olunduktan 
sonra ortaya bir fikir attı: 

Babamın cenazesini büyük nüma
yişlerle Taiften getirtmek ... Bütün' 
maksadı, bu nümayişi Ittihıı.t ve 
Terakki aleyhine çevirmekten, ~ 
n de bu fikre alet dıye kullanmak 
tan ibaretti. Talat Bey. damat Fe. 
rıdin fena fikrini kavrad ğı için te. 
tebbilsün yapılması zamanı olmadı 
ğmı ileri sürdü ve işi kapattı. 

Mütareke günlerinde damat Fe.. 
rit, Mithat Paşanın ve benim al.ey 
ilimde fiddetli bir liaanla atıp tut,. 

mayı adet edince Abdülhak Hamit 
bir gün bana dedi ki: 

- Damat Ferit, babannı medda.. 
hı idi. M1that Paşa Parlsten geçer 
ken, ben de, da.mat Ferit te Paris 
te bu1unuyorduk. Bir gün Anghin 
gölü üzerinde sandalla dolaşmıya 
çıktık. Damat Ferit kürek çekiyor. 
du. "Mi hat Paşanın bindiği kayı_ 
ğm kUreğini çekmek, bcn:m için en 
bUyUk şereftir.,, diyordu. Geçenler 
de benim bulunduğum bir yerde 
'.Mithat Paşanın aleyhinde bulun -
mıya cüret edince hayretle yilzU _ 
ne baktım: Karşımdaki adam, Ang 
hin gölünde kürek çeken Ferit mL 
dir, yoksa başka bir adam mıdır? 

D amat Fer.din bir mevki sa. 
bibi olmak için senelerce 

süren gayretleri hep boşa gitti. Yal 
nız mütareke zamanında memleke
tin fel!keline ça111mak için bir mu 
lribet bayk\llUil& l\lzum hbıl olun 
ca damat Ferit yerini buldu. 

Madrid sefaretine geçmem vesi. 
lesile damat Feridin yazdığı mek.. 
tup, hatıralarımın cereyanını kea.. 
meme ve bu adam haltkmda 1Stit
rat yollu birkaç söz yazmama se. 
bep oldl.L 

Madrid sefaretine tayin mese
lesi, Enver Bey.n müdahalesi ytı_ 
zlinden ortadan kalkınCa. günlerim 
hadiselerin çok Kederli ve üzüntü
lü bir seyircisi sıfatile geçmekte 
devam etti. 

M art 17 1909 gecesi Perapa.. 
las otelinde bazı dostlarım 

la oturuyordum. Bir saray yaveri 
geldi. Şu iradeyi tebl"ğ etti: 

- Zatışahane derhal saraya gel 
menizi irade buyuruyorlar. 

Yeni belediye zabıta talimatname
sinin mecliste müzakere ve kabulü u
zun süreceği için bu talimatnamenin 
kısım kısım tatbik edilmesi kararlaş 
tınlmıştır. 

Adliye Sarayı için istimlak 
Yeni Adliye Sarayının istimlak 

muamelesine ait dosya belediye tara 
fından müddeiumumiliğe verilmiş
tir. Adliye Vekaletince tasvip edilir 
edilmez istimlak edilmesi kararlaş

tırılan yerlerin yıkılmalarına başla
nacaktır. 

Sokaklarda Açılan "Bacalar 
Sokaklarda 3irketler ta.rafından 

açılan bacalar sonradan iyi kapatıl
madığı için aynca belediyenin de mas 
raf yapmıya mecbur ıkaJdığı görül _ 
müştür. Belediye, bacalar kapanma • 
dan önce mühendislerin kontrnl yap 
masıru, bozuk yerlerin yeniden şir
ketlere yaptırılnuısnu diln §Uhelere 
emlre1:nııst1r. 

Yeni Seyrüsefer T_edl>irleri 
Bilhassa ~balık saatle

rinde bUyük bir tıkanrkhk manzara. 
sı an Beyoğlunun Tepebaşile Tak
sim arasındaki kısmında seyriisef eri 
yoluna koymak için yeni bazı tedbir
ler alınmış ve iki gündenberi tatbiki. 
ne başlanmıştır. 

Bu arada Taksimden Tarlabaşr ta
rikile Hamalbaşı caddesine varan o
tobüsler eskisi gibi "lngiliz sefareti 
kapısı köşesindel\ dönüp Tebebqına 
gidecek yerdP sefaretin bahçesi arka 
smdan geçerek Tepebaşı civarındaki 
Alp oteli köşesinden tramvay cadde. 
sine çıkacaklardır. 

Küçükpazarda kahvesi kapatılan 
Mustafa, bu işin ayni semtte kahve
cilik yapan Nedimin ihban µzerine 
ba~a geldiğini öğrenmiş, intikam al 
mıya karar vermiştir. Mustafa, evvel
ki akşam dört arkadaşını yanına ala
rak onlara bir meyhanede rakı içir
mif, sonra hep beraber Nedimin dük
kanına gitmişler, sandalyalarla cam
lan, çerçeveleri indirmişlerdir. Mus
tafa ve arkadaşları, polisler gelme
den ka.çma.k için §Oför Mahmudun o 
tomobilini durdurmak istemişlerdir. 
Mahmut, sarhoşları otomobile almak 
istemeyince bu sefer de arabanın 

caınlannı kırmışlardır. Mütecaviz
ler, biraz sonra polisçe yakalarunı§
lardır. 

Şükrü Tevkif Edildi 
İki 11ece evvel T~b4Slllda Vivana 

biranesınde Necatı ısminde bir saya-
cıyı tabanca ile iki yerinden yaralı
yan Şükrü dün tevkif edilmiş, arka
daşı Necati serbest bırakılmıştır. 

80 lik Meçhul İhtiyar 

Evvelki akşam Eınirganda deniz 
hamamı kenarında, iki kolu bile

ğinden kesik, sol gözü kör, pejmür
de kıyafetli 80 yaşlannda ihtiyar 

bir adamın denizde çırpınmakta ol
dulu görülmüş ve sandalcılar ta-

Norveç Gemiıi Ayrıldı 
Köstence limanında Yekta vapu

runu batıran Norveç bandıralı İrania 
gemisi, ikinci ticaret mahkemesi ta
rafından tayin olunan teminatı ban
kaya yatırmış ve haczi kaldırtarak 
yoluna devam etmek üzere limanı
mızdan aynlmıştır. 

ÜNİVERSİTEDE : 

Rektör Cemil Bilsel 

Ankaraya Gitti 
Üniversite rektörü Cemil Bilse!, Ü

niversite işleri üzerinde vekaletle te
mas etmek üzere Ankaraya gitmiş
tir. 

Rektn .... in hu .A .. •-- ---"'-t...:.ô+I ••
lebeye yapılması kararlaştırılan yar-
dımlarla alakadardır. ,Bunun için Ü
niversite talimatnamesine bazı mad
deler ilave edilecektir. Fakültelerde 
pek iyi derece ile sınıf geçen muhtaç 
talebeye şimdilik ayda yirmi liralık 
bir yardım yapılabilmektedir. 

Üniversite bütçesinin yardım fas
lına yeni tahsisat UAve edildikten 
sonra bu şekilde yardım gören talebe 
sayısı arttınlat:ak, Burs usulü ile ay
rıca mükafat ta verilecektir. 

Niuen Amerikadan Dönüyor 
Üniversite cerrahi profesörü dok

tor Nissen, cerrahi kongresine iştirak 
Leonida isminde biri tütün gümrü-

etmek üzere Vaşingtonda bulunduğu 

rafından kurtarılmıştır. 

Para Alırken Tevkif Edildi 

Tobis'in ameliyatını orada yapacak-

ğünde yağcı Mihaldan tehditle bir 
için, ancak dönüşte Macaristana uğ

lira haraç alırken suç üstünde yaka
rıyabilecektir. Büyük Macar şairi 

lanmıştır. 

Nafıa Tayinleri 
Ankara, 20 (Tan muhabirinden) -

Birinci umumi müfettişlik nafıa mü
şavir muavini Salfı.haddin Malatya na 
fıa müdürlüğüne, Marusa nafıa müdil 

rU Nuri Muğla nafıa mUdilrlüğilne, 

Çankın nafıa mUdUrU Nusret Zongul 

dak nafıa müdürlüğüne tayin edilmiş 
!erdir. 

Çay Ziraatimiz 
Ankara, 20 (Tan muhabırınden)

Ziraat Vekaleti Türkiyede çay '-1!"8. 
--~ -- <J 

bir kanun lAyihası haZ'Tlamıştır. Ç:ı.y 
kendi topraklarırifızd yetiştirilece~ 
Türkiyenin muhtelif mıntakalannda 

cay fidanlıkları kurulacaktır. 
Fidan yetiştirmiye en müsait sah& 

Rir.e ve havalisi.dir. Çayı memlek.,.tte 
yetiştirememek yüziinden her sene 
barice dört milyon liraya yakın bir. 
para çıkmaktadır. 

Vekiller Heyet:nde 
Ankara. 20 (A.A,) - Dün hulbası ve

rilen heyeti •elrile kararlan arasındaki 8 
numaralı frkranm apiıdaki ı;ekilde karar 
altına alınmış olduğu haber almmrştrr: 

a - Ulusal Savaşta zafer haurası ola
rak Büyük Millet Meclıi Birinci Devre 
azalarına verilmiş olan sillhlann mek&
nizmalarmda tadilat yapılmaksızın varis
lerden gayri ellerde bulunursa müsadere 
edilmesi, 

Gece vakti olduğu için işin sa.. 
baha bırakılmasını istedim. Dost
larımın hepsi itaat etmeme ve der 
hal gitmeme taraftar oldular. 

Ben ısrar ettim. Yaver cevabınu 
telgrafla saraya bild:rdi. Gelen ce
vap sabah erkenden Yıldıza gitme 
min beklendiği yolunda idi. 

Bwıdan başka Şişhane yoku§un -
dan yukarı çıkan arabaların altıncı 
dairenin yanından TUnel önUne çık -
ması memnuiyeti de kaldınlınıe, ve 
Tepebaşı caddesi ile Tünel caddesi 
arasındaki yan sakaklar tek taraflı 
gidiş haline sokularak Tepebaşı cacL 
desi ile Tünel caddesi arasındaki yan 
sokaklar tek taraflı gidiş haline so
kularak Tepebaşı caddesinde sıkışan 
nakil vasıtalarından bir kısmmm o 
yollarla Tünel caddesine geçmeleri 
imkanı hazırlanmıştır. 

Ormanların Harita 

ve Planları Y apllıyor 
Kızılcahamam (TAN) - Eski 

tır. Nissen, şu günlerde Ameri.kadan [ _____________ 

1 
ayrılacaktır. BiRKAÇ SATIRLA 

o ' 

Sabah erkenden araba ile Yıldı. 
za-gittim. Kapılar açılmamıştı. Da 
vet üzerine geldiğimi kapıcılara an 
!attım. Mabey ..n kapılarını açtır • 
dım. 

Bir mUddet bekledikten sonra 
mabeyin başkatibi Cevat Bey gel
di. Geç kaldığından dolayı özür cli
liyerek padifahı görmiye gitti. 

Bwaz e~nra Sadrazam Hüseyin 
Hilmi Paşa geldi ve huzura girdi. 
Yarım saat daha bekledim. Cevat 
Bey tekrar geldi. O önde, ben arka 
da iç kapıdan geçtik. Abdillhami. 
din husust dairesine girdik. 

(Arkası Var) 

!Fedakar 
Bir Polisin 
Ayağı Kesildi 

DUn akşam saat yırmi sulannd:ı 

Galatada Kapııçınde çok acıklı bir ka 
za olmuş, Sedat tsmınde bir zabıta 

memuru, Karaköye gelmekte olan b1r 
Bebek tramvayına binmek isteı ken, 
düşmüş ve sol ayağı tramvayın altına 
kayarak kt;sfimiştir. Memur derhal 

İNHİSARLARDA: 

Memur Ailelerine 

Yardım Y apllacak 
İnhisar memurlan, "ölen memur

ların ailelerine yardım cemiyeti,, is
minde bir cemiyet kurmuşlardır. 

Hazırlanan nizamnameye göre, A
zalar, c...emiyete girerken bir defaya 
mahsus olmak üzere iki lira verecek
ler, bundan soİıra bir ölüm halinde 
aralarından yirmi beşer k\UU§ toplı
yarak, ölenin ailesine vereceklerdir. 
tnhlsarlarda çalışan 7 bin kadar aza
nın dörtte üçü cemiyete yazılmı,ıar
dır.Cemiyc.tin reialiğiııe, lnbisarlar U-
mumi Müdürü Mithat Yenel getiril
miştir. 

Beyoğlu hastanesine kaldırılar .k te. 
davı altına alınmıştır. ;Fakat, aldığı 
yaranın pek ağır olduğu göri.\'rnil§, 
ezilen sol bacağın kesilmesine IUzum 
hasıl olmuştur. Ameliyattan sonra, 
memurun sıhhati iyiliğe yüz tutlilUf
tur. 

orman müfettişlerinden Ibra.himin 
reisliği altındaki heyet ormanların 
harita ve plinlannı yapm.ıya devam 
ediyor, Bu IUl'etle birçok ihti1ltl&nn 
öntlne geçilecektir. 

Ba.kmısızlıktan dolayı kazamız 
çiftçilerinin elinde hemen hemen 
işe yarayacak hayvan kalma -
mıt olduğu için gönderilen Baıytar 

memuru i9e bafla.mıştır. Ayni zaman 
da bir ziraat memuru da tayin edil 
miftir, Bu a.yede ziraat ve hayvan 
işlerinde kalkınma bekleniyor. 

Ankaranm Aiaçlandınlmuı 
Kızılca.hamam (TAN) - Her ta 

raf karla örtülü bulunduğu halde, 
çok ytllaıek ve fevkallde aarp orman 
lardan, Ankaranın ı.e,çiri için fidan 
lar çıkanlarak 81Lndıklarla sevkedil 
diği görülmektedir. 

Evlenmeler Epeyce Arttı 
Kızılcahamam (TAN) - Kazamız 

da, evlenme işlerinde çapraşık yollar 
dan gidildiği ve birçok masrafa yol 
açıldığı için gizli evlenmelerin önilne 
geçilemediği görülüyordu. Son gün 
lerde hUkfunetçe ven1en emir Uzeri 
ne kolaylık gösterilmeye başlandığı 

ve fazla masraflar da kaldırıldığı l 
çfn evlenme muameleleri ÇK>k a.rtm.ıv 
tır. 

MÜTEFERRİK : 

Türkkuşu Talebelerinin 

Muayenesi Y ap1lıyor 
Türkkuşuna yazılan talebelerin sıh 

hl muayeneleri önümüzdeki Cumar
tesi ve Pazar günleri öğleden sonra 
Hava Kuı:ıımu merkezinde yapılacak 
tır. Kayıtlı talebe, bugünlerde kurum 
merkezinde bulunacaklardır. 

Halkevi Binaamda Pavyon 
Halkevi binasına ilave edilecek 

yeni pavyonun inşaatına Marttan iti
baren başlanacaktır. Bu bina önü
müzdeki Cümhuriyet Bayramına ka
dar bitirilecek, ondan .sonra fimdiki 
bina da yıkılarak Halkevinin idare 
ve kütüphane kısmı için asri bir bi
na daha kurulacaktır. 

Tütün Konferansı T oplanhıı 
Şark tütünleri konferansına iştirak 

eden murahhaslar, dün sabah Malte
peye giderek tütün enstitüsünü gez
mişlerdir. Konferans, bu sabah, tek
rar toplanmıya başlıyacaktır. 

Polonya Büyük Elçisi 
Polonyanın An.kara Büyük Elçisi 

B. Michel Sokolnicka dün refikasiyle 
birlikte Ankaradan gehrimize geJıDtt 
tir. Birkaç gün sonra Ankaraya dö. 
necektir. 

B •ykoz ınalınudürU iken Emn"yeu 
umumiye mUdilrlUfü muamellt 

memarlatuna tayin edilen Ekrem Ama;, 
iki derece terfi ıuretilc tekrar eski vazift 
aine tayin edilmittir, 

• M aarif müdür muavini izzet, kıdaı 
ı:ammı alan 1:1uallimlere ait işle1 

takip etmek üzere Ankaraya gitmiştir, 

1 TAKViM ve HAVA 1 
21 lkincikSnun 1938 

CUMA 

1 inci ay Gün: 31 Kasım: 75 
Arabi: 1357 Rumi: 1354 
Zilkade: 19 ikinci.kanun: 8 
Güneı: 7,27 - Oğle: 12,25 
ikindi: 14,56 - Aqam: 17,11 
Yatsı: 18,46 - Imsik: 5,36 

YURTTA HAVA V AZlYETl 
Yurdumuzun aark mmtakasile cenuba 

ıarki Anadolu ve Karadenız kıyıları çok 
bulutlu ve yer yer yağışlı, diğer yerler u 
bulutlu ıeçmiıstlr, Yatı~lar, Trabzon ve Di 
yarbakuda yaimur, Erzurumda kar oclı:· 

linde olmuıtur, Kayıeri havalıs sıslı geç• 
miıtir, Ruzgirlar, cenubı Anadoluda tı· 
maiden, Karadeniz kıyılarında ga~ptcn or 
ta kuvvette eamiı, diler mıntakalarda ek· 
ıeriyetle saki.ıı kalmııur, 

Diin Istanbulda hava az bulutlu ve riiı: 
glraız geçmiıtir, Saat 14 te barometre 
763,8 milimetre idi, Hararet en çok 7 ,3 ve 
• az: aıfrrm altında 2 santigrat olarak ka1 
4edD-iiıtir, 
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ClEK 
Kral Faruk 
Dün Evlendi 
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[Yazan: 8. Felei] 
Omer Rıza DOaRUL 

Dtbı kanlet Mısır, Majeste Kril 
Farukun Mısırb bir ıenç ve 

uil ba7aala evlenmesini, Genç Kra
la karp beslenen aamimi baj'hlık 

ve aevai dairesinde kutladı. Yapa
lan tezahürler, hakikaten eanb ve 
kuvvetli idi. Yeni Mısır istlkW ve 
htlrriyet devrinin ilk ıttnlerlnde 
•evlet batına seçen ıenç Kralda 
sençlliln büttbı hızım, he7eeanını, 
enerjisini ve başarıcı kudretini se
..- ymJ devre ıteVe 98Ve glnnlt 
n bu devrin fe)islerinden istifade 
etmek iatemiıtir. 

BugtbıJdl Knhn bilyiik babaı 
Hidiv lamail vaktl7le Mısırın Af. 
rikadan defil, A vnıpadan bir parça 
oldujuna ilin etmlıti. Bu bir ba
kıından hakikatti. Çünkü Mmn ha 
ldkaten Avnıpal seviyeye yüksel
tecek büyük bir kalkınma hareke
tine airifilmit ve bu yolda birçok 
ifler başanhmf, yollar açılnuf, 
•em& 7ollar mathnlmıt. 7eni adli-
7e vleude ptirilmit. posta telpaf 
teslsab ve tefkilitı yoluna koaal
IDUf, birçok fabrikalar açılmıf, Mı
mr ordmu takviye edilmif, Mısır 
maariflnin temeli atılmış ve Mmr 
hakikaten A vrupal bir alma ile ıi
ribmılye batlanuttı. 

F abt Hidiv tsmall devrinde 
ihmal olunan ve daha aonn 

Muma lncillz igallne uğramasını 
kolayl8ftıran bir imil vardı. O da 
uıl Mmr hallmun 18'8Ylf aevly•i 
idi. Bu sevi7e7J )'tibeltmeyi dtifG
DeD Mr kimse yoktu. Mısırın kahir 
eberiyetini lefkll eden çiftçi halk 
ldltleü, •ki Fırapvunlar devrindeki 
.. 7ab sfirü)'or, belki de daha pri, 
lair Y8f8Yll sevi7esinde bulunayor•a. Yarma uırdan fazla bir zaman 
6nee kopan İrabl isyanı ba ihmalin 
neticesi idi. Ve ha isyan yabancı lt
pllne mabddlme -kO et.mit. 
hatta bu igall kolaylatbrmqtı. 
ÇUnktl halk ktitleainin çektlii .... 
J'et,atradılapdUr a-.&bWıla 

•mı. b8fka her idareye rahmet olmt 
tuncak mahiyette ldl. 

İncillz itcallnln, bu halk kltlelo
ri için, Adeta bir nimet ve bir mer
lwnet fefldl ettitfnl buctta kabul 
etmiyen yok aibidir. Çünldl Mm

nn halk kütleleri bu sayede kırbaç 

idaresinden kurtalmıq, adalet kar
flSIDda mllsavata kavatmUf, mllkel 
leftyetlerin hududunu taıumıttı. 

Bir Sahte Zabit 
Fransız Ordusunu 

Adeta Haraca Kesmiş!.: 
. PU'lıl, • (AA.) - Parla poUsl, ı -
heldkatte dolandına olM bir lalı. llii!!ii!!i!!!i!!!!!!i!!!!!!!!~i!i!iiiii!!!l!iiiii!!!!!!!i!!!!!!i!!!!!!!i!~ 

te lnumııadllo yakallumltJr. 40 Yat j RUSYA ~ 
lanDda olu bu ...... ken6dne "-::.-: '~= =. ı1 Türk Konsolosluklarının 
tap ~ ele pçlnule, bmıJar Kap•tılacag .... ı la blrUJde .,.,.... bir topçu mhlti -

=-~ == m= Resmen Bildirildi 
lotalanlll slyaret etmlttir. Mti8tah.. 
isem menllerl pdyor, kendisine 
raporlar verdiriyor, slyafetlerde 
buır bulunuyor ve battf. bir Jan· 
darma mttfreır.eel ha.ar oldula b.aL 
de ehar beledlyelerdm birinin nıL 
üae merulmle LeJyoa döaör ....... 
talayordu. 

FOllf.alnebleaa latlumcla Od tıo. 
pma telav d6ktllmek tben fabrika 
ya g&ıd....ame.tnl..........., ve Kftn 
itik emlrler ima efmlt, hattA terff 
tanlyelert de .,._ eemereU neti
celer vennl!ftlr, 

lloüoftt ZO (AA.\ - BiL 
yük Sovyet llecllalaln IOll ceN 
aPle ..,veldl llolotol sös "6y. 
lemle \'e bul teakalere • evap 
ftl'llllttlr. Ec:nebl kouoloaluk. 
lar IDMelMI ba aokWar U'UUI· 

dadır. Molotof: "Bul Kolutolıoa.. 
lana ma• 'eketh• .. aıle tecvls • 
dBmlyeeelı bareket.lerde 'Mdun. 
daklan, auaalak ve sabotaj if. 
lerlne glrlttlldert dotrudur. Da· 
• kıu1I tedbirler allnmN'rr." 
demlt ve laponya De Al...ava. 
ya alt bul ko11t10loslıakla1W1 ka. 

Ortaçafın m91hur keışaf seyyahı 
Marko Polo'nllD hayat1D1 anlatan bir 
film çevrllmiıtlr. Besimde ıördütü
nfb kadın, ba filmde bat roltl oynı
yan Seırfde Gurl'dlr ve bu resimde 
filmdeki lu7afetlle skflkmektedir. 

ROMANYA: 

C.f_fl ~ ' patrldıjnu ltalya. ıı..., Tllrll. 
aa; aepoıar ·~aı.--, ·ın lA.A.) _ Htıldllnet ta. Efgan ve diğer clevlettere alt kon uua.& - 6N 

Parla, (20 (Huawd) - Faşizm aoloslaldardMI blrçofanm kapa ıfmdaa Yahudilere kartı alman v&-

Yahudiler 
Nereye 
Gidecekler? 

tahrikltr dolayudle 1'ran8ada en son tııacapıJ B&\'eı. etmlttlr. y~ , hnmam dU-tl- ''len tedbMer nze. 
yapılan arqtırmalar neticesinde mey B. llolot.of • .........,.., 1ovyet rlne birQ:>k Yahudi cen11hf AmeriltL 
dana çıkanlaıı efllh1arın miktan Rusya aleyhlnlle yava lnlran ~ •.:n,<un1a - zilyay ··e Habelista 
hakkında gueteler fU mal6.mab ve- senerllerden de bahMtm'9 ve ~~ gt~meyi dtltfuuneJ· 4 ecrr. 
riyorlar: Fransanın bonlarl himaye et • Bir Yahu~i ,ryrtf · · h'Utıntrta Bnk 

22 kua bomba, 28 makineli tilfek, metine hayret etmlttlr. "Şteki Brezily:ı. el~:Sint' "';r istida ver 
tlç mitral)'& ve bir çok piyade tilfe- nıi§tir. 

ği ve yirmi bin mermi... tıiıi!!i!!i!!i!llll!l ... --i!!!!!!!!!!i!!illii!!!i!!!!!!i!i!lii!i!ii!!iii!i!! • Diğer taraftan Habet'stana h'cret 

Gueteıer llillhlarm eberfsinln AMERiKA: , · ·'- ı- • • • rm1 •etkik eyler ~k O. 
ltaıyan ve Alman mamulltı olmuJ- ------ zere de bir Yahudi cemiyeti kural· 
mn efkln umumtyeyi hayli sinirlen· HeRum G....ını Arhk muştn,., 
dirmJi olchiğunu yazıyorlar. _... Roma, 20 (A..A..l - Romanya Yar 

Sosyall8t Populaire gueteei: '"Bu k 1 t 1 hudlleri tanfmdan. Habeşistanda yer 
1t dftpnana atıım,..ıarm ili oıa .- Satma s em yor leflll8k ıç1n yapılan mttracaatm tabuı 
l'Plrth· ,.,",.. \' ~.wgt.uu, ı.o lA.h.> - ua.uıuy~ eaue1.ıt::61 9üphelidir. lla.nıf muharrir Sampaix ise: 
•iaimdi. artık gabiık .., ikldetli hare nazırı B, lclca. AmetjQ htııdUneti Ul Salllıl,119tlt ~ller, b8Y1e bir talE' 9 

zumu kadar stok tedarik edinceye bin hilkQmet tarifmaan tetkflr ~
reket etmenin zamanmm Plmlt ol· kadar belium gazının harice ablma. cet;' · ""dlrmdde bera'*' lta&ar_.anJL 
duğunu anlamalıyıa. l'qiet tehdidi aını yaaat eden nizam.lann B. "" A Mk111da fml)IU'lltm-ln"1tnu ancak 
karpmnda milleti ikiye ayırmak gi- Rooeev.elt tarafmdaıı tasvip edildi - kendileri için lnınnut oJduldanm da 
bi bir cinayete tetebbUa edenlerle jini bildirmiftir. lllve etmektedirler. 
bunları ıa.vip edealerin muhakeme Bu gaza ait sipa.rifler, Kawı, Co Blliref, 20 (A.A.) - Mezhebler Na 
sini il.Yık oldufu ehenrniyet ve cid- lorado madenlerinin Amerika htık6- mn. Romen kfl11e11'le mutabdr olarak. 
diyetle tacil etmeliyiz.,, diye yazı- metine 1atılmuuu derpif eden anlat Bllkrette biltiln garp ve .-rlr orto _ 
yar.. mamn tatbikine kadar kabul edile • dob kfllselerl m0"'1e8Af Perlnfn de ıe-

Yeni Kabine için 
Parie. ~ (Radyo) - Yeni ~ablnP. 

bası ~- CilmhurNhrı tarafm -
dan bir balo verilm~lr. BUtün aetir

ler de Nınlmlfb. 

miyecektir. tirat edeceit btıyOk bir aenad kur -
Friedricahafen'de infa,atı bitmek maJr '""' nro~ h•~amaktAdır. 

ll7.eJ'e olan yeni zeplin içJn ps almak • ROlllllll19 hftft111ett, lsdfvacta dini 
üzere bir Alman vapuru Ameri!ta il- bini mecbart kılmak için bir lbiba ba-
mamnda beklemektedir. nrlanuetn'. 

• ~cllı Yahadi dolrtorlar lc:tt

Bu deiiıiklik, MDır halk ldltle

lerbıba J'ataJ'lf seviyesini ytlbelt
mi7e yanlun etmekle beraber, oa

lan yine muasır medeniyet bala
IDIDdan çok ıerl bıralunqtır. 

Çtinldl MISUID halk ktitleleri ba

sfba hakikaten acınacak bir vui7et
Wir. TtlrHI ttlrlil hutahldanWa 

IDntarlp olan bu ktltleler YataJ'lf 

.. lnmın~ hekikaten feaa vul
Jettedlrler. 

Y enı bbinede devlet uzı -ı ulun es 
ki malıye nuın B. &nn~t wyJediğ' 
bir ır.ı6..ukta demJwtlr 1d. "Blltc;emfz 
denkt:r. Buiııede b,,I bol para var. 
dır. Fak&t her feYdtır11 evvel kambiyo 
lrontrolthw f,lddetıe muariz bulunuyo 

FiLiSTiN: 

lhfllalci Araplardan 
ikisi Asılcll 

mal lfeor1a ADdıkJanndan fhnc ecliJ
melrtedir. 

• Roman18cllı nahln •e belediye se
cfmlerl 20 tabat ,,. 30 lllU'tta )'8pda
caktır, 

mi mahfeller tarafuıdaq teb•p "llun
maktad!r • 

B ittin 1tu lriltlelere yeni ha7a
ta kafttınayı bapııkil PDt 

llllıneulli olan paf Kraldan bek
._lldea ve bu PDf nesilin bt178k 
le.ektedir. 

nam.,, 

Yeni Kabinenin Pro..,..... KudUa, 20 (TAN) - Irak De Necft. 
ıaJıut Neclt ile Urdtln hududu be -
rinde yqıyan Ud kıyılar arumda kan 

Parla. 20 CA.A.) - Batvetlletin b bir mtllademe vukıubuldup vo elb. 
bir tebr lfnde, buglbıldl kabine tıop - den fazla öJQ ve blrqak yarab fllfttl 
laıitmmda hWdbnetm parJlmentocta tu ve bir drO hayvanlarm yatma e. 
yapacat? beyanatm olnmdup ve lttL dlld ji baklanda verilen haberler. rea 

Bu aym onwıda P'illatinde öldilı1L 
len lngiliz arkeolofu SterkeyiD katli 
De ali.kadar 11 kifi tevkif edil~r. 

Poliae atef etmekten suçlu ır. Arap 
askeri mahkeme tarattndan lfiAl1l8 
mahk6m edilmJt ve htıldlm infaz olun 
m\lltur. 

faklatuvtpedllmMbDdlrllme.Jrtedlr. -u===za=i===J-a=r=it=a==r=e-.-,=,=w=ı=zı=e=sı-m===:====-~===-========== 

Roma - Londra 
Görüşmeleri 

Yine Başladı 

Alınan haberlere ıöre KöprtW• 
Eminönü ve Yenicami harimi. Kip. 
rilden bakınca Mısırçarşısının kap111 
ıörillecek derecede açılacamn.., Ne 
ıtlzel şey! Gerçi Balıkpuaruwı ba
lıkçılara kadar olan iki keçeli dlk
kinlan ortadan kalkacak, cami eı... 
ca ıtlzelliti ile meydana çıluıcakt.,. 

Londra, 20 (A.A.) - Gazeteler L Bu. böyle oladunllD ben Balıkpa-
tal sefiri Kont Grandi'nin dün ~ zannın dünyanm hiçbir yerinde e-.. 

ya N B Eden! b' Aline tesadüf edilmiyecek lradu kıt-
ncıye azırı · e uzun ır go. til kaldınmlannın. ratip yollannm 
ıilfme yapuğmı yazıyorlar. ve alelicaip sokaklaruun haH""-

lngiliz f&§lSUerinin f kirl~eş. bahsedecetim . 
reden "Daily M.ail,. gazeteaı, lLatyan Çamur, Allahm, yolları beıaak 
&yasi mahfelleruwı kı memleket ara memleketlere verdifi bir musibettir. 
smda daha iyi mtlnaeebetler teaı.sı Yollanmızı yapıncıya kadar buna di· 
maksadile mUzakereıer yapılmac;ım yecetimiz yok Likin Balıkpazanma 
her zamlndan fazla istediğinı ve ,Ya - çamuru ve o çamurun ayaklarunm 
kmda Sir Van Sittart, Muasolinı le vızır vızır kaydırdıtı kaldırım ta.ıa
görllşmek tU.ere Roma'ya gıdera~ tııı;:v nnm cililanmq, yumru urtluı 
ret edilmemesi ıcabedeceğ nı yazıyor. ancak bu yollarda yürümek hlneri-

"Daily Expresa .. gazetesi ıae. B. F- ne sahip lstanbullulan yere dllşlre. 
denin, her §eyden önce ltalyaııın 1ıı- mez. Öyle rfinler oluyor ki biz blle 
glltere aleyhind"k.ı propagantt \Sın11 buralanlan güçlükle geçebillyorm. 
nihayet vermesi icabedeceğini bildir Avrupanın en iyi patinaj yapanluı 
llllf olduğunu yazıyor. bile bu kaypak yollarda yilrilmedea 

Londra. 20 (A.A.) - B. Eden rfün geçemez. Hatıra gelir ki, buralan be-
6j'leden eonra biribir nı müteakıp tediyeye değil de diikkin sahiplerine 
Fransa ve Italya büyük elçiler.nı ka sıkıca bir siipürtseler. kaldınmlanm 
bul etmiftir. da bir altüst etseler. belki daha ko~ 

1 1 . ve temizce yürümek kabil olur. 
rlanda • naıltere Akşam üst~rl. ytik anbalan. kam-

Londra. 20 (A.A.) - B. de V.ılera yonlar ve el arahaları üşüşünce S.. 
bu sabah Londradan lrlindaya nare lıkpazan yavalar için geçilmez bir 
ket etmıştir. 8. de Valera g!!•.flt0 cUe. hal alıyor. Bere-ket ki: iki taraftaki 
re, evvelce yaptığı beyanata yem bır yaj'cı. balcı dükkanlarının ışıklan • 
teY ili.ve edemiyeceğinı bildırnu~ . .:r. kara yolu aydınlatıyor da insan. ba

ALMANYA: 

B. Hitler Romaya 
Kimlerle G:dacek 7 

şını gözünü kazadan kurtarabiliyor. 

Hele BalıkpHannın balıkçılar ta
rafı üstünü başını berbat etmeyi si
ze aldırmıyanlar için bir seçllmes 
geçittir. 

Gönül istiyor ki; İstanbul Şehir 
Mttlisi izalanndan birkaçı fehrla 

Roma, 20 (A.A.) - B .H tlere .ıtal bilhassa ııda maddeleri satılan lna 
,. •yahatinde bllldbnet azaı nm ek yeche çarşısından akşamlan bir I'~ 
eertBf ve ezcllmle B. Fon Neurath. Ciö se de oranın ne berbat, ne mmdu 
ring. G6bbela. Hea. Frank. DarrP... hir yer olduğunu .rörse. Diyeceksinls 
PQn Blumberg ve genel erkl.ınharbiye ki: zaten kesilttek. Ne lüzumu var. 
reısi Fon Frlç refakat edecektir. Lüzumu 'u ki onlann da bizim p. 

bi dii iinmclerini, hissetmelerini istl-
Yug<>1lav Batvekili yoruz da ondan. 

BerUa, 39 (A..4.) - Yug•>1davya ====-=ı=-=------• 
Ba.şvekllı Stoyadinoviç bu sabah Esse 
ne ~elm t r. Kru_pn tabrtkartt·ı-,,. J.ez 
dikten BOnra öğ!eyın Düll8eldorfa t\&

reket edecek ve oradan •kg;• 1 luyin 
Mtlııilıe gidecektir. 

Mühim Bir Tekzip 
Bertin, ZO (AA.) - Unltıed 

.... netrettltl bir hAerde, Der 
indeki ~ Bllytlk Elçlll,..... 
Almaaya bllk6metl t.arafmdlıa Be 

llln lqallndm daha vllhlm bir dar 

be hazniadıjlıu Putae blldlnnlt 

ok!upnu we ba rapora Ohaat.enıJ18 
htudbneU teeekktll eder eCmea gön 
derdijlld yamıaktadır. 

Berlladdkl Fnmla Btlytlk Elçi 

1111 ba habenl yalan ve uydurma 
oldapaa beyu etmiştir. 

Dahiliye 
Vekilimizin 
Kızı Evlendi 

Şahltllklerl Celal Bayar, 
tsmet tnönü ve Kiam 

Özalp Yaptllar 
Ankara, 20 t Tan mutıabırmden)

Dahilıye Vekili ve Cümhunyet Halk 
Partı GeneJ Sekreten 8. ŞlLkrtl Ka. 
ya'run kızı Bayan BIAD Kaya :le ... 
bık Adana Valiai merhum lılllmtu 
Savut'un oğlu Dhan Savut'un nik&b-• 
lan bıij,r\ln Beledıye dairea Dde yapd. 
11111m. Bu törende Bilytlk Millet M-. 
liaı Reili AbdWhalik Renda, 8qveldl 
Ce1&1 Bayar, lamel lnöntl, Adliye v .. 

Berı Tiirker'ln Kızı Kanada kil ŞUkrll Saraceğlu, MUU Mtıda'•• 
Tabiiyetine Gegmek lıtlyor Vekili Klam Oalp, Maliye V9ldll 

Ankara, 20 (Tan aıut.atınndenı· _ Fuat Ajralı, Maarif Vekili Saffet Ar 
Afyon mebııau &srt l'llrker'ın azı rılwı, Hariclye Ve1dll Rtlett1 4ru. 
Kıun.cb tabiiyf'tınc: g~~elr içın Han I1rtısat Vekili Şakir Keleb r, Naim 
c~w Veldıletine milı.s•·.ı,· ıaınu$tir Vekili Ali Çetinkaya, GOmrtlk ve ı.. 

' 
Sonra Mmr amn 1tir umaadaa

._. aakerlik hayatma Meta veda 

9bnlt Mr halıle bulunuyor. Yeni 

.... ordu ve yeaJ bir müdafaa kar

.... ıent Mmrm en pk lzledlli ve 

._ fek maht~ oldata btlyü işler-

Lonclra Bona11nda 

Fran• Flyafl 

lusarlar Vekili Ali Rina Tarhan 8ıJa. 

···ıisA.
0

HABERLEI j biye vekili auıo.sı Alatq ile b:,. 
mebullar, yüksek memurlar ve bar 

&NKARADAN: iki aüeıı n yakın akraba ve doetlan 

- IJlrldlr. ~ Kral bitin .. 
"" ldltlelerlaln seviyesini ytlbelt
...,_ 1vdan edeoeil bu ite ... bil 

Hk inemi vereceji fflphe eöttir
llttyor, 

!'abana bir igal ve idare altm
ıt. -- bir aman ~n Mmr, 
...... beri anaaepe...t olmakla 

.... Ser, ita 7•bancı idarenin ...... 

~- blab&ttln aaaaeei 
ve ba ananedUk llm 

~~~len set çekecek bir mahiyet 
~· Geaç Krabn kendisi bu 
~ilk havuındaa aak pta
... 'le 1'9tittlit halde son dtitb 
.,.,......_. enumdalster......_ 
~l.onn etmek meebariyedade 
~ ve ba ytbdea dfllla ......... 
. ._., laJAaam na1a-dan 1u1a k 

Loadra. 20 ( A.A.) - Bugllnktl 
bmbiYo bormamın en mWıim hldi 
aeeiıü J'ranam fr&qmm malOm ohm ı 
yan eebeplerden dolayı birdenbire 
yeniden cffltmelJ tefldl etmiftir. Sa 

bahleyin 148,88 de tutıalan frank ı 
aaaan 151,82 ye kadar dllşmfll ve 
aonta bbu )'Obelerek 151.~ de ka 
pannlllbr, 

...... ..,.. ldetlerla tesiri altın· 
da 1apıJauıtar. Yeal Mmnn ilerle
mek h...,.ıa hareket ettlji sırada 
,. ... Yit .... ,. ..... 7ldlııeltmeyi P
ye edlneeejt hl( ftlphe llttlrnla. 

Ba bakımdan dtla Mlttln Mmr
ü htlaMa ve en eub tesahtlrle

" ...O. ..,.. clQtln. Mmnla,ta
ıllal bir clentn bafl ..... cw aayıla
WJlr, 

Tibet muhtelif ariiatemlekecilerin tesiri altında J'&flUDIJa ~
f&D bir memlekettir Ye hayli eerarenliz bir A.,.. topratzdır. Son 
nmanlarcla nbette urt nnflan haiz bir ordu t.,elddil etmiftlr. 
Resimde yeni nbet orclaaunun, yeni üniformalı sabitlerini a&G
,.,na. 

• lat&abul Umveriiteal felsefe pro- hazır bulunmuolardJr. Batvekil Celal 
fesörii Brn• Fon Aater lıalkeWacle Bayar ile ismet lnöntl ve Kbrm ')&. 

"Cihan sörfltünün eau tekilJ.n,. alp, iki gencin nıklhmda l&lutllk va. 
menalu bir konfenm •erecektir, zifeaini ifa etılııflerdlr, 

• Ankara hukuk falrillteainin 1'eni 
t.allmatnameeini buırb7an prof..ar- Dhan Savut, Ajana Umum Mtıtttlı1l 
ler mecliainin busflnkfl topalntama Muvaff&lr lılenemencloflu ile ~ 
Adli" Vekili SiUail Baracottu. J'Ük· ye Umumi Kitib Numan Menemen. 
Mir tedrisat mtldtlrl Cnat. Utanbal 'oğl h•-m--.. ..aeal 
Uahrenit.ı relrt6rl Cemil de ittirak cı unun ......., .. ..-.... ve bflyll& 
etmi•tir, 1J81r Namık Kemalin torunudur • 

nmÇl'EN: ~ 

• Lelüataada bmtlnlatHk 18PlftÜ 
la .... 21 kiti teYldf edilmiftir. 

• lnslterede 111 )'8kmJarda mebus 
eecimi )'8pdacatJ .. :rialan lrad ola
rak tebip ediliJPOr, 

• Belsrat ıueteleri, y~ 
Geaeral lletaktaam ricude setirdltı 
eeerleri hararetle Tfl1'0rlar, 
• Prananm .... Loadra elcisi 

Pl&7o diba Kabırecle ........ .... 
• bir ~ aeticaefade abatitttlr, 

BELÇiKA: 

Briilcselden Bir Telczlı 
Brtlbel, 20 ( A.A..) - Ream1 maha 

fil, milletler cemiyetindelb Belc;lb de 
... gesinln konsey önOnde ltaıvan mpa 
ratorlutunu tanıyacatı katı olarak 
:ebıp edilmektedir. Bu haber bundan 
llç gQn ewel de Roma w Londradaa 
çıkanlmıştı, 
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.M.ahkemele.rcie 
.Bugün 1\11 ELEK 

"' 
Sinemasında • 

v ~ 
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Amerikanvari HırsızlıklJ;;~oğlunda 
Önce Kızın Gırtlağına Sarılmış, 

Sonra Bayıltarak Kaçmış ! 
MUd.deiumumililt dün Ameriltanva 

ri bir hırsızlık tahkikatına el koymuş 
tur. Davacı, Langada oturan Nezahet 
isminde 18 yaşlarında genç bir kız. 
dır. Suçlusu da sabıkalılardan Şerif 
tir. HA.d ae şöyle olmuştur: 

Evvelki gün, Nezahetlerin evine bir 
Jımnz gırm.iş, sandık odasından altm 
bilezik, küpe ve mücevherat tK>plam.ı 
ya başlamIJJtır. Bu sırada Nezahet, 

bir İ§ için aşağrya inince hirsızla bu 
run buruna gelmiştir. Yakalanacağı.. 
m a.nlıyan hırsız, hemen kızın gırtla 

ğma sarılmıf, ~esini kestikten sonra 
cebinden çıkım:lığı bir 9iveyi burnu. 

na tutmuştur. Sonra da onu baygın 
bir halde merdiven altındaki kömür 
lUğe bırakarak kaçmıştır. 

• 
Kağrt Hırsızı Tevkif Edildi 
Sultanahmet sulh birinci ceza ha. 

kimi, dün, Çembirlitaşta Osmanbey 
matbaasında makinistlik yapan Meh 
met oğlu Hasan isminde yirmi yaşın 
da bir genci tevkif etmiştir. iddia, şu 
dur: 

Ablası, Nezahetin yukarıya çıkma 
dığmı görünce aşağıya in~ ve mer 
diven aralığınd8ll bir inilti işitmiştir. Hasan, arasıra matbaadan kağıt 

aşınyormuş. Evvelki giln akşam üze 
Oraya gittiği zaman kardeşini baygın ri de matbaa.nm damından bir iple 
bir halde bulmuş ve derhal poU.e ha arka taraftaki sokağa 60 kiloluk bir 
ber vermf§tir. kağıt paketi sarkltm.ıştır. Bu kft.ğrdı 

Polis, verilen elbise ve eşkA.1 tlzeri oradaki komşulardan birisi alnıış ve 
ne sabıkalı Şerifi yakala.m.ı.ş ve kızla evine koymuştur. Bu komşu dün kL 
yüzleştirmiştir. Nezahet, yüzünü ta;. ğıdı matbaaya getirdiği için matbaa 
mamen tanıyamama.kla beraber elbi- sahibi vaziyeti öğrenmiş ve cerhal po 
sesinin çok benzediğini söylemiştir. lise haber vermiştir. 

Müddeiumumilik Şerifin, tevkifini Suclu, hadiseyi inkar etmiştir. Mıu 
istiyerek birinci sorgu hakimine ver hakemeye mevkut olarak devam edi 
mişti.r. 1ıt cektir. 

YARALAMA: 1 MÜDDEİUMUMİLİKTE: 
iki Şahit, Mahkemede Bir Ebe Hakkında 

Tevkif Edildi 
Ağır cem mahkemesi, Silivride ge. 

çen bir yaralama hadisesinin muhake 
mesi yapılırken Hayriye ve Hüs~yin 

isminde iki gahit dinlemiştir. Bunlaı: 

sorgu hakimliğinde verdikleri \faıd..) .. 
n.iD &kaine tehadette tmıunduklan ı.. 

çin mahkeme yalan ~ehadette bulun .. 
dukJarma kanaat getirmiş ve hakla.
rmda taklbat ya.ptlmuınt karar ve. 

rerek jandarmaya teslim etmiftjr. 
Birinci sorgu blkim.inln önüne Çlka 

nlan şahitler: 

- OmrUmilzde hiç mahkemeye 
çıkmamıştık, şaşırdık. Şimdi, doğru. 

yu söyli~eceğiz, demişlerdir. 
Sorgu hA.kimi, bu rücu Uzerlne ken 

~erin" serbest bırakmıştır. 

Cüce Simon Serbeat 
Şile orman memuru Hayriyi taban 

ca ile yaraladığı için tevkif edilen Si. 
· mon, Uç gün evvel ağır ceza mahke.. 
meııine müracaat ederek tevkiflnin 
yol8u.z olduğunu ileri sürmüştü. Mah
keme, o .zaman bu isteği reddetmişti. 
Şilede bulunan yaralı memurun dün, 
mUddmumumfiiğe kat! raporu gelmiş 
tir. Raporda yaranın on günde geçti. 
ğt bildirildiği için müddeiuın.umfük Si 
monu serbest bırakmıştrr. 

Tahkikat Yapıbyor 
Kocamustafapa.şa Ali Fakih cadde 

sinde 66 numaralı evde oturan kundu 
racı Mesut, dün sabah müddeiumumi 
liğe bir .iStida vererek kansını doğur_ 

turken çocuğumi.>öklUrten bir ~e hak 
km.da ·~te bn)ımm"4thJr. Mftdde\ 

umumijik del'hal ölen çocuğu getit'te. 

rek tabibia.dillere muayene ettirmiş .. 

tir. Tabibiadiller cesed'n morga Öıl

derilmesine lüzum gösterm\şleriUr. 

Verilecek rapora göre, tahkika~2. de
vam edilecektir. 

Kızınca Şiteleri Kırmq 
Beyoğlu meşh'llt suçlar ntüddeium:ı 

mlliği, dün vazife esnaaında memnra. 
k&rfl cebir, tiddet kullanmak ve ınu 
kavemette bulunmak iddiasile Yani 
Kjremitçioğlu isminde bir bakkal hak 
kında takibata başlamıştır. Şikayetçi 
Galatasaray tahakkuk memuru Emin 

dir. !ddiaya göre, Emin,..kazanç ver
gisinl tetkik etmek için Yaninin dUk.. 
klnma gitmif ve onun ıtriyat ta sattı 
ğmı gördüğil için zabıt varak881 yap 
mak istemi§tir. Bundan müteessir o. 
1an Yani Emini itmiş, göğsüne'dayan. 
mış ve bütün ıtriyat şişelerini de kır
mıştır. Dava, geç vakit asliye dörrlüa 
cü ceza mahkemesine verilW.tir. 

TÜRK INKILAP TARiHi 
VE 

BOY OK HARPTEN SONRA AVRUPA 
Kabataş Lisesi tarih öğretmeni SAMIH NAZiF TANSU'nun bu 

eseri herkesi alakadar edecektir. li'iyab 75 Kuruş. 

Satış ~ri: iKBAL KITABEVIDIR. 

Sındırgı Belediyesinden : 
17.1.938 tarihinde kapalı zarf usulile ihale edilmek llzere eksiltmeye ko. 

nulan 13655 lira 7t> kuruş keşifli Sm dırgı elektrik tesisatına istekli çıkmB
dığmdan 10.2.938.tarihine rastlıyan p~mbe günü saat 16 da evvelce 
mükerreren llA.n edilen şerait dahilinde pazarlık suretile ihalesi yapıla.cak.. 
tır. Taliplerin yevmü mezkfırda Smdır21 beledivesine miiracRAt.laM iliıı 
olunıur. (387) 

lktısat Vekaleti iç Ticaret Umum Müdürlüğün'den: 
Urben yangın sigorta şirketinin Türkiye UmumJ vekili bu kere milrS

caatla 31.1.1937 tarihinden itibaren Türkiyedeki muamelatını kat ve tas-
fiyeye karar verildiğini ve bilcümle poliçe muhtaralar ve has&rab ve Ha. .. 
zineye karşı tahakkuk etmiş ve edecek borçlan lstanbul Umum Sigorta 
Ş'rketine devredildiğini bildirmiş ve lstanbul Umum Sigorta Şirketi de de.. 

vir işıni aynen kabul etmiştir. Keyfiyet kanuni hükümlere muvafık görül. 
müş olmakla Urben Yangın Sigorta Şirketi.le ala.kası olanlarnı Istanbulda 
Galata Sigorta Hanında Iatanbul Um um Sigorta Şirketine ve icabmda Ik. 
tisat Vekiletine müracaat etmeleri ilAn olunur. 

Bir Zina 
Cürmümeşhudu Görülmemi' bir muvaffakıyetle devam ediyor. Seanslar: 2 - 4, 15 - 6,30 auva.re 9 da 

Asliye dördUncU ceza mahkemesi, 
dün, Ôir zina davasını tetkİk.e baş.la .. 
mıştır. Polis, evli olan Şükran ismin. 
de bir kadını kocasının ihbarı Uzerine 
Beyoğlunda bir randevU evinde ftalit 
isminde bir gençle yakalamıştır. Da.. l 
vacı mahkemeye iki tarafın biribirl~ 
rine yazdıkları mektuplan da vermit
tir. Suçlular yazılarmı inklr ettikleri 
için yazı mUtehassıslarmm tlklrleri 
sorulmak üzere muhakeme bugüne 
bırakılmıştır. MütehasBTslarm vere - J 

cekleri rapora göre, mahkeme bugün# .ııııı•---• Kaıtıla katıla gülmek, iyi eğlenmek için ••--mı·~ 
kararını verecektir. en meşhul Fransız arti.ılerinin en güzel filmi 

BİLECİKTE: 8A$KASININ KIUGINDA ~~;o L:::~:ıw 
Bilecikte Tayinler .._ •• Bugün T O R K sinemasında •ı-.. 

Bilecik, (TAN) - Vilayetimiz ln 

ADAN ADA: 
hisarlar müdUıii Şükrü Erdemay ile 
Niksar İnhisarlar müdürü Besim be 
cayiş edilmişlerdir. Yeni müdür gelip 
vazifesine başlamıştır. 

Bilecik baş komiseri HulO.si !spa.r 
taya tayin olunmuş ve yeni vavzifesi 
başına gitmiştir. 

Çiftçi Birliği 
Kongresinde -=======:; Görüşülenler 

TOPLANTILAR Adana (TAN) -Çiftçi birliği kon 

• DAVETLER • gresi, vali Tevfik Hadi Baysalın ri 
va.setinde açılmıştır. Bir senelik ra 
İ>or okunmuş, birlik reisi Safa Uzler 

HAFTA iÇiNDE: 
* Profesör Zühtil, önümüzdeki ı:ama 

giinü saat 21 de Kadıköy balkcvinde "Iı 
organizasyonu,, mevzulu bir konferans ve 
reccktir, 

* Un.versite tarih doçenti Mükrimin Ha 
lil, önümüzdeki salı günü akşamı saat 20,30 
da Eminönü halkcvinde "Tiirk fethin~ 
ıonra İstanbul,. mevzulu bir konferans 
verecektir, 

• Dk tedrisat miifettitl Muvaffak Uya
nık, cumartesi clinü akşamı saat 20 de Us
küdar Halkevinde "Kıı ııporlar" mevzu
lu bir konferans verecektir: 

• Güzel Sanatlar Birliği reıim şubesi 
kongresi 1 Şubat glinü sa.at 15 te Alay 
Köıkünde yapılacaktır: 

~,.JQ~~~·~·, 
SlYASI ILIMLER - Siyasi ilimler ad 

1ı kültür mecmuasınm__lll..jno~ nüshası, bir 
çok tannu-.~rin çok giızcJ ya.. 
ıılarile ÇJ!driıştrr: 

BULMACA 
DUNKU BULMACAMIZIN HALLI: 

izahat vermiş ve ittifakla kabul olun 
muştur. • 

Azadan Adil Giray, dağılan bir 
kredi kooperatif"min Ziraat Banka -
sında mevcut 15 bin lirasını banka 
nm şahıslara vermediğini aöylemiş 

ve bunun birlik namına alınmasını is 
tem.iştir. rn,çi Rifat, pamuk piyasa 
sını tanzim için hükumetçe asgari fi 
yat tayin edilmesi teklifinde bulun 
muştur. 

Mustafa Rifa.t Gülek, sel felA.keti 
ne karşı alınacak tedbirlerin süratıe 
tatbikıru istemiş.tir. 

Sabri Gül, Adan.ada bir Sanayi ................. ~~______, ----..... ....... 
mektebinde tedrlsatm ameli ve mti 
nevver çiftçi yetiştirecek şekilde ya 
prlmasmı isteı:niştir. Seçim neticesin 
de, Sa.fa Uzler, Vehbi Necip, Kasım 
Ener, Hasan Ateş ve Halil Sa.va.tlrnm 
yeni idare heyetine seçildikleri anla 

' şılınıştır. 

Harici Askeri Kıtaat 
ilanları 

Izmir TaQ")'8.re alayı garnizonunda 
yaptırılacak atölye inşaab kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. Ke 
şif bedeli 272 bin liradır. Eksiltmesi 
9/Şubat/938 çarşamba günü saa.t 11 
dedir. Dk teminat 14630 liradır. Şart 
na.ine keşif ve projeler ıa Ura 63 ku 
ruşa M. M. V. Sa.tmalma Komisyo 
nundan alına. Eksiltmeye girecekler 
kanUillİ teminat ve 2490 sa.yılı kanu 
nıın 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
belgelerle idari !f8.I"t.namenin 4 üncü 
maddesinin F fıkrasında yazılı vesi 
kal&rle. birlikte teklif mektuplarını 
eksiltme sa.atinden behemehal bir sa 
at evvel Ankarada M. M. V. Satmal 
ma Komisyonuna vermeleri. 

"704,, "349,, 

* Beher kilosuna biçilen ederi 41 ku 
ruş olan 20 ton Aeromobiloil green 
band ve 20 ton Aeromobiloil red 

~~fü.~iır1W~ e~~,,~~ 
radır. Thalesi 7 /Şubat/938 pazartesi 
günü saat 11 dedir. Eksiltmeye gire 
oeklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün 
cii maddelerinde istenilen belgelerile 
ihale gün ve saatinde Ankarada M. 
M. V. Satınalma Komisyonunda ha. 
ıır bulwımalan. "705,, "350,, 

R .~ _dy .o 
Bugünkü program: 
ISTANBUL RADYOSU: 

OGLE NEŞRIYATI: 
Saat 12,30 Pllkla Türk muskisl, 12,30 

Havadis, 13,05 Plikla Türk musikisi. 
13,30 Muhtelif plllı: nqriyatı, 14,00 Son 
AKŞAM NEŞRiYATI: 

Saat 18,30 Plakla dans musikisi, 
18,45 Saz eserleri, kemani Reşat, piya 
noda Feyzi, 19,00 Çocuk terbiyesi Ali 
Ki.mi Akyüı, 19,30 Radyo fonlk temsil 
Beyoğlu halkevi gösterit kolu tarafmdan 
Kukuriko mahkemeli, 19,55 borsa haber 
)eri, 20,00 Necmettin Rıza ve arkadaş 
lan, tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları, 20,30 Hava raporu, 20,33 Bay 
Omcr Rıza tarafından arapça söylev, 
20,45 Bayan Muzaffer Güler ve arkadaş 
larr tarafından Tiirk musikisi ve halk 
şarkıları, (aa&t ayarı), 21,15 Orkestra: 
1 - Çaykovıki: Mozartiana, 2 - Eilen 
bere: Bal aux jardin, 3 - Suppe: Boccac 
cio, Potpuri, 4 - Kalmann: das Var 
nocb zeiann, 5 - Drigo: Deuk pierrota, 

ANKARA RADYOSU: .1 r 
OGLE NEŞRiYATI: 
Saat 12,30-12,50 Muhtelif plllr: neşrll' 

yatı, 12,50-13,15 Plik: Türk musikial 
ve halk ıarkıları, 13,15--13,30 Dahili ve 
harici haberler, 17,30-18,30 Inkılap ders 
leri, Halkevinden naklen, (Yusuf K~ 
mal Tengirşenk), 
AKŞAM NEŞRiYATI: 

Saat 18,30--19,35 Plllı: neşriyatı. 18,35 
-19,00 Ingilizce den; Azime lpek 19,00 
19 30 Türlr mıısikisi ve halk sark•ln-r 
,UCavcL .n."tiuau •"- Cl&aa."au:1.a.cu.a.r -;ı-.,,~ 

19,45 Saat ayarı ve arapça neşr yat, 19,55 
-20.15 Türk muııkiai, ve halk şatkrlan 
(Hikmet Rıza Sesgör ve arkadaşları) 
20,15,20,30 Konferans, Paraztolog Ncv 
zat, 20,30.-21,00 Saksofon solo: Nihat 
Eııcncin, 21,00-21,15 Ajans haberleri. 
21,15--21,SS Stüdyo salon orkestrası, 

21,55-22,00 Yarmki program ve ~tik 
ıaı :Marıı, 

iki Memur Kayboldu 
Adana (TAN) - Ceyhan Belediye 

tahsildarı HUsnU, zimmetine 500 kil 
sur lira geçirip kaçmıştır. 

* Izmir Gaziemirde yaptırılacak "F" 
tipi hangar erat pavyon.u ve hela in 
şaatı kapalı zarfla eksiltmeye konul 
muştur. Keşif bedeli 167 bin 755 1i 
ra 67 kuruştur. nk teminatı 9637 li 
ra 79 kuruştur. Şa.rtname keşif ve 
projeler 839 kuruştur. ve M. M. V. 
Satmalma Komisyonundan alınır. Ek 
siltme 9/Şubat/938 çarşamba günü 
saat 15 te M. M. V. Satınalma Ko 
misyonunda yapılacaktır. Eksiltme 
ye girecekler kanuni teminat ve 2490 

• 
HAFİF KONSERLER 

* SOLDAN SACAı 
ı - Liae lmtilwu 
2 - Kolıın Uıt tarafı - 8or111 - Baba-

nm yar11ı, 
3 - Kepue - Erkek adı 
4 - lhmler (arapça) - Alil 
S - Elbisenin alt tarafı 
6 - Bir nevi seyrek kum.. 
7 - Demirin kiri - KUçWı: vapar 
8 - Hayatın ıonu - Sivri kılıç 
g - Suyunu çektirmek - Mqanm 7ar 

"" 10 - Dltıizlere verilen yemek * YUKARDAN AŞAÖI: 
ı - içinden MI akar - ince •4' Arif 

kumq 
2 - leçi - Aceleci (arapça) 
3 - Ko)'UD )'&TrUIRI - b 
4 - Gitmek - Peygamber adı 
5 - Başa giyilir - Sorgu .&atı 
6 - Sayı - Gök - Hayi 
7 - Nota - Alıı ••riı muameleli -

Rabıt edatı 

8 - Beyaz - isim 
g - Beyu •e reniı çehre - Rutubet 

10 - Mahsus - Damm kenarı 

Tahrirat kA.tibi Hilmi Ozdemir de 
kaybolmuştur. )duhtelif hesaplardan 
331 liranın zimmetinde olduğu anla 
şılmıştır. 

Halkvei Batkant Değifti 
Adana, (TAN) - Halkevi Başkanı 

Safa Uzler, sıhhi m~retine mebni 
istifa etmiş, yerine operatör Yusuf 
Ziya eeçilmiftir. 

--=--•••••••••-: sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde 

l lerinde yazılı belgelt"rle idari şartna 
Levazım Satınalma , menin 4 üncü maddesinin "F" frkra 
Komisyonu ilanları ! sında yuıır belgelerle birlikte teklif 

•••••••••••••-- mektupla.rmı eksiltme saatinden behe 

7,10 Berlln kısa dalgası: Hafif musiki 
B,15: Devamı 9,20 Paris Kolonyal: Pllk 

konseri, 11,45 Bcrlin kısa dalgası: Halk 
musikisi 13: Paris Kolonyal: Plik, 13 
Berlln kısa dalgası: Hafif muaiki 14,15 : 
Devamı 13,10 Bükreı: Hahf radyo or• 
kestrası 14,30: Devamı, 14,15 Paris Ko 
lonyal: Pllk konseri, 16,45 Bertin kısa 
dalgası: Musikili yarım aaat, 17 Llypzlg 
Hafif musiki, 17,10 Briino, Praa vesaire: 
Hafif musiki, 18 Bükreş: Tandin orkestra 
sı 19,15: Konserin devamı 19 Peşte: Çi 
gan orke&traaı, 19 Vartova: Hafif pliJı: 

musikisi, 20,30 Bratislava, Prag, Briine>; 
Halk konseri, 22,30 B~lgrad: Radyo ot. 
kestrası, 23,10 Peşte, Vals, balet, aver 
tur vesaire, 23,25 Viyana: Yeni musiki 
parçaları, 23,35 Liypzig: Eğlenceli mui 
ki konseri, 

Levazım A.mirllğlne bağlı müesse- mehal bir saat evvel Ankarada M. 
sat için müteahhit nam ve hesabına M. V. Satınalma Komisyonuna ver 
be§ bin liralık yulaf 24. l. 938 pa- melezi. "706,, "351,, 

OPERALAR,OPERETLEl. 

za.rtesi günü saat 15 te Topanede sa. 
tmalma komisyonunda pa..zarlıkJa a
lmacaktır. Dk teminatı 375 liradır. 
Şartname ve nümunesi komisyonda 
görWebilir. isteklilerin belli saatte 
komisyona gelmeleri. (352) 

* Istanbuldıa bulunan birliklerin ek 
meklik un ihtiyacı iQin 280 ton buğ 
dayın kırdınlmuı 26-1-938 çar
gamba. günü saat 14,30 da Tophane
de Levazım lmirliği satın alma ko

Ista.nbul Belediyesi Şehir Tiyatroeu 

s~~i~~a. ijffi!I 
Dram 5 Perde 111ul!lll~ Yazan: Henrik Ihsan uıııl 

• •• 

I; KOMEDi KISMI 
saat 20.30 da 

Ayna.roz Kadıııı 

1 Komedi 6 taıblo. Yazan: 
Celal Musahip oğlu 

misyonunda puarlıkla eksiltmesi l!!a""'-~~~!!'!!!!!!!!!!""''!"'!"'~!!!"'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!""'!!!!!!!!!!!!!!!! 

yap~aktır. Tahmin bedeli 1646 li rin kanuni belgelerile belli saatte 
ra 40 kuruş teıııi.natı 250 lira 32 ku- komisyona belmeleri. (395) (396) 
ruştur, Şartnamesi komisyonda gö- * 
rUlebilir. isteklilerin belli saatte ko
misyona gelmeleri. (394) (395) 

* Okulla.r için yatak krlrflrğı yapıl-
mak üzere 3912 metro bez 24-1-
938 pazartesi günü saat 15,30 da Top 
hanede leta.nbul levazım A.mirliği sa
tın alma komisyonunda pazarlıkla 

almaca.ktrr. Tahmin bedeli 1564 lira 
80 kuruştur. Dk teminab 117 lira 
38 kuruştur. Şartname ve nümune
sıi komisvonda.. sriirıiUAhi.lir. lst:.ekli1&-

Ordu hastaneleri için 400 .cet çe 
Iik somyalı demir karyola 4-Şubat 
_:_93g cuma günü saat 15,15 Topha
nede satın alma komisyonunda ka
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

Tahıni.n bedeli 10800 lira ilk temina 
ti 810 liradır. Şartname ve nümune . 
ıi komisyonda görülebilir. lateklile
rin kanuni veeikalarile beraber tek
lif mektuplarmı ihale saa.tinden Pir 
saat evvel komisyona. vermeleri. 

'396) (397) 

20,30 Peşte: Vagnerln Tannhaeuser O 

perası, 20,3S Bükre,: Operada verilecek 
piyesi nakil, 20,10 Liypzig: Radyo ope 
reti Tarihi mevzu üzerine, 

ODA MUSİKİSİ 
ıs,45 Berlin kııa datr&1ı: Breronel h 

arteti, 19,20 Liypzi&: Triyo Piyano, ~ 
man, viyolonsel, 

RESİTALLER 
11,15 Berlin ma c!algaeı: Eski lngfllır 

Zimbal musikiıi, 20,05 Vartova: Solist 
konıeri, Piyano - ıarkı 22 Belgrad: 
Halk şarkıları, 

MEVLiDi ŞERiF 
Merhum Ahmed Aldıkaçtı'nm 

ruhuna ithaf olunmak üzere ö
nümüzdeki 23 Son Kanun 1938 
Pazar aıünü Sultanahmed cami• 
inde öğle namazını müteakip 
mevlidi fel'İf okunacaktır. Arztı 

eden ihvanı dinin tetrifleri rica 
olunur. 

ERTUORUL sAD1' 
TEK TiYATROSU 
Puarteıi: Kadıköy 
(SUREYYA) 

SINEMASINO.A! 
Banmılar Terzilıaııe.ıll 
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TAN 
Gündelik Gazete 

TAN'ın hedefi: Haberde, fikirde, 
her şeyde temiz, dürüst, sam.imi 
olmak, karim gazetesi olnuya 

çalışmaktır. 

'ABONE BEDEU , 
Ttirkiye Ecnebi 

1400 Kr, l Sene 2800 Kr, 
750 » 6 Ay 1500 > 
400 > 3 Ay 800 > 
150 > 1 Ay 300 > 

Milletlerarası posta ittlhadma dahil ol
mıyan mernleketler için 30, 16, 9, 3,5 lira 
dır. Abone bedeli peşindir: Adres deği~ 
tirmek 25 kuruştur. Cevap için mektup 
tara 10 kunı~luk pul ilavesi lizımdır. 

l~NüN MESELELERi 1 

Süt Meselesi 
[Yazan: M. Zekeriya l 

Hükumet, bayatı ucuzlatmak için 
gıda maddelerini birer birer tetkik 
ettiriyor. 

Bunların başında süt meselesi var
dır. 

Dün bu mesele hakkında tetkikat 
yaptırdık. Bu tetkikatı diğer sütun
larımızda okumuşsunuzdur. Bura
dan öğreniyoruz ki her şehremini bu 
meseleye el koymuş, tetkikat yaptır
mış, fakat bir türlü icraata geçme
miştir. 

Süt meselesinin halli için teklif e
dilen biricik çare, sütü postörize e
den bir fabrika kurulmasıdır. Zaten 
bütün medeni şehirlerde süt mesele
si bu şekilde halledilmiştir. Bir süt 
fabrikası kurmak ta o kadar büyük 
bir sermayeye ihtiyaç gösteren bir iş 
değildir. Yalova süt fabrikası bu hu
susta İstanbul şehrine güzel bir ör
nek olabilir. 

Süt meselesini hal için belediye
nin sermaye koymasını beklersek bu 
iş yine gecikebilir. Fakat ya bu işi 

belediye bankasına yaptırmak, ve
yahut belediyenin bu bankadan is
tikraz edeceği parayı sermaye itti
ha:ı; etmek suretiyle bu meseleyi hal
letmek mümkündür. 

Çünkü süt işi yalnız pahalılık me
ıelesi değil, bir de sıhhat meselesi
dir. 

Medeni şehirlerde süt su gibi hal
kın en ziyade istihlak ettiği bir mad-
.. ~ vuu .,..,uu . ,a ,a <;.~ uııc:Ut:UI C VUe JUaKcU 

bir kilo süt sarfedilmek lazımdır. Bu 
da ancak sütiin temiz, sıhhi ve ucuz 
olmasiyle mümkündür. Umarız ki 
hükumet bu defa bu meseleyi esasın
dan halledecektir. 

Domates Suyu 
Amerikalılar yeni bir içki keşCet

nıişler: Tomates suyu. 
Doktorlar domateste vitamin bu

lunduğunu keşfettikten sonra, Ame
rikalılar bunu evvela çocuklara içir
ıniye başlamışlar. SoDJ'a gazöz gibi 
şişelere doldurarak satılığa çıkarmlş
lar. Şimdi biitün Amerikan sofrala
rında yemekten evvel bir bardak do
mates suyu içmek adet hükmüne gir
miştir. Bütün meşrubat satan dük
kanlarda limonata ve gazöz gibi sa
tılmaktadır. 

Domates memleketimizde en bol 
fetişen sebzelerden biridir. Fakat 
bunu en aı istihlak eden miiletler
den biri de biziz. Ucuz ve sıhİıi oldu
ğu için bunun kullanılmasını çoğalt
mak faydalı birşey olur. Hele gıdası
b.ı tam alamıyan fakir halk için do
ttıates suyu zengin bir gıda yerine 
teçebilir. 

Yerli mahsullerimizin lstih1iikini 
~ırmak için propaganda yapmakla 
ttıeşgul olan tasarruf cemiyetinin 
dikkatini çekeriz. Bu mesele ile de 
bıeşgul olmalarım dileriz. 

lngiltere Susuyor 
Bir İngiliz gazetesine göre, İngiliz 

lıaşvekilinin bu sırada en ziyade 
ltorktuğu şe/, efkarı umumiyenin 
ltendisini Japonyaya karşı şiddetli 
harekete sevketmesi ihtimalidir. 

Uzak Şarkta her gün İngiliz izze
ti nef!lini, İngiliz prestijini kıran ye
lli bir hadise oluyor. Bu hadiseler ni
hayet İngiliz milletinin sabnm tiike
~hilir ve hiikfuneti kati harekete 
b-ıecbur edebilir. İngiliz Başvekilini 
~Orkutan bu ihtimaldir. Çünkü İngit ~aşve~ili herkesten iyi biliyor ki 
it gıltere henüz böyle bir harekete 
))~7.ır değildir. Onun için de bütün 

8 discler karşısında yaptıjı iş, pro
~1ito göndermek, tarziye istemekten 
"t bu suretle vakit kazanmaktan iba
t'tttir. 

tt·~ngiltere hiçbir zaman İngiliz pres
Jınin yıkılması karşısında bu de
~~ Likavt kalınanııstu. 

T :A. N 
5 

Birkaç gün evvel, telgraflar, ispanyada asiler arasında firar hS· 
diselerlnin çoğalmakta olduğunu bildiriyordu. Bu münasebetle 
Franco cephesinde tetkikler yapan bir lngiliz muharririnin kendi 

gazetesine yazdığı bir makaleyi iktibas ediyoruz. 

yeti, asilerin anlatmak istedikleri 
şekil veya nıahiyette değildir. Fa
kat klise bürokrasisi yeniden can
lanmıştır. Ve kliaeciler kadınlann 
plajlarda çorapsız, yahut toprakla
nna kadar uzanmayan mayolarla 
gezmekten menediyorlar. Bu emre 
muhalefet edenler tevki! edilmek. 

Hırcın 1 
~KÖŞE 

• Süt Fantazyası 

F rankocular 
tedirler. 

General Franco, bu aynlrkla 
n izaleye çalışıyorsa da ona 

pek te imkan bulamıyor. İhtimal 
ki Franoo bu iki uW!luru barıştır. 

[Ya.zan: Aka Günclüz] 

Süt nedir? Nemene şeydir? 
Sütün ne, ve nemene şey olduğu

nu on yedi milyon, taksim, bir olan 
ben henüz bilnıyiorum. Fakat şim
dilik üç türlü tarif olunduğunu işit
tim. Bu tarifler birtakım zanlara. 
telakkilere göredir. Kendi Aralarında 

mak için Kral Alfonsonun üçüncü 
oğlu Don Juanı İspanya tahtına o
turtacak ve bu suretle arayı bulma 
ya çalışacaktır. Requeteler başları
na muhakkak bir Kral istiyorlar. 
Falangistler de, lif zi murat bir 
krala muhalif değillerdir. Krallık 
taraftarlannın hemen hepsi de Sa
lamankada toplanmış bulunuyor
lar. Aristokratlardan biri : Nasıl 

K endilerine milliyetçi sü
sü veren İspanya asi

lerinin en büyük endişelerin
den biri, birleşik görünmek ve 
tam manasile bir cephe teşki1 
ettiklerini göstermektir. Ha
kikatte İspanya asilerinin za
afları, ayrılıklar ve karışıklık 
lar içindedir. Asi İspanya
da herşcyden evvel göze iki 
üniforma çarpar. Bunların bi
ri haki gömlekli ve kırmızı be
relidirler ve "Requete'ler,, adı 
nı taşırlar. Diğerleri lacivert 
renkli başlıklar kullanırlar ve 
başlıklarında kırmızı püskül
ler sarkar. Adları, Falangist
lerdir. 

Bu iki grup resmen birleşmiş bu
lunuyorlar. Ve bu resmi birleşme
den maksat, harbi kazanmaktır. İ
kisini birleştiren başka bir amil, 
parlamenter hükumete karşı şid
detli muhalefettir. Fakat bu iki par 
tiyi ayıran esaslar da pek mühim
dir. 

K endilerine Requete admı ve
ren parti, 1830 da lspanya 

tahtına geçmek istiyen Don Car
los'a müzaheret etmiş ve kurul
muştu. Bugün bu parti klisecilerin 
ve aristokratların yardımile büyü-
-::.- _ ... _ - .. , ı-·ı l.11• ..,,_,....-_! , __ ... .... 

mahiyetini almıştır. İspanyada an
aneyi yaşatmak istediği için ve bü
tün memleketi derebeylik sistemi
ne çevirmek için uğraşır. Bu parti
ye göre, ayni safta kendisile dövü
şen Falangistler tehlikeli sayılacak 
radikal bir teşekküldür. Bunu l\n-

lamak güç değildir. Çünkü Falan
gistlerin (yahut faşistlerin) prog
ramı derebeyliğe ve kliseciliğe son 
vermekte ve arazi meselesini ıslah 
edecek, dini devletten ayıracak 

kuvvetli bir merkezi hükCımetin 
teşekkülünü istemektedir. 

R equete'ler İspanyol çütçisi-
nin doğduğu toprak parça

sı üzerinde yaşaması ve çalışması 
lehindedirler. Bunlara göre çiftçi
nin bahtiyarlığı tahsil görerek ay
dınlanmakta değil, büyük arazi sa
hiplerinin ona temin edecekleri em 
niyettedir. 

Buna mukabil Falangist liderler 
"gerçi onlar böyle düşünüyorlar, fa 
kat harp bittikten sonra İspanyada 
büyük arazi sahibi kalnuyacak" di
yorlar. 

arpışıyorlar? 

T eruel harabelerinin birinde son bir mukat1.met manzarası 

fikrini gütmektedirler. Santand;: şı terennüm etmektedir. Geçen ilk-
t"in sukutu sırasında yollar esirler- teşrinde iki taraf arasındaki husu-
le dolmuştu. Falangistler bunlara met şiddetlenmiş, bunun neticesi o-
sokuluyor, ve hepsi ile konuşup larak iki taraf Saragossa ile San 
gülüşüyorlardı. Daha sonraları bun Sebastian'da dövüşmüşlerdi. 
lara Faşist üniforması verlimiş ve Falangistlerin teşkilatına dahil 
askerliğe alınmışlardı. olanların sayısı 3 milyon, Requete-

F alangistlerle Requetler bi- lerin sayısı ise 800,000 dir. 

ribirine karşı kuvvetlerini J spanyada, pilotluk yapan, 
anıurnctK ı\-ıu ınut~ıucı..ııyen ugıa~ rndyo ve telgraf idare eden, 
maktadırlar. Requetlerin liderle. köprülerde mühendislik, demiryol-
rinqen biri geçenlerde Falangist'- larında şeflik yapan Almanlardan 
lerden bana bahsederken bunlann başka 10,000 kadar Alınan daha 
milli davaya sadık olduklarını, fa- vardır. Bunlar Faşistlere yardım 
kat yarılarından fazlasrnm krzrl sa etmekte ve bu yüzden Requete'le-
yılacağmı anlatmış ve şimaldeki Fa rin husumetine maruz bulunmak-
langistlerin Cümhuriyetçiler gibi tadır. Hele cepheden dönen Requ-
seliimlaştıklarmı ve Barselonadaki etelerip hükumet memuriyetleri-
kardeşlerinden bahscttiklerlııi ;18- yetlerini.Jı Falangistler tarafından 

ve etmişti. işgal edildiğini görmeleri, en ateşli 
General Franko bu iki partiyi münakaşalara yol açıyor. Fakat Fa 

birleştirmek için bir hayli çalışmış langistler geçen ilkkiın,unda milli 
ve geçen Nisanda ilci partiyi kağıt bir konsey vücude getirmişler, kon 
üzerinde birleştirerek ikisinin de sey azalığına 50 kişi seçmişler, vo 
ayni ünüorma ve işaretleri kullan- bunlar kendi hareketlerile milli İs-
malarını temin etmişti. Buna rağ- panyayi kurmak istediklerini anlat 
men her yerde kırmızı ve lacivert mışlardı. Bu da Requetelerin kor-
bereler göze çarpmakta, her taraf kularını ve endişelerini arttırmış 
kendi bayrağım kullanmakta, hat- bulunuyor. 
ta kendisine mahsus bir milli mar- Asi İspanyada klisenin hakimi-

"İspanyada Cümhuriyete müza
heret edecek hiç bir centilmen yok· 
tur" diyor. 

Frankistler arasında hüküm sü
ren bu ayrılık, General Fran

co tarafından da telifi edilemiye
cek bir mahiyette olduğuna göre 
asi İspanyanın çok geçme_d~~ i~iy~ 
ayrılması ve iki taratın bınbırıle di 
dişmesi beklenmektedir. Yalnız bu 
didişmenin ne zaman başlıyacağı 
belli değil. Çünkü iki tarafın harp 
ile meşguliyeti ve harbin hergün 
yeni mühim hadiseler doğurması, 

bu didişmeyi geciktirmektedir. Fa
kat iki taraf arasında noktainazar 
farkı okadar geniştir ki muharip 
iki taraf kuvvetlerinin denkleşmesi 
yüzünden muharebenin bir müddet 
için tevakkufu farzedilecek olursa, 
asi İspanya içinde yeni bir harbin 
başlaması muhakkak sayılıyor. 

Muhakkak olan ikinci dahili mu
harebe, İspanya meselelerinin ko
lay kolay halledilemiyeceğini ve bir 
neticeye bağlanamıyacağını göster
mektedir. 

General Franco, meseleyi Kral
lık ihdasiyle halledebileceğini san

' makla beraber, vaziyet bu çarenin 
de bir netice vermiyeceğlni gösteri
yor. 

Çünkü Fala.ngistler ile Requete
ler arasında Krallık üzerinde dü
şünceleri de biribirinden tamamiy

le ayrıdır. Falangist1er llf:tt murat 
bir krallık istedikleri halde Reque
te'ler bütün nüfuz ve hakimiyeti 
krala verne ve orta çağlar devrini 
yaşatan bir krallık istemekte ve o
nun için uğraşmaktadırlar. 

O halde Franco krallık tesis etse 
dahi Krallığa verilecek salahiyet
ler meselesi bile iki taraf arasında 
bir harp çıkaracak derecede ehem
miyet kfsbedecek ve kendine milli
yetçi süsü veren İspanya kanlı ha
diselere sahne olacaktır. Hülasa 
Franco İspanyasının vaziyeti çok 
karışıktır. Ve bu kan§ıkhk İspan
yaya son derece pahalıya mal ola
caktır. 

İşi kökünden halledecek birşey 
varsa o da Cümhuriyetin kazanma
sı ve halkın bir an evvel bu. tazyik
lerden kurtulmasıdır. 

1 ~~~~~~~~~~~~~~~W~tl!B1ll~I JI •"W~~~.4'41W~ 

1 BÜLENDIN MEKTUPLARJNDAN 1 
~ ~ ~~~~~~,~~ e e e e ~~~A»"AWA'/.~ 

ıv Amı·rde dar narin, tıpkı (Gülsen) e benzi-
Bülendin mektubunu okuyorum : yen sarışın bir kız. Aralarında hiç 
"Kulakların çınladı mı hiç? Bu haf- yabancılık duymadım. Sanki bin yıl-

Sütün birinci tarifi 
Süt, ilaçtır. Hastalara verilir. Ki· 

nln ıibi, tabela tahtası gibi, Fargen
hayn çubuğu gibi her hastanede bu· 
lunur. Kaynadıktan sonra rafta unu
tulduğu için ılıklaşmıı olan yan şe
kerli süt, yıkanmanııı yağlı bakır 
tasa konursa bulantı verir. Temiz 
porselen kasede olursa pek lezzetli
dir. Sulu süt, nişastalı süt, unlu süt, 
artık süt, sümüklü böcekli süt (?) 

evlerinde yatan hastalara verilebi
lir. Tabii işin farkında olmıyarak. 

Hastanelere verilemez. Çünkü orası 
fen ve sıhhat müessesesidir, dikkat 
eder, sümüklü böcekli süt.. Bunu 
kimyager bile anlıyamaz. Açık göz 
bir sütçünün fişek gibi yamakları 

vardır. Hele yazın bu çocuklar kır

lara yayılırlar, sepet sepet sümüklü 
böcek toplarlar. Bunların özleri çı

karılır, kendine mahsus yayıklarda 
dövülür, azar azar süt karıştırılarak 
kıvama gelir ve yarıbeyan taze süt 
olur; yapması gayet çabuk ve kolay· 
mış. 

Lafın kısası ile birinci tarifin kı· 

SBsı şudlll': 

Süt, ilaçtır. 
Sütün ikinci tarifi: 
Süt, Bebe azığıdır. 
Eğer anasının gıdasızlıktan slltU 

gelmiyorsa .. Eğer babası . kesesinin 
darlığından veya karısının kıskanç
lığından slitnine tutamıyorsa.. Eğer 

annesi "1938 modeline uygun göğ· 

silmiln forması, hendesesi bozulur!., 
diye emzirmekten çekinirse .. Çocuğa 
her çeşitten süt verilir. Keçi sütü ve
rilirse inatçı olur; koyun sütü veri
lirse uysal olur; inek sütü verilirse 
-kızsa- lapacı o lur, --oğlansa

öküz azmanı olur; eşek sütü verilir
se ferasetli filozof olur; kısrak sütü 
·verilirse zarif ve çe\·ik olur; insan 
ıütü, hele ana sUtil verilirse adam 
olur; hele bir kuş sütü verilmiyegör
sün, kuş sütü verilirse ne olur oldu
ğunu siz düşünün. 
Lafın kısası ile ikinci tarifin kısa-

sı şudur: 

Süt, bebe azığıdır. 
Sütiin üçüncü tarifi: 
Süt, lüküs içkidir. 

Yeni rakıdan, tabii kanyaktan, 
yerli viskiden, Tekirdağ ~arabmdan, 
ve Kavaklıdere şampanyasından da· 
ha Jüküs içkidir. 

Rakıyı, erbabı içer. Kanyağı, kar
nı ağnyanlarla dağcılık sporu yapan· 
lar içer. Viskiyi, Allah ne verdiyse 
cebinde beş on parası olanlar içer. 
Şampanyayı aşıklar içer. 

Fakat süt içmek kibarlık alameti
dir. 

Evet, ben, şu dakkiada bile bebe 
olmıyanın, hasta dü~miyenin süt iç
mesini lüküs ve kibarlık sayıyorum. 
Böyle şey olur mu? Olur zahir! Ni
çin olmasın? Süt, kihRr içkisidir, ben 
böyle sayıyorum. Çünkü siitün ne 
ve nemene ıey olduğunu henüz öğ

renmiş değilim. 
Asilerin safında birçok asilzade 

ve büyük servet sahipleri görün_ 

düğü ve bunlar Asiler lehine çalış
tıkları için, bu çeşit sözler bun
ları kırmaktadır. Fakat bunların is
yan hareketine iştiraklerinin sailı::
leri üzerinde söylen en sözler ve ile
ri sürülen şüpheler daha derin te
sirler yapıyor. 

ta o kadar çok vesilelerle sizi andım ş f lık dostuz. Kadın anneminkinden pek 
ki.. . e kat farkedilmiyen şefakatle elimden tut-

Bir gün, paydos zamanı bahçede o- tu. Yanına oturttu. Çocuklar etrafımı 

Bir gün bir frenk memleketinde 
bir kenar mahallenin küçük bir ah
çı dükkanına girdim. Burası bir deri 
fabrikasiyle kanal işçilerinin yeri 
imiş. Sofralara oturdular; yemekte, 

Mesela, İspanyada anlatılan 
şu hikaye var: Cenubi Is-

panyanın büyük arazi sahiplerin
den biri, talimata muhalefet ede
rek harice gizlice zeytinyağı gön
dermiş ve bedelini hariçte kendi 
hesabına bıraktırmıştı. 

Bu hadise, büyük zenginlerin ve 
arazi sahiplerinin iç yüzünü anlat
mak için mütemadiyen naklolun
maktadır. 

Requete'ler ile Falangist'ler, 

Cümhuriyetçiler tarafından elleri
ne düşen esirlere muamele husu
sunda da aynlıyorlar. Requete'ler 
bunların yollarda çalıştınlmalan

nı, köprüleri tamir etmelerini, şe
hirleri yeniden kurmalarını istiyor 
lar. Falangist'ler ise bunlan ka
zanmak ve Faşist cepheye katmak 

turuyordum. Ellerimi biribirine ke- aldılar. O kadar "kaynaştık ki, sorma-
netlemiş, dirseklerimi dizlerime da- O bir sessiz dere gibidir. Akar gider. yın. Ustamda muradına kavuşmuş 
yamış, kollarıma abanarak iki bük- Bu hasret günleri de akıp gidecek. bir adam hali vardı. Bir aralık önüm
lüm olmuştum. Oturuşum derli toplu Bir gün bakacaksınız, evinize dönmüş de durdu: 
idi. Amma, kendim darmadağın bir sünüz. Umarım orada da bizi düşü- - Hah, işte böyle gülmeli, oyna
haldeydinı. Ayaklanın kendi başları- nürsünü:ı. Çünkü siz iyi bir çocuksu- malı. Yürek ~en olmayınca akıl işle
na kalmış gibiydiler. Serseri serseri nuz. Hem bugün sizden bir ricam var. mez. Ne vakit başın dumanlanırsa bu
çakılları karıştırıyorlar; gözlerim, beş Çocuklarım, sizi akşam çorbasına da- raya gel. Kapı açık. Usta demek, ba-
on adını ötede bir serçeye dalmışlar. vet ediyorlar. Gelitsiniz değil mi? ha demektir. Bak bunlar da hepsi 
Aklım nerede idi? Onu hiç hilmiyo- İradem harici söylendim: kardeşlerin. Yani "N .. " de yalnız de-
rum? Nasıl anlatayım size? Hani bir - Memnuniyetle. ğilsin. 
tesbihin ipliği kopar da taneleri dört İki kocaman ellerile omuzlarıma Vakit nHıl geçti bilmiyorum. Ora-
yana saçılmaz mı? İşte öyle birşey.. vurdu. Öyle vurmuıtu ki bunların i- dan çıktığım zaman biribirlme eklen-
Omuzlarımda bir el ağırlığı duy- fade ettikleri manayı kabil değil izah miı, tamamlanmış bir halde idim. 

dum. Başımı kaldırdım. Ustam. Göz· edemiyecefim. Ancak şunu söyliyebl- "N .. " in seması, İsanın başına ge~irl
lerinde babacan bir bakış : lirim ki, omuzları~da aevinf duy- len dikenli çelenk gibi utık kafa ta-

- "Ne düşünüyorsunuz dostum ? dum. Ne tuhafız biz insanlar amca. tınıı incitmiyordu ••• 
Boğaziçini mi? Orada su kenarında Galiba her u:ıvumuzda ayn bir husu- **• 
bıraktığınız güzel evinizi, sevgili siyet ve her hususiyetin de kendine Mektubu bir yana bıraktım. Ba~-
dostlarınızı değil mi?" diye sordu. mahsus ayrı bir duygusu, zevki var .•. mı arkaya dayadım. Kupiklerim nem 
Bakışları, henüz irademle birleşeme- Uz~tmıyalım, akşam oldu. Temiz lendi. Gözlerimi yumdum. Biraz da 
miş. şaşkın gözlerimde bir müddet pak giyindim, ıtttim. İnsanlarından kalbimin radyosunu dinledim: 
durdular. Vadilerde dolaşan aksi sa- eşyalarına kadar sımsıcak mini mini Ah ey dikenli taç; seni örüp ltaşı
da gibi derinden derine bir sesle ilave bir yuva. GüJer yüzlü, orta çağda bir muıa geçiren de iman elidir; kaldınp 
etti: "Bizim büyük bir şairimiz, zama- kadın. 14 • 16 yaşlarmda anlan gibi atan da_ 
nı akar suya benzetmistir. Doi!rudur. iki oilaıı ve ilk aüren bir filiz U.. Bilendin '.Amcaat 

su ve şarap yerine birer kapalı şişe 
süt içtiler. Hayretimden çıldıracak
tım! Bu ne biçim gündelikten, dar
lıktan sızlanan sosyalizma idi?! He· 
rifçi oğulları su yerine süt içiyorlar? 

Onlar da bana şaşmaktan kaçıra
caklardı! Sonradan anladım ki süt o 
kadar bolmuş, öyle iyiymiş, onca u
cuzmuş ki neye kireçli su ile uydur
ma şarap içsinJermiş? Süt içerler
miş. 

Şimdi bile, ben, dostlarımdan biri
ni süt içer ıördüm mü? Hemen sara
kaya başlarım: Vay bayım! Zatını:ı; 
da mı kibar oldunuz? Liiküs içki is
timal buyuruyorsunuz! 

Ne yapayım? Sütün mefhumu. an
lamı bende budur. Belki sende de 
budur, belki onda da budur. Fakat 
kabalık olmasın diye biribirimize 
söylemeyiz. 

Lafın kısası ile üçüncü tarifin kı
sası şudur: 

Süt, lüküs içkidir. 
(Arlmsr 7 incide 
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ı~ Liseler i Balıkpaza.nnı Berbat Hali 

; Arasında ~ 
"Bilhassa akşam saatlerinde Istaııbuı 

Bahkpazarmdan geçmek çok mü~kül bir iş
tir: Yol dar: Araba. otomobil hep buradan 
geçiyor: Ustelik el arabaları: KaJdrrrmlar 
bozuk ve çamurlu. hem de ıslak. kayıyor: 
lnsanrn üstübaşı yağ, çamur olmadan bu
radan geçmek adeta ımkansız; lstanbulun 
imar planına yakmda başlanacak: Balıkpa
zarından ige başlansa, herhalde çok iyi 
olur:,, 

: Yazan : A. KUPRIN Çeviren: B. TOK S 
• .11111111111111m11m ı. • ~ 11111111111111111111ıı t ı 

idi. Karakatsi fayton kapısını aça-; ~:~~~~~~:~~ i 
' smJa tertip edeceği atletizm mü t 
< sabakala.rı.nm tarıh v«. yapıla. t 
- calc yarıı;larm ne\'ini tıespit için ~ 

~ ~;:1:e":ı:'~~r t::~~:~ ~:;ırr:; ~ 
1 trr. Bütfüı liselerün ıştirak ede- ' 
1 oe.ği bu mii.">n.hakal.ar 23 ve 24 ' 
' nisan ta.rihmde Kadıköy stadın- f 
~ da. ya.pılacakhr. ' 
~ Prog.ram, 100, 200. 400, 800, f 

o 
Uç Ay Riyaziye Dersi Okuma;1111şlar 

Edremit ortaokul talebeleri ımzasile bir 
mektup aldık: Deniyor ki: 

"Mektepler açılınca üç ay riyaz;ye dersi 
okumadık: Çünkü, riyaziye hocamız yoktu: 

-2-

rak: ' 
- Buyurunuz. dedi. Tekrar be

ni affetmenizı rica ederim. Sazan 
hadiseler insandan kuvvetli oluyor. 
Hey arbaacı, haydi bakalım Lond
ra oteline! 

Ben arabanın hareketine mani o-
larak: 

- Buyurunuz da beraber gide • 
lim. dedim .. 

Fakat geç kalmıştım . Araba dört 
nala hareket etmişti... 

1500. 3000 metre koşularla 0- ~ 
~ zun, ~'Üksek ve s.ınkla atlama, ~ 
~ ~ile, disk, cirit, ve bayrak ya.. ~ 

nı;lan ol'a.rak t.fflpit edilmiştlr. 
~ l\lüsıı.hak:ıl1tra her lise iki at.. 

letlc lo;ti-nıık p,rl"""k V" hir"ınd -
~ leın altıncıya kaclar puva.n w. 

Sonra Bay Eyüp ısminde bir Öğretmen gel 
di: Fakat fazla bir şey öğrenemedik: Daha 
doğrusu ciğretmedi: Fakat, bir nci yokla
mada da notumuzu kırdı: Maneviyatımız 

bozuldu: Bilhassa uc;üncü sınıf arkadaşla
rımız müşkül vaziyettedirler: Çünkü, bun
lar da bızim gibi c;ok bir şey öğrenememiş 
lerdir: Halbuki. bunların ic;in<len ekseı:-isi, 
muhtel'f mekteplerin müsabaka imtihamna 
gireceklerdir: Biz riyaziye dersini nasıl öğ 

renelim? Alakadarların naJ:arı dikkatine 

A radan bir buçuk ay kadar 
bir müddet geçti Bir gün 

Renn<>nkompftan şu mealde kısa 
bir te'gıaf a ld m: 

Fayton. Londra otelinin kapısın• 
da durur durmaz karşımda yine 
Karakatsiyi gördüm. Bana: ''Hoş 
geldiniz!" dedikten sonra kısaca ra 
porunu yaptı: 

- "Emriniz altında bı1lunan bu 
kazada asayişi bozacak en ufak bir 
vaka bile olmadığını arzetmekle 
kesbi şeref eylerim." - lecci!<tir. koymanızı rıca ederiz:., 

"Teşekkür ederim İhtiyar şeker 
gibi. Geliniz. Bekliyorum." 

65.000 dolar verildiğ" takdirde profesyonelliğe razı olacağını 
açıkça ıöyliyen I numaralı ten;..çi Donald Budge 

Pm MI heı:a.bile 1ıirhıe· o'ı>n li 
: '\t"Ye Beyoğlu Ha.lkevi ta.ra.fm
- dan bir kupa \'el'i1eccktir. 

• 
Yine Ot-0büs Fiynthlrmd:ın Şikayet 

Ediliyor 
Bir okuyucumuz şunları yazıyor: 

1 Numaralı Tenisçi de 
Profesyonel Oluyor 

FUTBUL: 
"lstanbul otobüslerinin fiyatları ucuz

dur, denemez: Fakat, bilhassa Tramvay 
Şirketinin Taksim ile Beş ktaş arasında 

işlettiği otobüsler ı,;ok pahalıdır: Acaba 
neden şirket bunların fiyatını ındirmiyor: 

( YAZAN : EŞREF ŞEFiK ) 

lstanbul 
Muhteliti 
Gidiyor 

Beşiktaşla Taksim arasındaki kısa mesafe 
için 15 kuruş alıyorlar: Bu mesafe için 
on kuruş bile çok: Şirket tramvaylardan 
çok kazanıyor: Otobüsler de dolu: Hem de 
tazla müşteri alıyor: Ayakta da durulu
yor, oturuluyor da: Oteki otobüsçüler bır 

tek fazla yolcu alıp ayakta tuttular mı. ce
zayı veriyorlar: Tramvay Şirketine husu<ıi 

bir imtiyaz mı var? $ rket otobüslerinden 
ziyan etse ne çıkar? Hususi ayn b·r idare 
değil ya: Tramvaydan kazandığını otobüse 
ilave etsin:,, 

Dünyanın 1 numara amat-ör tenisçi 
ili Anıenkalı Donald Budge'de lngiliz 
Perry nın mecbur olduğu profesyonel 
tğe doğru g diyor. Amerikaya Davı.s 
kupasını kazandıran Budge profesyo. 
nel olması ıçin teklif edilen 45,000 do 
lara razı olmadığını 65,000 verilirse 
amatörlüğü bırakab.leceğinı gazete -

c.lere söyledi. 

ru da biliyoruz. Amma ne yapalım ki. 
amatörlük şartlan bu fedakarlığı em 
redıyor. Ne yapıp yap senenin altı a
yını milyoner gibi. yansını da bildığin 
ve becerdiğin g.bi geçırmek mucizesi 
n: göster . ., 

Istanbul muhteliti. Ankara muhte
litile iki maç yapmak i.izere bu ak
şam Ankaraya hareket ediyor. llk 
maçını cumartesı, kınci maç.nı pazar 
günü Ankaranın şehir stadında ya-

1 numara tenisçiye 45.000 dolarlık 
tekl fi yapan organizatör de genç A
merikalıyı nasıl çalıştıracağım bildi
rerek vaziyeti if.ce aydınlattı. 

Budge'i profesyonel yapmak isti
yen adam diyor ki: 

"- lngili~ Perr'yi profesyonel oldup 
saman lı:ı.içuk sahalarda pahalı duhuliye
li maçlar tertip ettik: Bu sefer Budge 
ile başka şekilde müsabakalar tertip ede
ceğim: Tilden, Perrı ve Budce'u.n yapa
cakları maçların büyÜk futbol sahala
nnda hazırlıyacağrm: Duhuliyeler çok 
ucuz olacak: Bu suretle tenis merakı ar
tacağı gibı, daha fazla kazanç ta temin 
edilmiş olacaktır:., 

Şu sözlerden 1 numaralı tenisçinin 
,1rofesyonelliğ nin bir emrivakı oldu. 

ğunu anlıyabiliriz. 
Sivrilen her amatör tenisçinin pro 

fesyonel oluşunu münakkıtler epey 
zamandır tetkik etmekte idiler. Ame
rikalının bu son karan profesyonel -
Amatör meselesinin yen den hararet
le münakaşa edilmesine ynl açtı. 

Sp.)rların ve sporcu sınıfların cemi. 
yet hayatında yaptığı muhtelif tesir. 
e1ri iyi tahlıl etmek şöhretim kazan.. 
mış bazı muharrırler, ten.ıs yıldizla.rt

nın profesyonellik1erı işindeki ıneau

liyeti şu şekillerde tarif ve taksım edJ 
yorla.r : 

Tenis amatörlerinjn profesyonel ol. 
malanru bir zaruret haline getiren, a. 
matör federasyonlarla, raket sporu -
nun bizzat kendisid r. 

Bu hususta en doğru bir neticeye 
şöyle bir hükümle varabiliriz: 

Ya tenis gibi zeng n sporlarını, zen 
gin ailelere tahsis etmek kararını 

verir ve bu karan nizamnameye ko . 
ruz. Yahut yüksek teniste amatörltL 
ğün kab'l olamadtğıru kabul ederiz. 

ANKARA DA~ 

Klüp Birleşmeleri 
Ankara. 20 <TANl - Faaliyet gös 

termediği Ueri sürUlerek kapattlan 
Güvençspor klübü azalan Ankara Gti 
neş kllibüne iltihı.ık etmiştir. 

Aynca bu seneki liğ maçlarında 
büyük bir muvaffakıyet gösteren An. 
karaspor klUbilnUn de bugiinl~r,ie 
Güneş klübile birleşeceği söylenme~re 
dir. Bu takdirde çok kuvvetli bir fm 
bol takımına istinat edecek olan GU· 
neş k~übü şild maçlarına kuvvetli bır 
kadro ile iştirak edecektir. 

Ankara Kupası Maçları 
Fenerbahçe. Beşiktaş. Galatasaray 

ve ('fünPı- k1ii,...ı,.,.;rı;n ~PnP1ik rıı~~r~f 

·annm yUksekliğhi ve p raya olan .n. 
tiyaçlarmı yakmdan b len Fenerbah
c;e klilbU reisi Bay Şükrü Saraçoğlu 
dört klüp arasında bir turnuva terti
bine karar vermiş ve umumi merkeze 
müracaat etmi;itir. 

Bay Şükrü Saraçoğ1u maçın galibi. 
ne ver'lmek üzere "Ankara kupası., 

adıyla bir kupa koyacak ve maçlar bir 
devrelik Uğ maçları ve puvan usulile 
olacaktır. 

MEMLEKETTE: 

Erzurumda Spor 

pacak. · 
Futbol ajanı ile Beşiktaş kfübü ıda 

reciler arasında, son Bükreş maçına 
çağırılan oyuncular yüziinden bir ihti 
laf çıkmış olduğundan bu muhtelite 
Beşikta.j klübünden oyuncu çağınlma 
mıştt. Diğer k.Jüp oyuncularmdan b&
zılan da mazeretler· ileri sürerek An_ 
karaya gidem yecek1erini bildird:kle. 
rinden muhtelitin Ankaraya gitmesi 
\bt\ma" ~yınamıştı. s.,.,..~ u,;...,, ~ .. ~ 

ajanlık alakadar klüplerle bizzat te

masa geçti. 
Nihş.yet evvelden gitmek istem:yen 

• 
Radyo Mak:ruııan Pahalt 

lzmitli okuyucularıınııdan H: Hidayet 
yazıyor: 

Bugün, memlekette radyosu otan vatan 
daşların miktarı birkaç yd evvele nisbetle 
çok fazladır: Radyo alanlar da günden gü 
ne artcyor: Fakat. vaziyet böyle olduğu 

halde radyo fiyatları. bir müddet evvel ya 
zıldığı ve bekled'.ğim:z gibi ucuzlamadr: bir 
takım hususi ticarethaneler, radyo makine 
lerin; ictMllrl .. rı 1; ........ 1 ... •••-·--1--- •• . . 
kalı: ki bu ışte fazla bır pahalılık vardır: 

Radyo amk medeni bir iht yaç şekline 

girmiştir: Bu makınelerin başka memleket 
!erde çolı: ucuz olduğunu ışit.yeıruz: Bızde 
de ucu.ılaulmalıdır: 

• oyuncuların bir kısmını muhtelit kad 
rosuna katmak imkanı elde edi!di, ha 
kiki ve kuvvetli bir Istanbul muhte- Bozul< Bir Yol 
liti olmamakla beraber yine bir muh Yenimaahlleden (M, M,) ısiınlı bir oku 
telitin Ankaraya girmesine m\lvaffak yucumuz yazıyor: Yenimahalle ile Rumelikavağr arasmd;ı 

olundu. ki yolda, son yağmurların tesirile bazı çö 
Giden taktmtn en mütecanis tarafı küntüler olmuştur: Bilhassa yolun , ikı ye

son müdafaayı teşkil eden Cihat - rinde seller buyük kaya ve toprak parça 
Faruk - Reşat hatttdcr. Muavin bat larmr yolun ilstilne yığmıştır: Buradan o.' 

tomobiller bile işliyemiyor: Yol. h!Hi da 
tına M. Reşadın iltihakı herhalde le.. düzeltilmiş değild r: Sarıyer belediyesinin 
himize kayded'lecek bir avantajdll'. alakasını rıca ediyoruz, 
Fikretin de merkez muavin oynatılma • 
sı düşünülüyormuş. Dö,emeleri Eski Vapurlar 

Hücum hattma gelince~ bunda her Şirketi Hayriyenin bazı vapurlarında dö 
kes b zimle beraberdir ki. götürülen şemeler oturulamıyacak kadar pis ve es
muhacim hattı oyuncularmm bazısm' kid r: Bilhassa sabahlan Boğazd;ın Köp
dan yüksek ayarda oyuncu bulmak r~ye ana seferi yapan 66 numaralı vapurun 
h . . .. k" ıJ" doşemeleri herkesi tiksindirecek kadar fe 
er za~an ıçın mum un ur. nadır: Halkın bu rahatsızlıktan kurtarılma 
Necdet. Mµhteşem, Melih, Haşim. ıımı dileriz: 

Bü,ent şeklinde d zilecek olan mtiha Iloğaziçinde otur,m bir oku~'llmınuz 
cim hattına belki mükemmel denı1e. 
mez. fakat kuvvetsiz ve iş görernrre 
cek bir şekilded r de denilemez. 

F enerbahçe - Be,iktaf 
Fenerbahçe ve Beşiktaş k.Jüpleri a. 

rasında geçen bayram Kadrköy sta
dında bir dostluk maçı yap lmış ve 
bu karşılaşmanın revanştnm da mü 
sait bir zamanda yapılması karar altı 
na alınmıştı. 

Çankırı Halkevi 
Reisi Değişti 

Çankırı, (TANl - Belediye tteisi 
Omer Atasoy, Halkevi ba~kanlığın 
dan istifa etmiştir Başkanhğ'a . 'Mec 
lis umumi azasından Halinı Altay se 
çilmiştir. 

Dünya gençliğinı terbiye vurtat1ri 
le daima yükselmiye teşvik ediyoru2. 
Bir çocuğu hayatını daha genıt ita.
sanmak, rahatını daha ziyade teırun 
etmek .çin okutuyoruz, bir mesıek 

ıahibi yapmakta çabalıyorın; da yük 
8elmiş b.r tenisçın.in daha zengin bir 
hayata kavuşmak arzusunu neden ta.. 
bil bulmuyoruz?.. Diğer para getlr .. : 
meslekler gibi mademki tenisçi~ik te 
8ervet temin ediyor, ondan i8tifade 
hakkını, seyahatlerinden keyif .Wna 
cihetini neden oyunu oyniya.na haı ~et 
miyelim de ıdarecilere taksim ede • 

Erzurum (TAN) - Vali ve m:nta. 
ka reusi Haşim Işcanm başkanlığmdn 
mıntakamız bütün spor ajanlarile 
klüp murahaslarmdan mürekkep on 
kongre aktedilmiştır. Bu kongrede 
Erzurumun spor faaliyeti tespit edi~ 
terek bir program hazırlanmışttr. 

Haber aldığımıza göre iki k1üp ta-

raftar!an bu revanş maç nm kurban 
bayramı tatilinden istif ad~ edilerek 
bayramın üçüncü günil Beşiktaş sta. 
dmda yapmıya muvafakat etmişler • 
d '.r. 

Omer Atasnyun Belediye reisliğin 
den de çekileceği şayiası vardır. 

Bir Elektrik Kazası 
Çankırı (TAN) - Karataş semtin 

de telefon teli kopmuş ve elektrik te 
line sarılarak kaldırtma düşmüştür . 

Geceleyin elektrikler yandıktan son 
ra geçen iki atın ayağına bu teller 
sarılmıştır. Atların üzerlerindekiler 
yere düşerek kurtulm~larsa da atlar 
cereyanın tesirile ölmüşlerdir. 

\ lim ? .. ,, 

HARİÇTE: 

Yunanistan Milli Takımı 
lskenderiyec!e Garp Ilgaz Beled'yesindc.n Şikayetler 

O günlerde Karakatsi de mer
kezde idi. Her ihtimale karşı onu 
da yanıma alarak hareket ettim. Şe 
birden biraz açıldıktan sonra kü
çük bir derenin kenarına geldik. O
rada karşıdan karşıya geçmek için 
daimi surette bulundurulmakta olan 

bir sal vardı. Fakat bizim talihimi
ze, salı sular götürmüş .. Karşıdan 
karşıya geçmek bir mesele oldu. 
Dere boyunca birkaç kliometre yol 
yürüdük Nihayet kendi arabamızı 
geri göndererek küçük balıkçı ka
yıklarile karşıdan karşıya geçebil
dik .. 

Şimdi de bir bac;ka zorlukla kar 
şılaşmıştık Ortalıkta tek bir ara
ba ı:ı;örünmiivordu Araba bulabile
ceğimiz en yakın köy de, en aşağı 
on kilometrelik bir mesafede idi. 
Halbuki yavaş yavaş akşam olu
yordu. 

Bu arada Karnkatsinin keskin 
bakışları, çok uzaktan bir pazar a
rabası gördü Hemen arabaya doğ
ru koştu.. Karakatsi ile pazarcılar 
arasındaki yüksek konuşmalar ba
na kadar gelmiye başladı .. Anlaşı-

mıyorlardı. .. 
Müdahale etmek lüzumunu duy-

dum Yanlarına yanaştım: 
- Dostlarım, dedim, ne o~uyor? 

Karakatsi hemen bana dönerek: 

- Merak buyurmayınız efendi-
miz, ded • hiç bir şey yok .. Sadık 

tebaanız. efendimize arzı ubudiyet 
etmek üzere buraya toplanm1ş .. 

O zamanki şeraite göre oldukça 
yüksek bir part. olan bir buçuk rub 

le üzerinde mutabık kaldık. Kaza 
merkezi Smorgon kasabasına giri
şimiz pek muhteşem oldu ... 

Bir valinin kaza merkezlerinden 
birine gidişine ait teşrifat merasi
mi. belki yüz sene evvelinden ta
karrür etmişti O zamandanberi bu 
teşrifat kaidelerinde herhangi bir 
değişiklik te olmamıştı .. Bu kaide
ye göre: Kaza kaymakamı yanında 
kazanın ileri gelenleri olduğu hal
de valiyi kasabanın hududunda kar 
şılar: ona kazanın umumi vaziyeti 
hakkında kısa bir rapor yapar Son 
ra valiyi kendi arabasına alarak mi 
safir ol~cnğı yere kadar götürür. 

Biz kendi tarihtl"n önceki pa· 
zar arabamızla kasabanın 

pazar meydanına geldiğimiz zaman 
meydan bomboştu.. . Ortalıkta ne 
bir payton. ne bir lando, ne de bir 
araba yoktu .. 

Ertesi sabah kahvaltısını Ren
nenkampfta yaptıktan sonra Ge
neralin "şeker gibi" dediği ihtiya
n görmeğe gittik. 

Refakatimizde Meclisi idare aza
larından. muallimlerden. zabitler
den mürekkep bır kalabalık vardL 
Doğru ihtiyarın bulunduğu eve git
tik Odadan içeri girdiğimiz zama~ 
ihtiyarı bir köşede uyuklar gibi bir 
vaziyette bulduk .. Bizi görünce ha- . 
fif tertip kalkmıya davrandı. 

1 lıtiyarm c:::ıçı '>akAlı artık be
vazlıi!ını kavbetmis. vesi

nmtrak Dır naı aım1şıı . -oaiı ı.ıu-.ı.-

yordu. Sesi lncecikti. 
İmtihan başladı. 
Rennenkampf, yüksek ve amıra.; 

ne bir sesle: 
- Anlat bakalım dede, dedL 
İhtiyar inler gibi : 
- Ne anlatayım oğul. dedi. Ben 

ı;ok ihtivanm Herşeyi unuttum. 
General, evvelkisinden yüksek 

bir sesle: 
- Dedeciğim. dedi. Hatırlamıya 

çalış.. Biraz gayret et .. Senin. Bo
rodin muharebesini hatırladığını 

söylüyorlar?. Napolyonu gördüğü
nü söylüyorlar? . Ne dersin?. 

- Napolyonu mu?. Nası1 gör
mez olurum efendiciğim ... Gördüm 
gördüm .. Seni şimdi gördüğüm gi
bi onu da böyle yanı başımda gör-
düm. • 

- İşte biz de bunu istiyoruz Sen • 
bize bunları anlat! Hiç merak et
me, büyüklerim z sen.in bu hizme.. 

tini unutmıyacaklardır. Sen onu 
nasıl gördün? . Yani Napolyonu?. 

- Nasıl mı gördüm? Nah şura
cıkta .. Bizim evin balkonunda gör
düm. O zaman bizim ev yeni idi 
Napolyon da bu balkona çıkmıştL 
Ben de şuracıkta. balkonun mer
diveni kenarında duruyordum. Ta
bii o zaman ben küçüktüm. Ancak 
beş altı yaşında kaadr vardım ... Na 
polyon ayakta duruyordu Önünden 
r:ie asker geçıyordu Asker çok ka
labalıktı . Askerın geçışı bittikten 
sonra Napolyon merdivenlerden in 
di. Yanımdan geçer~n de başımı 
okşadı. Fransızca birşeyter söyledi 
Galiba: "asker olmak ıster misın?" 
gibi birşey .. 

Ihtiyar inler gibi büyük bir zah 

.netle konuşuyordu. Sazan sesi ya 
vaşlıyor. adeta hıç işitilmez bir hal 
alıyordu. Birinci smıf bir tenisçiniD yaptığı 

seyahatlerin lüks şartlan içinde mP.n. 
sup olduğu milleti hem sahada, rıem 

saha har'cinde şerefli bir surette teın 
sil edebilmesi için milyoner alınası la 
zımdrr. 

Dünvanm en p<ıhab otel1erine Vt> 

en süs'ü hayatı içine attığımız ama
tör ten sçiler. tanıştıklıı.n zengın s 
damlar yarımda oyunculuklarile te • 
min ettiklerı ·mevkii hayatlarHe ı:te 
devam ettirmek istemeleri bir :r.a.ru -
ret değil midir?. 

Kışın kayak, voleybol, güreş ~ 

bok& sporlanna ehemmiyet verilecPk 
ve yazm kuvvetli bir futbol, bisiklet, 
tenia ve atlet ekipi kurulacaktır. Spor 
IJUbelerine lazım olan malzemeler sı_ 
pariş edilmişt'r. 

Bu sene kayak sporıma çok rağbet 
edilmekt ... dir. Şimdiden 50 den fat:l:ı 

kayakçı her hı:f ta muntazaman c;al.:ş 
maktadır. 

lskenderiye, (TAN) - Dünya ku. 
p:ı.sı için Fil stin milli takımı ile karşı 
la.şmalt üzere Kudüse giden Yunan 
mili takımı, lskenderiyeden geçerkeıı 

kenderiye muhtel ti ile bir maç yap 
m.ıştrr Maçta 8 bini aşan büyük bir 
kı:ı'1.balık hazır bulunmuştur. 

Çankırı (TAN) - llgaz Beledıyesı 
ve reisi Tayyar hakkında Vilayet ma 
kamına şikavetler vaki olı:puştur Em 
niyet amiri Rauf bu şikayetlerin tah 
kiki vazifesile [!gaza gönderilmiştir 

Fakat Karakatsi. hiç bir güçlü
ğün önünde vılmıyan bir adamdır. 
Bu hale hemen bir kulp taktı: 

- Af buyurunuz efendimiz de
di.. Hep bu menhus sal yüzünden .. 
Herkes suların salı nasıl götürdü
ğünü seyre gitmiş. . Bir dakika bek 
lemenizi rica ederim. 

Genera 1 ~ua llc-rine devam etti: 
- Peki <ledecığım şu Napolyon 

nasıl bir elbise gıymışti?. 

İhtiyar evvela etrafına bakındı .• 
Bulanık gözlerile kalabalığın ıçm
de birısini arar gibi oldu Sonra 
biraz mütereddit bir tavırla: 

Biz, •enenin aiti~~ 

seyahatlerde g !Çıren vasat bır ailenın 
çocuğUna nizamname ağzından nas • 
hatler veriyor ve diyoruz ki: 

-Senin süı ~ ha•·ı.t bir mily· 
aer ve bir m.iraııyedi hayatıdır. 

"Seıdn lllm2'in bir aDeden olmadıfl-

Müsavi geçen oyunun birinci dev
resinde Yunanlılar merkez mühacim 
leri Vikefıd' s va.srtasile bir kafa vuru 
aile n.tibivet eollerini :vaımı.ışlardır. 

Oyunun bundan sonrası hep müsa
vi akınlarla ve çok heyecanlı bir şekil 
de geçmiştir. Neticede Yunan milli 
takımı ilk devrede yaptığı bir golle 
maçı o.ı galip bitirmiştir. 

Beş dakika sonra yanımda mü
kemmel bir fayton belirdi.. Bu "E
E?oist,, tabir edilen bir cins araba 

- Nnsıl bir elbise mi giymişti şu 
Napolyon?. Nasıl olacak?. Basba
yağı ... Sırtında hakı bir ceket ba
şında üç köşeli bir şapka vardı. İş
te böyle giyinmişti .. 

(Arkarn 10 uncuda) 
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Yeni Bir Ucuzluk Kararı 
HIRÇIN KÖŞEDEN MABAAT 

Süt Fantazyası 

Mensucat Fiyatları da 
Yüzde 12 -18 Ucuzladı 

(Başr 5 incide 

Yalnız ... dikkat buyurunuz! yal
nız: 

Siitiln büyük bir tehlikesi val'dır!! 
Evet, öyle büyük bir tehlike ki ko· 

ca bir şehri hir sabah vakti şıp! diye 
şapa oturtabilir. 

O tehlike budur· Ya o koca sehir 
halkının :vüzde yüzü değil, sekseni 
değil. ellisi değil .. Sadece vüzde yir

misi her sahah bir bardak süt içmiye 
kalkışırsa ne olacak!!? 

(Başı 1 inrjde) 

birinci maddesinin verdiği salahiyete 
i.sunaden: 

1.2.938 tarihinden itibaren meri ol 
mak üıere Türkıyede dokunan ve met 
re murabbaıarı 125 300 gram arasın 
(' ' · kaput bezi satış fiya~ ·., rı fabrika 
tes1 mi ve peşın satrs•ar için aşağıda... 
ki şek lde tespit edilmiştir: 

t 1ana ve Meı.:ıın vila) leri dahi. 
!inde bulunan fabrikalar için: 

Adana ve Mersin vilayetleri dahi
linde bulunmıyan fabrikalar için: 

75 cm. geniş Beher S cm. 

ô l"ğinde 36 m, en farkı içm 
z lik bir topun top f yatına 
c:ı. &atış fiyatı ilave farkı 

f'.; 
Kuruş Kuruş 

r 820 44 
n 760 39 
ın 905 44 
IV 655 31 
v 730 34 
VI 690 33 
vu 665 32 

VIII 730 35 
IX 670 31 
x 6-15 31 

XI 6ô0 31 
xıı 670 33 

XITI 775 36 
XTV 710 34 
xv 690 33 

75 cm geniş Beher S cm 

ô l"ğinde 36 m, en farkı için 
z lik bir topun top f yatma 
c:ı. &atış fiyatı ilave farkı 

f'.; 
Ku•·uş Kuru 

t 780 42 
n 725 38 
IlI 870 42 
ıv 635 30 
v 705 33 
VI 670 32 

VII 6 o 31 
v fI 705 3-1 

IX 650 30 
x 625 30 
XI 615 30 

:xı'.ı 6!'i5 32 
XHI 760 35 
XIV 6:15 33 
xv 670 32 

T o1)tan ~a~T~ıar<h tiirrnr ve fahri· 
katörlcrin riayete me-cbur tutulacak 
la.rı hükümler: 

1 - Fabrikalar için a...oıkeri bir bal 
1 

ya. tücear için asgari bir top satış, 1 

toptan satış sayılan. 

2 - Toptan satışlarda tüccarlar .

1 

ka: ve masraf karşılığı olarak ilan 
edılen fivatlara azami yüzde 3 fark 
llave edebilir. Fabrikr.nıdan pera - ı 
kendeciye kadar kaç elden ge<rrse 
ge<(Sin. toptan sat1smdaki bu fark 
ceman yüzde 3 ü geçemez. 

3 - Fabrikalar başka şehirlerde. 
eatrşlarmı sat ş mağazası veya büro 
ac;mak suretile bizzat yaptıklan tak 
diroe o şehirlerde a<;acflkları satıı:ı 

mağazası veva biiro masrafı olarak I 
fivatlara azami yüzde iki fark ilave 
edebilirler. 

4 - nan edilen fiyatlar a?:::ımi ol· 
duihından fabrikalar tesbit edilen fi. 
yatlardan daha ucuza satış yaptıkla 
rı takdirde yukarıdaki frkralarda 
yazılı tüccar kar ve masraflarmm 
B:':ami fivat üzerinrlen hes::ıp edilme· 
yip fabrikaların ucuz satısı üzerin
den hesap edilmesi me!,mıttur. 

Hallcevlerine 
Yeni Bir Vazife 

Anka.ra, 20 (Tan muhabirindeo)
Umuıni yerlerde türkç~ konuşulwll.o;• 
nm t;emini it>inin llalkevter.ırıe hırakı. 

lacağı haber verilıyor. HalkevJr-ri bu 

sahada devamlı bir faaJiyet~ eviseC'ek 

ler, lmrslar a~ılacak, ko.aferanslar , .e 

rilecol.tir. VntaıtHlaşlar a.ru-;11,.1a tiırt, 

çe konusulmasrnrn tcmiuı i~nnn bir 

mevzu hal:tıe geJıliği \'İJô..vetıer lsta.rı

buı, Mersm \'e lınur ola.rali göniliı -

yo.r. 
Şubat ayı içinde memlcl<eft.t> VPni 

den 35 Halkevı açılması doıııyı"de, 

mühim bir nutuk söyliyeeek olan Da

hiliye VeklU ve Parti Genel Sekret,ıri 

Bay Şükrü Kayaı:un, bu meseleye de 

Y 'ında uC'uı.lamosını [ekle· 
diğimiz sütün lstanbulda 

bugünkü satış vaziyeti 

5 - Fabrikanın bulunduğu şehir 

t1aricindeki satışlarda toptan fiyat · 
tara ayrıca nakliye ücreti zammedilir 

6 - Ambalaj masrafı müşterive 

•ıittir Ambala,i masrnf hakiki mas· 
raf1 tc<:avilz edemez Bu masraflar 

fabrikanın bulunduğu şehir ticaret 
ve sanayi odası tarafından tespit ve 
tasdik olunur. 

7 - Gerek tüccar ve gerekse fab 
rikalar depolarında stok olduğu hal 
de. mübavaa ıçin müracaat eden mü~ 
terilere satış yapmaktan istinkaf e
demezler Ancak satılmış olan stok
lar bu hükümden hariçtir. 

8 ....... Gerek tüccar ve gerekse fab
rikalarmııza veya satış bürolanna. 
komisyon ve masraflar nın ilavesile 
tanzim edeceklen bazı satış fiyatla • 
nnı mahalli ticaret odalarına ta..."ldik 
ettirdiltten sonra. umumun görebi . 
Iece!ti bir şekilde ve nihavet tarihi 
ilandan itibaren 15 gün zarfında ta
lik etmeve mecburdurlar. 

9 - Fabrikalar bir balvadan ek
sik olmak üzere topı:ı kadar mfüıteri 
talehini reddedemezler Ancak bu 
takdirde yukarrki fivatlara azami 
yüzde 2 zam vapabilirler. 

10 - Fıthrikaıar bütün memleket 
veya muhtelif !'ıehirler için inhisar 
halinde bir V>eva bir kaç müşteriye 
ı;;atrs hakkı veremezler. 

11 - Fabrika iplik veve be~ satY 
ı;ımda müşterive kenrli memurlarm · 
fan herhanm birindP.n bir miktar aJ
.,.,av::ı merhur edemezler. 

12 - Her pazartesi ~inü c·kacak 
n•halli g-::ı7eteler :ıe tespit edilen a· 
-~~.i fivathı.rı gecmemek sartile fah 
ikalıı r kP.ndi ~trş fivat1 ıırrn1 ma ha' 

•i VP Arılrarıı "evıı T~tanh11l g-a,.E>+e 

'erile ;ıa_., edip hirer surPtini tkt1-
ı::ıt Vek~ letine vo11avı-C'a kl::ırrltr 

Mandıracılara sorarım: Ne ola· 
cak? Bu yüzde yirmiye birer bardak 
-hatta sulu bile olsun- süt bula· 
hilecek misiniz? Buna koyun mu bu
lunur. süt mü yetişir? 

Sütün pahalılığı. ucuzluiu mesele 
deı?"ildir. Mesele sütün kendisidir ve 
mesaili muhtelifei müşk.ile sütün 
kendisinde mündemiçtir. 

Mesele bir: Süt nedir? 
Mesele iki: Süt nemene şeydir? 
Mesele Uç: Süt ne yapılır? 
Mesele dört: Dünyanın büyük şe· 

hirlerinde süt işi? 
Mesele beş: Türkivede yılda kaç 

milyon kilo süt eldt' edilir de kaç mil
yonu havaya uçup gider? 

Mesele altı: Karsta. Bursada. Edir
nede Vanda. şurda ve hurda açılan 

süt sanayii fabrikalarından batan 
\'arsa neye battı? Batmıyan varsa 
neden batmadı? Batacak varsa niçin 
batacak? 

Mesele yedi: Aile yuvasında ve 
hayat ortasanda süt bir mefhum mu
dur? 

Mesele sekiz, mesele dokuz, mese· 
le yüz doksan sekiz ... 

Ve asıl mesele bir (süt fantazva
sı) yazısının bucdan fazla fantaziye 
tahammülü olmayışıdır. 

Mühim sandığım bir not: 

Halk işlerıy le pek ilgili olan sayın 
gazetelerimize tavsiye ederim ki: 

JaponyayaZecriTedbir 
• 

Meşhur bir kimyager -profesö-
rümüz vardır. Giritlidir Yaman bır 
tetkikçidir ve sahici profesördür. A
dı pek şairane bir addır Ne yazık kı 
şimdi hatırlıyamıyorum İşte bu çok 
değerli vatandaş. fi tarihinde Ziraat 
Vekaleti tarafmdan memur edilmiş
ti Süt hakkında çok etraflı bir rapor 
hazırlayıp vermiştı Bu rapor Anka· 
rada kurulan büyük ziraat kongre-
sinde okunmuştu. Bu rapora ve ra
kamlara göre bu memlekette azınazı 
elli milyon Türk liralık süt ıstı sal 

Tatbiki isteniyor 
(Ila')ı 1 in('fc!e) 

ç:ndeki Japon orduları 

Başkumandanı General Matsui 

danı tngfüz tebaasının unt yazlı ırun. 
taka garmne gıtmenıe.erını .m.ıret • 

mıştır. 

Şanghayda beynelm'1.;l im'.iya~ı 
mınıuka ıle Fransız m .. ı :.·~.<a'~ınua ·ın. 
sızın yapılan bask nlar esn8'""d<ı Jı 
pon aleyhtarı tethı~ rı.ırckeri i~e maz.. 
nun erkek kadın 98 Çinli tevkif olun 
muştur. Bunlar n dokuzu tahliye o 
ıunmuş ve gerisi ahkonulmuştur. 

Japonya Başvekıli Prens Konoye. 
Çin - .Japon anlaşamamazlığı karşı 
sında munevverlerın set •rheı 'UT'!' ua
r1 ıc.:ap etUğ ne daır ,;07 söyıt•ıt•ktt•n 

sonra "Çın. Japonya ~ ,.,ı•u.d<>r g:is 
tenlen uz1 aşma hıssın ve Aln•cın ta
vasutunu anıamıv<1rak 1<7I'r•'ln a('ıgn 

ıwmünıst bır sıynı:;et ta:.-ır ~tmek ıs. 

temiştir. Japonya yeni bir Çin hükfı 
mE-tı ve yenı bır Ç n vi.i ·ı.a,ı gctır:ı.e. 

ve çalışacaktır. Diğer devletler Ja 
p:nı alevntan cereyanı arı t:ıhrı.ı< t.Yıı 

.,1.; cereyanlara yardım ederlerse buh 
ran şıddetlenecektir . ., dema11'lt. 

Çının Tokyo sefıri aJpnnyaya vı-da 
. ·d· "sil!.ıl 

kuvvet'. milli hisleri boğ-.•p yok ede. 
m~z.. demıştır. 

Harp sahalarında en mühim hadi
seler Şımalde Lunghav cephesinde 
vuku bulmaktadır Japon kuvvetlerı 
burada bir müddet dinlendikten 
sonra yeniden taarruza geçmişler. 
ve ilerlemıye başlamışlardır. 

Çin kuvvetlerinin Nankinden 50 
mil mesafede bulunan Wuhu'ya kar 
şı taarruzları muvaffakıyetle netice-' 
lenmiş ve bu şehri işgal etmışlerdir 

diliyormuş ve sanayileştirilirse bil
mem kaç milyonluk kar gelirmiş 
millete. 

Bu mühim rapor bugüne kadar 
hiç bir mandıracı ve sulu süt satıcısı 
tarafından tekzip edilmediğine göre 
bir defa daha gözden geçirilmiye de-
ğer. 

İki üç gün Çin işi Capon işi ajans· 
tarını bıraksanız da şu raporu neşre
diverseniz pek iyi işlerinıze bır daha 
katmış olursunuz. Saygılar. 

Çin mehafili yağmur ve karın Şı· 
mal cephesinde hareketleri müşkül

leştirdiğini bildirmektedirler. Pe
kinden verilen bir habere göre. Ş1-

ma li Çinde Japon orduları kuman· 
danı General Taranşı. karargahını 

Tientsin'den . Pekine nakletrnıştir 

Sebebin askeri mülahazalar olduğu 1 

bilrlirilmektedir. 1 

A.G. 

SiNEMA 
DÜNYASI DA lngilterecle )aponyaya karşı 

zecri tedbir talebi 
Bugun Ingilterenın ış partisi mil

li meclisi Başvekile müracaat etmek 
ve Japonyaya karşı zecri tedbirler 
tatbikini istemek üzere bir heyet 

1 

seçmıştir. 

Yeni bir tavaasat mu? 
Berlin. 20 ~A.Aı - Havas Ajansı- ı 

nın muhabiri bildiriyor: I 
Fransa, Amerika. Almanya ve İn· 

giltere tarafından Çin - Japon me-) 
selesinde müşterek tavassutta bulu
malarına dair bır Fransız gazetesı ı 
tarafından yapılan teklif Almanya-
da tefsiratı celbetmektedir. 1 

Deutsche Allgemeine Zeitung ga· I 
1 

zetesi. bu telkini yalnız Japonyayı ı 

ıstihdaf etmek ve Almanyanın bu 
meselede daima gösterdiği tam bi-

1 

tarafltktan mülhem olmamakla it- 1 

ham eylemektedir. ı 
Japonyaya boykot 

Londra. 20 t A.A) - Hongkong ve 
Kantondaki Çin ticaret müessesele
ri. eğer İngiliz ihracatçıları Çin mal 
larını Japon gemılen ile tasımakta 

Jevam ederlerse. her türlü satışı ke-
5eceklennı bütün ihracatçılara bil
dirmışlerd ir. 

Ve Fransada ••• 
Paris. 20 (A.AI - Oeuvre gazete-

si. önümüzdek; iki hafta zarfında vi
layetlerde Japon mahsullerine karşı 
boykotaj yapılması lehinde 40 kadar 
halk tezahüratı vuku bulacağını bil
dirivor. 

Yüzde yüz Avrupa'ı y Ldızlıtrdan bı 
ri: Bu güzel kız bir Alman sınema 
stüdyosu tarafından yeni angaje e
dilm.ıştir. Ismi Marika Rökk'tür. 
''Gasparone,, isimll bir filmde baş ro
lü oynamıştır. 

7 

Mısır Kralı Dün Evlendi 

Mısırlılar Muhteşem Bir 
Tören Seyrettiler 

Karcl eş Mısırın yeni Kralı 
Majeste Faruk 

(Ba.'jı l fıncide) 

yan Feridenin artık resmen Kı·l1liçe 

<'lduğunu an ıyan halk. yullarde ıt: 

her yerde tezahürat ya.Pmıştır 
Kahire le bütün Mısır. şın.diye ka 

dar bu şekilde tezymat ve ~rnvırat 

İspanyada 
Muharebeler 

(Başı l i.ncicle) 
miyetleri altına aldıklarını, bir çok 
esir ve bir çok harp Levazrıru elde 
cttiklerinı bildiriyorlar. 

Barselona hükumeti ise neşrettiği 
resmi tebligde diyor ki: 

Teruel cephesinde. bilhassa Cele
das yaylası ile hala elimızde bulu -
nan Muleton mevzu arasında şiddet 
li muharebeler d~ etmelttedır. 

Asi tayyareler. Akdenız kıyıların· 
dakı şehirlerı bombardıman eylemiş 
tir. 

AJ Sebastian'da.n verilen bir ha -
herde. Franco'nun kardeşi Romau. 
hükılınetçilerin Almoden'deki civayı 

ve Lerida'daki potas madenini ya · 
hancılara vermek istediklerini bil -
dirrnektedir. 

Barse'onadn.n bildirilc'liğine göre. 
lngiliz Conchare vnpuru dün limana 
girer'k('n merkez makamatrna Sa -
g-onte açrklnrında sn.at 13.30 da sahil 
den on mil kadar mesafede bir de -
niz~Itr gemisınin taarruzuna uğradı
ğını ve denizaltı gemisinin bir tor • 
pil attığını bi'dirmiştir. 

Torpil isabet etmemıştir. 

MFMT .FKF'ITE: 

Kar, Bütün 
Yolları Kapattı 

Erzurum. (TAN) - Uç. dört gün 
denberi devam eden şiddetli kar fır 
tınası hemı>n bütün yolları kapamış 
tır. 

Hssankale ile Erzurum arasrndakı 
Deveboynu geçit vermemektedır. 

Transit yolu üzerinde munaka enin 
kesilnıemesine çatışılıyor. Postalar 
dan bıri 4 - 5 saat kad.a.r gecikm~ 
tir. Kop ancak kızaklarla a.şılab1ı 
mektedir. Bu yüzden aktarma yapıl 
ması zaruri olmuştur. 
Sarıkamış.(Tanl- Kar. yolları tama 
men kapamıştır. Celaliyenın biraz c\ 

lesinde 4 otobüs kara 3aplanmıştır. 
Tren. Yeniköy ile Celalıye arasındakı 
mesafeyi miiskülatla ve 40 amelenın 
kan temizlemesi savesinde geçebil 
miş, 14 saat teahhürle gelmiştir. 

iki Yaralama Hadisesi 
Erzurum. !TA.'\JI - Kahwcı Kf\r 

Nafiı ismınde bıri ve arkadaşı Fe~ 

zı. Mumcu mahallesinden Cihanoğlu 
17 yaşlarında Hakkı ile Caterıye mn 
lıallesinden 17 v::ı.sındR Nııreddini ka 
ma ile ağır surette yaralamışlardır. 

Erzurum. iTAN\ - Şehrimızdt: 

~37 senesi içinde 716 doğum ve 394 
ölüm vakası tesbit olunmuştur. 

Oltu ve Tortumda 
Erzurum (TAN) - Oltu ve Tor 

tumda üzüm yetiştirilebileceği anla 

gbrmemıştir. Her yerde yapılan uüma. 
yış!eı, butun M.Isırıııarın genı:.; h.ı al 
~ al'u'ğa muhabbetını apaçık gost.nı

yordu. Akşam ıizen her yer tenvır 
oıullillU.ı;> ve Ka..urenın gecesı gündü. 
ze dönmüştür. 

Hal: h"'r yerde, u,...•ımf meydanlar 
da, mesirelerde ve N:ı kıy:larmda şen 
ı '•1er h~ - 1-ım1ş ve t'>ll'l manasıle bir 
bayram gecesı yaşamJştır. 

Kahir~-ıın bütün fakirleri bu ak. 
ı;tıl"l"I krııhn mis~firi idi. Mrsrnn en 
güzel bahçelerinden Ozbekiye fakir 
çocuklarını eğleudirmiye tahsis olun 

ş ve bunlnı :... ayı. ar· hedıyeler ve 
rilmiştir. 

r··.:;.;· nolaY's:le """Hre··0 gelenle
rin ;ayısı biı milyonu g_;miş bulunu.. 

Jvr. 
K-... 1 ve KraEçeye di.;ny.,-- hP""eD 

her taraf·ndan n"d yelf"r ~önd ... ..:1 .. 

miş~ir. Ingiltere Kra~ı iki rv rHeği ile 
ı....,..,1.,....,.. .,....,",. en ""'lPrinP ::ıit tRmam 

bir koleksiyonu. Fransa Cümhurreisi 
!:evr mamulatından bir çay takımı, 

\lmanya Cümhurrdsi H
0

tler bir spor 
1~1obili, s·nyor '1usolin' eski bir 

· :ı.tü, ~~- •.nn kralı mermerden yapıl. 
-- \ bir büst göndermiştir. 

Kral ile Kr:ıl:çe gene}eyl., bir araba 
1e sehirde ıfolasTTttsl:ır ve şenlikleri 
,ına.şa P .. .....,işlerdir Kralir"' peçe taşı 
uy2~ .. •ctır ........ , Mrş·· k'lt:h"' .::-·nm 
·-f-11lus11na can1r b:r isare+ saVT1"·or. 

• 

BA~MAKALEDEN MA.llAA'I 

Ucuzluk 
Mücadelesinde 
Usul 

(Ra'?' 1 in('lde) 

kısmen eksilmiş bir şey vardır kı. o 
da eskı şekildek1 kredi ve emniyett r. 
Borcunu vcrmiyenlere karşı icra ka.. 

nunlarımızın yavaşlığı ve tesırsızlıği.. 
z.8.yıı t)t;:\;ıyt.:ıllc;:;x-a.n Clt~-:;-:.; ......... -'"" _...,.. 

sına müsait ve t caret ıçin çok fona. 
bır vazıyet hazırlamıştır. 

Ortada her bırı kar etmek mecbu. 
rıyetınde olan sayısız ve lüzumsuz 
vasıtalar. sonra tren yolları harıcın.. 
dekı iptidai emnıyels.z, sigortasız 

nakliye teşk !atı var. 
Müstahsılın ehne ken:lisini mem • 

nun edecek para geçmıyor. Vasıta o.. 
!anlar, bır gün haddınden çok kaza.. 
ntyorlar, ertesı gün kredi riski veya 
yanlış hesap yüzünden zarara uğru. 
yorlar. Sonra kenarda. köşede bele. 
diyelerın zay f roürakabesınden ıstifa 
de eden bırtakım kurulu bususı men.. 
faat teşkilatı var ki, serbestçe ihti. 
kar usuller ne devam edebilıyorlar. 

Bır şehrin yiyeceğine fesat karıştır. 
mak. halkın boğazından senede yüz 
bınlerce lira kar etmek yolunda me. 
selli değ rmencilerın vesairen ın işliye. 
bilecekleri ağır suç. eski kafadakı be
ledıye kanunlanna göre beş. on lira 

ıle ceza'andırııacak. hafıf bir kaba. 
hattir. Suç ışliyen değirmenciler. fı
rınlar seve seve bu cezaları veriyor. 
lar ve bir taraftan da bJd.ıklen yola 
devam ediyorlıır. 

B u islerde bir tek c:ıkar y~l var. 
dır ki. o da mevcut şartlan 

ıslah yolunda bir ıddıaya kendimizi 

kaptırmamaktır. Bu usulle işın ıçin • 

den çıkmak ımkansızdır. lnkrlap da.. 
. resinin her yeni işte yaptığı gibi. ak. 
im tam hakimıyetıni kurmak. vaziye. 
tın icaplarına uygun teşk !atı ta te.. 
metönden vücuda getirmek taZtmdır. 

Bilhassa Istanbul şehnnm bu yeni 
ruha çok ihtiyacı vardır. Bu ruhla 
lstanbula gösterilen ılk alaka, et gi

bi bir ana gıdanın satış fiyatında on 
kuruş dereces nde bir tenezzül hazır. 

tamıştır. Mese'a c:ımento mesele.smde 
tatb k edilen ilmi görüşle ve aynı yol 
da mütehassısların yardımile Istan • 

bulun ekmek ve et gibı ihtıyaçıarı ele 
alınacak olursa lstanbulun üzerınden 

' büyük bir maddi ve manev; rztırap 

kalkar ve halk cıdden ferah ve refah 
duyar. 

Ahmet Emin YALMAN 

şılmış. bağlar viıcude getırilmesi ıçın 

Ziraat VeklJetince tedbirler ittihaz 

olunmuştur. 
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Kabine Değişmesi Hayli 
Dedikoduya Yol Açtı 

- thtiyar, istifasını verdi. Şu an 
dan itibaren, fillen veziri.msiniz .• 
Arkadaşlarınızla derhal işbaşına ge 
çebilirsiniz .. Yalnız, bir mesele var 
Ben; Ali Kemal Bey ile Rıza Tev 
fik Beye de kabinede birer mevki 
verilmesini münasip görüyorum. 
Bilmem, siz ne dersiniz?. 

Ferit Paşa, derhal cveap verdi: 

- Efendimiz!.. Bu cihet, bizim 
tarafımızdan da düşünüldü. Hatta 
şahsen bendeniz; Ali Kemal Beyin 
Maarif Nezaretine gelmesi tarafta
n idim. Fakat arkadaşlar buna iti
raz ettiler. Fırkamızın umumi ka
tipliği vaizfesini bihakkin üa et
mekte olan Ali Kemal Beyin bu 
işten ayrılması, fırka muamelatını 

sektedar edeceğini söylediler. Ma
amahifh, ferman buyurursunuz. 

- O halde, şimdilik Ali Kemal 

Bey kalsın. Rıza Tevfik Bey kabi

neye girsin. 

Damat Ferit Paşa, bu teklifi der
hal kabul etmişti. 

E rtesi gün (yani 4 Mart 335 
günü) intişar eden gazete

lerin vaziyeti, çok şayanı dikkattL 
Saraya, ve, (Hürriyet ve İtilaf Fır
kası) na mensup ve merbut olan ga 
zeteler, uzun ~ klaban'rklarla, (Da 

mat Ferit Paşa Kabinesi) ni alkış
larlarken; hakikate tercüman olan 
gazeteler de kısa ve soğuk bir şekil 

de, bu mühim hadiseyi ilan etmiş
lerdi. 

Gerek Osmanlı hükumetinin, ve 

gerek Türk milletinin mukadderatı 

üzerine mühim bir rol oynamıya 

namzet olan bu kablııe, şöylece te
şekkül etmişti: 

Sadrazam, Damat Ferit Paşa 

Şeyhislfun, Mustafa Sabri Efen
di 

lan ilham ile yeni fırkaya girmiş
lerdi.... Artık, bu şekilde ortaya 
çıkan bir kabinenin nasıl bir mes
lek takip edeceği hakkında hüküm 
vermek için, küçük bir dü~ünc~ ge
çirmek kafi idi. 

Vahdettin, efkarı umumiyızde 
husule gelen bu kanaati öğ 

renmekte gecikmemişti. Onun icin 
dir ki; bir glin sonra, usulen (talı 
lü) için saraya gidl.!n ve huznra ~
ren kabine erkanın.:ı bilhas.;a şu 
sözleri söylemişti· 

- Hasis ve sefil menfaat ve in
tikam hislerile iş başına gec;tiğmiz1 
aklımdan geçirmiyorum Bunu, ic
raatınız da isbat edecektir. Daima 
bitaraflığıruzı muhafaza ediniz. 

Her işte (kanun) u haklın kılmaya 
gayret gösteriniz. 

Ve .. bu kısa nutkunu da, gazete
lerle ilan ettirerek; kendi aklınca 
(efkarı umumiye) de hasıl olan zan 

ve zehapları silmek istemişti. 

Halbuki. Padi~h V ahdettinin bu 

sözleri, kendisinin ne (iki yüzlül ol

duğunu büsbütün isbata kafi gel
inişti 

(İstiklal) gazetesinin (6 - Mart 
1335) tarihli nüshası, bu (nutku hü
mayun) u, padiş8hın (adilane efka
n şahane) sine bir (misali beliğ) o
larak ilan ederken; efkitn umumi
ye, şu hükmü vermişti: 

- Evet .. Osmanlı hanedanı ara
sında, temiz ve dürüst seciye göste
ren hükümdar, çok azdır. Fakat, bu 
kadar allak, bu kadar sinsi, b1.1 ka
dar seciyesizi de, görülmemiştir. 

D amat tı'erit Paşa ile Vahdet
tin arasında kararlaştınl

mış olan gizli program, başlıca iki 
maddeden mürekkpti: 

1 - Efkan umumiyeyi bulan
dıran .. (Saray) ile (Hürriyet ve İti
laf fırkası) nı daima korku içinde 
yaşatan (lttihatçılar) ı her ne ş&-

3 - Bunların taşkınlıklarından 

husule gelen bir iki hadise. (İtilaf 
devletleri) ve <Hıristiyan unsurlar) 
aleyhinde (İttihatçıların teşvikleri) 
şeklinde gösterilerek: 

(İttihatçılann bütün ihtilal ha

zırlıkları bitmiştir. Bir iki güne ka

dar. harekete geçecekler.. Evvela 

İngiliz karargahlarına hücum ede

rek oradaki silahları elde ettikten 

sonra, İstanbulda bulunan bütün 

Hıristiyan unsurunu (katliam) ede-
:ekler.) 

Diye, İngiliz kumandanına ve si 
yasi mahfellere jurnaller yağdın
yorlradı. 

1 ngiliz askeri ve siyasi ma
hafili. artık bu mesele ile 

ciddi bir surette meşgul olmak lü
zumunu duymuşlar ve, Damat 

Ferit Paşaya sormuşlardı: 

- Pekala .. Bunun çaresi?. 

Zaten bu suali bekliyen Damat 

Ferit Paşa, derhal cevap vermişti: 

- Gayet kolay .. Gayet basit ... 1-
yi bir tertibat alındıktan sonra, 

bir anda bütün kalbur üzerine ge
len ittihatçılan bastmp toplamak .. 
Bunları derhal kuvvetli bir muha.. 
faza altına almak .. Divanı harple
re vererek kısa birer isticvaptan 
geçirildikten sonra. hepsini takım 
takım asmak .. Böylece de, bu kor
kunç ihtilal partisini felce uğrat
mak .... 

Hükümet, ve hükümdar namına 
söylenen bu sözleri, İngilizler ka
bul etmişlerdi. 

(Arkası var) 

__ I _E _K_O_N_O_M_i_j 
BORSALARDA : ........... •-_: .......... : .. ··-- DIŞ TİCARETIMİZ: 

K b. 1. l .. i GUNLUK ilF 
am ıyo s erım t PIY ASA i ransamn 

Borsa Acenteleri~ J 3 Aylık Yeni 
Piyasamıza getirilM 225 bin ı 

mi Görecek? kiloluk arpa partikitini ihracat· S Kontenı· anı 
çda.r ancak 4,02,5 kuruştan a.L. 

Borsanın Ankaraya nakli karan maktadırlar. Gelcııı arpaların biT 
üzerine Ankaraya giden borsacılar ' kısnu yerli sarfiyat içbı 4,0S,5. 
birliği murahhaslan, dün Başvekil 4,07 kuruştan satılnuştır. Çav. 
B. Celfil Bayar ve Maliye Vekili B. dar 4,S0.4,32 kuru.j fakat gev· 

Fuat Ağralı tarafından kabul edil-
mişlerdir. 

Gelen haberlere göre, murahhas
lar, hükumete bir layiha takdim ede
ceklerdir. Bu layihada, kambiyo iş

lerinin borsadan geçirilmesi ve Mer
kez Bankasında yapılmakta olan kam 
biyo muamelelerinin de Ankara bor
sasında acentalar vasıtasiyle görül- • 
mesi istenecektir. Acentalar, Anka-

şektir. 

• Dii!t Kiitahyamm Tav.;;anh 
mmtaJ<asmdan ıt"etirilen 157 ki. 
loluk bir parti kal~ al)·on kilo
su 215 kurustruı satılmıştır. 

• 
fota.nbuJ teslimi şartile 45 bbı 

kilo keten tohumu kilosu ll ku. 
nıştan ' 'e ay11i şartla Adapazar 

Fransa hükumeti, yeni yılın f1k (iç 
ayı için memleketimiz mahsullerine 
yeniden kontenjan ayırmıştır. 

Verilen mallımata göre. Fransa b~ 
den 650 kental kabuklu yumurta. 250 
kental yumurta akı, 250 kental şe

t kersiz yumurta sarısı, 50 kental mıt sır tanesi, 15.500 kental bira imaline 
l mahsus arpa. 5,000 kental mısır, 

12.000 kental mısır (muvakkat kabul 
suretiyle). 20.000 kental bakla. 750 
kental fasulye, 175 kental ceviz, 250 
kental iç ceviz alacaktır. 

Prag Panayırı Açılıyoı 
rada kesif ticaret müesseseleri olma- ': daıu getirUcın 68 bin kiloluk hl.r 
dığını ve acentalann orada ancak • parti l rilosu 11,16 kuruştan müş Mart içinde Praga'da beynelmilel 

teri bulmu.'jtur bir panayır açılacaktır. Bu nümune kambiyo işleri yaptıklan takdirde iş · 
e panayırına tüccarlarımızın da iştira-görebileceklerini ileri sürmektedir-

Banclrrma ma.h uJlerinclen döli ıd İktısat Vekaleti tarafından altı.ka-ler. 
Türk Borcu 18,SO Lira me haltMle 25 bin kiloluk bir darlara bildirilmiştir. Panayırda her 

parti nohut knosu 5,10 kunış· • türlü eşya satılacaktır: Çekoslovakya 
Dün borsamızda ehemmiyetli hiç- tan ''e TeJôrdllğ kusyemlerindetn ile Türkiye arasındaki ticari inkişa. 

bir muamele olmamıştır. Ünitürkler 
çuva1h olarak limAArmrn tf>slim fa yardım edecek olan bu pavyonda-

18,87 ,5 liradan açılmış ve 18.90 lira- 1 
44 b!n kilo ~ekiı kumştan. Ço.r. ;ı ki nümuneler yurdun en güzel tipleda kapanmıştır. Anadolu tahvilleri 

• lo rnah dökme 1ruc;;vf'lmi 1<11nc;;o tinden seçilecektir. 39,50 lira, Sıvas - Erzurum tahvöJ. 
7,10 kuru.5ta.n 11 bin kilo satıl. ; Yugoslavyanm Karan leri 93 lira ve Aslan çimentosu 9.85 rwştır. 

lirada kapanm1ştır. Merkez Bankası • Yugoslavya hükumetinin verdiği 

bir İngiliz lirasına 626 - 629 kuruş ,• Evve"kf ~in pivn~a.nı1"1t ~Pti- t bir karara göre; Belçika. Danimarka, 
fiyat koymuştur. Londra borsasında,' rilen zevtirnva. ı!larfl ... n -·,~'"- no + _ __. 

·• ~ - '" "'1 ..,. .. ,. "' Holanda. Fransa, Almanya, ısviçre bir isterlin karşılığı 148.59 frank ve , vtl rl kil 44 '1R r; y t 

4.9992 dolardır. Paris borsasında O- e Ti 
0

"'" • l .. rnr,
1

" ara.· '• ve Türkiyeden domuz ve geviş geti-
• sm<bı toptan ve pn;,rnıkvağı da 

nitürk 294 frank olarak bildirilmiş- as kunıstan miistt>ri lm1mu"tur. ren hayvanlarla. bu hayvanların et, 
tir. Gayri.mübadil bonosu 19,50 lira- boynuz .. tırnak, kıl. sakatat, barsak 

Dünkü Zahire Satışlan 

....................................... 
dır. ve bu hayvanların yattı.klan yerlerde 

Dün piyasaya 25 vagon buğday 16 
vagon arpa ile bir vagon çavdar gel
miştir. Satışlar gevşek başlamış ve 
piyasa gevşek olarak kapanmıştır. 

Ziraat Bankasının çıkardığı buğday
lar fiyatlann kararsızlığını devam 
ettirmektedir. 1 - 2 çavdarlı Pulat
lının ekstra ekstra mallan 6.07.5 -
6,10 kuruştan satılabilmiştir. Yumu
şak beyazlar 5,25 - 5,30, sertler 
5,20 - 5,26 kuruştan satılmıştır. 

Dünkü buğday satışları 170 tonu 
sert ve 120 ton yumuşak çavdarlı 

buğdaydan ibarettir. 

İHRACAT: 

Haftanın Fındık, 

Ceviz Satışları 

bulunan ot ve saman gibi maddelerin 

bu memlekete ithalini yasak etmiş
tir. Bu memleketlerden ambalaj ha- · 
!inde gelen mallann saman ve otlan 
evvela bakıl~cak ondan oonra mallar 

Son beş gün içinde piyasamızda ithal olunacaktır. Bu tedbirin sebebi 

13900 kilo iç ceviz satılmış ve kilosu 
cinslerine göre 22 - 32 kuruştan ve 
yüz kırk üç bin dö:-t yüz altmış kilo 

tombul iç fındık kilosu 34 - 36 ku

ruş arasında satılmıştır Sivri fındık-

Yugoslavyaya herhangi bir nevi has

talığın girmesine mani olmaktadır. 

ZİRAAT: 

Karacabey Harasına 
Getirilen Sığırlar 

Harbiye Nazın, (mütekait birin

ci ferik) Ahmet Abuk Paşa 

Dahiliye Nazırı, Mehmet Ali B. 

Adliye Nazın ve Şurayi Devlet 

rleisi, (Damat şehriyari) Arif Hik
met Paşa 

kilde olursa olsun, İstanbuldan u
zaklaştırmak. 

2 - Bu mühim maniayı ortadan 

kaldırdıktan sonra, (İtilaf devletle

ri) ile tamamiyle uyuşularak - her 

ne bahasına olursa olsun - (Osman

lı Saltanatı) nı yaşatmak .. 

Tırnaklar Neden Düşer? 

lardan 12740 kiloluk bir parti kilosu 
14,10 kuruştan verilmiştır. Piyasa

mıza 20 bin 900 kilo cevizle 100 bin 

900 kilo fındık getirilmiştir. Son gün 

lerde Hamburga 17948 kilo ceviz ve 

Liverpula iki bin. Hamburga 27920. 
Nevyorka 2900. Praga 1600 kilo fın
dık ihraç olunmuştur. Şehrimizde on 
beş bin kilo iç cevizle altmış bin kilo 
kabuklu ceviz mevcuttur. Piyasada 
satılmak üzere on bin kilo kabuklu 
sivri ve altmış bin kilo tombul iç fın
dık bulunmaktadır. 

Karacabey harasına damızlık ol .; 
mak üzere şehrimize Romanya yolu 

ile yirmi beş Semental ineği getiril

miştir. Ziraat Vekaleti sığır şubesi 
müdürü Zekinin reisliğinde viliyet 
ziraat ve baytar müdürlerinden mü
rekkep bir komisyon. dün bu hay • 
vanları muayene ederek kabul mua
melelerini yapmıştır. 

Nafia Nazın, Şevket Turgut Pa
şa 

Maliye Nazın, Divanı Muhas~ 
bat Reisi Tevfik Bey 

Ticare tve Ziraat Nazın, Aristidi 
Paşa 

Bahriye Nazın, Avni Paşa 

Maarü Nazırı, Rıza Tevfik Bey 

B u kabine tebeddülü, derhal 
İstanbulda mühim bir tesir 

ve dedikodu cereyanı husule getir
mişti. Ve, kuvvetle söylenen sözler 
de; şu suretle hülasa edilebilirdi: 

- Tevfik Paşa kabinesi, Padişa

hın intikam fikir ve tasavvurlarına 

filet olmadı. İstüaya mecbur kaldı. 
Padişah iktidar mevkiine, en em

niyet ettiği bir şahsiyet olan Da

mat Ferit Paşayı getirdi. O da ka

binesini, (Hürriyet ve İtilaf fırka

sı) erkanından teşkil etti. Şimdi 

memlekette müthiş bir intikam si
yaseti başhyacak ve hiç şüphesiz 
ki, memleket altüst olacak ..• 

Bu sözler, uzun uzadıya tahlile 

mühtaç değildi... Filhakika, Tevfik 
Paşanın istifası hakkında söylenen 
sözler, hakikate çok yakındı. 

Kabine erkanının siyasi meslek
lerine gelince; bunlardan ya.lııı:ı 
Damat Arif Hikmet Paşa, Şevket 
Turgut Paşa, Aristidi Paşa fırkacı 
değildi. Diğerleri kamilen, yeni 
(Hürriyet ve İtilaf fırkası) nın bi
rer temeltaşı idi. Ahmet Abuk Pa
şa ile Bahriye Nazın Avni Paşa 
bile son zamanlara kadar fırkacılık 
etmemiş birer asker oldu.klan hal
de, fırkanın yeniden canlanması ü
zerine. Padisah Vahdettinden aldık 

Damat Ferit Paşa bu iki madde

lik programın tatbikına derhal gi

ri~ekti. Fakat.. İstanbulun gizli 

köşelerinde, için için yanan bir 

volkan gibi gizli deprenmeler his
sedilmekte idi. 

(Saray), ve (Ferit Paşa hükume
ti); bu gizli deprenınelerin hangi 
tazyikten ileri geldiğiı'ı:i bir türlü 
kestiremiyorlar .. Bunu; İstanbulda 
bir ihtilal çıkarmak için (İttihatçı
lar) tarafından yapılan teşviklere 
atfediyorlar .. Onun için de bu kor
kulu unsuru, bir bomba gibi pat
latmadan çıkarıp atacak çareler dü 
şünüyor lardı. 

Nihayet, bir çare bulmuşlardı: 

İngilizleri korkutmak .. ve İttihatçı
ların aleyhine kışkırtmak ... 

Bu karan verd:kleri dakika.. 

dan itibaren faaliyete başla 
ınışlardı. 

1 - Damat Ferit Paşa Rum pat 
rikhanesinin kapı kahyasım, Balta 
Limanındaki yalısına davet ~de. 

rek, bunun vasıtasile Rum milleti
nin cahil ve idraksiz bir zümresi 
Türkler aleyhine kışkırtılıyor. 

2 - Umumi.harp içinde, İttihat
çılar tarafından M usul taraflarına 
sürgün edildikten, ve orada sıkın
tılı bir hayat · geçirdikten sonra, 
henüz İstanbula dönen (Patrik Za
ven Efendi) nin (İttihatılık düşman 
hğ) ndan istifade edilerek, tehçir· 
den dönen (müntekinı Ermeniler) 
keza, Türkler aleyhine harekete 
sevlrad:ilivaJ"_ 

Aksi gibi, tırnak düşmesi en çok 
bayanlarla çocuklara musallat o

lur. Çocukta olunca pekte ehem
miyetli sayılmıyabilir, çünkü ço
cuğun elleri zaten çok defa lekeli, 
bir çok yerlerinden kesikli ve çizik
lidir. 

Fakat bir bayan için tırnakları
nın, bir tırnağının bile düşmesi ta
hammUJ edHemiyecek birşeydir. Bir 
kere, bu zamanda hemen hemen u
mumi olan modaya uyarak tırnak
larını boyamak her kadının hakkı
dır. Parmaklarmdan yalnız birinde 
bile tırnak eksik olunca, bütün elin 
güzelliğine halel verir. Bit' kadın 
tırnaklarını boyamasa da elinin gü
zelliğini kaybetmek istemez. Elle
rin giizelliği, bütün vücut güzelliği
ni tamamladığı gibi, tırnakların da 
muntazam ve parlak olması elin gü 
zelliğini tamamlar .•• 
Tırnak düşmesinde, bundan şika

yet eden piyano çalıyorsa, herşey

den önce piyanoyu hatıra getirmek 
lazımdır. Piyano çalmakta ifrata 
gidilince, bele tuşların üzerine si
nirlice ve kuvvetle vurulursa tır
nakların hırpalanarak düşecekleri

ni tahmin etmek kolaydır ..• 
Kış mevsiminde, soğuklar daha 

yeni başladığı vakit bile -hep ha· 
yanlardan ve çocuklardan- bazıla

rmm parmakları uyuşmıya başlar. 
Uyuşukluk en ziyade parmakların 

ucunda olur, parmak uçlarının ren· 
gi morumtırak renge girer. Tırnak
lann da parlaklığı ve rengi kaçar. 
Altı karıncalanan tırnak donuk bir 
renk alır. Bu hal parmakların için
de incecik damarlardaki kanın so
ğuktan hareket edememesinden ve 
adeta don.maya başlamuından ileri 
geldiği için, parmaklann kannU. 
lanınası. uvusması devam edene ni 

ha~·et tırnak ta beslenemiyeceğin
den kırdır ve düşer. Ancak, soğuk
tan gelen bu arıza, parmaklar al
kolle biraz uvuşturulunca çabuk 
geçer. Zaten hiç kimse kışın parmak 
!arının uyuşmasını kendi haline bı
rakmıyacağınd an, soğuktan tırnak 
düştiiğü pek nadir işitilmiş şeydir. 

Bazılarında tırnak --sadece kışın 
değil, her mcvsimd~ sertleşir ve 
çabuk kmlarak düşer. O vakit deri 
hastalığmdan geliyor demektir. Me
sela, ihhiaz denilen deri hastalığı 
parmakların ucunda olunca deriyi 
sertleştirir, üzerine dokunulduğu 

vakit deri pürüzlü gibi gelir. sonra 
yavaş yavaş sotulur. Tırnakları da 
düşürür. Bunun gibi psuriazis adın 
daki deri hastalığı da elde ve par
maklarda olunca tırnakların düş
mesine sebep olur. Bunların teşhis 
ve tedavisini yaparak tırnaklann 
düşmesine mani olmak, tabiidir ki, 
deri hastalıklar ımütehassısına ait-
tir. Bu sebeplerden daha ziyade, tır-

naklar umumi bir zayıflıktan dü
şer. Saçlar gibi tırnaklar da insa
nın umumi sağlığının aynası gibi
dir. Gür ve uzun saçlar bünyenin 
kuvvetini gösterdiği gibi, kuvvetli 
parlak tırnaklar da vücudun sağ
lamlığına delalet eder. Vücut her· 
hangi bir sebepten zayıflayınca tır
naklar müteessir olur ve düşer. 

Herhangi sebepten olursa olsun 
tırnak düşmesi insanı endişeye dü
şürecek birşcy değildir. Parmakta 
bir dolamadan sonra düşen tırnak 
yerine yine geldiği gibi. başka bir 
sebepten düşen tırnak ta yerine ge. 
lir. Ancak bunun için haylice uzun 
zaman lixımdır. Gençlikte tunağın 
tekrar uzama müddeti, yaşhlarda
kinden daha kuadır. Nihayet O.ç 
dört av. 

. 

"' 

ı. 
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B o RS A 
. 
20-1-938 

PARALAR 

Alış Satış 

Frank 80,- 85,-
Dolar 123,- 126,-
Liret 99,- 106,-
Belçika Fr, 80.- 84.-
Drahmi 18.- 22,-
lsviçre Fr, 570,- 580,-
Leva :ao,- 23,-
Florin 65,- 70,-
Kron Çek 78,- 82,-
Şilin Avusturya 21,- 23.-
Mark 26.- 29,50 
Zloti 20,- 22,-
Pengo 21.- 25,-
Ley 12,- 14,-
Dınar 48,- 52,-
Kron Isveç 3il,- 32,-

Sterlin 630,- 630.-

Altın Bugün fiyat yoktur, 
Banknot Bugün fiyat yoktur, 

ÇEKLER 
Açılış Kapanış 

Paris 23.6525 23,622!> 

Nevyork 0,7941 0,7935 

Milano 15,115 15.0954 

Cenevre 4,70 4,6895 

Atina 86,9530 86,8840 

Cenevre 3,4425 3,4394 

Sof ya 63,6435 63,5930 
Amsterdam 1,4275 1,4262 
Prq 22,6425 22.6250 
Viyana 4,21 4,2066 
Madrit 13 .6834 13.6725 
Beri in l,9750 1,973? 
Varşova 4,1957 4,1925 
Buda peşte 3.9975 3.9944 
Bükrcş 106,4440 106,3593 
Belgrat 34,3275 34,30 
Vokohama 2.7334 2,7312 
Stokholm 3,0865 3,0840 
Londra 628,50 629,-
Moakova 23,1175 23,735 

..) 

Köylüye Dağıtılan Makineler 
Vilayet ziraat odası, 17 Maro tri

yör makinesini çütçilere parasız ola
rak dağıtmıya başlamıştır. Bu maki
nelerden üçü Çatalca çiftçilerine. i
kisi Beykoza. ikisi Yalovaya. ikisi Ba 
kırköyüe. ikisi Eyübe, ikisi Silivriye, 
ikisi Kartala. biri Üsküdara ve biri 
Şileye gönderilecektir. Bunlar muh
tarların mesuliyeti altında çalıştın• 
!arak kapalı yerlerde muhafaza edi
lecek ve biribirine yakın köylerden 
bir merkezde bulundurulacaktır. 

Askerıik ışıerı 

Tütün İkramiyeleri 
Bakırköy askerlık şubesinden: 

Şubemlıde kayıtlı harp malulü subay ve 
eratla şehit yetimlerinin 20 2 ci ltinun 938 
den 1-3-938 gtlnüne kadar haftanm pa 
zartesi, sıo' çarşamba, ve perşembe giiıı 

leri dokuzdan on tkiye kadar yetleriııde 

mevcut resmi senet mali\liv"t rapoT ve nü 
fus hüviyet cüzdanı ve maaş cüzdanlan 
ile brlikt • 938 yııı ikramiyesine ait kayıt 
!arını yaptırmak üzere şubeye müracaatla 
rı veya kendiıı ne yakın bir kimse ile yok 
lamasını yukarıda gösterilen zaman ...,,.r • 
"1da yaptırmıyanlar namına ikramiye ta • 
hakkuk ettirilmiyeceği ve bu yüzden meyda 
na gelen zararın kendiler .ne ait olduia 
bildirilir, 

Kolaylık-Şıklık. 
Her t•rde" enel kolo7lıfı .,.. 

,." .,.,. "'•,..k•··· .,.,." ..... 0111., 
içi• J•P'lmı9 ol•• bu a .. tOr-kO• 
lollen 9170,..k flkltfı da temi• •l• 
m•f oıu,.faP Huhıtv lftCeltlt Vl
cudUfl ıuulbOnG dGıaltlr •• •• 
••dl d ı.a,..k•ll•rd• ll•I• bt'lnMt 
tuıırM.aı: 

l'l7aU ı 7 112 11 .. d.,. llllleN .. 

htıf ,.,, ralnıa ' .. 

ISTAlllUL, hJoil• 
• ta ... ı m•1"•"' 12 No. ,., 

f6daHmııu ıtlya,..t •dl•lı .,, 
_13 No.I• tarlfeftllıt ı.tert•ta. 
1"1ratıar11111ada lıG tGlı ta•:rlltL 



10 

No. 20 

• 
işte Geldim, Gidiyorum 
Şen Olasın Ey Çorum 
K alender ruhum bunu da hoş 

gördü. Fakat ne yazık ki 
başkasının ekmeğine ket vurmu
şum. Benden önce bu işi Sıhhiye 
Başkatibi üstüne alınış. Asli vazi
fesine ilave etmiş. Şimdi ben ge
lince aile bütçesinden 20 lira eksil
miş. Adamcağızın hakkı vardı doğ

rusu. İnsanlık ve bütçe açığı sai
kasile bana ne yapsa, beni kaçır
mak için her fırsattan istüade et
se haklıydı zavallı. Ben de bü~ 

yaptıklarına bu zaviyeden bakıp 
ses çıkarmıyordum. Kalemde bana 
öyle bir yazı masası konmuştu ki 
Yenicamideki eski arzuhalcilerin 
mum sandığı belltl de benimkinden 
daha aynalı imistir! 

Hastane bahçıvanının evine 

pansiyoner oldum. Sıhhiye defter
lerini, komisyon mukarreratı dos
yalarını tanzim ve ıslaha başla

dım. Fakat demin dediğim gibi baş
katibin bütçesini sarsmıya sebep o
luşum vicdani rahatımı bozuyor
du. Nihayet karan verdim: Kaça
caktım! 

İşte geldim gidiyomm 
Şen olasın Çorum şehri 
Ba~kitibin yardımcısı 

Sen olasın Çorum şehri 

Çorumu şefkatli belediyesi baı

na bir mektup verdi. Bu mektupta 
Samsundan İstanbula kadar sevkim 
Samsun belediyesinden rica edili
yordu. Çorumdan Samsuna kadar 
da rahatça gönderilecektim. 

O, ne acı ayrılıştı. Kalben kızgın 
üzgün, isyankar bir haleti ruhiye 
içindeydim. Param da çok azdı. Eş 
dost beş on kuruş yardım etmiş
lerdi. Bir hissi kablelvuktıa kap1l
mıştım, Samsunda çok acı günler 
geçireceğimi sanıYbrdum. 

"C• n ucuz b!f ôtt!le indim. Er
-ı:. tesi günü ilk iş, belediyeye 

müracaat. Mektubu verdim. Vesi
kalarıını göstererek vaziyeti izah 
ettim. Burada akla, mantığa hiç u
yan olınıyan komik bir sual karşı
sında kaldım: 

- Sizi burada bir tanıyan var 
mı?!! 

Şaşaladım. İşte bu aklıma gelme
mişti. Getirmiye de lüzum yoktu: 
Fotoğraflı nüfus kağıdını; diploma 
mm sureti; Çorum Belediyesinin 
mektubu; Vekaletin bana gönderdi 
ği cevap; Vekaletten gönderilen fo
toğraflı hal tercümem .. Hepsi elim
de, hepsini serip açtım. Bunlardan 
başka beni tanıyan var mı yok 
mu?! İşte bunu kafam alınadı. 

Mutlaka bir tanıyan bulup bu ko
mik sualin karşılığını vermeliydim. 
Çarnaçar (peki efendim) dedim. İ
şitmiştim ki Üsküdar idadisinden 
arkadaşım Ali Nizami buradadır. 
Paçaları sıvadım, Ali Nizamiyi ara 
rnıya çıktım. Param otel ücretine 
yetişecek mi yetişmiyecek mi? Ya 
Ali Nizamiyi bulamazsam! İhraç is
kelesi civarında bir deponun eş'iği
ne oturdum, inceden inceye hasbü
hale başladım. Yanıma uzun boylu 

lehçesinden evladı Araptan olduğu 
anlaşılan bir zat geldi. Melalim mu 
bitime ne rütbe taşmış ki bu zatı 
derdimi anlamıya koşturmuş. Va-

ziyetimi anlamak o kadar zor bir 
iş değil ki, şıp diye anladı. Temiz 
vicdanlı, parası kıt.. Fakat gönlü 
çok zengin olan bu (komisyoncu 
Hacı) beni aldı, yattığım otele gö
türdü. O geceki otel paramı ödedi, 
yemek yedirdi. Temiz bir kahveye 
götürdü ve arkadaşım Ali Nizami
nin adresini bulup verdi. Ali Niza
miyi gidip buldum. Vicdanından 

umduğum ~ekilde halimle derhal a 
lakadar oldu. Hemen Belediye mer 
kez bürosu şefine mektup verece

ğini ve beni tanıdığını bildireceği
ni söyledi. Lüzumu kadar harç
lık ta verdi. Mektubu götürüp ver
dim. 

- Pekala, dedi. Şimdi size beda
va bilet verilmesi için vapurlar L 
daresine mektup vereceğiz. Acen
teye götürürsünüz. 

Sevindim ... Fakat ben her zaman 

böyle çabuk sevinmek budalalığın
dan kurtulamam. Sevinecek bir iş 
yokmuş meğer. Mektubu aldım. 
Eteklerim ıslık çalarak acenteye 
geldim. 

- Çok güzel, Bay? Sizi sıraya ko 
yacağız, nöbetiniz gelince vapura 
binersiniz. 

- Nöbetim gelince mi? 

H ani salaklaşmış, beklemedi
ği bir cevap alarak öküz

leşmiş suratlar olur, onların ne iş
mizazında bir mana vardır, ne o 
an için adama benzer yerleri.. Ben 
bu hale donmüştüm. Kekeledim: 

- Nasıl sıra Beyefendi? 
- Efendim hocam! biz her vapu-

ra yalnız iki bedavacı bindirebili
riz. Zatı alinizin de ... 

Daha fazla dinliyemediro. Yarab 
bil Bu ne şe~l maslahat ne hik
meti kertenkele ?Vapura \ki fıkera. 

yerine uç fıkara .bıncrse teknesi mi 
delinir?. Yoksa ağırlığı vapurun is
tiap hacmini mi kabartır?. 

Ertesi günü otelden Alinin k~ 
vesine göç ettim. Ali Şebinkarahi
sarlıdır ve Ulucami yanında bir 
kahve işletir. Çok adam ruhlu bir 

insandır. Bu göçe met:burdum. 
Çünkü sıramın ne gün geleceğini, 
Samsun sokaklarında sefaletimi ne 
kadar endazeleyeceğiroi bilmiyor
dum. ,, 

O gece Şebinkarahisarlı, yiğit 

ruhlu Alinin kahvesinde yatacak
tını. Öğle üzeri Ali, karşıki ahçı
dan iki günlük aça bile yetişecek 
kadar bol bir yemek ısıııarladı. Oh! 
dedim doydum. Kahvem höpür hö-
pur, sigaram püfür püfür! Yarabbi! 
Dünyada bilinen ilimlerin hiç bi
rinden nasibi olmıyan bu Şebinka
rahisar evladı bu adamlık fazileti
ni göstermeyi hangi üstattan öğ
renmişti? 

Arkası var) 

~tanbuf 4 üncü icra dairesinden: 

Mahcuz olup paraya çevrilmesine ka 

rar verilen yazıhane eşyası 31-1-
938 pazartesi gil.nü saat 10 dan iti -

haren Galatada Doğruyolda Adalet 

hanında satılacağından isteklilerin 

mahallinde hazır bulunacak memuru 

na müracaatları ilan olunur. ( 4114) 

RESiMLi ZABITA 
t~SIN i T ESPiT EDEUM. 

VE BıQ.İNI DE. KAÇIQ."'4'\~ 
YALIM 

(Hikayeden Mabaat)' 

Napoleon'un 
Gölgesi 

(Başı 6 ıncıda) 
Rennenkampf, bana doğru döne

rek ve ellerini açarak: 
- Harikulade, harikulade dedi. 

Size nasıl teşekkür edeceğimi bile
miyorum ... Bravo, bravo Bay Kay
makam ... Bu hizmetinizi asla unut
mıyacağım .. Elimizde böyle bir ih
tiyar oldukça bize karada ölüm 
yok .. Öyle değil mi?_ 

B u s:rada, bakı§larmdan kur 

nazlık ve hilekarlık akan ka 
ra kuru, keçi sakallı bir mektep 
muallimi generalin yanına yaklaş
tı: 

- General Hazretleri, dedi, bir 
muallim olmam sıfatile bu tarihi 
vaka, bu nadir hadise beni fevka
lade alakadar etti. Benim bir sual 
sormaklığınıa müsaade eder misi-

. ? 
n.ı.z .• 

General büyük bir alicenaplıkla: 
- Rica ederim, rica ederim, de

di. Sorunuz!. 

Muallim ihtiyarın yanına gele
rek kulağına haykırdı: 

- Dede, Napolyonun nasıl bira
dam olduğunu bana anlatabilir mi-

• ? 
sın .. 

İhtiyar sorulanı anlamadı: 
- Ne diyor, dedi?. 
General ihtiyarın yardımına koş 

tu, askerce bir sesle suali izah et

ti: 

TAN 

\Ve nn Büır 
CILD 

Açık me
sameler 
ve siyah 

benler 

Beyaz ve 
yumuşak 

Ebediyen kaybolmuştur( 
Çirkin siyah benler, sivilceler, cil

din sert tabakaları, renksiz ve sol
muş bir ten... Bütün bunlar açık 

mesamattan ileri gelir. Bu mesame= 
leri kapatan gayrisaf yağlı maddele
rin ne su ne de sabun ile izalesi ka
bil değildir. Her açık mesame, cil
din taharrüşüne sebep olur. Beyaz 
rengindeki (Yağsız) yeni Tokalon 
kremi hemen mesamata nüfuz ıle 

cilt guddelerinin taharrüşünü ani

yen teskin eder. Mesamatm derin
liklerindeki gayrisaf maddeleri ve 

- Dede, sana Napolyonun yüz
çe, vücutçe nasıl bir adam olduğu 

siyah benleri hal ederek harice tard 
ve açık mesameleri tabii hadlerine 

irca eder. Esmer ve sert bir cildi oe
yazlatıp yumuşatır. En kuru bir cildi 
kuvvetlendirir ve tazeleştirir. Alnın 

yorgunluk çizgileri ve burnun pal'
lak ve yağlı manzarası tamamen za
il olur. Beyaz rengindeki bu yeni ·ro
kalon kremi terkibinde taze krema 
ve tasfiye edilmiş zeytinyağı gibi mu 
kavvt, besleyici ve beyazlatıcı mad
deler mevcut olduğundan 3 gün zar
fında cilde yeni bir güzellik verir, 
ve beyazlatıp yumuşatır. Bu kremi 
her sabah kullanınız. 

nu soruyorlar!. Yani Napolyon u
zun boylu mu idi?. Kısa boylu mu 
idi?. Şişman mıydı?. Zayıf mıydı?. 
Hasılı kelam nasıl bir adamdı?. 

1 şte bu esnada hepimizi hay
rete düşüren tuhaf bir va

ka oldu. İhtiyar bir an için canlan
dı. Hatta biraz doğruldu. Öksürdü. 
Gayet berrak bir sesle: 

- Napolyon nasıl mıydı?. dedi. 
Şu Napolyon?. İşte o böyle idi : 
Boyu, nah şu önümüzde duran ka
vak ağacı kadar vardı. Sırtı nah şu 

kapı kadar genişti... Dizlerine kadar 
inen sakalı bir orman gibi sıktı .. Bu 
sakal dehşetli korkunçtu.. Elinde 
de kocaman bir balta vardı. 'Bu 

baltayı sallar sallamaz yüzlerce 

insanın kellesini birden uçuruyor
du. tşte o böyle bir adamdı.. Bir 
kelime ile o halis bir Ampirator 
idi. 

Bu sözlerin, ihtiyan dinliyenler 

üzerinde nasıl bir tes.ir yaptığını 
anlatmak cidden güçtür. Rennen
ka.mpf gürler gibi bir sesle: 

- Bu düpedüz edepsizliktir, di
ye bağırdı. 

Generalin bağırmasından orada
kilerin hepsi titredi. Kaymakam i
se kc:>rkudan sallandı ve sapsarı ke
sildi. 

General, daha uzun müddet ba
ğırdı. çağırdı, küfretti.. En niha
yet, öfkesi biraz sükunet bulunca: 

- Ne yapalım, dedi. üzerinde 

biraz daha uğraşmak lazım. Önü
müzde daha epey vakit var. İşi, ih
tiyarsız geçiştirmek imkanı yok 
ki.... Siz Kaymakam Efendi, ihtiya 
nn antrenemanlarma devam eder 

siniz!. Onun vereceği cevaplardan 
siz mesulsünüz!. 

General uzun mü~det yıldırım 
bakışlarla kaymakamı süzdü. Al
nındaki terleri mendiliyle sildik
ten sonra bana dönerek: 

- Şu Petresburgdaki Baylar, Ro 
manofların oturduğu evin üçyüzün 
cü yıldönümünü kutlularlarken, o 
devirde yaşamış insanları aramıya 

ROM ANI: 16 

NOT - Yüzünüzde buruşukluklar 
varsa, yüz adeleleriniz zaytflamış 

ise, cildinizi Biocel ile beslemeniz 
ıtazımdı:İ-. Cildinizdeki Biocel'in ayni 
ol- bu kıynultli oavher, 9iındi .gene 
hayvanların cild hüceyrelerinden is
tihsale muvaffakıyet hasıl olmuştur. 
Pembe rengindeki Tokalon kremi ter 
kibinde tam cildinizin genç ve taze 
k"a.lması için matlup nispet dairesin
de kanştırılmt§ olarak Biocel cevhe
ri vardır. Akşamları yatmazdan ev
vel tatbik ediniz. 

Kütahya Icra Memurluğundan: An 

karada Sa.fa otelinde mukim iken ika 

metgahı meçhul olan Kütahyalı mo 

zayıkçı ve mermer ustası Abdullah 

De.ranya tarafına 

Kütahyada Şehrekilstü mahallesin 
den Omer eşi Bchiyeye iki krta se 
net mucibince 2000 iki bin lira bor 

cunuzdan dolayı ikametgahınıza gön 
derilen ödeme emirleri Ankara ve Si 
vas ve Zafranbolu ve Istanbul mü 
başirleri tarafından ikametgahınızın 

meçhul olmasından dolayı bilatebliğ 
iade edildiğinden bu kere ilanen teb 
liğat ifasına karar verilmiştir. Tari 
hi il8.nda.n itibaren yirmi, gün zarfm 
da işbu borca karşı bir itirazınız var 
sa bildirilmesi aksi takdirde rnuame 
latr icraiyenin kaffesi gıyabınızda 
yaprlacağmı tebliğ makamına kalın 

olmak üzere ilan olunur. 

ve bulmıya kalkarlarsa ben yoğum, 
azizim .. Abdi aciz bu işi üzrime al
madansa istüamı vermeyi tercih e
derim. 

Turk Parasını Koruma 

Kararnamesi 
[TUrk para.c;mıın kıymetini koroma 

hakkındaki 12 sayılı karama.menin 
neşrine devam ediyoruz:] 

btı cihet kambiyo murakabe mercnerlnce 
na:.:arı · dikkate alınır ve keyfiyet Ci.i.ınlwri 

yet Merkez Ban.kasma tebliğ olunur: 
Madde 51 - Cümhuryet Merkez BankaS1 

Maliye Vekaleti ile bilitilaf Tur.kiye ıle 
tarı başka hiçbir iş yapamazlar Kendi nam münasebetleri olan ecnebi devletlerin sa.
ve hesaplarına kambiyo ve nukut ve e!i- ı lfilıiyettar ihraç bankaları veya diğer mali 
ham ve tahvilat alıp satamaz ve aldırıp müesseselerile iki memleket arasındaki te
sattıramazlar, Bunfar muamelelerini gün~ diye muamelatını kliring usulü ile tanzim 
gününe defterlerine kaydetmiye' ve ayru edecek itilafları icra Vekilleri Heyetinin 
günde bir cetvelle beraber mahallin kam- tasdikine arzeylemek üzere aktetmiye ıne
biyo murakabe merciine bildirmiye mec -
burdurlar 

Madde 47 - Borsa acentalan acentalık-

Madde 48 - Kambiyo ve nukut ve es
ham ve tahvilat almıya ve satmıya mezun 
bankalar aldıkları ve sattıkları dövizlerın 

ve esham ve tahvilatın nev'i ve miktarı ile 
tarihini ve alış verişin icra edıldiği saati ve 
fiatmı ve müşterinin isim ve hüviyetini ve 
imzasmı gösterir dipkoçanh bir vesika ver 
miye ve bu muamelelerini ayııen mahallin 
kambiyo murakabe merciince musaddak hır 
deftere kaydetıniye ve bu deı:terlere bir 
gün zarfında yazilı olan muameleleri er
tesi günü öğleye kadar bir borjro ile mu· 
rakabe mercilerine bildirmiye mecburdur
lar: 

Madde 49 - Bu kararnamedt yazıh ah
kama muhalif harekette bulunanlara 1567 
numaralı kanun mucibince hükmolunacak 
para cezalarınm. tahsilinde yarısı~a kadarı 
muhbirine verilir 

Yine mezk:Ur kanun mucibince .hükmolu· 
nacak para cezalan mahkemelerce tecilcı 
tabi tutulduğu ve fakat kaçırılırken tutu
lan para ve esham ve tahvilatın müsadere
sıne, irad kaydedilmesine mahkemelerce l;a 
rar verildiği taktirde miısaderesine karar 
verilen para ve esham ve tadvilat kymetlıe 
cinden, azami nrsfma kadar olan kısmını 
ikramiye olarak muhbirlerine vermiye Ma 
liye Vekili mezundur 

Madde 50 - Türkiye ile kliring muka 
veleııi akdetmiş memleketlerden vadeli ve
ya ankonsinyasyon gelen mallar için İl halat 
tacirleri tarafından Cümhuriyet Merkez 
Bankasma verilen taahhütnamelere ademi 
riayet bu kararname hükümlerine muhalif 
hareketlerdendir: 

Muayyen vadesinde hükmü infaz edilme 
niğinden dolayı takibata tevessül olunmak 
üzere Türkiye Cümhuriyet Merkez Banka 
sinca kambiyo mürakabe mercilerine tevdi 
edilen taahhütnamelerin hükmüniin temin 
ve infazı için paranın Türkiye Ciimhuriyet 
Merkez Bankasına yatırılması lüzumu kam 
biyo murakabe mercileri tarafından taah
hütname sahibine tebliğ olunur: 

Bu tebliğ tarihinden on beş gün geçtik
ten sonra paranın Cümhuriyet Merl:ez 
Bankasına yatırılması halinde taahh:itna ne 
sahibi hakkmda kanuni takibata tevessül 
olunmak üzere keyfiyet Cümhuriyet Miid
deiumumiliğine bildirilir: 

Ancak taahhütname müddetinin uzatılma 
sı veya ta!Csft miktb'ınm azaltılması alacak 
11 flnnonın l:l\hMri ınuva[akatına istinaden 

borçlu tarafından talep edildiği taktirde 

zndur: 
Yukarrki fıkra mucibince bir memleketlo 

kliring itilifı yapıldığı takdirde itilafnaın• 
hükümlerinin tespıt ettiği tediyat tilaf.ııa.. 
menin bu hükümlerine gore yapılır: 

Madde 52 - Bu kararnamede yazılı ol
mıyan ve hakiki ve meşru sebeplere müs 
tenit olduğuna kanaat getirilen alıvalde dö 
viz talepleri., 50 (Elli) liraya kadar, kaınbi 
yo mrakabe mercilerince Goğrudan doiru
ya temin edılir: 

Bu miktar fevkindeki talerler yalnı:z 

merkezce tetkik ve intaç edilir: Bunlardan 
pre.ıısibe taallflk edenler Maliye Vekilinin 
tensip ve tasvibine arzolunr: 

Madde 53 - Kitap. gazete, mecmua ve 
müteferrik bazı alat ve edevat ve ümurü 
hayriyeye müteallik taahhildat, mualecat 

vesaire gibi gönderenin hal ve vazyetine 
göre ve mecmu bedeli ayda 25 (Yirmi 
beş) Türk lirasım tecavüz etmiyen ve ha· 
kiki bir ihtiyaçtan tevellüt ettiğme kanaat 
edilen müteferrik kambiyo talepleri kam
biyo mrakabe mercilerinin vizesine lüzum 
olmadan yalnız Cümhüriyet Merkez Ban
kası ve §Ubelerince kabül ve temin olunur: 

Bu gibi talepler dolayısile çek verilme
yip havalename yapılır: 

Ciimhuriyet Merkez Bankası tarafından 
verilen bu havalenamelerin ayhk bir icmali 
her ay sonunda Maliye Kambiyo Müdurlü 
ğüne tevdi edilir: 

Gazete, kitap, mecmua, abone bedelleri 
kliringle tediye mümkün olmıyan ahvaldcı · 
kambiyo mtirakabe mercilerinin müsaadesi 

le · serbest dövızle ödenir: 
0

Madde 54 - İşbu kararname mucibince 
verilecek beyannamelerin hakikate tevafuk 
etmemesi dahi kararname hükiımlerine ay 
kırı hareketten mahduttur: 

Madde s\ - Bu kararname Türk parası 
kıymetni koruma hakkındaki 1, numaralı 
kararname ile merbutu ihtiyaç listesi ve 
bunlarm müzeyyelat ve tadilatı yerine ka-
imdir: 

Madde 56 - Cümhuriyet Merkez Banka 
smm kanun ve nizamnamelerle verilmiı o
lan salahiyetleri dahilinde yaptığı muamele 
ler bu kararname hükümlerinden müstes
nadrr: 

Madde 57 - Bu kararname neşri tarihin 
den müteberdir: 

Madde 58 - Bu k_..namcnin i t ma 

. . \ 

A s -p 1 R 1 N İntfesirinden"'1'emin olmaf{_1cfft) ,. 
markasına dikkat..,edirlli:..!'J 
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H:stahk, ölüm ve pislik getiren f 2re.er 

i ı e OldOrOnOz 
Macun ve buğday teklinde olup büyük ve küçük her nevi fa

releri, sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 
Buğday nev 'lerini serpmelidir. Macun olanların yağlı bir ek

meğe ve her hangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerle
re kovmahdrr. Kutusu 10. büyük 25, ikisi bir arada 30 kurustur. 
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BAŞ • DIŞ • NEZLE • 

GRiP ve bütün ağ· 

rlları d~rhal gesirir. 

. . ·· .·~·ı .... ,, .... • 

Eczanelerden 1 - 12 lik ambalajlarını ısrar'a arayınız. 

En çok dayaner ve daha fa· 
zla •tık verir. Dünyanın en 
lyllerl olan EVEAEADY pil· 
lerlnl lararla lateylnlz. 


