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I . 

Milli Müdafaa 82 Milyon 
Borçlar 51, Maarif te 14. 
1938 
Bütçesini 
Karsılarken 
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--0-

J\nkara, 2 (Bapnuhar
ririmizden, telefonla) 

Yeni Kanun Layihaları 
----------------------~ 

Orman Kanunu Köylümüz 
Lehine Tadil Ediliyor 

H ükumet 1938 bütçesini 1 
dün Kamutaya verdi. 

Bu bütçe, Cümhuriyet HükUme
tinin ilk gündenberi sadık kal
dığı çok mühim esasa uygun.dur. 
~ani denk bir bütçedir. 

l!illet Meclisi geçen devrelerde içtima halinde 

Ankara, 2 (Tan muhabirinden) -
Büyük Millet Meclisi kış tatilini bitir 
di ve bugünden itibaren yaz devresi 
toplantılarına başladı. Hazirana ka -
dar devam edecek olan bu toplantı 
devresi esnasında Millet Meclisimiz, 

yeni yıJ bütçesi ile beraber daha bir 
çok mühim kanun layihalannı mü -
zakere edecek, bunlardan bir kısmı
nı karara bağlıyacaktır. 

Önce 1938 bütçemizden bahsede -
(Devamı 10 uncuda, 

Son senelerin bütçe harekeünde 
gördüğümüz inkişaf istidadını bu 
defaki bütçe projesinde de görüyo • 
ruz: Her sene bütçemizde 20 milyo
na yakın bir artış var. Bundan baş
ka, memleketteki inkişaf i.mkanlan 
nazari tahminleri o kadar aşıyor ki 
bütçe fazlası gibi bir hadisenin şa
hidi olabiliyoruz. Eski günlerde bu
nu tasavvur etmeğe bile imkan yok
tu. Buhranların ıztırabmı çeken bir 
çok memleketler için "bütçe fazla
sı" bugün de bir rüyadır. · 
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lir lta:ynağmm yeri yoktur. Bunun 
aksine olarak buhran, müvazene ve 
hayvan vergileri gibi bir kısım ver
gilerde, Atatürkün nutkundaki di
rektüler mucibince, bir hafiflik var
dır. 

Hafifliğin derecesini henüz bilmi
yoruz. Yapılacak işlerin çokluğu, bil 
hassa maaş sahiplerinin üstüne top -
!anan bir kısım yükü birdenbire pek 
çok hafületmeğe belki de imkan ver 
lnemiştir. Bununla beraber hükume
tin bu istikamete doğru yürümesi ve 
ilk hamlede az da olsa yükü hafif -
letmesi; memnuniyetle karşılanacak 
~e maddi ve manevi bir ferahlık 

hissi doğuracaktır. 

lhtiyaçlanmız çoktur. Bunla -
rın hepsi birdenbire tabak • 

lnık etsin, diye çırpınıyoruz. Birimiz 
fU işin, diğerimiz şu işin derhal ya
pılmasını istiyoruz. Çok lüzumlu say 
dığımız bir çok işleri bir hamlede 
:tapamadığımıza azap duyuyoruz. 

Bununla beraber, istikbal hakkın
da çok nikbin olmağa hakkımız var
dır. Türk milli bünyesinin bugünkü 
\>erimi, senelerce harple geçiren is • 
tihsal sermayesine kadar her şeyi 
kaybeden, her şeyi yeniden kuran 
bir mem!eketin, canlı bir iktısadi ve 
:tnali siyaset sayesinde az bir zaman
diı elde ettiği neticelerden ibaret -
tir. Bünyenin esasını değiştirirken, 
demiryollarımıza, yollar limanlar i
liıve ederek, su işlerimizi başararak 
Ve bilhassa zirai ıslahatımızı yapa • 
l'ak geniş şartlar hazırlarsak bugün
le kıyas kabul etmiyecek neticeler 
alabiliriz. ünümüzde çok geniş mey
dan vardır. 

!3u sene bütçeye ilave ettiğimiz 17 
Jnılyondan 15 milyonunu milli mü
dafaaya ayırıyoruz. Geri kalan iki 
l'nilyona ilave olarak geçen seneki 
n:1Uhtelif bütçelerrl0 n 4.5 milyon ke-
61Yoruz. Bunu ziraat. kültür. sağlık 
g bı faydalı ve verimli işlçre ayırı -
Yoruz. 

Yeniden kurulması lazım geJen bu 
l'nernleket için ; iktısat, kültür, sağ
lık, muhacir celbi gibi işlere çok faz
la Paralar ayırmak elbette bir ihti
Y:çtır. Ne çare ki dünyanın bugün
ku istikrarsız ve emniyetsiz hali, 

(Devamı 7 incide) 

Başv ekilimizi Atinada 
· Sevinçle Bekliyorlar 

Atina, 2 (A.A. Atina Ajansı) - Ga 
zeteler Balkan Antantı toplantısının 
neticelerindeki ehemmiyeti kayda de 
v~m ediyorlar. 

Estiya gazetesi, Ankara toplantısı
nın bütün Avrupada akisler hasıl et
tiğini yazıyor ve diyor ki: 

Londra, Roma, Paris ve Berlin, bu 
memleketlerin radyo postalan tara
fından verilen haberlerden de anla-

şıldığı üzere, konsey kararlanna hu
susi bir ehemmiyet atfetmektedirler. 

Etnos gazetesi, B. Stoyadinoviçin, 
Balkan Antantının bütün Avrupada 
en mühim bir kuvvet teşkil ettiğine 
dair olan sözlerini bilhassa kayıt ve 
işaret ediyor. 

Vradini ve Atinaika gazeteleri. Yu
nan milletinin Türk - Yunan munzam 

(Devamı 10 uncuda) 

Moskovada Başlıgan Muhakeme 

RusycıdaSiyasiSuçlular 
• 
itirafta Bulundular 
Fakat Suçlulardan Krestinski 
Heyecanlı itirazlarda Bulundu 

Moskova, 2 (A.A) - Havas muha
biri bildiriyor: 

21 Troçkist ve sağcının muhakeme 
sine bugün öğle üzeri başlanmıştır. 

İthamname okunduktan sonra, re
is Ulrih, 21 mahkuma, suçlarını ka
bul edip etmediklerini sormuştur. 

Suçlulardan Buharin, Rikof ve Ya
goda, biribiri arkasına "evet,, demiş
lerdir. Bundan sonra, sabık Hariciye 
halk komiser muavini Krestinski, şid 
detli bir heyecan uyandırarak, ye
rinden kalkmış ve enerji ile: 
"- Hayır, ben Troçkist değilim. 

Hayır. ben casus değilim. Leoç Troç
ki'nin oğlu Sedov ile görüşmelerde 

bulunmadım!,, diye bağırmıştır. 
Reis, zabıtlarda sarrah itirafla-

rını hatırlatarak 
sini kesmiştir. 

lar, suçla B. K.ratimki 

•••••••••••••••••••••••••• 

Teftiş Heyeti 
Nasıl Bir 

eticege Vardı 
Gazetemizin neşriyatı üzeri

ne, belediyenin icraatı hakkında 
tetkikat ve tahkikat yapmak ü
zere şehrimizde bulunan teftiş 

heyeti, tahkikatını iiç kısım üze
rinde toplamıştır. Bunlardan bi
rincisi, otobüs işidir. Teftiş he
yeti, bu meseleye ait olarak vap-

1 
tığı tahkikat üzerine Vali Mu
hittin Ostündağa birçok noktalar 

1 
hakkında elliyi aşan sualler sor
muştur. Vali, bir aydan fazla bir 
müddet geçtiği halde tetkikleri
ni bitirmediği için bu suallere 
hali cevap "\'ermemiştir. Teftiş 

heyeti, kendisinden bu ayın on 
beşine kadar muiıaka cevap ver 
mesini istemiştir. 

Teftiş heyetinin tetkik ettiği 

ikinci mesele Ermeni mezarlığı 

meselesidir. Heyetin bu mesele 
hakkında sorduğu suallere de 
Vali henüz cevap vermemiştir. 

-Oçüncii mesele, asri mezarlık • 
işidir. Vali, hu mesele hakkında İ 

1 sorulan suallere cevap verdiği t 
J ~in teftiş heyeti tahkikatını bi· J 

\frmiş. fezlekesini tanzim ede
'fk Vekalete göndermiştir. 

Teftiş heyeti reisinin Ankara
Y* gitmesi de bu mesele ile ala
kadar olsa gerektir. 

• ........................... 

. Fransanın Harici 
Taahhütleri 

Hariciye Na:urı, Sadakat 
Teyidinde Bulundu 

A .) - Hariciye 
Nazın Delbos 
ayan meclisi ha 
riciye encüme -
ninde enternas
yonal vaziyet ve 
Fransız - İngi
liz konuşmaları 
hakkında mufas 
sal izahat vere
rek, geçen gün 
mebuı;;an mecli
sinde yaptığı be 
yanatı tekrar et 
miş ve h ükıi -
metin her husus 
ta Fransa tara
fından girişilen 

taahhütlere ka· 
tiyen sadık ka- B. Şntarı 
lacağını bir daha teyit eylemiştir. 

Subaylar için 
Yeni Bir Terfi 

Layihası 
Ankara, 2 (TAN Muhabirinden) -

Subaylara mahsus terfi kanununun . 
bazı maddelerini değiştiren kanunun 
birinci maddesi, hükumetin hazırla
dığı yeni bir kanunla değiştirilmek
tedir. Yeni layihaya göre, hiçbir su- ! 
bay. mensup bulunduğu sınıf rütbe- ' 
sine ait müddetin en az üçte biri ka- 1 
dar bilfiil hizmet görmedikçe terfi e- ı' 
demiyecektir. Hakkında kadro muci 
hince rütbenin mukabili kıtaat bu- j 
lunmıyan subayların terfileri sicille
ri üzerinden yapılacaktır. 

Harp Akademisi ve yüksek leva

zım mektebi tahsilinde bulunan su

baylarla kurmay stajiyer ve subay

ların Akademiye v~ yüksek levazım J 

mektebine gireceklerin bu mektebe 1 

girmeden evvel tahsil esnasında ve · 

tahsilden sonra memur edilecekleri 1 

muhtelif muharip kıta kumandanlık ı 
larında ve levazım sınıfı için kıta sa
yılan yerlerdeki hizmetleri dahi esas 1 
sınıfları kıta hizmetlerinden sayıla
caktır. Alelumum muavin sınıflar 

mensuplarından harp akademisini 
muvaffakıyetle bitirebilenler piyade 
amufuıa 2ecebilec8klerdir. 

Müşteri Bulmak San'atı 
Dr. Gasaon diyor ki: 
"Her tacir bu klt.pta g6sterdllilm uıullerl tatb11c 
etmek auretlle bir iki aene g ibi kıaa bir zaman 
içinde müsterllerln ıdedlnl bir mlall artırabilir. 

Ben bu k itabımda atze bu unatl 6liretlyorum~, Fi-
.- .. C:'"' ....... .... . 

veya Sulh! . Harp 

Avrupa 
Bundan Sonra , 

Ne Olacak?. • 
(YAZAN: LLO YD GEORGE} 

Makale muharriri Cebelüttank üzerinde ehemmiyetle duruyor 
[Eski İngiliz Başvekilinin ~alesi onuncu aayfadadD'] 

Görüşmeler Devam Ederken •• 

lngiliz Harp Bütçesi 
_ 343 lYIJlıron Sterlin ! 
Londra, 2 (Hususi) - Hariciye 

Nazırı Lord Halüax, İngiltere :._ İ
talya m ü zakerelerini idare edecek o

lan Roma sefiri Lord Perth' i kabul 
etmiş ve kendisiyle uzun uzadıya gö
rüşmüştür. Lord Perth'in haftaya 
Romaya dönmesi bekleniyor. 

Bugün toplanan kabine, Lorda ve
rilecek son talimatı kararlaştırmış

tır. Talimatın mahiyeti gizli tutul
maktadır. 

Lord Berth'e yalnız Ingiliz menfaatle 
rinin himayesi için değil, ayni zaman 
da Akdenizdeki İngiliz ve Fransız 
münakalatınm emniyet ve hürriyeti
ni de nazarı dikkate alması lazım 

geldiğine dair kendisine talimat ve
rildiği anlaşılıyor. Bundan başka ln
gilterenin hedefi, İtalyanın İspanya 
işine karışmamak prensipine riayet 
etmesi ve İspanyanın mülki ve siya
si tamamlığmı ihlal etmemesidir. 

Anlaşılan İngiltere İtalyadan 
Leros ve Rodos adalarını tahkim 
etmemesini istiyecek, buna muka
bil Kıbrıs adasını tahkim etmeme
yi kabul edecektir. 
İngiltere kabinesinin bugünkü top 

lani.ısına Lord Halifax iştirak etmi§
tir. 

Bugün Londra gazetelerinden biri 
(Devamı 10 uncuda) 

1 - Türk Ccsusu M. SIFIR'ın 

Mütareke Hatıraları 

İşgalde salgıncı lara caı::usluk ve kılavuzluk 
yapan KARA YÜZLÜLER kimlerdi?. Bun
lar hangi kapıların kölesiydi?. Nerelerde ve 
nasıl çalışırlardı? .. Bunların salgıncılara ver
dikleri haberler, jumallar, dosyalar girilmesi 
mümkün olmıyan kapılardan nasıl çıkardı?. 

Hangi gizli eller çıkarırdı. Yeni tefrikamızda; 

bu esrarlı işlerin içyüzlerini: bu gizli ellerin 
kimler olduklarını Mim SIFIR'm lisanından 
dinliyecek ve hayret edeceksiniz!. 

2 • ŞEYH ŞAMiL 

B u Türk kahramanının meraklı hayat hikAye-

sini, muharrir arkadaşımız Ziya Şakirin ka

lem inden zevkle okuyacaksınız. Sizi baştan sonuna 

kadar heyecan içinde bırakacak o]an bu yeni tefrika

mız hakkında yakında daha pnİf taf.ailit nrecejU. 
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ıBUGUN! 
-.. ..-: 
Japon • Çin Harbinin 

Yeni Safhası 
Omer Rıza DOGRU L 

Ç in - Japon ihtilafının aldığı 
son şekil Japonların, Çin 

erdularını dcmiryolu mmtakasın
dan atmak için çalıştıklarını ve 
IOn günlerde bu yolda birtakım mu 
\'affakı~ etler kazandıklarını, gös
teriyor. Bununla beraber Japonlar 
bala Lunghay demiryolu şebeke
sini ele geçirmiş değildirler. Fakat 
bu şebekeyi ele geçirmelerinin bek 
leneceği umuluyor. 

Bunun manası büyük Çin ordu
lannın , demiryolu muvasalesi bu
lunmadığı için çetelere ayrılma
ları ve Japonların külli kuvvetleri
ili istedikleri yere kadar gitmek 
için serbest bırakmalarıdır. 

Esasen Çin liderleri harp sahne
ıinde kati bir muharebe kazanamı
)'acaklarını iyi biliyorlar. Bunlar. 
büyük bir kuvveti bir noktada top 
ladıkları takdirde, Japonlar, daha 
ıüratli hareketleri, daha üstün mo 
dern silahları ile yükleneceklerini 
\re Çin kuvvetlerini de yere sere
teklerini takdir ediyorlar. Bu yüz 
den Çinliler her şeyden fazla, bir 
tuzağa düşmeıniye ehemmiyet ve
liyorlar. 

Çinlilerin ıimdiye kadar her 
lıarp sahnesinde takip ettikleri hat 
tıhareket, bir mevki alarak tahki
lhat yapmıya, Japonlar bu mevkie 
)'liklenince çekilmektir. 

Bu yavaş yavaş çekilme hareke
ti, sonuna kadar devam edemez. 
.Japonlar, Çinin şarkından garbi
:ne uzanan Lunghay demiryolu şe
bekesine yaklaşmaktadır. Şimal -
den cenuba uzanan Çin hatları m" 
•asala ve levazım için bu şebek1. ~ 
)'e güveniyorlar. Çin'ıiler Suchow 
'\'e Yenchov cepht"lerinde de harp 
etmektedirler. Fakat bunların bi
~i düşecek olursa anlaşılan diğeri 
de terkolunacakhr. 

Çinliler, istila ordusunu durdur
lrııva muvaffak olacaklarına inan 
dıkları zaman harp edecekler, fa
kat buna imkan görmedikleri tak 
dirde bu demiryolu ıebekesinl Aie 

B ir f ngiliz mrıtelıa4'!1!!1 vui
yeti §U tekilde tarif edi • 

tor: 
Japon kuvvetleri demlryoltan 

boyunca birer yılan gibi uzanıp 
gitmiştir. Bu yılanın kafası, gerçi 
korkunçtur, fakat gövdesi çok za. 
)'ıftır. Harp sahnesindeki Çin kuv
\retleri yılanın kafasını oynatmıya 
devam ettikçe, onun bütün yapabi
leceği iş demiryolu istikametinde 
ilerlemekten ibarettir. Fakat Çin 
ordusu, demiryollan kaybederse 
istediği gibi hareket edemez. O za 
inan müstevli yılanlar, memleke
tin içine yayılmıya imkan bulur -
lar ve şimali Çini tamamile işgal 
için daha fazla kuvvetler getirecek 
lerdir." 

Bugün Japonlann muhafazasına 
lhecbur oldukları muvasala hallan 
1400 mil uzunluğundadır. Buna. 
kuvvetli askeri mevkiler serisi vO
euda getirmekle imkan buluyorlar. 
Bu askeri me~·kiler serisinin ara
lıııda milstahkem mevziler bulun
lbakta ve bütlin hat üzerinde devri 
)eler dolaşmaktadır. Bu demiryol
larının geçtiği bütün saha, sık nil
fu~ludur ve bu niifus Japonyaya 
diişrnandır. Her şehir ve her köy-
de ke d' ·· b' ·1· n ıne gore ır mı ıs vardır. 

bunlar başıbozuk çeteler teşkil 
etmekte ve her fırsattan istifade e
derek Japonların zayif noktalan
lla saldırmaktadır. 

' 

Japonlar bütan dem;_.nlu 
şebekesini işgal ettikten 

lo!tra bu başıbozttkların hakkından 
lelebilecekler mi? 

&lesele, tahammül meselesidir. 
Ataba Çin köylüleri, harbin uza
lnası yüzünden mahsulün bozul
lnasından ve aç kalmaktan korkar 
lhı? Yoksa bu çete harbi devam 
eder ve Japon kuvvetlerini altüst 
edt"r, bunlar bugiin ele geçirmiş 
01cfukları mevkileri hirer birer bı
~aknııya mecbur mu kalırlar. ve 

la
u suretle yılawn sırtını yararar
r ını? 

Demiryollannın kaybolmasın • 
"8n sonra harp etmek, herhalde '°" cflç olacaktır. · 

l'akat aüDhe 7ok ki, ba sık nlfm 

TAN 3 

ALMANYA: 

Göeringin Son Nutku 
İngiltere ve F ransada 
Fena Akisler Yaptı 

Londra, 2 (Hususi) - Daily He· korkulduğunu, lngiltere tarafından 
rald gazetesi, Prusya Başvekili Ma- alman vaziyetin bu gibi hareketleri 
reşal Goering'in dünkü beyanatını tacil edebileceğini ve lngiliz Başveki 
mevzuu bahsederek "Alman hava or linin düşuncesile Brenner'in müda -
dusunun Alman hududu haricinde I faasına sevkedilmesi istenen Italya
bulunan on milyon Almanın menfa- nın da Hitlere bir zafer istikbali ha
atlerini korumağa memur edileceği- zırlamakta olduğunu yazıyor ve ln -
ni bildiren bu nutuk diplomatik iti- gilterenin mutereddit siyasete geri 
razlara mevzu teşkil edebilecektir.. dondiığünü, fakat Chamberlain ha
diyor. Henüz karar verilmemesinin yalinin devam etmiyeceğini ümit et
sebebi bu nutkun metninin elde edil tiğini anlatıyor. 
memesidir. Ingilterenin Berlin sefiri Oeuvre gazetesine göre Herr Hit
Sir Henderson'un, böyle bir cümle- lerin Avusturyaya karşı yeni bir em 
nin fena neticeleri hakkında Alman rivaki yapması beklenir. Hitler A • 
hükumetinin dostane bir tarzda na- vusturyaya yeni bir ultimatom ve-

recektir. Goering'in nutku bunun 
zarı dikkatini celbetmesi muhtemel-
dir. lngiliz sefiri bundan başka. ma

reşalin sözleri hakkında izahat isti-

yecektir. 

Parü gazetelerine göre 
Paris gazeteleri de ayni mevzu ile 

meşguJ olmaktadır. Echo de Paris, 
Alman ricalinin hemen her gün tah
rikat yaptıklarını, fakat Ingiltere 
ile Fransanın böyJe şeyJere kulak as 
madıklarını, yalnız Viyanaya yeni 
bir takım tebliğlerin yapılmasından 

başla·1gıcıd~. Çi.ınkü Grazdaki karı-
şıklıkları Viyana karışıklıkları ta • 
kip edecektir. 

Hitlerin Roma ziyareti 
Bütiın ltalya. Hitlerin ziyaretine 

ait hazırlıklarla meşguldür. Romada 
Saint Paul mahallesinin muazzam is
tasyonunu Zafer caddesine bağlıyan 
yola "Hitler'' adı verilmiştir. 

Havas'ın Berlinden aldığı bir ha
bere gore Almanya gizli diplomasi 
usulüne avdet etmiştir. 

tSPANY A: UZAI< ŞARK: 
-----
Ademi Müdahale Sovyet Rusya ile 
Meseıesinde Çin Arasında 
Ik Birleşme yardım anlaşması 
Londra, 2 (TAN) - Asi lspanya Nevyork, 2 (Hususi)-Şimdiki Çin 

generallerinden Dellano'nun radyo- hükumet merkezi olan Hankovdan 

~iitM'Qkııdw~rsanJ~n BRY& EffiildifıW&&Rm- Ciın\ihı"m""~lr~ 
tir.,, tarzında scizler söylediğine da- tejik noktalar olan Chin -
ir Londra gazetelerinin neşriyatı do- sheng - Cen ile Liangtuçeni geri 
layısile asi ispanyanın Londra ajanı almışlardır. Japon kuvvetleri de 
Dük D'Alba bugün hariciye nezare- Taokov-Cingua demiryolunu tama -
tini ziyaret ederek, beyanat hakkın- mile işgal etmişlerdir Honan'ın şima 
da resmi malumat vermiş ve general linde Ciyuan yakınlarında şiddetli 
Dellano'nun bu şekilde söz söyJemi- mühim muharebeler oluyor. İşimpu 

1 Y.~rek Ispan~anın dalı.ili ihtilaflar yü I ve Wuhu cephelerinde de muharebe 
zunden vaktıle Cebelüttarıkı kaybet cjevam etmekte ise de kayda değer 
miş olduğuna işaret etmiş oJduğunu değişiklikler yoktur. 
anlatmış ve Londra gazetelerinin neş Çin milli lideri Şang-Kay-Şekin ka-
riyatını tekzip etmiştir. nsı. milli hükumet havacılık komis -

Sovyet Birliğinin Londra mümes- yonu reisliğinden istifa etmiş ve ye
sili, dün, Sovyet hükumetinin Is - rine kardeşi B. Soong tayin olunmuş-

d d .. - lk' t h · tur. panya a ovuşen ı arara mu arıp 
hakkının tanınması ve gönüllülerin Çin fnk1labı lideri Sun-Yat-Sen'in 

oğlu Sinfu, Çekoslovakya yolile 
geri alınması hakkındaki Ingiliz for- ı F · ·· 

.. , .. - lt'b ·ı k b 1 tt'ğ' 1 ransaya gıtmek uzere Sovyetler bir-mu unu esas ı arı e a u e ı ın ı·~ · . 
. . . . ıgınden ayrılmıştır. Sınfunun Sovyet 

bıldırmıştır. Italya ve Almanya da B ' l 'ğ' · · t• f d t 1 k 
ır ı ını zıyare ı sır os ane o ara 

bu projeyi esas itibarile kabul etmiş izah olunmaktadır iyi haber alan 
bulunuyorlar. Fakat muhariplik hak mahfiller, geçen sene Çin ile Sov-

kının tanınması için ne kadar gönül- yet Birliği arasında imza edilmiş o -
lü çekilmesi lazım geldiği meselesi lan ademi tecavüz misakının daha 
henüz halledilmemiş bulunuyor. Kon müessir bir yardım itilafı ile zengin
trol meselesi de hala muallaktadır. leştirilmiş olduğunu beyan etmekte

lu memleket, dağlarile. iptidai yol 
larile ve bütün varlığiyle Japon iş 
galine düşmandır. Bu düşmanlık 

devam ettkiçe, Japon süngiileri bi
le burada bir hükumet teşkilinden 
aciz kalacaktır. 

dirler. 
Bugün Japonya Başvekili Japon 

Diyetinde milli seferberlik layihası 
dloayısile bir hayli sıkıştırılmış ve 
layihanın faşistliğe benziyen bir sis-
i tem tesisine matuf olmadığını, on 
yıllık tetkik mahsulü olduğunu, mo-

KADINLARDAN KURULAN ORDU ! 
Kadın polis, kadın asker, kadın zabit ... Bunların hepsi silahlı 

nesneler. Fakat yalnız kadınlardan mürekkep bir orduyu ilk defa 

Japonya tetkil etmit oluyor. Resimde görülen ailihlı kadm ma. 
ıalan, Japon kadın ordusunun bir müfrezeaidir. 

ı·························~ 
Avusturyada ITALYA: 

Hitlercilik D'Annunzio 

fi.fK 
Karagöze Abide ! 

[Yazan: 8. FELEK] 
GUnde1ik gazetelerde, Karagöz na· 

mına Borsada bir abide dikilmesi 

Yerleşiyor mu ? 
mevzuu hahsolduğunu ve bu yiizden 

Jtalyada bazı zevatın "Karagöz .. ün hakikatte 
mevcut olmadığını i1eri sürerek huna 

Matem Uyandırdı ımahaı bulunmadığını söyledikleri ya 
Viyana. 2 (TAN) - Avusturya zıh idi. 

Dahiliye Nazırı fnguart Graztaki Na- Roma, 2 (Hususi) _ B. Mussolini, .. • ·-· 
zllerle görüşmek ve bunlan uslan- d K t c· St B . Bugun hakkında laf ett1gımi:ı. 5em 

yanın a on ıano, race, ennı . k" . 
dırmak için oraya gitmiş ve Nazile- b • k•t'b' b l d bn hald h patı veya ın du,)duğumuz şahsı.)et-
rln vaptıklan fener alaylarlle ka-ı ve ususı a ı ı u un Uı:.... e u ı ı . il . d . d . 1 • .k " ... - • b. tr 1 G d , h ek t erın zerın en tarıh evır erı geçtı • 
lanmıştır. Doktor fnguart Nazilerle susı ır ene ar one ye ar e k "h h k'k· d' . . k 
konufJllUf Ve Vıyanaya dönmilstür. I etmiş ve dün olen buyük şair ve mu· ı çe a a '. ı mevC'.'u ıyetlerı~ı ay
Konuşmalann ne netice verdıği bel- h . D'A . , h - t ' betmekte. kah yoktan mevcudi)el ka 

arrır nnunzıo ya son urme ı k d 
il değildir. Fakat lnguart'ın kendi .. . . y 1 zanma ta ır. 

<şerefine yapılan fener alayında ken- gostermıştir. arın top anması mu - .• 
ı dini seltımlıyanları HiUer selAmı ile ı karrer olan büyuk faşist div1nı Onun ıçın hazılannın: 
karşıladığı göze çarpmıştır. Graı ve i D'Annunzio'nun olumu dolayısile lO - Auha Karagöz hakikatrn va~a-
Vukarı Avusturya Nazilerinin istedik marta talik edilmiştir. Bütün Italya maş mıdır? Diye tereddüt etmelerini 
\eıi Nar.! selAmını vermek, Nazi işa- matem tutmakta ve memleketi baş- hoş ~örmek lazımdır. 
retJnl taşımak, Nazi bayraklarını A k d 1 
dikmek ve mahalli hilk!lmetln lda- tanbaşa milli yas kaplamış bulun • r asın an yiiz erce milvon kişi· 
resine geniş ölçüde iştirak etmektir. maktadır. Gazeteler üç dört sahife - nin gittiği İsanın bile mevcut olmadı-
Doktor fnguartın bu talepleri nasıl lerini şaire tahsis ederek hizmeti~ - ğını ispata kalkmış. cilt cilt kitaplar 
karsıladığı henüz anlaşılmıımışbr. rini anlatmakhdır. Şairin kalp sek- yazmı aklı başında adamlar vardır. 
Vatanperverler cepheleri memleketin tesinden vefnt etti"' bildiriliyor Şa- Artık Karagöziin mcvC'.'udivetinden 
her tarafında nümayişler yapacak! 6' 
tardır. ir. çalışma masasının başında iken ve şiiphc edenlerin mevcudiyetine tabil 

Macaristan Hariciye Nazın Kanya re yığılmış ve yardımına yetişilme - şaşılamaz. 
Vlyanaya gelmiş ve Başvekil Şuşnlg den evvel ruhunu teslim etmiştir. Karagöz namına bir abide yapılır-
ve Hariciye Nazırı Şmıt ile görüşmuş Cesedine hava generali üniforması kcn: 

mu eme r. . . - Auha bu adam '\'ar mıydı? Di· 
Avusturya COmhurreisf Nazilere (Şainn hayatına ve eserlerıne ye araştırmayı ben pek doğru bul • 

tur.ht Kan
1
ydai 'nın yarµı ıerl dörınıesı I ' giydirilmiştir. 

• mam. • mensup Doktor Gegojurl'yl devlet ı aft yazı!Jı 2 nci sayfamızda o-
t.,,nc11vi,.llltlnıo t11vln ptmiı;tir. kuyunuz). ................................... 

lSVlÇRE: 

Cenevre lç:n 
Dir Karar Verdi 

Bern, 2 (A.A.) - Milli meclisin ha
riciye encümeni, MilletJer Cemiyeti · 
nin 18 inci asamblesi hakkındaki ra
poru tasvip etmesini meclise teklif et 
miye karar vermiştir. Encümenin ka
bul ettiği karar suretinde ezcümle 
şöyle denilmektedir. 

"Encümen İsviçrenin ananevi bita 
raflık statüsüne avdet etmesi zaruri 
olduğu kanaatindedir. 

OULGARlST AN: 

lst;kıaı Y { d jnümü 

Hararetle Kutlanacak 
Sofya, 2 (Hususi) - Bulgar istik

lalinin 60 ıncı yıldönümü yann <bu
gün\ Bulgaristanda mutantan bir su
rette kutlanacaktır. Memleketin her 
köşesinde merasim yapılacak ve kon 
feranslar verilecektir Sofyada Rus 
kralı ıkinci Aleksandrın abidesine çe 
lenk konulacak ve ayin yapılacaktır 
Seçim munasebetile iç illerde seyahat 
ten dönen nazırlar. Sofyada yannki 
merasimlerde hazır bulunacaklardır. 

FiLiSTiN : Bir Petrol Kaynağı 
Sofya. 2 <Hususi) - Şumnu kaza

bir Çe e~F"e....,,1~~s"""ı'--~-~-•nm~ ur- KOytr ya1111iU& bdlğil• 
ristanda ilk defa olmak üzere bir pet-
rol kaynağı bulunmuştur. Tetkikata 

Daha Y akalanmtş deva mediliyor. 

Kudüs. 2 (A.A. Röyter) _Yakalan Bir Komünist Matbaa11 
ması için 200 İngiliz lirası mükafat Sofya. 2 <Hususi\ - Sofyada Pozi-
vadedilmiş olan bir Arap çete reisi tano sokağında 113 numaralı evde 
dün yakalanmıştır. Bu çete on beş fn gizli bir komiinist matbaası daha mey 
giliz zabitini öldürmekten suçludur. dana çıkarılmıştır. 

~RANSA: 

iş Kanunu lç:n 

Çıkan lht:laf 

RUSYA: 

Buzkıran Vapurlar 
Oslo, 2 ( A A.) - Ennak ve Mur

manetz Sovyet buzkıranlan Loper
vik limanına gelmişlerdir. Ermak 
E?emisinin makinesine anz olan 

. Paris. 2 (Hususi) - Fransa ayanı 1 s~atlık d?layısiJ~ iki buzkıran 
ıle Mebusanı arasında f ş Kanunu yü- limanda bırkaç gun kalacaktır. 
zünden başlıyan ihtilaf devam et-

bir 
bu 

~ektedir. M~lis'. ayan.ın gö?derdiği KISA HABERLER 
nızamnameyı eskı halıyle bır kere 
daha tasdik etmıştir Ayan dördüncü 
defa olarak nizamnameyi tetkik ede
cektir. 

dern harbin bu seferberliği iktiza et 
tiğini soylemıştir. Buna karşı mebus 
lardan biri yeni layihanın Almanya
da olduğu gibi her şeyi gizli tutma
yı mı, yoksa İngilterede olduğu gibi 
yalnız askeri sırlann mı saklanaca
ğını sormuş, Başvekil kaçamaklı bir 
cevap vermiştir. 

* Muhakemesi bir hayli Jilrllltillere 
yol açan papaz Nlemöller yedi ay hapse 
mahki'ım edilmiştir. 

* Vaşlngtondan blldirfldlflne g8re. 
Amerikada lşsi ıo:lerin savısı 1.342.000 dir * İngiltere ile İrlanda arasındaki mO 
zakerelere hafta içınde tekrar başlana
caktır. 

* Amerikanın yeni Londra BQy(lk 
Elçisi B. Joze! Kennedl bu sabah Lon
draya • ' varmıştır. 

* Bir kaç gilndilr fsveçte bulunmııkta 
olan Belçika Kralı diln Brüksele dön
milştilr. 

Çünkii: Karagöz hakikaten doğ. 

muş ta va amı olmasa hile bugün 
hali aramızda yaşıYan ve her giin 
bizimle görÜ'i<'n hir sima olduğu için 
onun hu vasfına hakarak adına bir 
ahide demh•cceğim. bir plaka. hir ta1 
dikilmesini ben de p<>k doğru bulur, 
hatta bunun için açılacak bir iane def 
terine de yazılırım. 

Karagöz hir ilim midir? Rir mucit 
midir? ki. namına ahide dikelim. 

Evet. Karagöz ne alimdir, ne de m11 
cit. Fakat Karagöz. tipi hizde niimu• 
ne olacak snf. içi dışı hir. dalavereye 
vapılamaz diye inanmaz. Fakat bir 
kere farkına \•arırsa vutmaz. Apaçık 
göniillii bir adamdır Bilha sa kusura 
nu itiraf edip m<'7.iyeti1e öviinmeme
si hii:viik eydir. Üstelik nükteperdu 
ve hazırcevaptır da. 

Karagöze taş :vapıhrken. umanm 
aıawa ••we 'lu11:asuı14 _.... ınhflD

da. yani perdede göPdiiltiimiiz şekilde 
hir çizgisini o taşın iistiine resmetme
yi ve kar ısına da Karagöziin hütiin 
bu vasıfJannı teharüz ettirmiye yan 
van zıddı Hacıvadı koymayı unut
mazlar. 

Eğer ba .. ka tiirlii vaparlar da •dam 
caj!l7.a bildiğimiz eihi alelade hir hey 
keJ veya büst dikmiye kalkarlarsa 
vazık olur. 

AMERiKA: 

Denizı' SilCihları için 

Tecrübe Tahsisat. 
Vaşington. 2 <A.A.) - Parlamento

nun deniz encümeni. deniz işleri için 
bir tecrübe sermayesi tesis edilmek 

üzere 30 milyon dolarlık tahsisat is
temiştir. Bu paranın 3 milyonu Los 
Ancelos'un yerine kaim olmak. üze

re yeni bir kabilisevk balonun inşası

ne, 15 milyonu umumi tecrübe ser

mayesine. 5 milyonu küçük tonajlı 

birliklerin inkişafma. 7 milyonu bom 

ba. torpil vesaire imaline tahsis ~ 
lecektir. 

Akrep Zehirind 

Yeni Bir Serom 
Paris. 2 (A.A.) - Fransız tıp akade 

misi Cezayir pastör enstitüsü dok

torlanndan Serjarun ekseriya olüm

le neticelenen akrep sokmasına karşı 
keşfettiği bır seromu resmen kaydet

miştir. Vaziyetleri ümitsiz olan 33 va 
kada tecrubesi yapılan bu serom mu

vaffakıyetle tatbik ve tecrube edil
miştir. 

Bir Tren Kazası 

Hadımkovi.ınden Sirkecıye gelen 

4 Şeref Akdoğanın idare ındekı tren, 

HARP, MEKTEBE DE GiRDi ! lspartakulcye varmadan ansız n kar 

İtalyada ilkmekteplerden itibaren a.aker ik talimlerine ehem- Şlsına çıkan bir dırezine çarparak 
miyet veriliyor. Nitekim resimde gördü~:m" ._ __ ,_ --L· "d' parçalamıştır. Direzinci Necati ağır 

15 u uz LaD&, .anıcı ır. tte landığı • . Cerrah 
İtalyan çocuklar bu tankın ne çqit bir marifet oldujunu öireo-~a ~ MU:! 
mi:re çallflYOl'lar. ---~~~~ 
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Bu aksam i PEK Sinemasında 
Hayatınızda 

GÜLI\fEDİÖİNiiZ KADAR GVLECEKSİNİZ, EÖLENMEDİÖINtz KA

DAR EÖLENECEKSİNİZ. KAHKAHADAN KATILACAKSINIZ. 

OIREL • HARDI 
FAKA BASMAZ 

Bugünkü program: 
İstanbul radyosu: 

ÖÔLE NEŞRİYATI : 
Saat: 12.30 PlAkla Türk musikisi, ı2.so 

Havadis, 13,05 ·PU'ıkla Türk musikisi, ıs.sO 
Muhtelit pUik neşriyatı, 14.00 Son 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
Saat 18,30 Çocuk tiyatrosu: (Koca ser

çecik) ı9;oo•Radlfe ve arkadaşlan ıarn
fından Türk musikisi ve halk şarkıları. 

çim Sandığı Başı da 
i irlerine Girmişle 

ihtilaf, Rey Ku lanmak 
Meselesinden Doğmuş 

Bugüne kadar 'F'ÜRKÇE'ye çevrilen filmlerin 19.30 Spor musahabeleri: Eşref Şefik ıara-
EN GtiZELİ - EN GtlLtiNÇL0S0 - EN NEŞELİSİ _ EN SEVİMLi- Sİ ve EN NEFISIDİR. tından, 19.55 Borsa haberleri, 20.00 cemal 

Sultanahmet sulh ikinci ceza mah- ne geldim. Kiı.hya Cemal de vardı. 
kemesi, dün, intihap sandığı başında Mehmet, benim namıma sandığa in
baş~y:u1 bir kavganın ve döğüşmenin tihap puslası atmış. Ben kendi reyi
tetkikıne başlamıştır. Davacı yerine mi istediğime vermek istedim. Fakat 

lllt•••aa••m•ı:mllllİ'•••••• İlaveten Fox Jurnal KAmil ve arkadaşları tarafından Türk mu 

-;m;;;;;;;;;;;;:=====:;;;;;;:~:-=========----=-----=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~---· slklsl vte halk şarkıları, 20,30 Hava t11· 
..,. poru, 20.33 ömer Rıza tarafından AraP-•tmm----IDl•••ar-:m•••aa•••••••••••• ça söylev, 20,45 Blmen Sen ve arkadaşları 

tarnfından Tilrk musikisi ve halk şarkıla-

hamalbaşı Mehmet, suçlu yerine de bana: ...... . 
ham~l A Ra~~ geçmişlerdir. Dava- - Senin reyİ!l kullanıldı, artık at-
cı, şikayetim ızah ederken: tırmayız, dediler. Kağıt vermediler. 

- Bay hti.kim, dün intihap yapılı- Ben Mehmede karşı reyimi kullan
yordu Ramazan kendisinin reyini kul mak istedim. Fakat, o bana tokat vur

landığımı bahane ederek üstüme sal- du. 
dırdı, evveliı suratıma tokat aşketti. Bundan sonra Cemal ve İhsanla be 

b d h d
.. şah Biiyiik bir muvaffakıyet 

Sonra da kocaman bir taşı sırtıma at- ra er a a ort it dinlenmiştir. 

T Ü R K sinemasında iki fevkalade film 

Macera Adamı • Paris Eğleniyor 
VİCTOR FRANCEN 

BLANCHE MONTEL 
Baştan başa meraklı, heyecanlı 

nefis aşk filmi. 

LUCİEN BARROUX - JULES 
BERRY - DANİELLE PAROLA 
Parisin zevk ve eğlence muhiti, 

• iki saat durmadan kahkaha 

Deniz Levazım Sahnalma Komisyonu ilanları 

n (Saat aynn), 20,45 Tahsin ve arkadaş

lan tarafından Türk musikisi ve halk şar
ktlan, 21.50 Bcdlriye Tüzün, Şan: Orkestra 
re!akatile, 22.20 Orkestra: 

1 - Fucik: Marchc. 2 - Bizet: Arlesl
enne, Suite, 3 - Tschnikowsky: Elcgie, 
4 - esse:'Mcnuetto, 22.115 Ajans haberle
ri, 23.00 Plftkla sololar, opera ve operet 
pnrçalnrı, 23,20 Son haberler ve crıcsl 
günün progrnmı, 23,30 Son. 

Aılkara Radyosu tı. Ben kendisinin reyini kullanmamış Şahitlerin ifadeleri biribirini tutma- !!!!!k!!a!z!a!n!ıy!o!l'!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
tım, diyordu. dığı için hakim, bunları yüzleştirmiş 

Suçlu Ramazan da kendisini şöyle . 
müdafaa etmiştir:. \ 

tir. Hepsi şehadetlerinde ısrar etmiş
lerdir. Hti.kim son sözü suçlu Rama -
zana vermiş, o da dört müdafaa şahi

TÜRK KÖMÜR 
Madenler Anonim Şirketi 

Şirketimiz hissedarlarının 22 mart 
1938 ,salı günü saat on birde Gala -
tada Karamustafa sokağında 149 nu 

. ÖGLE NEŞRİYATI: 

~~~--~~~-~~-~----~~-~~-------~ Sa~ 12~0Muhlellf~dkne~a~12~0 
. ~armar~ Ossübahri K. Satlnalma Komisyonundan : PlAk: Türk musikisi ve hnlk şarkıla.rL 

Cınsı Kilo Tahmini fiatı İlk Teminatı Eksiltme gun" u·· ve saatı' 13.15 Dahili ve harlct haberler. J\KSAM NEŞRİYATI: 

- Asıl davacı benim. Benim de bir di yazdırdığı için muhakeme talik e
çok şahitlerim var. Dün intihap yeri- dilmiştir. 

Kuruş Lira Ku. Saat: 18.30 Muhtelif plAk neşriyatı, 10.~ 
Tilrk musikisi ve halk şnrkıl;,ın (Servet 

maralı Ovakimyan hanında 4 üncü Zeytin 50.000 27 1012 50 Adnan ve nrkadaşlan). 19.30 Saat ayarı 

ve Arapça neşriyat, 19.45 Türk musikisi ve 
halk şarkıları (Hikmet, Servet, M. Karın· 
deş ve arkadaşları) 20.15 Konferans: Se
lim Sırrı Tarcan, 20.30 Plftkla dans musı-· 
kfsi, 21.00 Ajans haberleri, 21.15 StildyO 
salon orkestrası. 

TEHDİT: 

ir Bakkaldan Haraç 

. lstiyen Sabıkall 
Şükrü Güleryüz isminde sabıkalı 

bir genç dün sabah Aksarayda Sinek 
libakkalda 13 numarada bakkallık ya 
yan Bayan Hikmete gitmiş ve ken-
disine: 

HIRSIZLIK: k tta Ş . k ı· Id l\" k · d • 18 /Mart / 938 15 
a ır e ın are .ler ezı:ı e adi Zeytin yağı 50.000 50 1875 00 18 /Mart/ 938 16 

Tavu çunun 
~W:ette vuku bulacak umumı he~et I Komutanlık Deniz erleri ihtiyacı i5in yukarda cinsleri ve mikdan yazılı 
ıçtımaında hazır bulunmaları rıca iki_ka.lem yiyecek maddeleri kapalı zarf usulile satın alınacaktır. Eksiltme-
olunur. l hi ı e~ı za ~rında gösterilen gün ve saatlerde İzmitte Tersane kapısındaki ko-

Kafes eri 
Ne Olmuş? 

RUZNAME 
1 - idare Meclisi raporunun o -

kunması, 

2 - Murakıp raporunun okun -
ması, 

3 - 31 Birincikanun 1937 tarihi-
Polis dün meşhut suçlar müddeiu

mumiliğine tavukçu Hüseyin isminde 
bir suçlu getirmiştir. İddiaya göre, ne ait bilanço ve karuzarar hesabının 
Hüseyin Gedikpaşada Tavukçu Hak- okunması ve bu bapta mü7..akerat ic
kının kafeslerini çalmış ve Ahmede rası ile mezkur bilanço ve karuzarar 
satmıştır. Müddeiumumi şahitleri hesabıhın tasdiki ve idare meclisi a
dinledikten sonra suçluyu Sultanah- zalarının ibrası; 
me~ sulh ikinci ceza hakimliğine ver- 4 - Yeniden murakıp intihabı 've 
miştir. Hüseyin: ücretinin tayini; 

- Ben kırk yaşıma girdim. Mah- 5 - Şirket işlerini tedvir için su-
keme yüzü görmedim. Hakkıdan ta- reti mahsusadiı memur edileceklere 
vuk alışverişi yaparım. Onun kafesi verilecek ücreti 'tesbit zımnında ida
çalınmış. Fakat benim hiçbir şeyden re meclisine salahiyet verilmesi; 
haberim yok, d mi:, ir. Hfıkim muhu.- 6 - Ticaret knnun un 323 üncü 
kcmenin gayrimevkuf devamına ka- madesi mucibince idare meclisi aza-
rar vermiştir. !arının' gerek kendi ve gerekse ü -

lstanbula Gelir Gelmez çüncü şahıslar namlarına bizzat vç-
Aşçı Hüseyin Hüsnü isminde bir de ya bilvasıta şirketle muamele yap -

likanlı Nevşehirden yeni gelmiş, dün ması için kendilerine izin verilmesi. 
gece Kasımpnşada büyük Piyalede Ba Gerek asaleten ve gerekse vekale
yan Naciyenin bahçe dıvanndan atlı ten umumi heyete iştirak için hisse
yarak ipteki çamaşırlarını çalmıştır. darların en az yirmi hisseye malik 
Dün asliye birinci ceza mahkemesin- olmaları ve hisse senetlerini 15 mart 
de duruşması yapılmış, muhakeme 1938 salı gününe kadar şirketin ida
şnhitlerin çağınlması için talik edil- re merkezine tevdi etmeleri lazım-
ın~~ ~ lDARE MECLlSl 

CEMİYETLERDE: E AT 

m~syon bınasında yapılacaktır. Bu işe aid şartnameler bedelsiz olarak ko
mısyo?um~z~an alınabi!ir. İsteklilerin ayn ayn hizalarında yazılı ilk temi
n~tlan.le bırlıkte kanunı vesikalarını havi teklif mektuplarını muayyen 
gu~ ve saatlerden bir saat evveline kadar komisyon başkanlığına verme
lerı. (1098) 

Diyarbakır Nafıa Direktörlüğünden : · 
1 - Diyarbakır Lisesi paviyonunun (36368,84) liralık esas keşfinden 

(32200) liralık inşaatı kapalı zarfla ihaleye konmuştur. 
2 - Bu işe ait eyrak şunlardır: 
A- Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Hususi, Bayındırlık ve Yapı işleri Genel ve fenni şartnameleri. 
D - Bu evrak Nafıa dairesinde görülebilir ve istenebilir. 

. 3 - Bu işin ihalesi 18 Mart 1938 Cuma günü saat 11 de kapalı zarf usu
lıyle Nafıa Direktörlüğünde yapılacaktır. 

4 - .Eksiltmeye girebilmek için (2415) liralık muvakkat teminat carl 
---- ~ t nn""" .,,....;ı.r,,,.,. Nnfuı VP\r.Al<>tlndPT> -•·- .. - - ••' .. 
yukan ehliyet vesikası. --

5 - Taliplerin zarflarını Cuma günü ihale saatinden bir saat evvel Ko
misyon 'Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. (1142) 

lstanbu C. Müddeiumum·rginden : 
Yalovada yapılacak 50 kişilik ceza evi inşaatı kapalı zarf usuliyle eksilt

meye konmuştur. Bedeli keşif 26513 lira 76 kuruştur. Muvakkat teminat 
1989 liradır. Mukavele hususi ve fenni şartnameleri proje, keşif hülasasiy 
le buna müteferri diğer evrakı görmek istiyenler tatil günlerinden maada 
her gün İstanbul Sirkeci Aşır efendi sokak 13 numarada Adliye levazım 
Dairesinde görebilirler. Eksiltme 18-3-938 Cuma günü saat 15 de Adliye le
vazım dairesinde yapılacaktır. İstekliler teklif mektuplarını ve en az 
15000 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair Nafıa Vekaletinden almış ol
duğu müteahhitlik ve Ticaret odas1 vesikalarını havi kapalı zarflannı ek
siltme günü olan 18-3-938 Cuma günü ihale saatinden bir saat evvelsine 
kadar satınalma komisyonu reisliğine numaralı makbuz mukabilinde biz
zat vermeleri yahut dış zarfı mühür mumu ile kapatılmış 've ismiyle açık 
adresinin ve hangi işe aid olduğunun yazılması şartlyle ayni saate kadar 
iadeli teahhütlü olmak üzere mektupla göndermeleri ilan olunur. (1009) 

1 - Side Dcllbcs Botşaf, 2 - Hartrnaıı 

Die Saca vonterl, 3-Moskovski Spanische 
tarue 4 - Tosti Şanson diladyo, 5 - Kel· 
ler Arn şöhne Rnyn, 6 -Adolf Vllst Ma1 
7 - Tosti Purun Reze, 21.55 - 22.00 Ya
rınki program ve İstikl:ll Marşı. 
SENFONİLER 

21,15 Bükres: Romen filharrnonisL 
HAFİF KONSERLER 

6,45 Parls Kolonyal: Plftk konsen. 
7,10 Berlln kısa dalgası: Nesell sadnlar 
8.15: Devamı. 9,30 Parls Kolonyal: PUlk 
ko"serl. 10,45 Paris Kolonyal: Pltık. lL 
30: Keza. 12 Berlin kısa dıılgası: Karı

. şık musiki. 13 Paris Kolonyal: Pltık kon 
seri. 13 Bcrlin kısa dalgası: Hnfl! musiki 
(14.15: Devamı). 13,15 BQkreş: Plftkla or 
kcstra (14,30: Dcvnmı) 14,15 Pari.! Ko
lonyal: Plfık konseri. 15: Keza. 17,10 Os 
trovn. Hafit l'J)µS,ll~i. 17,45 Be.din kısa 
dalgası: Halk knmıerl. 18,50: Dcvnmı. 

A«ılnorltcs rası .. 211 trerırtt !1.:P ..'.of"~ 
Askert konser. 20,25 Biıkreş: Koro kon
seri. 20,40 Prag: Sesli film ve operet mu 
slklsi. 

OPERALAR, OPERETLER 
9,30 Bedin kısa dalgası: Mozartm o

peralarından aşk şarkıları. 21,30 Berlnl 
ktsa dalgası: Mouırt operalarından aşk 
prkılnn. 

RESİTALLER 
16,30 Bertin kısa dalgası: Romantik 

piyano musikisi. 17 Berlln kısa dalgası. 
Keman konseri (Brahms) 18,15 Vnrşova 
Dcbussy ve Smctnnn'nın prkılarından 
18,30 Berlln kısa dalgnsı: Memleket şar 
kılan. 20,05: İtalyan şarkıları. 20,50 Vi
yana: Yeni Viyana şarkıları. 22,15 Pc:ı 
te: Becthovenin on birlnc~i piyano sonatı. 

DANS MUSİKİSİ 
10: Bcrlin kısa dalgası: 18,05: BQkreŞ 

(19,15: Devamı) 23,05: Peşte. 23,20: Vi
yana. 

Marangozlar 
Cemiyetinin 
Kongres·nde 

Kemaliyeli tüccardan merhum Ha
cı Şakir refikası ve merhum Hacı 
Mustafa ile tüccardan Mehmet Kamil 
ve Ekrem Kozikoğlunun anneleri Ba
yan Ayşe vefat etmiştir. Cenazesi bu
günkü perşembe günü Fenerbahçcde 
ki köşkünden kaldırılarak öğle nama
zı Sahrayicedit camiinde eda edilip 
aile makberine defnedilecektir. Allah 

2800 azası bulunan marangozlar 
cemiyeti yıllık kongeresini dün Emi
nönü Halkevinde yapmıştır. Hesap 
raporunun kabulünden sonra, cemi
yetin umumi katibi Fuat Tezer bir rahmet eylesin. ---------0.--------

373 İstiklul caddesi 

Akşam Lisan Kurları 
Fransızca - İngilizce v. a. 

• I lstan';;~!;:·;:;;r;, i;rmları 
Saat 20,30 da 1 • 

BİR ADAM YARATMAK ıı J 

~perde ' 

BURSA CER, TENViR 
VE KUVVEI MUHARRIKE 
Türk Anonim Şirketinden: 
Hissedarlar, 28 mart 1938 Pazar .. 

tesi günü saat 17 de Bursada Şirke~ 
idare Merkezinde iniknd edecek o .. 
lan alelade umumi heyet toplantısı-

yı l lık çalışmaların hulasasını veren DOGUM _Trakya Umumi Müfet-
bir rapor okumuştur. Bu raporda tişliği mimarı Jl.1azhar Altan'ın bir 
deniliyor ki: oğlt! dünyaya gelmiştir. Umumi Mü-

Haf tada 3 ders 
Ayda 4 liradır. 

;~l~
jffi~ı KOMEDİ KISMI 

Saat 20,30 da 
rı ıuıllr.~ DALGA 
ijj ıııııu~ll 4 perde komedi 

na davet olunurlar. 

• MOZAKERAT RUZNAMESİ 
1) ldare Meclisi raporunun okun

ması, 

2) Murakıp raporunun okunması. 
- Eğer sen her gün bana elli ku

ruş vermezsen, canım alırım, demiş-

"- Türkiycde mobilyacılık, bü- fcttiş General Kazım Dirik tarafın
yük bir inkişaf yoluna dökülmüştür. dan yavruya (Sinan Altan) adı ve -
Doğramacılık, sepetçilik ve fıçıcılık rilmiştir. Omürlü olsun. 
ta gün geçtikçe ilerlemektedir. Buna ============== 
mukabil kutuculuk, tahta kürekçi- muafyeti devam edecektir. 

••r.m .................. ~ 
SAPAN 

Eyüp icra Dairesinden: 
Hasköyde Pirimehmetpaşa Bostan 

sokak (19) No. da mukim Sotiri ve 
Kiryako veledi Mihale. 

3) Şirket Bilfmçosu, mevcudat ve 
kar ve zarar hesabın~ tasdiki ve bu
na müteallik kararlar, tir. ' 

Hiç tanımadığı bir adamın kendi
sinden haraç istemesini bir türlü haz
medemiyen Bayan Hikmet biraz yük
sek sesle konuşmıya başlamış, bu sı
rada bir el uzanmış, Şükrü Güleryü
zün kolundan sımsıkı tutmuştur. Bu 
tesadüfen oradaki direğin arkasında 
bulunan ve muhavereyi dinliyen bir 
polisin elidir. 

Suçlu Müddeiumumiliğe getl -
rilmis ve Ceza mahkemesine verilmiş 
tir. 

CİNAYET: 

K r r lç·n aldı 

Dün ağır ceza mahkemesinde, Re
ceple beraber kocasını öldüren İrfan 
ve anası İfnketin muhakemelerine 
dun devam edilmiştir. .Muhakeme, 
geçen celsede karar için talik edilmiş 
ti. Mahkeme, nüfus kağıtlarının tet -
kikine lüzum gördüğü için duruşma
yı talike~. 

lik, iornacılık ve bilhassa oymacılık Kereste işine gelince; 1934 yılında 
sanatları sönmCk üzeredir. bir metre mil)abı çam kereste 35 lira 

Bu sanatlerin sönmesinin başlıca iken bugün 45 liradır. Bunun sebebi
sebepleri şunlardır: Tahta mahfaza ni öğrenemedik. Hükumete mürnca
yerine madeni mahfaza almış yürü- at ederek ya keresteye narh konma
müştür. Kübizm modası çıktıktan sını, yahuta ta Avrupadan gelen ke
sonra oymacılık iflas etmiştir. Hal- restelerden yüz kilo başına alınan 
buki bu milli sanatın birkaç yıl son- 150 kuruşun 10 kuruşa indirilmesini 
ra tekrar uyanması mümkündür. De- istedik. Mesele. tetkik safhasında
niz nakliyatında motörlerin artması dır . ., 
ve İtalya ile . Yunanistan.m sanatı Kongrenin sonlanna doğru, müşte 
kap~alan üzerine ihracatın durma- rek yardım teşkilatına iştirake karar 
siyle tahta kürekçilik hızını kaybet- verilmiş ve buraya her azanın sene
miştir. de 35 kuruş vermesi kabul edilmiştir. 

Cemiyetin meşgul olduğu üç mü- Boyacılar ve Sıvacılar Kongresi 
him mesele vardır: Muamele vergi- Boyacı, sıvacı ve kalemkar esna-
si, kereste işi, kontrplak imalı.. fının kongresi de ayni yerde toplan-

M uamele vergisi muafiyetinin beş mıştır. Kongrede fızadan aidat alına
beygirden 2 beygire indirilmesi için madığından acı acı şikayet edildik
girişilen tetkikler, marangozlan tela ten sonra her önüne gelenin iş kabul 
şa düşürmüştür. Hükumet nezdinde \ettiği öne sürülıvüştür. Bunun an
yapılan müracaatta, şunu öğrendik cak, küçük sanatlar kanunu ile ön
ki, bu tetkikler marangozları değil, lenebileceğl, anlaşılmış ve kanunu 
deri sanayiini aliıkadar ediyor. Ma- beklemekten başka çare bulunmadı
raD.J?ozlann eskisi gibi "5 beygirlik,, ğı neticesine varılmıştır. 

Türk Anonim Şirketinden : 
Şirketimizin hissedarlar heyeti u

mumiyesi 21 mart 1938 tarihine te
sadüf eden Pazartesi günü saat 14 

Taksimde Cümhuriyet Meydanında 

lteş hanın 9 numarasındaki merke

zinde adi surette içtima edecektir. 

Uıakal on hisseyi haiz hissedarla

rın içtima gününe tekaddüm eden 

yedi gün zarfında hisse senetlerini 
makbuz mukabilinde Şirkete tevdi 
eylemeleri rica olunur. 

Ruznamei Müzakerat : 
1 - Idare Meclisinin raporunun 

kıraati, 

2 - Murak1p raporunun kıraatı, 

3 - Bilanço kar ve zarar· hesap -

lannın tasdiki, 
4 - idare Meclisinin ibrası, 
5 - Sene içinde istifa eden aza -

nm yerine seçileninin tasdiki, 
6 - Idnre Meclisinden çıkacak sü 

4) Idare Meclisi azalarının· seçil ;. 
mesi, 

5) idare Meclisi azalarının hak.10 
huzurlarının tesbit~ 

6) 1938 hesap devresi için mura
kıp seçilmesi ve ücretinin tesbiti, 

7) Ticaret kanununun 323 ve 324 
üncü maddelerinde yazılı saHihh.r<'• 
Ierin idare meclisi azalarına veril .. 
mesi. 

• 
BURSA CER, TE ViR 

VE KUVVEI MUHARRIKE 

Abidinin Hiristaki Zozo Yorgi Kos
tantin, Ahmet, Muammer, Ayşe, o
ğulları Mehmet ve Ozdemir, Aıniliya 

dis, Papolos, Kasabidis, Osman, Hefi
ze ve Gülizar ile şayian mutasarrıf ol 
doğunuz Eyüp Camiikebir mahalle 
ve caddesinde eski (73) ve (75) yeni 
(69 ve 71) No. lu iki muhterik dük
kanda munkalip arsanın bu kerre şu
yuun izalesi için yapılan açık artır

ma neticesinde (62~) lira bedelle ta
llbi uhdesine ihale edilmiş ve yuka
rıdaki adresinize yapılan tebligat ne
ticesinde ikametgahınız meçhul bu 
lunmuş olmasına mebni tebligat ma Türk Anonim Şirketinden : 
karnına kaim olmak üzere işbu tarihi Hisseaarlar, 28 1938 paznrı.esı # 
ilandan itibaren (15) gün zarfında nü saat 17,30 da Şirket Tdare Met" 
bir itirazınız oldu{;ru takdirde ya bil kezinde inikat edecek olan fcvkall
vekale veya billasale Icramıza mü- de umumi heyet toplantısına davet 
racaatınız il{ın olunur. olunurlar. 
~-~-~~~~--~"""""-"""'!!!!!!~ ~~-- MOZAKERA T RUZNAMESi 
lüs azanın ye~den intihabı, Şirket tesisatının devri hakkın-dl 

7 - Murakıp intihabı ve ücreti - müzakerat, murahhas tayini ve salt 
nin tcsbiti, biyet itası. 



3-3-93b 

TAN 
Gündelik Gazete 

-0-
TAN"ın hedefi: Haberde, fikirde, her• 
teyde temiz, dUrUlt, umlmf olmak, 
karırn gazetesi olmıya çalıımaktır. 

--0-

A BONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr, 1 Sene 2800 Kr, 
7 50 > 6 Ay 1500 > 
400 > 3 Ay 800 > 
150 > l Ay 300 > 

Mıllctlcrarası posta ittihadma dahil ol
mıyan memleketler için 30, 16, 9, 3,5 lira 
dır. Abone bedeli peşindir: Adres dcği11 
tırmek 25 kuruştur. Cevap için mektup 
lara 10 kuruşluk pul illivcsi llzrmdır. 

1 GONON MESELELERi 1 

Et Meselesinin 

Halle Muhtaç 

Tarafları 

[Yazan: M. ZEKERiYA] 
El meselesinin bir safhası hallcdil

lniştir. Fiyatlar ucuzlatılmış, tatbika
tına da başlanmıştır. Bu münasebet
le halle muhtaç olan birtakım s.lfha
lan daha vardır ki, ancak belediye
nin ve halkın dikkat ve itinasile hal
ledilebilir. Bu safha daha ziyade mes
lek ahlakına taal16k eder. İd;ri ted
birlerle tamamen önünü almak müm
kün değildir. Fakat ucuzluk tedbiri
nin beklenen müspet neticeyi ver -
ınesi için bu meseleleri de dikkate al
mak lazımdır. 

Kasaplar birtakım hilelere başvu
rurlar. Halk bu hilelerin farkına var
nıadığı için et kendisine pahalıya :mal 
olmaktadır. Bu hilelerin öniine geç -
ınek için şu yolda birtakım tedbirler 
alınabilir: 

1 - Mezbahada etlerin Üzerlerine 
Ve hayvanın muhtelif yerlerine etin 
cinsini gösterir damgalar vurmalı -
dır. Hayvanın yalnız bir yerine dam
ga vurmak hileye yol açar. 

2 - Mezbahada her gün kesilen 
hayvanların cinsi ve miktarlan her 
gün yaz.ılmalı ve gazetelerle neşredil 
ınelidir. Bu ilan, o gün kasaplarda sa 
tılan hayvanların cinslerini bilmiye 
)'ardım edebilir. 

_ .. ,,. .. pı11tnF-eii 1>uyua nııeaı 

tezgihlanıak ismini verdikleri küçük 
Parçalardır. Bu parça etler tez
gah Yanında bulunur. Tartı esnasın
da noksanlar bu parçalarla tamam
lanır. Ve halbuki bu parçalar ekse
riya keçi etidir. Yahut keçinin budu, 
kolu, küreği ve sairesi aynlır. Parça 
halinde Karaman fiyatına satılır. 
Halk bu kabil parçalan almaktan iç
tinap edene, kasaplann hilesine kur
ban olmaktan kurtulmus olur. 

* 
Diğer Ucuzluk 

Tedbirleri 
Hükumet hayatı uruzlatmak için 

tedbirlerini almakta devam ediyor. 

Meseleyi bir taraftan ilmi cephe -
•inden tetkik ettiriyor. fktısat Fakül
tesi İstanbulda vasat Türk ailesinin 
bir aylık geçim masrafını tetkik ile 
lneşguldür. Bu tetkikat memleketin 
ınuhtelif köşelerinde tekrar edilecek, 
toplanan rakamlar mütehassıs bir 
heyetin tetkikine arzedilecek ve bu 
heyetin varacağı neticeye göre tat
bikata geçilecektir. 

Fakat hük6met bir taraftan da müs 
tacel tedbirler almakta devam etmek
tedir: 

1 - Fabrikalaı·da yapılan eşya • 
nın ucuzlatılması için ilk tedbir ol
inak üzere ham madde muafiyetleri
ili artbrmııtır. Şimdiye kadar dışar
dan getirilen yalnız yirmi madde için 
lnuafiyet kabul edilmişti. Şimdi bu 
rakam yüze çıkarılmıştır. 

Z - İktısat Fakültesi fabrikalarda 
lnaliyet fiyatını indirmek için rasyo
llel çalışma usullerini tetkik etmekte
dir. Bu usuller fabrikalarda tatbik e
dildikten sonra eşyanın maliyet fi. 
Yatı hayli inecektir. 

3 - Dahilden tedarik edilen ham 
Jnaddelerin fiyatlarını indirmek için 
istihsal usullerinin rasyonel bir şek
le sokulması temine çalışmaktadır. 

4 - Vergilerden bazılannın indi • 

rilınesi düşünülmektedir. 
llülasa hükfımet halkı refaha eriş

tirrnek ve hayatı ucuzlatmak için e

IQlı bir surette ve bir proıram dahi
llade çalıpnaktadır. 

T:A N 

Londranm meşhur "City .. si dar muhiti içinde dünyanm en geniş . imparatorlu-

ğudur. City taçsız bir imparatorluktur, fakat krallıklar kurar, krallara taç giy

dirir. En kudretli diplomatlar bile "City .. nin daima nüfuzu altmdadır. Şimdi anlatalım: 

a 

Cüty 
N®<dlür 
K imdir o? 

- Haşmetlu İngiltere Kralının mü
nadileri .•• Efendilerinin City'ye girebilmesi 

için yüksek müsaadenizi iıtirham ediyorlar. 

Dünyanın en büyük imparatorluğuna hük· 

meden en kuvvetli Kralı City'ye girmek ar

zuaunu izhar ettiği vakit daima böyle bir 

müsaadeye muhtaçtır 

a 

~ 

a 

.. ,_ • 

Lord Perault gibi giyinen 

centilmenler taraf mdan rica 

edilen bu müsaade, Krallık i
çindeki Krallığın Burjuva Hü

kümdarı taraf mdan bittabi ve

rilir ve bu kabul resmi için 

icap eden bütün tetrifat yapı

lır. Amnia bütün bunlar, City

nin istiklalini muhafaza etme-

Londratla, meıhur City'nin melhali ltergün böyledir. 

sine mani değildir. 

Şöhretini dünyanın her tarafına 
salmış olan ve içinde yüzbin tür
lü hareketler cereyan eden City 
hakkında herkes bir fikir ve mü
talea yürüttüğü ve herkes haya
linde City'yi herhangi bir şekil

de tecessüm ettirdiği halde burası 
asıl mahiyeti meçhul olan bir A
lemdir. 

Dünyanın h~hangi bir nokta
sında iktısadi veya siyasi bir ha
dise olunca bütün akiflerini Bri
tanya İmparatorluğunun muaz
zam payitahtında hükümran olan 

~\ın;::·ıçıtıde'ancak on'iı'i'PıkNişımn 
eherınıiyetsiz kesafetini barındı
ran bu şehirde hakikatte neler ce
reyan ediyor? 

D ük de N ormandie 1066 sene 
sinde İngiltereyi zaptettiği 

zaman Times nehri ağzında An
glo Sakson, Lombard, Grek, Ya
hudi, Flaman, Hollandalı ve İskan 
dinavyalılardan mürekkep karışık 
bir halk kitlesinin kaynaştığı kü
çük bir ticaret şehri bulmuştu. 

Bu gnrip insan grupu her ne ka
dar Sakson Kralının hükümranlı
ğı altında bulunduysa da hakikat
te kendi vesaitiyle yaşıyor, kendi 
kendini geçindiriyordu. 

Birçok defalar Vikings'ler tara
fından yağmaya uğradı, hüküm
darlar tarafından fiqyeye bağlan
dı. Fakat her fırtınaya baş eğerek 
herşeye tahammül gösterdi. Coğ
rafi vaziyetin müsaadesi h~kının 
faaliyet ve çalışkanlığı sayesinde · 
daima Şimali Avnıpanın mübade
le merkezi olarak kaldı. Norman
lara has olan zekasile hükümdar, 
altın yumurtlıyan bu tavuğun ke
silmemesi lazımgeldiğini idrak et
ti ve senyörlerin, şövalyelerin şa-
tolannı yıkıp imtiyalarını hiçe sa
yarken, sırf tavuğu beslemek mak
sadile City'nin tüccarlarını toplı

yarak onları kendine bağlı kılmak, 
minnettar etmek üzere bazı müsa
adelerde bulundu. 

City tüccarları hükumetin tara
fı olmıya başladıkları tarih bura
dan başlar. Ve bu zamandanberi 
Londranın meşhur City'si şayanı 
hayret bir faaliyet göstermiştir. 

T üccarlar tarafından inşa e
dilen ve sadece tüccarları 

barındıran bu yer, tarihin her dev 
rinde ayni faaliyet ve ehemmiye
tin merkezi olacak istidadı göste
riyor. Asilzadeler City'den nefret 
ederler ve burada oturmak onla-
rın en nefret ettikleri şeydir. Bu
nunla beraber bu asilzadelerin Ci
ty üzerinde hiç bir nüfuz ve tesir
leri yoktur. 

City kumpanyalan dedikleri mu 
azzam ~üller, öyle kudretli 
tüccarlar tarafından viicude aeö-

rilmiştir ki bunlara herhangi bir 
nüfuzun tesiri değil, bilakis kendi 
nüfuzlarile krallardan imtiyaz al
mak ve payitahtın Belediye Reisi
ni intihap etmek salahiyeti düşü
nülebilir. 

Asırlar sonra, City'nin salahi
yetlerini çoğaltarak Kralın asker
lerini bile kapılarından sokmamak 
gibi bir istiklale sahip olacağını 
tahmin etmek akla aykın gelen bir 
keyfiyet sayılamaz. 

XVI ncı asırdanberi Ingiltere 
Bankasının temellerini kuran her 
cins tacir burada şayanı dikkat 
maliyeci şahsiyetini temsil ettiler. 

Mesela şarap tüccarları korpo
rasyonununun zati bir ticaret filo
su vardır ve Portekizin bütün bağ
lan bunlarındır. İngiltere Kralı
nın City tacirlerine karşı nüfuzu 
iki türlü tezahür gösterir. Birisi 
her sene merasimle saraya takdim 
edilen hediye, ikincisi devletin bu 
hür ve sadık tebaasından yapacağı 
istikraz ... İdikrazlar kola_Ylıkln Bk 
'--a""&.&J~. ~ ..... - uwı.un OTv- sa= 
bip kıranlarının arzu ve iradeleri 

dahil olmak gerektir. 

C ity kumpanyalannırt arka-
sında yavaş yavaş büyüyen 

ve bütün dünyanın mali ve iktısa
di hareketlerine parmağını sokan 
bir mübadele ve sarrafiye merke
zinin çekirdeği intiaş eder. 

Üçüncü Giyum bir zamanlar bir 
kuyumcu kumpanyasını eski imti-
yazlanndan mahrum etmek iste
mişti. Fakat çok geçmeden ayni 
kumpanyaya İngiltere Bankasını 
açmak imtiyazını vermek mecburi
yetinde kaldı. Aksi takdirde istik-

raz edecek parayı kendisine veren 
olmuyordu. 

Bir zamanlar Ed. Slayd isminde 
bir tuhafiyeci, dükkanına gelen 
gemicilere yardım olmak üzere ge
milerin hareket ve muvasalat ta
rihlerini kaydediyordu. Bundan 
Lloyd Register dedikleri büyük te
şe bbüs doğdu. 

City'nin bugünkü hali eskilikle 
yeniliğin biribirine kanştığı bir 
çorbadır. Londraya yeni gelenler 
payitahtın başka köşelerinde eğer 

hiç bir değişikliğe tesadüf etmez
lerse City hudutlarına girer gir
mez büsbütün başka bir alemde ol 
duklannı hissederler. Burada dev 
cüsseli polis memurlarının bile ü
nifonnalan başkadır ve denebilir 
ki adalet burada hükmünü İngi

liz mahkemelerinin içtihadınca de 
ğil, City hakimlerinin iradesi mu
cibince infaz eder. Kral buraya 
Lord Maire - Belediye Reisinin mü 
saadesi olmadıkça giremez. Ve as
kpt;l~ _ bur~dan-JZecerken s~üle
rını ındlımıye mecburaurijlr. 

G eceleri tamamen boşalan bu 
esrarengiz para payitahtı 

sabah olunca yiızlerce metro ağ
zından çıkan ve binlerce otobüsten 
inen insan mahşeri ile dolar. Me
mur, daktilograf, simsar, komis-
yoncu kalabalığı buraya bir karın
ca yuvasının kaynaşmasını verir. 
Ve arada yakalannda taze çiçek ek 
sik olmıyan yüksek silindirli cen
tilmenlerin gidip geldiği görülür. 
City'de çalışan mütevazi memur
larda bile ltöklü bir itiyat olarak 
yakada çiçek taşıma buranın bir 
hususiyetidir. Yabancı bir ziyaret-

'•MUYAl=l=Ak- ... ~. 
~OLMANIN SIRRlic 

Neden Korkuyorsanız, Onu Yapınız 
Q kuyucularımdan aldığım 

mektupların çoğu korku -
ya dayanıyor. • 

Kimisi halka çıkmaktan, her
kes önünde söz söylemekten kor
kuyor; kimisi },abasından, yahut 
ailesinden korkuyor; kimisi ami
rinden korkuyor; kimi şundan, ki
mi bundan korkuyor. Hepsinin de 
şikayeti ayni noktada toplanıyor; 
korku karşısında aciz ve zaaf duyu
yorlar, nefislerine itimatlannı kay
bediyorlar ve benliklerine sahip o
lamıyorlar. 

Korkudan kurtulmanın yegane 
ilacı korkuya karşı gelmek ve kork 
tuğunuz şeyi yapmaktır. Yüzmek 
bilmiyen adamın denize atılışıru. 
düşününüz. Su kenanna kadar ge
lir. Hazırlanır, tam atlıyacağı sıra
da korku galip gelir, yine geri çe
kilir. Bir iki tereddütten sonra ni
hayet bütün iradesini toplar ve su
ya atılır. Eğer sudan çıktıktan son· 
ra korku galebe eder de bir daha 
suya girmc7.siniz, ondan son
ra bir daha yüzme öğrenemezsiniz. 
Fakat ısrar ve inat ederek suya gir 
mckte devam ederseniz nihayet 
yüzmeyi öirenir ve korkuyu y~ 
n.ersinia. 

llaJratua her ufb•nnda korU,W 

yenmenin psikolojik temeli budur. 
Mütemadiyen hayatın içine atıla
cağız. Bir gün bu, ertesi gün şu 

korkuyu yeneceğiz. Ve korkulan 

böylece yene yene hayata ve korku 
ya hikim olacağız. Korktuğunuz 

şeyi yapınız, korkuyu ancak bu öl
dürür. 

Korku ile mficadelede en mühim 
nokta ilk yapılacak harekettedir. İlk 

hamle hayli karar ve iradeye ihti
yaç gösterir. Uzun müddet korku-

ya karşı mukavemete alışmamıı 
kimeselerin birdenbire karar ve
rip icraata geçmeleri hayli kuvvet 
ister. Fakat yılmamak ve çekinme 
mek lazımdır. 

Bizde gençler ekseriyetle mab -

cup ve korkak yetişirler. Bu sıkıl

ganlık anlan bütiin hayatlannda ra 

hatsız eder. Bununla nasıl müca

dele edeceklerini bilmedikleri için 
çok defa mai16p olurlar. 

Bunun için genç yaşta korku ile, 

sıkılganlıkla mücadeleye girişilir
se muvaffakıyet kolay olur. İnsan 

gençken yümıeyi daha kolay öir~ 
nir. 

P.aolol 

çinin gözü her adımda bir gara
bete tesadüf eder. İşte kadife elbi
sesile bir klasik komedinin başlıca 
sahnelerinden !ulamış tuhaf kıya
fetli bir adam ... Bu, İngiltere Ban 
kasının tahsildarıdır. Pembe ce
ketli, parlak düğmeli şu kostümlü 
genç te bir yazıhanenin ayak iş

lerini gören hizmetçi ... 
Phrogmorton Street'te tesadüf 

ettiğiniz şu silindirli ve tabü ya
kası çiçekli iki çentilmen de yüz 
bin sterlinlik bir işi bitirmekten 
geliyorlar. 

Bu karınca yuvasında bir 
metre murabbaı yerin kıy

meti nedir bilir misiniz?. 
On bin lira! ... Buna rağmen için
de hiç birşey yapılmıyan, fakat dik 
katle muhafaza edilen dükkanlar 
görürsünüz. Bunlar satılmaz ve 
kullanılmaz. Sebebi, mesela bun
dan dört asır evvel ölen sahiple
rinin vasiyetnameleri böyle emre
diyor ... Bu taassubun yanıbaşında 
en 111odern teskilfıta ~..mr:ta
cak bir yeniliKle teessus etmiş ban 
kalnr, ticaret evleri, müesseseler 
vardır. 

Dünyanın bütün telefon ve tel
uaf hatlarının üçü buraya bağlı
dır. Ve burada en kıymetsizinden 
en kıymefüsine kadar her metaa 
alıcı veya satıcı bulmak muhak
kaktır. 

City'nin zihniyeti ve siyasi te
mayülü hakkında bir fikir edinebil 
mek için Palmerston söylediği şu 
sözü gözönünde bulundurmak la
zımdır: 

"City'nin hiç kimseye karşı dost 
luğu veya düşmanlığı yoktur. Ye
ter ki menfaatlerine halel gelme
sin.,, 

Asırlardanberl eğer City hüku
met Üwcrinde müessir olmak kay
gusu;1u güttüyse bu. sadece men
faatlerini siyanet etmek maksadile 
idi 

T arihfn gerilerine kadar git-
miye lüzum görmeden ha

tırlıyabiliriz ki Hindistan şirketi 
Hüdson körfezi şirketi içindeki ma 
li gruplar, Fransızları Hindistan
dan ve Kanadadan kovmak için İn 
giltere devletini kışkırtarak mü
cadelelere sokmuşlardı. 

Napolyona karşı yapılan muha
rebelerin parasını İngiltere City ta 
cirlerinden temin etmişti Boer 
muharebelerinden Avrupa harbi
ne kadar İngilterenin giriştiği bü
tün mücadelelerde Citynin parma
ğı vardır. 

Harpten sonra City Almanlann 
ezilmesine taraftar değildi. Alman 
miletinde iştira kabiliyeti bırakarak 
Reich'in güzel bir pazar halini al
masını istiyordu. Bilhassa Alman 
prketlerinin elinde City Bankala
nnın mütekAsif sermayesi bulunu 
yordu. Bunun için İngiltere hükü
metine Almanyaya karşı müsama
hakar davranması işaret edildi. 
Bu hükümranlık böyle sürüp gide
cek mi?. Bu sualin cevabını bize a
şağıdaki birkaç misal verebilir: 

City Mak Donaldla ve onun na
zırlarından Snowden ile bir türlü 
anlaşamannştı. Ve onun için ikti
dara Baldwin'i getirdi. Onun hale
fi Chamberlain geçen sene yanılıp 
baro maluunesi yapan şirketlere 
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Yazan: SABiHA ZEKERiYA' 
Dikimin karşısında suçlu mevkiin

de oturan 18 yaşındaki ana, dokuz 
günlük lohusadır. Cürmü doğurmak 
değil, doğurduğu çocuğu sokağa at -
mak1ır. 16 yaşında minimini ananın 
romanı on altı yaşın içine sığmıya
cak kadar acıklı, güna\ıı yaşının saf
fetini gölgede bırakacak kadar bü • 
yüktür. Tabiatin ''c cemiyetin kadına 
verdiği anahk hakkını ve vazifesini 
inkar eden, dokuz gün evvel doğur
duğu, dokuz gün memesinde emzir
diği yavrusunu kedi enciği gibi soka
ğa bırakan anayı affedecek bir kanun 
yoktur. Fakat ayni cürmii beraber 
işliyen diğer mücrimden birini ceza
landırıp, öte1(isini sorgudan uzak tut· 
mak ta adaletin muhtevasına, ve ma· 
nasına uygun olmasa gerek, 

• Bartınlı Jlaticenin hikayesi hudur: 
Kara toprağın üstünde, ma~i göğün 
kubbesi altında hiç kimsesi yoktur. 
Giinlerden bir giin evli, beş çocuklu 
bir adam kar ısına çıkıyor, onu kan
dırıyor, IG ya ında olmasına rağmen 
altıncı çocuğuna ana olmak felaketi
ni bu minimini çocuğa yükliiyor. Ha
tiçe, anlaşıldığına göre, kocasının, or
tağının tazyiki altında çocuğunu so
kağa bıraktığı için adaletin eline dii
şüyor. Dokuz giinliik lohusa, sarı be
nizli, kansız dudakları, titrek hacak
larilc hakimin önünde bir cürmün he
sabını veriyor. Hakimin, çocuğunu Da 
rülacezcyc niçin vermedin, sualine 
verdiği cevap. halli icap eden içtimai 
bir meselenin bir kördiiğiimüdiir: 

- Aklıma gelmedi. Gelse de orası 
analı çocuklan almıyor. 

Çocuğunu sokağa atan ana mfic
rimdir, kanun ciirmilniin cezası ola· 
rak onu tevkif ediyor. 

• Hatiçe hakimin karsısına gelinciye 
kadar bir vakalar silsilesi var, lizerin 
de durahm. 

1 - 16 yaşmda hir çocuğu aldat • 
.mak ta hir cüriimdiir. Evli, beş ço
cuklu, Hatiçe~·i nikahlaması imkanı 
urmryan ~ -atfıHn, hn clfrrnü ifJer, 
onu cemiyet ödlerinin mahki'ım etti
ği metres hayatı ya amıya sevkeder
sc, kanunen cezası yok mudur? Vor
sa, onu da suçlu sandalyesinde göre
lim. Eğer yoksa, hukukçuları, kanun 
yapanları diişündürecek bir mesele 
değil midir? 

% - Hatiçe çocuğunu bir hastane
de doğumrnştur. Galip olan ihtimale 
göre parasız bir hastanede. Dokuzun
cu günü çocuğunu sokağa attığına 

göre. hastanede bir hafta, belki on • 
dan da az bir müddet kalmıştır. Do
ğuran bir kadının 15 giinlük bir isti
rahat, sıhhi ve vicdani bir hakkı de
ğil midir? Hastanenin biraz daha cö
mert davranması daha insani bir iı 
olmaz mı? 

3 -Darüliicezeye analı çocuklan al 
maz. Bu sebeple sık sık sokağa bıra
kılmış yavruları, Tiirktür, müslüman 
dır diye göğüslerine yapışhrlmıı bir 
yafta ile, bekçinin, polisin, bu mües
seseye taşıdıtını görürün. Netice iti
barile yine hu müesseseye gidecek ol
duktan sonra, yavruyu sokağa, anayı 
hakim karşısına çıkmıya mahkum e
den bir memnuiyet kaldırmak daha 
mantıki, bir hareket değil midir? Da
rülaceze kapılarını analı çocuklara a
çar, bu anneleri çocuklarına faydalı 
olacak şekilde kullanma:-t, istihlaf e
derse, bu cürümlerin de önüne geçil
miş olur. 

Bartenlı Ilatiçeyi hakimin önllne ge 
linciye kadar takip eden bu vakalar 
silsilesi öl~ülUne, Hatiçenin giinahı
nı derece derece hunlara da taksim e
debiliriz. Ve bu adalete daha uyeuıı 
ı:elmez mi? 

hususi bir vergi tarheden bir ka
nun neşretti. Fakat City'nin açık 
müdahalesi Parlamentoyu hareke
te getirdi ve kanun, efkarı umumi
ycnin tesir ve teşvikiyle yapılmış 
olmasına rağmen ilga edildi. 

Bugün City İtalya gerginliğini 
gevşetmek için Chamberlain'in 
müzahiri görünüyor. Bunun iki se 
bebi vardır: 

Biri İspanyada işletilen madenle 
ri tehlikeden kurtarmak üzere bu 
radaki ihtilafa bir son vermek, ö
teki yine tehlikeye düşen Uzak 
Şarktaki menafiin korunmasını te
min etınek 
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Re~mini koyduğumuz, Balıkesir idman birliği giireşçilcrinden Ahmet 
Alp Avrupa şampiyonası için yapılarak çalışmalara kendisinin de bir kere 
davetini ve tecrübe edilmesini güreş federasyonundan rica etmektedir. 

HADiSELER VE FiKiRLER: 

Serbest Güreş 
Türklerin Mahdır 

( YAZAN : EŞREF ŞEFiK ) 
Telclr~al:lının Parise gidişi her ci

hetten hakkımızda iyi bir propagan
da vesilesi oldu. Dün, Paristen Lon -
draya hareket etmek üzere bulunan 
başpehlivanımız.dan bir mektup, bir 
de güreş programı içinde nizamname 
hülfısnsı aldım. 

Serbest güreş nizamnamesinin baş 
langıcında. o güreşin hangi milletten 
çıktığı yazılıyor. Raul Paoli imzasını 
taşıyan o makalede, serbest güreşin 
Türk güreşi olduğu ve Amerikalılar 
tarafından kabul edilerek yağsız ve 
daha yumuşak bir hale getirildiği i
fade ediliyor. Serbest güreşin Türk 
güreşi olduğunu Fransız halkına sa
lahiyet sahibi bir imza ile bildirilme
si, Tekirdağlının Pariste kazandığı 

müsabakadan sonra tesadüf ediyor. 
Diğer bir makale daha okudum. 

Henrl Desgrange yazmış. Bu zat Fran 
sanın en eski ve tanınmış spor mu
harriridir. L'auto gazetesinin başmu
harrirlerindendir. Fransız spor teşki
liıtında mühim mevkiler almış, ve bil 
yük işler yapmış b\r müteha~sıstır. 
Bu evsafta olan H. Desgrange Tekir-
dağlının güreşinden bah~ederken ma 
ziye dönüyor ve bizim büyük pehli
vanlarımızın Avrupayı nasıl hallaç 
pamuğu gibi attığını hatırlatıyor, ko
ca Yusuflan, Kara Ahmedi, Kurtdere 
liyi anan muharrir, o güreş aslanlan 

Kayak: 

Olimpiyat 
Ih tilaf ları 
Başladı 

nın Avrupa pehlivanlannm 'jÖhretle
rini nasıl yıktıklannı, silip süpürdük 
lerini. güreş aleminde adeta bir ihti
ıaı yaptıklannı anlatıyor. Bu yazılar 
Türk pehlivanlığı ve Türk kuvveti 
namına kazanılmış şeylerdir. 

Tekirdağlı ikinci müsabakasında 

böyle tesir ve kazançlar temin etti. 
Muvaffakıyetleri devam ettiği tak -
dirde daha neler yazılacağını tahmin 
edebiliriz. 

Tekirdağlı yağlı güreşten !lonra ku 
ru güreşe geçen pehlivanımızdır. 

Yağlı güreşin antrenörsüz, alat ve 
ercvatsız kendiliğinden en uzak köy
lerimizde yaşadığını defalarca yazmış 
tım. An'anesi kahramanları olan bu 
güreşimiz bize, ismini unutamıyacağı 
mız. babayiğitler yetiştirmiştir. 

Rin i )nd m ay e r st.ett... ya 

pılacak serbest güreşlere kalabalık 

merkezde devam edebiliriz.. Fakat 
güreşi tamamile bırakmasak fena ol
maz. Zahmetsiz ve kendiliğinden de
vam edegelen yağlı güreşe merkez -
lerden uzak Halkevleri biraz himmet 
ederse. yarın öbiirgün yetişecek ve 
kuru güreş yapabilecek elemanlar ço 
ğalmış olur. 

Her dört senede bir birer ikişer Te
kirdağlı çıkarmamız hariç ve dahilde 
ki giireş propagandası bakımından 

pek lüzumludur. 

Antrenörler: 

Kurs için 
Seç1len 
Namzetler 
Ankara, 3 (Tan muhabirinden) -

Türkspor Kurumunun Ankarada aça
cağı yerli antrenör yetiştirme kursu-

Futbol: 

Milli Kümenin 
Bu Haftal<i 
Maçları · 
Milli küme maçtan için bu hafta 

Beşiktaş ile Fenerbahçe klüpleri kar
şılaşacaklardır. 

Mektupları 
....... .._ 

Otomobiller Sarı 

Jşık Vermeli 
Bir okuyucumuz yazıyor: 
"Şehir Meclisinin son müzakereleri es

nasında şehir içinde işliyen otomobil ve o
tobüslerin, scyrlseferin selAmeti için, ışık
larını karşıya değil, aşağıya, tam yere ver
melerinin temini için yeni bir madde ko
nulması kabul edilmiştir. Bu karar da 

Spor Kurumu merkezi ile saha me matlup faydayı temin etmekten uzaktır. 

selesinden aralarında bir ihtilaf çı - Bilhesnp ve fennen bunun böyle olduğunu 
kan Fenerbahçelilerin milli k .. meden ispat edebilirim. Birçok Avrupa şehirlerin 

• •
1 

• . u . 1 de olduğu gibi otomobillerin öndeki IAm-
çckı eceğı yolunda hır şayia çıkmışı- balan sarı ışık veren cinsten olmalıdır. Sa 
se de bu haftaki Beşiktaş maçını oy- n ışık gözleri kamaştırmaz. Karşı karşıya , 
niyacak olan Fenerlilerin bu şayiayı gelen iki araba da birlbirlerlni iyi görür
maça iştirak etmekle biU1il tekzip e- ler.,. 
decekleri tabiidir. * Kesilmiş Gelen Etler 

Bu karşılaşma Taksim stadında sa
at 15,30 da yapılacaktır. İki klüp ida
recileri bugün toplanarak maçın ha
kemini tespit edeceklerdir. 

Haf tanın Şilt Maçları 
İstanbul futbol ajanlığı tarafıncıan 

tertip edilen ve milli küme maçlan
na halel vermemek üzere PaUır sabah 
lan yapılan şilt maçlanna bu hafta da 
Şeref stadında devam edilecektir. 

Bu haftaki karşılaşmalar arasında 
Güneş - Beylerbeyi ve Galatasaray 
Topkapı maçlan vardır. Güneş - Bey 
lerbeyi karşılaşması saat 11,15 te Ga
Jatn~aray - Topkapı karşılaşması sa
at 13 te yapılacaktır. Maçlarda Nuri 
ve Adnan Akın hakemlik yapacak -
tardır. 

Bir Mısır Takımı 
Mısırın kuvvetli teşekküllerinden 

biri olan Kahirenin Nasyonal spor 
klübü Galatasaraya müracaat ederek 
İstanbulda dört maç yapmak arzusun 
da bulunduğunu bildirmişitr. 

Önümüzdeki temmuz içinde şehri
mize gelebileceği tahmin edilen Mısır 
klübü ile muhabere devam etmekte
dir. Şartlarda uyuşulduğu takdride 
takım şehrimize gelecektir. 

Beşiktaş Klübüne 

Para Cezası VerHdi 
Milli küme maçlarının ilk haftasın 

ela yapı an"!let;ıikta~ 0.1 .. .., ..... r:a, ıuu 
çında Beşiktaş mühacim oyuncuların 
dan Muzaffere lisansının olmadığı id 
diasile Galatasaraylılar itirazda bu
lunmuş ve bu itiraz umumi merkeze 
havale edilmiştir. 

Haber aldığımıza göre umumi mer 
kez bu itirazı tetkik ederek Muzaffe 
rin vaziyetinin nizami olduğuna, yal
nız lisansını milli küme talimatname 
sine göre hazırlamıyan Beşiktaş klü
bünden para cezası alınmasına ka
rar vermiştir. 

Beşiktaş Klühü Kongresi 

Beşiktaş jlmnastik Klübil Umumi K4Up 
liğlnden: 

1938 s.enest kongremiz 20 Mart 1938 
Pazar gün(l saat 10 da Beşiktaşta Akaret
lerde KIUp merkezinde icra edileceğinden 
asli dzarun teşrilleri rica olunur. 

-----o---
Atletizm: 

Türkiye Kır Koşusu 

Birincilik Müsabakaları 

Fındıklı kesik etler muayene ve sabi 
salonunda komlı:yonru Mahmut lmzaslyle 
aldığımız mektupta deniyor ki: 

"İstanbul& dışarıdan kesilmiş olarak ge
len etlerin kllosundan 5 kurll$ resim alı
nıyor. Halbuki bu kesilmiş hayvanlar, gel
dikleri yerde resme tftbldirler. Kesik et
lerden alınan bu resim indirilmelidir. Se
nede 7 - 8 bin koyun ve kuzu ilç bin sığır 
kesilmiş olduğu halde istanbula gellyor. 
Hiç olmazsa sığır ve mandanın klloSundan 
3 kuruş resim alınmalıdır. Bu suretle et 
dnhn çok ucuzlnr.., .. 
CEVAPLARIMIZ : 

İlkokul öğretmenlerinden Hikmet Seç
kin'e: 
"Kıdem zamlnn meselesi Şehir Mecllst

nin bu toplantısında halledilmiştir. Bu 
zamların Hazirana kadar ödenmesi için, 
Valiye, bütçede mUnnknle yapmak salfıhl
yeU verilmiştir. Aynca, Divanı Muhase
bat, kıdem ıamlnrınıı mahsuben şimdiden 
avans verflmcsinl kabul etmiştir. Avaruı 
~ine de yakında girlşllcceğinl ümit edi
yoruz. 

Darüşşafaka 65 inci 
Ydına Girdj 

Yurdumuza yıllardanberi binlerce 
münevver yetiştiren "Darüşşafaka,, 

65 yaşına basmıştır. Bu münasebet
le, Darüşşafaka mezunları kurumu 
tarafından önümüzdeki Pazar günü 
mektepte bir bayram hazırlanmıştır. 
Darüşşnfakalılar. bu bayram günün
de ananevi Darüşşafaka sofrasında 
+-r1 .... ----'-1-- 'h,..r.ah,_.~,.. ... ..._.._.._,..,,.. .,.;_ 
yerek eski hatıralannı anacaklardır. 
Darüşşafakalıların bayramını kutla
rız. 

Orta.mektep Müdürleri AranndA 
Üsküdar birinci ortamektebi mü

dürü Tevfik Kadıköy ikinci ortamek 
tebi müdürlüğüne, Usküdar üçüncü 
ortamektebi müdürü Emin de Üs
küdar birinci ortamektebi müdürlü
ğüne tayin edilmişlerdir. * Sarıyerliler, Sanyerde bir orta
mektep açılmasını istemişler. bu iş 

için münasip bir bina bulunduğu . ki
ra bedelini ödemiye hazır olduklan
nı da bildirmişlerdir. 

Hayattan Çizgiler: 

Yazısız Hlkaye 

Helsinski'den: Burada toplanmış 

olan 15 inci kayak kongresinin ilk 
günü çok ehemmiyetli kararlarla 
geçmiştir. Kayak hocalannın olimpi
yat oyunlarına iştirak ettirilmemesi 
hakkında Almanya tarafından yapı
lan teklif 6 y akarşı 9 reyle reddedil-

na muhtelif spor mıntakalarından 68 Türkiye kır koşusu birinciliği bu 

miştir. ~ 

Almanyanın yapmı§ olduğu tekli

fe, Japonya, İtalya, Finlandiya, Ma

caristan ve İsveç lehde, Norveç, A-

namzet müracaat etmiştir. ayın 20 sinde Ankarada yapılacaktır 
Bunların içinden ancak 21 tanesi Bu musabakalara İstanbul, Ankara, 

aranan şartlara uygun görülerek ka- Bolu, İzmir, Kocaeli, Balıkesir, Eski
bul edilmişlerdir. şehir, Muğla. Kastamonu. Ordu mm

Kabul edilenleri sırasile yazıyoruz: takalanndan birer takım girecektir. 

İstanbuldan: Haydar, Enver, Orhan, 6000 metre mesafe dahilinde yapı-

F 
· H .. 

1 
A lacak olan bu koşuya mıntakalar üçer 

eyzı, usey n. nkaradan · Firuzan ... 
. dd' F . t · ' kışılık takımlarla iştirak edeceklerdir 

vusturya, Estonya, Çekoslovakya. Salaha ın, aik. z.mlrden: Fuat ı M"' b k k . • ' 1 usa a ayı azanan takıma bır ku-
Yugoslavya, Fransa, Lehistan, İngil- Mustafa. Kocaelınden: Tahir Alaad- d ı tl tl d d 1 · pa, erece a an a e ere e ma a ya 
tere, ve lsviçre aleyhte rey vermiş- din. Bursadan: Ramazan, Mustafa. lar verilecektir. 

lerdir. Aydından: Kadri. Balıkesirden: En İsimleri yaz.ılı olmıyan mıntaka at-
1940 da yapılacak olan karşılaş-! ver. Boludan: Mustafa. Çanakkale - Jetleri de masraflanru kendileri ver

malar için henüz bir karar verilme- den: Nihat. Edirneden: Hüsnü. Eski- mek ve müsabakada derece almamak 
miştir. Maamafih, Norveç, Avustur- şehirden: Muhsin. Çorumdan: İhsan. şartile bu müsabakaya i§tirak edebile 

Ya ve Japonya daha cimdiden kendi- ceklerdir. y--- Verilen karar mucibince namzetler 
lerini kaydettirmişlerdir. mart sonuna kadar kursta bir aylık 

Yüzme: 

Du Soğuk Günfe.-de 
Müsabaka Yapıhyor 

Roterdamdan: Dıldöniimü münase 
bctıyle burndaki kadınlar yüzme klü 
bıi Danimarka şampiyonları olan ba
yanları davet etmişti. 

Yapılan müsabakalarda günün en 
enteresan yanşmını 200 metrelik ser 
best yüzme teşkil etmıs ve bu müna-

tecrübe devresine tabi tutulacaklar, 
ve muvaffakıyçtlerinin dereceleri öl
çülecektir. Muvaffakıyet dereceleri 
kafi görülcmiyen sporcular kurstan 
çıkarılacaklardır. 

scbetle Holandah Van Neen bu me
safeyi 2 dakika 24.6 saniyede yüze
rek yeni bir dünya rekoru tesis etmi
ye muvaffak olmuştur. 

Danim:-rkalı yuzucu Ragnhild 
Hveger bir kulaç 'farkiyle müsabaka 
Y1 kaybetmbfu. 

Pariae mi Gidiyoruz? 
Atletizm federasyonu tarafından, 

temmuz içinde Pariste yapılacak olan 
Avrupa atletizm şampiyonasına iştira 
kimiz hakkında bir karar verildiğini 
ve en iyi derece alan birkaç Türk at
letinin bu müsabakalara iştirak için 
Parise gönderileceğini öğrendik . 

Acaba Paris müsabakalarına hangi 
atletlerimizle iştirak edeceğiz? Bük
reş Balkan oyunlarındaki atletizm va 
zlyetimiz.den sonra Par.ise gitmiye 
kalkmayı hakikaten hayrete değer 
bir cesaret saymaktayız. ANAFORCU! 
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!! HiKAYE 1 
l "MiRASYEDI .. 1 
~ Yazan: Leonid Lenç Çeviren: B. Tok i5 
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işi için Moskovaya gidiyor
du. Maiyetindeki memurlarla arka
daşları ve kansı Elena Sergeyevna 
istasyona kadar onu geçirmiye gel
mişlerdi. 

Arkadaşları, sessiz Kuliçevin sır
tını okşuyorlar, ona bin bir tavsi
yelerde bulunuyorlar ve biraz da 
gıpta ile: 

- Kuliçev, diyorlardı, tabii Mos 
kovaya gitmişken oranın Müzik -
Restoranlarına da uğrayacaksın 

değil mi? Doğrusu Elena Serge
yevna. siz onu yalnız başına bırak
makla hatiı. ediyorsunuz! .. 

Kuliçev babacan bir tavırla ce
vap veriyor: 

- Rica ederim, diyordu, siz ne 
yapıyorsunuz?. Ben bu Moskova 
seyahatimden büsbütün başka bir 
manada faydalanmayı düşünüyo
rum.. Kendime orada, kelimenin 
tam manasile, bir kültür ziyafeti 
çekeceğim .. Evvela Sanat Tiyatro
!luna gideceğim, bu bir, sonra Bü
yük Operayı ziyaret edeceğim. bu 
iki; daha sonra X WII inci yüzyıl 
Boyar evini ziyaret edeceğim, bu 

üç ... 
Kavuna benziyen kocaman yü

zünün hatlarında daimi bir hayret 
üadesi okunan uzun boylu ve şiş
man Elena Sergeyevna, ikide bir 
kocasına tekrarlıyordu: 

- Bana 52 bedeninde bir bluzla 
Nataşkaya 33 numara bir ayakka
bı getirmesini sakın unutma!. Ri
ca ederim, sen bunu bir kenara 
not et; unutursun! .. 

- Burada unutacak birşey yok 
ki.. Sana 33 bedeninde bir blüz, 
Nataşaya da 52 numara bir ayak
kabı alınacak. 

- Tamamen aksi. Daha şimdi
den unuttun gitti.. Kuzum şunu 
not ediver! .. 

- Sonra, vagonda not ederim .. 
Bak ikinci lampana çaldı. . Allaha 
ısmarladık Elena!. Nataşayı benim 
için öp.. Allaha smarl.aw arka-
u .. ıııa.ı. ••• 

K uliçev vagona girer girmez 
paltosunu çıkardı. Bavulu

nu yerleştirdi. Keyüli keyüli bir 
sigara tcllendirdi. Dikkatli bir göz 
bu bir iki dakika içinde Kuliçevin 
umumi vaziyetinde vukua gelen de 
ğişikliği derhal farkedebilirdi. Doğ 
rusunu söylemek laz.ımgelirse. bu 
gibi büyük şehirlere gidiş esnasın
da Kuliçevin halinde daima böyle 
bir değişiklik olurdu. 

Peronda karısiyle ve arkadaşla
riyle vedalaşan kısa boylu. pısırık 
Kuliçev şimdi vagonda ayak ayak 
üstüne atmış, "küçük dağlan ben 
yarattım!" diyen Kuliçev'den ta
mamen baska idi... 
O şimdi büyük bir şchire kam al 
mıya, eğlenmiye giden bir miras
ycdiden farksızdı. Kuliçevin mi
rasyedi ruhu şimendiferde kendi
ni pek belli etmedi... İstasyondan 
istasyona birkaı; kadeh sıcak votka 
içmek. biraz da havyar cıtıştırmak 
tan ileri geçmedi... iştahını Mos-

kovaya sakladığı belli idi... 

K uliçev. Moskovadaki beşin

ci gecesini de "Napoli" is
mindeki Müzik - Resturanda geçi
riyordu. Tek başına bir masada o
turuyor, şişmiş ve bulanık gözler
le önündeki votka şişesine ve meze 
tabaklarına bakıyordu. Kafası. bo
şu boşuna. dün gecesini nerede ve 
nasıl geçirdiğini hatırlamakla meş 
guldü. 

Kafası, rüzgardaki bir telgraf 
direği gibi zonkluyordu... Ancak 
hayal meyal: çingene romanslnn
nı . hesap yüzünden garsonla vaptı 
ğı kavgayı. kama niyetile eline ge 
çirdiği çatalla Çerkes dansı teşeb
büslerini hatırlardı. Bir pişmanlık 
nöbetilc: 

- Fena, çok fena! .. diye düşün
dü. Hiç olmaz.sa bir defa olsun ti
yatroya ritmeliydim. Halbuki bu-

I~ 

raya geleli 1 numaralı bardan ve 
Livorno Miizik Restaranından baş.o 
ka birşey görmedim., Fena. çok fe
na!.. Paralar hemen hemen suyu
nu çekti. Yol parasını bile odiınç 
elmak mecburiyetinde kalacağım ..• 

Kuliçev bu arada bir kadeh vot
ka daha yuvarladı . Eli meze ta
baklarında dolaştı. Etrafına ba
kındı. Birdenbire, köşede hariku
lade güzel, efsanevi denecek ka
dar guzcl esmer bir kadın gordü. 
Kadın, tembel tembel Narzan suyu 
içiyordu. Kuliçevin meraklı bakış
larını kendi üzerinde durduğunu 
hissedince hafifçe gülümsedi ve bo 
yaJı uzun kirpiklerini indirdi. 

K uliçevin içindeki mirasyedi 
ruh. daha kuvvetle hare

kete geçti. Önündeki votka kade
hini havaya kaldırdı : güzel kadı
nın önündeki Narzan bardağiyle 
tokuşturur gibi bir işaret yaptı .•• 
Kadın bu defo daha aş_ikar bir su
rette gülümsedi Bunu gören KÜ
liçcv cesaretle ayağa kalktı. Güzel 
kadının yanına giderek ayaklannı 
biribirine vurdu ve kendini takdim 

etti: 
Kuliçev. Vazife ile merkeze 

gelmiş bir taşra memuru. Sizinle 
ayni masada oturarak üç beş liı.f 
atmak saadetine ermek istiyen bl· 
risi ... 

Giizel kadın tatlı ve baygın bir 
sesle: 

- Rica derim. buyurunuz, dedi 
Adım: Tamarn Pavlovnadır. 

Oturdular .. Konuştular .. Bu ko
nuşma sonunda Tamara Pavlovna-

- • _..,~ •• .:ıs,... 
Kuliçevin bu ~zel kadın sayesıo-
de Büyük Operada kolaylıkla yer 
bulabileceği. yalnız bunun için. Ta 
mara Pavlovnanın artist arkada~ 
tarından bir başka kadın~ kadar 
gitmek icap edeceği anlaşıldı. 

Onlar da böyle hareket ettiler-
Bir taksiye atlıyarak Tamara Pav
lovnanın arkadaşma gittiler .. Tama 
ranın arkadaşı, sanat tiyatrosunda 
artist imiş ... Boyle bir kadının ya
nına boş elle gitmenin muvafık ol
mıyacağını düşünen Kuliçev iki şi· 
şe votka ile bir hayli meze satın 
aldı .· Bunları paketledi. 

Tamara Pavlovnanın arkadaşı 
olan Sanat Tiyatrosu artistlerin Ni
na Sigizmondovna fevkalade misa 
firperver bir kadınmış.. Tamara 
Pavlovna ile Kuliçevi bir türlü bı
rakmak istemedi: 

- Tiyatroya yann da gidebilir
siniz. dedi. Bu akşam. tanışmamız 

şerefine bizde oturup içelim ... 
Oturdular ve içmiye başladılar

Artistler, yüzlerini bunışturmaksı 
zın bardak bardak votka içiyorlar
dı. Bu hal "mirasyedi'' nin adeta 
tuhafına gitmiye başladı ... 

G ece yansına doğru. eve. ar
tistlerin "Stepa Amea" de

dikleri uzun boylu bir Ermeni gel· 
di. Bu da hoşsohbet bir adammış.. 
Bu geldikten sonra meclis büsbü
tün şenlendi ... 

Artistlerden geri kalmamak için 
Kuliçev de Ermeni ile beraber bar 
dak bardak içmiye başladı .. Opera 
artisti Tamara Pavlonadan biraz 
şarkı söylemesini rica etti: 

- Ben de ı;anate bigane bir a
dam değilim. dedi. Ben de danset
mesini bilirim ..• 

Tamara Pavlovna: 
- Çok iyi. şu halde. diye cevap 

verdi. Siz bu akşam bize danseder 
siniz, yann akşam da tiyatroya ge-
lir benim nasıl şarkı söylediğimi 
işitirsiniz!.. 

Kuliçev güz.el artistir hatırını la 
ramadı ... Kalktı dansetti... Sonra 
da gayet miihim ve gizli birşev an
latacağını söyliyerek "Stepa Amea" 
onu avluya çıkardı .. 

Sabahleyin gözünü polis direk
törlüğünde açtı. . İlk gozune çar
pan şey adeta çıplak denecek bir 
halde oluşu idi. •. Cüzdanı, para çan 

(Devamı 7 mcide J 
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Halkın Yediği 
Mahlôt Yağlar 
Nasıl Yapılır? 

Çardaş'm 
100 uncu 
Yıldönumii 

Maearlstanda, geçen ay çingenele
rin Macaristana yerleştiklerinin 500 
üncü yıl dönümü kutlanml§tL 
Şimdi de Macaristanda Çardaşuı 

100 üncü yıl dönümünün kutlanması
na ~ırlanılıyor. 

Et meselesi, hükumetin yerin
de ve sağlam müdahalesile 

artık halledilmiş demektir. Bun
dan sonra İstanbullular hilesiz ve 
ucuz et yemek imkinını bol bol 
bulacaklar. 

Fakat yağ meselesi, etten çok 
daha mühim olsa gerek... Bugün 
İstanbullular, ,ehirde bir dirhem 
halis ve temiz yağ bulunmadığı 
teklinde bir kanaate sahiptirler. 
Yağ işinde vukuf ve ihtısas sa

hibi bir yağ taciri diyor ki: 
- Halk çok haklıdır. Fakat, fs

tanbulda sa! yağ hiç bulunmadığı
m iddia edecek kadar değil! 

- Demek ki hilesiz yağlar da 
"81"? ••• 

- Ona ne şüphe .. Ancak bir Ia
mm halkın ihtiyaçlarını karşılıya
cak kadar az ... 

- Niçin az? .• 
- Çünkü diğer ucuz ve kuvvet-

liz yağlarla mahlut yağlar · karp
aında bu yağlar rağbet bulamıyor 
da ondan! .. Bu rağbetsizlik; yağ
lar gibi yağcılığı da ikiye ayırdı. 
Hatta mahlut yağcılık karşısında 
biz yağ tüccarlan yavaş yavaş işi 
terketmek vaziyeti karşısındayız. 
Nitekim işte görüyorsunuz.. Ben 
yağ i§lerimi azalttım. Vaktiyle 
Urfa ve havalisinden senede dört 
bin teneke yağ alırken; çıkan se
ne ancak üç yüz teneke getirttim. 
Elimde de henuz yaj var. 

Muhatabıma soruyorum: 
- Bu rağbetsizlikte lmll 

olan mahlut yağlann mevcudiyeti 
ini?.. Yoksa başka sebepler de 
\'ar mı? .. 

- Tabil var! .. Memleketimizde 
Jağcılık, bilhassa ba§ta Urfa ol-

' Mar ın, , Kars Trab 
loııı. Akdağ madeni, Sıvas ve hava 
lisındedir. Buralarda yağların is
tihsaı tarzlan gibi toplanması da 
hlIA iptidai bir şekilde yapılmak
tadır. Koylerden, pazarlardan top 
lanılan yağlar, cins ve derece fark 
lan gozetilmeksizin gelişi güzel te 
neke ve tulumlara, basılarak gön
derilmektedir. Bu sebeple Urfahın 
bazı kısımlan ile Trabzon ve Kars 
müstesna; diğer taraflardan gelen 
mallarda; ayni teneke içinde renk, 
koku, lezzet itibari'e biribirinden 
ayrı yağlar çıkmaktadır. Yahut te 
nekenin üst kısmı. iy~ ve alt kısmı 
acı veya fena kokulu bulunmakta 
dır. Bu gibi hallere sebep topla
yıcıların yağcılara karp göster
dikleri kayıtsızlıktır. 

- En kuvvetli yağlar memle-ke
Uınizin hangi ha valisinden çıkar? .. 

- Urfa ve Mardinin bir kısım 
fağlan ekseriyetle tahlilde yirmi 

lekiz, Trabzon yağlan da yirmi al
tı derece1i tutar. Diğer havali yaj 
lan da yirmi iki ile yirmi altı de
rece arasındadır. Yalnız Halep 
7&ğlan ve bilhassa Halebin çiçek 
\re Hadidi yağlan otuz iki derece-
11 bulur ki; bu havali yağcılan, bu 
)'iiksek dereceyi iklimin ve mera
nın büyük tesirleri ile beraber; en 
nıühim olarak yağlann yapılma ve 
eritilme usullerine gosterdikleri 
dikkat ve itinaya borçludurlar. 

Muhatabım, yağ flyatlannın 
pahalılığı üzerinde de §Öy

le duruyor: 
- Bugünkü piyasada yirmi se

kiz derecelik Urfa yağlarının par
ti fiyatı yüz kuruştur. Perakende 
Olarak semtine göre bakkallarda 
120 - 130 ktınıf arasında satıl
nıaktadır. Antep, Mardin, Birecik 
Jağlan da parti fiyatiyle 85 - 90, 
J>erakende 100 - 110 kurut ara
ıında satılmaktadır. Diğer havali 
1 lan da bunlara yakındır. 
Muhatabım Istanbulda mahlut -

ÇUluğun ne zaman başladığı ve 
llasıl devam ettiği hakkında da u-
2\Jn malumat verdi. Mahlut yağ 
bundan otuz sene kadar önce. te
l'eyağının içine yuzde 30 nisbetin
de, gıda hR1M11 ~ kuvvetli bir 

Yazan: 
Yalkın 

65 kuruşa mal olur. Parti fiyatı 
70 - 75 kuruştur. Bakkallar bu ya
ğı ikinci Urfa nlmile 90 - 95 kuru
şa satarlar. Yemeklerde kullanıla
bilir, piliv ve tatlıya kullanı~ 
Uçüncü nevi mahlut yağlar; yuz
de on beş tereyağı, yüzde otuz iç
yağı, yüzde otuz balıkyağı, yüzde 
yirmi vejetalin .. Bu yağlar 50 - 55 
kuruşa mal olur. Parti fiyatı 60 ~ 
kuruştur. Bu yağı bakkallar birin
ci yemek yağı nlmile 80 - 85 ku
ruşa satarlar. 

Dördüncü nevi mahlut yağlar; 
yüzde altmış içyağı ve balıkya
ğı.. yüzde otuz beş vejetalin, yüz
de beş pamukyağı. Fazla miktarda 
tereyağı 'eS&nsı. Bu yağ 
40 - 45 kuruşa n;ıal olur. Parti 
fiyatı 45 - 55 kuruştur. Bakkallar 
bu yağlan ikinci yemek ya~ nami
le 65 - 70 kuruşa satariar. Bu yağ
larla pişirilen yemekler çok fena 
bir koku neşreder. 

- Bu mahlut yağcılığın önüne 
geçmek mümkün olamaz mı aca -
ba? .. 

-Niçin olmasın? .. Mesell: mem 
leketimizin yağ çıkaran mıntakala
nnda büyük şirketler kurulur. Bu 
§irketler fenni vesait lle teehiz edil 
mi' büyük ya~ fabrikalan açarlar. 
Köylüden topladıktan yağlan cins 
cins ayırarak fennt bir tasfiyeye 
tabi tutarlar. Bu şartlarla hazırla
nacak yaJlan temiz kutu ve tene-

Bu oyunun men,ei hakkında Alim
ler arasında ihtilaf vardır. Bazı alim 
1ere göre, Çardaş halis bir Macar o
yunudur. Fakat Çek alimlerinin ~d
dialarına göre ise Çardaş, Macar ıs
mi altında bir Romen oyunudur. 

* 
lngiliz tebaan dofaran 

Macar lıatlınlan , 
Macar gazeteleri, Son zamanlarda 

Peftedeki bazı maruf ve zengin Ma
car ailelerine, kadınlarına şiddetli hü 
cumlar yapmaktadır. 

Çünkü, son zamanlarda bazı zen
gin Macar kadınları çocuklarını, gi
dip Ingilterede doğuruyorlarmış. Böy 
lelikle Ingiliz tebeasma geçmiş olan 
çocuklarına, istikbalde Ingilterede ya 
§8Dl8ğı temin ediyorlarmış. Macar 
gazeteleri, zengin Macar kadınlarına, 
Macaristanda doğurmağı tavsiye et
mekte ve şiddetli yazılar yazmakta
dırlar. 

* Erkekler için örp Wübü 
Bugünlerde Pragda erkekler için 

örme ve dikiş işleri için bir klüp a
çılmıştır. Azaları genç, dinç olan er
kekler haftada birkaç defa toplana
rak kadınların örme ve saire gibi iş
lerini öğreniyorlarmış. 

Klübiln azalan arasında berberler 
teklerden erkekler de vardır. 
mühendisler, avukatlar ve diğer mes-

Hahe, - ltalya harbinde Habet piyadeleri. .. 

Eski Habeş Nazırları 
ve Eski Raslar 
Şimdi Ne Yapıyor? 
Son gelen Fransız gazetelerinden leketi bırakması . üzerine hük6m9t 

birine Kahireden yazılıyor: şef olarak Habeşistanda kalm~ftt· 
Kahire civarındaki Almaza tayya- talyanlar tarafından esir edildı, İtal· 

re istasyonunun iki adını sağında kü- yaya sevkolundu. Akıbeti bizce meç-
çük, basit ve biraz da fakirane bir huldür. . 
kahvecik var. Habeşistana giden bü- Harrar cephesı başkumand~ Ru 
yük İtalyan tayyarelerinin her gün Nassibou, f(azlı bombalardan muzmin 
inip kalktıktan Almaza hava istas- 1 bir hastalığa ~~~tL Isviçrede te
yonunun yegane kahveciğini işleten davi olurken oldu. 
adam Habeşistanın sabık Nafıa Na- İşte Habeşistanın diğer şefi~ 
zın Euelans Taffassa Mikhail'dir. talihleri de böyle cilveler gösterdı. 
Görünüşü enerji ve gençlik dolu 

olan sabık na7.lr tavvarelerden inen 
müşterilerine birer kadeh buzlu bl· 
ra, birer fincan kahve satarak geçin
mlye uğraşıyor. 

Küçük kahvenin bir duvannda 
Ha'-•cıl,.rin betb11ht inıo11r11toru Hai
le SelAsiyenin ·buyiık bir resmi a-

(Hikayeden Mabaat) 

Mirasyedi 
(Bqı 8 mcıda) 

tası, elbiseleri uçmuştu ... 

• kelerle satışa çıkanrlar. 

i ,-BAŞMAKALEDEN MABAT 

.. 
~ Bu fıçının içindeki yağ, 

Bazı azalar yün örgüsü işine o ka
dar merak sarmışlar ki evlerinde boş 
zamanlarını örmekle geçiriyorlar-

Stlmış .. 

Kuliçev dişlerini biribirine vu
rarak ve çıplak ayaklannı - danse
der gibı - havaya kaldırarak: 

' Balılı~nntla bir yağcı mıf. 
H~, .. N •• r wa egu•. 

dülJra.ıında Trabzon 7"1< J 
19 3 8 * Bina iç"nJe uçan tayyare 

Alman gazetelerının yazdıklarına 
göre, ıayya.recilik lleminde ilk defa 
olarak geçen hafta BerliDde bir tay-

Zavallı bir miıltecf gibi. vatanına 
yakın dünya topraklannın bir köşe
ciğine sığınmış olan bu sabık nazınn 
Adisababadaki kudreti ile şimdiki ha 
U arasında ne büyük bir tezat var! 

muş. 

E ski mahlut yağlar ile şim
dikiler arasındaki farkları 

da muhatabım şöyle anlatıyor: 
- Eskiden mahlut yağlarda mik 

tar itibarile esası daima tereyağı 
te§ldl ederdi. Tereyağına muayyen 
miktarda diğer yağlar karıştırılır
dı .. imalathane sahiplerinin fazla 
kazanç hırsları ziyadeleştikçe; mah 
lut yağ formüllerindeki tereyağı 
miktarlan azaldı. Nihayet buna da 
kanaat etmediler. Bu defa da tere
yağına karıştırılan maddeleri de -
ğlştirdiler... Eskiden devamlı bir 
ınırette kullanılan gavraıtnyağı ye
rine kuyrukyağı, donyağı karıştır
mıya bafladılar. Nihayet; insani 
yet. insaf. kanaat mefhumları i
malathanelerin büyük kazanlan i
çinde y-tlarla beraber eridi gitti! .. 

O beğenllmiyen lçyağlan da son 
zamanlarda mevkilerini;; kimyevi 
bazı ameliyelerle katılaştınlan ve 
kokusuahnan pis balık yağlanna 

terketti. Bu yağlar sanayide kuJla
mlınak üzere hariçten getiriliyor. 
Bunu yağcılık namına hicap ve te
essür duyarak söylüyorum. 

S imdi size; bugünkü piyasa -
da mevcut olan ve bak

kal dükkanlannda halis tereyat -
lanndan daha fazla satılan mahlut 
ya~lann terkiplerini birer birer an 
la tayım: 

Birinci nevi mahlut yağlar; yüz
de altmış Kars veya Erzurum te

reyağı, yüzde yirmJ beş gavram 
veya kuyrukyağı, yüzde on iki bu
çuk vejetalin. yüzde iki buçuk iyi 
cim ve kokusuz suaamyağı ve çok 
az miktarda tereyağı kokusu esans. 
Bu mahhlt yağcıya 70 - 75 kuruşa 
mal olur. Parti fiyatı (80 - 851 ku
rup satılır. Bakkallar bu mahlutu 
birinci Urfa nimile 90 - 100 kuru· 
p satarlar. Bu tarz mahlUtlarda 
fena kokular ve acılık yoktur. U
mumiyetle yemeklerde, tatlı ve pi· 
livlarda kullanılabilir. 

Ikind nevi mahlut yağlar; yüz
de kırk Kars yağı. yüzde otuz ve. 
jetalin. yüzde yirmJ bef içyağı, 

:r(1zıde bet 8U8amyalı- Bu 181 60 .. 

Karsılarken 
1 

Habefistanda iken imparatorun en 

Uii u m den biri olan Taffassa Mikhail, hlll 
Profesör Fake tarafından inşa edl- Negüse tapıyor, ondan ve kudretin

len bu tayyare motörsüzmüş. Pilo • den bahsederken gözleri doluyor . 
tu Bayan Hança Rayş bu tayyareyi Sabık nazırlarla diğer Habeş na· 

I Bqı 1 mcıde / binanın tavanına kadar çıkarmış ve zırlannın ve İtalyanlarla harbetmiş 
milli müdafaamızı her şeyden üstün gen· do""ndu" kten sonra, hiçbı'r kazaya 1 -"' l :.

1
- '---..1erın· den 

o an m"""91.ur ras ann -ıuc1. 
tutmak lüzumunu huıl ediyor. Bu - uğratmadan tayyaresile halin döşeme konuşmıya başladık. 

1 giın yurdumuzu her türlü tecavüze si üzerinde yere inmiştir. İmparatoruna sadık kalmış olan 
k81'fl müdafaa edecek bir kuvvette '38bık nazır, başını önüne eğdi. Göz-olduğumuza eminiz. Dünkü şartlar • 

altınclı. mucizeler yaratan Tür ne- s· o·· d k 

1 
Ierini yerde bir noktaya dikti ve ha-

feri, bugün talim ve terbiyesile iki, ınema unyasm a zin bir sesle anlatmıya başladı: 
üç misli derecesinde yüksek bir kud- tı!!iil!ii!~iiiiim • 4 iiiiii!~!!!!! • Memleketimizin mukadderatını im 
ret sayılabilir. Ordumuzun aevk ve paratorumuzla beraber idare etmiye 
tdaresinin techizatının, hareket kud Yeni Bir Y ıtdm utrapn. istut1aumızi kurtarmıya ça-
retinin ne kadar ileri gittiği büyük lışan on iki nazırdık. 
ölçüde yapılan son iki manevra ile Şimdi ne yapıyorlaT 1 
sabit olmuştur. Fitterari Achan Nafi ki sarav na. 

l zın idi, harp esnasında olmuştur. Fakat tam bir emniyet içinde 
inkişaf işlerile ıneyu1 olmak 

ihtiyacında bulunan bu memleket. 
her tecavüzü defedebilmek kudreti
le iktifa edemez. Gözümüz önünde 
bulunması lazım gelen ölçü, Türld -
yeye tecavüzü hatıra getirmeğe im
Un bırakmıyacak bir seviyeye var
maktır. 

Yeni bütçemiz lfte bu gayeye dol 
ru yeni imklnlan temin ediyor, sal 
lık, kültür, ziraat iflerlne 6,S milyon 
lira derecesinde fazla para ayırıyor. 

1 
Fazla olarak ta gerek tehlrliye. ge
rek köylüye ait bazı ver,Ueri azal -
tıyor. 

Halkın kU'flSına böyle bir biitçe 
ile çıkabilmek rejim hesabına güzel 
bir imtihandır. Bunu, memlekette 
tahakkukunu görmek istediğimiz ye
ni yeni iyiliklerin ve inkif8flann u
zak olmadığına iyi bir müjde diye 
karplıyabiliriz. 

Ahmet Emin YALMAN 

Halkevl lgin J eni 
Bina Yapllıyor 

Harbiye nazın olan Ras Mulugetta 
da avni ı:ekilde vef t etti Haricive 
nazın Gheta Heroui imparatorla be-
raber Londradadır. Adliye nazın At
tanfe Habeşistanda kayboldu. Ben 
ki Nafia naz~ı idim, halimi görüyor
sunuz. 

Maarif Nazın Belatur Ghetta Sahli 
İtalyanlara baş eğdi ve onlann biz. 
metine girdi. 

Posta, Telgraf nazın da yarab i
ken İtalyanların eline duştu. Sonra
dan onlann itaatine girdi. 

Dahiliye nazın, muharebe meyda
nında vurularak can verdi. İktısat na 
zın, henüz Habeşistandadır. İtalyan

. lara geçip geçmetiiğini bilmiyoruz. 
Başkatip. Arabistanda bir hastane

de fena halde hasta yatıyor. Akıbet
lerini anlattığım bu on iki adam Ha
beşistanın en zengin ve mureffeh in
sanlan idik. Koyun ve sair hayvanat 
sürulerimiz, Avrupa zenginlerini şa
şırtacak kadar biıyiıktu Şimdi hepi
miz sefil ve fakiriz. Mukaddes dava-
mız için çalışırken nemiz var, nemiz 
yoksa hepsini ortaya koymuştuk. 

Ra.laT ne ol."alar? 
Ordu, (TAN) - Güzel San'atler 1 İmparatorun bile çekindiği rasla-

Akademisi profesörlerinden Arif Hik nn 8kıbetleri bizden daha iyi değil-
met Haltayın yaptığı Halkevl plln ve miş. Raa Kassa, Londradaki hayat 
makadl tasdik edilmiftir. Mewut bl· pahalılığına dayanamıyarak Arabis-
na yakında yıkılarak bu plAna göre tana geçmlye mecbur kaldı. Ras Se-
yenisi yapılacaktır. youm, İtalyanlara sadakatini bildir-

Halkevinin sinema ve tiyatro, be· dili icin ftalyada rütbeler ve nişan-
den terbiyesi ve içtima için üç ...ı~ Avrupa. güzel ve eni" yıldız ye • 1ar içinde yaşıyor. Ras Desta, vata
nu, denize nazır bir gazinosu da bu- tiftirmekte Amerikaya rekabete baş nın istildilin.i siWıla mudafaa eder
lunacaktır. İnpatın 80-100 bbı liraya lada. İtte, yeni bir Avrupab ylWu: iten Mir diiftü ve hemen kUl'fUD8 dl
mal oJecq. tahmfn edW)"or. l.pnn. A.rs-tlao! alJdi. Ru İmru ki, lmDuatcıırun mma 

- Mılisiyoner arkadaş, diyordu, 
onları bulmak o kadar giıç bir it 
değil ki ... Bunların ikisi de artist.. 
Biri Opera Tiyatrosunda, diğeri de 
Sanat tiyatrosunun artisti ... 

Nobetçi Milisiyoner alaycı bir 
188le: 

ne kadara. 
tist isen, onlar a o .a&r irliit:.. 

Oteline kadar gidebilmesi lçla 
Kuliçeve şeritli, esk: bir polis pan 
talonu ile apoletli bir polis ceketi 
verdiler ... 

U ç gün sonra onu tekrar P. 
lis Direktorlujüne çağıra

rak elbiselerini, hattA evrakını bi
le geri verdiler ... Yalnız paralar bu 
lunamamıştı. 

Talih yine Kuliçeve gülmüştiL 
Keyifli keyifli elbisesini giydi.. El
bisesini ve evrakını bulmak husu
sunda yararlık gösteren memurla
ra teşekkiır ederek oteline döndü. 

Ayni günün akşamı da trene bindi. 
Fakat artık onda o "mirasyedilik" 
halinde eser kalmamıştı... Miru-
yedi Kuliçev, basit, mütevazi. JJl
sınk Kuliçev haline istihale etmlf" 
ti ... 

Evine gelip yıkandıktan ve çay 
masası başına oturduktan sonra 
kansı Elena 5erageyevna ona sor 
du: 

- Anlat bakalım seyahatin na
sıl geçti? y edilin içtiğin aen1n oı. 
sun, gördüklerini bize aöyle!. 

Kuliçev canlı canlı: 
- Mükemmel, dedi, mükemmel! 

Moskovada enteresan birkaç artist 
le tanıştım .. Onlann sayesinde MOI 
kovanın bütün kültur yerlerini 
gezdim. Mükemmel bir kültür ziya 
fetine kondum.-
Kansı alaycı ve öfkeli bir ~ 

kaha atarak: 
- Ne çeşit artistlerle tanıştılt

m, ne biçim bir kiiltür ziyafetine 
konduğunu gazetelerde okuduk de 
di... Ve kocasının suratına buru. 
muş bir gazete fırlattı. 
Kansı hıçkıra hıçkıra allarkea 

Kuliçev. dikkatle gazeteyi açtı. KJr 
mızı bir kalemle etrafı çfzilmtı • 
lan ve "bir taşralı memurun bafl
na gelenler" serlevhasını tapyan 
küçük havadisi okudu. 

İki eliyle ........ --- o da 



/ 
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Q:ABarajı Y ~ni Altmış Kurs 
İçin Sondajlar Nisanda Klrklarelinde 
Devam Ediyor T k A J k 
Aydın, (TAN) - Çine belediyesi e rar çı aca 

çok iyi çalışıyor. Belediye bütçesi ge Edime, (TAN Muhabirinden)_ 
çen yıl 8 bin lira iken bu sene 12 bi- Traky d k-ıt- h ek tl · k 

alınmış işlerdendir. Trakya Umumi 
Müfettişliğinin nalbant kursu ikinci 
devresi bu hafta içinde İstanbulda 
Selimiye Nal bant mektebinde Prof. 
Besim ve Direktör Ahmedin idarc
isnde başlıyacaktır. Hazirana kadar 
kurs bitecek, ondan sonraki kurslar 
yeni çıkacak kanuna göre Ziraat Ve
kaletinin Qiltçesinden dev~ ettiri
lecektir. 

. a a u ur ar e en ço ge-
ne çıkarılmıştır. llk yedi aylık tahsi- 'şt' Ed" ç 1 Çan kk 1 ) • tahm. d (ı) b' 1. nı ır. ırne, or u, a a e, 
at, ın en ın ıra fazladır . .Kı ki li k 1 · d b" ük' _ . r are mer ez erın e uy 

Bu, gelecek butçenın 15 bin lira ü- kt 1 1 aktı B" ··k ı•·· . . . me ep er yapı ac r. uyu r..oy-
ze:ınden yapılabileceği ümidini ver- lerde başlanmış olan 55 kadar mek-
mıştir. tep te bu serte bitmiş ve derslere a-

Çinenin sokakları birçok yerlerde- çılmış olacaktır. 
kinden daha temizdir. Caddelere kum 
dökülmüş, hcrgün geçen yüze yakın 
kamyon ve otomobil bunları sıkıştı
rarak, çukur ve tümsekleri yok et
miştir. Hemen bütün binalar boya
tılmış, badanalatılmıştır. Çinenin ha
ritası yaptırılmış, elektrik projesi 
hazırlanmış ve tasdik edilmek üzere 
Ankaraya yollanılmıştır. Mezarlığın 
etrafına duvar çekilmiştir. 

Madran da~dan gelen Çinenin 
suyu, Aydın vilayetinin en iyi içme 
suyudur. Bunun yolları bozulduğu i
çin belediye, şimdi ıslah ve tamir ça
ırelerini arıyor. 

Yeni bir ilkokul için temel atma ha 
zırlıkları yapılıyor. Çine barajının in 
şası için sondajlara devam olunuyor. 
Hükumet, belediye ve C. H. Parti
sinin mobilyesi baştanbaşa yenileş
tirilmiştir. 

35 bin nüfusundan 29 bini çütçi ve 
Aydının en zengin hububat ve hay
van hazinesi olan Çine, az zamanda 
daha mamur bir hale geleceğe ben-
ziyor. 

Aydın Kütüphanesine 
Rağbet Arttı 

Aydın (TAN) - Halkevi kütüpa
nesine 937 de 479 kitap gelmiştir. 

Mevcut kitaplar 1169 u ciltli, 200 ü 
mücellitte olmak üzere 2645 i bul -
muştur. Ayrıca ciltlenmemiş 3583 
muhtelif mecmua ve beş yıllık gazete 
koleksyonları vardır. 

lstanbul ve Tzmir gazeteleri, Ulus, 
birçok vilayet gazeteleri ve 45 muh
t lif dergi muntazaman gelmektedir. 

937 de kütiıphaneden istüade eden 
lerin sayısı 15216 yı bulmuştur. Bu ı 

yıl bilhassa gençler kütüphaneye 
çok gelmektedirler. Ortaokulluların 
mektepten çıkınca ve geceleri kütüp
haneye geldikleri görülmektedir. 

Kuyucakta ilerleme 
Aydın (TAN) - Nazilliye yakın 

Kuyucak belediyesi son yıllarda yeni 
çalışmıya başlamıştır. Bütçesi 8 bin 
liradan 13 bin liraya çıkarılmıştır. 

Kasabanın dört yerinde yangın su 
depoları yapılmıştır. Bunların herbi
ri 32 şer ton su almaktadır. 

Bir de fenni mezbaha yapılmıya 
brıc;lanılmıştır. 

Geçen sene 97 eğitmeni sinesine a
lan Edirne ve Kırklareli köy !erinde 
33 yeni mektep yapılmıştır. 938 Ni
sanında' Eğitmen okulu yine Karaa
ğaçta nçılacak ve buraya 150 eğit

men devam edecektir. Şimdiden çüt
lik kiralanmıştır. 1938 - 939 ders 
yılında bu 150 den dört viliıyet de 
hissesini alacak ve bu gidişle üç yıl 

osnra Trakyanın kültür bünyesi de
ğişmiş olacaktır. 

1938 - 939 için bir çok küçük o

Ancılık kongresi kararlarile ilk 
kursu Tekirdağ Valisi açacak ve Sa
ray kazasında dağ köylerinde 4 fen
ni Ancılık merkezi kurulacaktır. 
Her vilayet merkezinde birer Ancı
ılk müzesi açılıyor. Bunun için Fran 
sa ve Macaristana kitaplar ısmarlan
mıştır. 

Tarihi Bir Cami Kurtarıldı 

kullar yeniden yaptınlacaktır. Beş Edirne, (TAN Muhabirinden} -
sınıflı mekteplerin merkezlerde pan- Trakya fatihlerinden Gazi Mihal o
siyon adedi artacaktır. Köy yatılı o- ğullanndan Hızır Beyin 785 Hicri 
kullann sayısı da önümüzdeki ders yılında Kırklarelinde yaptırmış oldu 
yılında yine programlı bir çalışma ğu ve harap bir durumda bulunan 
ile artacaktır. caminin onarılması ve kurtarılması 

Kültür Bakanlığının yaptırmakta için Trakya Umumi Müfettişi Gene
olduğu ve çatı altına alınmış olan E- ral Kazım Dirik tarafından geçen 
drine büyük ortamcktebi de bu sene yıl Vakıflar Umum Müdürlüğü nez
ibetcek ve bütun buyük ve orta mek idndeki teşebbüsleri üzerine cami
teplerin müşterek kalörüerleri de nin şerefeden aşağısı yıkık olan mi
tnmamlanacaktır. Kız ve Erkek öğ- naresi yeniden yaptırılmıştı. Bu yıl 

mteren okulları ziraat tatbikat bah- da mabedin' etrafındaki sonradan ya 
çeleri ver.ilen tahsisat ile yapılmak- pılan çirkin ekler tamamen ortadan 

tadır. Birkaç aya kadar bitmiş ve kaldırıldığı gibi caminin iç ve dış kı
pratik derslere kavuşmuş olacaktır. sımlan asli şekline sokulmak sureti-
Kız ve Erkek sanat mektepleri git le tamir ettirilmiş ve pencerelerine 

tikçe tekamül ediyor. Kız sanat oku- yeniden alçı çerçeveler konulmuş
lunun önümüzdeki sene kadrosu ar- tur. Mabedin etrafına yüzleri yonma 
tacak ve üç daireli enstitü hayatına taşından ve Üzerleri klasik tarzda 
girecektir. dcmirparmaklıklı duvar yapılmış 

Köy muhtar ve katipleri kursu ile tır. Bu suretle tarihi Hızır Bey camii 
sağlık korucu, nalbant ve şarapçılık bütün mimari güzelliği ile ortaya çı
kurslan umumi müfctti lik pliınına karılmıştır. 

TRAKYADA KÜLTÜR HAREKETLERi: 

F 

1 ı. 
1-- -:-~ . 

il 

Muratlıda yeni yapılan ilk okul binası 

- Dansedelim mi, Yıldız Hanım? 

- Bilmem, dedim, burada pek cesaretim yok. 

- Sanki buradakiler sizden iyi mi biliyorlar; hay-
di, canım? · 

İsmet Hanımın sinirli bir bakışı gözlerimden kaç
madı; Hasana işaret ettim. O da İsmet Hanımla dan
sctsin, diye. 

ÇORUHTA: 

Murgul Bakır 
Madeni Baharda 
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Bat, dit, nezle, grip, romatizma, Nevralji, kmkhk ve bütün 
ağrılarınızı derhal keser. icabında günde üç kaşe alınabilir. 

işletilecek •p- Annelere müjde 
Çoruh, (TAN) - Artv:ln.in Çoruh 

• z. • ~ • ' • ~ • • lo f.·ı ' -~· . ·-~'1:"- ".' • 

S. M. A. 9eldi 
Fazla istek karşısında piyasada 

mevcudu kalmıyan büyük kutu 
<:_::; S.M.A. 

net - net 450 Gr. 
Amerikadan geldi. 
Sayın çocuk dok
torlarımız ana sü
tünün eşi olan ve 

A ve D vitaminlerini muhtevi 
bulunan S. M. A. yı annelere 
ehemmiyetle tavsiye etmekte
dirler. Her eczanede bulunur. 

Tafsilat için: 

Galata P. K. 1097 ye müracaat. 

Otomatik 
Türk 

BILARDOLARI 
Oynanması pek kolay ve basit olup 
kadın ve erkekler için eğlenceli bir 
salon oyunudur. Klüp, salon ve ga
zino sahiplerine hararetle tavsiye o
lunur. 

Ba berat. sahip ve amili 

MiSAK NAZAR 

vilayeti merkezi oluşundan itibaren, 
yurdumuzun bu sınır bölgesinde, Ho 
padan başlıyarak bütün vilayet hu
dudu içinde umumi bir kalkınma ha
reketi görülmektedir. Bu arada 

0

Ho
pada bir iskele ve elektrik, Borçkada 
büyük Çoruh asma köprüsü, Kuvars
handa bakır madeninin işletilmesi, 

Artvinde su ve elektrik tesisatı ile 
yeni HalkeVi binasını, yeni yollar a
çılmasınr, Şavşan ve Yusufeli kaza
ları yollarının yapılmakta olmasını, 

yeni köy mekteplerini saymak müm
kündür. Devletin üç yıllık maden iş
letme programı, arasında bulunan 
Murgul bakır madeni fabrikası ilk
baharda açılacaktır. Bu sayede, ara-ı 
zi dnrlığı yüzünden bir dönüm tarla KAYIP - Eskişehir Niluferhatun 
da on hissesi bulunan köylülerin iş mektebinin 6 ncı sınıfından almış ol 
bularak ailelerini sıkıntıdan kurtara d ğu h d t · · tt' 

Istanbul, Pangaltı, Hamam Baysu~ 
gur sokak 91 numaralı "ADAPA
ZAR" imalathanesi. Tel: 40322. 

akı l 
u m şa a e namemı zayı e ım. 

c an umu uyor. 
Murguldan ve Borçkadan itibaren Yenisini çıkaracağımdan eskisinin 

ZA YI - 937 senesinde istiklal Li 
sesi dokuzuncu sınıfından aldığım 

166 N. tasdiknameyi kaybettim. Ye

nisini alacağımdan eskisinin hükmü 

yoktur. I. O. Feridun. 

Çoruhun sol sahilini takiben yapılmı hükmü yoktur. 
ya başlanan yol, bugünkü yoldan 35 Adres: Mahmutpaşa Küçük Yıldız 
kilometre kısa olacak ve Artvinden han çıkmazı 23 numarada Nadide. 

geçeceği için ayn bir ehemmiyet ka
zanacaktır. 

Bura çarşısındaki çıkıntılı ev ve 
dükkanlar yıktırılmış, geni§ bir cad 
de açılmıştır. Bu cadde, yeni Halkc
vi binasna kadar ve 500 metre uzun-

Çocuk 
' \ 

luğundadır. Güzergahtaki bina ve 

tarla sahiplerinin buralarını itiraz- E R T U Ö R U L S A D i T E K 
sız terketmeleri şayanı dikkattir. T j y A T R O S U 

Onümüzdeki yılda 50 yataklı bir Pazartesi: KADIKÖY - SÜREYY A'da 
hastahane de yapılcaktır. FAKİRLER MÜSAMERESİ 

·· .. ~ .'• ~· - • ,, ~ •.!". ~~# ~·· .· ..... ~ . .,,'lrl••r,_ ... , 

ikloped· • 

Müessesemiz tarafından neş

redilen Yeni Çocuk Ansik
lopedisi her çocuğun mutlaka sa
hip olması liızım gelen bir eserdir. 
Çünkü çocuk bu eserde qcrs esna
sında ve ders dışında aradığı bü-

n ma ma u a.bl ır. 
ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ bü

tün dünya lisanlnnna tercüme e
dilmiştir. Bu beynelmilel eseri, 
Türk çocuklannın ihityaçlannı ve 
ınektep programlarını gözönünde 
oulundurarnk lisanımıza çeviren
ler, Profesör Salih Murat, Faik 
Sabri ve M. Zekeriyadır. 

Eser 1500 sayfalık iki büyük 
ciltten mürekkeptir. Tam eserin 
fiyatı 7 liradır. Muallimlere ve 

mektep talebesine aynca tenzilat 
yapılır. 

Bu eser yalnız çocuklar için de
ğil, bütün ilkmektep öğretmenleri 
için en kuvvetli yardımcıdır. Çün
kü bütün dersler bu eserde re
sim r n1ş maıO:mat il zenw 

ginleştirilmiştir. 

Eser hakkında bir fikir edinmek 
istiyorsanız aşağıdaki kuponu dol
durup bize gönderiniz. Size be
dava bir broüşr göndeririz. Bu bro
şür size Ansiklopedinin kıymetıni 
anlatacaktır. 

ISTANBULDA TAN MATBAASINA 

Yeni Çocuk Ansiklopedisi broşürOn
den bir tane göndermenizi ve mu
nlllmlcre alt son fiyatınızı bildirme
nizi rica ederim. 

isim: . . . . . . . 
Adres: • : : : : : • • • • 

~. • • ·oc. • l 

çının uykusu ağırdır, kapıda kalırım. Zannederim 
görüşeceği adam Roznuvardadır; dönüp almak lazım. 

İnandılar; Beyoğluna doğru geri döndük. Yanım
dakiler aşağıda otomobilde kaldı; ben yukarı çıktım; 
kapıdan girince ince, uzun salonun ta karşı tarafın-
da Maksimden gidenler oturuyorlardı. Hasan da be
raber ... 

Döndükten sonra masamıza bazı tanıdıklar geldi; 
bir yığın dedikodu ettielr: 

. . . Bey . . . Hanımla sevişerek on beş yıllık ka
nsını bırakmış... . . . in karısı kıskançlık yüzünden 
kendini öldürmiye kalkmış, amma, kurtarmışlar .... 

•.. Hanım bir baloda sarhoş olmuş, kadeh kırmış. 

Daha bilmem neler ... 

~~> .... YAZAN : S eJ !< U-FE N't+.tA L ·. ·:-. . .. 
. _....--...... . ' .. - ~ 

Kapıda durdum; beni görmediler; Hasan Raife ile 
dizdize oturmuş, elini kendin'e doğru kaldırmış; ö
püyor, durup durup öpüyor; birşeyler fısıldayıp gü
lerek öpüyor ... Salonda içkili bir hava, gürültü ve 
.ı:ahkaha .. Herkes kendi aleminde ... 

Memlekette bir (bar) iptilası başlamıştı. Beyoğlu 
tarafında oturanlar, hattiı İstanbuldakiler bile hiç ol
mazsa haftada bir olsun bara gitmeyi Avrupalı gibi 
yaşamanın birinci şartı sayıyorlardı. İki üç defa ben 

de gittim; lfıkin benim beklediğim Avrupalılaşmak, 
bu değildi. Sarhoşluk, teklifsizlki, en açık; baya~ söz 
lerle flört ... Barda gözlerimi, kulaklarımı tırmalıyan 
hep bunlardı. 

Bif akşam Namık Beylerin ve Hasanın zoriyle yi
ne gittim. Yanımıza, biribirlcrine gözyummalarile, 
tanınmış Madelet, Şefik adlı bir kan koca gel
di; bunlar da Basanın yeni dostlarındandı ... 
Oturdular, beraber içildi. Şefik beni dansa davet et
ti; kalktım; biribirinin yardımile ancak kımıldayabi
len göğüs göğüse bir kalabalığın arasında dönmiye 
,başladık. Boynumuza serpantinler sarılıyor, başımı-
za konfetiler yağıyor; havayı lavanta, ter, içki ve si
gara kokusu sarmış; kulakları tırmalıyan bir caz 

homurtusu... Kahkaha ve ağız ağıza sonsuz bir fı
sıltL .. 

- Ne güzel Hanımefendi, bizi biribirimize bağ

lıyorlar; keşki hep böyle bağlı kalsak; biç ayrılma

sak... 

-:- 31 -
Tanıyalı daha yanm saat olmıyan Şefik Basanın canı sıkılmıştı: 

Bey nasıl bayağı bir teklifsizlikle, nasıl küs- - Ama ... n, karıcığım, nasihate başlama, biraz gü-
tah bir cesaretle benimle bu şekilde konuşuyordu.~ lüp eğlenelim, dedi. ' 
O zamana kadar dansettiğim erkeklerin bazısı da be Hasan kayıtsız, şartsız; eğlenmek için eğlenmek is-

nimle buna yakın bir tonla konuşmak istemişler, ben tiyordu ..• 
somurtunca susuvermişlerdi; lakin bu adam biraz Biraz sonra Şefikle, Madeletin oturduğu masadan 
daha yüzsüz, pişkindi... Onun için susmadı ve ağzi- yanımıza bir genç çocuk geldi, Hasanın kulağına bir 
le yaptığı küstahlık, hareketlerine de geçti. Benimle şeyler fısıldadı; bu fısıltıyı ben de işittim: 
(numara} yapar gibi kollanmı yukan, aşağı kaldırıp (Roznuvar) a gidiyorlar; Hasanı da orada bkeliyor-

indirerek, belimi olanca kuvvetlie sıkarak çılgın gi- lardı. 
bi dönmiye başladı, birden elinden sıynldım: Madcletle Şefik, Kadıköylü Raüe ve arkadaşlan 

kalktılar, uzakatn selam vererek, gülüşerek gittiler; 
- Yoruldum, devam etmiyeceğim biz Hasanla yarım saat daha kaldık, Hasan: 

Bu kadar iğrençliğe tahammülüm yoktu; etrafta 
Hasanı aradım; bu iğrenç alemden çıkmak istiyor-

dum; o, uzak bir masada Şcfiğin kansı Madeletle ve 
Kadıköylü Raüe ile ağız ağıza kahkahalarla gülüşüp 
içiyordu. Şefik benden ayrılıp kendi masasına gidin

ce Hasan kalktı, yanıma geldi; bana t'anıttığı adamın 
iğrençliğini anll:\ttım; o, sarhoş gözlerle halinden, ha
yatından memnun: 

- Yok, canım dedi; sana öyle gelmiştir; hem bu 
iılemleri biraz anlamalısın Yıldız ... 

- İyi amma, bu kadar teklifsizılğe, bu kadar ba
yğaı konuşmıya ve bu şekilde dansetmiye benim ak
lım ermez ... Nerede bulursun bu şunarık, iğrenç dost 
lan?. 

san: 

- İstersen, biz de artık gideiim, dedi. 
Yakın komşulardan bir aile de bizimle beraber 

bardan çıkıyorlardı. Beraber bir otomobile bindik, 
daha Harbiyeye gelmeden, Hasan, birdenbire: 

- Eyvah, dedi; ben bu akşam ." .. ile görüşecektim, 
unuttum; saat daha bir buçuk; görebilirim; sen eve 
git, ben şuradan başka bir otomobile bineyim, bir 
şaat sonra dönerim. 

İtiraz etmedim. Hasan başka bir otomobile atladı; 
biz Nişantaşına kadar geldik; o zaman ben de başka 

bir hile yarattım; bu, hayatımda Hasana karşı yap
tığım ilk ve son tecessüs oldu ... Yanımdakilere: 

- Evvah. anahtar Hasanda kaldı, dedim. Hizmet-

Biraz yürüdüm, son derece soğukkanlıydım; içim
den de: "Hasan monden oluyor; Hasan Avrupalı olu
yor!" diye gülüyordum. Zaten Basanın bütün hare
ketleri ilk gündenberi beni yalnız iğrendirdi; ona 
karşı beslediğim hürmeti, verdiğim kıymeti bu ka
dar çabuk kaybetmeseydi, belki kıskanacaktım, 

amma, böyle olmadı. 

Basanın yanına yaklaştım; birdenbire beni ta diz
lerinin önünde görünce aşırdı; fırladı, kalktı; yüzü 
karmakarışık oldu; (gel, Yıldızcığım) diye kekeledi; 
ötekiler de yer vermek istediler; ben birşey belli et
miyerek seliım verdim. 

- Teşekkür ederim, anahtar Basanda kalmış. O
nu almıya geldim, dedim ve döndüm. 

Hasan anladı, benimle kapıya kadar geldi; otur
mam için yalvardı. Yüzüne baktım: 

- Ne kadar iğrençsin, dedim. Bu bar kadırıl · rile 
dostluk etmeyi kendine yakıştınyor musun' 

Hasan biraz daha kızardı; ben hızla donJum t>ır 

adımda merdivenleri indim. 

Caddede, duvar diplerinde, karlann arasın ~ö

mülmüş, paçavralar altında öksürükten ciğerlerı pa-

ralanan çocuklar vardı. Ve İstanbul "monednleşmek, 
Avrupalılaşmak, eğlenmek kaygusiyle biribirine gi
riyordu ... 

(Devamı t1ar) 
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İHRACAT: .. 

No. 51 - lKlNCl KISIM Yazan : Ziya Şakir 
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Bir Haftalık 
ihracatımız 
300,000 Lira 
Şubatın son günlerinde Almanya 

ve Italyaya yaptığımız ihracat harıç 
olmak tızere lstanbul gümrüklerin · 
den ihraç muameleleri yapılmış olan 
Türk mallarının kıymetı 195. 758 li
rayı geçmiştir. ihraç olunan malla -
nmız başlıca Fransa, Yunanistan, Ja 
ponya. Çekoslovakya. Romanya. Fin 
landıya. lsveç. Suriye ve Mısıra gön
derilmiştir. Satılan mallar lira ola · 
rak; 24.066 muhtelif balıklar. 65.248 
oğlak derisi. 22.960 muhtelif koza ve 
ipek mensucat. 15.934 yünlü çorap 
rarçaları. 11.443 tiftik. 10.388 kitre 
8.212 iç fındık. 2.630 lüle taşı. 454 
kabuklu fındık. 2.599 barsak. 1.747 
razmol. 950 nümunelik eşya. 1.86~ 

keten mensucat. 146 elektrik aleti. 
283 prinçten kahve değirmeni l.212 
cöven, 3.315 nohut. 117.5 incir. 172.5 
havyar. 1.627 tütün. 940 zırnık. 9.600 
kuzu derisi. 2.294 yün hah. 197 ı;eb
Zf' konservesi, 604.5 ağaçtan çember. 
:592 cantiyan kökü ile Japonya için 
Konvada çıkarılan ' yerli civadan 
5.745 liralık mal ihraç olunmuştur. 

'Bu ihracata Finlandiya Almanya ve 
Ttalyaya e-önderilen malların bedel
leri de ilave edilirse. bir haftalık ih
racat yekunu üç yüz bin lirayı bul
maktadır. 

fa Mec r a y r 
fstanbulda mevcut olan f1rkalar, 

lnilli kongrenin bu duygusuna iş
tirak etmişler; ve büyük bir mem
nuniyetle birleşmlye karar vermiş
lerdi. 

Hürriyet ve itilaf fırkası, bu ka
rar karşısında, fena halde sendele
mişti. Çünkü. karşısında teşekkül 
eden ekseriyet, mühim bir kuvvet
ti. Ayni zamanda memleketin dü
§Ünceli halkı da. (fırkacılık) entri
kalarından bıkıp usandıkları için, 
liürriyet ve İtilaf fırkasına taraf
tar görünmiyeceklerdi. Şu halde 
fırkanın bütün kuvveti, yalnız 
klüplerde kayıtlı olan efrada inhi
&ar edecekti. 

Bu müşkül vaziyette. ne yapa
Caklannı şaşıran (İtiliıfçılar), bir
kaç gün bocaladıktan sonra. fırka 
içinde ayrılığı külliyen bertaraf e
derek rakiplerine karşı kuvvetli 
bir cephe göstermiye .. ve hiç ol
tnazsa İstanbul ve İzmir intihabın
da bir muvaffakıyet elde etmiye 
karar vermişlerdi. 

Derhal Sadık Beye bir poz ve
l"ilmiş .. İşin başına geçirilmişti. Sa 
dık Bey, karşılarına dikilen rakpi
lcrin müttehit cephesini yarabil
~ek için yine o mahut ve kokmuş 
lddiayı ortaya atacak .. Anadoluda
ki (milli hareketler) i gözden düşür 
llliye çalışacak .. (efkan umumiye) 
3'i bu suretle bulandırarak Hürri
Yet ve İtilfıf fırkasınıo kıymet ve 
kredisini arttıracak.. böylece de; 
diğer fırkaları. Hürriyet ve İtilat 
~ a ilr birfoşti ek çn ini bti 

CtıJttı. 

F ırka bu telaşta hakSlz değil-
di. Çünkü memleketin ha

\'ası, birdenbrie değişivermişti 
Ru.rnıarla Ermeniler; intihaba işti
rak etrniyeceklerini söyledikleri 
halde şimdi, Patrikhaneler birleş
ınişler; bütün fanliyetlerile intiha 
ba iştirak etmekle beraber. münı
kün olduğu kadar fazla mebus çı
karabilmek için hararetli müzake 
relere girişmişlerdi. 

Hürriyet ve İtilaf fırkası erkanı, 
bu vaziyet karşısında ince hesaı>:
larla harekete mecburiyet hissey
leınişlerdi... Büyük harpten evvel
ki intihaplarda 244 mebus çıkıyor 
du. Şimdi anavatanın mühim kı
rıınılnn parçalanıp ayrıldığı için, 
mevcut olan nüfusa göre 160 me
bus çıkarılacağı hesap ediliyordu. 
'\T e bu hesaba nazaran Mecliste ek 
rıeriyeti ele geçirmek için, hiç ol
tnaısa 90 - 100 mebus çıkarabil
inek liızımgeliyordu. · 
Fırka erkanı. Patrikhaneler1e 

Gnlaşrna meselesini bir kere daha 
~1:1be etmişlerdi. Beyoğlunun 

Uyuk salonlarından birnide, Sa
dık Beyin riyaseti altında bir top
:rıtı. yapmışlar; patrikhanelerden 

e bırer heyet istemişlerdi. Fakat, 

l>atl"ikhaneler. bu talebe karşı ce
"ı ap vermiye lüzum bile görmemiş 
erdi. 

F'ırka. artık aczini idrake basla
~ışt~. Fırka merkezindeki hara.ret 

rnuzakereler, büsbütün sıklaş
l:rııştı. 

b· B~ sırada, (milli kongre) büyük 
~ ıçtima daha yapmıştı. Ve Hür

tıyet - İtiliıf fırkasının murahhas
larını da çağırmıştı. 
b· l\1iralay Sadık Bey, bu içtimaa 
d~z~at iştirak etmişti. Gerek ken
k ısı ve gerek yanında bulunan fır-
.a rnurahhaslan söze karışmıya
~~· _Yalnı diğer fırkaların hatip

rını dinlemişlerdi. 
fiatıplerin nutuklan ve bu nu

tuklar etrafında hasıl olan cere-
3·an s 
tim adı.~ ~ey ile arkadaşlarının 
be ıtıe~ı u.erıne kuvvetli bir dar
la lndırmışti. .. O zaman. bu zat
la r başbaşa vermişler .. kendi ara-
rında kısa bir müzakere geçir

:işler .. Artık, ekseriyeti temin e
ecck kuvveti elden kacırdıkla-

lstanbulun işgal kuvvctlerinclen tahl:yes~ sırasında Dolmabahçe 
önünde yapılan merasimde Fransız aakerleri 

nnı hissederek son bir tehdit ça- 7 - İşte. bu salahiyetle de, bu 
resine başvurmak istemişlerdi. gün memlekette esen korkunç ha 

S adık Bey, ayağa kalkmıştı. vayı hissetmekte.. birtakım fasit 
Her ihfimale karşı evvlece kuvvetlerin karıştığı intihabın ne-

hazırlanmış olan bir beyannameyi ticesini de çok tehlikeli görmekte- Sıvas Postası 
okumaya başlamıştı. dir. (Arkası var) 30 seneden fazla zamandanberi 

matbaacılık. kitapçılık ve gazeteci . 
tikle uğraşan Kamil Kitapçı. Sıvas

(Remzl) imzasiyle mektup gönderen za- ta Yukarıki isimli haftalık bir gaze
ta: 

Bu beyanname; adeta oradaki Açık muhabere : 
fırkalan protesto mahiyetinde idi. 
Hülasa olarak: 

(Senelerce İttihatçılann zulmü
ne göğüs geren .. ve bugün de İtti
hatçı !arın milli mücadele namı al 
tında. Anadoluda yaptıkları hare
ketlerle gizliden gizliye mücahede 
ye girişen Hürriyet ve İtiliıf fırka 
sına iltihak etmiyenlerle fırkamız 
hiç bir işe girişemez: böyle mahi
yeti meşkuk bir intihaba da. Hür
nyeı ve JtllAl !•rkwsı ljt.frak ede

mez.) 

Denilmekte idi. 

Sadık Bey ile arkadaşlan. bu be 
yannamcyi okuduktan sonra, içti
ma salonunu terketmişlerdi. Ve 
doğruca fırka merkezine gelerek; 
biri padişah Vahdettine. diğeri de 
sadaret mevkiine hitaben iki muh 
tıra yazarak derhal gbndermişler 
di. 

Ayni mealde olan bu muhtıralar 
da bilhassa şunlardan bahsediliyor 
du: 

1 - Amıdoludaki milli hareke
ti bir ittihatçı oyunudur. Hükü-

met gaflet gösteriyor. Bu gafletin 
cezasını, bugün Anadoludaki halk 
çekiyor. Yarın da. hükumet mer 
kezi ile Saltanat makamı çeke-

cektir. 
2 - Hürriyet ve İtilaf fırkası. 

senelerce İttihat - Terakki Cemi
yeti ile mücadele etmiş.. Bugün 
de. İttihatçıları istihliıf eden mil
licilerle ayni mücahcdede sonuna 
kadar devama karar vermiştir. 

3 - Ne çare ki: bu fedakar fır
kanın bu büyük hizmetleri tak
dir edilmemiş .. Hükumetin gafila
ne müsabahası yüzünden, mahiye-

ti meşkıik birtakım fırkalar türe
miştir. 

4 - Bu fırkalar, fttihatçılann 
gizli ellerile idare edilmektedir. 
Ve bu fırl:aların müessiı;leri de. yüz 
!erinde maske taşıyan İttihatçılar 

dan başka kimseler değillerdir. 
5 - Hürriyet ve İtilaf fırkası. 

milliciler. yani İttihatçılar tarafın 
dan birçok gizli davetler ve tek
lifler karşısında kalmakla bera-
ber, hiç bir zaman nezahatini ih
lal etmemiş .. maskeli siyaset oyun 
lanna girişmiyerek Saltanat ma
kamına karşı beslediği hürmet. u
budiyet ve sadakatini bir an bile 
haleldar edecek işlere girişmeye te 
nezzül eylememiştir. 

6 - Hürriyet ve ftntıf fırkası. 
İttihatçıların <envaı mezalimi i al 
tında ı;enelerce inledikten ve ma
ruz kaldığı hadsiz hesapsız recayie 
göğüs gererek bir hayli kurban ver 
dikten sonra artık siyaset sahası_n 
da kudretini göstermek suretile 
isbatı rüşt etmiş.. Bütün hayatını, 
memleketin siyasiyatı tıllyesine 

b.asreylemi.stir. 

Zatıfılller!le en kısa bir znmanda görilş- t~ çıkarmağa başlamıştır. 
mek istiyorum. İkametgtıhım. CemberUtaş Bu yeni gazete, yine Sıvasta 4 nüs 
karşısında (Turanı npartımanıdır. Her sa- hR çıkarılmış olan "Kepenek" gaze
bah, lkiy~ kadar bulunurum. Eğer tesri- tesinin yerini almaktadır. Muvaffa. 
finiz mümkün değilse, arzu buyurulan ye- k d·ı . 
re gelebilirim. Z. Ş. ı ıyet ı erız. 

Çocuklara 
Y'lkın vakitlere gelinceye ka<''ll' 

hrı da karışık bir mesele Sl\yılırdı. 
l{imisi çocuklar için et yemek!P-
rilli hiç miinasip bulma7.. aman cn
·ı~ların teıniz. biihrcklerini etin 
•oksinlerile yormayınız, diye onla
·~ sade yumurta ve mercimek ~e
d .Tmeyi tnvsiye ederdi. Buna knı·
~dık çocuklara et yedirenler dr 
.,ı;ırdı oma, onlar da ancak dört. beş 
?aşındnn sonra ç-ocuklnr için et ye
n .. ·klcrine izin verirler ve 7.ateu, 
etin c;ekl iüzcrinde ittifak edemez
krdi. Bnzısı kiilhastıyı. bazısı da 
hno:Janmış tavuk etini tercih eder
dJ. 

8avahn kimyası daha iyi tetkik 
edildiğindenberi çocukların et me
s.ılcsi de daha iyi aydınlanıyor. Şim 
di biliniyor ki insana şu kadar yağ, 
şu kadar şeker u kadar da albü
t:ıin gıdası lazım nlduj!umı söyle· 
m~k yetişmivor. Albüminli t?ufala
nıı ~eklini de tayin etmek lazım. 
Mercimek yem<'i!inde de afhiimin 
rarsa da onun şekli etteki albümi
.ıin şekli gihi değil. 
Çocuğun hiiyiimcsi - rocuk n1mı· 

yaı:nlnnn da vücut hinasını muhafa 
ı..ı etmek i('in - alhilmin seklinin e
tıemmiveti var. Verfi/?imh alhiimin 
li ~ıdalnrın hir kısmı vac;amıya lii
zumlu olan kalorileri hasıl etmek 
iç-in ''anar. hir kısmı da cnrııklann 

vücudünii hii;\·iitmek. büviiklerinkini 
muhafaza <'tmek kin. hina taşı gibi, 
i ıtörür. Yanacak alhiiminleri seb 
zeden, yahut etten almanın belki 
farkı yoktur. Fakat viicut binasına 
tas olncnk alhiiminlerin hepsini 
seh7.<•lerde hulmak milmkün del:'il. 
Zihinlerde yerlcstirm<'k irin birkaç 
defa rlaha "IÖyJcdi~im gihi hu tUr
lii alhiiminlrri bizim \•İicudiimilz 
kt>ndi kenıfine vnpnmıvnr nnlan 
anrnk t>tle hııht;\'Or Onun için \'Ü• 

cutları hiiYiİ'.\'en çncukların da et 
yemeklerine ihtiyac;:ları oluyor. 

l\leseln lizin denilen bir albümin 
insan gibi memeli hayvanların bü 
yümesi için lüzumludur. Bunu ço
cu!a - mükemmel bir snda saydı!ı-

mi? 
mız - buğday ekmeği temin ede
mez .• Vakıa snde ekmekle beslenen 
çocuk ta biiyür, büyür ama, et ye
meklerinde o türlü albümini bulan 
çocuk gibi biiyiimcz, onun gibi gü 
zel vücutlü, dinç olamaz. 

Sonra zeka meselesi. Çocuğun ve 
büyiiklerin, boynundaki tiroid 
guddesinin zeka ilç çok münasebe
ti \'ardır. Zeki adamların tiroit gud 
deleri iyi işler, yahut aksine tabir· 
le, o g11ddc]eri iyi işliyen adamla· 
rın zekası daha parlak olur. Bu gud 
deyi tenbih eden, iyi işleten albü
minler de otlarda. sebzelerde bu
lunmaz. Çocuğunuzun güzel büyil 
mesini, hem de zeki olmasını ister 
seniz •.. Vakıa ynlnız sebzeyle bes
lenen ç-ocu1c ta yusyuvarlak. kırmı 
zı yanakli. yağlı olur, fakat biraz. 
da hımbıl olursa onu ayıplamama
lıdır •.• 

Çocuğun ne vakit et yemiye baş 
lıyabileccğini en iyi belli edecek 
şey dişlcridir. Dişleri yirmi tane 
olunca külbastının kanlıca tarafın 
dan ince ince doğranarak o küc;ük 
parçalar biraz da ekmek içiyle ka 
nştırıhr, üzerine de killbastının 

kanJıca 'IUyundan katılır. Çocuk 
bunu pek güzel çiğner ve hazme· 
der. Hem de yüzüne daha iyi renk 
gelir. 

Demek oluyor ki, çocuk Uç yaşı
na gelince günde bir defa. iyisi öğ
le yemeğinde. ona biraz et yediri -
lir. isterseniz tavuk etinin beyazi
le başlarsınız, fakat biraz sonra kül 
bastı, kız.armış et te verirsiniz. A
rada sırada et yerine beyin. balık 
ta verilebilir. Fakat balığın beya
zı. yaksu:ı nlmak şarttır. u .. kumru 
gihi \'ağlı hahklar cncuk h·ice bü
yiidiikt<-n !lonra \'t>dirilchilir. Va~· 
lı hnlıkları. \'llClı t>tleri hn7:mt>tmck 
daha güç olduğunu, zaten, bilirsi
niz. 

İzmirde B. İhsan - Gözler mi
yop olunca. gözlük taktıktan sonra. 
herkesten başka türlü, ne yemek l! 
zım olduğunu, doğrusu, ben de bil
miyorum. 
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t GUNLUK i z ~ u İ • eytınyagı 
f PJY ASA Fabrikaları için 
lj ge~~:e;:!~:'~:U p:;;;ımı: Yeni Bir Karar 

rustan. Anadolu malı oğlak üftl'lde-

ri 131 - 140 kurustnn. mal tiftikler Ankara. 2 (A A.) - lktısat Veka· 
122,5 - 125' kuruştan ve Anndolu 

1 

yapakları 51 _ 55 kuruştan satıl- Jetinden tehliğ olunmu~tur: 
935 ve 936 ~·ıl1arında zeytin mah-U'. * sulünün az.lığından dolayı z.eytin-

Piyasamıza getirilmekte olan eski yağı fabrikalarından bir kısmının 
ve taze peynirlerin satıslan devam noksan çalıştığı ve bir kı mının da i etmektedir. Son bir parti bevaz pey- : hiç çalışmııdığı ıınln ılını ve bu 

; nlr 39.14 - 40 kuruş arasında satıl- : fabrikaların mahsul azlığı dolayısi-
ı mıştır. Yağlı kaşcr1C'r 53 - 55 kurcş 1 

ve yağsızlar 45 _ 48 kuruş arasında • le ~·ukarıda ~·azılı yıllarda çalı ma-
vcrilmektcclir. t malıırı mücbir bir sebep olarak ka * •

1
• bul edilmiş olduğundan zeytinyağı 

NebaU yağlardan, hnşnaş, pamuk • fabrikalarının muafiyet ruhsatna -
yağlarının satışlan genişlemiştir. Ay mcleri sınıflarının bu yiiz.den ten -
çiçeği yağlnn 45 - 46. paıtıukyağı zil ve yahut ruhsatnamelerinin ip-
33 - 34, haşhaş yağı 40 - 42. susam tal edilmemesi takarrür etmiştir. 
yağı 46.5 - 47, Bezir yağı pfsmls ki-
losu 44 - !12 kuruş arasında satıl-

·' maktadır. tc PİYASALAR: 
t Yumurta piyasasında fiyatlarda Mersı· nd e 
• dOşilklük devam etmektedir. Yu-
: murtn ihracatı tam sıcaklığını mu- : 1 

• 

: haraza etmemektedir. 1440 tanelik ı Portal< al 
• bir sandık yumurta 19 - 19,50 lira : · ahsulü 
i arasında satılmıştır. ı B l ı · 
····················----- ere <.et ı 
BORSALARDA : 

Türktorcu 19,20 

Liradan Satddı 
Dün Pariste Unitürk evvelki güne 

nazaran dört frank noksan, yani 354 
frank olnrak gelmiştir. Borsamızda 

ise değişiklik olmamış 19.20 liradan 
muamele olmuştur Merkez Bankası 
hisseleri 100. Sıvas - Erzurum 95.50. 
Ergani tahvilleri 99 liradır. Anado
lu tahvillerinde fiyat değişmemiştir. 
Aslan Çimentosu biraz düşmüş ve 
12.85 lirada kapanmıştır. Bir ster -
lin 627 - 630 kuruştur Londra bor
:::asında bir sterlin 154.12.5 franktır 
Evvelki güne nazaran Frank yeni -
den elli santim kadar düsmüştür. 

Bir stertin karŞtlığı 5.0167 dolar ola· 

Günün Zah're Fiyatlan 
Şehrimiz piyasasına yirmı bir va

l?On buğday. on iki vagon arpa. bir 
vagon bule'Ur. üç vagon mısır geti -
rilmiştir. Evvelki gün getirilen mal
larla beraber dün fazlaca bujtday 
satılmıştır. Yumuşaklar 5.30 - 5.32. 

~ertler 5.15 kuruştur. Anadolu arpa

ları 4.05. beyaz mısır 4.35. san mı
sır 4.38 kuruşa verilmiştir. Piyasa 
kendini muhafaza etmiş ve fiyatlar

da ehemmiyetli bir değişme olma -

mıştır. 

B o R SA 
2- 3 - 938 

PARALAR 
Alış Satı~ 

Frank 78.- 83.-

Dolar 123.- 126.-
Liret 95,25 95,25 

~elc;ib Fr, so- 84.-
Orahmı ıs.- 22.-
lsvıc;rc Fr, 575,- 582.-
l..cva 20.- 23.-
Floran 65.- 70.-
Kron Çek 78.- 82.-
Silın Avusturn 21.- 23.-
Marlı: 22.- 25.-
Zloti 20.- 22.-

l'engo 21.- 25.-
l..ey 12.- 14.-
Dınar 48.- 52.-
Kron hvcc 30.- 32.-

Sterlin 627,- 632.-

ÇEKLER 
Açıl~ Kııoanı~ 

arls 24.4825 24.465 

New - yorl 0.796665 0.7950 
MilAno 15.1410 15.13 
Brüksel 4.6935 4.6914 
Atlna 86.78 86 7460 
Cenevre 3.4325 3.4313 
Sotya 63.5175 63.4920 
Amsterd. 1.4240 1.42~3 
P.rııg 22 11867 221177!\ 
Viyana 4.2080 4 20fl~ 
\fRdrld 12 3R58 12 3010 
'1erlln l .9fl94 1.911~11 

Varşova 4 1970 .. 19!\0 

'1ııd:ı ncste 3 'IR88 3 9R';'., 

qokrcş JOR 0738 JOR 0317 
qehırat 34 2993 34 2R!\7 
Vokohııma 2.7280 2 72RP 
C\tokholm 3.0835 3.0825 
Londra 629.75 630-
Moskova 23.665 23.675 

Mersin ticaret odasının hazırladı
ğı bır ıstatısuğe göre, 1937 senesının 
ilk on aylık dış ticaret yekünu 
12.392.658 lira tutmaktadır. Bu mud 
det zarfındaki ihracat yekünu 
7.819.134 ve ithalat yekunu da 
4.573.524 lira olduğuna gore lehimi
ze 3.245.610 lira bır fazlalık kayde
dilmiştir. 

1936/37 senelerinin mukayesesin
de ithalatın geçen seneye nazaran 
227.820 lira eksıldiği ve ihracatın da 
450.613 lira fazlalaştığı gorülmek -
tedir. 

Mersinin bu seneki ihracatt. gerek 
miktar. gerek kıymet bakımından 

diğer senelere nısbeten yukselmiş -
tir. 1935 - 36 senelerinin ihracatı 

P -10 milyon lira. bu senenin on ay 
lık ihracat yekunu ise 8 milyon lira
yı geçmiştir. iki ay zarfında yapıla
c:ık ihr.ac-.at Vt"kunu buna ilave ediliı.. 
ce miktarın diğer seneler yekununu 
tf'Cavüz edeceğine şüphe edilmemek 
tedir. 

Yeni yııın porıaRcu mansuıu 
Naruncıyye agaçlarının yetışmesl 

için iklimin bütün hususiyetlerıni ha 
iz olan Mersin ve havalisı bu vadide 
a?.ami bir surette tcrakkı ve inkişaf 
etmektedir. 

Mersinde narünciyye bahçeleri 700 
hektar araziyi işgal etmektedir. Bu 
sahadaki ağaç ve fidan miktarla.,.. 
şöyledir: 

Portakal 
Limon 
Mandarin 
Yekün 

126 600 
9.000 

18 400 
154.000 

Mersınde, Yafa, 1'raylos. Yerli. 
Şeker, Kan ve Dılimh olmak üzere 
altı cins portakal yetişmektedir. 

Bunların hepsinin fevkınde Yafa 
cınsidir. Bu cins bundan otuz sene 
evvel Mersine getirilmiştir. 

1930 - 36 seneleri zarfında istih -
sal olunan muhtelif cins portakalla
rın miktarı aşağıdadır: 

1930 da 6.000.000 
1931 " 5 850 000 
1932 ... 7.360.000 
1933 tt 12 960.000 
1934 .. 10.000.000 
1935 .. . 
1936 .. 

10.000.000 
10.160.000 

Mersin portakal rekoltesi henüz 
tnkişaf devrınde bulunduğu ıçin ha
riç memleketlere sevkcdilernemek -
tedir. Yetışen mahsul sırf memleket 
iahilinde istihlak edilmektedir. 

Finikcde portakalcılık 
Fenike, l TAN) - Turkıyerun en 

nefis portakalları yetiştiren Fenike
de bu yıl Vaşington cinsi portakal 
ıetiştirilmesi için geniş mıkyasta tec 
'"\ibelere başlanmıştır. Çok iri olan 
)U cinse Fenike toprağı yetiştirdiği 

yerli ve Yafaların lezzetini verebi -
lirse dünya piyasalarında nam ala -
C'aktır. 

Sevkiyatnı güclüiiü yüzünı'IPn Ts-
nnhul ve lzmir piyasalarına F'enike 

-.ortakah nı>fasetlni kısmrn kavbet
ıniş. yi.ızde 30 -40 curumıış olarak 
rcindı>r•lebıliyor De>nıı yolları eks -
uresi Mersin donüştinde ve yalnız 
oortakal mevsimınde Fenikeye uğ -
ramış olsa. buradaki bahçecileri ız. 

tıraptan kurtarmış. portakallanmı -
zı da memleket ptyasalnrına nefaseti 
bozulmadan götürmüs olacakt1r 
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Harp veya Sulh! 

vrupa 
undan Sonra 
e Olaca ? .. 

(YAZAN: LLOYD GEORGE) 

Büyük Hnrbin sonundanberi 
ortaya çıkan hiç bir me

sele, lngilterenin dış siyasasında 

görülen son tahavvül derecesinde 
fikir ayrılığına sebebiyet verme
miştir. Bir taraf, diktatörlere kar
şı gösterilen teslimiyeti hiddet ve 
infial ile karşılamaktadır. Buna 
mukabil diğer taraf, yeni siyase
ti kabul ediyorsa da yeni tecrü
benin geçen beş yıllık hatalardan 
kurtulup kurtulamıyacağını kesti
remiyor. 

Kimsenin şüphe etmediği bir 
nokta, diktatörlerin meydan oku
masına karşı verilen Ingiliz ceva
bının, umumi seçim yenileninceye 
kadar Ingilterenin ve belki de 
Fransanın siyasetine hakim ola
cağıdır. 

Ingiltere, dış siyasa meselele
rinden çıkan davalar üzerinde se
çim dövüşü yapmağa alışkındır. 

Disraeli canlı bir dış siyasanın ta
kibini istediği zaman 1874 te u
mumi seçimi kazanmıştı. Glads
ton 1880 tarihli umumi seçimde 
Balkanlardaki hıristiyanlarm da
vasını ileri sürmüştü. Son sene
lerin hadiseleri, lngilizlerin hari9-
le altıkalarını yeniden canlandır
mış bulunuyor. 

Eden, kabinenin en çok ~ 
vilen şahsiyeti idi. Onun, 

diktatörlere karşı gelmek için al
dığı vaziyet, eskiden kendisine 
karşı lakayt veya mütereddit va
ziyette bulunan milyonlara heye
can vermiştir. 

Chamberlain siyaseti hakkında 
ne denirse densin, bu siyaseti ile
ri sürmek için tutulan hattı hare
ket kaba idi ve fena idare edil
miştir. Bir aralık Lord HaUfax, 
av sergisini ziyaret etmek baha
nesile Almanyaya gitmiş ve Herr 
Hitler'in oturduğu Berchteskaden
de kendisine dostane bir çay ziya
teti verilmişti. 

Mülakatta, hiç bir iş ba~lma
mış, müstemlekeler meselesi görü
şülmemiş, Almanyanın Avustur
ya ve ÇCkoslovakyaya kerşı vazi
yetine temas edilmemiş, Alman
yanın Ispanya işlerine müdahalesi 
hakkında bir şey söylenmemişti. 

Halbuki yapılacak iş, bu mesele
leri kurcalrunaktı. Almanlar, bu 
manasız ve maksatsız ziyaretten 
yalnız hayal inkisanna uğrama
mış, üstelik ürkmüşlerdi. Z-iyare
tin Hitler üzerindeki tesiri, son 
nutkunda Ingiltereden bahseder
ken ku11nndığı hasmanc işaretler
den anlaşılıyor. 

Eden bahsine gelince; hiçbir 
mesele, onun harici-

yeden atılması derecesinde 
fena ve tedbirsiz ida -
re olunmamıştır. Ortada, her şey
den evvel, kabine rei!i ile ~fosso
lini arasında, Eden'in, batta anla
şılan Romadaki Ingiltere sefirinin 
dahi haberi olmadan yapılan mu
rabere var. Sonra Kont Grandi'ye 
Italya hüklimeti tarafından gönde
rilen, fakat Mister Eden'in istifa
sına kadar teslim olunmıyan me
saj var. lngiltere - ltalya müza
keresine esas teşkil edecek vesi
kaların neşrolunmamasına hay
ret etmiyorum. Şüphe ile karşı
lanması lazım gelen her iş müp
hem ve karanlık kalır. Nitekim de 
öyle oldu. Hiç kimse neyin bahis 
mevzuu olduğunu bilmiyor. Kati
yetle bilinen bir şey varsa, hüku
metin Habeşistana karşı taahhüt
lerine ihanet edeceğidir. 

Mister Chamberlain Italya 
ile müzakere yapmak için 

geri dönülmez bir taahhüde giriş
miş bulunuyor. Artık her şey bu 
t<' bbüsün muvaff aklyet veya a
demi muvaffakıyctine, sonra ya
pılacak anlaşmanın şartlarına bağ
lıdır. 

Fransanın bu müzakerelerde bir 
taraf teşkil etmiyeceği, hiç olmaz. 
aa ihzari müzakerelere bile u.r. 

iki muanz 
C hamberlain, Eden 

mıyacağı vuzuh ile görünüyor. 
Çünkü Fransaya hadiselerden ha
ber verilmiş, fakat kendisile mü
şavere edilmemiştir. Bu yüzden 
son hadise Fransada ancak mem
nuniyetsizlikle karşılanmıştır. 

Alınanyaya gelince; sarih olan 
bir nokta Mussolini'nin, bu kuv
vetli müttefikini ihtiva etmiyen 
hiç bir pakta razı olmıyacağıdır. 

Ohalde Alınanyanın müstemle
keleri bahsi de konuşulacak mı? 

A vustueya ile Çekoslovakyadaki 
Alman ekalliyeti hakkında bir şey 
söylenecek mi? 
Şüphe yok ki ispanyadaki vazi

yet bahis mevzuu olacaktır. Fakat 
bu bahis te Almanyasız konuşula
maz. 

I ngfltere, Akdenizde ve Şap
denizinde harp takdirinde 

muvasala bakımından kati teminat 
vermiyen hiç bir paktı istemez. 
Böyle bir tesviyede Ingiltere ile 
ltalya gibi, Almanya ile Fransa
nm da hissedar olmaları 18.zım
dır. 

Rusyaya gelince; Akdeniz, onun 
dünya ile temasını temin eden en 
bellibaşlı mahreçtir. 

Fakat bütün bu meseleler bir 
sürü güçlüklerle yüklüdür. Ispan
yadan başlıyalım: Mussolini ile 
Hitler, muvafakat etmiyecekleri 

1 bir rejimin oraya yerleşmesine 

müsaade etmiyeceklerini söylemiş 
bulunuyorlar. ispanyadaki Cüm
huriyetçilerin bolşcvik olduklarını 
söylemek hezeyandan başka bir 
şey değildir. ispanya her şeyden 
evvel bir ziraat memleketidir. 
Çiftçiler her şeyden evvel ektikle
ri arazinin sahibi olmak isterler, 
Azana, Negrin, Del Vayo gibi ls
panyol devlet ricali, 1908 - 1916 
da lngilterenin başında bulunan 
Askvit'ten, bugün Fransanın ba
şında bulunan Chautemps kabine
sinden daha sol değildirler. 

D iktatörleri ala.kadar eden 
asıl mesele, ispanya hü

kumetinin antikomünist olması de
ğildir, çünkü lngiltere ile Fransa 
da antikomünisttir, mesele, orada 
faşist ve müttefik bir hükUmetin 
bulunması ve bu suretle Avrupada 
demokrasiye karşı taarruzi ve te
daf ~i bir cephe teşkil etmesidir. 

Ispnnya, Akdenizin anahtarıdır. 
Ve Akdeniz dünyanın en hayati 
kıymeti haiz stratejik yoludur. is
panya Ccbelüttarık boğazının iki 
tarafına da hakimdir. Bu yüzden 
ispanya ile müttefikleri Akdeni
zin bu methalini gayet fesirli bir 
şekilde seddedebilirler. Sonra Ba
lear adalan, Fransa ile şimali Af
rika arasındaki muvasalayı kesme. 
le hizmet eder. 

TAN 

Konsey 
Toplantısından 
Sonra 

(BG.§ı 1 incide) 
muahedesini büyük bir sevinçle kar
şıladığını kaydediyorlar. 

Katimerfui gazetesi, Türkiye Baş
vekili B. Celal Bnyann Yunanistana 
yapacağı ziyareti hararetle karşılı -
yor ve Yunan milletinin, iki dost 
memleket A:rltantı için selefi kadar 
hararetle çalışmış olan B. CeH'ıl Baya 
n kabul etmekle bahtiyar olacağını 
bildirerek diyor ki: 
. Başvekil B. Celal Bayar. Atinanın 
eski dostu doktor Tevfik Rüştü Aras
la Yunanistana geldiği vakit, bütün 
Yunanlılann Türk - Yunan dostluğu
na nekadar bağlı olduklarım görecek 
tir. 

Dr. Stoyadinoviç Belgra.d'Ja 
Belgrad, 2 ( A.A.) - Başvekil ve Ha 

riciye Nazırı B. Stoyadinoviç saat 
21,45 te Belgrada dônmüştür. 

Başvekil garda bütün hükumet a
zası, Balkan Antantı devletlerinin ve 
Bulgaristanın mümessilleri, Hariciye 
erkanı, Yugoslav radiltal birliği mü
messilleri ve bilhassa parti gençlik 
tcşkiltıtına mensup muazzam bir he 
yet ve diğer birçok şahsiyetler tara
fından karşılanmıştır. Garın önünde 
toplanmış olan halk B. Stoyadinoviçi 
h.araretle alkışlamıştır. 

Kültür yakınlığımız 
Atinn, 2 (A.A.) - Atina Ajansı bil 

diriyor: 
Gazeteler, Atina üniversitesinde 

bir Türk edebiyatı kürsüsü ve İstan
bul üniversitesinde bir grek edebiya
tı kürsüsü ihdasını alkışlamakta ve 
bu keyfiyetin iki memleket arasında 
gittikçe sıkılaşacak olan kültürel bağ 
lara çok ynrdım edeceğini tebarüz et-l ~ktedir. 

Kağıt üzerinde verilecek temi
nat, hiç bir kıymet üade etmez. 
Bahusus bu teminat, geçen sene 
zarfında Ispanyaya dair verdikle
ri her sözü tutmıyanlar tarafından 
verilirse, tama:mile manasız kn.lır. 

ispanyanın kendi hükumeti
ni seçmesi, ve bunun kendi

sine hariçten ,YYklenmemesi bir za
rurettir. Akdeniz.in liürriyeti için 
en zaruri teminat, ispanyanın is
tiklfılidir. 

Şayet Ispanyada umumi bir se
çim yapılması imkansızsa ve Is
panyollar davalarını dövüşerek 
halle karar vermişlerse onları ken
di başlarına bırakmaktan başka 

çare yoktur. 
Yoksa muvaffakıyetini yabancı

lara borç~u olan bir hükumet, bu 
yabancılara güvenmeğe devam e
der ve onların yardımı olmaksızın 
yaşıyamaz. 

Chamberlain siyasetinin muvjlf
fak olmıyacağı bu sayede anlaşıla
caktır. 

Yoksa diktatörler Akdenizi fa
şistlik namına ele geçirmek için, 
anlaşmadan sonra da ispanyada 
harp faaliyetine devam edecekler 
mi? 

Y ine güçlüklerle yüklü daha 
başka meseleler de vardır. 

lngiltere, faşistlere, hükumetin 
garantisi altında para ~raz ede -
cek, yahut ihracat kredileri şek
linde kolaylıklar gösterecek mi? 

Duçe, beynelmilel hukuka kar
şı gelen haris bir harici siyasetle 
memleketini iflas ve açlık uçuru
munun kenarına getirmiştir ve 
şimdi de elaçarak bu vaziyetten 
kurtulmanın çaresini bulmayı dü
şünüyor. 

Habeşistana gelince; onun ilha
kını tanımak Ingiltere için şeref
slzlikdir. O halde Alman müstem
lekeleri meselesi ne olacak? Müs.
temlekeler iade mi edilecek? 

Şarki Alman Afrikası, şayet 
tekrar Almanyaya iade edilirse 
cenubi Afrikanın muhalefeti ile 
karşılaşır. O zaman Kenya, siyah
lardan müteşekkil iki büyük ordu
lu iki faşist devlet arasında kala
caktır. Sonra müstemlekeler iade 
edilecekse manda sistemi ipka e
dilecek mi? 

.Akla gelecek suallerin bir kıs
mı bunlardır. 

F::ılmt en mühim mesele, demok
rasilerin, diktatörlerin tehdidi kar
şısında baş eğip eğmiyecekleridir. 

Bunlar kendi yurtlarında hürriye
ti ezdikten sonra hürriyetin hüku
met idaresinde bir zaaf olduğunu 
göstererek başka memleketleri de 
ayni yoa sürüklemek istivorlar_ 

Görüşmeler 
Devam Ederken 

1 (Başı 1 incide) 
Mister Eden'in Amerika Elçiliğine 
tayin olunacağını yazmşışsa da diplo 
matik mehafil bu haberin esassız ol
duğunu bildiriyorlar. 

Hnbeşistnn İmparatoru Haile Se
Hisiye bugün Hariciye Nezaretine 
gelerek Lord Halüax ile görüşmüş
tür. 
Y . h • .. . 
ıne arıcı ııyaaet : 

Me·cliste Toplantı 
Başladı 

(Ba~ 1 incide) 
lim. 248,300,000 lira üzerinden hazır
lanmış olan yeni bütçemizin muhtelif 
devlet dairelerine taksim tarzı şöyle-
dir: ' 

Büyük Millet Meclisi: 4.002.064, 
Cümhurreisliği: 404.960, Divanı mu
hasebat: 602.031, Başvekiıletl.294.992 
Devlet şurası: 250.911, İstatistik u
mum müdürlüğü: 238.124, Devlet me
teoroloji umum müdürlüğü : 617.085, 

Avam Kamnrnsında bugün de ha- Diyanet işleri reisliği: 608.241, Mali-
rici siyaset üzerinde konuşmalar vu- ye Vekaleti: 20.850.565, Düyunu u
kubulmuştur. İşçi mebuslardan Ba- mumiye: 51.659.481, Tapu ve kadas
ker, Milletler Cemiyeti Assamblesi- tro umum müdürlüğü: 1.371.222, güm 
nin 1932 Martında kabul ettiği ka- rük ve inhisarlar vekaleti: 5.644.160, 
ran anla~arak ~u karara göre a~a· Dahiliye Vckiılfti: 5.031.198, Matbu
devletlerın cemıyet paktına ve Parıs at umum müdürlüğü: 186.009, Emni
misakına muhalif vaziyetleri kabul yet umum müdürlüğü: 916.967, Jan
etmiycceklerini anlatmış ve Başveki darma l.J. kumandanlığı: 10.469.030, 
lin noktai nazarını bu karara celbet- Hariciye Vekaleti 3.355.955, Sıhhat 
miştir. Chamberlain, İngilterenin bu. Vekaleti: 7.897.737, Adliye Vekfileti: 
karara bağlı olduğunu ve Mister E- 9.546.063, Maarif Vekaleti: 14.540.371 
den'in de 1936 İlkkfınununda buna Nafıa Vekaleti: 7.667.607, İktısat Ve
dair beyanatta bulunduğunu,, İngil- kaleti: 5.466.316, Ziraat Vekaleti: 
terenin bu beyanattan ayrılmadığını 7.153.962, Milli Müdafaa Vekaleti: 
söylemiştir. (kara, deniz, hava mµsteşarlıkları ve 

Chamberlain bir suale cevaben askeri fabrikalar) 82,232,004. 
Hitlerin nutkunda 'mevzuu bahsetti
ği müstemleke talepleri hakkında Yeni kanun layihalan 

Alman hükumetinin İngiltereye hiç- • Millet Meclisine verilen yeni ka
bir tebliğde bulunmadığını ve lngilte nun liıyihalanna gelince; bu devrede 
renin Berlinden izahat istemediğini 

söylemiştir. 

Chamberlain daha sonra İtalya ile 
yapılacak müzakereler hakkında Mı
sıra daima mallımat verileceğini söy 
lemiş ve bu müzakerelerin mevzula
rını saymıya lüzum olmadığını, çün
kü bunların anlaşamamazlığa ait her 
mevzuu kucaklıyacağını söylemiştir. 

Çekler ve Almanya: 

Çekoslovakya Almanya tarafından 
bir taarruza uğradığı ve Fransa Çe
koslovakyaya yardım ettiği takdirde 
İngilterenin ne yapacağına dair soru 
lan suale de cevap veren Chamber
lain bu meselenin 25 Haziran 1937 
de Eden tarafından irat olunan nutuk 
ta anlatıldığı ve kendisinin buna ila
ve edecek bir sözü bulunmadığını 

söylemiştir. 

Rus propagandasına dair sorulan 
bir suale cevaben Hnric' e Müstc a
n Sovyet Birliğinin 1929 da verdiği 
taahhüdü tutmadığını anlatmıştır. 

ltalyan:n müdafaa bütçesi: 

Dün Romada İtalyanın harbiye 
bütçesi dolayısiyle Akdenizdeki si
yaset hakkında bir muhtıra neşrolun 
muş ve İtalyanın L'ibyaya kolonyal 
Fırkalar gönderdiği, bunl,arın het 
tehlikeye karşı geldikten başka Ha
beş ile muvasalayı temin ettikleri, 
bundan başka İtalyaya Ege denizin
deki adalarını da Akdenizdeki ehem 
miyctlerile mütenasip bir tarzda tah
kim ettiği söylenmektedir. 

Ingiltere hükumeti milli müdaf~a 
programı hakkında bu akşam neş

redilen Beyaz Kitapta mezki'ır prog
ramın tatbikinde umumiyetle terak
kiler elde edilmiş olduğu kaydedil -
dikten sonra bazı müşkülata tesadüf 
edildiği ve fakat bunların da izale o
lunduğu bildirilmektedir. 

Milli müdafaanın her üç nezareti 
için tahmin edilen masraflar 1937 -
1938 senesinde 278.250.000 ve 1938 -
1939 senesinde 343.250.000 sterlin o
lacaktır. Eld~ mevcut plana göre, 
1934 - 1939 masrafları 1938 - 1939 
masraflarından daha fazla olacaktır. 
Şunu da gözden kaçırmamak Iazım
dır ki derpiş olunan masraflar, In
gilterenin umumi gerginliği izale i
çin sarf ettiği gayretlerin muvaffakı
yetine bağlıdır. Bugünkü entemas -
yonal şartlar içinde milli müdafaa -
nın masraflarının 1937 - 1941 sene -
lerinde bir milyar 500 milyon sterlin 
den yukarı olması beklenmelidir. 

Donanmaya gelince : 

Donanmadaki tezayüt şu rakam • 
lan ifade edebilir: 

1935 kfınunusanisinde tezgahta 
139,345 tonilato bulunurken bu ra
kam 1936 da 281.925; 1937 de 
375.740 ve 1938 de 547.014 tonilato
ya çıkmıştır. 

Nisanda başlıyacak olan önümüz
deki mali sene içinde 130 bin toni
lfıto tutan 60 muhtelif harp gemisi 
hizmete girecektir. 1938 de tezgaha 
yeniden konacaklar ıki diretnot, bir 
tayyere gemisi, 4 büyük ve üç küçük 
kruvazör ve bir çok ta diğer küçük 
harp gemilerini ihtiva eylemekte 
dir. 

Beyaz kitaba göre: 

Bevaz Kitapta milli müdafaa pla-

müzakere edilmek üzere geçen devre 
]erde verilenlerden başka şimdiden 

de yine bu devrede müzakere edil -

mek temennisile bazı kanun layiha

ları Büyük Meclise arzedilmiştir ve
ya arzedilmek üzeredir. 

Bu arada hükumet yen,i orman ka
nununun bazı maddeferini değiştiren 
bir kanun layihası hazırlamış bulu
nuyor. Bu lfıyihanın hazırlanmasına 
sebep, yeni orman kanununun tatbi
katında bazı güçlüklere sebep olmuş 
bulunmasıdır. Ziraat Vekaleti tara. -
fından hazırlanması bitirilen bu yeni 
lfıyihaya göre, devlet işletmesi görül
miyen yerlerde, kerestelik veya mah 
rukat için köylülere ağaç verilecek
tir. 

Dundan başka, zati ihtiyaçlara mah 

sus olmak üzere köylülerin istifade 
edecekleri enkazdan maada orman
larn znrar v rmi ee<>k ekilde ah ve 

çırpılan toplıyarak çıkarmalarına da 
izin verilecektir. 

Geçimleri, ötedenberi kendi vasıta
larile iç pazara getirip sattıkları keres 

te, odun ve kömüre bağlı köylülerin 
satın alabilecekleri miktarda ağaç sa
tışa çıkarılabilecek ve yakın şehirler 
de satacakları odun ve kömür için de 
tam tarife bedeli alınarak izin verile
bilecektir. 

Göçebeler için ... 
İskfın edilen göçebelerin askerlik 

muafiyeti hakkındaki kanuna ek ola-

rak hazırlanan knnun layihası da bu
gün meclise verilmiştir. 

Projeye göre, memleketimizde bu
lunan göçebeler ve aşiret fertlerin -
den hükumetçe iskan edilenler yerleş 
tikleri yerlere vardıkları tarihten iti
baren ihtiyata geçirileceklerdir. Da -
ha küçük yaşta olanlar da muvazzaf 
hizmete tabi tutulacaklardır. Asker -
lik çagında olup ta ihtiyata alınmıya
cak olanların muvazzaf hizmetleri bu 
tarihten itibaren iki yıl geciktirilebi
lecek ve hizmetleri en yakın piyade 
kıtalnnndn yaptİnlmak üzere altı a
ya indirilecektir. 

Dünkü ilk müzakereler 
Millet Meclisinin 1938 ya'z devresi

nin başhıngıcı olan dünkü ilk toplan 
ttsındaki müzakerelere gelince; dün 
Meclis, reis vekillerinden B. Fikret 
Sılayın reisliğinde toplandı. İlk ola
rak vefat eden mebuslarımızdan dok
' tor Galip Hakkı, Sabri Toprak ve Ra
sim Aktarın ruhları üç dakika sükut 
edilmek suretile taziz edildi, bu ara
da Brüksel elçiliğimize tayin olunan 
Cemal Hüsnünün Bolu mebusluğun
dan istifasına ıttıla kesbedildi ve bun
dan sonra da ruznameye geçildi. 

Dünkü ilk gün i(_\in ruznamede en 
ehemmiyetli madde olarak memu -
rin kanununun 84 ve 85 inci madde
lerinin değiştirilmesi hakkındaki la
yihanın ilk müzakeresi vardı ve bu 
husustaki müzakere de yapılarak 
Meclisin cuma günü toplanmasına 
karar verildi. 

nının tatbikinde elde edilen terakki
ler gözden geçirilerek 1940 senesin
de bahriye mensuplarının yüzde yir 
mi beş artmış olacağı, pilotluk kurs 
ların:ı 4,500 kişinin kabul olunduğu 
ve bundan başka 1.000 de ihtiyat pi
lot kaydedildiiö tasrih ohınmaktadır. 
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* SOLDAN SAl;A: 
1 - Müshil olan bir nevi nebat. 
2 - Ne Cennet, ne Cehennem. 
3 - İşaret. 
4 - Akdenlzde bir Fransız şehri - Pa-

panın yansı - Kraliçe. 
5 - Bir nevi oyun - Ehli hayvan. 
6 - Vaat - Bir nevi ynğ. 
7 - Cemi edatı - Kurum - K~ın var-

dır. . 
8 - Bir nevi mahkeme. 
9 - Familya. 
10 - Tütünleri knnştırnn işçi. 
* YUKARbA.N AŞAG~ 
1 - Oturulur. 
2 - Geri vermek. 
3 - Afrikanın İtalyan mQstcmlekestnd• 

bir şehir. 
4 - Atlıırda bulunur - Beyaz. - Emir 

sfgns~. • 
5 - Bir knvim - Bilgi. 
6 - Çocuklar yer - Memlekete dOnQş. 
7 - Aydın tııraflannda bir tio - Dal 

kovuğu - };01 ağz.ı. 
8 - İnce beyaz maden. 

. 9 - Eza. 
10 - Göze göı1lnmez en dehşetli k1"'"' 

vet. 

TOPLANTILAR 1 
....._e_D_A-==VE_T_LE_R_e_ 
Bugün: * Üniversite doçentlerinden Ktızım ı ... 
mail, sant 17,30 da Eminönü Hnlkevinde 
"Kanser nedir?., mevzulu bir konleranl 
verecektir. 
Hafta içinde : 
* Muharrir arkadaşımız BQ.rhan Fele]c: 

önümüzdeki Cumartesi akşruru 20,30 da 
Beyoğlu Halkcvinde "Spor" mevzulu bit 
konferans verecektir. Konferansı, bir tem
sil takip edecektir. * Feriköy İdmnn ;yurdunun :fevkal!cle 
kongresi Pazar günü Ferlköy 17 inci ilko
kulda saat 10 da toplanacaktır. * Eminönü Halkevi ar şubesi, önQmQz.
deki PnzartcSI günü akşamı saat 20,30 d• 
ev salonunda bir konser verecektir. Dave
tiyeler, ev bürosundan verilecektir. 

* Pcrtevniyal lisesinden yetişenler ce
miyeti, 19 Mart akşamı Ünyon Fransezde 
bir Pertevnlyal gecesi hazırlamışlardır. BU 
toplanbda Pcrtcvniynl lisesinden yetişen
ler ve muallimleri bu1unacaktır. 

YENİ NEŞRJY AT: 
HUKUK GAZETESİ 

HUKUK GAZl."'TESİ - Türkçe ve Fndl 
sızca olarak Cevat Hakkı Özbek tarafın
dan dört yıldnnberi neşredilmekte oıaıı 
Hukuk gazetesinin ikinci 'cildinin 27 - 28 
lnd nüshaları intişar etmiştir. Bu nüshada 
Hukuk Fakültesi Profesörlerinin birçok 
faydalı makaleleri vardır. Okuyucularunı· 
za tavsiye ederiz. 

25 KOCAU KADIN - Romancı İskcn
dct FnhrctUnJn bu yeni eseri, para, sefa• 
hat, aşk ve servetle tatmin cdilemiycn çıl· 
gın bir kadının tahlilidir. Temiz ve sade 
bir üshlpla yazılmışbr. Heyecanlı ve dü
şündürücü eserlerden sayılablllr. 

ÜÇ KİŞİ ARASINDA - Vedat Nedim 
Tar'iln evvelce Şehir Tiyatrosunda oyna• 
nan "Üç ki$1 nrnsında,. ismindeki dnımı 
kitap hnlinde basılmıştır. Du eser, :fizyolo• 
1k bir hftdisenln psikolojik tesirlerini 
Rroydlst bir görüşle tahlll eder. 

$~~ 
.ANTİVİRÜS İLE TEDAVİSİ 

PATI . . 
IC VE DIŞ BASUR MEMELER/ti/. 

BASUR /r1E/r1ELERİIYİN HER TÜRLÜ 
iı.TİHAPlAR//'11, CERAHATLAN!11Ş 
FİSTÜLLERİ AZ ZAf'IAN/JA EYi EDER 
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SiHiRLiGÔ2 
AHMET BAŞMUHARRiRi: EMiN YALMAN 

Pudra renklerinde ~c ~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!~~~~~-. 

inkılap yaptı 

bel 

ru o~ 
15,30d .. 

Sorgu D 

Bu yeni ve 

sihramiz renkleri 
Tecrübe ediniz. 

On kadında dokuzu, 
tenlerine uymıyan bir 

renkte pudra kullanır-
lar ve yüzleri aun'i 
''makyaj görmüt,, bir 

tekil aldıkları gibi Yatların

dan fazla ihtiyarlamıt gö

rünürler. Yeni icat edilen 
,ayanı hayret "Chromo-

acope,, makinesi, pudra 
renklerinde bir inkılap yap

tığı ribi sihirli bir göz, mev· 
cudiyetinden bile füphe e
deceğiniz nisbette pudra 

renkleri arasındaki ahengi 

ifta etmittir. ki bu, Toka

lon müessesesi kimyagerle

rine birçok tabii renkleri e
aaalı bir tarzda mezcetmek 

imkanını vermittir. Artık 

Artık; sl7.I yaşmı7.da.o fazla ihti
yarlamış gösteren ve-.ytizüome 
"plüıaJar,, halinde yap•'88 adi 

lik mUt.ehassıs111m dedikleriııt o
kuyunuz. 

yüzünüze plakalar halin-

satınalma komi&""., 110 
alınacaktır. !hale 

' le alınacak olan kuru 
lerin belli saatte komis)' 
~er~ (439) .(1139) .. 
Topkapıdan Metrese ve Metresten 

Topkapıya Mayıs 938 sonuna kadar 
günde bir defa yapılacak nakliyat i
çin 22 kişilik bir otobüs kiralanacak
tır. Pazarlığı 7 - 3 - 938 Pazartesi 
günü saat 16 da Tophanede Levazım 
Amirliği Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. Bir günlük ücreti 17 li
ra tahmin edilmiştir. Teminatı 178 
buçuk liradır. Şartnamesi komisyon-

de yapıf&D adi pudralara 
nihayet veriniz ve bugün-. .

1 
den Tokalon pudrasının sih- lstanbul Komutanhğı ı 
ramiz renklerini tecrübe edi- ' ilanları 
niz. Yüzünüzün bir tarafına j !--------------= 

1 

da görülebilir. Isteklilerin belli saat
te komisyona gelmeleri. "445" "1152" 

bir renk ve diğer tarafına İhale günü talibi çıkmadığından 
da batka renk bir pudra sü- İstanbul Komutanlığına bağlı kıt'at 
rünüz ve cildinize hangisi ihtiyacı için 600 ton yulafın kapalı 

zarfla ihalesi 18 Mart 938 Cuma gü-
daha uygun geldiğini görü- nü saat 16 da yapılacaktır. Muham-
nüz. Bu yeni pudrayı kulla- men tutan 34500 liradır. İlk temina-
narak cazip, sehhar ve ade- tı 2588 liradır. Şartnamesi hergün 
ta tabii bir güzellik temin komisyonda öğleden evvel görülebi

ediniz. 

Bayanların Nazarı Dikkatine: 

lir. İsteklilerinin ilk teminat makbuz 
v'eya mektuplan ile 2490 sayılı kanu 
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazı
lı vesikalan ile beraber ihale günü 
ihale saatinden en az bir saat evveli
ne kadar teklif mektuplarını Fındık

Suçlulr 
'~f)fll'•-

Satın aldığınız Tokalon kremi vazolarının 
büyük bir kıymeti vardır. Onları bayiinize ia· 
de ettiğinizde beheri için 5 kuruJ alacak, ayni 
zamanda kıymettar mükôfatları bulunan To· 

lıda Komutanlık satın alma komis- --- ---------------------------_..;-----------

---aton plyallCJo....a ll'f'rcdi -.. ... , .. veren tılr 
bilet takdim edecektir. Gelecek nüshaları· 
mızda ilCin edeceijimiz Tokalon piyangosu ik· 
ramlyelerlni okuyunuz. 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
21-3-1938 Pazartesi günü saat 15 de İstanbulda Nafıa Müdürlüğünde 

(5470,20) lira keşif bedelli İstanbul Başvekalet Arşiv dairesi yanındaki tas

nif heyeti çalışına binası ikmali inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 
Mukavele, ekslitme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartname

leri, proje keşif hülasasiyle buna müteferri diğer evrak dairesinde görüle
bilir. 

Muvakkat teminat (411) liradır. 

nuna vermeleri "1089,, 

TÜRKiYE TOTOtiLERI 
Müıterekülmenfaa 

Reii Şirketi. 

1 LAN 
Tasfiye halinde bulunan Türkiye 

Tütünleri Reji Şirketi hissedarları 

25 mart 1938 tarihinde öğleden ev
vel saat on birde, Istanbulda Beyoğ
lunda Tünel meydanında Metro Ha
nında toplanacak olan umumi Heye
te tasfiye memurları tarafından da
vet olunurlar. 

RUZNAMEIMOZAKERAT: 
İsteklilerin en az (3500) liralık bu işe benzer iş yaptıklanna dair idarele-

1 - 1937 senesi. içindeki tasfiye ?inden alınış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Nafıa Müdürlüğünden 
işleri hakkında tasfiyedarlar tarafın 

eksiltme tarihinden bir hafta evvel alınmış ehliyet ve ticaret odası vesika- dan verilen rapo~a murakıp raporu-

lariyle gelmeleri. (1144) nun okunması. 31 Birincikanun 1937 
---------------------------- tarihinde kesilen hesaplarla bilan -

çonun takdim ve tasdiki. 
2 - Ingiltere hükumetine yapılan 

41\ müracatın vaziyeti hakkında M. Sa-.1 e \ ' lem tarafından vukubulan tebligat. \) f') 3 - M. WEYL'in vefatı ~olayısi-

~ e. (.\" .' ~P.:ı ::::: :y:rı: 
\ ' ne kadar olan zamana ait idarelerin-

\ 
den dolayı tasfiyedarların ve M. Sa-

C. lemin ibrası ile M. Ernest Weyl'in 
-;;, varislerinin kat'i ibrasL 

Umumi heyette bulunabilmek için 
en az 30 hissesi olan hissedarların 

nihayet 14 mart 1938 tarihine kadar 
hisse senetlerini: 

Çünkü ASPİRiN seiielerdenberi 
ISTANBULDA: Osmanlı Bankası 

merkezine. 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ-

rılara karşı tesiri şaşmaz 

olduğunu is bat etmiştir. 

bir .. ilac 

AS P İ R İ N in tesirinden emin olmak icin 

lütfen EEY markasına dikkat ,::oniniz. 

PARIS'de: 7, Meyerbeer sokağın
da Osmanlı Bankası şubesine ve 6. 
ve 8. Haussmann Bulvarında Unyon 
Pariziyen Bankasına. 

LANDRA'da: 26, Throgmorton so 
kağında Osmanlı Bankası şubesine, 

BERLIN'de: 63 Behrenstr sokağın 
da M. S. Bleichrödere. 

VIYANA'da: 1, Schottengasse 6 
sokağında Oesterreichische Credit 
Anstalt Wiener BankNereinde. 

Tevdi etmeleri lazımgelen Istan -
buldaki hissedarlar için hisse senet
lerinin tevdi mühleti Türkiye kanu
nu mucibince nihayet 1 7 mart 1938 
tarihine kadar uzatılmıştır. 

Hisse senetlerini tevdi edenlere 
bir makbuz verilecek ve bu makbu
zun gösterllmesile umumi heyete gl 
rilebilecektir. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez E an kası 
26 - Şubat - 1938 Vaziyeti 

AK T l F 
KASA: 

Albn: San kilogram 19.706.072 
BANKNOT 

UFAKLIK 
Da.hlldeki Muhabirler: 

Tflrk liraaı 
Hariçteki Muh&blrler: 

Altın: Satı kilogram 6.482.909 
Altma tahvili kabil Serbest 
dövizler 
Diier dövizler ve Borçlu kli
rinı bakiyeleri 

Hazine TaJıvillerl: 

Deruhte edi, evrakı nakdiye 
karıdıtı 

Kanunun 6 •e 8 inci maddele
rine tevfikan hazine tarafmdan 
vlki tediyat 

Senedat Cilzdam: 
HAZiNE BONOLARI 
TICARI SENEDAT 

Esmm ve Tahvlllt Otbdam 

(Deruhde edilen nralu Dair 
A - (diyenin karıılıtı Esham .a 

(Tahvillt(itibarf ltıymetle) 
B - Serbest esham ve tabvilit 

Avaoslar: 

Altm ve Dövtz ilze.rı .... 
Tahvillt ilzenn~ 

Hissedarlar, 
Muhtelif:: 

27 .718.166.35 
23.837.718.-
1.194.362.90 

782.761.94 

q,.ı 18.729.56 

3.399.66 

26.781.344.94 

158.7t8.ı>CS3,...-

14.372.277.-

4.000.000.-
37.063.616.32 

38.803.316.02 
5.198.491.11 

87.243.42 

8.662.359.59 

:Yekin 

PASiF. 
Lira Sermaye 

52.750.247.25 

Dıtiyat Ak~nl 

Adi ve fevkalade 
Husus! 

762.761.94 Tedavüldeki Baolmotlar: 

Deruhde edilen evrakı nakdıye 
Kanunun 6 •e 8 incı maddeleri· 
ne tevfikan ~ne tarafından 

vilı:i tedıyat 

Deruhde edi, evrakı nakdiye 
bakiyesi 35.903.474.16 

Kar11htr tamamen altın olarak 
iliveten tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili ilivctcıı ted. 
vazd. 

144.376.286.- Türk Lll'881 Mevduatı: 
Döviz taalıhüdatı: 

Altma tahvili kabil dövizler 
Diİer dövizler ve alacaklı idi-
rinı bakiyeleri 

41.063.616.32 

Muhtelif• 

44.001.807 .13 

• 

8.719.603.01 

4.500.000.-

15.443.060.68 

347.520.856.49 

2.105.172.401 
4.516.007.70 

158.748.563.-

14.372.277.-

144.376.286.-

19.000.000.-

13.000.000.-

1.597.84 

31.667.716.91 

Lira 
15.000.000.-

6.621.180.10 

178.!?IU~.-

12.525.812.87 

31.1189.114.'TS 

105.328.Jl2.77 

Yekfuı -3-41 •• s.20 •. 8.5-6.-49 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren 

lıkonto haddi o/o Slfı Altın üzerine avam /o 11y2 

ZENITH Beyoğlu Vakıflar Direktör·l~ğ·ü 116~ -:.; 
BUtiln Avrupa ve Amen"kada 
en fazla aranan Z e n i t h 
radyolanndan üçilncn parti 

B A K E R 
MA0AZALARINA 

gelmiştir. Tükenmeden evvel 
radyonuzu intibah ediniz. 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN 
Umumi Nef!'Yiatı İdare Eden: 

S.SALİM 
Guetecflik ve Nepiyat Türk Llmltet 
Şirk.eti. Ba11Jd11J yer TAN matbulll 

Muhammen kıymeti 
Lira Kr. 

681 60 

383 80 

465 48 

Galatada Arapcamii mahallesinin Sanzeybek ve De
mirci çıkmazı sokağında eski 30 yeni 28, 1, 2, 3, 5 No. 
lu ahşap evin tamamı . . . . . . • • . . . . . . 
Arapcamii mahallesinin Demirci çıkmazı sokağında 

7 No: lu ahşap evin tamamı . . . • . . . . . • . 
Kasımpaşada Tahta Kadı mahallesinin dört kuyu ve 
.dere boyu sokağında eski 10-17 yeni 36-21, 21/ 6 No: lu 
591 metre 25 santim arsanın tamamı • • . . . . . 

Yukanda yazılı gayrimenkullerin mülkiyetleri pepn para ile satışı 
23-2-938 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık arttırmaya çıkanlmıştır. 

Dıalesi 9-3-938 çarşamba günü saat 15de komisyonda yapılacağından yüz 
de yedi buçuk~ ~Je mehJQUıt bJ.malM ~l) 



12 ========================= 
Konsey 
Toplantısından 

T A N ================= 
Görüşmeler 
Devam Ederken IN 

Sonra ' <Başı ı ıncıde> 
Mister Eden'in Amerika Elçiliğine liq. El' T ~ I 

(B<ı§' l i1teicle) tayin olunacağım yazmşışsa da diplo 111' .;T .__.,, 
muahedesini büyük bir sevinçle kar- matik mehafil bu haberin esassız ol- ~ 
şıladığını kaydediyorlar. duğunu bildiriyorlar. , 

Katimenni guetesi, Türkiy~ Baş- Habeşistan İmparatoru Haile S'bugUn fennin bütün çıplalC• 
vekili B. Celal Bayann Yunanıstana lasiye bugün Hariciye Nezareti1 
yapacağı ziyareti hararetle karşılı - gelerek Lord Halifax ile görüşml: mahrem tuvaletlnlzde kul• 
yor ve Yunan milletinin, iki dost tür. 
memleket Antantı için selefi kadar y· L~ 1l • t k tamponlann dakikada mll-

ılar: 

ıne ncıncı aıyase : 
, hararetle çalışmış olan B. Celal Baya en fel4kef fabrlkalan oldu• 
'..- n kabul etmekle bahtiyar olacağını Avam Kamarasında bugün de 

1 
bildirerek diyor ki: rici siyaset üzerinde konuşmalıt.J:tu korkuns ltlyatlarınazdan e · Başvekil B. Celal Bayar, Atinamn kubulmuştur. İşçi mebuslarde 

l ski dostu doktor Tevfik Rüştü Aras- ker, Milletler Cemi"•''~'- 4'decejlm. 
• -"unanistana geldiği vakit, bütün nin 1932 Martınr 
ıza 1 ~ann Türk - Yunan dostluğu- ran anlatarak •.an gengllğlnlzl bir gok hastalıklarla mii• 

,. bağlı olduklarını görecek devletlerin ,. 

ıh . 1 misak, ... ~·• isinde geçirten: ldaren ve pratik zannetti· 
flyar arı gençıesru ı(~ ~ ilnlz o lptlda1 ıekll korunmalar ne fecaatlere mey· 

gençleri güzellesf irir dan vermekte ldL 

Rahimde Nezle, Akıntı, Ağn, Sancı, Kaııntı, Clld Tahrlıah, Sinir, Aıaltf 
Hasan ismine ve markasına 

dikkat. 
-- - -

Buhranlar, Kısırlık hep o blllnmlyerek uzvlyetinlzde yetlıtlrdiğlnlz zallm mlk· 

roplann seylah değll 11117 

MES'UD. GÜZELLER 

YGzün sibellilfal -teJden enel ıtemiz, be,.. " arif dit
ler a&terir. 

Simannm Ye ditlerinizin ıüzel olmumı i.tiyonanız sabah Ye 
lllr.pm her ,_--. wara RADYOUN ile fuçaiayma. 

Sarfiyatmm çolduiundan her zamea taze olarak ~lan Jeli.
ne ımhi dif macunudur. 

Gaziantep Nafta Müdürlüğünden : 
.. 

Kapeb zai'f usutne ebfltmeye kem ulan 2922S Ura 35 ~ keştm r. 
Wıiyede yapılacak memur evlerinin 7-2-938 tarihine müsadif pazartesi 

IÜJlii ihalesi yapılmak üzere evvele e illn edilmie aae de talip zuhur eı
medil!nden 2490 sayılı kanunun 40 ancı maddes1 mucibınet" ve evvelki 
prtlar dahilinde 7-2-P38 den itib aten bit ay muddetle pazarlık aure
tile eatltmeye konmuştur. 

ihalesi 9-3-938 tarihine mOsad lf ~mba gilnO saat 14 te Gazlan 
tep Nafıe Müdürlüğünde müteşekkil koml.syon tarafından yapılacaktır. 

Dah..ı fazla izahat almak ltrtiyenlerın C;azianıeo Nalla Müdürlütiuıe mü· 
racaaUan ilin olunur. (836) 

1.1•rıı:::uc;r ŞAr'T"t.AOIMIZ U.AlfY1NOA 
G•~E.L,RIMıZ.&JEN MA-LUMA.T ALINi 2 

NEZLEYİ 
iHMAL ETMEYİNiZ 

VE DERHAL 

Halbukl: ayda ufak bir para mukablll alacağına bir kutu FEMIL, sizi b• fJl
bl hastalaklarclan koruyacak ve viicudunuza tam bir rahat ve serbestlyet ve
recektir. 

HAKIKİVALDA 
En ince elblselerlnlz alhnda blle sezilmeyen kimya harlkalarlle hasusf iki 

PAStflLERİLE tEOAvi OLUNUZ 
ÖKaÜ$aÜK. &RiP, BOGAZ 

HAST AllKLAAINDAN sizi 
KO~UR VE TEDAVi 

ED!R 

c:lns pamuktan mikropsuz bir pkilde yapdan evde, iıte, vazifede, mektepte, -
seyahatte, baloda, sporda, yazlıkta, kııhkta candan gelen sevgi ile kullana· 

caiını• FEMIL clldlnlzl• Taravet ve Letafetini ebediyen muhafaza edip ta

blaftn bUtiin tbelliklerlnl v'5cudunuzda toplıyacak ve bu suretle sağlığıama 
ve yuvanıztn saadetini emniyeti• sigorta edecektir. 

Kolaylık-Şıklık ................... ,.... -, ... _ ............. , ...... ...... .... , .......................... .. ..... ., ...................... ... 
Şu medeniyet aınada layanlan bir çok ezici üzUc& meıakketlerclen kur

taran, daima dlns ve ıens tutan 11hhf, pratik, ufak, yu,..uıalc FEMIL ve bağ· --..., el•M• Hvt•t• '-!tir V• 
lff.. ........... tllHltli ... H ................................ .. ,_. .. .,.. . .,., ....... ....... 
..... ,.,. ,.. .... 1 .. 

lan her bUyik ticarethanede hlJ1..,•flnlze hazırdır. la 11hhl dos+.naa dalma 
hatarlamanı11 ıajhjımmn yurdumuzun saadeti namına tekrar tekrar rica 

eder ve ıanll•nmı sunan-. 

- &zacı 

1

MEYVA T-uzu ı-
EN HOŞ VE TAZE MEYV ALARIN USAJELERINDEI'' 
iSTiHSAL EDiLMiŞ T ABll BiR MEYV A: TOZUDUR 

Emaalab bir fea harilEasl ~' ~\'\'\'''~~'\'!' ,~, ,~{~,~~ 
ıdupndu tamunea taldld eıılllebt1 '~'~"--~~~~~\ 

-~ ""'~' . ıMI mtlmktm d8jtldlr. llammmlqt ~~ ' -.::._..................... /' 

ıtde ,........,.. ekflllldel'lllt ... -.::.. -:::-

ıttsanwshldamu ea · ...... aarett ~ ..... ~5; .............. ...,. " ........ 
INOILIZ KAN'ZUB E<2ANESI 

BE\'OGLD • ISTANBDL 

Evvelki gt1n soğuk almıştı, 

dUıı yatıyordu. bu sabah 

dipdiri ayağa kalktı. 

Gri pin 
Btlttbı aln. BiZi 

ve eancllan 
dbadlrir •. 

GRIPIN 
Satuk algmlılDıa 

nezle:ye, grlpe, dit 

bel. atnir, adalt 

ağnlarlle romatiz . 

--------------------.- maya brtı bllhu-
Jandarma Genel Komutanlliı Ankara 

Saflnalma Komisyonundan : 
Kqtf bedeli 20023 ~ 84 kunqtan ibaret ft Anbnda Jandarma 

Subay Mektebi civarındaki Jandarma IDtluJ pUınındaJd yerinde yaptı
rılacak bina 9 3 938 Çaqa:mba saat 15 ele kapalı art ueull71e ihale 
edilecektir. Bu yapıya alt kefjfname ft prtname ve teferruata beqfln 
komisyonda görillebillr. 

Eksiltmesine girmek istiyen1erln 1501 Ura '19 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya Banka mektubunu muhtevi teklif mektuplanıu en aeç 
eksiltme günü saat on dörde kadar komisyona Ver.mit olmalan. ..927 .. 

1& mtleaairdir. 

GRiPIN 
i 

T~be edinJs. 

TÜRKİYE COMHURIYET MERKEZ BANKASINDAN : icabında günde 3 kaıe alınabiDr. 
Taklitler.nden aakmmız ve her yerde llll'~la "OBIPIN .. IBteytnfL 


