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1 9 3 8 5 BASMUHARRIRI: AHMET EMiN YALMAN 

Çocuk Ansiklopedisi 
Bu iki büyük ciltlik eser her evde bulunması la

zım bir kütüphanedir. Çocuğunuzu bundan mah

rum bırakmayınız. Tam eserin fiyatı 7 liradIT. 

Ekmek Meselesi Hatay Davamız Cenevrede 
Dunun 
Tasfiye 
Yolları 

Konsey Bugün T oplamyor 
o • 

lngilte:re ile Fran~a 

İstanbulun Ekmekleri 
Gluten Nisbeti itibarile 

Fakir ve Pahalıdır 

-0--

j\hmet Emin YALMAN Milletler Cemiyeti için 
Beraber Hareket Edecek 

Bugünkü 
Zararına 

Narh Usulünün, Halkın 
Olduğu Anlaşılıyor 

Geçen!erde İstanbul ~~
rüğünü ziyaret etmifbm. 

Hiç beklemediğim ve ummadı
inn bir değitiklik ve iyilik gör· 
düın. Bunun tesiri altında bir ya 

ıı Yazdım Sonunda dedim ki: K y d. H • • N ı· t• ak Edecek Fakat 
"Mazinin :unumi hayatta hınk- onseye e ı arıcıye azırı Ş ır ' 
bğı uauı, itiya~ ve ~~hniy~ mira.a H · · V kilimiz de Hatay Davamız için Hazırdır 
lan .nasıl tasfıye gorme~ı ? .• Bu 1 arICiye e 
&ua.lın cevabını b~ka bir maka- Cenevre, 25 (A.A.) _Milletler Ce _ r= . ..., 
leye mevzu yapacağım.,~ miyeti konseyi yüzUncil içtima dev... J l lfF~!!!!!!!!!!!!!!!!i!i~!!!!!!~~~~~!i!!!!!ii 

Sualime ceva.p bulmak ıçin uzun resinin ilk celsesini, yarın Iran Ha- Af f •• k 
1lta.dtya. araştırmalara girişmiye fü. riciye müsteşarı Mustafa Adle'nin a ur 
ZUnı kalmadı. Evvelki ~ Yalovada riyasetinde aktedecektir. ' 

llaşvekil Cel8.J Bayan dinlerken, bu B ilk celsenin büyük bir kıS!D.I s b k H.d. 1 
aradığım cevap gözüm önünde apa.. mu~t olduğu üzere, hususi mahi • a 1 1 iV e 
çık a~dmlandı. .. . . .. yette olacaktır. 
Ce~ ~~ hu~etiniıı b~ Bu içtima devresinde konsey ma-

)'~pbgı ış, boyle bU' suale c.evap dü· trafmda yedi harici)'~ nazırı • 
§Ünmek değildir. Ata.türkün. inkrll· sası ee alacağı tebarüz ettirilmek -
bnı ta başında açık b!r surette çizdiği ~· r 

Görüştüler Jstanbul lınnlarından birinde bir pişirme ameliyesi 

hYeleri tahakkuk ettirmek için a.. · 
0 

b L"t · f Beck, dnn adım bilgili erimli Eden, el os, ı vıno , 
bir ka.f ' yer yer ve v Spaak, Micesko, Munters. Bir ~~ki~~n 

a ile çalışmaktır. cisi de Türkiye Hariciye Vekih Ruş 
tü Aras Hatay hakkındaki müzake 
releri y~kından takip etmek üzere yi 
ne Cenevrede bulunacaktır. 

Yalova, 25 (A.A.)- Sabık Hi- Hüki'tmet. ucuzluk mücadelesini. 
div Abbas Hilmi Paşa bugün sa· ana mesele olarak ele almış bulunu 
at 16 da Yalovaya gelerek Cüm yor. İlk hamlede İstanbulda et fiyat-

, hurbaşkanı Atatiirk tarafından l larının kiloda on kuruş ucuzlamas1-

ı, kabul edilmistir. Atatürk, Ah- na kati karar verildi. Şimdi de ek
bas Hilmi Paşayı bir saat kadar 

1 

mek ve süt üzerinde ucuzluk ve te-

l 
nezdlerinde alıkoymuşlardır. mizlik çalışmaları yapılıyor. 

~-..,.-ıı!ıi.!!2!!=!!!..-~~~-~-~~!!i~~~~öliiii!ii~ Başvekilimiz B. Celfil Bayar, Ya-

lovada topladığı gazetecilere, İstan.; 
bulda ekmek meselesinin, ucuzlu~ 

temizlik ve halk gıdası ba.kl.mların
dan rasyonel bir şekilde halledilece
ğini müjdeledi. 

Biz, bu münasebetle, esaslı tetkik· 
ler yaptık ve İstanbulun ekmek me

(ArkMı 8 '..nc•de) 
Son on beş sene içinde memle

kette mucize derecesinde de
~s·klikler oldu. Her gün i~inde yaşa. 
dığımız için biz bunun farkında ola· 
llııyol"Uz. Hatavda bir Ermeninin sar 
fettiği bir sCSz. kUla.ılrina geldi :ki. bi
'2İ_ın ıyice .ôıoom a·~t.n:ıız bı• fsı~i.., lii,. 
§ll?lşek ~bi a:vdm1atryor. 

Memleketimizde yaşnra.ıı · ve oku. 
Yarı 'Rata.vlrlardan bin kadar kardeş, 
istiklale kavusan yurtlarmm secimi· 
tıe kanamak üzere Anta.kvıaya dön
?nUslerdir. Mütarekede Türkiyeden 
aYrrlan ve o zamandanberl inkılap 
hak'kmda ancak havai meyal b:r şey 
lel' duyan, fakat mlnaımtt ö1Qemiyen 
'rasnak~ bir Ermeni. Türkiyenin in. 
kı1ap dolu muhitlerinde seneler ~e
~l'tniş olan bu kardeşlP.tin kendine 
&iivenir yol4aki azi~. ~ciütsüz 
hareketler'ni, otunıı:ılarmı. kalktsla
~ı. medenf terbivelerinin türlU tilr. 
lti eserlerinJ Ş?"örünce hükmünü ver· 
!niş: "Türkiyedeki fnkrlap me~er ya
ll'ıan şeymiş. Bu ıınamlar istedikleri. 
tti Yapıyorlar. Hatay işi Türkler'n 
lehinde halledilmi§tir. Çırpmma.k bey 
hudedir ... 

Konseyin bu içtima devresinin ol· 
dukça klsa süreceği zannolunmak • 
tadır. Cumartesiye kapanması muhte 
mefdif. Pazartesiden itibaren de ~ 
rım:, MLTıeuec et:mıyetı pa:Kfinın 

tensiki meselesini tetkike memur 28 
ler komitesi geçecektir. 

Bu içtima devresinin arifesinde 
bütün gözler Parise çevrilmiştir. 
Çünkü orada. Fransız - İngiliz ko

(Arkası 8 incide) 

___ ........ .,"Gümrük için 
Yeni Bir Tarife 
Hazırlanıyor lslahat taleplerini ileri mrme .. 

mesi kendisinden istenilen I v:ç· 
re Cümhurreiıi B. Motta 

Balkan Anlaşması 
Konsey Şubat .. ın On Yedisinde 

Ankarada içtima Edecek 

'l'ürklüğiln en büyük meziyeti.' el· 
de edilen büyük neticelere rağmen 
gözlerinin kame.şmaması ve kendi 
eksikler' ni, yan hşta.rmı, iyileştirilmi
:Ve ihtiyaç gösteren işlerini berrak 
bir gözle görebilmesidir. Asırlarca 
t>Uren bir hayatın ictimai mirası her 
kö~den ve her sahadan elbette bir 
g\inde kalkamaz. 

Mazin"n kalmtrhırmT tf'mizl~nıe~ 
. için iki yol tasavvur edile~ı. 
lır : Birisi dedikodusu çok. verimi az 
:Yoldur. Bu da eskiyi uzun uzadıya a· 
ra_qtJrm.ak. düzeltmeğe uğraşmak. 
esk· ~ Şartlardan tabii surette dog.an 
:Volsıl?.luklarin b;rer birer tetkiki ve 
~sfiyesj gibi bir gid:şe kendim.izi 

Ptrrrnaktır. 
lkincis de şudur: Yolsuzlukla ka.r 

Şrl!U$ınca. kanunlarımız dairesinde İ· 
~abrnı yapmakla beraber fenalığı her 
b~rafta m;kroskopla aramak. bilakis 

'l"takrrn n•.:>ksanJan ve yo'suzluklan 
eski haJ . d' k ve şartların neticelen ıye 
.ıı.r-srl·yarıık havatrm1zın her ı:ıube

sınde .. 
mu!-lnet ve ameli ihtivaclara uy 

~n usıılJer·n ve oro1?T1n~ılarm ica· 
d tnı Yanmak. hilgili. ahliiklT bir av-

rıhk V? • ' k 
h.. venrn1i h·r ~al1RJ'l'11! kıırrn::ı 
nvı!'c d ö .. -e ı> vnlsıı7.lnk inıkanJarmm 
nıı ..... k .. , ı· 1 { nıo.,,, "'e"mektir 
~Uk ~ ~ . 

~ol . rımetin fi1en tutmuş oldu -
ll'lek ışte. bu yoldur. thtiyaçl~rr 
\>e ve ıcabını yapmak için b:lgi 

tecrübe . 
mız yeti~miyorsa., 

Sabık Hidivle Bir Mülakat 
. . , 

Abbas Hilmi .PclŞa Bir 
Muharririmize Dedi ki: 
Büyük Şef Atatürkün Yüksek 
R~hberliğile llerliyen Türkiy~ 
.Bugün Yakın Şarkın Hocasıdır 

Yalovada Büyük Şefimiz Atatürk 
tarafından kabul buyurulan sabık 
Mısır Hid. vi Abbas Hilmi Paşa, dün 
Heybeliada vapurile Yalovadan ls • 
tanbula gelmiştir. Bir muharrırimiz. 
sabık Hidiv Abbas Hilmi Paşa ile 
görüşmüştür. Muharririmiz mülaka· 
tını şöyle nakletmekted r: 

Uç sene evvel lstanbula geldiği za 
man kendisile görüşmüştüm. Beni 
l ·+ırb· akta güçllik çekmedi ve mü
lakat ricamı nezaketle kabul etti. Fa 
kat, sabık Hidiv, daha önce davra. 
narak bana birc:ok sualler sordu. ver 
diğim cevaplan dikkatle dinledi. Sı· 

ra. artık. ben gazeteciye gelm'şti. 
Kendisine suaUerimi sıraladım ve 

sabık Hidiv, cevaplarına şöyle baş
ladı: 

"- Birkaç gündenberi çok sevdi
ğim memlekPtimo"' hulunuvorum. Ya 
!ovaya da giderek.Büyük Şefimiz Ata 
türke tazimatımı sundum. Beni ka
bul ett ler ve çok değerli iltifatlarda 
bulundular. , tatl:.rk tarafından ka
bul edildiğ'im ve kendilerini GQk ne· 
şeli bulduğum için !'l'.>nsuz bir baht'· 
yarlık ve çok canlı bir sevinç hisse
dıyorum . ., 

Snbrk Hidiv, muhtel'! sebepler yü 
zünden üç senedenberj buraya gele
mediğini anlattıktan sonra şöyle de. 
vam etti (Arkası 8 incide) 

--o---
lnhisar Maddeleri 

ihracatı da Artacak 

Gürmrük ve inhisarlar Vekili 
B. Rana TARHAN 

Ankara 25 (TAN muhabirinden)
Haber aldığıma göre, Gümrük ve 
İnhisarlar Vekaleti çok verimli ola
cak bir çalışma programile faaliye
tine devam ediyor. İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü bu yıl içinde. yepyeni bir 

(Arkası 8 incide) 

937 ihracatımız 
20 Milyon Fazla 

Ankara 25 (TAN muhabirinden)
Balkan Antantına dahil devletlerin 
Hariciye Vekilleri yakında hükümet 
merkezimizde bir toplantı yapacak· 
lardır. Toplantı tarihi halen Cenevre 
de bulunmakta olan Hariciye Vekili 
tarafından tesbit edilecektir. 

Bu itibarla dünya hadiseleri, Bal-
kan devletlerinin takip ettiği müşte
rek v~ sulhçu siyaset noktasından 
tetkik edilecektir. Öğrenildiğine gö
re müzakerelerin cereyan ettiği gün-

lerde Cümhurreisimiz · Atatürkle 
Başvekil Celal Bayar da buraya gel· 
miş olacaklardır. 

Toplantı tarihi 
Öğrendiğimize göre, Balkan Antan 

tı konseyinin Ankara toplantısı şuba
tın 17 inci günü başlıyacaktır. Bü
tün Balkan devletleri Hariciye Na• 
zırları bu toplantıda bulunacaklar
dır. Yugoslavya Başvekili ve Harici
ye Nazın Bay Stoyadinoviç te bu mü 

I 
nasebetle Ankaraya gelecektir. 

Japon istilasına Karşı 
Yeni Aksül3meller 

Çin Kuvvetleri Şiddetli Taarruzlarla 
Japon Mukavemetini Kırıyorlar 
Çinlilerin Bir Hava Hücumunda Japon Nakliye 
Kayıkları Batırıldı, 300 Japon Neferi Telef Oldu 

Londra, 25 (Radyo) - Uzak Şark
taki Japon istila harbi, Japonya a
leyhine yeni aksülameller uyandır
mıya başlamış bulunuyor. Amerika 
Cümhurreisi B. Roosevelt, Amerika 
Kızılhaç cemiyetine gönderdiği bir 
mektupta, "Milyonlarca sivil Çinli
nin feci vaziyetinin bir miktar iyileş 
tirilmesine medar olmak üzere,. hiç 
olmazsa bir milyon dolar doplanması 
için Amerika halkının hamiyetine 
müracaat etmiştir. 

Ankara, 25 (A.A.) - lstatistik 
Umum müdürlüğü 1937 senesı ha • 
rici ticaret istatistiklerini tamamla- I 
mıştır. Alınan neticelere nazaran · 

Diğer taraftan İsvecte de Çin harp 
felaketzedeleri için Stokholmde mil 

li bir iane tertip edilmektedir. Ter
tip edenler arasında Kutup kaşifle
rinden Svenhedin de bulunmakta
dır. 1937 senesinde ithalat kıymeti 114 ı · """'~~""':""" 

ve ihracat kıymeti 137 milyon lira· 
ya baliğ ol.muştur. Bu miktarlar 936 
senesine nazaran ıthaJatta 21 mil -
yon ve ihracatta 20 milyon lira ar
tış göstermektedir. Ithalata naza • 
ra.n ihracat fazlası 23 milyon lira •· 
dır. 

-Yeni beyanatta bulunan Japon 
Hariciye Nazırı B. Hirota 

İngiltereye gelince: Avam kama
rasındaki muhalif amele partisi li
deri Albay Attlee'nin reisliğinde bir 
heyet, Başvekil tarafından kabul e-
dilmiş ve heyet şunlan talep etmiş
tir: 

(Arkası 8 ~ede) 



Yazan: 

J\li Haydar Mithat 
[Tercüme ve iktibas 

baldo mahfuzdur,] 

BELEDİYEDE : 

TAN 

. 

... ·4~;f İ~~J;;· ... i ~~~:~a Karşı 

• 
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= Ankar n = . . . . 
~ Telefon ve Telgrafla 5 . . ......... ..·-···· 
Askerlik Vazi esi 

ve Mem 1 k 
---O-

Basrada ithat Paşa 
Adıyla Dikilecek Hey
kele i akaşalar 

Yeni Köprünün 
Çatlı yan 
Kazıkları 

Gazi köprüsünün altı kazığı kakıl
ma sırasında çatlamıştır. Köprünün 
inşasını üzerine alan firma, beledi
yeye müracaat ederek, ilerde herhan 
gi bir · tehlikenin önüne geçmek ve 
çatlaklardan mütemadiyen su dola· 
rak kazıklarm çürümesine meydan 
vermemek için kazıklara konulması 
icap eden demir malzemenin bir mis
li artırılması lazım geleceğini söyle. 
miştir. Belediye bu takdirde daha 
fazla masraf gideceğini düşünmüş, 

firmanın dediği miktarda demir ka
tıştırılmadığı takd.rde de• köprünün 
mukavemetine halel gelmiyeceği ka
naatinde bulunarak firmanın isteğini 
reddetmiştir. Firma eski fikrinde ıs. 
rar edince, belediye ile müteahhit a
rruomda esaslı bir ihtilaf başgöster
miş, mesele Nafıa Vekaletine bildi. 
rilmiştir. Nafıa Vekaleti, bu ihti1ô.f
ta belediyeyi haklı bulmuştur. Müte
ahhit firma, yarından itibaren bele. 
diyenin isteğine göre, inşaata devam 
edecektir. 

Uzerınde.. ı 8 .. ..k d d 
Feriköyilnde Akropol gazino f Uyu a a a 

sunun yanındaki tarlada işle- i iki Ev yandı 
nen cinayete ait tahkikat bitiril- $ 
mek üzeredir. Başından bir kur- ı Evvelki gece saba.ha karşı saat 2 
~un yiyerek öldiiriilen Rizeli .Sa-i de Büyükadada iki ev yanmıştır. Yan 
idin, hadiseden 24 saat evvel bir gm, Sak:a.rya sokağında Adalar bele· 
ihbar iizeriıle Kağıthane jandar evinden çıkmış, bitişiğindeki Pana • 
masınca'· yakalandığı tc bit e- diye tahsildan Cemalin 50 numaralı 
dilmi~tir. Faknt Sait, elinde ke· yotun evi de yandıktan sonra söndü. 

Vekiller Heyetinin Eski 
Kararı Tadil Edildi 
Ankara, 25 (TAN M uhabi· 

rinden) - Bir müddet evvel 
Vekiller Heyeti, lise ve yüluek 
mektep mezunlarının askerlik 
hizmetini yapmadıkça bir me
muriyete kabul edilmemeleri· 
ni karar altına almıştı. Bu hü· 
küm tatbikatta bazı güçlükler 
doğurduğundan tadil olunmu, 
ve yeni bir kararname ile ta
mamen kaldırılmı~tır. Bundan 
böyle askerlik vazilelerini he
nüz yapmıyan lise ve yüksek 
mektep mezunları ela memu
rin kanununun umumi hüküm· 
lerine tabi olarak vazife alcz.. 

lepçe olduğu halde jandarma rülmüştür. Evlerin ikisi de sigorta-
karakolundan kaçmıştır. Yirmi srzdır. Ateş, mangaldan sıı;nyan kı-
dört saat sonra da cesedi hulun- • vılcımlardan çıkmıştır. 

t muştur. Tahkikat. katilin İhsan Cesedin Hüviyeti Anlaşıldı 
J isminde bir sabıkalı olduğunu İki gün evvel Arnavutköy iskelesi 
S göstemıiştir. Saidin, Rizedc İh- açıklarında denizden çıkarılan cesc-

1 

sanın akrabalarından birini öl· ı din hüviyeti anlaşılmıştır. Bu, Gala. 
diirdiiğü ve hu cinayetin inti- ta da Rus manastırında o~uran Ha. 
kam hırsı ile işlendiği tahmin san oğlu Mehmet Ragıba aittir. Gö· 
edilmektedir. Müddeiumumi mu ··ım • · · ·ı ;..,•· 
avinlerinden Feridun Bagana, 

1 hadisenin tahkikatile meşgul
: dür. Sabıkalı olduğu anin ılan 
• İhsan, yakalanmak iizcredir. 
: .............................. . 

mu es ne ızın vc-n m'lıl.ır. 

Ateşin Üzerine Dü~tü • bileceklerdir 

Göçmen işleri lçtn 

Yeni Kararlar 

Verilecek 

'Abdülhamidin har inci en sonra o'turJuğu AIİitirİi köşküeıün 
uz.aktan Manzarası .• 

U nkapam Köprüsü için 

Gürük Resmi isteniyor 

Zelzelenin 
Merkezi 
Bolu Civan 

Sirkecide Saffetipq,ş:ı sokağınnda 9 
numarada oturan Sofiya., evin homa 
mında yıkanırken içeri aldığı man
galdaki kömürden zehirlenmiş bayı. 
larak ateşin üstüne yuvarlanm1stır. 

Giirültüye koşan ev halkı, Sofiya.yı, 
muhtelif yerlerinden ağır susett.e yan 
mış bir halde bulmuşlardır. Kadın, 

derhal hastaneye kaldırılmıştır.' Ka
dının yaraları ağırcadır. 

Ankara, 25 (Tan muhn.birinden)
Yann iskan umum müdürü Bay Cev· 
detin reisliğinde bir kom1syon topla. 
nacaktır. Göçmen işleri üzerinde ka· 
radar alacak olan bu komisyon Ma
liye, Dahiliye, lktısat ve Zıraat, Na.. 
fıa,GUmrUk ve Inhisarlar Vekaletleri 
murahhaslarmdan mürckkJptir. Ko
misyon yurdıımuza gelE:n muhacirle
re yapılacak ev. r.razi, hayvan, tohum 
luk gibi yardımlan göz.::te"ll gec;ırecek 
ve bunları bir <·sasa bağlıyacakur. 
Komisyon, muhtelif ecnebi memle • 
ketlerden serbest iskan suretile ~ur 
dumuza gelen muhacırlere gfü;ter"Je· 
cek kolaylıkları tesbit cde\Jek, hüku
metten yardım istemcm•!k "'lrtile ge. 
lecek muhacirlerin adt>dlıu artırmak 

No. 57 

1 ttihat ve Terakki münev
ver bir inkılap fırkası ol

mak iddiasile iş başına gelmişti. 

fakat taassuba ve cehalete karşı 

durmak cesaretini kendinde bula
madı. Softalığa körükörüne boyun 
eğdi. Davasını da her şeyden ev
vel bu yüzden kaybetti. 

1909 temmuzunda ortaya bir 
heykel mesel!:si çıktı. Bu mesele, 
İttihat ve Terakki Cemiyetinin iç
timai meselelerde ne.kadar geri ve 
korkak düşündüğünü ortaya koy
mıya vesile oldu. 

Basra ahalisi babam namına bir 
heykel dikmiye karar verdiler. 
Mithat Paşa Bağdat valisi iken 
y m .Basra şehrjni kurmuştu. İşte 
bundan dolayı adına bir heykel 
dikilmesi Basra belediye meclisin
de kararlaşmıştı. 

Buna dair Basra belediye reisin 
den 10 temmuz 326 (910) tarihile 
şu telgrafı aldım: 

"Osmanlı l\leşrutiyetinin inde 
auretile ilanı günü olan bugiin; 
o Meşrutiyeti ilk kuran babanız 

l\lithnt Paşanın Hasra şehrinde bir 
heykelinin vücuda getirilmesine 
karar verilmistir. Bunu size bildir 
mekle falın~ rim. Merhum 40 se
ne evvel Bağdat valiliğinde bulun 
duklan zaman viliiyetimizi ihya
ya himmet etmişlerdi. Bu heykel 
sırf Bnsrada bulunan hamiyetli 
Osmanlıların duyduğu takdir ''e 
teşekkürün bir ifadesi olacaktır. 

Bu maksat için dört yüz lira ha
zırlanmıştır. l\1ithat Paşanın Bağ
dat valiliğinde bulunduğu zama
na ait bir fotoğrafını meşhur 

bir Fransız heykeltrnşına gönderi
niz ve heykcltraşın isınile bu iş 
için nekadar para lilzım olduğunu 
bana bildiriniz. 

Baara Belediye Reüi 
Züheyr Zade Abdülmuhsin 
Şu cevabı verdim: 
"Telgrafınızı şimdi aldım. Te

şckktirlerimi arzc<lcrim. Mithat 
Paşa, babam olm klan ziyade va 
tan evliidma babalık etmek iste
miştir. Ettiği hizmetin Basra aha
lisi tarafından takdir edilmesi ve 
adına heykel dikilmesi, bende if
tihar hisleri uyandırmıştır. Basrn 
daki hamiyet sahibi Osmanlıların 
bu ''ninni hareketleri karşısında 

kalpten gelen hürmet ve teşekkiir 
lerimi kendilerine bildirmiye ta
vnssutunuzu dilerim. İstediğiniz 
fotoğrafı tanınmı~ bir heykeltrn
şa gönderiyorum. Cevabını tel
grafla bildiririm. 

11Temmuz1326 (1910) 

B asra vilayeti, belediye mcc 
lisinin kararını Babıaliye 

bildirdi. Sadrazam Hakkı Paşa, 

Talat Bey ve Şeyhülislam Musa 
Kazım Efendi meseleyi tetkikten 
geçirdiler. Vardıkları karar şu ol
du: Heykel taassuba dokunur, mü
saade edilemez ... 

Belediye, eski Unkapanı köprüsü

nü satılığa çıkarmış, fiyat hususun

da bir müteahhftıe de anlaşmıştı. 

Fakat işe gümrük Uiaresiııin müda.. 

Bu karaflannı bir taraftan Bas 
raya bildirdiler. Bir taraftan dn 
iş gazetelere aksetti. Bunun üze
rine 18 temmuz tarihile Dahiliye 
Nazırı Talat Beye şu mektubu 
yazdım: halesi bu satışı bozmuştur. Mesele 

"Bu sabahki gazetelerde garip şudur: Eski köprü Sultan Aziz za -
bir hnbcr gördüm: Heykel taassup manmda yapılırken gümrük resmi a
hislerine dokunduğu için Basrada lmmadığı için gümrük idaresi şimdi 
Mithat Paşa niimına dikilecek hey sabş esnasında bu parayı istemiye 
kelin başka bir şekle konulması- " karar vermiştir. Fakat, ne belediye, 
nı Basra vilayetine bildirmi siniz.. ne de köprüyü almak istiyen müte. 
Dünyada yalnız l\JüsHiman biz mi- ahhit bunu kabul etmişlerdir. Güm· 
yiz? Mısırda, Hindistanda, Rusya rük idaresi isteğinde ısrar edince a
da ve diğer birçok memleketlerde lışveriş te bozulmuştur. 

1 Ekmek 1 O Para ucuzladı 
Bug\İlulno itlbo.ren blrillel ~ 

Kandilli rasathanesinden aldığımız 
malumata göre, evvelki gece şehri
mizde hissedlien oldukça şiddetli zel-

zelenin merkezi, İstanbula 780 kilo
metredir. Bu mesafe dahilindeki kı
sımda zelzele hissedilmiştir. İstika
met Şarktan Garbe doğrudur, iki da-

kika sü'rmesi hayli telaş uyandırmış
tır. Başlangıcı saat ikiyi on dakika, 
56 saniye geçedir. 

Şoförden Hınç Almıflar 
Sara, Roza ve llya isminde Uç k!ıı,!, 

Eyüp-- Keresteı·i!{)r hattında çalışan 

Omerin otobüsüne binmişler, arabayı 

istedikleri yerde durdutmadığı için 

şoförle kavga etmişlerdir. Otobüsten 

indikten sonra arabayı taşlamışlar

dır. Kırılan cam parçalan ile şoför 

başından hafifçe yaralanmıştır. 

Rasathane müdürü B. Fatin, zelze- * Karagümrükte oturan amele 
le hakkında dün bize şunları söyle- Şevket, Çadırcılarda ağzı açık bir 
miştir : kuyuya düşmüş, muhtelif yerlerin-

- Zelzelenin merke:ıinin,,Bolu veci den yaralanmıştır. 

"Vnn olarak talimin ettik. İki dakika * Tahtakalede oturan Erzincanlı 
H"" in, sokakta eşr r çekerken c~ 

için kararlar verecektir. bulunan Müslümanlar, heykel dik 
meyi dine aykın bulmuyorlar. 
Bunun tan uba dokunacağını 

düşünmek ihtiyacını duyma -
yorlar. Demek ki, biz bütün 
bu l\lüslümnnlnrdan daha muta- ' 

mek on para noksan.ile 10 l-urus d ti" 1 d ~ d t hlik li b" · ·· h h' 1 
10 ft..::-..ı e ı o ma ıgın an e e ır vazı- mu meş ut a inde yakalanmıştır. 

Anlcar.oc:la,n~·~----~·~~,. 
Kısa Haberler 

assıp olmak iddiasındayız. 
Sonra bu işe teşebbüs Hasra a

halisinden gelmiştir. Fikrime ka
lırsa merkezden verilecek telkin
lerle bu işe hiç karışmamak en doğ 
ru yoldur. Bu me ele hakkında 

hisseme düşeni 5Öylemek i.izere ev 
vela sizin bu meseleyi izah etme
nizi diler ve cevabınızı beklerim.,, 

Talat Beyden şu cevabı aldım: 
"Mesele gazetelerde görülJliii:-ü 

gibi değildir, Beyim. Avdetimde 
derinden derine görüşürüz.,, 

B u geri düşünceler karşısın
da galeyan duydum. 

İhtilal yapan bir fırkanın reis
leri, Basra halkından daha geri 
düşünüyordu. Basra muhiti taas
suba karşı perva duymazken, İtti
hat ve Terakki hükumetinin mü
messilleri birtakım mutaassıp sof
taların cehaletini okşamak için: 
"Heykel yerine çeşme yapılsa!,, di 
yorlnrdı. Çeşme fikrini redde ka
rar verdim. Merkezde gösterilen 
:anssup yüzünden Basralılann gü 
cel teşebbüsü suya düştü. 

Bu hareketi İttihat ve Terakki 
erkanının cehnlet ve tnnssuba kar 
şı mukavemetsizliğine ve zB.fına 

bir ölçü diye karşıladım. Daha a
çık fikirli diye tanıdığım Berlin se 
f areti ataşemiliteri Enver Beye bir 
taraftan da mektup yazarak bu 
hallerden şikayet ettim. 

Enver Beyden şu cevnbı aldım: 
"Size karşı duyduıruın hürmeti 

tabii fiillerim anlatmıştır. Bunun 
için burada tekrnrını faydasız gö 
rürüm. 

Bahsettiğiniz meseleyi gazete
lerde okumadım. Bilmiyorum. Bu 
cihetle tnfsilatını bildirirseniz ka· 
naatiml arzunuz veçhile derhal 
yaznnm. 

Hamiyctinizin derecesini eski 
ve yeni fiilleriniz pekala gösterir. 
Siz ye sid sevenler, bunlardan do
layı iftihar duyabilirler. Ahmet 
Rıza Beyin aleyhinizde fena bir 
:fikri olmasını zannetmem. Bu
nunla beraber vatnnın selameti 
yolunda biribirimizin kusuruna 
bakmamak lazımdır. Astl bilvi.!!c.. 

paraya, J\ '~mı ekmek yine 10 P 4 
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80 
yet hasıl olmamıştır. Üzerinde de bir mikdar esrar bulun- Ankara muhabirimi ııien :" 

pa.ra e s ouu~ nış pn- . 
raya satılacaktır. Fmıneala. fi. Zelzelenın tekrar vuku bulacağı muştur. 

• Romanya ve Bulgaristandan mem 
leketimize gelen 2251 Ti.ırkün vatan· 
da.şlığımıza kabulü Vekiller Heyeti 
tasdikinden çıkmıştır. 

yatlan olduğu gibi bırakılmrştır. tahmin edilemez. Bu sarsıntı tamami * Kazımın idaresindeki otomobil, 

Valde Ham Botaltıhyor le arziyat ilmiyle alakadardır. Endi- Şehzadebaşında Osman isminde bir 
şe edilecek birşey yoktur." bkçiye çarpmış, ayaklarından yara- • GürcUbulakta Türk - lr&n hU. 

kllmetleri arasında milşterek' bir 

gümrtik binası yapılması karariaştı· 

nlmıştı. Projeyi Iran hükftm~ti tas
dik etmiştir. lnşaata ya~mda haşla.. 
nacaktır. 

Vilayet hıfzıssıhha meclisi tara. 

fmdan ayrılan bir komite, dün Va.l

de hanında tetkikler yapmış, bu ha.-

nm bir kısmının boşaltılma81 için E-

minönü kazası meclisi taraf mdan ve 

rilen karan yerinde bulmuştur. 

Gümrük ve inhisarlar Vekili 
Şehrimizde bulunan Gümrük ve In 

hisarlar Vekili Ali Rana Tarhan, dün 
lnhisarlar umum müdürlüğünde mcş 
gul olmuş, akşam Üzeri gümrük baş
müdürünü kabul ederek kendisile gö 
rüşmüştür. Vekil, bir iki gün daha 
şehrimizde kalacaktır. 

lük kusura bakmıyanlardadır. 

l\lemleketimizin son atlattığı buh 
ran hep bu hırs betası değil midir? 
Allah tekrarından, bizi de biribi
rimize düşmekten saklasın. Arka
daşlara mektubunuzun lnzımge
len kısımlannı göndereceğim. 

Teveccühünüze teşekkür eder, 
Cenabıhakkın vatanımızı ve vata 
na hizmet edebilecek vücutları ko 
rumasını dilerim. 

Enver 

Enver Beye istediği izahatı 

verdim. Bir müddet sonra 
kendisinden şu ikinci cevabı al
dım: 

"Mektubunuzu seyahatte bulun· 
duğum sırada aldım. Bunun için 
geç cevap veriyorum. Her arzunu· 
zu yerine getirmeyi bir şeref sa
yarım. Fakat istediğiniz yolda ya· 
zı yazmak, yeniden birtakım dedi
kodulara yol açacaktır. Bunun i
çin _ ükutu muvafık goruyorum. 
Sefir Paşa iyi çalışıyor. Hürmetle 
riıni bildirerek susuyorum efen
diın.,, 

Erkanı Harp Enver 
Görülüyordu ki, Enver Bey İtti 

hat ve Terakkinin hareketlerini 
iyi bulmuyor, fakat aleni tenkit
ten çekiniyordu. 

Arkası var) 

Bandırma, 25 (TAN) - Gece ~aat !anmasına sebebiyet vermiştir. 

ikide şiddetlice bir zelzele olmuştur. 

Hasar yoktur. 

Tekirdağ, 25 (A.A.) - Gece, hal-

la heyecana düşüren iki şiddetli zel 

zelc olmuştur. Hasar J'Oktur. 

DENİZ VE LİMAN : 

Bandırma Vapurunun 

Adı "Ülgen.. Oldu 

MÜTEFERRİK : 

Tütün Konferansı 

Bugün Dağdıyor 
Tütün konferansı, dün öğleden ev· 

vel ve sonra toplanarak geç vakte ka 
dar çalışmalarına devam etmiştir. 

Konferans, bugün son bir toplantı ya 
parak kapanacak ve murahhaslar 
memleketlerine avdet edeceklerdir. 

Denizyolları idaresi, eski "Bandır. Milletler Cemiyeti Müzaheret 

ma, ,vapurunun adını değiştirmiş, Birliği Umumi Katibi 
"Ulgen,, ismini vermiştir. "Bandır · Milletler Cemiyeti Müzaheret Bir-
ma", 1919 mayısında Atatürkü Sam- liği Umumi Katibi Bayan Simal, An. 
suna götüren "Bandırma,, ismindeki 

vapur, çalışamaz ha.le geldikten son. 

ra. yerine alman ve ismi kendisine ve 

rllen vapurdur. 

Umum Müdürün Tetkikleri 

karadan şehrimize gelmiş, dün Y alo· 
vaya giderek Dahiliye Vekili B. Şük
rü Kaya ile görüşmüştür. Bayan S!. 
mal, harp zamanında çocukları hi -
maye meselesi üzerinde temaslar 
yapmaktadır. Dün akşam, Yalova -

Denizbank umum müdürü Yusuf dan şehrimize dönmüştür. 

Ziya Oniş, dün Fenerler idaresine gi- Letonya Muhaberat Nazm 
derek idarenin Denizbanka devri iş- Şehrimizde bulunan Letony.a Mu. 
leri üzerinde tetkiklerde bulunmuş - haberat Nazın, bugün Ankaraya gi· 
tur. decektir. Nazır, posta, telgraf ve te-

Denizbankın diğer müdür muavin-! lefbn işleri fi7,erinde tetkiklerde bu. 

leri henüz tayin edilmemiştir. Umumi lunacaktır. 

• Birkaç gündenberi şehrimizde 
bulunan Universite Rektöıü Cemil 
Bilsel, yann Istanbula harel-:e~ ede
cektir. Rektör, Ankarada Univcrsi.
te bütçesi hakkında Veka!etle t omaa 
etmiş ve hukuk fakültesin.le f"Ofe
sörlcr meclisinin içtimalarında bul\Ul 
muştur. 

• Yaşı 65 i geçen müftülerin işten 
çıkarılması hakkındaki hüküm Ve
killer heyetince tescil edilrnış ve he.. 
nüz vazife görmiye muktedir oıan· 
larm işlerine devam etmelerina ka. 
rar verilmiştir. 

1 TAKViM ve HAVAi 

26 lkincikcinun 1938 
ÇARŞAMBA 

1 inci ay Giın: 31 Katırın: 80 
Arabt: 1357 Rumi: 1354 
Zılkade: 24 lldncikJinun: 13 
Güneı: 7,18 - Oğle: 12,26 
ikindi: ıS,00 - Akşam: 17,ı7 
Yatsı: 18,51 - lmsak: 5,34 

========================== müdür, gelecek hafta içinde Ankara-

1 

YURTTA HAVA V AZlYETI 
ya gidecektir. 1 BiRKAÇ SATIRLA Yurdumuzun Trakya, Kocaeli ve EGe 

mmtakalan kısmen, diğer yerler tamamen 
Tazminat Bedelini Az kapalı ve yağışlı ~eçmiııtir, Yaııığlar Trab 

Bulmu,lar u· . çüncü Umumi Müfettiş Tahsin Uzer, zon, Sinop, Çanakkale ve Orduda yağmur. 
dun akşam Yalovadan ıehrimize Edirne ve Kay&eride kar ııeklinde olmaı 

1' enerler idaresi şirketinm, aev -
letçe verilen tazminat bedelini az 
görerek Fransa hükiımeli vasrtasile 
LA.hey adalet divanına müracaat e

gelmilitir, tur, Rüzılrlar Kocaeli, Karadeniz kıydan 
ve orta Anadoluda garpten. cenubi Anado 
luda şimalden orta kuvvette esmiş, ljarki A 
nadoluda sakin kalmıştır, • A lmanyada bulunan acnız musteş&n 

Sadullah Güneyin, on beı ıün daha 
tetkiklerin« devam edeceği haber alınmış deceği haber verilmektedir. 

• L iman işletmesi müdtıTu ıuun, Anka 
raya ıitmletir, Liman ve kömür pro 

jeleri üzerinde Vckllete izahat verecektir, 

Şirket, bundan beş sene evvel, yi- tır, 
ne kendisine ait bulunan, Yunanis. 
tandaki fenerleri, Yunan hüktimetine 
devrettiği zaman da, tazminat mik -
tarmı az bulmuş ve adalet divanına 
müracaat etmişti. Bu işin muhake
mesi henüz devam etmektedir. Suri. 

• E minönü meydanının müstakbel bari 
taralarmı ve istimlak planlarını ha 

zırlamak üzere belediye harita mudilriı An 
karaya gitmİlitİr, ye fenerleri de ayni şirketin malıdır. 

Dün lştanbulda hava sabahleyin az bu 
lutlu iken kısa bir zaman sonra tarQamcn 
kapanmıli ve akşama kadar kapalı geçmiı 
tir. Akııam üzeri çesint" olmuştur. Ruzgar 
sabahleyin 4imalden eıı"yordu. Ogleden son 
ra cenup i&tikametine dönmuş. sürati sa 
niyede ı-4 metreyi bulmuştur, Saat 14 te 
barometre 761,9 m •limetre idi. Hararet en 
çok 5.6 ve en az srfırm altında 2 santigrat 
olarak kaydedilmiştir, 24 saat zarfında ya 
can yağmurun metre murabbama bıraktı 
ğı su miktarı 2 kilogramdır, 
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Konseyin 100 cü 

Toplantısı 
Ömer Rıı:.a DOCRU L 

Milletler Cemiyeti konseyi bu· 
gün yüzüncü toplantısını 

Yapmaktadır. Toplantı, Fransada 
başgösteren ve biraz uzayan ka
bine buhranı yüzünden gecikmiş 
lse de Fransız murahhası ve Ha
riciye Nazırı M . Delbos, mensup ol 
duğu hüki'ımetin ittifaka yakın ka
Eandığı itimada dayanarak toplan
tıya iştirak etmektedir. 
~ürkiye Hariciye Vekili, Hatay 

lntıhabatına ait olmak üzere bey
nelrnilel komisyon tarafından yal
nız Fransanın tasvibi ile hazırla
nan ve bu öz Türk davası ile ala
kası Pek sarih olan Türkiyenin ay· 
ni Şartlar içinde reyi alınmadan 
tatbik mcvkiine konması istenen 
talimata dair Türk noktainazarını 
lzah edecektir. Talimatın bu şekil
~e hazılanması, Tiirkiye hükiıme· 
ı tarafından daha evvel protesto 
tdilrnişti. 

Konseyin bu dcfaki toplantısı 
&ırasında Milletler Cemiyetinin 
~aslı ve biiyiik meselelerinden 
erhangisini mevzuu bahsetmesi 
~e bu ~ol da bir karar vermesi 
'.>eklenmiyor. J<'akat Milletler Ce
ıniyetinin ıslahı ve cemiyet misa
!lının bazı maddelerinin tadili, gü-
ıı .. 
un en çok konu~ulan meseleleri 
lrasındadır. Bu tadil ve ıslahtan 
!lntulan netice, cemiyetten bu 
ıı:'addeler yüzünden devletlerin ge 
·ı dönmelerini temin etmektir. Fa 
lat bu hareketin böyle bir netice 
rerrne i son derece şiiphelidir. 
İngiltere içinde :Milletler Cemi

l'etj gaye ve idealine bağlılığı meş 
Ur olan Lord Cedi dün söyle1.•~ği 

b' tr nutukta bilhassa bu noktava 
lernas etmiş ve cemiyetten çık~n. 
daha baskalarını, bilhassa kiiçiik 
~lletlerin cemiyetten çıkması için 
tıgraşanlarla aradaki ihtilafın şu 
~·eya bu maddeyi tadil olmadığını, 
asıl n1c elenin silahlı tecavüzü hoş 
tÖrüp ı?Ör.mcmck olduirunu nnl:ıt. -
ınış ve "Büyük milletler silahla-
rına, yahut ittifaklarına güvene
rek istiklallerini ve varlıklannı 
Qıuhafauı edebilirler, küçiik mil
letıer ise l\Jilletler Cemiyetinden 
'Y:rıldıkları takdirde karşılaşacak
ları tehlikevi diisünmelidirler" de-

• J ~ 

lllış ve bilhassa bunların silahlı te-
ca ·· ı \'Uze kurban olmaya namzet o • 
duklarına işaret etmek istemiştir. 

Sulhu korumak için beynelqıilel 
b~r otoriteye ihtiyaç, bugiin her va
ktttcn fazladır. Bu da ancak l\lillet
ler Cenıi:ı:etini tak' iye ile miim
kündUr. Bunun yolu ise her mille
tin Vazifelerini daha sarih bir tan· 
da bilme i ,.e yapmasıdır. 

J' llgoslavya: 

------=--Bir ingiliz diı>lomatı Yugos • 
lavyanm siyasetini şu şekil

de hliliısa edivor· "Herkesle ımlh, 
herhangi bir kar;şıkhğa takılma
~ak. İtalya ve .Macaristan ile daha 
1~ i n1iinasebetler vücude getir· 
~ek. Uabsburgların geri d(inmele
tı ve~ a dönmemeleri ile fazla ala
kadar olmamak. Yabancı vesayet· 
ten (ve Fransız vesayetinden) aza
de Yaşamak, ''Halkan, Balkan mil-

. letıerinindir" esasına saygı göster
hıek." 

k' l'tıgoslavyantn dış siyasetine hn· 
•rn olan bu esaslar, onun Fransa 

ile İttifakını çözmesine saik olmı
Yacaktır. Yalnız Küçük İtilafın di
ler iki elemanı olan Romanya ve 
Çeko lovakya ile bn"'larını gevşct-
bt • "" esı tnuhtemcldir. 
t Bu vaziyete göre Yugoslavya ile 
talya arasındaki miinasebetlerin 

i~ ile me inden ne gibi istifadeler 
temin ediliyor? 

A~ ni ingiliz muharriri hu suale 
cevap 'ererek diyor ki: 

"Bir nralık Y;tgosla\' toprakla· 
r-ın~a \ uku bulan isvan hareketle· 
ri 1 . 
1
. t lyn tarafındnn teşvik ve tcs· 
ı . . . 

~ordu. Buno son verilmış-
n n an ba ka İtalyan toprnk· 

i Ytı"'oslnv cknlliyetlere 
1li muamele yapılmaktadır. 

• 
0 la''l nl a göre İtalya ile iyi ge 

Çının k 
b e Alınanyanın Anchulos'u ça 
k;ıdnştırmasına mani olur. Çiin· 
L Anchulos hem Yugosln·yanın 
~enı İt 1 a Yanın menfaatlerine uy-
Run dc~ild " " ır. 

INGİLTERE: 

Sulh için 
Bir Konferans 
T oplanabilecekmi 

Londra, 25 (A.A.) - Salahiyet
tar mahafil, Başvekil Chamberla
in'in bü~ün siyasi ve iktısndi mese
leleri tetkik etmek üzere haziranda 
bir dünya sulh konferansını ıçtimaa 
çağıracağı hakkındaki hab .rlere inan 
mamaktndırlar. 

Bu mnhafil, alakadar milletleri bir 
araya getirmek kabil olduğu takdir. 
de Başvekilin böyle b T konferansı 
tertip etmekte tereddüt etmiyeceği· 
ni, fakat maalesef Ispanyol ve Uzak 
şark ihtilaflarının inkişafile Italyan 
_ Alman münasebetlerinin vaziyetJ 
buna mnni olduğunu ilnve etmekte

dirler. 

Emirberler Kaldırı!tlı 
Londra, 25 (A.A.) - lngiliz za -

bitlerinin emirber neferleri bulunmı
yacaktır. Bu suretle bütün ,.,~fer1er. 
aza.mi 'derecede talim ve terb'ye gör
müş olacaklardır. 

Buna mukabil ~ahitlere b;r "hususi 
hizmet,, tazm· ıatı verilecektir . 

MISIR: 

Yeni Hükumet Vergi 

T enzilatına Başladı 
Kahire, 25 (A.A.) - Kabine bu

gün toplanarak verg'lerin azaltılma. 
sı hakkındaki layihayı tasvip etmış
tir. Bilhassa köylerdeki küçük emlak 
sahiplerinin istifade edeceği bu ten 
zilat yüzde 20 illi 50 raddesindedır. 

S 'yasi mahafilde beyan olunduğu 
na göre önümüzdeki intihabat bu 
tedbirin tesirleri görülecektir. 

Diğer taraftan kabine, Nahas Pa 
şa hükumeti esnasında fevkalade te 
...,.ı.iJ ... tı.rr1lml9 olAn m.tnnurlcırm va 

ziyetinı tetkik etmek üzere de bir ko 
misyon teşkiline karar vermiştir. 

Kahire, 25 (Rady.'.>) - Vefd par. 
tisi Nahas Paşanın reisliğinde toplan 
mış, :deticcde Nahas Paşanın meclis 
te 215 mebusa karşı 135 mebusa gü 
venebileceği anlaşılmıştır. 

YUGOSLAVYA: 

Bulgar Dostluk Pakti 
• Alkışlanıyor 
Belgrat, 25 CA.A.) - Bulgaristan 

ile Yugoslavya arasında aktedilen da 
imi dostluk paktının yıldönümü mti· 
nasebetile Yugoslav matbuatJ bır

çok makaleler neşrederek. Bu!gar ve 
Yugoslav milletleri arasında arzu e. 
dilen ve asrrlarca istenilen şekilde 

kati olarak kardeşçe bağlar tesis e
den bu paktın ehemmiyetinden bah

setmektedir. 
Bu hususta Samuprava gazetesi. 

Balkan itilafı paktının Şövalye -
Kral Aleksandr'ın eseri olduğunu ha. 
tırlattıktan sonra şöyle yazmakta -

dır: 
"Ayni s'ynseti takip eden Başve. 

iSPANYA: 

Fransadan Francoya 
Şiddetli Bir Protesto i 
Notası Gönderildi 

Asiler Teruel'd e Pek Bi~kin! •• 
Londra, 25 (Ra.d~o) - Ispanyadan \ miştir. Asiler, Atlas, de Celades ve 

alınan en son haberlere göre, 12 asi Muleton'a yatpıklan hücumlar netice 
tayyaresi, bu sıı.bah B&.rEPlonayı ye- sinde ağır zayiata uğraruışlarılır. 
n den bombard•.nıın etmiştir. Bom _ Cümhuriyet krtalan ilitJyat kuv
bardımanın şim.i:yc kadar !;ayılan vetlerıni muharebeye sokmadan ken
kurbanle.n 39 maktul ıle 50 n1ecruh- d !erini tepeden tepeye adım ı>dım 
tur. müdafaa etmişlerdir. Şi•nd· iyi tah. 

Fransa, Fnınoo tayynrP.l .. rlnin kim edilmiş mevzilerde bu1unıı1 :.ıkla· 

Fransa hududu tiıerinıb uçmaJan- dırlar. 
nı son derec .. "}hhtt-tlo ıırotı•sfo et- 17 S:>nkanunda yapılan ıkinci mu
miş ve bijtün tıuilut ')()yunca bulu- kabil taarruz neticesinde Frank·ı::tle. 
nan t.ayyarA oatar.valarına, hu çe- rin Teruel'in şimali şarkisindei:Cı ıleri 
şit tayyarelere derhal ateş açılma. hareketleri 12 kilometre gen•sl·ğ:nda 
sı için emir wı mı..,tir. ve 2 kilometre derinliğinde bir arazı 
Dün ft.silerı:ı b ·r tayyaresi AkdP.· parçasile tahdit edilmiştir. 

nizde bulunan bir Fransız zırhlısına Asiler, Alfa.mbra R o'ya hakim 
yakın bombalar dUşürnıüş,Fransız ge bulunan tepeleri bir haftada ıaptet
misi bilmukabele at~ açmıştır. mişlerdir. Bu arazinin işgali dimhu-

Ası tEtyyarelerının maksadı ı:;ahili riyetçilerin müdafaa mevzilerını ten. 
bombardıman etmf"ktl HükUmet tay Ckeye koymaktadır. 
yareleri bunlara m,ıka~.•le etmış ve Acaba doğra mu? 
muharebe Fransız hutiudundan gr\ze Bilbao. 26 f A.A.) - Umumt F'rao-
tilmiştir. co karargihmm bir teb~iğine J:Ö"C. 

Teruel Harbi Franco'cular son Teruel muhareht'lto-
Barselona, 25 (A.A.) - Havas: ri esnasında düşmanın 140 tayyare. 

Teruel'in etrafında vaziy~t d"·ğişme- sini düşürmüşlerdir. 

YEMEN: 

Hicaz ve Yemenin 

Kardeşlik Paktı 
Paris, 25 (TAN) - Havas bildi. 

riyor; Yemen Kralı !marn Yahya ile 
Suudi Arabis' an kralı lbnissuut ara 
sında bir ıttifak ve kard~ik muahe
desi imzalanmıştJr. 

Arap efkarı umumiyesi, Arap mem 
leketlerinı. Habeş istilasından sonta 
tehdide başhyan tehlikeve k~r bu 
ittifaktan derin bir hoşnutluk his -
setmekted:r. 

FiLiSTiN: 

Üç Kişi Asddı 
Kudüs, 25 (Radyo) Bugün AkkA.· 

da askeri mahkemenin karanle üç 
Arap idam olunmuştur. ikisi bir se
ne evvel b'r Yahudi ~:ıförU öldürmüş 
lerdi. Biri de polise ateş açmakla suç 
lu idi. 

YUNANiSTAN 

Talebemiz:n 

Bir Maçı 

SURiYE: 

Ankaraya Konso!os 

Gönderecek 
Şam. 25 (A.A.l - Fransa - Su

riye muahedesi ahkA.mı mucibince. 
Suriye hUktimeti. Kahire, Bağdat ve 
~ -ıkaraya konsoloslar tayin eyliye.. 
cektir. 

Cemil Mardam Lübnanda 
Beyrut. 25 (A.A.) - Lübnan hü

kumeti ile gilmrükler işi ve daha di. 
ser meseleler üzerinde müzakere yap 
mak üzere halen burada bulunan Su 
r 1ye heyetine riyaset eden Suriye 
BaşvekiH Mardam Bey, dUn LUbnan
da bulunan KudUs BaşmUftisini ziya 
ret eylemiştir. 

ITALYA: 

Y ahaıd:lere Karşı 

Boykot Başlamış 
Roma, 25 (A.A.) - İtalyan radyo

lan artık Yahudi bestekarlarının e
serlerini veremiyeceklerdir. Yahudi 
aleyhtarlan mücadelenin daima ba
şına geçmiş olan Tevree gazetesi "Ya 
hudi propagandasının 20 senedenberi 
İtalyada ihdas ettiği pek vahim vazi
yet" hakkında yazdığı şiddetli bir 
makalede, İtalyan musikisinin müda
faası için efkan umumiyede yenil
mez bir cereyan" ihdasını teklif et
mektedir. 

Yeni Hava Seferleri 
Roma, 25 (Radyol - Mussolininin 

oğ!u B. Brüno, tarafından ıdare edi
len bir tayyare filoşu dün Italyadan 
Cenubi Amerikaya havalanmış ve Da 

ikinci Lavrens 

İngiliz Binbaşısı John G'tubh Ara
bistanda ikinci İngiliz Lavrensidir. 
Bugün Filistinde çalışan bu adama 
Araplar "İngilterenin çöl lordu" a
dını veriyorlar. Şimdi oralarda tesir 
ve nüfuz itibarile La\'rens kadar kuv 
vetlidir. 

LEHiSTAN: 

R. Smigly için 

Çok Ağır Bir 

ihtilaf Çıktı 
Va?'§ova, 25 (A.A.) - Mebusan 

Meclisi ordu encümeni reisi general 
Zologovskinin, mareşal Ridz Smıgly 
yi hem ordunun şefi hem de bir dev 
Jet memuru vazifelerim ifa ettiğin
den dolayı yaptığı tenkitler üzerine 
parüunentoda çıkan ihtilaf vahim -
leşmiştir. 

Milli blokun parlamento grupu. 
general aleyhinde şiddetli hücumla
ra başlamış ve generali encümen re
isliğinden istifaya mecbur etmiştir. 

Milli blokun Vilna şu besi re ısı 
resmi bir beyanname neşrederek ge
neralin istifaya mecbur edilmiş ol
masını protesto etmiştir. 

Milli blok reisi ise Vilna protesto 
sunun yersiz olouğunu bildirmiştir. 

Lehistan Yahudileri 
Varşova, 25 (A.A.) - Polonya 

Başvekili general Skladkowsk.i de -
miştir ki: 

''- Geçen sene olduğu gibi Ya -
hudilerin katledilmesine ve kindara· 
ne hücumlara bütün kuvvetimızle 
mümanaat edeceğimizi Polonya hü
kumeti namına beyan ederim . ., 

Başvekil, şu sözl<ıri ilave etmiş -
tir: 

"- Nüfus fazlalığı münhnsrran ik 
kısadi bir meseledir. Köylülelin ha
yat seviyelerinin yükselmesi Yohu -
dilere karşı bir hareket değildir.,, 

kil Stoyadin-Jdç. Bulgar milletile bir 
daimi dostluk itilafı akdetti. Bu iti. 
laf ik komşu millet arasındaki mü
nasebetlerde yeni bir rlevrenin baş 
'angıcma kati bir işarettir.,, 

Atina. 25 <A.A.) - Atina Ajansı 
bildiriyor: lstanbul Robert KoUej ta 
kımı ~earesrdapo takımı ile bir bas
ketbol maçı yapmıştır. Atina va!isi 
B. Kotzias. Türk talebesi şerefine 

dün b 'r dine vermiştir. Yemekte Türk 
- Yunan münasebe !erindeki büvti~ 
samimiliği tebarüz ettiren nutuklar 
söy1enmiştir. kara salimen vasıl olmuş, oradan da rr,o;~~~~----;;;;;;;ıı~--~--~~., 

Cenubi Amerikada Natal'a havalan

HADiSELER KARSISINDA: 

Olrkaç gün c":\"el :ngiltcredc miit ıiş bir tren ka7n'it oldu. )ki ('k,.pres 
arpıştı, birçok yolcu bu kaza:rn kurban gitti. Resimde trenlerden biri
~in korkunç haraplığı göriiliiyor. 

-======--============================= -==- -
Buna mukabil Alınama. Yugo·s-

lav'\'a ile dostluğunun Orta \'e Ce
nuhu Şarki Avrupada lıir inhilal 
Amili olacağma ve bilhassa Yugos-a . 
l .,.a,_,1 Fransa ,e Kiiçük Jtilaftan 
a\, " 

ayıracağına inanmaktadır. 

Biitiin hunlar Orta Avrupanın 
bugünkü tezadh vaziyetini teba
rüz ettirdiği için dikkatle takibe 
de{:er. 

mış ve oraya varmıştır. 

Rüştü Aras 
Stoyadinoviçle 
Görüştü · 

Belgrat, 25 ( A.A.) Cenevreye 
gitmekte olan Türkiye Hariciye Ve 
kili Dr. Tevfik Rüştü Aras dün ge
oo Belgrattan geçmiştir. istasyon • 
da Başvekil ve Hariciye nazırı Sto
yadinoviç. hariciye nezareti erkanı. 
Türkiye elçisi ve Yunan mulahat • 
gtizan tarafından eelimlanmıştır. 

Trenin tevakkufu esnasında Aras 
ve Stoyadinoviç garın salonunda kı
şa bir noktai nazar teatisinde bulun
mu.şla.rd.ır. 

Saminıt bir musa.fahadan sonra 
Ri.i.ştll Aru TOiuna devam etmi.~tlr. 

KISA HABERLER 
• Isveçte Stokholmde otelcilerin 

grevi yüzünden butün oteller kapan 
mıştır, Günlük zarar yedi buçuk mil 
yon frankur, 

• Prens Otto kaç zamandır Avus 
turyada oturuyordu, Dün Parise hare 
ket etmiştir, 

• Hitler. önümüzdeki pazartesi gü 
nü Reistag toplantısında Alman bari 
ci ve dahili siyasetine dair ~r nutuk 
verecektır. 

• Geçenlerde Londradan ayrılan 
Habeş lmparatoricesı. oğluyla beraber 
dün Kudüse varmışlardır, 

• F nlandiyada yeni bir topun tec 
rübesi esnasında ınfilak olmuş. piyıı 
de mtifettişı ölmuı ve topçu mufetuııı 
yaralanmıştır, 

• Singapur, Röyter Ajansı. kom 
bine mancvralarmm 2 şubatta başla 
yacafmı haber r mştU', 54 ü Ira.it ve 
Hindıstandan olmak üzere 110 tay 
yare relmiftir, 

3 ---

fi.EK 
Dayak ve Talebe 

[Y~uın: 8. Felek] 

Gerçi Vali tekzip ediyor: izmit or· 
ta mektebinde guya bir ta1ebe hoca
ya tabanca çekmiş. Madem ki: Vila· 
yet böyle birşey olmadığını söyliiyor, 
biz de öyle kabul edelim. Zaten miin· 
hasıran bu vaka iizerindc işliyecek 

değilim. Ben hadic;eyi hoca ve talebe 
miinasebeti şeklinde afaki olarak in
celiyeceğim. 

Bu rivayet gazetelerde çıkar çık
maz bir kısım muharrirlerimiz kimi 
pedagojinin zaafından, kimi dayak 
liizumundan bahsettiler. Lakin gör· 
diim ki; çoğu esa a yaklaşamadılar. 

Ben, dayak atılan hususi bir rüşti
ye mektebinde yetiştim ve şimdi ik· 
rar etmekte hiç mahzur görmem: 
Pekala dayak yedim; hem ayacıkla
rıma! Bundan fayda mı gördüm. za. 
rar mı? Orasını hal ve tavrım göste
rir. Lakin ondan sonra idadide. yani 
orta mektepte bize dayak atmadılar. 
Zaten orta mektepte dayak ta yoktu. 
Amma yine itiraf ederim ki; benim 
senede talebe arasında üç cinayet ol· 
okuduğum Osküdar idadisinde dört 
du. (Bu cinayetleri ben, mektebimi· 
zin hapic;ha.1eye bitişik ve onun av· 
hısuna bakar oluşuna atfederim). Bi
zim mektcbimizde tevkif ve izinsiz ce 
zaları buram buram vardı. Fakat ho
calara kar ı bu çe it küstahhklu ya
pıldığı hatırımda değildir. 

Şimdi gelelim işin ince tarafına: 
Azacak roruk ne izinsizden. ne de 

dayaktan korkar. Kaldı ki; gözgöre 
göre bir ortamektep talebesini döv· 
me~·i terbiye usul1cri arasında düşün 
mek te ha~·li gari

0

ptir. Bence mec;elo 
talebe ile hoca arasındaki münase
betlerin: 

1 - Adalet · 
2 - Şefakat 

3 - Otorite 
4 - Çocuğu anlama 

Esaslarına dayanması me!lt>l"c;iıfir. 

Bunlar zaten hocalık mesleğinin dört 
direğidir. 

Dediğim gihi hen işi. hocaoııına si· 
18h çekmi bir kii!itah bakımından de 
ğil de alelUmum hoca ve talebe ara
sındaki sıkı rabıta ve münaı;ehetlerin 
tanzim ve tensiki bakımından müta
lea etmek istiyorum. 

Talebesini tanıyan. ona daima mUş 
fik bulunan. kin, garaz gibi insani 
hırslardan uzak olarak daima idil ve 
hakim olan hocalara karşı talebe her 
'laman muti ve münkattır. Biz de böy 
le idik. 

Amma böyle hocalara karşı da ril• 
retkarane hareketler olmaz mı? Bel· 
ki olur. Lakin mutlaka bu hadiseler 
mektep. hoca ve talebe psikolojisi ha 
ricinde kalan mescH'ı hastalık. dt"lilik. 
arhoşluk ~ihi scheplerden doğan is

ti nalar şeklinde olur. 

İşte Maarif işimiz ve hele orta tfııd· 
risat için can ve gönülden temenni 
edilecek şey hütiin talim ordumu7.UD 
hu vasfı kazanmışlardan. hoca ile ta· 
lehe arasındaki mesafeyi ve ruhi mfl 
nasehetleri kavramışlardan mürek· 
kep olmasıdır. 

lzmir Telefonu 
Hükumete 
Geçiyor 

Ankara. 25 'Tan muh1tbirindenl

Izmir telefon santral ve §ebekesini 

tes s ve şletme imtiyazı Dahiliye ' e. 
kaletile Izrnir BeJediyesı arasında ak· 

tolunan bir mukavele ile 35 sene müd 

1 

detle ızmır beledıyesine verilm:şti. 
Tesisatın 1-1-938 tarihinden iti 

haren hükumet namına ışlemesi ve 

ayrıca fili devir ve tesliminin de 

1-2-938 de yapılması kabul edil. 
miştir. 

Şirketin bütün imtiyaz, hak ve men 

faatlerinin devri ve tesisatın temlıld 

bedeli olarak 20 sene müddetle her 

1 sene faizıle birlikte olmak üzere 60 

b n lira verilecektir Ilk taks t 31 bi 
rincikanun 1938 tnrıhınde tedıye e-

""ek·ır. 

Tesisatın 1936 b1anço kıymeti 720 
küsur bin liradır. Temin olunacak se 
nelik gayri safi hasılatla işletme mas 
raflan ve seneJik taksıtler ödendik. 
ten sonra bakiyeı hasılatla şebeke

nin tevsii ve şehİl'.ler arası mükaleme 
!erinin ıslahı temin edilecektir 
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ç .Ş ·· pheli Ölüm 
Ölüm Sebeplerinin 

Cesetler, Morga 
T esbiti İçin 
Kaldınldı 

Müddeiumumilik dün üç §Üpheli 1 na cesedi muayene ettirmiş ve haJr 
ölilm tahkikntma el koymuş ve cc. ki ölUm sebebinin tayini için cesedi 
sellerin UçUnü de morgu kaldırtmış- morga k~dırtmıştır. 
tır. UçUncU ceset te yine CeIT.ahpa.şa 

Birinci hadise şudur: Dolapdere- hasta.nesinden almmıştır. Bakırkö
de 194 numaralı evde oturan Matma- yün Safra köyünde oturan Osman is 
zeI Anna, bir yemekten sonra şiddet· minde bir genç evinin alt katında ko 
1i bir karm ağrısına tutulmuş ve knl nuşanuyacak bir halde bulunmuş ve 

TAN 

Bu akşam M E L E K Sinemasmda 
JEAN CRAWFORD-WILYAMPOWEL-ROBERT 

MONGOMERY tarafından Fransızca sözlü olarak yaratılan 

BiR KADIN N T ALIHI 
Neteli - Zevkli - Eğlenceli büyük komedi 

Ayrıca: Paramount dünya havadisleri. 

Sinema krallarının en genci 

FREDIE BARTHOLOMES'in 
Hiçbir filminde: Fransızca sözlü 

CESUR KAPTAN dınlclığı Şişli çocuk hastanesJnde öl- Cemılıpaşa hastanesine kaldınlmış
müştilr. Tabibiad'l Enver Karan, cc. tır. Hasan, hiç konuşmıya imkan bu-
sedi muayene etmiş açrk bir ölüm a- lamıyarak ölmüştür. Bakırköy jan. Şaheserindeki mükemmeliyeti ... Büyüklüğü .... ve harikulade 

t bit cd d . .;.; • "' fhş d · maceraların teessürü yoktur. razı es eme 15• lıtın asnı a darına kumandanlığı ölUm hadisesini 
tetkikat yapılmak ve zehir aranmak tetkik etmektedir. Morgun vereceği Sahne arkada,ları: LIONEL BARRYMORE 
için mo~ kaıdınlnııştır. rapor vaziyeti aydml.ııtacaktır. SPENCER TRACY ve MELVYN DOUGLAS 

lk nci ceset te Cerrahpaşa hasta- Çocuk Ce Ha!ihazırda bütün dünyada heyecanı umumiyi uyandıran film 
nesinden ka.ldnılmışt:rr: yeni OoğmUf sedi 

EylfilUn yirmi birinci gUnU Yedi- Taksim merkezi memurlarından -------•Yarın akşam S A R A Y Sinemasında 
kulede surlarm Ustunde bir yarala- bir polis dün, mUddeiumumiliğe yeni 
ma hadisesi olmuş, Kuşgöz Niyazi i- doğın\li bir çocuk cesedi getirmiştir. 
le Piç Hasan Kadir oğlu MUkerrcm Ceset, bir apartmanın camekft.nlığı 
isminde b!r genci bıçakla .ağır su _ Ustünde bulunmuştur. Cesedi tabibi
rette yaralamışlardır. Mükerrem o adil Enver Karan ınuayene etmiş, 
gUndenberi CelTahpaşa hastanesinde ölüm sebebinin tayini için cesedin 
tedavi edilirken, evvelki gUn ölmüş- morga gönderilmesine !Uzum göster
tür. Müddeiumumilik, adliye doktoru mlştir. 

KAÇAKÇILIK : 

Eroin Müptelası 
Olduğu 

T esbit Edildi 

MÜDDEİUM1Th1İLİKTE: 

Mahkumlar 
Tevkifhaneye 
Nekl~diliyor 

Yeni yapılacak adliye saraymm is
timlak işi tamamen bitmiş ve Milli 
Emlll.k müdürlüğü de yıkma işini bir 
müteahhide Jhale etmlıjtir. Yakında 

mahkumlar tevkifhaneye nakledile
rek hemen yıktlmıya başlanacaktır. 

Yeni Y ılm 1~1eri Arttı 

İstanbul müddeiumumiliğinin mu
amelesi bu sene biraz daha artmış· 
tır. Müdclumumilik g çcn sene tanı 
141,031 işe bakmıştır. Bunlardan 

BU AKŞAM 

SÜMER Si EMASI DA 
"Silah Baıına.. ve "Denizler Perisi .. 

Filmlerinin unutulmaz kahramanı 

VICTOR FRANCE 'in 

'T'E:~!!! •• 
\ıı9 

, Süper filminin ilk iraesi şerefine BUYUK GALA . 
Fransız donanma.sının ittiraki)e çevrilen muazzam atk ve kahram anlrk dramı 

Uaveten: EKLER JURNAL dünya havadisleri ---------, 

YARIN AKŞAM 

İPEK 
sinemasında 

E 5 i LER 

Merhum serasker Rıza Paşanın 
ha.fidesi Bayan lffetin, geçenlerde e
vinde /bir araştırma yapılmış, eroin 
ve morfın bulunduğu için gümrükte 
çalışan asliye beşinci ceza mahkeme
si müddeiumumiliğine verilmiştir. 
Müddeiumumilik, Baynn İffeti adli 
tıp işleri müessesesi müşahedchaııe
sine pöndermlıj ve ipilası olup olnıa
dığulı sormuştur. Müessese müşahe
dehanesinin verdiği raporda Bayan 
üfetfa eroin ve morfin müteHi.sı ol
~uğU anlaşılıruş, a.Asya mahkemeye 
intikal etmiştir. Yakında mahkemesi 
yapılacaktır. 

136,829 u netfoolend"rilm:iş, yeni se- Harikulade maceralar ve sergüzeştlerle dolu müthiş bir korsanlık hayabna ait Fransızca sözlü 

neye yalnız 4202 dosya devredilmiş_ ~111--- taheser. Ba.şroUerde: WARNER BAXTER • ELISABETH ALLAN 
tir ki, bunlarDı çoğu da iliımdan iba-

Bir Eroin Suçlusu 

Knçakçılık bürosu memurlan, dUn 
Behzat Doğan isminde bir gencin U
zerinde eroin buldukları için kendi.. 
sini asliye beşinci ceza mahkemesi 
müddeiumumiliğine teslim etmi.5]er· 
dir. Müddeiumumilik, Behz:ı.t Doğa
nın iptilası olup olmadığının tetkiki 
için tıbbıadli müessesesi müşahadc -
hanesine gönderecektir. 

iki Papas 
Gizli Mektep 
Açmışlar! 

Asliye birinci ceza mahkemesi, 
dlin, bir gizli mektep açma davasına 
ba.5lamıştır. Hadisenin iki suçlu~m 

vardır: Birisi Kıumknpı Rum kilisesi 
papazı Aleksandr, diğeri de ayni ki
lisenin ilahicisi Teodostur. iddia şöy 
ledir: 

Papaz Aleksandr ve Ilflhicisi Te
odos, kilisede ruhsatsız bir mektep 
açmışlar, 55 talebe kabul etmişler

dir. Bunlardan 35 ine kendi kesele -
rlnden kitap almışlar ve her glin 
muntazaman ders venniye ba.şlanuş 
lardtr. Polis bir ihbar üzerine baskın 
yapmış ve gizli mektebi faaliyet ha
linde yakalamıştır. 

Papaz Aleksandr, hadiseyi inkar 
etmiş ve: 

- Biz mektep açmadık. Dint ted
risat yapıyorduk. Dağrtıtığımız kitap 
Jar da dini kitaplardrr. Bunu patrik
haneye bildirdik, demiştir. Müddeiu
mumi Hakkı Şükrü, §U suali sordur
muştur: 

- Bunu patn1<haneye yazı ile mi 

rettir. Alman neticeye göre müddei-
umumiliğe gelen işler vaktinde mua. 111•••• Kahknha ve neşe filminin son iki günü l 

ARMAND BERNARD mele görmüş ve hiçbirisi teahhura uğ 
ramamıştır. Backasının Kıhg" ında ~"lDRE LEFAua 

3' PIZELLA 

Yangın' Kaıo··rı·fer Bu fransızca fevkaliide filmi siz de görünüz. 
iıliii2m112m1ıı::a--&1 • T O R K sineması 4 mm-11!1!--•Elll 

Bacasın an 
Çıkmış! 

Katırcıoğlu yangını tahkikatı biti

rilmiştir. Mü?doiumumi muavinlerin 

den Reşat, dün de Eminönü merke
zinde ve hlldise yerinde bu i§le meş

gul olmuştur. Sulta.nalımet sulh bi
rinci ceza hakimi Reşit, naip hakim 

olarak dört belediye ve nafıa. mühen
disile beraber yangın yerinde Uç sa. 

Herkesin merakla beklediği film 

T Ü R K Sincmnsında yarın akşam 

FAKIR TALEBE 
Milloker'in Meşhur Opereti (Fransızca) Müzik ve 
raks, gençlik ve güzellik, zevk ve neşe - Aşk ve heye
can. Muazzam sahneli, binlerce figiiranlı şaheser. 

l\fARİKA RÖCJ{, CAROLA JIÖIIN, JOHANES 
HEE. TERS, FRiTZ KAl\tPERS 

*I\ 
Gala Süvaresi 

Olarak 

•••mıım••Bll Biletlerinizi evvelden alınız. ••••••••• 

atlik tetkikat yapmıştır. Bu heyet, ~-----------------••-m:t•---kalorifer ocaklarmı tam iki saat yak 
tımuş ve bacanın bu kata kadar kı
vılcım çıkartıp çıkartmadığını tetkik 
etmiştir. Daha evvel de sobadan ve 
elektrik kontağından yangının çıktp 
çıkmadığı tetkik edilmiştir. 

Vukuf heyetinin veroiği mpora gö 
re, yangınm kaloriler bacalanndRtı 

çıktığı anlaşılmıştır. Bu itibarla hfı
disenin de bir kaza olduğu neticesine 

1 
varılmıştır. , 

Bugünden itibaren 

iLLİ SiNEMADA 
Muvaffakıyetle devam eden 

Ş YH A MET' e iLAVETEN 
Sinemanın en ilmi ve en heyecanlı bir filmi olarak 

'Ki IUZLD ADAMIN NAZiRE~i 
bildinn~er? 

nn::ı~ AJeksandr, şöyle cevap ver- •Ki c AN L 1 ADAM 
- Hayır telefonla söylemiştik. MARIAM MARCH • RALF BELLAMI taraflarından 
ikinci suçlu da papaz gibi üade 

vermiştir. Mahkeme, cürmü meşhut .. •••• Bilhassa Üniversite talebesine tavıiye olunur·••••• 

zabrt varakasını imzalıyanlann şahit -----------------------------
olarak çağmlmala.rmı kararlaştırdığı 
için muhakemeyi başka bir güne bı· 
rakmıştıt. 

• 
ÖLÜM Istanbul 3 cU tcra memurluğun -

dan: Dosya 37 /2440 mahcuz ve sa. 
Beyoğlu ve Cen-ahpaş:ı Hastane _ tılmn.St mukarrer 12 adet muhtelif 

t GÜZEL -E SAGLAM · E UCUZ iRADi 

teri saıbık eczacılarından Nuri Rüat 
Eser bir buçuk senedenberi çekmek 
te olduğu hastalıktan kurtulamıya.
rak dün vefat etmiştir. 

cinste avizenin ikinci artırması 27 
-1-938 Perşembe gUnü saat 9 dan 
10 a kadar I.stanbulda Marpu(,'Çulnr 
Kdhen hanında yapılacağı ilm olu
nur. (4236) 

F eriköy Kurtuluş caddesinde meşhur "NAZARY AN,, apart
manı 28/ 1/ 1938 cuma 2ünü saat 15 te Beyoğlu Sulh Mahkeme

sinde satdıyor. 

Qmazesi bugün Mnçkada Çmar 
sok11cömda ~ numaralı evinden saat 
14 te kaldrnlacak, na.mazı Tefj'Vikiye 
camiinde kılındıktan sonra Uskü -
darda aile kabrine defnedilecektir. 

• 

OOGUM - Akşam gazetesi ilan 
memuru Bay Nuri Kezer'in bir kız 

ev1Mı dUnyaya ~lm.iş ve (Nur Ay) 
adını al.m.ıstır. OmUrlü olsun. 

TOPLANTILAR 

e DAVETLER e 
Hafta lçiıade 

• Profesör Rapp Hulusi, perşembe rU 

nü saat 17,30 da Eminönü halkevinde "Dil 
!erin ses cephesi., mevzulu bir konfera s 

verecektir, 

• Diı tabipleri ko~resi, cuma günil sa 
at 18 de cemiyet merke~inde toplanacak 

tır, 

• Halk Partisi Beyoilu ilçe yönkurul 
balosu, cumartesi günü akoıınu saat 22 de 
Tokatlıyanda verilecektir, 

• Milli sanayi birlifi umumi heyeti, pa 
zartesi ,ünü ııaat ıs te toplanacaktır, 

• Güzel Sanatlar birliği resim şubesi. sa 

1ı günü saat ıs te Alayköşkündc kongresi 
ni yapacaktır, 

• Çocuk Esirgeme lı:urumunnn senelik 
balosu, şubatm 19 unda Tokatlıyanda ve 
rileccktir, Balo hazırhklnn ile meşgul ol 
mak üzere hususi bir komite ayrılmıştır, 

• Türkye tıp encümeni ııaat 18,30 da 
E tibba odasında toplanacak, ruznamcdeki 
tebligleri müzakere edecektir, 

-0--

YENI .NEŞitll'TA 

ÇOL GIBt - Mebrure Saminin bu isim 

deki eseri çıkmıştır, Eser, mütareke devri 
nin acı hatıralarile doludur, Bir Turk kızı 
nm kahramanlıfmı. cesaretini çok temiz 
bir tekilde canlandırmıştır, 

Istruıbul Belediyesi Şehir . Tiyatrosu 
Saat 20,30 da. 

PERGUNT 
Dram 5 Perde 

Yazan: Henrik Ihsan § 
;m. K~M.EDI KISMI 

111 saat 20,30 da· 
lllOJ Aynaroz Kadısı 

Komedi 6 ta.blo. Yazan: 
Celıil Musahip '"oğlu 

--0-
ERTUGRUL SADi 
TEK TiYATROSU 
Bu gece: (O sküda r 

Hale) Sinemasında 
ATI ALAN 

USKUD~I GF..Crl 
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Bu~ünkU program: 
ISTANilUL RADYOSU: 

OGLE NEŞRIYATI: 
Saat 12,30 Plakla Tıirk musikisi, 12,50 

Havadis. 13,05 Pllikla Turk musikısi, 
13,30 Muhtelif Plak neıriyau, 14,00 Son 
AKŞAM NESRIYATI: 
Saat 18,30 Plakla dans musikisi, 19,00 

Bimen Şen ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkıları, 19,30 
Şiılı Halkcvi gösterit kolu tarafından bir 
temsil, 19.SS Borsa haberleri, 20,00 Mus 
tafa ve arkadaşları tarafuıdan Tıirk mu 
sikisi ve halk şarkıları, 20.30 Hava ra ..,. 
poru, 20,33 Omer Rıza tarafından araP 
ça söylev, 20,45 Nezihe tarafmdan Türk 
musikisi ve halk prkıları, (Saat ayan) 
21,15 Orkestra, 1 - Bizet: L'Arlcsienne 
suite, 2 - Çaykovsld: Nocturne, 3 - Le 
har: La veuve joyeuse, 4 - Gabriel 
Marie: Rapıodie chinoise, S - Schröder: 
Napolitana, 22,15 Ajans haberleri, 22,30 
Pllikla ıololar, Opera, ve operet parça 
ları, 22150 Son haberler ve ertesi giınıin 
programı, 23,00 Son, 

ANKARA RADYOSU 
OGLE NEŞRiYATI: • 
Saat 12,30-12.50 Muht~lif plak neşri 

yatı, 12,50-13,15 PIAk: Türk musikisi 
ve halle prkıları, 13,15-13,30 Dahili ve 
harici haberler, l 7 ,30-18,30 lnkıllip 

dersleri, Halkevinden naklen, 

AKŞAM NEŞRlYATI: 

Saat 18.30-19,00 Muhtelif pHlk neş 

riyalı, 19,00-19,30 Türk musikisi "'e 
halk prkıları, (Makbule Çakal ve arka 
daşlan), 19,30-19,45 Saat ayan ve a 
rapça neşriyat. 19,45-20,15 Türk musi 
kisi ve halk şarkıları, (Bay Muzaffer ve 
arkadaşları), 20,15-21,00 Radyo fonik 
temsil (Ankara ııehir tiyatrosu tarafın 

dan), 21,00-21,lS Ajans haberleri, 21,15 
-21,55 Stüdyo &alon orkestrası, 1 -
d'Ambrosio: Promenade Amo~reuse, 2 
- Szule: Flossie, 3 - Strauss: Aimer 
boire chanter, 4 - Bizct: 3, act Cnrmen 
5 - Schrstak: Romanze, 21,55-22,00 Y• 
rmki program ve IstikW Marı;ı, 

• 
SENFONİLER 

21 Llypzlg: Senfoni Bnıcknerin roman 
tik ıenfonisi, 21,SS Prae: Cek filharmo 
nisi Anton Bruckner 

HAFİF KONSERLER 
7,10 Berlin kısa dalgası: Kilçlik konser 

8,15: Devamı, 12 Bcrlin kıııa dalgası: Mu ı 
silrili ·saat 13: Hafif musik\ 13,10 Bilk· 
reş: Operalarda gecek dans musikisi plik 
tarı, 16,lS Prag, Brüno,: Kadın korosu. 
Fok orkestrası, 17,15 Varııova: Asken 
bando, 18,02 Bülrreş: Pl5k, 19 Pcııtc: Çi 
ıan musikisi, 20,25: Ostrova, Prag: Hs· 
ili musiki 21 Bclıı:rad: MW\bi Sırp ak 
şamı, Varşova: Pllik konserı. 2!,l!ı ısru• 
no : Koro havaları, 22,4S Bükrcıı: Lo 
lcnntadan konser nakli, 23 Frankfurt, :Ko 
lonya: Büyük karnaval neşriyatı, 23,15 
Belgrad: Lokantadan konser nakli, 23,25 
Peşte: Plakla marş ve valı;ler, · 

OPERALAR, OPERETLER 
10,30 Bertin kısa dalgası: Vagnerin Tıı• 

nhaeuser opcrasrnm birinci perdesi, 16,15 
Tannhacsserin ikinci perdesi. 20.30 Peş 
te: Operada verilecek piycaiıı nakli, 

RESİTALLER 

ıs.ıs Bedin kısa dalgası: Solist kon 
seri keman, 19,15 Delgrad: Muhtelif 
ııarkılar, 20,20 Varııova: Piyano. rcfaka 
tile şarkdar, 22 Varısova : Chopin'in eser 
terinden piyano resitali, 22, 15 Bükrct : 
Piyano konseri Fransız musikisi, 22,30 
Llypzig: Zimbal musikisi, 

Yeni 1 i G zete 
Sıvasta (Gepenk) isminde haftaltl; 

bir gazete çıkmıya. başlamıştır. 
Tokatta da şimdilik haftada iki 

gün (Yeşilırmak) ismin,µe bir gaze. 
tc çıkarılmaktadır. Hcr"ikisini de teb
rik eder ve muvn.ffıı.kıyctler dileriz. 

GEMLİKTE: 

Enkaz Altı d n • 1 

Bomba Çıktı 

Gemlik, (TAN) - Tamir edilmek 
te olan hükfunet konağının sağ cep 
besindeki merdiven kaldrrılırken al· 
tından biri Türk, diğeri IngiJiz ma.r 
kalı iki bomba çıkmıştır. 

Yine orada, taş üzerine işlenmiş 

çok nefis kabartma bir kız başı bu· 
lunmuştur. Bunun hangi devirden 
kalmış olduğu mütehassıslar tarafın 

dan tetkik edilmektedir. 

ILGINDA: 

Bir A a '• iki 
Kardeşini Ö dü .. 

u 
llgm, (TAN) - Yekdiğin köyün· 

de bir tokat yüzünden feci iki cina
yet işlenmiştir. Tn.fsiHib şudur: 

Mevlut, Hasan Ali ve Aşir adında 
üç kardeş bir arada otururlarken, 
hayvana yem verme meselesinden ara 
larında kavga çıkmış, Hasan Ali bu 
esnada gelen Aşirin kansına bir to
kat at.mıŞtır. Aşir de, Mcvlfit ve Ha 
san Alivi ta.banca ile öldürmiiat.iir • 

' b 
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TAN 
Gündelik Gazete 

TAN'ın hedefi: Haberde, filmde, 
her şeyde temiz, dürüst, samimi 
olmak, karım gazetesi olruıya 

çalışmaktır. 

ABONE BEDELi 
Türkiye Ecnebi 

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

};yilletieraC'aı;ı posta ittihadma dahil ol
:1Yan ınemteketler ic;in 30. 16, 9, 3,5 lira 
/r· Abone b~deli peşindir: Adres değiş 
~rnıek 25 kuruştur Cevap için mektup 

~••·::~S•::L~· 
Dünkü -De;i;+ Adamı 
Bugünkü Devlet Adamı 

[Yazan: M. Zekeriya] 
ğı ~i~nkü devlet adamı sarayın uşa
t ıdı. Gayesi sarayı memnun etmek
en ibaretti. Bütün hayatı sarayla evi 
~ . 

e lllakaını arasında gererdi. Halkla, 
cern· 'S 
h 1YCtle alakası yoktu. Bu sebeple 
Uı.a:;ın duygularına, düşüncelerine ve 

Yaçlanna yabancı kalırdı. 
'I'ürkiyenin meşhur sadrazamları

~ın hayatlarını tetkik ediniz. Bun
ardan bir tanesini ben size anJata
Yını: 

Osnıanıı İmparatorluğunun azun 
ın·· 
S ~ddet mukadderatına hakim olan 

Saıt Paşa halkla hiç temas etmezdi. 
ad • • razanıhğı esnasında bayatı Babı-

a~iyle saray arasında geçerdi. Sad
~aı~nılıktan çekildiği zaman da ken
t• nı evine hapseder, münzevi ve met-
lik bir hayat yaşardı. Hatta bir defa-
5llıda sadaretten uzak kaldığı sekiz 
~ene içinde evinden çıkmadığını söy· 
erler. 

llayattan bu kadar korkan ve ka
~an hu devlet adamı, İmparatorlu
lnln işlerini görebilir miydi? Tabii gö 
rernczdi, ve nitekim göremedi. 

1 
l>eınokrasinin en büyük meziyet-

• ~rn iden biri de devlet adamını hal-aqn •• 
d ıçındcn çıkarması, ve hayat için-
~ Yaşarnıya mecbur etmesidir. Bu

g\j k n Ü devlet adamlarımızın hayatla 
:ına bakınız.Vakitlerinin çoğunu halk 
h'ttf:lQ,..,.dn. a-.,:-!-I--, ı.;:_IL; l~l ..... d"' • ..., 

alkla beraber yaşatlar. Bütün icra
atlarını halka duyurmak, en büyük 
~e"kl · · e~ını ve halkın ihtiyaçlarına ce-
:ap verebilmek en büyük gayelerini 
eskn ed er. 

1) E:"velki gün Yalovada Başbakan ve 
l ll~iliye Vekili ile memJeket mesele
ferıni konuşurken bu küçük, 
akat ınanaca büyük nıükayeseyi yap 

tuaktan kendimi alamadım. 

* 'takamla Konuşan 
A..dam 

başbakanla konuşurken gözüme 
htpan noktalardan biri de şu oldu: 

Celal Bayar daima rakamla konu
l'U~·or. 

l:krnck meselesinin nasıl halledilc
te~ · 

gınj sorduk .. 
f nizc istanbulda kaç değirmen, kaç 
l~rı? bulunduğunu, ne kadar sermaye 
i ~ ışlcdiklcrini anlattı. Ve bu işi hal J111 kaç değirmene ve kaç fırına ih-

Yaç bulunduğunu söyledi. 

l llulgaristandan gelecek muhacir
er ıneselesini sorduk: 

d bize Bulgaristandan, Yugoslavya
h arı, koınanyadan gelmek istiyen mu 
b acirlcrin nıikdarını, bunlar için aile 
aşına kaç para sarfedildiğini, ve bu 

•'?'etıe bu muhacirlerin getirilmesi işi 
bın ne kadar büyük bir paraya müte
~akkıf bulunduğunu anlattı: 

llatay meselesini sOl'duk: 

b.i bize Hatayda kaç Türk, kaç Erme
• kaç Çerkes, kaç Arap bulunduğunu .. 

soyledi ve davamızı bu rakamla-
ta dayanarak izah etti. 
ll .. 1 b u &sa hangi mesele açıldıysa, Baş 

~akan hepsine matematik cevaplar 
~rdi, Ve bu cevapları verirken ya
t nda dosya değil, elinde not bile yok 
~~· ller işi ve her hadiseyi rakamla 
b rnateınatik ölçülerle ölçen, his ve 

e:vecandan ziyade mantı~a kuvvet 
"e eh · "' ·· t.. enırnıyet veren Başbakanın bu-
i Un hlernlcket meselelerini inceden 
d~~~Y~ tetkik edip kafasına yerleştir-

ıır.ını gördük 

ısa \"ine l'akan:lara dayanarak bize ta 
'l'·~' Utlarını anlattı. Bu rakamlar 
ti lltkiyenin az zamanda büyük bir 

rnran faalı'" t' . v. . . b t d. .;e ıne gırecegını ıs a e-
'Yordtı B h · u tasavvurlar hakikat sa-
asına . 

~: gırecek kadar olgunlaştığı •un _ ki 
Pek uzak olmaması lazmı-

• 

Balıklarımızdan Nasıl 
İstifade Edebi.liriz ? 

T anın 16, 1, Pazar nüsha
sında yine bu sütunlar

da ayni serlavha ile bir maka
le vardı. Hulasaten diyordum 
ki: ''Balıktan bir fayda bekle· 
niliyorsa herfeyden evvel fen· 
ne aykırı avcılığı yasak etme
li; balıklarımızın miktarını Ç<> 

ğaltmıya çalıtmalı. Balık tut
makla tÜkenmez, tüketilemez 
bir mahlUk addedilmemelidir. 
Fena avlanırsa, her hayvan gi
bi o da münkariz olabilir •. ., 

Bu iddia acaba doğru mu 
idi? Bunu layikıyle anlaya
bilmek ıçın denizlerimizi, ba
lıklarınıızı, bilhassa anarşi ile 
itham ettiğim av tarzmnı göz.. 
den geçirmek iktiza· eder Ala
kadarlar lutfen beni takip eder
lerse ümit ederim ki, ihtiyar ede-

cekleri zahmet için nadim olmaz
lar. 

Pek güzel bilirsiniz ki, iki deni
ze şayian, bir denize de tam mül
kiyetle mutasarrıfız. Özbeöz ken
di malımız olan deniz, yalnız Mar 
maradır. Akdenizde, Karadenizde 
ortaklarımız var. Hudutlarına so
kulamayız. Balıklarına el uzata
mayız. Fakat, bu memnuiyeti le
himize tadil eden bir kudret var 
ki, o da (tabiat) tir. Tabiatin kam
çısından başka hiç bir kuvvete bo
yun eğmiyen balıklar, tercihen bi
ze gelirler. Buna da sebep, takdir 
edersiniz ki ela gözlerimiz değil
dir. Ancak (Marmara) dır. 

B u niçin bqyledir ? 
(Marmara) iki deniz ara

sında tıpkı bir hamamın soğuklu
ğu vazifesini görür. Kış başlayıp 

sular soğuyunca, Karadeniz balık
lan mutedil iklim ararlar ve bu 
:t to .. Jcu Ma.ı m1:1 .. "':t~ Jugru hlcrete 
başlarlar. Yaz gelir, Akdenizin su-

ları ısınır. Sıcağa, bilhassa fazla 
tebahhürden kesafetlenen acı tuz
lara mütehammil olmıyan bir kı
sım balıklar da kendilerini (Mar
mara) ya atarlar, boğazın nisbe
ten daha tatlı ve serin sulanna 
doğru yükselirler. Yani, her iki 
deniz balıklan, ortak1anmız a
leyhlerine gayri ahlaki hiç bir 
müdahalemiz olmaksızın kendi ar 
zularile tıpış tıpış sularımıza ge
lirler. Tutabildiklerirnizi tutarız. 
Tutamadıklarımız Marmaraya ya
yılırlar. Mevsim gelir, yumurtala
rını dökerler. Yavrularını bize e
manet bırakarak geri dönerler. Bu 
bakımdan (Marmara) soğukluk 

vasfına ilave, bir de (folluk) vas
fını kazanır ki her iki imtiyazı 

nefsinde toplıyan başka bir deniz, 
hemen hemen dünya yüzünde yok 
gibidir. 

B urası ala. Fakat, dikkat e
diyorınusunuz ki, (Marma

ra) bir kaynak değildir; yani, her 
iki denizin balıkları gelmezlerse 
veyahut gelmelerine marn bir se
bep zuhur ederse balıksız kalabili
riz?!. Ayni zamanda (Marmara) 
(folluk) vasfını almasından dola
yı nazik bir hususiyet te kazanı
yor?! 

İş bu kadarcıkla kalsa iyi. Bu 
nazik hususiyete bir ikincisini de 
mevtıim ittiratsızlıklan ilave eder: 
Havalar vaktinden evvel kışlar ve 
ya miattan fazla sıcak devam eder
se her iki deniz balıklan Marmara
da biribirine karışırlar. Bu vazi
yet, maskeli balolardaki buluşma
lardan tehlikelidir. Cazibe Kara
deniz balıklarında tecelli ederse 
lehimize olur. Hamsilerin, uskum
ruların narin kuyruklarından saçı 
lan cazip dalgalara kapılan (Orki
nos) lar (Yunus) lar onlan taki
ben Karadenize çıkarlar. Hicrete 
alışkın olmıyan tembel balıklan; 
ve (Azak) tan çıkıp civar plajlar
da yıkanan (kefal) ve (levrek) kü
melerini de önlerine katarlar; su
larımıza getirirler. 

dır - memleket yeni bir refah ve ser
vet devrine girecektir. Bunu şimdi
den okuyuculanmıza müjdeliyebili-

dz. 

li'akat, galebe Akdeniz balıklan 
na geçerse iş fenadır. Netice kami
len aleyhimize çıkar. Haşan (pala 
mut) larunızı, dilber (uskumru) 
lanmızı alır götürürler. Yıllarca 
hasretlerini, mahrumiyetlerinı çe· 

keriz. 

Zaman zaman palamut, lüfer, 

uskumru balıklarının azalmaları· 

na, yahut büsbütün ortadan kay

bolmalarına (büyük kırgınlardan 

sonra) başlıca sebeplerden biri iş
te budur. 

Bu zaviyeden bakınca (Marma
ra) yı kapısı açık, muhteviyatı a
lelekser, yakalanması imkansız, 
gizli bir el tarafından aşırılan ka
saya da benzetebiliriz. 

Ş imdi de, hem cazip, hem 
tehlikeli kasaya giren ba

lıklan gözden geçirelim : 
Karadenizde: İzmarit, istavrit, 

uskumru, palamut, pisi, tekir, tir
sa, çaça, hamsi, kalkan, k1hc, ke
fal, levrek, lüfer, mezit, çinakop, 

vatos ve yunus balıklan mebzul
dür. Denize dökülen büyük dere 
ağızlarında somun ve Mersin ba
lıklarına da tesadüf edilir. Somun
lar pek azdır. (Tuna) dan dökül
dükçe bize de yolunu şaşırmış ser 
pintiler gelir. 

İsimlerini yazdığım balıkların 
hepsi Marmaraya geçmezler. Şi

mal kıyılan, soğudukça nisbeten 
daha sıcak kalan sahillerimize ya
yılırlar. Bir kısmı Sinop etekleri
ne, bir kısnu Bogaz haricine ka
dar gelirler. Oradan tekrar derin 

sulara a"çılırlar. Bunlar tirsalar, 
kalkanlar, çinakoplardır. 

Diğer balıkların hepsi hicretle
rini muntazam yaparlar. Eylul on 
beşten itibaren sıra takip ederek 
kanunusaniye kadar sürü sürü ak 
maya başlarlar, Marmaraya yayı
lırlar. Nisana kadar Mannarada 
kalırlar, yumurtalannı dökerler. 
Yine kafile kafile Karadenize dö
nerler. . yaz ortasında yavruların ge-

çimi başlar. Mini mini yav 
rucaklar, binbir düşman hücumun 
dan kendilerini koruyarak sert a
kıntıları öyle heyecanla geçerler 
ki, hallerine hem acır, hem hay
ret edersiniz. Acırsınız, çünkü, ha 
yalinizi ümitlere sevkeden kosko
ca bir kümeyi gözünüzün önünde 
ve bir an içinde düşmanları sarar, 
mahvediverir. O kafileden ancak 
be~ on can kurtulur ve onlar da 

kendilerini rıhtımlara çarparlar. 
Hayret edersiniz. çünkü, başlarını, 
kuyruklarını bile seçemediğiniz o 
minnacık mahlUklar, serin akıntı-
arın çırpıntılarında öyle cambaz
lıklar yaparlar ki, beşeri zeka ve 
iradenizde o tedbiri, o cüreti bula
mazsınız. (Yavru kümeleri hakkın 
da verdiğim, belki, zait takdir et
tiğiniz bu malumatı lıltfen hafıza
nıza kabul ediniz!) 

B u hareket revişine göre hic_ 
reti ikiye ayırmak lazım: 

İniş ve çıkış .. Zaten eski Yunan 
balıkçıları da balık mevsimlerini 

ikiye ayırmışlar, birine: (Kata\r:5· 
tiya) diğerine: (Atavstiya) dem.iş
lerdir. 

İniş. Yani Karadenizden geliş, 
balıklann sıhhatçe, vücutçe en 
mütek8.mil, lezzetçe de en nefis u 
nıanlarıdır. Bütün yaz, sulan se
rin, tuzu tatlı, meraları engin Ka
radenizde güzel bir alem geçirdik
leri için semizlemiş, yağlanmış o
larak gelirler. Çıkışları da tama
men bunun aksidir; kış mahrumi
yetlerine katlandıkları, üstelik lo
husalık geçirdikleri için fazla hır
palanmış bulunurlar. Bir '1eri bir 

kemik denilecek kadar zayıf dö
nerler. Bu zayiflikten kinaye on
lara (çiroz) deriz. Bazı kimselerin 
anladıktan gibi (çiroz) anaç, yahut 
diğer bir cins balık değil, zayıf ve 
hasta balık demektir. 

I 

Geçelim Akdenize. Onun da 
belli başlı balıklan şun

lardır: 

Aterina, ahtapot, ekya, orginos, 

barbunya, bati, dil, süpye, sangöz, 

sarıağız, sinagrit, karagöz, kolyoz, 

mercan, migri, melanorya ve muh

telü cinslerde köpek balıklan. 

Bunlar da bazı müstesnalarile 

marttan itibaren akışa başlarlar, 

Marmaraya gelirler. Yumurtaları
nı dökerler. Yaz geçer. Kış iptida
sında avdet ederler. 

Şu noktayı ehemmiyetle arzede 
yim ki, bu izahtan "olanca Akde
niz balıklan böylece Marınaraya 
girer; geldikleri gibi de bir sani
ye kalmaksızın çekilir giderler" 
manası çıkmamalıdır. Gelen balık
lar, ancak Boğaza tesadüf eden ba
lıklardır. Girenler arasında bir kıs 
mı Marmara iklimiyle istinas ha
sıl ederler. Bilhassa kolyoz, sar
dalya gibi satıh ve karagöz, mer
can, sinagrit, barbunya gibi taş ve 
dip balıkları kışı da Marmaranın 
derin sularında geçirirler. Bu yüz
den yerli balık zann'edilirlerse de 
mensubiyet itibarile Akdeniz ba
lıklarıdır. Gerek pulları, gerek te
neffüs cihazları cihetinden soğuğu 
fazla sulara tahammül edemezler. 
Mesela sardalyalar, kolyozlar Ka
radenize çıkmazlar. Hele mercanla 

(Arkası 10 uncuda) 

On iki Disiplin Kaidesi 
Dimağımızı daha iyi işliyen, da

ha süratle hareket eden bir me
kanizma haline getirmek için kul
lanabileceğimiz birçok vasıtalar 
vardır. Muvaffak olmak için de 
dimağın bu tarz faaliyetine şid· 
detle ihtiyaç vardır. 

Hepimiz günlük işimizi asgari 
dikkat ve kuvvet rfile yapmıya 
mütemayiliz. Bunun için de itiya
.da boyun eğer, irade ve zekamızı 
kullannuya lüzum görmeyiz. Bu 
hal bizim için zararlı olmıyabilir
di, eğer bu suretle hareketten ar
tan zamanımızı iyi bir maksat için 
kulJanabilseydik. Fakat açık ha
kikat şudur ki, hiçbirimiz bunu 

' yapmayız. Bilakis hepimiz itiyat-
larınuzla hareket ede ede dimağı
mızı işlemez bir hale getiririz. Her 
günkü tecrübelerle dimağımızm iş 
leme mekaniznıasını yağlamıya 
çalışmayız. 

Günlük hayatımızda hakim o
lan itiyatlarıınızdır. Her gtinliik 
işimizi alışılmış, rutinler ıçın
de görürüz. Yeni bir mesele veya 
yeni bir vaziyet karşısında kaldı
ğımız zaman, onu benzerlerile mü
kayese ederek ona göre hareket 
etmeyi tercih ederiz. Yoksa kafa
mızı yorup yeni şeyler yaratmıya 
üşeniriz. 

İşte bu halin önüne geçmek• için 
dimaği idman yapmıya muhtacız. 
Bir atlet nasıl vücudünü işlet

mek, muntazam işler bir halde bu
lundurmak için muntazam ve de
vamlı idman yapmıyl mecbursa, 
Biz de dimağunızı uyanık. tetik 

ve işler bir halde bulundurmak 
için, idmanlar yapmıya mecburuz. 
Dimağ işlemek sayesinde keskin-. 
1eşir. Süratle hareket kabiliyetini 
kazanır. Yeni mesele ve had.iseler 
karşısında şaşırmaz. Bilakis rutin 
den kurtularak yeni formüller bul 
mıya, yeni usuller icadına çalışır. 
Dimağın idman yapması, diına

ği hareketlerin disiplin altına a
lunmasım icap eder. Dimağ) disip
lin biraz takyidata lüzum gısterir. 
Bu takyidata katlanmayı göze aJ
mak şarttır. 
Dimaği disiplin, kendi kendimi

zi kontrolle başlar. Hareketlerimi 
zi ince bir tetkike tabi tutmak, 
her birini ayn bir muhakemeden 
geçirmek ve zabıt ve rapt altına 

almak lazımdır. 
Bu dimağ disiplini için on ilci 

kaide tespit edilmiştir. Bu kaide
ler dünyanın her tarafında yapı· 
lan tecrübelerden çıkanlmıştır. 

Bu kaideleri size sıra ile burada 
izah edeceğim. Bunları birer birer 
tetkik eder ve tatbike çalışırsınız. 
Tatbik hususunda biraz zahmet 
çekeceksiniz. Fakat güçlüği.inden 

dolayı bunlan tatbikten vazgeçmi
yeceksiniz. 

Bedeni idman hareketlerinde 
de vücut birtakım sıkıntılara so
kulUl'. Fakat bunların iyi netice
lerinden emin olduğumuz için bu 
sıkıntıya memnuniyetle katlanı
rız. Bu dimağ disiplinini temin için 
de bu zahmetlere gönülle katlan
mayı göze almalıd1r. 

PSIKOLOll 
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Hırcın 1 
~KÖŞE 
Roman Yazamıyacak 

' 
mıyız? 

[Yazan: J\ka Gündüz J 
Mukadder denilen göriinmez kuv

vete - başkalan için zararsız - bir e· 
sir olan sayın Bay Muallim Nihadın 
maceralar1Dln neşrolunduğu şu gün· 
lerde ne tuhaf sahnelere rastladım.. 

Geçen gün birkaç tanesini fante
zi şeklinde yazmıştım. Bu fantazile
ri kaydetmekte devam edecek olsam 
o maceranın kendisinden daha büyük 
bir cilt tutacak. 

Fakat işi fantarlden çıkanrsak, gö
rürüz ki esen hava başkadır. Kuru 
yerden nem kapan vatandaşın sayısı 
nedense çoğalmaktadır. Şahsının be
ğendiğini veya beğenmediğini büyük 
bir zümreye, geniş bir muhite, hatta 
umuma maletmek istiyen garip huy• 
lular peyda olmuştur. Tuhaf bir si
nirlilik şunun, bunun veya "bütün" 
ün dava vekilliğini üzerine almış gö
rünmek iddiasında bulunuyor. 

Devlette; rejimin selamet çerçeve
sini aşırtmıyan geniş bir vicdan, ka
lem, dil, kafa hürriyeti vardır. Bun· 
dan istifade etmiyenler, istifade et
menin yolunu, erkanını bilmiyenler
dir; hürriyetleri kullanmada ihtisası 
olmıyanlardır. Ben onların (hürri
yetleri inkar) edişlerini; kendi bece
riksizliklerini örtmek fikrine hamle. 
derim. 
Başkalarına karışmam. Fakat ben 

şu büyük inkılap devrinde kendimi 
pekala örnek gösterebilirim. Bu de
virdeki fasılasız yazılarım bizde ''bü
tün hürriyetler" in var olduğunu is
bat eden maddi eserlerdir. 

Rejim adliyesi; rejimin selamet 
çerçevesini aşırtmıyan geniş bir hür· 
riyetlere karşı olan yüksek adaletini 
nokta nokta isbat edebiliriz. Bir tek 
aksini ishat edeni de memnuniyetle 
dinleyebiliriz . 

Fakat ötede birtakım fertler var 
ki bulundukları muhitlerde kötü bir 
hava uyandumaktan çekinmiyorlar. 
Herhangi bir yazı, bir söz, bir dü
şünce kendi hoşlarına gitmedi mi, l>u 
nu bir tezvir boyası ile boyııyorlar ve 
ortaya hiç akla, kaleme gelmiyen suç 
lar, günahlar çıkarıyorlar. Bu ördek
ler daima bir ördek hikayesi icat e
diyorlar. 

Muharririn hükumetten ve Adli
yeden bir korkusu yoktur. Çünkü her 
iki teşekkül ona korku değil, emniyet 
telkin ediyor. 

Muharririn umumi efkardan da 
bir korkusu yoktur. Zira umumi ef
kar, o muharririıı verdiği esere gö
re değer veriyor. 

Fakat türeyen ve üremek istidadı 
gösteren bu fodul avııkatlığm önüne 
tedbu ve kalem birliği ile geçmeli
yiz. 

Muhterem Bay Nihat muallim• ol
masaydı da doktor olsaydı, avukat 
olsaydı, memur olsaydı, esnaf olsay
dı, hayatını ya kendisi veya başkası 
anlatsaydı, yazsaydı ne olacaktı? 
Ayni bozguncu ve bulanık havacı 

fertlerin imal ve icat edecekleri Fan• 
tasmagorilerle karşılaşacaktı. 

Bir cemiyet ne kadar mütekamil, 
ne kadar berrak ve ideale ulaşmış o
lursa olsun, o cemiyetin içinde yine 
her çeşit tipte birtakım insanlar bu
lunur. BunJann bulunuşu ne o cemi· 
yete leke sürer, ne şu veya bu mes
leğe, zümreye. O tiplerin hayatların
dan, tahlillerinden, müsbetliklerin
den, menfiliklerinden meydana ge

len şeye de edebiyat derler, roman 
derler, içtimaiyat derler, felsefe der
ler, derler oğlu derler. Hatta böyle 
pis hava yaratmıya çahşan fertler de 
bizzat roman tipleridir. Eğer bu hu· 
yu karışık tiplerin şımarıklıklarına 

meydan verecek olursak vah biz mu
harrirlerin, içtimaiyat, ruhiyat ile ui 
raşanlann hallerine! Hayatın realite
lerile "hürriyetler"i, kıskıvrak et
mek istiyenler işte bunlardır. 

Bu tipin kökünü. Abdüllıamidia 

Yıldız sarayındaki çöplüklerde ara· 
malıdır. Bazı hastahklAP. gibi (gönül
lü müzevirlik) dahi ~ok defa atavik· 
tir, yani deded~ babaya, babadan 
evlada kalır. 

- Bunların şerrinden roman yaza· 
mıyacak ımyız? 

Diye bana soran bir kalemdaşıma 
şimdi cevap veriyorum: 

- Bunu sorma. HattA aklına bile 
getirme! Atatürk vatanı, hürriyetler 

(Llı:tfen sayfayı çeviriniz) 
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BASKETBOL: Mektupları 
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Bir Mahalle Halkının 1 ~ -

-------------• 
içki Düşmanları 

Yazan: Y. HAŞEK 

I-liç Eşi ~ulunmıyan 
B-ir Macar Harikası 
-F udbolcu Şaroşi 

Halk evinin 
Şampiyona 
Müsabakaları 

Şikc1yeti • .111111 uı1111111111ua .• • 
Çeviren: B. TOK 
~ •111111111111111111111 • 

geçenlerde pa1tosunu da ç1ı{<U·19 

böyle atmıştı .. 

Fransı7ca (l\fatch) mecmuası üç 
hnftadır meşhur futbolcülerin ha
yatını neşretmektedir. İlk ya1.lsın
da İtalyan milli takımının ~ol açığı 
Orsi'yi anlattı. Ondan sonra Avus
turya milli takımının merkez mu
hacimi Şinderlar'ı tanıttı. Bu se
ferki niishasında da diinyada e~i. 
emsali bulunmıyan &la.car Şoroşi'-

nin hayatını naklediyor. 

Macar Şııroşi, beynelmilel futbol 
Bleminin halihazırda en parlak yıl
dızlarındandır. Henüz futbolcu ha
yatının yarı!iına bile gelmediği zan 
nedilen bu meşhur ayak topu artis
tinin ömrü her memlekette genç-

• )P.re model gibi nakledilebilir. 

* Umumi harpten evvel Fiume, Ma
carıstanın Adriyatik denizine açılmış 
yegane limanı idi. Bugünün meşhur 
Şaroşi'si şimdi ltalyanm ola.n Fiume 
şehrinde 1911 senesinde doğmuştur. 

Babasının ismi Stemancici'dir. İ
talyanlar Şaroşi'nin şöhreti yayıld ğı 

zamanlar, Fiume' da doğuşunu baha
ne ederek İtalyanhğını iddia etmiş
lerdi. Fakat Şaroşi, ve ailesi kalben 

ve hissen tam Macar olduklarını. se
nelerce yerleşmiş oldukları Fiume'
yi terkedip Peşteye yerleşmekle ve 
İtalyan klüpleri tarafından yapılan 
pek karlı teklifleri kati surette red
detmekle isbat etmişlerdir. 

Şaroşi, on dokuz yaşında iken t
talyan Ambrasiana klübü 400 bin li
ret teklif etmişti. O sırada Macaris
tanın iktısadi vaziyeti pek sıkışıktı. 
400 bin liret mühim bir servet sayı
lırdı. Buna rağmen, İtalyan teklüini 
reddetti. 

Şaroşi, çocuk sayıldığı yaşlardcl 

Türk - Macar muharebelerine sahne 
olmuş eski Buda'da futbole başlamış
tır. On dört yaşına geldiği zaman 
(Ferencvorsi Tomaı klübüne ama
tör olarak girmiştir. Orada pek kısa 
bir zamanda parlamış ve on yedi ya
şında amatör milli Macar takımına 
seçilmiştir. Şaroşi, genç ~atör ta-
kımıyla Türkyieye gelmiştir. O seya
hatte Romanya milli takımile yaptık
tan maçın 4 - O lık galibiyetini Saro-

şi başlıbaşına temin ettiğinden pro
fesyonelliği için muhtelü teklifler al
m ıva başlamıştır. 

T erbiyeai, mill'yetine 'uığlılığı 
ve lutbolü ile dünyada eşsiz 
olduğunu ispat eden Şaro,i 

açmışlar, federasyon iki partiye ay· 
rılmış ve seyirciler iki rakip klübün 
taraftarları gibi yarı yarıya bölün -
müşlerdir. 

O sene Ferenevaros'un merkez mu 
hacimi Turay klübünü terketmıştır . 

Turay'dan boş kalan yeri kimin dol
duracağı düşünülüyordu. Klübün 
teknik müşaviri mütekait beynelmi
lel futbolculardan Pataky, merkez 
muhacimliğe Şaroşi'nin gctirtilmes-ı 

ni ileri sürüyordu Ondan boş kala
cak merkez muavinliğe de More'yı 
koyacaklardı. 1 te bu '2.amanlarda Ma 

caristan ikiye ayrılmıştır. 

Birçoklan, dünyanın en usta mer

kez muavinini vasat derecede bir 

merkez nıuhacimi yapmak üzere fe

da edeceklerini iddia ediyorlardı On 

lara göre, Şaroşi kadar nazik ve ince 

oynıyan hir gencin ateşli ve barut gı

bi bir muhacim olmasına imkan yok

tu. Merkez muavinliğinde bile ken

d!sine favul yapıldığı vakit rakiple

rınden af dilediğı cok görulmuştü. 

Böyle iddialara rağmen klübün 

Beyoğlu Halkevi Spor Komitesi 
Başkanlığından: 

ı - Beyoğ!u halkevi sror ş~besi 
37-38 senesı basketbol şampıyona
sına 6. 2. 938 pazar günli baş:anacak 

tır. 

2 -- Federe ve gayrifedere bütün 
'a kımlara açık olan şampiyonanın 

kayıt muamelesi 1. 2. 938 günü saat 
.O d~ ~4panP.caktır. 

3 - Yaş farkt göz.et'Jmeden takını 
lar üç kategoriye a.ynlacaktır. Tas. 
nif şu tarzda yapılacaktır: 

a ı Geçmiş seneler birinci katego
ride oynamış olan oyuncular (ikincil 

, ikincı kategorıde oynamış olanlar da 
(üçüncül de yer atamıvacaklardır. 

b) Bu senenın Cik nci )• ve (liçüncü 
sınıfl fınalisUeri birer sınıf terfi ede
ceklerdir. 

j c) llk defa ş~mp'yonaya dahil o. 
lan takımlar ıı:ıtedikleri sın•fta yer a· 
labileoekler. fakat müsabakalar baş
lad ktan sonra, kabuJ etmiş o 1duk-
lan katego:>riy değıştirmiyeceklerdir 

dl Müsabakalar başladıktan son· 
ra is;mlen verilmiş olan oyuncular 
da klüp ve kategorilerinde hiçbır de
ğişiklik yapamıyacaklardır. 

e ı Şampiyonaya gırecek her takım 
oyuncusunun ik şer resim getirmesi 
~arttır. Her oyuncu ıç n tanzim edi. 
'ecek resimli lisans maçtan evvel sa 
hada hakemler ve takım kaptanlan 
•.arafmdan kontrol edile<"ek lisanssız 

oyun<'u oynatılmasına müsaade edil· 
miyecektir. 

Sahaya lisanssız oyuncu çıkaran 

takım. hükmen mağlup addedilecek
tir. 

f) Müsabaka hakemleri evimiz 
spor kornites 'n·n seçeceği <Hakem 
komitesi) tarafından tesbit erlı!eı:t:k. 
tir. 

4 - Her sınıfta birinci çrkacak 
t akıma Ckupal oyuncularına da (ma 
dalya l vPri1ecektir. 

5 - Kavrt İ<:ln Beyoğlu h11Jkev' 
spor şubesine müracaat edilmesi la· 
zımdır. 

Futbol: 

t~knik müşavirınin fikrı kabul edı1-

Karagümrük Dervişali mahallesi halkı 
namma 17 imzalı br şikbet mektubu al 
dık, Bu okuyucularımız diyorlar ki; 

"Karagümrük Dervişali mahallesi halkı 
yız, Mahallemizin tramvay caddesine c;ı 

kan Canfeda • ""rtağa caddesinden her 
gün fakir ve her bakmıdan sigorta!<ı7 dört 
beş bin k şİ geçer, Tramvay caddesini ti 
Balata bağlıyan bu yol, yol olduğu tarıh 
tenberi ışık ve belediyenin iltifat. imar yü 
zünii görmemiştir. Mııhallemize terkos ~u 
yunu get'rtebildik, Lik'n boru döşenmesi 
dolayısile açılan vol tekrP .. tamı .. olunmıya 
rak yüzüstü bırakıldı. Bu volun tamirim 
ve bit kaç limba korunasını alikada .. ıar 
dan rica eC: • .torw:" 

• 
Karanhk ntr Sokak 

Kocamusuı.fapaşa Afaçayırı sokafı ?3 
numarada oturan Iıımail Kırşan yazıyor: 

"Kocamustafapaşada Ağaçayırı sokağın 
da ile; gün evvel ~7 numaralı evin kiracısı 
Alaattin n dairesi gece hırsızlar tara'•n 
dan soyulmuştur. Ayni gece. bu ·vin lcom 
şusu bulunan evlerden de bazı eısyalar ça 
ltnmt$tır. 811 sok kta polis memuru Rifa 
tin evine mutfak penceresi demiri kırıl 

mak sureti!. hırsız gırm $, bazı eşyalar çal 
mıştır. 

Bu sokaklarda llmba yoktur. Karanlık 

ır. bu mahallenin bekçilerinin iyı vazif, 
yapıp yapmadıklarını deıtcrli vt- c.ıol · '·an 
,.,ı;~ müdürü bir kere tahkik ,.d,.r,;e f.,ı.:. 

ve işçi mahallesi ,.,ıan bu sokaklar halkmı 
c;ok sevindirmiş olur., 

• 
Çocuk T')•atrosuna Kimler Giriyor? 

Ayaspa3ada !'ulakc;eşme sokagmda 9 nu 
maralı evde oturan Ibrah m yazıyor: 

"Bu cumar ; saat ikide haşlıva 

cak olan çocuk tiyatrosuna gitmek iste 
ım, Uaha evvelden bılct aldır dun, Yer te 

min ettim. ikiye çeyrek vardı, tiyatroya 
r rerken, "Olamaz. giremezsiniz, büvükler 
alınmaz .. dediler, Halbuki, ben de bir on .. 
mektep talebesiyim, Sonra da elimde bilet 
var. Çocuk tiyatrosu ortamektep talebcsı 
ne kapalı mıdır?,, 

• 
Bozuk Türkçeli Levhalar 

Rifat Akaltan imzalı okuyucumuz y•z ı 
yor: 

"Beyoflunda Istiktaı caddes nde Galata 
sarayla Tıinel arasında büyük bir ayakka 

mai:azaaında bundan bir müddet evvel 
ozuk turkçe ı bır levha gormtiştüm, Bir 

'ün dükkana girerek, bu le•·hanm deiiş 
tirilmeıini ıöv' •d m, Bir hafta 6onra ut 
radım, yine düzelmemişti, ikinci bir defa 

h t•li:radım. Yine bozuktu, Bonık türk 
c;eli levha bir türlü düzelemedi, ritti .. 

(TAN - Hakikaten imla ve şıve hata 
!arı ile dolu bir çok '•vhalar, reklam afiş 
leri gözümilze ilişiyor, Bu levhaları asan 
müesseselerden biraz daha d.kkat rica ede 
riz,) 

o 

BOKS: 

Bir Salon Açıhyor 

Ba.basıru Ç-Ok sayan Şaroşi, Macar 

klüpleri tarafından yapılan teklifleri 
hemen kabul edememiştlr Çünkü ba 
bası, lise mezunu olmadan futbolü 

di. Şaroşi. yeni mevkiinde o kadar 
meslek tarzında oynıyamıyacağtnı oğ 
luna ısrarla söyliyen bir ihtiyardı. muvaffak oldu ki. milli takım kad-

Ankaralı!ar 
Şehrimize 
Geliyor Sönmüş ve unutulmuş b r vaziyet

te o!an boks sporunu canlandırmak 

gayesile şehrımizin tanınmış boksör 

ve masörlerinden Danyal tarafından 

Beyoğlunda bir boks salonu açılmak 

Uzere teşebbüslere girişildiğini haber 

aldık. On b~ sene evvel faal spor 

hareketi olan bu şubenin bu vesile 

ile yeniden canlanmıya b~ladığma 

Me?lıur futbolcü. lise şahadetnamesi- r'!su mevzuubahis olduğu zamanlar 
ni al~~ ~Jmaz :~r~nevaros'un . ıo bin 

1 

federasyon seçicileri tereddütsüz onu 
pengo lük teklüını kabul etmış ve o merkez muhcaim olarak intihap edi· 
klüple Cenubi Amerika seyahatine yorlardı. Macaristanın mühim bey
çıkmıştır. ım · 1 l ı d l'b' · k ne ı e maç arın a ga ı ıyetı te 

Şurası da şayanı dikkattir ki, Şa· . . 
başına hak eden Şaroşı, son Macarıs-

roşi. profesyonelliği içfn aldığı 10 bın tan - Çekoslovakya ma~ında meşhur 
pengö'nün bir kuruşuna dokunma- kaleci Planiçka'ya yedi golü kendi at
dan parayı babasına bağışlamıştır. 

Genç futbolcü profesyonel olarak 

başladığı merkez muavini mevkiinde 

çok nazik dakikalar yaşamıştır. Çün

kü klübünün merkez muavin· mevki

ini Macaristanın yetiştirdiği en usta 
oyunculardan Bukovi senelerce bü -
)iik bir ehdiyetle işgal etmiştir. Şa
roşi halkın ve arkadaşlarının pek us
ta bir oyuncu tarafından işgal edil
mesine alıştıkları o nazik yeri hemen 
doldurdu. Ve bir iki sene içinde Bu
kovi'yi hiç arattırmadı. 

Merkez MuaCJinlik oe 
merkez muhacimlik 

1935 senesinde Şaroti'nin futbol
cülük hayatının tam dönüm noktasın 
dayız. Meşhur oyuncunun merkez 
muavin olarak kalması. yahut mer
kez muhacimliğe geçmesi 1935 sene
sinde Macaristanda milli bir mesele 
halini almıştır. Gazeteler anketler 

V<' emniyetler vatanıdır. işte ben bu 
tipin (miizc,·irl adı altında bir .roma· 
nım yazmıya ba$ladım. 

Bu kalemdaşımla sayın okuyanlan 
ma (okuyucu yanlıştır) yann bu tip
lerin babalarmdan kalına bir fıkra 
•latacatnn.. ._y.,.._ . 

tı. Avrupa kupası müsabakalarında 

İtalyanların Lazio klübüne karşı el

de edilen bir gollük galibiyet te doğ

rudan doğruya onun meharetlie ya

pılmıştır. 

Şaroşinin kardeşleri 

Şaroşi, tam miınasıle bır sporcu -
dur. Liseden sonra hukuk fakültesinj 
muvaffakıyetle bitinnış ve devlet me 
muru olmuştur. Her sporu vasattan 
iyi yapar. Atletizmde ve yüzmelerde 
iyi dereceleri vardır. 

Şaroşi'nin iki erkek kardeşinden 

büyüğü sutopu takımının kalecisidir. 
Küçük kardeşi, ağabeyisi gibi 

birinci sınıf futbolculuk yoluna dü
zelmiştir. Bu sene on yedi yaşına gi
ren küçük Şaroşi, ağabeyinin ayni 
yaşta seçildiği Macar amatör ta
kımının merkez muavinliğine seçil -
miştir. Şaroşi'nin küçüğünü de Fere
nevaros klübü almış ve genç takımı
nın daimi merkez muavinı olarak ça· 
lıştırmıya başlamıştır. 

Müte.hassıslar. Macar profesyonel 
milli takımının merkez muavin mev
kiinde küçük Şaroşi'nin merkez mu
hacim mevkiinde ağabeysinin pek ya 
kında görülebileceğini yazıyorlar. 

İşte genç futbolculara model ola -
~ beynelmilel futbolcu tipL 

Istanbul takımmın Ank11raya yap 
tığı seyahati iade etmek üzerf'! An
kara muhtelitinin şehrimizde \kı maç 
yapması takarrür etmiştir. Ver len 
karara göre, An!~ara muhtelitın•n 

şehrimizde yapacağı k~ılaşmaıu 

tarihleri 5 ve 6 şubat olarak tesbit 
edilmiştir. 

F edera.ayon Reisliği 
şahit olacnğız. demektir ki, bil bizler 

Futbol federasyonu reisi Bay Se-
için büyük bir kazançtır. 

dat Rızanın çeltilecegi hakkmd~ b!1zt ---o------spor muh tlerinde dolaşan ri.vayetnı 

astl ve esası olmadığı anlaşılmakca· Hariçte: 
dır. 

• 

Hakem imtihanları 
Ankarada yapılan futbol hakP.m

liği nazariyat imtiha.n•nda on sPkiz 
namretten valntz yedl kisi muvatfı:ı k 
olmuştur Bunlar t11thlkatta da P.hl\. 
vet gösterirlerse hakem ıiaanı:n ala· 
bileceklerdir. _,......_ __ _ 
GÜREŞ~ 

Çahşma ProCJramı 
Glireş federasyonu ikinci reisliği. 

ne tavin t-dilen eski gUret;çi1erden 
Tawar. diln eehrlm1z.e ~elmie ve gil· 
reR ft>derasvonuna ait muamelAtı es
k : ferlerasvon hevf>'tinrlen tes'im aL 
mıvA h~R1 ıtmtı:ıt•r. H11her ald12'tmızR 

e:örı> CTüres feıiPrı:uwrrrıu hu dı>vir mu 
cı.mplpı:ı; tAmAmhırırhktı:ın sonnı fıutli· 

vet nroı?Tammt cizeN>k ve atılkadar 
mmtalrnlara tebli~ e&>cektir. Bu me 
vanda :Kastamonu valisinın isteği 0-
z.erine Kafrtamonuda tesis edilecek 
serbest gili'e\ ntımune Mlgesinin pro 
gramı t8Jbit edilecektir. 

Meşhur Bradok 

Tekrar Sahnf:da 
"' Siyah kaplan Coe Luviz'e sekizinci 

devrede nakavt olarak ağır sıklet 

dünya şampiyonluğu unvanını kay

beden Bradok, geçen gün hiç bek

lenmiyen bir galibiyet kazandı. İn

giltere ağır sıklet şampiyonu Tommy 

Farr'ı, puvan hesabile döven sabık 
şampiyon, kendinden evvel dünya 
şmapiyonu olan Max Bair'le bir mü
sabaka daha yapacaktır. 

TAN: Şunu da hatırlatalım ki. İn
giliz Tommy Farr'ı, zenci Luviz de 
ancak buvan hesabile dövebilmişti. 

C oe ve Şimel!ng 
Önümüzdeki yaza. Amerikada ya

pılacak ağır sıklet dünya şampiyon
luğu için Şikago ve Nevyork şehir

lerinden ziyade Detroit'in tercih e
dileceğini organizatör söylemiştir. 

Müsabaka 90 bin kişi alacak stat.. 
ta vaoılacaktır. 

N asıl olduğunu bilmiyorum; 
fakat "içk i düşmanları ce

miyetı,, nin reisi Voraçek, reis ve_ 
kil. Bek, ve katibi Miışek'te yeni 
yılı kutlulamıya karar vermıştiler .. 
Tabii onlar yeni yılı herkes gibı de 
ğil, fakat "içki düşmanları cemi. 
yeti .. nin menfaatlerıne uygun bır 
şeki'de ku ı ıuııyacaklardı. 

Yeni yıl gecesi bu Uç arkadaş ta 
sokağa çıktı. Niyetleri. meyhane 
meyhane dolaşarak Peygamber -
ler g bi içki aleyhinde konferanslar 
vermekti. Köşe başına geldikleri 
zaman nokta bekliven bir · no1iRle 
karşılaşhlar .. Reis Voraçek. pJ'ise 
vaklaşarak sarhoş' arm en kalaba 
tık bulunduğu bir yerı kendisine 
sövlemesini rica ettL Vak;t henilz 
akşamın altısı ıdi. Polis. Voraçekin 
yüzüne dikkatle baktıktan sonra: 

- Be mübarek adam. dedi, bu 
kadar erkf'n ickivf' bıts•amaktıt ne 
mana vardı? .. Hiç olmazsa sa.at 
on olmasını hekliyemedin nu ?. 

- Fakat müsaade ediniz._ 
Rt>., hichir !'1eye müsaRrle Me 

mem .. Bir kelime dıtha sövliyecek 
olursıınt7 si?;: nosta ederim.. 

- Şu halde mersi. 

Polis bir daha ihtar etmek ıu. 
zumunu duvdu: 

- Ayağınızı denk atınız, sonra 
karışmam! .. 

U. · ç içkı dlişmanı, canlan ın

kılınış bir halde yollarına 
devam ettiler.. Jitnaya caddesınin 
köşesıne geldiklerı zaman, ikı ki. 
şinin, kendi aralarında yavaşça 

bir şey~er konttşarak. şehrin mer
kez ne doğru gitmekte oldukları.. 
nı gördüler .. T{atip Maşek bu iki 
kışinin mutlaka bir içki yerine git 
mekte olduklannı, binaenaleyh on· 
lan takip etmenin fena olmıyaca
ğıru arkadaşlarına söyledi. Mişekin 
bu fikr ni reisle reis vekili de mu. 
vafık buldular .. iki kişiyi takibe ko 
yuldular .. 

Fakat bu takip çok sürmedi. ÇUn 
kil o iki adam takip edildiklerini 
farkeder etmez ellerinde oulunan 
oir çıkını yere atarak ,üraUe koş.. 
m.rya başladılar .. 

Re's vekili Bek. hepsinden ~vvel 
davranarak yerdekı çıkını aldı .. Ve 
açtı. Çıkınm içinden bir çift ayak. 
kabı çıktı. Uç arkadaş bu bulunan 
ayakkaplan ne yapacaklarını mil 
za.kere ederlerken, farkına varma.. 
·J .ı etrafla:-ma bt.ıyu<'~k nr k"\.iıt.. 

balık toplanmrştı. Kalabalığın 
içinden yırtık elbiseli, p~hlivan ya 
pılı, iri yan bir adam: 

- Bu düpedüz edepsizliktir, di
ye söylenmıye baı,ladı. Ben •11Nr_ 
tan s •zin bu ayakkaplan yerde:ı ye 
re attığınızı gördüm.. Halkın btL 
ytik bir kısmı ya~ınayak ~f'zPrkf'n, 
siz onların sefaletile alay edı>rce. 
sine ayakkap an guraya ouraya 
atıyorsunuz! .. 

Pehlivan krhkh adamın bu söz. 
leri etrafta büyük bir tesir yap.
tı.. Sağdan soldan tehditkar ses. 
ler yilkselmiye başladı: 

- Ben bu herifi tantYorum .. O . . 

- Şunları iyice bir patakl:yn -
lım.. l4 'azla maıJannı hayır cem· .. 
yetine vereceklerır.e ne dıye .;.,kıs h 
lara atıyorlar?. 

- Vurun?. 

B u son sözler üz.erine kala -
balık dalgalandı ve üç arka. 

d~ın üzerıne çullanmıya başladı .. 
Uç arkadaş büytik bir güçJUkle ıra. 
la baıığın elinden yakayı kurtar':iı
tar ve sokak t.:>yunca koşmıya t><\.Ş 

!adılar •. Bir müddet koştıuktaıı svn 
ra önlerine ilk çıkan büyük bir evin 
kapısından :çeri girdiler .. içen ;ır 
dikten sonra girdik!eri yerin .-.v ol 
ma.yıp rrıağa~.a olduğunu a111Rd1 -

lar .. Mağaza sahibi sıkı sıkıya lrA
pıları kapadı .. Uç arkadaş ·•raz 
kendilerine gelip te etra.flannR .J& 

kmınca deuşet içınde kaldılar · \la 
ğazanın raflannda enva türlü !çid 
ler. enva türlü şişeler duruvordu .• 
Burası bir çkı mağazasından baş 

ka bir şey değildi. 
Ma~aza sahibi güler yil7.•c -eni 

gelenlerin yanına vakl~tı Ne em 
rettik'erini sordu. Maşek: 

- Bize alkolsüz bir şey v~rinlz, 
dedi. 
Mağaza sahibi kurnaz 

gülerek: 
kurnaz 

- On kapiklik mi, yoksa ~ 
kapıklık mi vereyım ?. Diye scırdu. 

- On kapiklik. 
Mağaza sahibi Uçllr•e: birer ka.-

deh verdi; onlar veril~n kadeh ~rı 
b .rden ağızlarına diktiler •. 

lçkilenn ıçinde alkol bulunduğu 
nu ilk farkeden Vorat:ek -,Jdu. Bu 
fiknnı mağaza sahibine de söyle. 
di. 
Mağaza sahibi yine alayci b'r 

sesle: 
- Ne münasebet. dedi, bu halis 

muhlis yirmı dereceilk alkolsüz~ 
raptır. 

-- Alayı bırakınız!. Biz sizden al 
loolsüz bir ıçki rica etmıştik.. 

M ağaza sahibi öfke'enmiy6 
başladı. Şakacı tavrını bir 

ya.na bırakarak: 
- Artık gevezelik ki.fi, :ledl Sa. 

bahtanberi ıçmiş tçmi~ ütil gibi 
olmuşsunuz! .. P~inızde 01r yığın 
insan dolaşıyor .. Şırudi de burada 
namusluluk taslıyor. a:kolsUz ıç.. 
ki ·çmıye kalkıyorsu:ıuz! 3allba 
maksadınız rezalet çıkarıp para 
vermemektır MR~t:ı'lh yeni yıimı 
zı ıyı kutluluyorsunuz!. Hay.li ba.. 
ka.ıtrı ?ıD ~ ! •. 
Mağaza sahibi kaba bir tavırla 

onları k'l.01 dışan "tti .. 
Uç arkadaş sokağa çıktığt ıa.. 

man ka\aba.nk artık dağılmış bulu.. 

nuyordu .. Gözlerile "ırşat:,. ecıı :e..,"'k 

sarhoş arıyarak bır müddet y.>J yü. 
rUdUler .. ünlerine ilk çıkan mey. 
haneye - yine irşat makeadile • gir 
diler .. 

Meyhane kalabalıktı .. "lçki dUş.. 
mnnları cemıyeti reisi, sağına ~o. 
Juna bakınırken, bir erkekle bır <ta 

dının, kendis ni göstererek, ,}Oyıo 

konuştuklarını ışitti: 

- Anna. şu geleni görüyor mu 
sun?. Bu oizim bankanın sube -sef 
lerınden Voraçektir. Eı:ıkfden "nk 
iyi ve dürüst bir adamdı. Halbuki 
şimdi bulut g1b; sarhoş! .. 

Voraçek bunıara dikkat edince, 
erkeğin, kendi çalıştığı bankanın 

direktörU oıduğunu farketti. Çekin 
gen bir tavırla yanlarına yakltş -
tz: 

(Sonu '\'annl 
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Konuştum? 
- 24 -

A tılavut nanrlanndan Hari-
ciye Nazırı Ekrem Libe

hova; Dahiliye. Musa Yuka; Maa
rif, Faik Şatku ile görüştükten 
sonra matbuat müdüründen Baş
VekiUe de tanışmak mümkün olup 
0lnuyacağını sordum. Maalesef 
rahatsızmış görüşemedim. Şimdi
~e kadar hep MüslümanAmavut 
~azırlannı ziyaret etmiştim. Bir 
liristiyan Nazırla tanışmayı çok 
•rıu ediyordum. Bunu hissetti
rir ettirmez matbuat müdürü tele 
fonu açtı: 

- Zotni Ministiri. sözlerile baş

lıyan ve çek hürmetk!r olduğunu 
hareket ve tavırlanndan anladı
ğını bir Arnavutça ile bir şeyler 
konuştu. Telefonu kapadıktan son
ra: 

- Sizin için Milli İktisat Nazı
tırnız Terence Totchi'den bir mü

lnkat aldım. Yarın sabah birlikte 
gideriz, dedi 

M utaassıp Arnavutlukta Müs 
lüman ve Hristiyan Ama

\'ut Nnz·rlannın din farkından 
do1wı hiç bir ihti!Afa ma
hal ve meydan vermeden mem
leketi idare etmelerinin büyük se
beplerinden bı sı de dil briliği ol
duğunu biliyordum. Fakat bu dil 
b!rliğine daha ne gibi meziyetle
rın karıştığını bilmiyordum. On
lardan bazıları da MiW lktmat 
Naıınıe konuşurken anladım. Fe
rağatıe çalışmak, halka menfaati
ni zorla kabul ettirmek. 

Nazırla görüşmeden evvel ken
disini bana şu suretle tanıttırdı
lar: 

Osmanlı İmparatorluğunun 

işgali esnasında İtalyaya hicret e

den bir Arnavut ailesine mensup

tur. Roma Darülfünununda hu
kUk tahsil etmiş. Arnavutluk hak 
kında gazetelere yazı yazmıştır. 
1912 de Şimali Arnavutlukta rnil
U Arnavut harekatına karışmış ve 
1914 te Draçta milli ideali müda
faa edenler arasında bulunmuş
tur. 

N azır Umumi Harbi f talyada 
geçirdikten sonra Arnavut

luğa dönmüş ve sırasile Görice 
lnutnsarnfı, matbuat müdürü. me 
hus, temyiz mahkemesi reisi ol
ınuş, Cümhur riyaseti umumi ka 
tipliği yapmış ve ondan sonra Ti
randa avukatlık etmiştir. 

Kendisi adliye mahafilinde ve 

ınernleketin yazıcıları arasında iyi 

tanınmış olduğu için milli mesele-

lere ait yüksek kıymette birçok 
eserler neşretmiştir. 

1900 da "Arnavutluk meselele-
ri., adı altında neşrettiği kitap ec
tı.ebi matbuatı tarafından takdir 
edilmiştir. Ondan sonra İtalyan
ca. "Arnavutluk muvakkat hükü
llleti,, Balkan mecmuası. Tara.bloş, 
Arnavutluğun mali meseleleri, 
Arnavutlukta İtalya Polkanın ci
nayetleri, Faşizm. İtalyan lisanı· 
~ın grameri ve nihayet 1936 da 

Beynelmilel hukukta jandarma,, 
adındaki kitapları neşretmıştır. 

Ertesi sa.hah. Matbuat MUdU-?-

~l'.l"'-1'~ 

YAZAN: ~ 

~~~l~--~~~!~i 

Arnattnt'u'ı flfil'i flıtrıtrıf l'lrızırı 
B. Terence T otchi 

te bir kapıyı vurdukta.n sonra ken
dimizi büyük bir odada bulduk Kı
sa boylu, gözlüklü, oldukça es
mer, yuvarlakça bir adam bizi n.· 
yakta karşıladı. Ağır aksanlı. söy
liyeoeğini dUşUnür gibi biraz müte
reddit bir fransızca ile: 

- "Terence Tochi Milli Iktı
sat Nazın .. diye elini uzattı Bu o
da da diğer Nazırların odaları gi-

bi loş idi Oturduk ve konuşmıva 
başladık. Konuştuklarımdan an:a

dıklanm şunlardcr : 

Ziraat ve Ticaret bürosu. Zoo
teknik, baytarlık. orman. su işleri, 
istatistik şubeleri bu nezarete bağ 
lıdır. Ziraat ve hasılatı. hayvanat 
istatistikleri burada hazırlanmak
tadır. Mutasarrıflar. belediye re -
isleri memurlar istatsitik tutmıya 
mecburdurlar. 

Villi Friçin 
Yeni Bir Örne ""i 

• 

1 AN Şo garip dünya GERiSiNDE: CEPHE 

tısat 
N azır, nezarete bağlı olan şu

belerden bahsederken bir 
aralık eksik bir şey yapmı.ş gibi a
vucunu alnına götürdü: 

- Kahve içmedik dedi! Biraz 
sonra kulplu alaturka fincanlarla 
kahveler geldi Arnavutluğun her 
tarafında bu ağzı geniş fincanlan 
gördüğüm ve kahveyi bu şekilde 
içtiğim için Arnavutların hem çok 
ve hem de sık kahve içtiklerine 
hüküm verdim. 

Nazırdan bunu sordum. Bana 
cevap olarak büyük bir sigara ku
tusunu uzattı: 

- Dumansız da içmeyiz dedi! 
Daha kendısıne, kendilerine ait 

soracaklarıma hazırlanırken bana, 
bizden Türkiyeden bahsetmiye baş
ladı. Dudağını baştanbaşa, boy
danboya kaplıyan uçları kesik si· 
yah bıyıklarını gererek geniş ge
niş gülüyor VP. anlatıyordu. Biraz 
sonra: 

- "Ben diyordu 926 da yazdı
ğım bir kitapta Mustafa Kemali
nız hakkında "Mucızeler yapa
cak .. adamdır demiştim . Biz de si
zi misal olarak aldık İsviçre me
deni kanununu ve İtalyan ceza ka 
nunu tatbik ediyoruz Türkiye i
çin büvük muvaffakıyetler dile
rim Türk milleti buna layiktır. 

Mucizeler göstermıştir. En iyi his
lerim sizinle beraberdir., 

M illi İktısat Nazın. on iki 
sene evvel Atatürkü keş

fetmiş bir adam sıfatile bu haklı 
ouluşundan memnuniyetle bahset 
ti. Din ve milliyet meselesinde: 

- Ben alelade bir adamım. De-
mek suretile de laik olduğunu ima 
etmek istedi. 

Biz konuşurken Matbuat MU· 

~~1ayo 
Elbiselerile 
Düğün 

Amerikan Palm B ç plajı idarecile 
ri, yeni evleneceklerin, plajda mayo 
elbiselerile de evlenmelerine müsaade 
etmiştir. Bu sebeple soğuğun şiddeti 
ne rağmen Palm Biç plajında iki saat 
içerisinde 100 den fazla çift n şanlan 
mışlardır. 

• 
Kauçuk fehir 

Amerikada Çinçineti'den pek uzak 
olrnıyan bir şehir, halen tecrübe için 
kullanılmaktadır. Rozeriflid denilen 
l:iu şehir, yarı yanya kauçuktan ya
pılmıştır. 

Bilindiğine göre, Amerikalılar, pra 
tik ve gıırip şeyler icat etmekt..: yo
rulmak bilmiyen adamlardır. YapıJan 

tetkiklere, göre. insnnlar. şehrin gü -
rültüsünden uzak ve yumuşak şeyle
rin arasında daha rahat ve sakin bir 
hayat yaşarlar. Bu sebeple Amerika 
mühen4isleri Rozerifild şehrinde ev
lerin duvarlarını kiımilen kauçuktan 
yapmışlardır. Böyle evler. dünyanın 
en sakin meskenleri olmuştur. 
Yumuşak ve elastiki §eyler sadayı 

güçlükle naklederler Kaucuktan va
pılmış bir evin komşusunda bir silah 
patlasa. veya sokakta bir inflak ol
sa. husule gelen sarsıntı ve gürültü. 
kauçuktan evde oturanlar tarafından 
hiç duyulmaz ve bu gibi evlerin sa
kinleri de hiç rahatsız olmaelarmış. 

Sokaktan ve evlen kauçuktan ma
mul olan bu şehirde tecrübeler iyi ne 
ticeler verirse, Nevyorkun bütün mey 
dan ve sokakları tamamen kauçuk
tan yapılacaktır. Ka'Uçuk evler, oto. 

matik surette sıcak ve soğuk hava i
le teshin edileceklerdir. 

• 
Milyoner lalcı 

Falcılık yapmakla geçinen Blanşe 
isminde bir İspanyol kadını. bir çok 
kimseleri dolandırarak milyonlar ka
zandıktan sonra. l,.ion şehrinde orta
dan kaybolmuştur. Falcı . üç ay içe-
risinde bir zengin kadından ve bir 
bankerden 5 milyon frank çekmiştir. 

:':arp cepiıesi gerisinde bir Çin köyünde .. 
• 

Çinde, Casuslar için 
Biçilen Kıymet Şudur: 

• 
Bir Kelle 3 lngiliz Lirası 
Çin - Japon harbinin kanlı saf 

haları cephelerde cereyan e· 
derken, iki milletin en korkunç ve 
gizli mücadeleleri de muharebe mey 
danlannın geris nde oluyor. 

Uzak Şarklıların hafiyelik ve ca. 
sustuk iş:erindeki büyük kabiliyetleri 
ve harikulô.de ince kurnazlıkları Ja. 
pon istihbarat teşkilatının cephe ge· 
risındeki faal·yetini gören Avrupalı
ları hayret için.de bırakmak.;adır. 
Şanghayda bulunan bir Fransız 

muhabiri tesadüfi bir fırsatla Japon 
istihbarat teşkilatına karşı çalışan 

Çin casusları şefi ile bfrüşmiye mu
va ffnk olmuştur. Fransız muhabir· 
Çinli şefinden öğrend;ği çok dikkate 
şayan şeyler arasmda Çinlilerin Ja. 
ponya hesabına çal1san casus başına 
kaç lira verdiklerin. işitmişt.:r. 

Ç'fl. mukabil teşkilatı re1si Ja· 
pon casuslar.ının faalıyeti 

!erini insan hislerini pek iyi tartarak 
ve bu bilgilerıne Avrupa teknığıni i. 
Ilı.ve ederek yapıyorlar. Japonların 
yaradılıştan esasen pek ket um ve his 
terini harice vermiyen bir yaradılış ol 
duğu için casus.arı 'torkunç oluyor. 

Ne akıl ermiyen hileler yapıyor • 
lar! 

Japonya r.csabına çalıştı8'mdan 
şüphelendiğimiz içtmai vazıyet1 yük 
sek bir Çinlinin peşine en usta hafi
yelerunizi koymuştuk. Telefon mu • 
haberclerinı k>ıntrol edi,orduk. Soka 
ğa çıkınca h ç peşini bırakmıyorduk. 
Buna :ragnı~n soklz .ay çıtlıstığmuz 
halde bir ipucu eldtı edememıştik . Bir 
~n tesadüfen Japonlarla nasıl çalış
tığını anladık. Eğer o tesadü<-tlma
saydı, daha aylarca ça!ışacaktık. 

Bu yükseı· vaziyetti Çinlin;n öğ 
le yemeklerını iyi bir lokan. 

tada yemek fıdetı idi. Orada her gün 
şahıslanndan §Üphelenmiyeceğimiz 

hakk.nda Fransız muhabirinin sor -
d 

- b' 1 dikk t izah t memurlarla buluşup yemek yiyordu. 
ugu ır sua e ~~ı .a a Casuslarnruzdan biri tesadüfen gar 
vermiştir. Muhabır d~ıor kı: d da oturmuş Çinliyı·· go .. zet· 

. . Ş f' k .. ' . d b; rop yanın . 
Çınlı ~ ~n yumu goz.erın e . ır lemekle -meşguldü. Bir de baktı ki, 

dürü yanımızda, sigarasından ha
fif dumanlar çrkarara.k sakin sa
kin, fakat Nazırla benim derhal 
iyi anlaştığımızdan memnun ola -
rak tebessüm ediyordu. 

Avr~palı ısın mfı.~asının ~me~e Çinl nin 1 oına1ttı" apknyı ba§k.a bi
ımkan olnuyan goıgeler geçti. Bıraz , yerek çıktı o yemekton kalkın. 
durdu. !çini çekti: Jap~n t~~ilat~ ~ g§apkasınm ~yildiğini farketme • 

• ....,~~~----~...;...;~~~~ .... • mı? ded. Onlar milth•ştır. Ingılizlen miş gibi bırakılan şapkayı giydi, çık 
ilkbahar ll".in bile şaşırtan şe~ıtanlardır Maksatla· 

N Rzır Terence Totchi'w ne
zaretin istikbal progra.m.ını 

sordum: 
- "Köylümüz. fakirdir ve ca

hildir Hnkiknti görmesi guc;tur. 
Dedi Ve anlntmıya başladı İstik
balde her nahiyede bir ziraat me
murumuz olacaktır Bu memur 
köylüye gidecek veya onu davet 
edecek. ziraat hakkında nasihat 
verecek kusurlu görürse tashih 
edecektir. Bu nasihatleri köylü f 
dinlemezse dinlemesi için yeni bir 1 
nasihat olmazsa ceza bu da olmaz 1 
sa hapis. 

Köylü babalanndan gördükleri
ni yapacak olduktan sonra ceb
ren öğretmekten başka çare yok· 
tur. I{öylilye fidanlıktan meccanen 
250 bin ağaç tevzi ettik. Bunlar zey 
tin ve muhte:if meyve ağaçlandır. 
Eğer köylü bu dağıtılan ağaç-

ların yüzde sekseninden istifade 
ederse parasını vermek şartile .. ol-
mazsa bedava kalmış olacaktır. 

Şimdi bazı yerlerde köylülere u
mumi malumat verecek merkezle
rimiz vardır. lstikbal programımız,
da numune tarlaları yapmak var
dır. Baytarlık ışlcrinde gardiyan
lar ve yardımcılar vardır. Gardi· 
yanlar her tarnfı dolaşırlar ve yar
dımc1ları haberdar ederler. A
damlarımız kafi değildir. Havva
natta en çok g<irülen hastalık Gra
rild Distomatozadır.,, 

Sözü ağzında kalmıştı. Br- 1 

den oda kapısından içeri 
giren bir adam bır şeyler sö.vledi. 
Nnzır buvük masasının arkasında 
vürümive basladığı zaman ancak 

ayakta oldu~unu anladım. Boyu • 

nun kısalığı bana kendisinin otur

muş olduğu hissini vermişti. 

'3" rına ermek üzere hıçbir fedakarlık-

Y epyeni Örnekler tan çekinmezler Size şunu küçilk bir 
ın;sal olarak anlatayım: 

Çapey mahallesinde Çinlilerin bir 
iki fabrikacığı vardı. O fabr1kalarda 
çalışan Ç nliler JaponyR amelesi ka 
dar nz yevmiye ile geçinebild·klerin· 
den Japonların o ci\'ardnki tezgahla. 
rma rekabet yanıvorlard1. Japon teş 
ki'atı Çin tezgfı.hlannı ortadan kaldı· 
rabilmek üzere bir gece rüzgar isti. 
kametinden istifade ederek ke.ndi 
fabr ka'arm. ate.:;lemek•en çekınme· 
diler Yn.nı?mı Çin tez~ahlarma sira
yet edinciye kadar devam ettirdiler. 

Çındeki Japon istihbarat kşki. 
la tını ( Aksayı Şarkın Llivren· 

s ' ) denilen meşhur general Duahara 
kurmuştur. 

O teşkilat Çinin her tarafını hafi
yelere boğmuştur. Size Çin ordusu
nun Jap.m istihbaratına !:arşı dövüş 
mek üzere tanzim ettiği mUkafat ta· 
r ;fesini söylersem. has1mlanm1ZTn ha 
fiyelik faal yet,erine daır etraflı bir 
fikir vermış olurum: 

Paris modn 1:ın alman şu ı 
model, ilk' .1ı... için sade, fak..ı .:arif bir 
tayvordür 

Biz Japon harp gemilerin
den herhangi birini hatıran fedaiye 
3,000 f ngili7 ''eririz. 

Bir Japon tayvnre ini siperleri
miz üstiinde diişürmeyc ,·eyahut 
hi7İrn hatlara vnkın indirme;\·e mu
vaffak olan Çinli 60 İngiliz alır. 

l\1uhnrehe tankları. ve zırhlı O· 

tomohillcr iı;-in :Hl lira veri;\•oruz. 
Bir .Japon topunun ınükiifat be

deli 24 liradır. 
Bir Japon zabitini esir alana 6 

İngiliz miikafat hiçcriz. 
Çin aleyhine Japonya hesabına 

çalı an bir cnsus getirene yalnız 3 
İngiliz verilir. 
Casus getırenlere ancak Uç lira 

verdığımizın sebebi ıse 8.şikilrdır. 

Çındekı kara s nekleler kadar çok 
laponya hesabına çalışan casus var· 
hr. Eger daha fazla :l"tikflfat verir 
sek, pek kısa bir zamanda Çin ba.nkıı 
sı iflas ederdi. 

tı. 

Bu vaziyetin rergiln tekrarlandı -
ğmdan şüphelendiğımiz ıçin şapkayı 
ciya yanlışlıkla giyenin peşine adam 
koydurduk. Hirtli mr..hallesinde bi. 
zim muhtereır ÇinPnin şapkasını bir 
t.fintlı fukara i14' değ!şti-dlğini gör
dük ve yakaladık. Bir de baktık ki, 
şapkanın astan içinde bizim bir tay
yare müdafaa batayamızın mükem
mel :planı vardı. 

Daha buna benzer bin bir hile, bin 
bir casusla çarpışıvoruz. Şuna eınin 
olun ki. cephe geris ndeki boitJşma. 
"inerl~dekinden daha çok müşkill • 
dür. 

AYDINDA: 

Demiryolu 
Koprüsü inşa.atı 
Bitiriliyor 

A.ydın, (TAN) - C. H. Partisi ve 
Belediye meydanları arasında demir 
yolu üstüne Nafıa Vekaleti ta.rafın· 
dan yaptırılmakta olan beton köprii 
inşaatı bitmek üzeredir. 

13 metre uzunluğunda ve 20 met 
re geniş!iğinde olan bu köprü 10 bin 
liraya malolacaktır. Iki meydanı bir 
leştireceği gibi şehrim.izin güzelleş

mesine de yardım edecektir. 

Hususi Bütçe:ıi Yükseliyor 
Aydın, (TAN) - Vilayetimız Hu 

susi Muhasebe bütçesi 936 mali yılın 
danbcri artmaktadır. 938 mali sene
sinde 900 bin lirayı ~ğı anlaşılı
yor. BütUn hizmetlerin tahsisatı art 
tırılacak. bilhassa ilkmektep mual
limlerine mesken bedeli verilecek ,.e 
muallim kadrosu genişletilecektir. 

le beraber Hariciye Nezaretı
tıln dar uzun koridorundan kom
~dan komşuya geçer gibi diğer 
d ezaretıerin koridorlarına ve ora
... ~. da yine renkli çini döşenmiş; 
k lktısa.t Nezaretinin dar uzun 

Alınanların yenı erkek yıldızı Franz ı 
Zimmerman şu meşhur Villi Friç'e 
rakip olarak ortaya atı~mıştır. En_yı::-ı 
n1 filminin ismi ııBenım kara gozlu 

Elini uzattı yıne mütebessim bir 
sima ile: 

- Kabinenin toplandığı haebri
ni aldım. Mazur görmenizj rica ~ 
derim. istediğiniz vakit sözümüze 
devam edebiliriz.,, dedi. 

Casuslann ekserisini tabiatlle 
idam ecıeriz, buna rağmen J a 

P • t il · b d lar Dah · r pon istihbarat teşk!.latmın faaliyeti· 
arııı erzı en oş urmuyor , a §tm 

diden ilkbahar ı,ın yeni elbise örnekleri ne mani olamıyoruz. 
yapıyorlar, Japonlar hafiyelik ve casusluk iş-

Aydında Akala Pamuklan 
Aydın, (TAN) - Geçen sene vil! 

yetimizin Nnzılli, Bol".doğan ve Kara 
casu ilçelerinde alaka pamuğu ekil· 
diği gibi bu yıl da Aydın merkez, Sö 
ke ve Çine ilçelerinde akala pamuğu 
ekilmesi kararlaşmıştır. -Nazilli pa· 
muk rslah istasyonu müdürü Tahsin 
buraya gelerek mesele ile meşgul ol 
mıya başlamıştır. Dejenere olmuş pa 
muk tohumlan vil8.yet hududu hari
cine çıkarılacaktır. 

Oridoruna ıtirdik. Sol tarafta dip güzelimıı dir. 
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Sabık Hidivle Bir Mülakat 

Abbas Hilmi Paşa Bir 
Muharririmize Dedi ki: 

(Başı J incide) 

.. _ Memleketimizi üç sene evveli
ne nazaran, Büyük Onder Atatürkün 
önderliği ve rehberliği sayesinde çok 
yenileşmiş ve ilerlemiş görmekle 
memnunum. Bir çok yeni güz.ellikler 
gördüm. Bilhassa Yalovada çok asrl 
tesisat vücude getiıilmiş. Avrupanm 
hemen her tarafında su §ehirleri var 
dır. Fakat bu sular, oralarda otel 
Termal kadar güzel bir binada, has
taların tedavisi için en iyi şekilde is. 
tifade edilir bir hale getirilmemiştir.,, 

Sabık Hidiv Abbas Hilmi Paşa, bir 
kaç gUn sonra Beynıta ve oradan da 
bir ay kalmak üzere Kıbns adasına 
gideceğini söyledikten sonra dünya 
siyasi ve iktısatli vaziyetine geçti ve 
şöyle devam etti: 
"- Her tarafta kanşıklık var. 

Bircok devletler biıyük çıkmazlar i
çinde bulunuyorlar. Fakat Tilrkiyc, 
dahili ve harici siyasetinde, dünya 
yüzünde hemen hiç bir memleketin 
mazhar olamadığı tam bir istikrar 
ve kudrete malik bulunuyor. Türki
ye bugün, Yakın Şarkın ve Balkan
ların sulh bekçisi vaziyetnidedir. İs
panya, hepimizin bildiği şekilde, bir 
kardeş boğuşmasına sahne olarak 
gösterilmekte,\ fakat aslında beynel
milel bir çarpışmaya sahne olmakta
dır. Fransada vakit vakit buhranlar 
çıkıyor. Amerikada bir kriz başla
maktadır. Orta A vrupadaki vaziyete 
de n~rmnl nnzarilo bnlcıl::un:u.. Ya
kın Şar~ çok m ühim bir ha.61.Se o
larak Filistin kanşıklıklan vardır. 

Uzak Şarktaki hadiseler büsbütün a
ğır ve acıklıdır. Fakat bütün bunlara 
rağmen bugün için bir harp ihtimali 
biraz uzaktır. Kimse mesuliyeti ve 

bir harbin çok ağır yüklerini, olur ol 
maz hadiseler için, üzerine almak is
temiyor. Devletlerin silahlanma ya
rışı da umumi bütçeleri çok zaafa 
uğratmaktadır. Bu yüzden her yerde 
iktısadi bir buhran vardır. Fakat çok 

memnunen görüyorum .ki Türkiye, 
kriz devresini atlatmış ve refah yo
lunu tutmuştur." 
Sabık Hidivin burada sözünü ke

serek : 
- Bu sene Türkiyenin senelik büt 

çesinde sarfiyata nazaran 25 milyon 
liralık lehte bir fazlalık· vardır, de
dim. 

"-Oh, dedi. Çok memnun oldum. 
Esasen vaziyetten, bütçenin müteva
zin olduğu belli. Fakat böyle lehte o
lan büyük bir farkı anlamak güçtür. 
Zaten Türkiye, İmparatorluğun par
çalanmasından sonra, ana va. -
tanın sinesine çekilerek Bü
yük Dahi Atatürkün enerjik 
iqaresi altında bir kudret ve kuvvet 
kaynağı olmuştur. Ne mutlu Türki
yeye ... Emin olun, hariçte, iyi gö -
rüş sahibi ve ha.kiki bitaraf insan -
lar, bu.günkü Türkiyeye takdir ve 
gıpta hisleri beslemektedirler. 

Bence, her zaman olduğu gı"bi Tilr 
kiye, Yakın Şarkın, her sahada. ho
casıdır. Bilhassa istiklallerine yeni ka 
vuşnn }'18km şarkın islam ülkeleri,ken 
di menfaatlerini ve istiklallerini se
viyorlarsa, kaylli;ız ve şartsız yüz -
lerini Türkiyeye çevirmeli, ve onun 
Büyük Onderinden nur almalıdırlar. 
Çünkü' Türkiye, bu memleketlerin 
istiklallerine · kuvvetlenmelerine en 
candan taraftar olan bilyük ve kuv
vetli bir devlettir. Maamafih bu te
mennimin, her gün tahakkuk saha
sına doğru biraz daha ilerlediği gö
rülmektedir. 

Hülasa olarak şunu söyliyebiliıim 
ki, bu defa Türkiyede daha fazla re 
falı, daha fazla terakki, daha fazla 
dirlik gördüm. Çok memnunum.,, 

Sabtk Hidiv, gördüklerinden haki 
katen söyledıği gibi çok memnundu. 
Çok samimi bir heyecanın tesirile 
sık srk Şef AtatUrkten saygı ile bah 
sederek candn.n temennilerde bulu -
nuyordu. 

Japon İstilasına Karşı 
Yeni Aksül3meller 

(Başı l in<'i<!e) 

1 

bazı devletler silah ve mühimmat sev 

"Japonyaya kredi ve borç verilme kiyatını durdu.rmu~tur. .Fakat diğer 
sinin yasak edilmesi, Japon ihracatı ı bazı devletler ıse bu sevkıyata devam 
üzerine ambargo konulması, Japon- etmektedir~ Japonya Uzak Şarktaki 
yaya yapılacak harp malzemesi ih- hususi vaziyeti gözönünde bulundur
racatının , kelimenin geniş mfınasile makla beraber bu silah ve mühim
yasak edilmesi.,, mat sevkiyntını büyük bir dikkatle 

B . Chamberlain verdiği cevapta, takip eyliyecektir. 

hükumetin Uzak Doğu vaziyetini ve Çin mukavemet edecek 
hadiselerini pek yakından takip etti- Şanghn.y, 25 (A.A.) _ Çinin Ja-
ğini tafsilAtile anlatmıştır. 

ponya büyük elçisi, Tokyodan bura 
lngiltereye hücum! ya gelmiştir. Buradan, a.yni vapurla, 

Tokyo 25 (A.A.) - Ayan meclisin- Hongkong'a ve oradan da Hankeu' 
de Baron Sonoda bitaraf devletler ta- ya gidecektir. 
rafından şimdi Çine gönderilmekte Büyük elçi, gazetecilere, Çinin mu 
olan harp malzemesi meselesini orta va kkat askeri muvaffakiyetsizlikle -
ya atmış ve İngiltcrenin Çindeki men rine rağmen, vaziyet hakkında bed -
faatlerini açıkça tehdit etmiştir~ bin olmadığım bildirmiş ve Çin hükü 

Baron Sonodn ezcümle demiştir ki: metine Japonyanın sulh ,şartlarını 
"İngiltere Şark kavimlerini tahkir götürmekte bulunduğu şayialarını 

eder ve Japonların Uzak Şarktaki va yalanlamıştır. 
ziyetini tanımazsa Japonya İngiltere
nin Çindcki mallarının ve menfaatle
rinin mevcudiyetine tekeffül ede-
mez." 

Bu sözlere cevap veren Hariciye 

Nazırı Hirota, Çine yapılan mühim

mat ve sevkiyatın kanuni takyidatn 
tabi olmadığını ve Honkkong tarikile 

sevkedilcn İngiliz malzemesinin Çine 
ithal edilen malzemeye nisbctle hiç 
bir ehemmiyeti haiz olmadığını söy
lemiştir. 

Çok fÜmullü bir harp! 
Tokyo, 25 (A.A.) - Hariciye Nazı

n Hirota, ayanda Çin ihtilafına dair 
bir suale verdiği cevapta, fevkalade 
şümullü bir harp mevzuu bahsoldu
ğunu söyliyerek demiştir ki : · 

"Japonya milli Çin hükumeti ile 
Çin milletini biribirinden ayırt et
mektedir. Eğer Japonya Çine harp i
llınına karar verirse bitaraflık kanun 
ları derhal kendiliğinden meriyete 
girecekti~. Japonya beynelmilel mü
nasebetlerini hesaba katarak henüz 
Çine harp ilan etmemiştir. Maaınafih 
harp ilanı her zaman muhtemeldir. 
thtilrua bir nihayet vermek istiyen 

Harp cephelerinde 
Nevyork, 25 (Radyo) - Uzak 

Şarktan alman en son haberlere gö
re harp vaziyeti şöyledir: Çinliler ba 
zı kasabalan çok şiddetli taarruzlar 
la geri almaya muvaffak olmuşlar, 

Japon mukavemetini hayli kırmış -
!ardır. Çin ku....-vetıeri Vuhu ilzerine 
şiddetle taarruz ediyor. 

Bir Çin tayyare filosu, dün sabah 

Anhuey eyaletinde Suançeang'm şi
malinde şimali şarkiye doğru ricat 

etmekte olan Japon askerlerini ta -
§ıyan müteaddit Japon nehir nakli
ye vasıtalarını bombardıman etmiş, 

bunlardan onunu batırmış, 300 Ja -
pon askerini öldürmüş ve müteaddit 
Japon t.op mevzilerini tahrip etmiş -

tir. 

Londra, 25 (A.A.) - Hongkong
dan bildiriliyor: Ingiliz kolonisinin 
yanı başında bulunan Nomtao mev -
kil, Japon olduğu tahmin edilen bir 
harp gemisi tarafından bu sabah bom 
bardıman edilmiştir. Bombadıman 

bir çeyrek saat sürmüş ve müteaki
ben gemi açılmıştır. Hiç bir ihraç ha 
reketi vuku bulmamıştır. 

TAN 26 - 1 - 938 === 
Ekmek Meselesi 

(Başı 1 incide) 

selesini aHikadar eden bir çok malu
mat tesbit ettik: 

Verilen hesaplara göre, ekmeği bu 
memlekette en pahalı olarak İstan
bul halkı yemektedir. İzmirde ek -
mek daha nefis olduğu halde kilosu 
9 kuruştur. İstanbulda ise bazı semt
lerde ekmek, belediye narhından on 
para, veya 20 para daha eksiğine sa
tılıyor. Belediye narh işinde yanlış 

yoldan yürümektedir. Belediye, yüz 
de yirmi çavdarlı ve sert un harma
nını kabul etmiştir. Halbuki muhte
lif çavdar nisbetini havi buğdaylar -
dan yapılan harman, ehemmiyetli bir 
kar bırakmaktadır. Belediyenin nar
hı on beş günde bir un fiyatına göre 
tesbit edilir. Un üzerine yapılan he
saplar, daima değirmencilerin lehine 
ve halkın zararına bir hesaptır ve bu 
hesap ile ekmek fiyatının düşmesine 
imkan yoktur. Mesela, unun çuvalı 
altı lira olduğu halde fiyatı 7 - 8 li
ra üzerinden gösterilerek borsaya 
ka)'cledilirse bu farktan dolayı tüc
car yalnız binde 2 kadar bir borsa res 
mi vermekle kalacak, fakat altı lira
lık unu 1 - 2 lira fazlasına satabilecek 
tir. Bu vaziyetin önüne geçmek 
mümkün değildir. Yüksek fiyatla sa
tılmış olan bu unun üzerinden narh 
konursa ekmek fiyatının düşmesine 
imkan kalır mı? İşte bu nokta etra
fındaki fikirler toplana topl<l\1a şu 
neticeye varılıyor: 

1 - Narh komisyonunu kaldır -
mak ve olmadığı takdirde ekmek 
narhını un üzerinden değil buğday fi 
yatları üzerinden tesbit etmek. 

Bu mütaleanın doğruluğu meydan 
dadır. Çünkü buğdayın çavdar nis
beti, sert buğday miktarı buğdayda 
kolaylıkla anlaşılabilir. Bu suretle, 
sermayesi meydana çıkabilir. Halbu 
ki unda bu noktalar dalına ihtlınal 
ölçüsü ile hesap edilmektedit. Buğ
dayın çavdar nisbetine göre kıymeti 
değişir. Fakat muayyen nisbetli çav
darı havi buğdayların her biri i-

çin fiyat malumdur. Polatlının 1 - 2 
çavdarlı yufkalık buğdayları hariç 
kalmak şartile, diğer buğdayların fi
yatlarını nazan dikkate alarak bir 
buğday tipi ayırmak ve bu tipin va
sati fiyatını bularak una ı.hvU .ttır-

ınek mümkündür. Bu suretle bugün
kü fiyatlardan daha ucuza, hatta ki
losu 8,5 kuruşa kadar kuvvetli, gıda
lı birinci ekmek yaptırmak mümkün 
dür. Çavdar, yurdumuzun iyi bir ih
raç malı olmuştur. Buğdaylanmızın 
da yüzde birden yüzde 40 nisbetine 
kadar çavdar bulunan cinsleri var -
dır. Esasen, çavdar buğdayda yufka 
için makbuldür. Fakat içinde yüzde 
3 - 4 çavdan olan buğdaylar lüks ek 
mek için kullanılabilir ve kilosu 12 
kuruş ta olsa pahalılık tesiri hiç de
recesinde kalır. 

Yurdun her Çe§it buğdayı Istanbul 
piyasasında satıldığı halde en kuv
vetsiz, glüteni en az ekmek yiyen Is 
tanbul halkıdır. Çünkü ekmek yapı
lan unlarda sert buğday az, çavdar 
miktarı çoktur. Halbuki glüten sert 
buğdaylarımızda yumuşak ve çavdar 
lı buğdaylara nazaran yüzde 11 • 12 
arasında.c\ır. Marmara havalisi, Ada 
lar, lzmir mmtakası, Antalya ve Mer 
s!n havalisindeki halk tamamen sert 
buğday ununu kullanıyorlar. Yurdun 
her tarafında sert buğdaya rağbet 

varken lstanbul halkını yumuşak 

buğdaydan yavaş yavaş kurtarınak 

lazımdır. Sert buğdayın ekmeği da
yanıklı, lezzetli ve besleyicidir. Yurnu 
§ak buğday ekmeği 24 saatte lezzeti 
ni kaybeder ve kurur. 10 - 15 çav. 
darlı yumuşak buğdaylar 5,25 kuruş 
olduğu halde çavdan az yani 4-5 çav 
darlı sert buğdaylar yumuşaktan 4, 
5 para daha ucuzdur. Buğday ibra.. 
catı için umum rekoltemizden ayrı
lacak miktardan geriye kalacak buğ 
daylann ekmek nevileri ;i~in miktar 
ve nisbetlerini tesbit etmek te müm
kündür. 

Et ucu:zluğu 
Etin bir marttan itibaren ucuzla

tılmasını tem.in etmek Uzere lizımge 
len her tUrlil tedbirleri almak üzere 
Belediyede bir komisyon kunılmam 
kararlaştınlmtştı, Bu komisyon Hay 
van Borsası Kom'serl. Belediye Tlrtı
sat MUdilrll, celeplerden ve kasaplar 
dan seçilmiş ikişer delege. Şehir Mec 
!isinden ayrılacak U~ kişiden mUrek 
kep olmak tl7.ere ilk toplantısını 10 
şubatta yapacaktır. 

&>misyon o gün çalışma tarzı bak 
kında bir program yanacak, ertesi 
günü bu programa göre çalışmıya 
başlıyacaktır. 

Diğer taraftan mezbaha resminin 

BAŞMAKALEDEN MABAA'.r 

Dunun 
Tasfiye 
Yolları 

(Başı 1 incide) 

ten hususi bir makine tedarik eder 
gibi tecrübeli ve bilgili dimağları fa
aliyete çağırıyoruz. Yeni yolu keşif 
için tecrübe ile vakit kaybetmek gi. 
bi bir hatadan uzak kalıyoruz. Dün
yanın a~ iş içın aradığı ve bulduğu 
yolları öğrendikten sonra kendi ın.: 
tiyac; ve imkanlarımıza en uygun şek 
li kabul ediyoruz: 

Eskiyi yamamak gibi verimi ve 
faydası az usullerden kendimizi ko. 
rumak ve hayatın her sahasında yep 
yeni şartlar kurmak suretile az za
manda elde edebileceğimiz neticelere 
hudut yoktur. 

. 
Hatay Davamız Gümrük için 
Cenevrede Yeni Bir Tarife 

(Başı 1 incide 
nu.5J11alarile Cenevre toplantılan baş 
lamış bulunuy<ır. 

Londra, 25 (Radyo) - Milletler 
Cemiyeti konseyi yann (bugün) yü
zilncil t.oplantısına ba.şlıyacaktır. I
talyanm Milletler Cemiyetinden çe -
kilmesi, Italyanm Habeşistan Impa 
ratorluğu meselesi ve lngiltere ile. 1-
talya arasında gerginlik, konseyin bu 
seferki t.oplantısına büyük bir ehem 
miyet verdirmektedir. 

Muhakkak olan cihet şudur: 1n -
giltere ile Fransa, bu seferki konsey 
toplantısında tam bir el birliğile ha
reket edeceklerdir. Ingiliz hariciye 
nazın B. Eden dün Cenevreye gider 
ken Pariste alakadar Fransız de~et 
adamlarile bu hususta görllşmüştür. 
Bu görüşmenin konsey toplantısı için 
iki taraf arasında mutabakatla neti
celendiği tahakkuk ediyor. Fransa 
Başvekili tarafından B. Eden şere -
fine bir ziyafet verilmiştir. B. Eden 
bu sabah (dün) Paristen Cenevreye 

( ~ı ı ınclde) 

programla iş üzerindedir. Bu pliının 
ana hatları şudur: 

1 - Inhisar elindeki maddelerin 
imalat maliyetlerıni indirmek ve da
ha fazla ticari bir hale getirmek su
retile dış satışı artırmak, hasılatı 

yükseltmek; 
2 - lnhisa.rlar mamulatmın satış 

işini plfınlaştırmak; 

3 - Türk eksper ve harmancıla· 
rını ecnebi , sanat arkadaşları ara
sında mümtaz bir mevki sahibi yap-
mak, 

4 - Şarap ihracatını artırmak, 

5 - Tuz ihracatını artırmak, 
6 - Tütün limitet şirketini takvi

ye suretile tütün satışını naslı bir 
şekle koymak, 

7 - inhisarlar mamulatrnda ihraç 
fiyatını en rasyonel bir şekilde te -
min edecek olan maliyet fiyatına ka.-
dar indirmek, 

Eski usuller şahıslara bağlı- gitmiştir. 
dır. Mukadderatının şahısla... FranStz· ve İngiliz delegeleri tara-

8 - Dahili fiyatlarda bütçeyi sars
mıyacak surette tenzilat yapmak, 

9 - Sağlrk ve temizliğe taallUk e
den ispirto fiyatları ile hafü alkollil 
içkilerde tenzilat yapmak, ra bağlı olması ise bir milletin var

lığında muvakkatlik ve emniyetsiz
lik duygulan uyandırır. Mesela es. 
ki rejimlerde yolsuz bir iş karşısın
da. vatandaşların düşüncesi şu yolda 
idi: "Ah, filan adam, filan vazifeden 
kalksa her §ey düzelecek.,, O adam. 
o vazifeden kalkınca her şey düzel
miyordu ve vatandaş acı bir bedbin. 
likle: "Gelen gideni aratrr.,, d :ye hü
küm vermiye mecbur kalıyordu. Hat 
üi istibdat devrinde bu bedbinlik o 
dereceyi bulmuştu ki, halk şöyle dü
şünürdü: "Aman bu hırsız ve fena 
adam, oturduğu yerde kalsın. Hiç ol
mazsa az, çok boğazı doydu. Yerine 
aç biri gelecek, kendisini yeni baş
tan doyurmak icap edecek.,, 

Muhitteki usul ve şartlar müsavi 
kaldıkça şahısların değişmesi duyu
lur ve devamlı bir fark yaratamazdı. 
En iyi ve en çok hüsnüniyet sahibi 
adamlar bile muhitteki şartların kur 
hanı oluyordu. 

fından Cenevrede müşterek bir beya 

10 - Tütün cinsinin ıslahı için ec
r.ebi memleketlerden tütün tohumu 

nat yapılması imkanı İngiliz gazete
lerinde tekrar yer bulmıya başladı -
ğından, diplomatik mahfiller, B. E
denin Milletler cemiyetinin faydası getirtme.< ... 

Diğer taraftan Inh:sarlar idaresi, 
ve şimdiye kadar yaptığı işler hak - çalışma plii.nındaki bütün bu işleri 
kında birkaç söz söylemiye mecbur 

:-zami randıman'ı bir şekilde yürüte
kalacağını tasrih etmektedirler. B. 

bilmek için teşkilatını ticari zihniye
Delbos'un da böyle yapacağı ve iki 
bakanın sözleri arasında benzerlik o- te göre tebdil etmek kararını ver "' 

miştir. Bu çok mühim gelir kaynnağı 
lacağı şüphesiz bulunmakla beraber, 

mızın, yeni teşkilat elile daha çok ar 
müşterek bir beyanat mevzuubahis tını w h kkakt 
olamıyacağı ve böyle bir Jteyanatm G~ca~kmiu' a. ır1: a·· -"k 
· dik" ah ı şartı i · d erın· umru ş.enne ge ınce; umıu 
şım 1 va ve ar çın e Y 1 . . · ·· 
de de olamıyacağı bildirilmektedir. ve lnhısarlar Vekaletinm mutehas .. 

I ·ı ltal sısları diğer alakalı kimselerle bir .. 
ngı tere - ya kt . b' gU rUk k b H . li e yenı :r m anununun a 

Londra, 25 (A.Ad.) :-- avas a]an- zırlıkları üzerinde çalışmışlardır. 
sının mtihabirl bil Irıyor: . . 

.. ak edil "h" k Kamutaya sevkcdıleook olan yenı 
Dun akşam t en mu ım a- kanunun esaslan tckarrlir etmiş· 

bine içtimaından sonra İtalyanın Ha t" Gözetilen nokta biJhassa hil· 
beşistan üzerindeki otoritesinin filen ır. 

kfımetin ana siyasetine uygun güm-
tanınması İngiliz - İtalyan müzake- rük kayitleri koymak ve sonradan 
relerinin tekrar aşlaması için bir ça- çıkmış olan bir çok zeyi11eri ve yapı
re teşkil ettiği kanaatine vanlmıştır. lan tadilleri bUyUk bir kanunun çer .. 
Malüm olduğu üzere İtalya daima 

ç:evesi içinde birleştirmektedir. 
bu zaferin tanınmasını ileri sürdüğü 

ın'ıulabtn iptidasmdanberj mem için müzakerelerin tekrar başlaması 
lekettmız k1 gidiş, yen1 u. lehinde yapılan bütün teşebbüsler a Türkiye • Suriye 

suller ve yeni ~artlar kurmak istika- kim kalmıştır. 
Hudut Komisyonu 

Kahire, 25 (Havas) - TüPt· iye -
Suriye: hudut heyeti. yarın her altı 
ay da bir yaptığı toplantılara başlı
yacaktır. Toplantı TelUl'ekradda ya.
pılacak ve Fransa fevkalade koınise 
ri bir mümessil gönderecektir. 

metindedir. Bu bakımdan yaptığımız Şimdiye kadar Eden vasıtasile bil

tecrübelere bütün insanlık kulak ka- dirilen İngilterenin resmi noktai na
bartmıya başlamıştır. Yarın, h.arıci zan bu meselenin ancak Milletlerce 
alem, bizim gidişimizi bir örnek dL miyetinde halledilebileceği merke -
ye büyilk bir alaka ile gözden geçi- zinde idi. Bununla beraber Chamber 
recektir. Çünkü Türk inkılabı hiçbir lain ile kabine azalannın ekseriyeti 
ifrata. gitmemekle beraber, eski, bil- son hadiseleri realist bir plan üzerin
gisiz gidişlerin neticelerini bir hak de anlaşma temini için bir fırsat te-

lakki etmişlerdir. A d · Ç t · T · 1 d" diye tanımıyan, ileriye hareketi eski Y emır e esı emız en ı 
Söylendiğine göre küçük devletler 

ile renksiz, melez bir uzlaşma diye şistan meselesinin bilfiil halli lehinde 
kar§ıl.a.mıyan, sınıf farkı bilmiyen, u. de ve bilhassa Oslo grupunda Habe-
mumt menfaati yegane ölçü tanıyan, 
tazyik değil, münakaşa ve ikna silah
larile iş gören ve yolunu bilgi projek
törile arayan ve bulan bir rejimdir. 
Bu rejim, her işte kendi ölçülerine 

sadık kalarak hareket edince, eski i. 
tiyatlardn.n kopup gelen; prensipler
den fedakarlık cereyanlarına muka
vemet gösterince ideallerinin hepsi. 
ne az bir ?..amanda, tam bir surette 
kavuşacaktır. 

Yalnız bu muhakkak neticeleri gö

rüp sevinç ve ferahını duymak için 
bile olsa hayat bir TUrk için yaşan

mıya. değer bir şeyd!r. Böyle idealle. 

re, böyle imkA.nlara doğru olan bol 
IŞ1klı bir gidişe kendi kudreti daire
sinde faydalı olmıya çalışmak ta her 
Türk vatandaşına nasip olan şerefli 
bir roldür. 

• 
Ahmet Emin YALMAN 

hayvan başına alınmayıp kilo üzerin 

den tahsili etrafındaki etütler de bit 
mek üzeredir. 

görülen hareket İngiltere Başvekili 
Chamberlain üzerinde mühim bir te
sir bırakmıştır. Başvekilin nazarı dik 
katini celbeden diğer bir nokta da 
zecri tedbirler hakkındaki 16 ıncı 

maddenin mecburi mahiyetinin kaldı 
rılması ve Milletler cemiyetinin ik
tısadi vazifelerinin lehine olarak bu 
vazifelerin siyasi vazifelerden ayrıl
ması için bazı hükümet merkezleri 
tarafından yapılan teşebbüstür. 

Umumi intibaa bakılacak olursa 
Inngiltere esaslı surette iktısadi mü. 
nasebetlere istinat etmesi suretile Ce
nevre müessesesinin eskisi gibi cihan 
şümul bir mahiyet iktisap etmesine 
gayret edecek ve Cenevrenin bUyül. 
devletleri alakadar eden milhim siya 
st meseleleri halletmeğe mezun bu 
lunmadığmı neticede teslim edecek
t!r. 

Bununla beraber bazı tecrübeU 

Erzurum (TAN) - Geçenlerde tes 
lim olan meşhur şaki Aydemirin ar 
knrdaşlan Porsuk köylü Dursun ile 
Sarıkamışın Poşik köyünden Sanoğ· 
lu Halil, Oltunun Karnkoyan hanın 
da sanhp yakalanmışlardır. Bu su
retle Aydemir çetesi temizlenmiştir. 

mebuslar bu vaziyetin henüz pek 
müphem olduğu, neticesinin Pariste 
Eden ile Delbos arasında yapılacak 

görilşmelere bağlı bulunduğu kanaa
tindedirler. Fakat ayni zevat Cham.. 
berlain'in kararını prensip itibarile 
ittihaz edilmiş telakki etmektedırler. 

laviçreye gelince 4 
Londra 25 (A.A.) - Berne'deld 

Fransız ve Ingiliz E:lc;ileri geçende 
' ,P.ayı ziyarPt ·rf ... l'"4"~ mukavelC'na· 
menin 16 ıncı maddesinin ilgası me
::.elcsinin Milletler Cemiyetinde bu a
ralık mevzuubahsedilmesinin mUna 
ı:ıip olınıyacağını söylemişlerdir. 

Resmin kilo U?.erinden alınması i. 
çin mezbahada bu işe ait modern bas 

kül tesisatı yapmak şimdilik imkan 

sızdır. Halbuki Belediye kilo üzerin 

den resim tahsil etmek mecburiye

tindedir. Bunun için bir formüı bu

lunmuştur. Bu formille göre mezba.
1 

haya sevkedilen bütiln hayvanlar e · 

sasen Hayvan Borsasında bir defa 
tartılmaktadır. Şimdi mütehassıs

ların fikri alındıktan sonra her cins 
hayvanın kesilince vereceği fire mik 
tan teebit edilecek, ondan sonra Hay 
van Borsasının ·her gün mezbahaya 
vereceği cetvelde gösterilen hayvan. 
lar:ın kilolan Uz.erinden fire miktarı 
düşUrUldükten sonra mezbaha resm.j 

Grip, 

Nevralp, 
Baş ve Diı 

Artritizm, 
Ağrdarı, 

Romatizma 

tahakkuk ettirilecektir. 

WAL a v a M A A22Ef * 
. ... ~ .. ·_- _, ' .. · ·>~< · · ·. ~. ~~~ti>~~.~~~:~ı 

• . • . . .· .• ,..:·~ ·~t 

N EVR o·z·.i~I' . 
•. ' • ' , ol • • . . . . .... " . -: ·.'·":;~t;:· ~~ 

Bat, dit, nezle, grip, romatizma, Nevralji, kırıklık ve bütün 
ağrılarınızı keser. İcabında günde üç kqe alınabilir. -
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1 E 
KÖYCÜLÜK: 

Programlara 
Alınacak 

K o N o 
GÜNLÜK 
PiYASA 

M i 1 
BORSALARDA : 

,, 
a sat, 

D ~· eaı .o 

Birli te Çalış
ın·, Beraberiz,, 

Yeni Vazifeler 
1938 yılında köy programlarının 

tanziminde, yeni bazı vazifelerin 

programlara alınması kararlaştırıl

mıştır. Nüfusu beşyüzden fazla ve 
binden a.z olan köylerde yaprlacak 

Piyasamıza yirmi üç bin beş
yüz kiloluk bir parti kuru fasul
ye getirilmiş ve kilosu yedi ku
ruştan satılmıştır. 

* Anadoludan on bir hin heşyüz 
kiloluk bir parti mercimek geti
rilmiş ve kilosu 7 ,20 - 8.20 kuruş 
a.rasmda müşteri bulmuştur . 

* 

Anadolu dan 
Hiç Buğday 
Gelmedi 

Dün Zahire borsasma tticcar na.. i mma Anadoludan buğday ge!.mem:.ş
• tir. Ziraat Bankası namına getirilen 

ı 
buğdaylardan nümuneler •eşhır olun 
muştur. Bu buğdaylardan evvelki 
gün 4-5 çavdarlıs1 5,23 kuruştan sa 
tılmrş iken dün mal gelrned•ğı ıçm 

Bilhassa (Yenigün) ve (Akşam) 
gazeteleri, artık tamamiyle tehli
k:ye giren memleket münevverle
rın · 
d ın Pervasız birer avukatlığını 

eruhte etmişlerdi. Hak ve adalet 
Uğurunda çırpınan bu gazetelerin 
~Şriy~tı karşısında, Zeynelabidin 

endı Razretleri, acaba haksızlığı 
~~ıl kabul etmiş .. Yapılan tevkif-
erın, idarei örfiye kanununa mü

s 't k.aı olduğunu söyliyecek kadar 
t·endinde nasıl kuvvet görebilmiş-
ı? .. 

Görülüyor ki; maksat, hak ve a
:alet değildi. Hürriyet ve İtilaf 
ırkasının bu kalın temel direği: 

- Ne yapalım, evlat .. Bfiladan 
:len :~re itaat lazım. . • 
Yecegı yerde; zarifane ve nazika

lle b' ır lisan kullanmış: 
b· - İdairei örfiye kanunu böyle 
ır tevkife müsaittir. 

h Dernekle fırkasının siyasetini iz 
ar etmiş+' 

1 ttihatçılar korkusu tamami 
d le ortadan kalkıncıya ka
ttr, (G~mülcineli. İsmail Bey) ih

Yat gostermiş· Istanbula gelme-m · , 
ışti. Fakat bu korku zail olur ol 

ın~ artık avdet etmiş· o da - em-
saı· ' 

. 
1 misillü - yaldızlı bir külah 

gıYmck istemişti. 
""Gürnülcineli İsmail Bey, fırka 
"

1erk · • ezınde pek soğuk karşılandı-
gını hiss t · t' O · · b' d b· e mış ı. nun ıçın ır en 
'F'ıre de içindekileri dökememişti. 
il akat - meşhur olan hülulkarlığı 
k e - Yavaş yavaş icap edenlere so-

Ularak, fırkadaki gizli cereyanla
; atılar anlamaz, sesini derhal per 

e Perde yükseltmişti. 
Evvela, (Şaban ağa) yı bir köşe 

Ye Çekerek: 

S - Be, Şaban Efendi!.. Ben seni 
~ adık Beye dost zannederdim. Me 
fer, sen de nafile imişsin ... Zaval
~ Sadık Bey. henüz hayatta iken, 
it Ura~a bu adamlar - tıpkı katı 
alplı varisler gibi - onun mirası

tıı Paylaşsınlar.. Onun mevkiine 
geçip otursunlar da. sen de bunla
~ hoş göresin ... Hatta onlarla teş
rikimesai edesin .. Bu, revayi hak 
trıı?. 

Demişti. 

l
. Zeki Şaban Efendi; Gümülcine: 
ın· . ın maksadını derhal keşfetmiş-

tı. 

- Eh... Biraz daha cüret. Gü -
trı .. 

Ulcineli.. Karamanın koyunu, son 
ta k çı ar oyunu ... Ben, onları nasıl 
olsa boyar, pazarda satarım. 

Demesi liızırngelirken; 
::- Yanlış düşünüyorsun, Gü

~Ulcineli... Maksat, elbirliği ile 
12rnet etmek değil mi?.. Ha, Sa

:ık ~eyle çalışmışım .. Ha, Vas_fi 
0 ca ıle ... Fırka dediğin, kirnsenın 

§ahsi ile kaim olmamalı... Bahu -
sus bu zatlar bana mühim bir va-
Zif ' e tevdi ettiler. Sadık Beyin ada 
mı olduğum halde. bu kadar emni
~et ve itimat gösterdiler ... Eh. bu 
ll'ısaniyete kraşı, ben de insanlığı 
'tnı .. 

gostermeliyim. 
Demişti. 

Ş aba.~ Ağanın bu ce;a.b~·- Gü 

1 . mulcinelinin kalbını ıgne
bemışti. Çünkü onun maksadı; Şa-

ıan Ağadan lastikli bir cevap alır 
a m 
1 az, derhal fırka arkadaşları o-
an Mustafa Sabri Zeynelabidin, 

Ve ' 
k Yahut Vasfi Hocalardan birine 
0şarak: 

:n - Hocalar! .. Sizin ilim ve irfanı 
ıza tu . 

6 
rp sıkayım. Sadık Beyın ca 

Usunu . . d . d sınenız e beslıyorsunuz 

:r li. h berinız yok. Şeytan Kays: 
tu Sadık Bey gelir gelmez, bu
.. tı. fırkayı ona mal etmek için bil
"' ız D ne dalavereler çeviriyor ... 
lneke1:°~kti... Fakat bunu diyebil
bQ leıç~; Şaban Ağanın ağzından 
h y bır ittihama elverişli bir tek 
Sıf bil .. 

rıi fı e ışıtmemişti.. Yalruz: ye-
rkanın hozuk düzen ltidisi 

hakkında tenkitlere başlar başla-
maz; 

- Yanlış hareketlerinizden biri 
de, Şaban Ağaya lüzumundan faz
la mevki vermek olmuş. Ne lüzu
mu vardı. buna?.. Her gün Padi
şahla temas ettirecek, derli toplu, 
eli yüzü temiz başka bır adamınız 
yok muydu? ... 

Demişti. 

G ümilcinelinin bıı nokta üzerin
de durması sebepsiz değildi .. 

Çünkü, Şaban Ağa · ile. fırkanın 

<Mümtaz şahsiyet) lerinden olan 
(Adanalı Zeynelahidin Beyl. fırka 
ile padişah Vahdettin arasında (ir
tibat) memuriyetine tayin edilmiş 
ti... Bu iki zatın vazifesi; her gün 
saraya giderek padisah Vahdet -
tinin fırkaya vereceği emirleri te
lakki etmek.. Fırkanın kararları

nı da yine padişaha arzetmekti. 
Gümülcineli, bu mesele hakkın 

da tutturduğu sozlere; 
- Alaydan yetişme bir müla

zım parçası ile, İrapta. mahalli ol
m1yan bir Adanalının fırka namı 
na her gün (zatı şahane) ile burun 
buruna gelmesi, doğru olmasa ge
rek. 

Diye, hitam vermişti. 
Gümülcinelinin ruhunu bilen 

muhatapları, onun bu sözlerinde
ki maksadı anlamakta gecikme
mişlerdi. 

- Vakıa, mütalean doğru görü 
nür amma, bunda bir hikmet 
vardır ... Malılın ya, Şaban Ağanın 
zekiı ve anlayış kabıliyeti keskin
dir. Maaşallah, (lepl demeden (leb 
lebi) yi anlar. Kabiliyetli zattır. 

Fırkaya olan muhabbet ve sadaka 
ti ise, cümlemizce derkardır... A
danalıya gelince; Allahın birliği

ne emanet, söylemiye başladı mı; 
bülbül gibi söyler, mübarek ... İşte 
bu iki zat, biribirlerinin meziyetle 
rini ikmal ediyorlar. kuvvetli bir 
şahsiyet teşkil ediyorlar. Kendile
rine tevdi ettiğimiz bu vazifede 
de (elhak) muvaffakıyet gösteri
yorlar. 

Diye cevap vermişlerdi. 
Gümülcineli. şu anda fırkada 

mevcut olan tesanüde hayret et

miş.. Bu kütleyi sarsarak bir ge

dik açıp, oraya giremiyeceğine da 

ir kalbinde üzüntülü bir endişeye 
belirmişti. 

Bu endişe. birkaç gün devam et 

tikten sonra. nihayet bir gün Vas

fi Hocayı bir köşeye çekmiş: 

- Hoca! .. Geldim geleli, fırka

da soğuk muamele görüyorum. Bu 

nun, farkındayım. Fakaa bilirsin 
ya? .. Ben, değme lahavle ile gide 

cek şeytanlard;n geğilim. Ben de 
sizinle beraber, kırk yıldır patri
ğin merkebini güdüyorum. Ben 
de sizin gibi hakkımı isterim ... 
Bunların içinde, kendime en ya -
kın seni görüyorum. Onun için sa 
na söylüyorum. 

Demişti 

Vasfi Hoca. gayet açık rlav
ranmış; vazıyeti şoylece 

izah etmişti: 
Bak, Gümü1cineli... Sen, 

zeki bir adamsın. Hakikaten, ko

lay kolay aldanmazsın. Ben sana 

hal ve ahvali açıkça söyliyeyim. 

Eğer maksadın, bir (Nazırlık> kap 

mak ise. bunu aklından çıkar. 
- Niçin? .. 
- Damat Ferit Paşa, seni nazır 

yapmaz. . . 
_ Niçin. canım... Alı Kemah 

Maarif Nazırı, Rıza Tevfiği Şüra
yi Devlet Reisi yapıyor da. beni 
niçin .. Mesela. bir Dahiliye Nazı-
n yapmıyor.. Hepiniz bilirsiniz. 

Mehmet Ali, tıenim ayağımın pa
pucu olamaz. Onu, on defa suya 

götürür; hepsinde de sususz geti
ririm. 

işler. tesbit edilmiştir. Köylüler bil-
Adapa7an ve Bandırmaodn 

- Amenna ve saddıakna .. iş
te mesele burada ya .. Saray ve da.
mat Paşa, körü.körüne itaat isti -
yor. azızım... Artık, <ukala) lık 
devri, geçti... Halbuki sen, cehen-
neme girsen, (odunlar yaş) diye 
bağırırsın... Onun için Damat Pa 
~adan çok fena numara almışsın. 
Nafile yere, boş hülyalara kapıl
ma. Benden sana dostçasına bir 
nasihat... 

. hassa ağaç yetiştirmeye, orman tesi

sine ehemmiyet verecekler, köyün i

çinden geçen yollan taş döşeyecek

ler, peynir, yağ yapmak için makine 

alacaklar, köyün ihtyiacı olan nal

bant, demirci. arabacı, berber, ayak
kabıcı yetiştirilecek, köy malı için 

bir zahire amban yaptırılacaktır. 

kırk beş bin kilo sarı ve beya7 
mısır getirilmiş, san mıc;ırların 
kilosu 4,30 ve beyaz mısırların ı 

i 
kilosu 4 kuruştan satılmıştır. ! 

Dün piyas!ıızc1a, kuş;ve- f 
mi 8,10 kuruştan, siisam ı 

• 16,05 kuruştan satılmış - i 
ı tır. 1500 kilo ketentohumu ile 

Köy sının içindeki bütün işler için 

ihtiyar meclisleri her köylüye salı sa

lacaklardır. Bunun dışında olarak ot 

laklardan. meralardan, taş. kireç ve 

tuğla ocaklanndan, kaplıcalardan ve 

1 
ketenyağı gelmiş ise de keten 
yağları 44 - 46 kuruş arasmda İ 
miişteri bulmuştur. j 

......................... __ . Gümülcineli, başını göğsüne doğ 
ru eğmişti. Onüne düşen traşrna, 
göz gezdirmişti. Ve sonra, hazin 
bir sesle: 

- E, ben ne olacağım?.. · 

Demişti. 

1 
diğer köy kaniınu ile tesbit edilen ge 

1 lir kaynaklarından köy bütçesi için 

para toplanacaktır. 

lngiliz · Amerikan 
Ticaret Anlaşması 

Vasfi Hoca, derhal cevap ver -
mişti: 

- Haaa, sen, ne olacaksın, öy
le mi? .. Sana, iş hazır. Hem de, 
tam sırtına biçilmiş bir kaftan ... 
Bunu, ben senden evvel düşün
düm; taşındım. Tam senin görebi
leceğin bir iş hazırladım... Sen, 
(Bursa) ya vali olacaksın. 

Gümülcineli. yerinden fırladı. 
Yüksekten düsen hayallerinin bin 
parça olan enkazı karşısında, acı 
acı kıvrandı: 

(Arkası Var) 

* Te\: fik Paşa kabinesinde Adliye 
Nazırı olan Arif Hikmet Paşa , seh· 
ven Damat Ferit Paşa kabinesinde 
de nazır gösterilmi_ştir. Düzeltiriz. 

Muhtar seçimleri şubat ayı içinde 

yapılacak ve yeni seçilenler martta 

işe başlıyacaklardır. Günü biten köy 

muhtarı ve ihtiyar meclisi azalan ye 

rine yeniden seçim yapılacaktır. 

İhtiyar meclisleri lüzum görürler

se parası köy sandığına yatırılmak 

üzere köy namına tarla ektirecekler 

ve mahsul ayrıca imece yoliyle elde 

edilecektir. 

Vaşington, 25 (A.A.) - Yakında 

imza!anacak olan Ingiliz - Ameri
kan ti,caret anlaşmasında Amerika_ 

nm gümrük resimler·ni ndirrneyi der 

piş ettiği takriben elli kalem eşyayı 

gösteren munzam bir liste Hariciye 

Nezareti tarafından neşredilmiştir. 

Ayrıca neşredilen bjr beyannamede 

ithalat resımleri ticaret iti1aflan hak 

kmda meri olan bundan evvelki ka-

Nüfusu beş yüzden fazla olan köy- nun mucibince yüzde el1i nisbetinde 

lerde kültür işleri bütün köylünün indirilıruş olduğundan bundan fazla 

birleşmesiyle imece usuliyle yapıla- tenz lat yapılarruyacağı bildirilmekte 

caktır. Köylü mecburi olan işleri gör dir. 
=============================== 

mez ise cezalandırılacaktır. Sene i- AKDAGMADENİNDE: 
çinde köy sının içindeki su birikin-

tileri kurutulacaktır. Yeni Çahşmalar 
Akdağ Madeni, (TAN) - Bir se 

neden fazla zamandır Yozgat vali ve 
kaletinde bulunan kazamız kaymaka 
mı Mehmet Ali Alpsar buraya dön
müş ve vazifesine başlamıştır. 

Kızıl Nasıl Başlar? 

Kaymakamın gayretile Halkevi a

çıJmış ve eve mükemmel bir radyo 
alınmıştır. 

Mevsim dolayisile bir, iki köyde çı 
kan hastalıklarla kayma kam bizzat 
alakadar olmuştur. Yakın bir kaza
dan doktor getirtilmiş ve hastalığ.n 
önüne geçilmiştir. 

Kızıl hastalığından korunmak, 
çocukları korumak için onun na· 
sıl bulaştığını bilmek birinci şart· 
tır. Fakat hastalığın kızıl olduğu
nu anlayıp hekimi çağırmak için 
kırmızı lekelerin çıkmasını bek
lerseniz haylıca gecikmiş olursu
nuz. Hastalığın o vakite kadar ev 
deki başka çocuklara da bulaşmış 
olduğuna çok ihtimal vardır. Ön
ce de söylediğim gibi, kızıl hasta
lığı daha kırmızı lekeler meyda
na çıkmadan, başındanberi bula
şıktır. 

Bundan dolayı. hastalığın nasıl 

başladığını bilmek, hem başkala
rını korumak, hem de hastalığı 

vaktinde şüpheli sayarak hastayı 

vaktinde tedavi ettirmeğe başla

mak için lüzumludur. 

Bilirsiniz ki, mikroplu hasta· 
hklarm tefrih devri denilen bir 
kuluçka zamanı vardır. Hastalığın 
mikrobu vücuda girdikten sonra 
tesirini meydana çıkarmadan ön
ce az çok uzun bir müddet geçer. 
Kızıl hastalığının tefrik devri iki
den dört giine kadar sürer. Fa
kat on gün kadar sürdüğüne de mi 
saller olduğundan hastayla temas 
etmiş bir çocuğu on gün kadar 
şiipheli sayarak dışarıya - hele 
mektebe - bırakmamak ihtiyatlı 
olur. Bu tefrib müddeti içinde hu 
tahğm hiçbir alameti görlilmez. 

Mikrobun kuluçka zamanı geç
tikten sonra titreme gelir. Hara· 
ret derecesi de birdenbire yükse
lir, otuz dokuzun üstüne, kırka 
kadar çıkar. Çocuk zaten sinirli 
ise saçma sözler söyler. Küçük ço 
cukJarda havale geldiği de olur. 
Fakat kızılın böyle başlangıcında 
en mühim alameti nabzın pek a
cele acele atmasıdır. Dakikada 
140 - 160 defa vurur. Birdenbire 
yükselen bir ateşle birlikte çoca-

ğun nabzını da böyle pek acele 
· bulursanız hemen hekimi çağır

makta isabet etmiş olursunuz. He
kim de hastalığı vaktinde teşhis 

etmiş olur. 
O gelinciye kadar siz de çocu

ğD;D boğazına bakabilirsiniz. Za
ten çocuk boğazından şikayet te 
eder. Yutarken boğazının acıdığı
m, ağzının kulaklarına doğru ya
yıldığını söyler. İçerisine bakınca 
bademciklerini, onlardan daha içe 
risini koyu kırmızı görürsünüz. 
Bu kırmızıhktan sakınmalısınız. 
Çocuğun diline de dikkat ederse· ı 
niz üzerinin kalınca beyaz bir 
pasla örtüldüğünü görürsünüz. Fa 
kat biraz daha inceleyiniz: Daha 
başlangıçta bile, kızıl hastalığında 
dilin ucu ve 1$:enBl'ları kırmızı
dır. Hastanın dili böyle ortasın
da beyaz, kenarlarında ve ucunda 
kırmızı olunca, eski hekimlerin 
gözünde kızıl hastalığına başlıca 
alamet sayılırdı. 

Çocukta boğaz ağrısile birlikte 
bulantı da olur. Kendi kendine 
kay da gelir. Bu da hastalığın kı
zıl olduğuna alamet sayılır. Ba
yağı boğaz hastalığının başında 
kay olmaz, kızıl hastalığından ge
len boğaz ağrısının başında çocuk 
kay eder, derler. 

Ateş yüksek, nabız da o kadar a
cele olunca biraz da nefes darlığı bu 
lunması batıra gelir. Halbuki kızıl 
hastalığında nefes darlığı olmaz. 
Bunun bulunmaması da kızıl has
talığım kuvvetle şüphelendirir. 

Sözün kısası kızıl hastalığı ba
şında bayağı bir boğaz hastalığı· 

na benzer. Onun için bu hastalığın 
bulunduğu yerde ve mevsimde bo 
ğazı ağrıyan her çocuğu kızıldan 
şüpheli saymak, ona göre hem 
kendisini tedavi ettirmek, hem de 
başka çocuklan korumak için, 
haksız delildir. 

-, 
o \ 
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PARALAR 

Alış ··~ 1 Frank 80,- 85,-
Dolar 123,- 126.- 1 
Liret 99,- 106,-
Belçika Fr, 80.- 84,-
Drahmı 18.- 22.-
lsvic;re Fr, 570,- 580.-
Leva 20,- 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, - i 
Kron [sveç 30.- 32.-
Sterlin 625.- 630.-
Altm Bugun fıyat yoktur 
Banknot Bugiın fiyat yoktur, 

ÇEKLER 
Açılış Kapams 

Pariı. 24,125 24,145 

Nevyork 0,7947 0,79371 
Milano 15,0966 15,0950 

Brüksel 4,7065 4,7055 

Atina 86,9184 86,8840 
Cenecre 3,44 3,4390 
Sof ya 63,6182 63.5930 
Amsterdam 1,4284 1,4260 
Prag 22,6525 22,6438 
Viyana 4.2083 4,2066 
Madr.t 13.6780 13,6725 
Berlin 1,7933 1,9725 
Varşo"- 4.1940 4,1925 
Budapcşte 3.9960 3,9r •< 

Bükre~ 106,4015 106.3593 
Belgrat 34,3140 34,30 
Yokohanıa 2,7325 2,7312 
Stokholm 3,085 3,0840 
Londra 628,75 629,--
Moskova 23,735 23,745 

banka, aynı buğdayları 5.25 k'.ll'UŞ

tan bile satmam.ıştır. Evv~Jce geını ·ş 

yumuşak buğdaylar 5,25 - 5,3() ku-
ruştan. sert buğdaylar 5.22 kuruştan 
yemeklik arpalar, 4.20 ve Anadolu 
Arpatan 4.06 kuruştan verihnışlır. 

Çavdar 4,38 - 5 kuruştur. 

Dünkü Muameleler 
Borsanın dünkü muarneleıed yine 

gevşek geçmiştir. Unitürk 19 liradır. 
Merkez Bankası 97,50. Anadolu tah
villeri 40.60, Mümessiller 40 hisse
ler 23,70, Ergani tahvillerı 98. Sı.. 

vas - Erzurum 95, gaynmübaıiil bo 
noları 21, Aslan çımentosu 10.J O li
radan satılmıştır. Londra borsası bir 
sterlin karşılığına 151.87 fran!t ve 
4.9967 dolar fiyat vermiştir. Paris 
borsasında Unitürk 311 franktı:-. 

Layihanın Esasları Haz~ 
Borsa acentelerı birliği :dare heye 

ti dün bir toplantı yaparak bükiımt» 
te verilecek layihanm esaslarını 6Ö· 
rüşmüştür. Idare heyeti, evvelce ls
tanbulda bir borsa binası yaptlması 
için yaptrrıl...uş olan plan\ar üzerın
de de görüşmüş ve bazı noktaları tes 
bit etmiştir. ldare heyetı hafta içın
de birliği umumi bir toplantıya çağı
rarak hazırlanan rapor ve pl&nlar 
hakkında izah.at verecek ve murah
haslar tekrar Ankaraya giderek Ma.. 
Jiye Vekfileti ile temaslarda buluna· 
caktır. 

Kasaplık Hayvanlar 
Evvelkı gun şehr1mıze get rilen ka 

saplık hayvanlardan 101 beyaz ka· 
raman kilosu orta fiyatla 21.58 ku. 
ruştan. 2611 kızıl karaman 19.87 ku
ruştan, 420 d"li{hç 18.48 kuruştan, 

212 k.ara:nka 18.82 kuruştan 859 süt 
kuzusu 31,48 kuruştan, 119 keçi 
12,20 den. 110 şark öküzü 16.14 ten, 
41 öküz 13.20 kuruştan. 4 inek 13.41 
kuruştan, 17 dana 11.10 kuruştan, 

8 manda 9.48 kuruştan. 16 malak 
11,77 kuruştan borsa satışı olarak sa 
tılmıştır. 

tZMİRDE: 

Paraşüt 
Kulesine 
ilaveler 

İzmir. (Tan muhahiTlndpnl -
Kültür parkında Türk Hava Ku· 
rumu tarafından ve 38 bin küsur 
lira harcanarak vücude getirilen 
paraşiit kulesinde bazı değWklik
ler ynpılması takarriir etmistir. 
Bu kuleden şimdiye kadar birkaç 
hin genç para~iitle atlamış, hiçbir 
kaza da kaydedilmemiştir.Fakat ya 
pılacak tadilat ve ilavelerle yüz 
binde bir kaza ihtimali bile ön
lenmiş olacaktır. Bu ıslahat ve ta
dilat için buluş. tamamen Türk mü 
hcndislerine aittir. 

Paraşüt kulesinde kı~ mevsimi 
tecrübelerine başlanmıştır. Rüz -
gar saniyede dört metreyi ı.re~tiği 

günlerde, kış atlamaları yapılacak 
tır. 

İzmir paraşüt öğretmenliğine, 
Türkkuşu merke:z öğretmenlerin -
den Rüstem tayin edilmiş ve şeh
rimize gelerek yeni işine başlamış
tır. 

Kuleye yapılacak ilavelerle pa
raşütle tıpkı tayyareden atlar gibi 
boyunlarındaki halkayı çekecek -
]erdir. Halka çekildikten sonra at
lama neticesi olan iniş normal !?art 
lar içinde ve azamı süratle devam 
edecektir. 

YENi NEŞRlY AT: 

- ANADOLUDA ESKI DUGUN VE 
EVLENME ADETLERI - Koı..servatuar 
Müdürü Yusuf Ziya Demircınin Türlı: Folk 
toruna ait eserle.rinın beşincisidir. 

Anadoluda yaptıjı tetkik seyahatlerinde 
topladıi'ı bu notlar milli ktlltürümüze ait 
mühim kıymetleri ihtiva etmektedir, Folk 
lorla meşgul olanlara tavsiye ederiz. 
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Mezarlıkta Gecelemek, 
Nedir Bilir misin? 

Başucumda, teranesi birşeye ben 
zemiyen, mersiye ihengiyle kahka
ha zevzekliğinde öten bir kuşu din
liye, dinliye ... 

İçtim, içtim; yedim, ağladım, ve, 
sızdım. 

Sen.. mezarlıkta sabahlamanın 

ne olduğunu bilir misin? bilmezsin. 
O ölü topraklarından sızan, ha

vaya sızan içli bir koku vardır. 
Koklanmadan, tarüle anlatıla

maz. 
Bu koku.. dinle be adam! dinle 

be ağam! bu koku .. Sönmüş hayat
lann son şekvasıdır. 

Kimden ne ümit eder de fışkırır? 
bunu bilmem. 

Fakat bilirim ki ölülerin mezar
larından tül, tül esip yayılan ko
ku, başka bir hayatın kokusudur. 

Bazı salak insanlar mezarlık
lardan ve ölulerden kor

.karlar. Ben ölülere sordum. Ne 
tuhaf tezat! Onlar yeryüzündeki 
dirilerin gerrinden ürtir ütriyor
lar! 

Ölü kokusu, ölüm kokusu de
ğildir. Ölüm kokusu koku değil, 
korkunun genze kaçan enfiyesidir. 
Meurlık kouaunu, mezarlarla De
raber uyuduğum zamanlann her 
fehikında, her zefirinde koklachm, 
bilirim, hatırlarım. 
Sorsaydın ejer aksini: Ölmek ne 

demektir? 
UJdn bana aran hayatiyeyi sor

dun. 

(Dur! Dinle!) ol kadar azürde ••· 
tır kıldı ki 

Devran beni.. (doğru söyle! seni 
mi, beni mi?) 

Yuf çeker de güldürür .•.••.. 
Of a canım! Ben göçüyorum, ben 

sızıyorum işte anlıyor musun? Ver
me artık .. Bana dem verme artık .• 
Ben ki.. şey ... şu kangahı .• bi mede
din.. lil.. ki .. jn., . 

•• 

G ün geçtikçe vaziyetim, eşek 
li Bektaşinin vaziyetine dö 

nüyordu. Sen bu fıkrayı bilir mi
sin? Peki, öyleyse anlatayım: 

Bir Bektaşi frkarası Anadoluda 
seyahat edermiş. Zayü bir eşek
ceğizi varmış ki, ihtiyar dedeyi o 
uzun yollarda taşır dururmuş. 

Bir gün sarp bıl yamaçtan ge
çiyorlarmış. Tedbirli dede: 

- Ne olur ne olmaz, şu müba
reği yedeğime alayım da tehlikeli 
patikalan öyle geçelim. 
Demiş. Dede önde, Düldül arka 

da .. Her adımı hesaplı atıp ilerler
ken, nasıl olmuşsa olmuş, eşeğin 
art ayaklan uçuruma kaymış. Bre 
aman! Dede yulardan yapışmış, 

hayvancağız var kuvvetini ön a
yaklaı:._ına vermiş tutunmıya ça
lışır! Dede yulara asılır! Vaziyet 
fena! Binek elden gidecek! Dede 
bakmıf ki, kendi gücü ile bu işi ba 
şannıya imkan yok; bari tarikat 
pirlerini imdada çağırayım, demiş. 
Aman, ya Hazreti Hünkar Veli! 
Yetiş imdadıma, binek elden gidi
yor! Aman ya Bali Sultan! Ya kay 
gumz Aptal! 
Hatırına kim geldiyse seslen

5 
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BUGUNKU BULMACA 
1 2 3 ' 6 6 1 8 9 10 

·~•-""--1...ı.. ..... -rı..-ı-.. ..... * SOLDAN SACiıA: 
1 - Bir nevi kuru balık. 
2 - Emir sigası - Avdm taraflarında 

bir tip - Faula. 
3 - Limba .atanlar. 
4 - Tenbih sözü - Dci. 
5 - Nota - Adet. 
6 - Eıld ıilih - Kapmm önll. 
7 - Almak hareketi - Gıtmel 
8 - Mazi edau - Ustüne oturulur 
9 - Yüz sene - Dik aruı. 
1 O - Bir nevi diken. 

* YUKARDAN AŞACiıl: 
1 - Olmelı:. 

2 - Boyu büyümek - Peygamber adı. 
3 - Sorıu edatı - Erk"" ,..ıı. 

4 - Dudak (Farili) - Sa bulanı -
Karanm yarısı, 

5 - Bir fılm fabrikası - Tutcun. 
6 - Memurların yerlerini deilıtinnele 

ri - Babanm yar111, 
1 - Az ııcalıc - Sada yüzer. 
8 - Çocuk ııezdiren - Sahil, 
g - Kornta bir memleket - Böcek. 
10 - Kenar suları, 

Ölmek, yaşamak, bence mtisavi ve 
mtlessir 

Bir safhal ltahrancbr ... bı vtlcu
dtln. 

Dofdmn, ~dtlm .. Atladım, af-
ıııif. Hayır! Her nedense medet • 
rifll'l'lllllf. Bektefl bakmlf ti,~~,._~.,,,.._. 

, 'i dandun, oturdum. 
lftmn, yilrll4ftim ~i tirild e-

melde. 
Her gtln yol bir kahr Ue bir badı 

mukassi 
Estikçe mahltfmde, duyardım acı 

bir kin. 
Coftukça (nenle be?) baykuşlann 

hissi, 
Titrerdi civarımda da bir sayhal 

nefrln. 
Bak, bence budur akdei meıktikil 

hayatın 

Minayi hakikisi hu limayi teza
dın: 

Bir taı ile bir tahta betik farku
kıyası 

Bir sayhai sG.zan ile bir kuma sa
dası .•• 

Hay gidi elemleri zevk veren 
günler hay! Dost kahvecilerden te
darik ettiğim okunup yıpranmıı bir 
gazeteyi altıma döşek diye leriyor, 
paket tapndan edindilbn yastığa 
mendllimi serdikten 1e>nra eNemi 
o tap, tepemi servinin kütüiüJie 
yaslıyarak uyuyordum. 
Demek ki bu ömür bayle reçeeek? 
htenen •Geçmesin!• de, be ömtlr! 

Ben ana o gecelerin bir fiirini 
okuyayım mı? Amma deminki fiir 
libi saçmalamam. Dur, fU dolu ka
dehi de bir göçüreyim de sonra. 
Sıhhatmi zevk obmyaeak bu inti-

sar falan 
Hep mi •• (neydi o söyle!) falan fi

lin 

veti tükeniyor, eşeği kurtarayı.qı 

derken kendisi ae e;eğeldıri>an gi
decek, hemen haykırmıı: Ya Ev
liyaullah! Yardım için geldiniz de 
eşeğin ardına toplandınızsa çeki -
lin, zarar erişmesin! Çilnıkü ben, 
fakir hayvancığın Y.U}armI bırak
tım işte! 

B unun gibi ben de varlığı
mın yularını olduğu gibi 

sahverdim. Büyük bir pirinç çuva 
lı tedarikledim. Gönlüm nereyi 
özlerse orada yatıyordum. Kendi 
alemimin kendi Diyojeni olmuf
tum. 

Bu hayabn tık günlerinde hal
kın da, zabıtanın da nazandlkkat
lerini celbediyormuşum. Bir iki 
defa komiser ve muaviiı beylerin 
yanlanna çıkıp vesikaları.mı gös
terdikten, hüviyetimi anlattıktan 

sonra işin rengi değişti. Bu sefer 

onlar ellerinden gelen y:ardımı 

göstermiye başladılar. ~ltop -
rak karakolunda bir memur, siga
rasız olduğumu görefek derhal si 
gara aldınp çay ısmarlıyor.. Pa
şalinıanında bir başkomiser: 
. - Aman beybaba! Gel şu ahçı 
da yemek ye! diye zorluyor. Seli-
miye karakolunda muavin: 

- Sonbahardır. Ayaz var. Me
zarlıkta Uşüm.Uşündür. diye gece 
yaırsından aonra sıcak çay, kahve 
temin ediyor.. Eski talebemden 
bir sivil komJser yemekler yedirip 

• 

otel buluyor.. Elhasıl hangi mmta 

kada olursa olsun .. komiserler, po
lisler, bekçiler en yüksek yardımı, 
şefkati esirgemiyorlar. Hepsine 
ayn ayn minnettanm. 

(.&.rbıR ftl') 

RESiMLi ZAllTA ROMAN 1: 21 

OEMEK.Kf UCJM\z. J!AKAT SEN'WfNC .. 
DE SA~BA~ 1'0N iLE ~EIY'SER 

KA!:DIK.. t>EGİLMIYDIN? 
,___ --• 

1 

SiHiRLi GÔZ 
nn son merhaleleri hisarlardır. Bu 
ralarda bile nadiren tesadüf olu
nur. (Fındıklı) dan sonra tutulan 
ve görülen balıklar şaşkın veya 
serseri balıklardır. 

Denizlerden sonra güvenece
ğimiz balık membalan (göl) 

lerdir. Göl balıklanna gelince: 
Deniz balıklannın bir kısmı yu

murtalarını dökmek için mutlaka 
tatlı su aralar. (Kefal) ve (somun) 
lar gibi.. Levrekler de tatlı suya 
meyyaldir. Bu sebeple suyu az tuz 
lu göllere girerler, ekseriya dere 
ağızlannda dolaşırlar. Bu münase 
betle (göl) lerin deniz balıklanna 
karşı mühim rolleri var demekitr. 

Marmarada bulunan Büyük ve 
Küçükçekmeçe, beri yandan: Tuz
la, Karamürsel, Gölcük, Tütünçift 
liği gölleri, Semin, Yalova, Miha
lıç dereleri gibi... büyük dereler 
kefaller için tıpkı kışlak sayılma
lıdır. Bu göllerde deniz kefallerin
den başka asıl göl balığı olarak: 
Sazan, turna, yılanbalığı kesretle 
bulunur. Denizle muvasalası bu
lunmıyan göllermiizde ise diğer 

birçok tatlı su balıklarile beraber 
tatlı su kefali, tatlı su levreği de 
vardır. 

Derelerimizde ise en iyi cins 
(yayın) dan (incibalığı) na 

kadar her cins ttalı su balığı mev
cut olduğu gibi Bursa, Yalova ve 
Karamürselin yübek ve soğuk su
lannda dünyaca en m~bul sayılan 
(ala) balıklaruun da en güzel cins 
leri bulunur. 

Ağzının tadını, sıhhatini kıyme 

tini çok iyi bilen Abdülhamit için 
hazineihassadan hususi memurlar 
gönderilir, mevsimnide bu balık
lardan tutturularak husust kaplar
la canlı canlı (mutbahı hümayun) a 
getirilirdi. Bunlar lil kırmızı be-
nekli ala clnslerindendi ki, lezzet, 
gıda itibarile ala'lann, hatta bü
tün dünya balıklarının en mak
bul nev'idir. Köylüler bile yağını 
çıkarırlar, ağnlar ve 81Zllar için de 
va Mır. 'Je~lk•tr 
ma göre (Dersim) havalisinde lfil 
benekli (ala} pek mebzul imiş. 

Bahklardan sonra da "hay
vanatı kışriyye" yani, ista

kozlar, tekeler, pavuryalar, frenk 
lerin "Langouste", bizim (böcek) 
dediğimiz hayvanla.rla iatridyalar, 
taraklar, midyalar, süngerler dik
kate şayandırlar. Hepsi de deniz
lerimizde istifade olunabilecek nis 
bette mevcuttur. 

İsimlerini mensup olduklan de
nizlere ayırarak zikrettiğim balık
lara ilave edilecek: tstronkilos, is
korpit, eşkene, dülger, kırlangıç, ge 
lincfk gibi birçok balıklarımız da
ha varsa da bunlar, ticart bakım
dan ehemmiyeti haiz değildirler. 
En çok dikkate değer balıklan

mız: Uskumru, istavrit, orkinos, 
palamut, hamsi, kolyoz, sardalya, 
yunus gibi beş on cinsten ibarettir. 
Bunlar da mikdar bakımından ihti 
yatsızca tutulacak nisbette zanne
dilmemelidir. Öyle seneler olur ki, 
tutulabilen balıklar yalnız İstanbul 
ihtiyacına bile kifl gelmez. Balık 
tüccarlan, balık yerine prasa sa
tarlar. Maamafih iş yoliyle tutulur 
sa bu balıklarla da pek çok ka
zanç temin edilebileceği muhak
kaktır. 

Her iki denizden bize gelen ba
lıkları noıl karşılanz? Nasıl av
lanz? Bunun izahım diğer bir ma
kaleye bırakıyorum ki, işin asıl e
hemmiyetli ve acıkh faslı da işte o
dur. 

YENi 
BİRTE 
ffi.İKE 

Pudra renkle
rinde inkılab 

Bu yeni ve 

sihramiz renkleri 

MECCANEN 

tecrübe ediniz 

yaptı 

"""',_,_,,_,._./_~_....~..,.......,...~~ 

On kadında dokuzu, 
tenlerine uymıyan bir 
renkte pudra kullanır
lar ve yüzleri ıun'I 

"makyaj görmüt,, bir 

~ Artık; •bl ya§lllmlan fazla lhtl
yarlanut göetıeren ve yttzUınlbe 
"plilralar,, ballnde yapı§&ll adi 
pudralan bD'almm ve bir glbel
llk mttt.eb.uınnun dedlklerbd o-

tekil aldıklan gibi yqlann- ~ ....... ~~..._,,~~~...-....._,.~..., 
dan fazla ihtiyarlamıt ıö

rünürler. Yeni icat edilen 
pyanı hayret "Chromo
acope,, makinesi, pudr~ 
renklerinde bir inkılap yap
tığı gibi ıihirli bir göz, mev
cudiyetinden bile tüphe e
deceğiniz niıbette pudra 
renkleri araaındaki ahensi 
ifp etmittir. ki bu, Toka
lon müeueseıi kimyagerle
rine birçok tabii renkleri e
ıaılı bir tarzda mezcetmek 
imkanını vennittir. Artık 

yüzünüze pli.kalaır halin
de yapıf&D adi pudralara 
nihayet veriniz ve b~ 
den T okalon pudrumın aib
rimiz renklerini tecrübe edi
niz. Yüzünüzün bir tarafına 
bir renk ve diier tarafına 
da bqka renk bir pudra sü
rünüz ve cildinize bangiıi 

daha uygun ıeldiiini görü
nüz. Bu yeni pudrayı kulla
narak cazip, sehhar ve ade
ta tabii bir güzellik temin 
ediniz. 

Poeta, ambalaj veuir muarife kartılık olarak ls-
tanbul 622 posta kutusu adresine (T. C. 7) nmıuzile 

12 kunlfluk pul gönderdiğinizde .ize huauıl modelde 
bir kutu pudra ile muhtelif renklerde nümunelik 4 
ufak paket pudra gönderilecektir. Mektubunuzda her 
Y.tddt kullandıimız pudraıım renaini de Wldirmeği. 
unatmaymtz. 

---------·~---------
Niimune lstlyenlerln çokluğu karıısında gön-
derme itinin birkaç gUn geri lcalma11nın 
mazur görülmesini muhterem müıterileri· 
mizden rica ederiz. 

Türk Endüstri ve Tecim 
Anonim Şirketinden : 

1938 teııesi zarfında ecnebi memleketlerden lıtanbul lima
nına getirilecek olan tekerlerin gümrükleme itinin 26/1/1938 
tarihinde münakuasmm yapılacaiı gazetelerle ilin edilmit 
ise de görülen lüzum üzerine bu münakaunın 17/2/1938 tari
hine bırakıldığı ilin olunur. 

lstanbul ikinci iflas mem tuğun 

dan: Müflis Foti Kozmidi muasına 
gelen Hazinei maliyenin istediği 561 
lira 32 kuruş hakkındaki talebi if

las idaresince tetkik edilerek mtıflis 
gümrük resmi De ali.kası olmadığı 

g11>i böyle bir mal almadığını iddia 
etmiş ve ibraz edilen vesika alacak 
1mın talebini f8pata Wi görülmedi
ğinden alaca.k kayıt talebinin reci -
dine karar verilmie olduğu ilAıı olu
nur. (4234) 

KAYIP - 928 senesiııtie Orta Ti
caret Mektebi son sınıfından almış 

olduğum tasdiknameyi zay.ı ettiıp. 

Yenisini alacağımdan hUkmü yoktur. 
435 numaralı Hüaeyin Nabi 

ihtira llCinı 
"Makineli tüfek,, hakkında 

DUf olan 1 Huiran 1936 gUnlU 
2118 sayılı illti.ra beratı ile buna 
5 haziran 1936 gUıılU birinci illve 
diknameeini bu defa mevkii file 
mak ibere ahere devril ferağ v 
icar edileceğ;inden talip olanlarm 
lata.da, Iktısat hanında, Robdrt 
riye mUracaat.19.n ilin olunur. 

KAYIP - 328 BeDeainde Şam 
di mektebi (1. inci Tllrk SultaniSI 
dördUncU sınıftan aldığını ves · 
kaybettim. HilkınU yoktur. Tefe 

de mütekait binbafı Ali Rıza o 
Ibrahim Girginel. 
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Çünkü ASPİRİN seneler: 
denberi her türlü soğuKal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
t~iri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P İ A İ N in- tesirinde'\ .. 
emin olmak için lütfen BA~•Q mar-

kasına dikkat ediniz.I Q 

evlet Oemlryollart ve limanlafl işletme U. idaresi ilanları 

Yeni Ankara Garı Büfe ve Gazinosd ile müştemilatı 
kiraya veriliyor. 

bevlet Demiryollan ikinci lşıetme Komisyonundan : 
l - Yeni inşa olunan Ankara Gan içindeki büfe, bUvet, gazete satış 

Yeri ile garın yanındaki büyük ve lilks gazino binası ve müştemi13.tı üç 
sene müddetle ve pazarlık usulile kiraya verilecektir. 

2 - Bunların senelik muhammen kirası 7000 liradır. Ve yekdiğerinden 
aYrılrnaksızm toptan olarak kiraya verilecektir. 
. 3 - Taliplerin uzun müddet Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerde bi 

l'inci sınıf bir gazinoyu muvaffakıyet ve ehliyetle idare etmiş olduklarını 
~e halen böy1e bir mUesseseyi idare edebilecek ehliyet ve malt kudrette bu 
Undukla.rına dair ve bu cihet vesikada sarahaten ya.zıh olmak şartile tica 
ret odalarından alınmış bir belgeyi ve nüfus veya hüviyet cüzdanlarının 
~ v:ya salahiyetli makamlarca musaddak suretlerini pazarlık gününden 
~gün evveline kadar komisyona teslim etmeleri şarttır. idare bunları 
~tki~ edip kimlerin pazarlığa iştirak edip edemiyeceğini pazarlıktan evvel 
~ndiierlne tebliğ ve tefhim edecektir. Tesbit edilen müddetten sonra geti 

t"iklecek vesaik kabul edilmiyecek ve esbabının pazarlığa iştirak hakları sa 
ıt olacaktır. 

b:4 - Şart.namler Ankarada İkinci İşletme Müdürlüğünde Haydarpaşada 
..µrincl İşletme MUdUrlUğUnde parasız olarak verilir. 

1 
5- thale 7-2-938 Pazartesi günü saat 15 te Ankarada tkinci İşletme 

't~·:au:ıu~ binasınd~ toplanacak olan komisyon tarafından yapılacaktır. 
.u:ıteklılerın (1575) lıra muvakkat teminatlannı Ankarada Umum! İdare 
~ez.nesine yatırarak muayyen gün ve saatte komisyonda hazır bulunm.lan 
uan olunur. (131) (294) 

* 

Harici Askeri Kıtaat 
ilanları 

Beher kilosuna oıçuen cch !I t 41 ku 
ruş olan 20 ton Acromobiloil green 
band ve 20 ton Acromobiloil red 
band yağı pazarlıkla eksiltmeye kon 
muştur. llk teminat parası 1230 1i 
radır. !halesi 7 /Şubat/938 pa.za.rt:esi 
günü saat 11 dedir. Eksiltmeye gire 
ceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 Un 
cü maddelerinde istenilen belgelerile 
ihale giln ve saatinde Ankara.da M. 
M. V. Satınalma Komisyonunda ha 
zır bulunmalan. "705., "350,, 

* Izmir Tayyare alayı ga.mizonunda. 
yaptırılacak atölye inşaatı kapalı 
zarfla eksiltmeye konul.muştur. Ke 
şif bedeli 272 bin liradır. Eksiltmesi 
9/Şubat/938 çarşamba günü saat 11 
dedir. nk teminat 14630 liradır. Şart 
name keşif ve projeler ~3 lira 63 ku 
ruşa M. M. V. Sn.tınalına Komisyo 
nunda.n ahnll". Eksiltmeye girecekler 
kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu 
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
belgelerle idari şartnamenin 4 üncü 
maddesinin F fıkrasında yazılı vesi 
kalarla birlikte teklif mektuplarını 
eksiltme saatinden behemehal bir sa 
at evvel Ankarada. M. M. V. Satmal 
ma Komisyonuna vermeleri . ... 

"704,, "349,, 

* Izmir Gaziemirde yaptırılacak "F" 
tipi hangar erat pavyonu ve helA. in 

şaatı kapalı zarfla eksiltmeye konul 
muştur. Keşif bedeli 167 bin 755 H 
ra 67 kuruştur. nk teminatı" 9637 li 
ra 79 kuruştur. Şartname 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 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde 
lerinde yazılı belgelerle idari şartna 
menin 4 üncü maddesinin "F" fıkra 
sında yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını eksiltme saatinden bebe 

mehal bir saat evvel Ankarada M. 
M. V. Satmalma Komisyonuna ver 
melerl. "706,, "351,, 

HAYRE"ı"M 
·. ÇİZiR 

' 

Lokomotif Makinisti 
Alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden : 
Kırıkkkalede yevmiye ile çalı,tınlmak üzere bir lokomotif makinisti 

alınacaktır. Talip olanların bir istida ile mtinı.caatlan. (339) Muhammen bedeli 66.300 lira olan 85.000 adet Şöminman takozu 10-
3-938 Perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada ida-

re binasında satın alınacaktır. Kiiltiir Bu iŞe girmek isteyenlerin 4565 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
taYin ettiği vesikaları ve Nafia Müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ay
nı gün saat 14 30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
~amelcr 330 kurusa Ankara ve Ha vdaroa.&~ veznelerinde satııma.k-

f.adn.. (399) 

Gaziantep Nafıa Müdürlüğünden: 
~VVelce münakasaya konularak 20-12-937 tarihinde icra olunan mu. 

Vakknt ihalesi Nafıa Vek9.letin'ce tasdik buynılmryan 29225 lira 35 kuruş 
~eşifll lsltıhiycde 5 adet güınrük memur evinin 14-1-938 tarihinden 
1tibaren 21 gUn milddetle kapalı zarf usuliyle ~.U: n:ı:tınakasaya kon.. 
ltıuştur. İhale 7-2-938 tarihine müsadif pazartesı günu saat 14 de An. 
tep Nafıa Dairesinde toplanacak komisyon marifetile yapılacaktır. Mu
"akkat teminat 2192 liradır. Taliplerin teklif mektuplarına aşağıdaki ev

rak ve vesaiki lef etmeleri şarttır. 
l - Teminat akçesinin ma.Isandığına yatırıldığına daU: sandık m.akbu. 

ZU veya hUkfunetçe muteber bir bankadan alınacak ternı~t mektubu. 
2 - Teklif sahiplerine Nafıa Vekaletinden v~iş. ehl~tna.me veya 

ltıUsaddn:k sureti ile evsafı aşağida yazılı olan ehlıyeti fennıye vesikası. 
3 - Teklif sahiplerinin meslekten veya ya.pı işlerile m~lflf ~ ve 

ikudar erbabından oımamala.rı halinde inşaatın başından nihayetine . ka. 
el.ar rnesuliyeti fenniyesini deruhte ed~k ve ehliyeti Nafıa VekAletınce 
ltıusaddak bir mühendis veya fen ıne murunun teahhüt senedi. 

4 - Teklif sahiplerinin veya göste~leri mühendis veya ~en. memu 
l"\ınun evvelce bir ihalede bedeli 12 bın liradan dun olmıyan bır ış yap. 
tnış olduklarına dair yedlerinde bulunması lazmıgelen vesika. veya mu. 

fladda.k sureti. 
5 - Teklif sahiplerinin mensup ~lduklan ticaret oda.larmda.n ala-

Cakıan vesika veya musadda.k suretı. 
Bunlardan başka: . 

1 - 2259 sayılı kanunun. tatbikine dair olan talimatnameye göre ilk o
kulların dördullcU ve !>eşinci sınıfla n için iki ciltten müteşekkil bir Geo
metri kitabı yazılması müsabakaya konulmuştur. 

2 - MUsaba:ka mUddeti 17 Şubat 1938 den başlamak ve 16 Ha.ziran 
1938 Perşembe ak§allll bitmek Uzere dört aydır. 

3 - Müsabakaya iştirake karar verenler 16 Mart 1938 •Çarşamba günü 
akşama kadar bir dilefq;e ile Kültür Bakanlığına , müracaat ederek bu 
müsabakaya girecekler defterlerine adlarını yazdırarak bir numara ala
caklardır. 

4 - Müsabakada birinciliği kaı:a nan kitap serisi üç yıl süre ile okul
larda okutulacak ve müellifine her yıl için biner lira telif hakkı veri
lecektir. lldnci çıkan kitap serisini yazana bir defaya mahsus olmak ü
zere birincinin mUellifine verilenin bir yıllığı, Uçllncli, dördüncU ve be -
§inci çıkanlara da bir defaya mahsUl!I olmak üzCre dörder yüz lira müka
fat verilecektir. 

5 - Müsabakaya gireceklerin eserlerini üçer nüsha olmak üzere ma
kine ile ve kağıtların yalnız birer yU ztine yazılmış olarak Kültilr Bakan
lığı Yayın Direktörlyğüne makbuz mukabilinde vermeleri veya gönder
meleri lAzımdır. Kitaba. konulacak, resim, eekll, grafikler vesairenin a.
sıllannm yalnız bu nüshalardan biri ne ve yerlerine konulmuş bulunma-
sı kA.fidir. MUsabakaya basılmış bir kitapla girenler de kitabın üç nüs -
hasmı verecek veya göndereceklerdir. 

6 - Müsabakaya girenlerce eser müsveddelerile birlikte, eserleri ka
bul edildiği takdirde eserlerini ilan edilen telif hakkı mukabilinde ve her 
türlü tasarruf hakkından vaz geçerek Kültür Bakanlığına Uç yıllık bir 
devre için terkettlklerini ve kitabın o devre içindeki her basılışının ıson 
t~h-~lerinln kendileri veya kendi mesuliyetleri altında tayin cdecekle--
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· Avrupa ve Amerika ve lstanbul 
Üniversitesine Talebe Gönderiliyor 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel 

Direktörlüğünden: 
1 - Maden mühendisi yetiştirmek üzere 13 ve madenler için ]eo1oji 

tahsil ettirmek üzere 7 Talebe Avrupa ve Amerikaya ve kezalik jeoloji 
tahsil için 6 talebe de İstanbul üniversitesine gönderilecek ve talipler 
arasında müsabaka yapılacaktır. , 

2 - Jeoloğluk mi?sabakasmda 1 den 7 ye kadar sıra ihraz edenler Av
rupa. ve Amerikaya g8ndcrilecek ve 8 inciden 13 Uncüye kadar olanlar ise 
Enstitü hesabına İstanbul Üniversitesinde okutturulacaktır. 

3 - Taliplerin aşağıdaki şartlan haiz olması lazımdır. 
A - Türk olmak. 
B - Maden ocaklarında çalışabilecek kabiliyeti ve Sıhhati tam olmakı 

"Sıhhi muayene Ankarada yapılacaktır.,, 
C - Olgunluk İmtihanı vermiş oJan Hoo veya Kollej mezunu olup 

Fransızca, Almanca ve İngilizce dillerden birisini okuyup yazabilmek 
D - Yaşı 18 den aşağı 25 ten yukarı olmamak. 
4 - Mühendislik için müsabaka 3 Şubat 1938 Perşembe, Jeologluk için 

müsabaka 4 Şubat 1938 Cuma gUnleri Ankara.da M. T . A. Enstitüsünde 
yapılacaktrr. Talebelerin İmtihanda üssü mizanı do!durmuş ol.malan 
şarttır. 

5 - Maden Mühendisliği İmtihanı hesap, Hendese, cebir, mlhanik, Fi-
zik, kimya ve yabancı dillerden biri "lngı1izce, Fransızca, Almanca". 

Jeologluk imtihanı: Riyaziye "Hendese, Cebir" Hayvanat, nebatat, 
jeoloji, Fizik, kimya ve yabancı dillerden biri "lngillzec:, Fransızca, Al-

manca.,, 
6 - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil anilddetleri kadar mec- • 

buri hizmete tabi olduklarından bu hususta mükellefiyetlerini tevsik et
mek Uzere bir taahhütname verecekler ve bunun için de muteber keiıl gön 

dereceklcrdir. 
7 - İsteyenlerin Nüfus Hüviyet cüzdanı, Hüsnühal varakasını, Mek-

tep şahadetnamesini veya bunların tasdikli birer suretleri 4 Kıt'a Fotoğraf 
ve dilekçelerini 29 - KAnunusani - 938 Cumartesi gUnU öğleye kadar An
karada M. T. A. EmıtitUsU Genel Direktör!Uğüne göndermeleri ve 31 Kıl. 
nunusani 938 pazartesi günü sıhhi muayeneleri yaptırılmak tlze~ sabah 
leyin sa.at 10 da Adliye Sarayı karşısında M. T. A. Enstitüsü Dairesind~ 
bulunmaları ilan olunur. (8622) 

6 - Teklif sahi 1 rinin keşif ve projede vekaletçe yapıla.ca.k ta.dilAt 
;:: 

1
tashihat ile tay~ e edilecek i.DŞaat müddetini berveçhi peşin kabul et-

.. ,e eri 
7 -~pİ · art ve eksiltme kanununun umumi hUküınlerile 

ka ı enn ırma . d ksil rt Palı zarf usulil k.siltmeye dair olan maddelenn en ve e tme şa 
218.Inesi ahkfunm e e ·-·1r .. -1~1ri 6 madde icaba.tına riayet etmeleri şart 
tır a ve Y l.l.A<U _.. edilm 

. A.kru halde h. b. mazeret ve iti.raZ kabul ez. 

rı dıger bir zat tarafından yapılaca ğıru gösterir Noterlikten tasdikli bir 
taahhüt senedi verilmesi lA.znndır. 

7 - Kitaplarda bulunması lazım gelen pedagojik ve teknik V881f1an 1 
gösteren şartname ile noterliğe tas dik ettirilecek taahhüt senedinin for 
mUIU KUltUr Bakanlığı Yayın Direk törlilğünden alınabilir. Mektupla is- 1 
teyenlerin bir kuruşluk bir posta pulunu da birlikte göndermeleri lAzmı
dır. (130) (269) 

Deniz Levazım Satınalma Komisyon11 lliinları 1 
Marın.a.ra Ussü bahri satın alma komisyonundan: 
Cinsi Kilosu Ta.hm.ini fiatı Tutan Dk teminatı 

Krş. Lira Lira 

8 - Bu · d 
1
.ç ırl k iltıne .. ıırtnamesi fle keşif hulAsa.sr Ankara "e t ışe aır o an e s ,.- . . . ...._,"' t _, __ ,_ 1 . rn stanbul nafia mUdürtuklerine gönderılmıştır. nı.uuuma 11.UUAA çın 

~kür mUdürlUklere müracaat edüınesi. <456) 

Cemiyetinden : 
937 Yilı hesaplarnnızm tetkiki ve 938 ça.Iışma pastannın idare ~e 

Yetı tarafından izahı için umuınt beyeUmizin 3-2-938 Pel'fiembe gu
Baat l5 de Eminönü Halkevi sala nunda toplana.cağmı bildirir, e& 

nıivetirniz nzalarmm her halde içtimaa iştiraklerini rica. ederiz. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanİığı lstanbul 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - Gilmrük muhafaza örgüdün.d eki hafif makinalı tüfekler için 379 
tane ikili, 55 tane birli §8.I"jör çantam ile 28 tane edevat çantasının 28-1 
-938 cuma günü saat 11 de pazarlığı yapıla.cak~r. 

2 - Tasınlanan tutarı (1006) lira ve ilk teminatı (76) liradlr. 
3 - Evsaf ve örnekleri komisyonda.dır. Görülebilir. 
4 - lsteklilerin ilk teminat ma.kb uzlarile birlikte gün ve saatinde Gala 

ta eski ithalA.t ~ binasındaki koınisvona l!Clmeleri. (412) 

Sabun 28,000 30 8400 630 
15, 1, 1938 günlemecinde kapalı ı:a.rfla eksiltmesi yapılan deniz erlerine 

ait yukarda miktarı yazılı sabun. şa.ıtnamesinin 7, ncl maddesindeki fire 
ka.'ydi kaldırılmıt olmakla yeniden kapalı zarf usulile münakasaya kon
muştur. Eksiltmesi 7 şubat 1938 pazartesi gilnü saat 15 te lzmittc Ter. 
sane kapısındaki komiayon binasında yapılacaktır. Bu işe ait şartn.nme 
bedelsiz olarak komisyonumuzda alınabilir. isteklilerin hl.zasmda gösteri
len ilk teminatlarlle birlikte kanuni vesikalarını havi teklif mektuplarını 
muayyen olan gün ve saatten bir Mat evveline kadar komisyon başkanlı
ı!ına vermeleri. (375) 



===12 TAN 26 - 1 - ~J::S8 === 
Yağ.1 ve yağsız acı badem, yağsız 

HASAN 
Çilleri ve Sivilceleri ve Lekeleri Kat'iyyen izale Eder. 
lhtiyarlan Genç?eştirir, Gençleri Güzelleştirir. 

HASAN lsmint~ ve Markasına Dikkat. 
--· - - 1 ---~ 
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BAŞ • DIŞ • NEZLE· 

GRiP ve bütün ağ

rıları d ~rhal geçirir. 

!1111 ........................................ .. 

Yakın Şark Hattında Seyrisefer Edecek 

''SV ANETIA,, 
Yeni ve Motörlü Sovyet Posta Vapuru 

30 Sonkanun 1938 Pazar gününden itibaren Sovyet bandralı "SV A
NETlA" yeni ve muhtelit posta vapuru: İstanbul - Pire ve Hayfa 
ara limanlanna uğrıyarak Odesa ·- Portsait Yakın Şark hattında 

muntazam seferlerine başlıyaca.ktır. 
5000 ton hacminde ve saatte 17 mil sür'ate malik "SVANET!A" 

vapuru 1937 senesi nihayetJerine doğru inşa ve volculann her tilrlil 
sbabı istirahati temin edilmek üzere en son teknik tckernmülatla 

•echiz edilmiştir. 

11 S V A N E T i A 11 

vapurunun 
Gayet IUks 2 kamarası, 1 veya 2 yataklı birinci sınıf kamaralar 

!. veya 4 yataklı ikinci ve üçüncü sınıf kamaralurı vardıı. Bütün ka 
maralar, güverte Uzerinde ve hepsi de yeni stil mefruşatla mobilya 
dır. Her yolcu için ayrı bir gardrobu vardır. 
Bütiln kamaralarda; hususi tesıs atları sayesinde, havanın soğuklu 
ğu veya sıca.klığı ile münasebeti bulunmıyan ve sırf yıolcularm arz 
ve zevklerine göre bir hararet derecesi temin imkanı mevcuttur. 

Bütün kamaralarda radyo oparlörleri vardır. Her s nıfta ayrı a~ 
n soğuk ve sıcaık duş ve ba.nyo salonlan olduğu gibi ayrı ayrı ye 
mek. sigara ve dans salonlan ile bar ve taraçalı kıraathRneleri ve av 
Tca çocuklara mahsus odaları, kil tüphaneleri ve perükar salonları 

vardır. 

Kendine beyhude 

yere eziyet ediyor 

NEVROZİN 
varken ıstırao çekilir mi? 

8AŞ, DIŞ 
" 

aijrıları 
ve ÜfÜbnekten mütevellid bütün 
ağrı, ıızı, sancılarla nezleye, 

romatizmaya karşı: 

icabında günde 3 kate alınabilir. 

laim ve markaya dikkat. Taklidlerinden sakınınız. 

----· -.... ------------------· Türk Endüstri ve Tecim 
Anonim Şirketinden : 

P A T 1 Birinci nevi yemekleri ve hususi doktorları da vardır. Fazla tafsi 
at için: GalatadR Hova.j?imyan Hanında: 

Namımıza veya vekili bulunduğumuz müe•aeıeler heaabma 
hariçten memlekete ithal edilecek ef ya ve malzemenin güm. 
rük1enerek ait oldukları iıtaıyonlara sevk itinin 24/ 1/ 1938 
tarihinde münakaıaımın yapılacağı ilin edilmit ise de görü· Kan çibanlan. el ve ayak pq,mıalıı lannın arasındaki kaşınt lar. dola· 

ma, meme iltihabı ve çatlaklan. flegmonlar, y ... nıklar, tıraş yaraları 
ergenlikler, koltuk altı çıban an. 

INTURIST Yakın Şark Mümessilliijine 

e yine Galatada Hovagimyan Hanmda G. Schembri vo.pur aeenteliğı 
ıe ve Galata.sarayında NA'ITA ve Galata.da VAGON-Li seyahat · 

1 len üzum üzerine münakaaamn 15/2 /lQ~q tarihine bırakıl · 

1 
dığı ilan olunur -l't-davunnı en erken v~ en f'mfTt hlr 111,.·,.ttf> tPmln .,,.-,..,. 

Şark Spen9iyarl L6boratuan T. A. . ::>anıbı. hın :!t Jt;mln V LMA . UmumJ Neşrıyatı idare Eden: S. SAi.iM 

--• ••••---------------- t;azetecılık ve • şrıyat Türk Lunıtet Şırketı. BaaUd.ıjı "1 TAN Matbaul 

P. t 1k f" m r.ıt . rı u maı:ır 

EMNİYETLİ MÜSTAHZAR 
VORM.AZ BOZMAZ - • 

KAL B 1 MİDEYİ 

FE ASPiN KAŞELERi 
GRİP.NEZLE .BAS ,DİS.ROMATİZMA vE BÜTÜN AGRILARLA SANCILAR İÇİN . ,.. . . 

Is: 2 nci Uli.s memurluğund:a.n . 
Beyoğlunda Hama.l Başında 52 N..ı. ı 
da otura.n Vasi! Anda oğlu ve oeri
ki Salon müskirat Komandit şirketi 

iflası 22-12-937 tarihinde ac;ılrp 

tasf~nin a.di şekilde yapılmasına 

karar verilmiş olduğundan: 
1 - Müfliste alacağı olanların ve 

istihka.k iddiasında bulunanların a
lacakla.nnı ve istihkaklarını ilindan 
bir ay içinde 2 nci Ifli.s daireeine 
gelerek kaydettirmeleri ve delilleri· 
ni (senet ve defter hullsalan ve 88· 

ire) asıl veya musaddak suretlerini 
tevdi eylemeleri. 

2 - Hilafına hareket cezai mesu 
liyeti mUstelzim olmak Uz.ere milfii· 
sin borsıarmın ayni müddet içind~ 
kendilerini ve borç!arıru bildirmele
ri. 

3 - Müflisin mallarını her ne sı
fatla olursa olsun ellerinde bulun -
duranlann o mallar üzerindeki hak
lan mahfuz kalmak şartile bunla -
n ayni mUddet içinde daire emrine 
tevdl etmeleri ve etmeslenıe mak -
bul ma7.eretleri bulunmadıkça ~zai 
mesuliyete uğ~·acaıklaıı ve ruçhar 

h ldnrrnrlan mıı .. rum kalaca.klan. 
4 - 3. 2 938 tarihirte müsad·f 

Perşeml-c glinir saat· ClOl da .alaca~ 
1• arın ilk içtimaa gelmeleri ve müf 
lis ile mfişterek borçlu olanlar ve 
kefillerinin ve borcunu tekeftul e
den sair kimselerin toplanmada bn
Junmağa ha.klan olduiU Uln oha
nur. (4232) 

ME 

Kuleli 

BiR TEK KASE ALMAK KAFiDiR 

TUZU 
EN HOŞ VE TAZE MEVV ALA 

RIN USARELERINDEN iSTiHSAi 

EDiLMiŞ TABii RIR MEYVA Tt ı 

ZUDUR. Emsalıdz bir fen harika-. 

olduJ!ıındao tamamen taJdld eııiileb 

mesl mümkün değlldJr. HaznnsızhJl 

mide yaomalannı, ekşlliklertru vı 

nuanold lnkıbazlan gideriJ'. Ağız kı 

kusunu izale eder. Umumi hayatn 

lntlzamsızhklannı en emin surett 

l1lkh ve lnaaaa bayat ve canhhl 

bahşeder. 

Askerf Lisesi 

INGILIZ KANZlTR F..CZANESJ 

BE\OGLU . ISTANBUL 

Direktörlüğünden: 

- O TH~/\ N ~A M 1 • • 
Bakteriyoloji Lahoratuar • 

, Umumi kan tahlilatı trengı 
noktaı nazanndan ( WassPrman 
v~ Kahn teamiillPn l kan kiirev 
vatı savılması Tifo ve ısıtmıı 
'ıaıııtAlıklıtrı teşhısı ldraı bal 
~A.m cernhııt kAıı:urat VP su tah 
1 ilfttı Oıtra mi\trnqltont husuA 
<tşılıır IAtfh,.An KsıniiR Ure. şe 
'<er Klorih K ollp"lft-rin mil·+<>• 
1 "lnnın hıvinl nivıtnvıılıı "'' 11~ 

Genç, 
SON 

güzel kalmak isterseniz 
KEŞFEDiLEN MÜESSiR 

Bir maddei asliyenin 

Formülündeki güzellik, gençlik verici cevher ciltleri çok 1 
besler ve hakiki güzellettirir. Tüp ve vazo kremleri piyasa· 
da hem ucuz ve tekemmül etmittir. Sayın Bayanların seve 
seve kullandığı NECiP BEY KREMi dir. ._, 

Emnönü Necip Bey 47 numaralı mağazaaıdır. 
Bütün eczane ve ıtriyat mağazalannda aat'r. Depo:J: 

ı İ iCELEPIR FIY ATINA 
Satılık Tütün 1 Cşıenmemiş 4 adet 

Kütahyanm Okcu Güveççi ve So· RÖNAR ARJANTE 

Feyzıye Mezunları ve 

Muhiplerl Cemiyetinden: 

Ayn ayrı veya dördü bfrden fu köylerinde ve köylü elinde satı-
lık (100.000) kilo kadar tütün var- kelepir fiyatına satılıktır. 

Kuleli Askeri Lisesine ücretle, gen ç ve tercihan iç hastalıklarında ihti dır. Bu işle alakadar olan tüccarla
aaaı ola.n bir t.abip alma.caktır. isteklilerin Uae DirelrtörlUğtıne müracat nn mtıra.caatmda pazarlık.la satıla -
leri. "711,, "474,, eaktır. 

isteklilerin Beyoğlunda Le-
bon pa.aa.jnıda 6 l"jo. da Kttrkçil 
Atanas LUkrezi'ye milracaatlan. 

2-1-938 tarihınde Cemıyetil' 
merkezinde yapılan fevkalade içti· 
maında ekseriyet teşekkül edeme • 
diğinden 2 nci kanunun 30 uncu pa· 
zar gµnU saat onda Cemiyetin ıds· 
re merkezinde içtima edecekleri uaıı 
olunur. 


