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BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

S t 1 k Fenerbahçe - Kaıamıı t'addeal Ozerınde tram· a 1 1 "a)' duratınde. 5000 metre murabbaı 9lçelcll, 

Villa baOlı ve meyvalı bahçe içinde Avrupa tarzı mi· 

marlılnde yapılmıı gDzel bir vllll aatıhkttr. 

izahat için Bahçekapıda Liman hanında A1nta kat il numa· 

rada Umum Emlllc lııerlne mDracaat edllmeel. Telefon: ft775 

Rusyadaki Muhakeme Heyecan Uyandırdı! 
Sorgu Devam Ediyor Planlı Ziraate Doğru .. 

' 

Zirai Islahat Kanunu 
Hazırlıkları Tamamlandı 

Suçlular, Harp Çıkararak 
Sovget Rejimini Devirmek 

istediklerini itiraf Etmişler 
Çiftçiye Toprak Muhakeme her tarafta acıklı akisler yapıyor, Belçika Ziraatta 

Kemalist 
Prensipler 

yeni Kanun istihsal Hayatımızd'a amelesi bu kıta!e nihayet verilmesini Stalinden istedi 
M •• h• B • J k ı A y k Moskova. 3 (Radyo) - Sovyet tef· linde ticaret mümessillilt yapbiun 1-

U ım 11 D 1 ap apaca ıertne suikast. muhtelif tekiııen1e tade etmiştir. 

-0--

~hmet Emin YALMAN 
[Toprak kanunu adı altuıda mi· 

sakeresine bqlanılaa sini •la
hat kanunu projesi, sini proı
ramlaşma sahuındald çal1Şma

larla birleşerek Tilrk istihsal ha-
)'atJ için yep)'eııi bir devir aça

caldır J 

T Qrkiyede on Od mDyondan faz 
la vatandaşın geçim yolu zi

l'aattir. Türk iktisadi bünyesindeki 
aaıı esuh değişiklik, zirai istihsal ha
Jatımızı verimli bir bale getirmek au 
letile temin edilebilir. 

Bugüne kadar bu sahada en kötü 
1llr mirasyedilik bpküm sürmüftür. 
lılonteskiyô, istibdat idarelerini fÖYle 
tartı etmiştir: .. Mey-vesini daha ko
la7 toplamak için alacı kmen idare.... 

O&manh ld.Niert. iktıadl sahada Memlekette lllt pl&nlr ziraafi bhzal tat6ll 9tl-. 

Z1rU vuını hı - vayı ema. telif memte • 
" cfimhurl et idaresi, müstahsili let~ek üzere bir kaç ay evvel .bir ketlerde (Zirai JSlahat hareketi) a-

k maky k d. 1 encumen kurulmuştu. Her vekilet dını alan hareketleri göz önünde tut-
onı ve en ıne e uzat- . . 

..... L Uı i b " ~n kuvveW unsurlarından birini en- mak ve (Zirai JSlahat) kanunu adb 
- t yacını er teyden üstün tut- -"'-- - d " 
Jllu.. B ak 1 b' k f d "''"ı.n:ne gon e~L Devlet ziraat daha genif ve şumullü bir kanun ha· 

-.,-ur. um sata ırta ım ay a- '•l tın +\..ı.·ı· b K 
b işler de yapmıftır.Fakat bu çallflU "9 e e ""'""ı atının aşma geçen as zırlamak lbımdır. 
Jar d it ık k lm P1lnlı ro tamonu mebusu Bay Tahsin de en • Bu gaye ile üç ay bsff n al6kalı 
l'amh~: 1 :azıı:b çalı· P ı! cOmende bulunuy~rdu. bir tekilde çalışılmlfhl'. Neticede 165 
mahsus !~ 1stikran, = ti Encümen toprak kanunu adlı bir maddeli mühim bir kanun meyctan. 
•urama ftır ye kanun hazuiamak niyeti De ite bap çıkmtftır. Buna el olan 25 maddeli 

tk mı · IU!Uftır. Fakat pek çabuk fU kana- teşld1't kanunu da hesaba katıhna 
tısadl kallanma hareketimizde ate varmqtır: YalnJZ toprak mesele- yek<iıı 190 maddeyi bulur. 

her şeyden evvel ziraate sanlmak si hakkında yapılacak bir kanun da- (De"4mı 10 ncud&) 
llıantıklı bir gidiş olurdu. Fakat dün-
Ja buhranının gelip çatmuı, bizt nor
lbal şartlar altında daha önce gelme
at llzımgelen ziraati biraz gerl bırak 
llUya, sanayi hareketini ilk pllna al
IDıya mecbur etmişti. Bunu yapma
laydık, yüksek fiyatlara mal olan 
toprak mahsullerimize memleket için 
ele mahreç bulamıyacaktık. Bunlan 
laartce, hazan maliyetten dilşkün bir 
fiyata satacaktık pamuk gibi mah
IUllerimize kolayca müfteri bulamJ
hcaktık. Bulsak bile elimize geçecek 
~ hariçten birçok lhtiyaçlanmız 
• beraber tekerimizi, dokumalanmı 
il alnuya kili olmıyacaktJ. Sözün Ja. 
lası, iktisadi müvazenede denk ıele
lhiyecektik. Zaten milli müdafaa ib
tlyaçlan da sanayi hareketini ilk p1'
laa almayı mecburi kılıyordu. 

Atatürk ozajl göm bir önder 

Romada Müzakere Başlıyor 

lngiltere, Akdenizde 
Tam Serbesti istiyor 

Berinde lngiltere ile Almanya Ara
Ta smda Görüımeler Oldu, Anılus• 

hakkuk Yolunda Olduğu da Söyleniyor 
, 

Londra, 3 (Husml) - Ingllterenln 
Roma büyük elçisi Lord Pertb cumar 
tesi günü Romaya hareket edecek ve 
Romaya muvualatı ile lqiliz - ltal 
yan konuşmalan bqhyacaktır. ~ 
nupnalar neticesinde ltiW basıl ol· 
duğu takdirde ispanya meeelesinin 

vatana hıyanet ve halkı düşmanlık ,_ Krestinskinin kati lnklrlannı. nl-
suçlarile zan altında bulundurulan hayet yumuşak itiraf haline getiren 
Troçkist bloku azalannm aleni mu- amil de Besenofun ifade ve tzahatl-
hakemesi büyük bir halle kütlesi ve dır. Maznun·. Sovyet rejiınini devtıı-
içlerinde bir çok dünya gazetelerinin mek için bir çare bulmak mak.sadile 
mümessilleri ve kordlplomatilin mev Krestinski ile olan münasebetlerine 
cut bulundufu kalabalık bir dinleyl- dair izahat vermiştir. Krestinsklnin 

el grupu karfıaında devam etmiştir. 

Ulrich'in reisliğinde celse açılır a
çılmaz ithamname okunmuş ve reis, 
maznunlann hepsine birer birer müc 
rim olduklanm kabul edip etmedik
lerini sormuştur. Dün cürmünü in-

kar etmekte ısrar eden Krestinald de 

kendisini Moskovada bulunan mühim 
bir ecnebi şahsiyete takdim etmiş ol
duğunu beyan etmiştir. Mahkeme ~ 
isi bu şahsiyetin isminin ortaya atıl
mamasına karar vermiş olduğundan 
hafi bir celse aktedilerek Grlnkonua 
ifşaatı dinlenecektir. 

nihayet itiraflarda bulunmuı ve Troç . 

kist bloka azalarile müşterek hareket 

ettilini söylemiştir. 

Buharin de TroçJdst ve salcılarla 
beraber olduğunu itiraf etmiştir. Bü
tün diğerlerile birlikte bu maznun 
da maksatlanmn Rus - Fransız pak
tına hücum ederek bunun bozulmaa 
için harekete geçmek olduğunu sö1-
lemiştir. 

Mamunlardan Besenof, 1912 sene
sinden 1918 senesine kadar sosyalist 
bulunduğunu ve 1920 senesinde ko
münist partisine intisap eıtillnL Ser 

Mali Temaslar 
----o-

Merkez Bankası Direktörü 
de Londraya Gitti 

B. SalaJıattin ÇAJI 
Cilmhuriyet Merkez Bankası Ge

nel direktörü SalAhaddin ~m. dün 
akpmki semplon ekspresileLondraya 
hareket etınift:ir. Orada bulunan it 
Bankası Genel direktörü Muammer 
Erifle ve Etibank genel direktörü b-

f Dna.m.ı 9 uncuda/ 

Mahkemenin MüJJeiranumdi 
Vulainslr7 

ransız 

(Det1e1mı ıo t&ftetlclaJ 

İktısat Vekili, iki Memleket 
Tic.aretinin inkişaf Yollarını Anlatb 

Ankara, 3 (A.A..) - İktısat Vekili Fransız ziraat siyasetinden dola 
B. Şakir Ke8ebir, Pariste çıkan A- müşküllere rağmen, son iki sene içiD
jana Ekonomik ve Finansiyalin Türk.i de teeyyüt etmiştir. 1935 RDe8lne 
ye lflerl direktörüne, ikt memleket •· nisbetle 2.264.000 liralık bir tezayüt 
ruındald ticaret milbadelelerine dair vardır. Bu rakam mühim olmamatla 
aptıdak1 beyanatta bulunmuştur: beraber yine bir tezayüt ifade eder. 

.. _ Birkaç eenedenbert memleketi- Türkiye hükumeti mübadelelerde 
mizln Fransa Ue olan ekonomik mü- esub bir iyileşmenin ancak tedrid 
nuebetlerl azdır. Bu azalıpn sebep. olabileceğini kabul ederek. bir taraı
lerini izaha lüzum yoktur. Herkesçe tan iki memleket arasındaki ticaret 
bugün mahim olan sebeplerdir. mübadelelerini ve diler taraftan 

1923 tenbert Fransa. Türkiye ile Fransız eermayesile endüstri veya na 
olan ticaret mübadelelerinde 6çün- fıa ifleri fekllnde ifbirlltf imklnlan
cülükten eeldzincilije düştü. İki mem na revaç verebilecek umumi bir pl&
leketin lmklnlanna niabetle ticaret nı tetkike lmade bulunmaktadır. 
mübadelelerimizln nisbetini düşük Ecnebi aennaynine İf 
bir hadde indiren fili- bir vaziyet kar- Türkiyenid ekonomik programa 
şwnda bulunuyonız. mühim gayrimenkulleri de icap et • 

Türk • Fransız mübadelelerlnt tn- tirmektedir. Türkiye hilkdmeti ba 
klşaf ettirmenin mümkün olduğu, f Dncmıı ıo WICUdaJ 

Parti Grupunda Harici Siyas~t 

safatile zirai sahayı hiçbir za
lbaıı gözden uzak bırakmadı. Harici 
"1lh imzalanır imzalanmaz., Atatilr
~~ ~iftçi sıfetile bizzat faaliyete g~ 
-suıı gördük. Atatürk. istihsal saha· 

halli beklenecektir. ÇiinkO Mister P-!!l!i!ii!i!i!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!ll!!i!!!!!!!!!!!ii!!l!!lil!ll!!l!!!!!!l!ll 
Cbambellaln 22 tubatta. ispanya me 

Hükiimetin Hareketi 
Grupta Tasvip Edildi 

landa da yeni ve mühim çıtırlar aç
lhıttır. Millete hediye ettili kıymet. 
hlnJZ §U kadar milyon değerinde çift 
~ten ibaret değildir, on Qç senelik 
4&Ui, canlı bir tecrübe hazinesi de be
diye etmiştir ki. önümüzdeki prog -
l'aınlı çalışmalara temeltqı olabile -
Cekttr. 

Atatürk. ıtrat kalkınma için ne yol
dan gıdilmesi lazımgeldiğini gördü 
•e rnillete gosterdi Bu yolda şunlar 
:ardır· tımı araştırmalardan ve ha-

lld ıhtiyaçlardan doğan, vakit vakit 
fllhıalarla değişmiyen bir milli prog
l'aın. toprağa sahip ve malındareliıiıl 
bir çiftçi. daha ya~~-;; 
b&U temin 9decek w ._~,;; 
-- ~ AllllClllUll 

selesinin balUnden evvel ltalya ile 
hiç bir ltlW yap1D17aeap1 söyle • 
mlftL Ita1ya. Almanya ft Porf.elda.· 
ispanyadaki gönüll6lerl geri almak 
bakkındald lnglllz projesini ... iti
barile kabul etmekle beraber bir ta
kım lhtirazl kayıtlar ileri drmekte 
ve bunlar lngfllz - Italyan konut· 
malan üzerinde meşum tesir yapan 
güçlükler vQcude ptirmekte4lr. 

lngiliz kabinesi Lord Pertb'e wrl
lecek talimatı dün tasvip etmiftb' 
Lord Pertb bllhıaı fU noktalara• 
hemrniyet verecektir: lngilterenln 
Akdenizde bütün bava ve deniz ha
re.ketlerinin tam serbestllll. lnlilte · 
renin aenar ve aevküJcen kav_... 
rlDID elreiJ&flgwl ............. 

. aı..-ı 

ittihat ve Terakki 
Yarım Asır Önce 
Nasal Kurulmuıtu7 

o 

YAZAN: 
Dr. Hüseyin Zade "An 

ittihat n Terakkinin 11• lnma
lut lfinlorine aJt hAdiselori, U
heydullah Efendinin rollerini. 
H• ittihatçılardan doktor Rilse
yla ade Alinin kaleminden oka
ptaksum. Litfea llWld ..,,. -
..... &fUI& 
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"ittihat ve Terakki.. Nasd Kuruldu ? ·-----··-······················ .. ············: . . 
! Ankar d n ! 

Ubeydullah Efen dinin 
Oynadığı Roller 
lY AZAN: Dr. HÜSEYiN ZADE ALI J. 

K :ırk altı sene kadar evvel, ilk 
defa olarak, Übeydullah E

fendile nasıl tanıştım? Askeri Tıb 
biye talebesiydim. Buraya Peters
burg Üniversitesinde tahsilimi bi 
tirdikten sonra gelı\ıiştim. Konu
şurken henüz Azeri şivesinin tesi
rinden kurtulamamıştım - hala da 
tamamiyle kurtulmuş değilim ya!
Lehçemi düzeltmek için, arkadaş
ların tavsiyesi üzerine Uşakizade 
H . Ziyanın hikayelerini boş vakit
lerimde, dikkatle okuyordum. 

Bu yüzden Halit Ziyayı gıyaben 
sevdim ve lisan hususunda bazı me 
selelere dair fikrini öğrenmek ar
zusu uyandı. Bunu arkadaşlarım
dan Diyarbakırİı merhum İshak 
Sükutiye söyledim. Sukuti: 
"- Pek ala, dedi, ileride bir boş 

günümüzde beraber gider, Uşaki-

ET UCUZLUGU: 

Bol Kasaplık 
Hayvan 
Getirilecek 
Et murakabe komisyonu, önümüz

deki salı günü toplanacak, bir hafta
lık vaziyeti ve fiyat değişmelerini 

tetkik edecektir. Belediyece yapılan 
tetkiklere göre, et ucuzluğu başlıya
lıdanberi herşey bir marttan önceki 
gibi normal. vaziyette devam etmek
tedir. Kasaplar, azami fiyattan yu
karı satış yapmadıklan gibi, etiket 
koymak mecburiyetine de riayet et
mişlerdir. 

Yalnız kış dolayısile şehre eskisin
den Baha az hayvan geldiği ve ka
saplarda bol miktarda her cins et bu 
lundurulaınadığı için belediye Trak
ya ve Şarki Anadolu müfettişlikleri
ne dün, bir tezkere göndermiş, ve İs
tanbula fazla miktarda hayvan sevki 
için altıkadarlann harekete geçiril
mesi rica edilmiştir. 

, · Denizhank müdürlerinin dünkü toplantısında bulunanlar 

= . f_ ... ~elefon ve Telgrafla·····-' 

Hayat Pahal 1 ğı 
Tetk• lerine 
Başl n 1 ı 

Ankara, 3 (TAN Mu l nhirin
de~) - "Türkiycdc ha' nt niçiı pa· 
halıdır, ucuzlntmnk için ne gibi 
tedbirler almnk Iazımdır? :'\l c '\ZUU 

etrafında bilgisinden is tifade et -
ınck üzere hiiki'ımctimizi n İs' içre
dcn davet ettiği profesör Lorens 
bugünden itibnren İktısat Vckü le
tinde vazifesine hnşlnmıştır Profe .. 
sör, memleketimizde hnyat pahalı

lığı amillerini nrn tırncak diğer 

kalabalık şehirlerde de tetkikat 
yapacaktır. Profesör işini hitirdik
ten sonra "Türkiyede hnyat nor
mu,, hakkında vardığı neticeyi ve 
buna knrşı alınmasını rlüşiimHiğü 

tedbirleri bir raporla İktısnt Vcki
letine verecektir. 

Yeni Bir 

Lc.1yihası 

Göçmen 

Hazırlandı 
zadeyi ziyaret ederiz; fakat ondan 
evvel, gel seni "Jön Türk,, lerden 
biri olan, ftızıl ve edip bir zat ile 
görüştüreyim. Türkiyede hürriyet 
yolunda çalışan ne değerli adam
lar bulunduğunu gör! .. Bu zatına
dı Ubeydullah Efcndilir. Şimdi 
bir iş için kendisile görüşmiye gi
diyorum. Beraber ızelir misin 'l 

Merhum Ubeydullah 
Evvelki gün mezbahada az kesim 

- Sorabi~ir miyim, kimler var yapıldığından dün de kasaplarda et 
"U cemiyette?... ' fazla değildi. Evvelki gün 1600 kadar 

BELEDİYEDE : 

Süleymaniyenin 
Etrafı da 
Açılıyor 

DENİZ ve LİMAN : 

Deniz bank 
Müdürleri Dün 
Toplandılar 

Ankara, 3 (Tan muhabirinden) _:; 

Hükılmet yeni bir göçmen layihası 

hazırlamıştır. Yabancı ülkelerde bu
lunan Türklerin anavatana kavuşa

bilmeleri için yeni yeni irnkfınlar 

bahşeden bu kanunun meclisin yaz 

tatilinden evvel çıkarılmasına çalışı
lacaktır. Bu sene Sıhhat ve lçtimat 

Muavenet Vekaleti bütçesine ilave 

edilen 1,339,000 liranın bir kısmı da 

göçmen işine sarfedilecektir. Liıyiha 

hududumuza iltica eden vatandat • 

lara gösterilecek kolaylıklarla mem 

lekete girdikten sonra kendilerine 
nçılacnk kredi hakkında çok müsait 

hükümleri ihtiva edecektir. 

-Hayhay!_ 

B iraz ~nnı Sarayburnun -
dan Sirkeciye doğru yürü

dük, ve istasyon civarındaki kah
velerden birine daldık ... Tenha bir 
köşede uzun boylu, ince yapılı, si
yah sakallı birisi oturuyordu. Bu, 
orada t. Sükutiyi bekliyen Ubey
dullah EfcndiydL-

Sükı'.iti: 

- İşte, dedi, size geçenlerde hah 
settiğim "Rus nihilisti,, Ali Bey! .. 

İshakın bu türlü takdiminden, 
hoşlnnmadımsn da, sesimi çıkar -
madım._ 

Ubeydullah: 
- O nasıl şey?! Hem Afi, hem 

Rus nihilisti?!_ 
İshak: 
- Pardon! ''Türk nilıilistiN 
demek istedim!_ 
- Hah, şöyle! 

B undan sonra biraz öteden 
beriden bahsettik ve niha

yet söz, Rtısyadaki ihtilal ve hür
riyet hareketlerine intikal etti: 

Ben, Petersburg, Moskova, Ka
zan ve snire Üniversitelerindeki is 

yan vakalannı (1885-1886) anlat -

tını, bunların neticesi olarak, ta
lebe arkadaşlardan birkaç k:işinin, 

ve bu arada iyi bir kimyager <>
lan Saşa Ulyanov'un (Lenin'in bü
yük kardeşidir) nasıl yakalanıp i
dam olunduklarını hikaye ettim. 
Bu münasebetle biraz da Üniver
site talebesi arasındaki gizli ihü -
liıl tcşkiliıtından, "benzin,, in kıy
mevi remzi gibi, altışar uzuvlu 
grupların ittihadından hasıl olan, 
devrimci geniş organizasyonlar -
dan bahsettim._ ' 

Bunun üzerine Ubeydullah Efen 
di t. Sükutiye dönerek dedi ki: 

- Azizim, görüyorsun ya, teş~ 
lfıtsız hiçbir şey olmuyor!_ 

Sonra saatine bakarak kalkh, ve 
bana: 

- İshakla beraber bir dosta da
vetliyiz, dedi; ileride yine görüşü
rüz! Müsaadenizle_ 

1 shak muhtelif sınıtlardan 
"itimat olunabilecek sağ-

lam seciyeli, hürriyetperver,, bir
kaç arkadaş ismi saydı.... · 

Dikkat etmiştim, bu saydıkla

nnın çoğu, arada sırada fırsat bul
dukça, Ubeydullahı ziyaret eden -
lerdi... 

Cemiyetin ilk azası olarak, isim 
leri hatırımda kalanlann başlıcala- · 
n şunlardır: 

Dr. İbrahim Temo (şimdi Roman 
yadndır) Diyarbakırlı merhum Dr. 
A. Cevdet, merhum şair Dr. Ahmet· 
Cevdet, göz tabibi Dr. Ismail 
Şükrü (Şimdi Mısırdadır), Vaşing

ton sefiri B. Münirin amcası Dr. 
Cemaleddin (Üsküdarda Sultante
pesinde oturur), Ferid Paşanın meş 
um devrinde intihar eden, merhum 
Dr. Çerkez M. Reşit, Berlinde şe
hit edilen merhum Prof. Dr. Baba 
Şakir, Mısırda vefat eden merhum 
Dr . Şerefeddin Mağmumi ve ... bun 
lar hakkında iyi malumat sahibi o
lan Dr. Na:zmi (Eskişehirdedir). 

Anlaşılıyordu ki, "Terakki ve 
İttihat,, cemiyetioin tıbbiyeliler a
rasında doğup organize olmasında 
Ubeydullah Efendi mühim bir rol, 
adeta bir ebe rolü oynamıştır! .. 

- Pek ala, dedim Sükutiye, ce
miyet namına istediğin parayı ve
reyim; yalnız rica ederim benim 
ismim bir tarafa yazılmasın! .. Da
ha doğrusu, ne benim, ne de diğer 
arkadaşların isimlerini, bir kağıda, 
bir defter veya pusulayı kaydetmi
yiniz. ! .. 

Maazallah, böyle bir esami liste
si hafiyelerin eline geçerse, vay ha 
limize!... 

- O cihetten, dedi İshak, hiç 
merak etme! Biz ihtiyatlı adamla
rız!_ 

ç 
geldi: 

ok geçmeden, korktuğum, 

başka bir şek.ilde başımıza 

Hafiyeler, Askeri Tıbbiye mekte 
bi talebcsin1n, Ubeydullah, Uşaki
zade ve saire gibi "şüpheli adam -
!arla,, sık sık görüştüğünü, bun -
ların teşvik ve tahrikile bir ta-
kım muzır. kitaplar, "müfsit risa
leler varakparelcr,, okuduğunu 

karaman, 500 kadar kuzu kesilmiştir. 
Dün birçok yerlerde kuzu bıilunama
mıştır. Evvelki günkü kesimde. kıvır
cık 100, dağlıç ancak 30 kadardı. Ev
velki günkü kesimde dağlıç çok mah 
dut olduğu halde, dün şehirde bütön 
kasaplar bol bol dağlıç et satıyorlar
dı. 

Evvelki günkü mezbaha satışında, 
toptancılar karamanı 37 kuruştan 38 
kuruşa çıkarmışlardır. 

Toptancıların satışlarına da azamı 
fiyat tesbit edilmesi istenmektedir. 
Toptancılar 34 kuruşa mal ettikleri 
karamanı 38 kuruşa satmaktadırlar. 

Diğer taraftan, evvelki günden iti
baren, kasaplar nakliye şirketi kuzu 
başına nakliye ücreti olan on kuru
şu, 15 kuruşa çıkanriıştır. 

MÜTEFERRİK : 

Üç Avhk Maasların 
Verilmesine Baslandı 
Dul, yetim ve mütekaitrerin üç ay 

lık maaşları, dünden itibaren malmü
dürlüklcrinde verilmiye başlanmış
tır. Emliık ve Eytam Bankası, tevli
ata ayın birinde başlamış ve iki gün
de 400 mahile maaş arını vermiştir. 
Dünden itibaren de diğer maaş sa
hiplerine tediyata başlanmıştır. Ban 
ka, yalnız dün 800 kişiye m~aş ver
miştir. Malmüdürlükleri tevziatı a
yın onuna kadar bitirecektir. Banka
nın tediyatı da 14 martta tamamlana
caktır. 

Sanatkar Nqit Jübilesi 
Büyük halk sanatkan sahne artis

ti Naşidin, 30 yıllık tiyatro hayatı 22 

Yenicamiden sonra fstanbulun mi
mari noktasından bir şaheseri olan 
Süleymaniye abidesinin de tamamile 
meydana çıkarılması ve denizden ge
lirken ve bilhassa Karaköy köprüsün 
den bakınca bu caminin de bütün a
zamet ve heybetile görülebilmesi i-

çin belediye hazırlık görmektedir. 
Bu maksatla ·Yenicamiden Süleyma
niyeye çıkan setlerde bulunan bütün 
binalar iki kısma aynlmaktadır. Bun 
!ardan bir kısıru tamamile istimlak 
edilecek ve yerlerinde birer yeşil sa
ha yapılacaktır. Diğer kısıru da anfi
teatr şeklinde değiştirilecektir. 

Bu suretle Yenicamiden Süleyma
niyeye kadar yeşillikli ve açık setler 
meydana gelince Süleymaniye, köp-
.. W.l.1."""4.• ••ıı...• &.a.J. <44--- •·-----........... -~ .MU 

vesine kadar meydana çıkmış olacak 
tır. 

Yeni Ceza Talimal?1amesi 
Belediye yasaklanndan halkın sıh

hat ve menfaatile alakadar bir 
çoklarının layıkile 'tatbik edilebilme
si için yeni bir ceza talimatname ve 
tarifesi yapılmıştır. 

Şehir meclisince de tasdik edilen 
bu tarifeye göre, bundan sonra yiye
cek, içecek maddelere cinsini ve fi
yatını gösteren etiketleri koymıyan
lardan dörder lira, ruhsatsız ekmek 
satanlardan beşer lira, ehliyetsiz ter 
cümanlı.k yapanlardan yirmi beşer 
lira, kendisini tescil ve muayene eı.. 
tirerck cüzdan almadan evlerde ve 

mart gecesi şehir tiyatrosu komedi' umumi yerlerde, müesseselerde ça
kısmında kutlanacaktır. Bunun için lışan arabacı, süt nine, aşçı, uşak gibi 
bir program hazırlanmaktadır. Naşit müstahdemlerden beşer lira, pişirme 
Jübilesindeki hasılat, sevilmiş halk den yenilecek, içilecek maddeleri a
sanatkfırına İstanbulluların bir hedi- çıkta satanlardan veya bunlan temiz 
yesi olarak verilecektir. yerlerde tutmıyanlardan, yahut ta te-

mizliğe riayet etmiyenlerden beşer 
lira, sırtta, sınkta, başta veya omuz
da hamallık yapanlardan birer lira 
p_ara cezası alınacaktır. Evvelce 25 ve 
50 kuruş olan bu cezalar, bu suretle, 
on, on beş misline çıkanlmış oluyor. 

Denizbank müdürleri, ilk toplantı
lannı dün İş Bankasında, Umum Mü 
dür Yusuf Ziya Önişin reisliği altın
da yapmışlardır. Toplantıda, dün Al
manyadan gelen umumi müdür mu
avinlerinden Tahir Kevkeple, yine ev 
velki gün Almanyadan dönen Harun, 
Hamdi Emin Çap, ve hukuk müşa
viri İsmail İsa Caniş, bulunmuşlar
dır. 

Muavinlerden Tahir Kevkebin ban 
kacılık, Harunun fen ve tekhik la -
sımlarını, Hamdi Eminin de işletme 
servisini idare etmesi kararlaşmıştır. 

Yusuf Ziya Öniş, dün kendisini zi
yaret eden gazetecileri muavinlerile 
tanıştırmış ve kcndilerile göriişmü.ş -

Umumi müdür, 10 martta Anka
rada toplanacak olan idare meclisin
de bulunmak üzere hafta başında An 
karaya gidecektir. 

Vesait Buhranı Arttı 

iktisat Vekôleti ·Vekilliği 
Ankara, 3 (Tan muhabirinden) -

lktısat Vekili Bay Şakir Kesebirin 

mezunen Viyanada bulunduğu müd-

det zarfında, bu vekalet işlerine "---~-
rudan doğruya Ba§bakan CeW 

'~orta .A.. 
Sıvas • Erzurum Hattu. ıo-ıt'5 
Ankara, 3 (Tan muhabirinden) - .. ]31' 

Sıvas - Erzurum hattında faaliyet 

çok ilerlemiştir. 15 inci inşaat mınta

kasındaki tünellerden en uzunu olan 
Limanda vesait buhranı son gün- 1350 metrelik tünelin 1100 metrelik 

lerde yine artmıştır. Piyasada kira- kısmı açılmıştır. ioss metrelik diğer 

!anacak mavna kalmadığı için, liman bir tünel de bitirildikten sonra Er
işletme idaresi, şimdi de yelkenliler zuruma kadar delinmemiş hiç bir 

kiralamıya başlamıştır. İdarenin bu tünel kalmamış olacaktır. 
mavna ve yelkenliler için verdiği 

gündelik yüzlerce lirayı geçmekte
dir. 
Buhranın artmasında Amil olan bir 

sebep te ant,epo darlığıdır. Pireden 

alınan mavnalar henüz gelmemiştir. 

İdare yeniden mavna sipariş etmiş
tir. 

* Aksu vapuru, dün sabah lima
nımıza gelmiş ve Kuruçeşme önünde 
demirlemiştir. Bugün, Halice gire
cek ve tamir edilecektir. 

niş bir havuz yapılacak, içine mazot 
konulacak ve milli bayramlarda bu 
havuz volkanik bir meşale halinde 
yakılacaktır. 

MEMLEKETTE: 

lzmirlller Üniversite 
Kurulmasını istiyorlar 

İzmir, 3 (Tan muhabirinden) - Vi
layet umumi meclisinde şayanı dik

kat müzakereler olmuştur. Bu arada, 
maaşı olan kadınlardan yol vergisi 
alınması, evvela bir iktısnt fakültesi 
açılması ve bunun Izmir üniversite • 
sine temel teşkil etmesi temenniled 
izhar edilmiştir. 

Yeni Belediye Sarayı 
curna1 etmişler! .. Derken, mekte -
bin koğuşları, dersaneleri, hafiye
lerin, Yıldız ajanlarının ve bunla
ra rehperlik eden dahiliye zabitle
rinin baskınına uğradı: Dolaplar, 
masa ve rahle gözleri aranıp taran 
dı, altüst edildi... Ve tabll, birçok 
"evrakı müzırre,, ele geçip, sahip
leri de tevkif olundu._ 

* Büyük milli bayramlarda şeh
rin işıkla süslenmesi için belediye 
makine müdürü bir proje hazırlamış 
tır. Bu projeye göre, Çamlıcada ge-

·* Temizliğe riayet etmediğinden 
dolayı Tal1lnis sokağında bir fırıncı 
ile iki şekerci üçer 2iin müddetle ka
patılmışlardır. 

lzmir, 3 (Tan muhabirinden) 
Kordonda Cümhuriyet meydanı ar
kasında 300 bin lira sarfile yapıla • 
cak yeni belediye sarayı planı için a
çılan müsabakada birinciliği mimar 
Celal Biçer ve mimar Reşat San ka
zanmışlardır. 

Ben de onlardan ayrılıp doğru 
mektebe döndüm._ 

Bu mülakattan birkaç gün son
ra, dersanemizde yalnız bulundu
ğum bir sırada I. Süktıti yanıma 

~LUDACDA MASKELi VE KOSTUMLO BALO: l_r_A_Kv_ı_M_ve_ HA v A 1 
sokuldu... Şirvanda bulunan bü
yük validemden, "Crcdit Lyonnaia,, 
bankası vnsıtasiyleğ cep harçlığı o
larak bir miktar para aldığımı, na
sılsa duymuştu; dedi ki: 

- Cemiyetimize biraz para ve
receksin; seni de aza kaydettik! 

- Ne cemiyeti bu? 
- Haniya, geçenlerde, Peters -

burg talebesi arasındaki gizli bir 
ihtilal teşkilatından bahsetmiştin! 
lşte, biz de, birkaç arkadaş, bura· 
da, "Terakki ve İttihad,, (x) nami
le, o yolda bir cemiyet tesis ettik ... - - --------
(x) Sap (Alcksandr) Ulyanovmı, Lenl

nln knrdeşi oldutunu, Sovyet rejiminin te
essüsQndcn sonra. yazılan eserlerden 61-
n:ndlm. - A. T. 

4 Mart 1938 
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YURTTA HAVA VAZİYETi 
Yurdun doğu ve cenup do~ıs • Orta 

Anndolunun şark kıı;ımlnrılr Tr·ı " rl ha-
va kapalı ve yer ver v {:"ı ı:;I 1 " ...,.. lta-
knlarda bulutlu ı:~ını ııı •fi' 1 ı K de
niz kıyılan ve Trrıkv ıct <>n.ıhl l ı • ' ver
lcrde şimnll istlknmettcn, orta k u\ \ .tle es 
miştir. 

(xx) Cemiyetin adı sonradan "İttihat ve 

1 - Uludağa çıkan Onlversite profesör ve talebelerinden bir grup Bursa Kayakevi 
sporcularının da l.ştiraklle maskeli ve kostümlü bir balo verdiler. Çok eğlenceli ge
çen bu bnlodn maske birinclliğinl Franclska, ikinciliği KAzım, OçQncfilOğQ Ştaynlç, 
dördOncülüiO. Borkart kazaomııJardır. GQzelllk mQsabakasıpda da josl.l.n blrlnd. 

Deten, ikinci, jenl fü;Qncll gelmtşler41r. Resimde baloya i.Jtlrak • eden bu grupu 
kıyafeUerl lle görüyoruz. 2 - İkinci resim, Bursada belediye salonunda verilen öğ
retmenler balosuna aittir. Baloda, Bengi oyunu oynıyan ienclerl. zeybek kıyafeUerl 

Dün, İstanbulda hava fazla bulutlu gee
miş, rüzgfır sakin knlmı.şUr. Snat 14 te Ba
rometre 763.8 milimetre idi. Hararet en 
çok 6,9 ve en az sıfınn altında 2.1 sanü-
~ olarak ka,)'dedllmlstir.. Terakki.. olmuatur. Ut 16rib'Ol'\'lo 



Avusturya 
Tehlikesi 
Omer Rıza DOaRUL 

A nsturyada yapılan son de
lişikliklerden sonra sük6· 

ilet laOküm sürecetini sananlar. 
M aldanmış bulunuyorlar. tik 
.. herlere göre Avusturyadakl va· 
1'111everler cephesi, bu memleket 
teki bütün unsurlan kucaklaya • 
'-il ve bunların hepsi de ayni cep 
'9 içinde çalışarak düşünt'elerlnl 
'- layelerinl ıer~ekleştlrct"ekler 
'-bu sayede Avusturya dahili mO 
'-lelclerdcn kurtulankta. Bu zan 
'- Ye tahminler tahakkUk etme
-., hulunu:vor. 

B11n1s A vusturyadan relen hl
.. haberlere ıöre, Graz'da, Llnts
... daha başka yerlerde siya
• lllUt'adeleler dcnm etmek • 
te Ye Avusturya Nazllerl, aMak 
fe.lı:alAde askeri tedbirler karp
llıada daha bOyük hareketlere si• 
~kten çekinmektedirler. 

.fter Hitlorin talehl &zerine A • 
~t11rya Dahiliye Naurhtına P. 
llıiıea doktor lnquart. sUkG • 
ileti saflamlamak için çahş17or •• 
A._turya Nazllorinln, Nasr baJ· 
"'tına, işaretlerini kullanmamala
" için tcdhlr alıyorsa da ba ted· 
\il'lerln pek te mUcsslr olmadıfl 
dııe farpıyor. Yeni Dahiliye Na
lll'a hilhaua Nazilitin kuvvetli ol· ••tu merkezleri siyaret ederek sa 
•eınetı tesis için gayret sarf edl1or 
la da bu gayretlerin mGspet netl
teler Yerip verm11oceli aalapl • 
... maktadır. 

biter taraftan sl,...t m8şahltle
... anlataşına gire A vastaryada
.. .._lyet Alman1a11 hoşnut ede
... mahiyette detfldlr. Avastur
h Nazilerinin vatan cephesinde 
9rltftmeleri teşebbOsO Almanyada 

S,. bl'fllanmamı" A vustul')'a Bat
'-kiUnln geçenlerde siyledill na 

.Almanya ile 1apalu soa aa
-..ı '-.> t 938 anlatması çe~ve-

• , 
't'et .. kartılanmamıt. 

ı.ıaya propacanda nazın doktor 

Coebeı.•ın gazetesi olu Ancril 
•• •utku tanımak istemlyerek der 
ee itile llyik ıörmemiştlr. Göze 
'81'pan diler bir nokta ŞUfaiiln 
la•tkuncla A vusturyanıa iktisadi 
ilerlemesi hakkındaki mlerlnln 
~ltir Alman gaaeted lar•fandaa 
-..ıoıuamamasular. 

-~-.. F ittin banlar iki tllftf ara • 
ıandaki noktaiuzar fUPlf' 

-..anan devam ectitini apaçık ıöa 
feri)or. Avusturyanan içinde de • 
._... eden hAdisele.,e bu çarplfma 
llaaa ehemmi)'etİlıl tebarib eUir • 
._.tedir. 

AV'tlsta.,..cra ltaıfln ..ıraltalan 
- ... mOcadelesl, iki taraftan bi· 
tlah. btlyetle vaziyete Uklm ol
.... istemesinden ileri geliyor. A· 
~a istiklillne taraftar olu 

vatanseverler eepheslai te,kil 
...... unsurlar, Nazileri kendi te
.... filleri içinde )'ok etmek mak· 

:::• ,Odltyorlar. Buu mubbll 
ler, Vatanseverler eepheslaıl, 
1 iradelerine dbl tatmak " 

...__~1• Borliae sımıaJu ballamak 

....,.dedirler. 

..__ ~lbuki doktor Şllşnll son aut
~.._ .. bundan fazlası we lleriıl 

~"demişti. Naziler ... daha 
~na ve daha llerlslal istedik· 
-. 1fln, Avasturyada nllaa ma. 
--leainia yenideq nala•••• 
'- alevlenmesi, beJdeai7or. 

lfetlcenfn nere,-e •aracala he • 
belli delildir. Fakat A...ıar. 
~ bir plebisit yapaJmua Datima 

M varit slrtllü,-or. 
Plebisltte halka. mllstaldl ,..._ 
~ ftU. yoka UçUneU Relch'e U. 

1lhalc mı istedikleri sorulacak ve 
'- IUl'etle meselenin kati surette 
.. hl heklcnect-ktlr. Fakat bu ha
~llet takip edildiil takdirde A vm-
lltya istiklAI taraftarlarının k• • 

:fttn•lan, gerçi milli iradeyi sa.. 
""it olacak fakat bunun tezahO 

""41ea Alman1anın hofaut olup ol 

~-ata belli delildir. 1 
lha >"Wen AYalhar,a .._,_. 

.&~ - dlkeall w111lelerl 
.:.~ .......... .... 
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INGILTERE ~ 

Ordunun Yeni Bütçesi 
Geçen Seneye Nazaran 
24 Milyon Daha Fazla 
Londra, 3 (A.A.) - Muvazzaf or

dunun teçhizab ile hususi servisleri
nin askeri masranannın 21.143.000 
İngiliz lirasına kadar olan miktan • 
mn müdafaa istikrazlanna müteallik 
olan akit mucibince istikraz akdi su
retile kapatılması tasavvur edilmek· 
tedir. Ordunun bütçe tahmmatanın 
yekunu 106 500 000 dir ki. geçen se
neden 24.326.000 sterlin fazladır. 

Geçen sene 22.800 idi. ihtiyat ordu
nun 1 lkinclklnundaki mevcudu tak
riben 9000 zabıt ale 150 bin neferden 
abaret idi Yani 12 ay içınde 1200 za
bit ve 16.500 nefer artmıf bulunuyor 
du. 

Topçulann tayyare dafil toplanmn 
miktarına 76 batarya ve projektörler 
böluklerini 108 olarak derplf eden 
program ikmal edilmiştir. 

Her tarafta mühimmat istlhsalAtı Harbiye nazın, bir muhtırasında, 

muvazzaf ordu ile ihtiyat ordu için sahasında dikkate pyan terakkiler 
kaydedilmiştir. 

asker olmak sahasında elde edilmlf Times gazetesi, tngilterenln pmdi 
olan esaslı terakkilere rağmen henüz dton Avrupa teslihatı muvazenesın -
elde edilmesi lizım gelen birtakım de tekrar muhim bir unsur haline gel 
terakkller mevcuı oldujwıu beyan dığini, donanmanın daha pmdiden 

etmektedir. büyük bir faikiyeti mevcut olduğu • 
Muvazzaf ordunun mevcudu 170 nu, hava filosunun hiç bir mukaye-

bln kişidir. Bu miktar, geçen sene 169 IK"den korkulmayacak bır seviyeyı 
bin klfiden ibaretti. Bu mevcuda ma- bulduğunu kaydediyor. 
U senenin baflangıcında, tesbit edil- Gazeteye gore. en az tatmin eden 
m1t olan hududun fevkinde 1200 za- teslihat hava taarruzularına karfı 

• sahada başarılandır. 
bit ile 22 bin nefer ilive edilecekUr. Londra. 3 ( A.A.) _ Dally Herald 
Bu sene içinde 32 bin klfl orduyu ter gazetesi. lngiliz hükümetinin halen 
kedecektir. Bu mali sene içinde ordu- bombardıman tayyarelerine karşı miı 
ya ithal edilecek asker miktanmn 28 dafaa için yeni bir gizli silih yaptı • 
bin 500 olacağı tahmin edilmektedir. tuu bildiriyor. 

iSPANYA: 

Tayyareler 
Yine Bomba 
Yağdırdılar 
Londra., 3 (TAN) - t?anktstlerln 

rah vardır. Hukümetçilerin tayyare
leri tarafından da Frankistlerin harp 
gemileri bombardıman edilmiştir. Ne 
ticede Almirante Cervera zırhlısında 
12 ölü, 20 yaralı kaydedilmiştir 
Frankistler Jean cephesindeki hatla
nnı düzeltmlf oldu.klanıu haber ver
mektedirler. 

Frankoculann Brilbeldeld istfhba 
raı bürosu Belçika makarnatının em 
rile faaliyetten menedllmlştir. Bu -
nun yerine açılan lspanyol bürosu 
Cümhuriyetçllere ait haberleri neı • 
retmektedir. 

Geçen eylillde bir FranstZ llman1n 
dan blr denizaltı gemisini kaçınuya 
tqebbüa cilrmile muhakeme edilen 
eshu hakkında mahkemece verilen 
karar ISılnaf m•hkemeslnce nakze • 
dilmiştlr. 

ispanyadaki ,annnnıertn gert alın 
rnua hakkındaki plAn esas itibarile 
bütün allkadarlarca kabul edllmiı • 
tir. Bazı tefernıat Ozerindekf küçük 
lhtf1Aflan tellf etmek üzere konutul· 
maktadır, 

Aouatar)'CQ'CI Bir Bakıı: 

FRANSA: 

Haydutlarla 
Zabıta 
Çarpıştılar 

fabrikayı 

an e p en 
jandarmalar arasmda hakiki bir mu
harebe olmuştur. Bir jandarma öl -
müş ve iki jandarma ağır surette ya 
ralanmıştır. Haydutlardan da biri öl 
müş ve diğeri ağır surette ,yaralan -
mıştır. 

ALMANYA: 

Papaz NiemöDer 

Niçin Hapsedllmiı? 
Berlin, 3 CA.A.) - Röyter: 

Yarı resmi bir teblilde rahip Nle· 
möllerin setametJ temin edilmek üze 

re hapsedilmiı olduğu beyan edilmek 

tedlr. Çünkü rahip hakkında dün ve

rilmif olan merhametli karar dolayı
siJe halle arasında bir nebze tahriklt 
hüküm sOrmekte idi. Binaenaleyh 
fllhsı aleyhinde nümayifler yapılma
lllldan endife edilmektedir • 

Du kadın bir Almandır. Adı Jo
hanna Hofman'dır. Amerikada Al· 
manya hesabına casusluk yapmak su· 
çile yakalanmıştır Bu münasebetle 
daha birçok tcvkiller yapılncatı söy
leniyor. 

ITALYA: 

Holivut'ta 
Feyezandan 
16 Kişi Boğuldu 

Los Ancelos, 3 (A.A.) - Dört gün 
devam eden ve bilkuvve Halıvutun 
etraf ile alikasıru kesen şiddetli yağ 
murlardan sonra hasal olan tuğyan
lar neticesinde 16 kişi ölmuıtur. 7 kı 
ş.ı kayıptır. 

Hasar miktan 2,5 milyon dolar 
tahının edılmektedir. 

Bırçok meşhur slneıu artistleri et 
raf ıle alakalan kesalmif bir halde ev 
lerinde kapab kalmışlardır. 

B. Hooverin Tetkikleri 
Nevyork. 3 (Radyo) - Avrupada 

bulunan eski curnhurreisi B. Hoover. 
önumuzdeki ICÇimde cürnhurreislilf· 
ne namzetliğini koyacaktır. Bu mak
satla Avrupada umumi iktisadi vazi
yet hakkında tetkikler yapmaktadır. 

Niı Otellerindeki GreT 
Nis. 3 (A.A.) - Altı otel, hA16 

grevcilerin i,gali altındadır. Bunlar 
dan birinde Isveç kralı oturmakta -
dır. 

UZAK ŞARK: 

flfK 
Has isimler 

[Yazan: B. FELEK] 
Gerçi ba iş, ben gibi bu yolda mll

taleası eksik kimselere dıişmez am
ma Bay lsmail Müştak Mayakon'ua 
bu yolda nefrettiği mufa5sal etütte• 
ve onu takip ederek CVi-Nü> arkada
şımızın serdettıği fikirlerden sonra 
aklıma ıelenleri )'azmakta f81da 
gördüm. 

Harfieri değiştirdikten sonra hu 
isimlerin nasıl yazılacatı meselesi 
derhal önümüze çıkmıştır. On sene
dir bu )olda henüz hududu çizileme
miş bir de usul teessüs etti. Bu u"ul 
ilmi olmaktan ziyade gazetecileri• 
ellerine kolay ıelen şekli tercih etme
lerile yerlefmiş tamamile koksüz bir 
şeydir. Onun için ortada bir kaide 
yoktur diyebiliriz Ben has isimleria 
nasıl yazılacatı meselesini töyle mü
talea etmek istiyurum. 

Bır kere alemleri şahsi n cotraf· 
ya isimleri olarak ikiye ayınnahyq. 

Şahsi isimlerinden de mcscll: El· 
litun, lskender hatta Napolyon ctbl 
tarihe karışıp az çok her dilde b·r h11e 
susi şekil almış olanlannı tUrkçede 
yerleştiti şeklin taliffuzuna rnre yas 
malı:vtz. Binaenaleyh Fransızlar P. 
bi Platon. Alexandre ve Napnl~n ye
rine Eflatun, tskender ve Napolyoa 
lmllsanı kabul etmeliylz. 

Hatta bu mülahaza ile Moliere ,... 
rlne Moliyer ve Shakcspeare yenne 
Şckspir yıwlmasma müsamaha et • 
meliyiz. 

Muasar eşhas isimlerine gellnt"91 
okunmasının ıüçliltüne ve bizim fo-

D'Annunzio Için Mançu Ordusu netitimize uymamasına rağmen l.&. 
tin harfi ile yazan bütün dillerde ol-

cenaze Merasimi ı· syan Edip dutu gibi bizde d• bunların imllıa. 
nnı muhafaza fikrindeyim. Bu her-

D •• y }cJ ç• ı• ı G t• kesin kendi isminin klişesine hürmet un apı 1 ın 1 ere eç 1 ettirmek istemesi, hakkından ileri ıel 
Gardone, 3 ( A.A.) - Gabriele d' An 3 (H I) _ Uzak Şark mlş bir ldet olsa gerek ki. buna hütUa 

Londra, usus d . d·t k 1l nunzaonun cenaze merasimi. bu . 1 haberler dünva a rıayet e ı me te ve mcse harbme daar a ınan en son . ; . . 
sabah burada buyuk bir sadehkle ya- . k f J ponlann lngılız gazetclerınde Chautempt, 

sarı nehn geçme. as ıyen a llerriot, Von Papen a-ihi isimler a7 • pılmıştır Tayyare kıtalarmdan bir Çin mukavemeti ate karşılaştığına gos 
1 

k d H lh k. biltü ba 
müfreze, Fiume ve Ardıti Lejaonerle- . . H Şa · nen yazı ma ta ar. a u ı n 

termekted.ir. Çınhlel" onan ve nsı ·ısimlerin ln•iliz taliffuz kaidelerine randen Ve harp go·nulluleri teşkilatın- 1• 1 d h - p ve garp '" 
vi ayet erın en tıe nn ....... u ö ba ka ttlrl~ o"kund .. .ıı.... maJim-dan bir grup, bütun gece, tabut başın sahil1erine mühım takviye krtaları ff re t ..... 

nlmış e an ta~ut bir top arabasına 
konmuş ve alay San-Nıkolo kıhsesme 
yol almıya başlamıştır Kral namına 
duk do Bergame. bunun yanında ba
şa açık olarak B Mussolini. şairin dul 
zevcesi prenses Montenevoso. nazır
lar ve butun akademi azası tabutun 
arkasmdan yurumuşler ve tabut. Fı

ume seferine iştırak eden dört kahra
mamn yanına defnedılmek üzere şim 
dilik Vittoriale parkına yerleştirilmiş 
olan "Puglıa,. geırusirun güvertesıne 
konmu§tur. 

MISIR: 

Baıvekil Seçim 

Nutkunu Söylecll 
Kahire, 3 <Hususi) - Mısır Başve

klli Mehmet Mahmut Paşa bugun ilk 

seçim nutkunu söylemiı ve Mısınn 
dahili, harici siyasetini izah etmiştir. 
Mahmut Paşa Mısır ordusunu yenile 
mek ve motorleştirmek 18zımgeldl • 
lfni. lngıltere ile en samimi muna
sebetlerin idame olunacağını soyle • 
mlf dahili siyasetten bahsederken 
memleketin malivesini satlam ve 
müsavi esaslara istinat ettirece~nl, 
herkese temiz içecek ıu temin ede
ceğıni soylemiştir. 

Kahire, 3 (AA.) - Alahram gaze.. 
tesi, İngiliz • İtalyan müzakereleri 
hakkında yazdığı bir makalede diyor 
ki: 

..Hür ve müstakil bir devlet olan 
Mısırın her hangi bir Akdeniz mhza
keresine iştirak etmek halda sarih
tir. 

•••••••••••••••••••••••••• 
KISA HABERLER 

* Bulpr Hariciye Nazın Vl-
7Bn dan d n Peısteye dlmmQftür . * Mek k d ki petrol kum
pany lan ~Herin talepleri ka
bul edlld ti ('in memleketi terk 

etmey d nuy 1 "'"' 

kezi Kaafeng'te toplanmıştır. Şimal 
sahili boyunca ilerhyen Japon kuv
vetleri Yuançu'yu almaşlar ve Şansi 
de nehrin 90 kilometre şimalindeki 
Yunçene doğru ilerlemiye başlamıf
lardır. 

Çin membatanndan alınan resmi 
haberlere gore, muhtelif Japon • Mon 
gol • Mançu kıtalanndan mürekkep 
bet fırkaya mensup Mançu askerleri 
Suiyuanya Paotov yakınında isyan e-
derek Çinlilere iltihak etmişlerdir. 

Askeri vaziyet yüzünden mühac:e
rete mecbur kalan yüz binlerce Çın
li feci bir vaziyettedir Ölüm mıktan 
yuksektir Şanghaıyda yalnız yabancı 
mıntakalarda geçen sonklnunda bu
lunan olu cesetlerinin sayısı 9637 idi 

Tokyodan haber verildiğine göre 
sosyal kutleler partisi reisi B. Abei 
ye karşı bir suikast yapılmıt ve bu 
yüzden ağır surette yaralanmıştır 
Dahiliye Nazın, hAdlse Ue yakından 
alakadar olduğunu ve çok şiddetli ted 
birler aldağını söylemişUr. 

Japon gazeteleri Japonyaya karşı 
fesatlar çevirenler aleyhinde fiddetlı 
ne§riyat yapmaktadır. 

- ---u--

FILISTIN: 

Yeni Komisere de 

Suikast Yaptlınrı 

Buna mftm•R ola*Mat'art"a rf\I. 
lsveç. Flaman dilleri gibi tamamca 
ayrı konson ve seslilere malik diller
deki gazetelerde hu isimler hep asal 
imlilarile çıkmaktadırlar. 

Cojnf ya isimlerine gelin~« 

Bunlarda iş daha (apra~ıktar. ('Qa. 
kO bunlardan bir kısmının türk~el .. 
ri vardır. Meseli Macaristan. lsveç, 
ls,içre, tngiltere, Lehistan Japonya 
gibi birtakım memleket isimleri " 
bOyük Okyanus, Hint denizi. Şap d .. 
nizi gıbi tabii adlann bu türkçeled 
varken bunlan detiştirip kendi mem
leketlerinin tallrtuzlarını bizim imlA 
mızla karıştırarak Oçüncü bir şekil 
çıkarmamıza bence lıizum yoktur. Da 
kelimelerle maksatlar tamamen ifade 
edilmekte Ye ünJi &(içlüj'ü gorUJ.me. 
mektedir. 

Bu arada Vaşington, Manllya. K!m 

tence gibi belki de yanlış taliff uz yll

zünden dotru söylenişleriai kaybet

miş fakat 7erleşmiş isimleri de old11e 

tu gibi muhafaza etmeli ve bunluı 
asıl kendi imlilarile yazmak tfiyle 
dunun kendi dıllerindeld taliffuzJa. 

ra fire Voşinrton Marscy, Kostaaça 
yazmayf bile düşünmemeliyia. 

Kelıyor şekillerini dej'iştinnemlı 
ve asıl taliffuzlarını mu haf aza etmif 
olan isimler. Eğer ayrı bir dilden bl· 
se geçmi' hususi bir şekli yoksa bun
lan da kendı dillerindeki talifluza 
göre bizim inılimızla yazmak yoluna 

Kudüs, 3 CA.A.) - Yüz kadar 1116h tutmabyq. 
h pki Hebron yakininde süvari polis Ben bu mOtalealan bir iddia şeklla 
devriyesine hucum etmiftir Tayyare de ortaya atmıvorum. Litin harfi kul 
ler asileri kaçll'DUfbr. Bir Arap polis · lanan dünya dillerinla u çok hepsi 
muavini ağır surette )'IU'&lanmı$br. bugila bizim ıirditimiz vaziyete dcq.. 

Hayfanın cenubunda bugün yeni miişlerdir. Bana iyle relivor ki. on
fevkalade komı.. Mac: Mlchael'ln ge lana tuttutu 70) b11 sö1leditim tet
çecetf demlryolu ilzerlnde, dün bir le 1akındar. 
bomba bulunmUflur Bazı traversler Bu mbtalealar lzerlne ba mfthha 
de bozukluk vardı. Hiikf.amet husu- bahlı esaslı bir hal ııueüne bailaıur-
sl tertibat alnuftır. sa çok i)'i olur. 

lzmirde iki Çocuk 

Ortadan Kaybolmuı 

'* Okuyuculanmızdan M Nurl lcfn: 
Mektubunuzu aldım Müşabed ruz 

çok doğrudur Saygılar. 

8 ... 
* K bada yenf bir htllAI te

tebbO ftzerlne 2000 k1fi nezaret 
altına alınm._ıır. 

Son plen haberler, Atmanyanın Anşlusa tahakkuk ettirmek &zere * Almanyada kara ve deniz 

hlandaiana bildiriyor. Ba mibluebetle Avmtmya Clmı.urreisi B. Mik· = ~~ nazır ıstedikleruu evvelce soylemekte oJ • 
duklan ve batılı Amerikaya params 

lu'ı ailesi efradı aruuula &l9tena " ,_ lb1ertle aJaua Wr lotojra. l ......... ..,..,....,.~..,.~-...~ .. • 
-~ olaralt 
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m uriyet Aleyhine c;,~:Şnehi 
n Hakaret Davası Limanda ı 

Neşriyatı Havi Nüshaların Mahke
meye Gtirilmesine Karar Verildi 

Nasıl Batt? 
Dün sabah ağır ceza mahkemesin

de geçenlerde Beşiktaş iskelesi önün 
de batan Ordu vapurunun muhake -
mesine devam edilmiştir. Ordu vapu 
ru, Izmire gitmek üzere demir aldık
tan sonra akıntıya kapılmış ve beşyüz 
metre kadar açığında bulunan Hami
diye zırhlısının burnuna çarparak 
batmış, mürettebatından 19 kişi kuri tarılmış, aşçı Receple ateşçi boğul -

ı 
muştu. Dün mahkemede ölüme sebe
biyet suçlusu olarak vapurun kapta
nı Mahmut, davacı yerinde de aşçı Re 
cebin avukatı bulunuyordu. 

Bir Adliyecimiz 
Fransaya Gidiyor 

B. Süreyya Malkoç 

CEMİYETLERDE: 

Hamallar 
Cemiyetinin Adı: 
.Yükçü Kurumu 

İstanbul Hamal Esnafı Cemiyeti
nin yıllık kongresi, dün, Eminönü 
halkevinde toplanmış ve haylice mü
nakaşalı olmuştur. Cemiyet reisi 
Kadri, idare heyeti raporunu okuya
rak demiştir ki: 

"-Mecmuu 2500 kişi olan azamız 
sırt hamallığı kalkınca azalmış ve 500 

hamal mesleği bırakmıştır. Yeniden 
hiçbir hamal da cemiyete yazılma

mıştır. Bütçemiz 4700 liradır. Ayrıca 
bankada 3700 liramız vardır. 65 ya
şını bitirmiş esnafa 2462 lira yardım 
da bulunulmuş ve bunlar memleket
lerine gönderilmiştir. Bu yıl girişti
ğimiz teşebbüsler şunlardır: 

Bugünkü program: 
İstanbul radyosu: 

ôGLE NEŞRİYATI: 12,30 Plı\kla TOrJıc 
musiki5i. 12,50 Havadis. 13,05: Plfıklll 
Türk musikisi. 13,30: Muhtelif plak nel' 
riyatı. 14,00: SON. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 17,00: tnktlAP 

dersi: Üniversiteden naklen, Recep Pe
ker tarafından . 18,30: PlAkla dans musi
kiııl. 19,00: Konferans: Çocuk terbiyesi. 
Ali KAmi Akyüz tarafından. 19,30 : J3eY 
oğlu Halkevi gösterit kolu tara!ındnrı 
bir temsil. 19,55: Borsa haberleri. 20,00: 
Muzaffer Güler ve arkadaşları tar11-

Davacının avukatı, Mahkemede konuşuyor •• 

Dün, asliye ikinci ceza mahkeme
sinde, muharrir Sabiha Zekeriya ta
rafından "Cumhuriyet,, gazetesi aley 
hine açılan hakaret davasına devam 
edildi. Mahkemede Sabiha Zekeriya 
ile avukatı Esat ve suçlu ga
zete neşriyat müdürü ile avukatı Se
mih bulunauıar. Hikmet Münif, ilk 
celsede sorgulara cevap vermemişti, 
ikinci talikte de hastalık raporu gön
derdiği için, dün, reisin ilk sorgusuna 
şöyle cevap verdi: 

leri için bir tahrik mi görmüşler? de 
dL 

Dinlenen şahitlerden Hamidiye gü
verte kaptanı şunları söyledi: 

Ben kıç tarafta nöbetçi idim. Baş
tan kuvvetli bir sademe oldu. Der -
hal bölmeleri kapama emri verdim. 
Esasen bölmelerden bir kısmı kapalı 
idi. Yüzbaşı B. Asım kurtarma ame
liyesine başladı ve derhal tertibat al
dı. Ordu vapuru Hamidiyenin borda
sına saplanmışt1. Uç dakikada battı. 
Yüzbaşı B. Asım derhal karaya çık
tı vaziyeti Deniz Ticaret müdürlüğü
ne bildirdi. Ben kıç tarafta olduğum 
için vapurun gelişini ve çarpışını gör
medim. Yalnız nöbetçiler, civardaki 
gemilerin hareketlerini rapor eder -
ler. Bu geminin kalktığı da rapor e
dilmişti. Süratli bir akıntı vardL 

Adliye Vekaleti, Adapazan sulh ce 

za hakimi B. Süreyya Malkoç'u mes

leki tetkiklerde bulunmak üzere, 

Fransaya göndermiye karar vermiş -

tir. B. Süreyya, şehrimize gelmiştir, 

Cumartesi günü buradan hareket e

decektir. Adliyecimizin Fransız mah 
keme ve hapisanelerinde yapacağı tet 
kikler bir sene sürecektir. 

Mevcut tarifenin lağvile yerine ye 
ni bir tarifenin konması, gittikçe art
makta olan ve çöp arabası bile olını
ya layık olmıyan el arabalarının yek 
nasak bir hale konması ve hamalla
rın eline verilmesi, Hamallar Cemi
yeti isminin de "Yükçü Kurumu,, 
şeklinde değiştirilmesi, yardım teşki

latının artırılması. 

Rapordan sonra azadan Hakkı söz 
alınış ve cemiyetin çalışmalarını te
şekkürle karşıladıktan sonra şu is
tekleri ileri sürmüştür: 

tından Türk musikisi, halk şarkıları 20,SI 
Hava raporu. 20,35: Ömer Rıza tarafın
dan arapça söylev. 20,45: Vedia Rıza ve 
arkadaşlan tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları (Saat !yarı}. 21,15: Mus
tafa ve arkadaıları tarafından Türk ınu 
sikisi ve halk prkıları 21,50: ORKES
TRA: 1 - Keler Bela: Lastspiel, 0uver 
ture. 2 - Borel - Clerk: illusion d'A• 
mour. 3 - Svendsen: Romance. 4 -
Grosmıa.nn: Ceardaa. 6 - Tosti: Segret
to. 
Ankara radyosw 

ÖGLE NEŞRİYATI: 12,30-12,50: Muh 
telif pllk ·neşriyatı. 12,50-13,15: Plakla 
Türk musikisi ve halk :ırakılan. 13,lş.. 
13,30: D ahili ve harici haberler. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 18,30-18,35 ~ 

Pl.Ak neşriyatı. 18.35-19,00: İngilizce d~ 
Azime İpek. 19,00-19,45 Saat Ayan ve,.. 
rapça neşriyat. 19,45-2015 Türk musi.ld
si ve halk şarkılan (Servet Adnan ve 
arkadaştan) 20.15-20.30 Edebi konu~ 
&!hçet Kemal Ça~lar. 20,30-21,00: Salt .. 
sofon solo: Nihat Esengin. 21,00-21,16! 
Aans haberleri. 21,15-21,55: Karışık pJA): 
neşriyatı. 21,55-22,00: Yarınki prograı:JS 
ve İstlklAl marşı. 

Hikmet Münif bu suali şöyle kar
şıladı: 

MÜDDEİUMUMİLİKTE: 
.. _ Çoğalan el arabaları esnafın kazan

cını dörtte bire indlrmiiıtir. Bunun önüne 
geçilmelidir. Cem1yete bir avukat alınma
lıdır." 

"-Yazılarda hakaret yoktur. Ken 
di dava istidalarında da tasrih ettik
leri gibi, bu, Göbelsin nutkundan 
doğmuş bir münakaşadır. Bizim ya
zılarımız, Tan gazetesinde daha ev
vel çıkan yazılara cevaptır. ve haka
ret mevzuu ve kastı yoktur.,, 

Davacının avukatı Esat, söz ala
rak suçluya cevap verdi: 

- Biz hakaret etmedik. Münakaşa 
ya cevap verclik.,, 

Bunun üzerine Esat, şunlan ilave 
etti: 
"- Biz de istidanuzm başında Gö

belsin nutkundan doğan bir münaka
şayı hikaye ettik. Fakat, davamızın 
çerçevesi içinde bu münakaşa yok
tur. Sabiha Zekeriya, şahsen hakaret 
görmüş ve bunlara katiyyen cevap 
vermemiş, hatta, bir yazısında "ben 
hakaretlere cevap vermiyeceğim. A
dalet kapısına müracaat edeceğim ,. 
demiştir. Mevzuun çerçeves:iıııi aşma
sınlar. 

Reis suçluya sordu: 
"'-Size karşı bir tahnK vaki mi? 
Hikmet Münif, bu suali şöyle kar-

şıladı: "- Bu iddialan, katiyyen varit de 
ğildir. Filhakika, bu iki gazete, bu .. _ Müteaddit münakaşalar var -
mevzu etrafında yazuar yazmışlar - dır. Çok ağır sözler vardır. Tetkike
dır. Fakat, bizim davamızın mevzuu dilirse anlaşılacaktır.,, 
Göbelsin beyanatından doğan neşri- Reis sualini tekrarladı~ 
yat değildir. Göbelsin nutkunu esas .. _ Hangi nüshada, hangi satırda 
dava addetmedik. Yalnız, müvek.ki- gösterebilir misiniz?,. 
lem hakkındaki hakaretleri nazan i- Hikmet Münü: 
tibara aldık. Sabiha Zekeriya haka- "- Ibraz ederiz., dedi ve tetkik i-

çin mühlet istedi Bu sırada Esat de-
'diki: 

rete uğramıştır. Hakaret yoktur, di
yorlar. isterlerse yazdıkları yazıları
nı kelime kelime okuyayım da cevap 
versinler." 

"-Bay Reis, karar verilmeden ev 
vel şunu da rica edeceğim: Vakit ge
çirmesinler, iddia eMikleri gazetele

Bundan sonra suçlunun avukatı 
rin de gelecek celsede mahkemeye 

da şunlan söyledi: 

"- Bu makaleler tetkik edilirse 
ibrazı için bir karar verilsin. lster-
lerse biz de ibraz ederiz.,. 

müvekkilim Hikmet Münifin dediği Müddeiumumi Sonel, dosyanın tet 
gibi hakareti gösterir bir şey olma- kikini isterken: 
dığı anlaşılır. "-Bu gazeteleri de muhakeme gü 
Davacının avukatı söz istedi ve: nünden evvel versinler ki, biz de gö 
.. _ Maksatlarını izah ederlerse relim,, dedi 

çok iyi olur. Ne demek istiyorlar? Sa Duruşma, ayın dokuzunda saat on 
biha Zekeriyanm yazılarında keneli- ı bire talik edildi. 

SİLAH ATilA 

Tabancayı 

HAKARET: 

Sarhoş ukla 
Bekçiye 
Hakaret Etmiş 

Müddeiumuminin talebile reis bu
rada şahide şöyle bir sual sordu: 

- Hava o gün rüzgarlı mı idi? 
Rüzgarlı olmasından deniılerin akın
tılı olduğu anlaşılır mı? Ve rüzgar 
şiddetli mi idi? • 

Şahit bu suali şöyle karşıladı: 
-O gün yıldız esiyordu. Fakat, 

şiddetini tayin edemem Bu, Hami
diyeni n o günkü seyir jurnalinden öğ 
renilebi1ir. Rüzgarların şiddetinden 
akıntının şiddeti kestirilemez ve mut
laka akıntı da şiddetlidir, denemez. 

Bundan sonra şahit Hamidiye ge
misinde toocu muallimi B . Hıfzı din
lendi. O da şunlan söyledi: 

- Saat 20 sularında çarhçıbaşı ile 
beraber kıç tarafta oturuyorduk. Or
du vapurunun üstümüze doğru geldi
ğini gördüm. Hemen başa koştum. 
Gemi şiddetli akıntıya kapılmıştı. Ni 
hayet, Hamidiyenin burnuna çarptı. 
Beş dakika sonra da batmış bulunu
yordu. 

Reis sordu: • 
- Bu kazada kaptanın hatası var 

mıdır? takdir edebilir misiniz? 
- iskele tarafında iki torpido du

ruyordu. Ordu vapuru oradan ge
çemezdi. Hareket esnasındaki istika
met doğru idi. Akıntı olmasaydı yo
luna pekala devam edebilirdi. Halbu
ki vapurun sürati altı mil imiş. Bi
zim Hamidiye istimbotunun sürati 
9 ~l olduğunu halde bile akıntıdan 
iskeleye zor yanaşıyordu. 

Bundan sonra Hamid.iyede Bora
zan Mehmet Enver, borazan çavuşu 

Mustafa, asker Hayrettin, Salahat -
tin Ordu vapuru ikinci makinisti Os
man dinlendiler. Osman şöyle şaha
det etti: 

- Ben makine başında idim. Bir 
gürültü peyda. oldu. Hamidiyeye 
çarptık dediler. Ateşçiler bana "Ba
ba su hücum etti., diyorlardL Makine 

Kime ve Nereye 
Sıkmış? M h t 1 bak Asli d

- dairesine su girince, ben de yukarı 
eş u suç ara an ye or-. 

düncü ceza mahkemesi bir bekçi çıktım. Vapur yan yatmış batıyor -
. ' . . du. Biraz sonra da battL Ben, kaza-

ye hakaret davasını netıcelendınnış - kild tti y • • bil 
tir. Suçlu Nikoli isminde bir balıkçı nın ne şe e cereyan e gını -

İki Kişi Sütten 

Zehirlendi 
Müdeiumumi muavinlerinden Cev

det, dün bir zehirlenme tahkikatile 
meşgul olmuştur. Beyoğlunda Kıre

malı sokağında 69 numaralı evde o
turan Mustafanın kızı Fatma ile ayni 
evde oturan 12 yaşında Beria evvelki 
gün bir kilo süt almışlar, bakır tence 
rede pişirmişler ve saat 16 da birer 
bardak içmişlerdir. Biraz sonra iki
si de şiddetli sancılardan kıvranmıya 
başladıkları ve zehirlenme arazı gös
terdikleri için Haseki hastanesine kal 
dırılmışlardır. 

Müddeiumumi, dün hastaneye ta
bibi adilleri göndererek hastalan mu 
~ . . .. -

adli tıp işleri müessesesine vermiş-
tir. Alınacak raporlar, vaziyeti ay • 
dınlatacak ve icap ederse sütçü hak
kında takibat yapılacaktır. * Kasımpaşada oturan Mehmet te 
yediği yemekten zehirlenmiş, tedavi 
altına alınmıştır. 

Bir Eldiven Hırsızlığı 
Meşhut suçlar müddeiumurniliği, 

dün bir eldiven hırsızığı iddiasım tet 
kik etmiştir.İddiaya göre, Muzaffer is 
minde bir çocuk, evvelki gün Ferah 

sinemasının önünde henüz hüviyeti 
tesbit edilemiyen bir adamın cebin

den eldivenlerini çalmış ve kahveha
nede satılığa çıkarmıştır. Kahvehane 

de bulunan sivil memurlar. kendisini 
cürmü meşhut halinde yakalamışlar
dır. 

Suçlu, Sultanahmet birinci ceza 
mahkemesine verilmiştir. 

----o 
Çocuk Velilerine 

Diğer bir hamalbaşı da münakaşa
ya sebep olan şu dileklerde bulun
muştur: 

•- Esnat. çok çalıştıtı halde az para a
lıyor. Tarifedeki 'Balya,.. kelimesi hamal
ların aleyhinedir. 80 kiloluk balya bulun
duğu gibi 205 kiloluk balya da vardır. Tüc
car her ikisine 10 kuruşta::ı faz.la vermiyor. 
"Malı içeri koymak,, tabiri de tavzihe muh 
taçtır. Daracık bir merdivenden binanın 
beşinci katına çıkarılan eşyanın hamal.iye
si emekle biraz münasebettar olmalıdır. A
rabacılann hamallardan yevmiye aldıklan 
4 lira fazla bir paradır. Cemiyet için ayrıca 
bir doktor ve avukat alınmalıdır. Hastala
nan esnafa yevm.iyelerl verilmelidir.,. 

Cemiyet başkanı, bu iddiaların hep 
sine cevap vermiş ve demiştir ki: 
•- Kazancın azalması. JUndan ileri ge

liyor: El arabası çıktıktan sonra satış için 
küfe, tabla ve işporta yerine birer araba 
tedarik eden seyyar satıcılar bıun;ıllığl d~-

ler ve nakliyata baılamışlardır. Halbu1d. 
bunların 7.abıtaca emniyetli olup olmadık
ları şüphelidir. Hamalın birinci vasfı emin 
olmasıdır. Aynca bir avukat tutmıya büt
çe müsait değildir. E..cmaf cemiyetleri avu
katına lstl!iare için gidilebilir. Diğer işler 
üzerinde de bu yıl u!raşıp esnafın dert
leri birer birer halledilecektir . ., 

Çiçek Bayramı Yapılacak 
Çiçekçiler Cemiyeti, yıllık kongre

.si, dün Beyoğlu halkevinde yapılmış
tır. Kongrede bilhassa memlekette 
çiçek sevgisinin uyanması için bazı 
tedbirler alınmasına karar verilmiş
tir. Bu arada her yıl 3 defa "çiçek 
bayramı,, yapılacaktır. Aynca İstan
bul tarafında birkaç çiçekçi mağaza
sı lwrulacak ve halka ucuz çiçek sa
tılacaktır. 

Dost lranda 
Şeker Sanayii 

Çocuklarınızın okul sıralannda me 
rakla öğrendikleri coğrafya ve bioloji 
derslerini alakadar eden Bay Tekin 
Avcı filmi, birkaç gündenberi Alka
zar sinemasında alika ile gösterili -
yor. 

1 Şubat tarihli nüshamızda, "Iran
da şeker fabrikası kurulacak,, başlıklı 
bir yazı vardı. Irana hükUınetinin 
şeker imali hakkında tetkiklerde bu
lunmak üzere Avrupaya bir heyet 
gönderdiği bildiriliyordu. 

Sizler de yann tatil gününden is
tifade ederek saat bir buçukta çocuk 
larınıza muhakkak. bu istifadeli filmi 
göstermeyi ihmal etmeyiniz. 

ÖLÜM 
Genel Kurmay harp tarihi şu~ 

müdürü albay Hulusi Alpagut, teğ 1 

men Vedad Alpagut ve Anadolu Ajal' 
sı muharrirlerinden Nevzat Alpagı>' 
tun ·pederleri topçu yarbaylığındsJI 
mfitckait İsmail Hakkı Alpagut dilJI 
sabah Üsküdarda İhsaniyedeki eviD' 
de vefat etmiştir. 301 senesinde harp! 
yeden mezun olan merhum Yemetıdl!I 
ve Bapı;an harbinde memleketine bU
yük hizmetler ifa etmiştir. Cenaze.Si 
bugün Bğleyin evinden kaldırılarıı1' 
Karacaahmetteki , aile kabristanınB 
defnedilecektir. 

1 ı A "' 
Viktorya dö Berlin: Sigorla ADO 

nim Şirketi tarafından 22-10-192' 
tarihinde Bay Ziyaeddin Sait ve 139' 
yan Safiye Memduhanın hayatı üıe' 
rine akid ve tanzim olunan bin Tür1' 
liralık ve 973216 numaralı sigortl 
mukavelenamesine ait depo ilmüb" 
beri zayi olmuştur. 

Mezklı.r depo ilmühaberi halihtı. • 
zırda kimin yedinde ise, hukukUJl1' 
isbat etmek üzere Victorya dö Bet' 
lin Sigorta Şirketinin Istanbuld"' 
Galatada Kürekçilerde, ManhaY11' 
hanında klin Türkiye Müdirlyetiıl6 

veya Berlinde kam merkezine, iŞ~~ 
nanın tarihi neşrinden itibaren 1JV 

ay zarfında müracaat etmesi rica "' 
lunur. 

Mezkftr müddetin mürurunda, ıı1" 
marası balada muharrer sigorta roır' 
kavelenamesine ait depo ilmühaberi 
keenlemyekun ve mefsuh addedlle • 
rek yerine nüshai saniyesinin ta~ 
edileceği ilan olunur. 

Viktorya dö BeT'fi7l 
Umum Sigorta Anonim Şirke~ 

Türkiye Müdiriyeti 

KAYIP: Deniz Ticaret müdürlü~ 
den aldığım 16/6693 numaralı deftJ 
zayi ettiğimden yenisini alacağun

Hasan DnnnııŞ 

, 
Pazartesi 

Dün sabah, asliye ikinci ceza mah
kemesinde, bir polise karşı tabanca at 
ma ve karş1 koyma davasına başlan
mıştır. Suçlusu sabıkalılardan Çeşme 
meydanlı Hüseyindir. Evvelce tev -

kü edildiği için jandarmalar kendl
ısini tevkifaneden getirmişlerdir. !d
dia da şudur: 

dır. Davacısı Tavukpazarımn bekçisi miyorum. 
Şahitlerden Mehmet, Mustafa Gü

Sabittir. ney, Cemalettin, Remzi gelmemişler-
Türk Diş Tabipleri 

Istanbul Iran konsolosluğundan al
dığımız bir mektupta, Iranda dört se 
ne içinde 6 şeker fabrikası kuruldu
ğu, bu fabrikalann ihtiyacı hemen 
hemen tamamen karşıladıkları bildi
rilmekte, A vrupaya giden heyetin de 
sırf şeker imali hakkındaki malumatı 
derinleştirmek maksadile gönderildi
ği ilave edilmektedir. 

Akşarnı 

SAKARY 
İddiaya göre, Nikoll evvelld gün eli. Muhakeme bunların çağınlması 

gece fazlaca rakı içmiş, gece yansın- için talik edildi 
dan sonra Tavukpazarından geçiyor- ____ __......., ...... ....,......, ..... __ __.."'""' ___ _.. 

Cemiyeti Riyasetinden: -.-....... ~ da 

Bir gün Hüseyin, Llgor isminde 
bir arkadaşile Gülbahçe gazinosun
da bira içiyorlarmış. lki sivil me -
mur gece saat bir sıralarında bunla
rı kaldırmışlar, karakola götürmek 
istemişlerdir. Hüseyin, bir aralık yo
lunu bularak kaçmış ve karanlık so
kı:ıklara sapmıştir. Polisler, tabanca 
pa.tlatmışlar, o da, 'üç el tabanca sı
karak mukabele etmiştir. 

muş. Eline aldığı bir taşla kapalı dük 
kAnlann kepenklerine vurarak gü
rültü çıkanyormuş. Bekçi Sabit ken
disine sükunet tavsiye etmiş. Fakat, 
Nikoli bu tı:ıvsiyeyi ağız dolusu kü
fürle karşılamış. 

İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolan 

DRAM KISMI n Saat 20,30 da 1 . • 

BİR ADAM YARATMAK 
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3 perde 
• 

Cemiyetimiz, meslekdaşların altın 
işlerine ait tutmağa mecbur oldukla
n defterleri istenilen bir tarzda ha
zırlatmış ve meslekdaşlara memuru
muz vasıtasile gönderecektir. Bir 
yanlışlığa mahal kalmaması için o 
defterlerden tedarik edilmesini ve 
defterlerin nasıl tutulacağı hakkm -
daki izahnameyi okumalarını tavsi
ye ederiz. 

ISTIKlAL f EDAILEHI 
Bir milletin istibdada karşı ınu 

azzam savaşı, harikalar filmi 

- MERAKLA BEKlEYiNİZ· -

#"' Samatya Ş E N Sinemada 

SHIRL[Y lEMPU 
VICTOR McLAGLEN 

Dün, şahitler dinlenmişlerdir. Şa
hit Celru, şunl"'n söylemiştir: 

Hava karanlıktı. Hüseyinin havaya 
!ki el silah sıktığını, tabancanın nam 
!usundan çıkan alevden anladun. Po 
lislere sıkmamıştı. Halbuki, sorgu 
bfildmliğindekl ifadesinde suçlunun 
polis Şwıyı1>e tabanca sıktığını söy-

Mahkeme şahitleri dinlemiş, 

suçu sabit görerek Nikoliye bir ay ha 
pis bir lira para cezası vermiştir. Sa-
bıkası olmadığı için cezası tecil edil-
miştir. · 

lüyordu. Reis, ifadelerdeki bu tena
kuzu sordu; şahitte mahkemede söy 
lediğinin doğru olduğunu söyledi. 

Bundan sonra şahitlerden Agavni 
ve Ligor dinlenmişlerdir. Gelmiyen 
şahit Niyazinin çağırılması için, du
ruşma, ~ güne bırakılmıştır. 

1 

ÇOCUK: 

•• 
KOMEDİ KlSMl 

Saat 20,30 da 
DALGA 

... ... 3 perde komedi 

Cumartesi, Çarşamba 14 de 
MAVİ BONCUK ---- --~---· ---'--ER T U 0 R lJ L SADİ TEK 
TİYATROSU 

Pazartesi: KADIKÖY - SÜREYY A'da 
FAKİRLE& MOSAMERE.51 

,.KAPTAN 
............. ı ..... -. ..... ıı.. ... .z~~~~~ 

BLOD 

YENİ NEŞR1Y AT: T Ü R K sinemasmda iki fevkalade film 

Modern Tiirkiye Mecmuım. - Bt- M Ad •ı p • E """ • 
rtnci sayısı çıkmıştır. !çinde kıymetli GCera amt GrlS e Y 
muharrirlerin değerli yazılan, dünya VİCTOR FRANCEN LUCİEN BARROUX - JULES 
şüunu, hikayeler, ilini ve fenni yazı- BLANCHE MONTEL BERRY - DANİELLE PAROLA. 
lar, bilmeceler ve resimler vardır. Baştan başa meraklı, heyecanlı Parisin %evk ve eğlence muhiti, 

Yeni Adam - Yeni Adamın 218 inci sa- nefis aşk filmi. w iki saat durmadan kahkaha 
)'181 çıktı. Bu ftkir ve sanat gazetesinin bu ••••İll••••••••••İİll•••••••••••••~ 
~ bir ~ değerli )'3Zllar nrd!r. _ 



r::: 4 - 3 - 938 

TAN 
Gündelik Gazete 

1'A.N'ın hedefi: Haberde, fikirde, her· 
le)'de temiz, dOrOet, eamlmf olmak, 
karlln gazetesi olmıya çalıımaktır. 

--0--

TAN 

A BONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi • 

1400 Kr, ı Sene 2800 Kr, B ı k 1 . d 7so > 6 A1 ısoo • 
400 • 3 Ay 800 lll a 1 şın e 
ıso > ı Ay 300 • 

'Mllletlerarası posta ltt"hadma dahil ol-
llllyan memleketler için 30, 16, 9 3,S lira , 

~;:~~.:~:~=1~~::. Gırgırcılarla 
[GoNON MESELELERi 1 

Et Meselesi 
[Yazan: M. ZEKERIYAl 

Et meselesi 1stanbulda günün me
lelesi olmakta devam ediyor. Hükll
lnetin aldığı bu mühim tedbir et işile 
lneşgul olanlardan bazılarının men
faatlerini bozmuştur. Bunlar muhte
lif vasıtalara başvurarak menfaatleri
ili korumıya çalışıyor, ve bu tedbiri 
•kamete 11ğratmanın yolunu anyor • 
lar. 

Bir Hasbihal 
BALIKÇI 

,,_,,._ "'"' ~"'"'"'",_-"".,,,.V..,..~~..,.....,,.., 
~ i YAZAN: 
~"'"~~"'~~"""""'' 

Muhterem gırgırcılar; nuz? Dapd~racık kapıyı tutuyor-

8 1 k 1 · t' sunuz. Evveıa, şu noktada haksız a-a ı çı ar cemıye ın- . d So-
. . . tılmış mütecaviz bır a ım var. 

den gelen ıtıraza cevap venr- rarım size: Bir dalyanın muayyen 
ken ıize de hitap etmİf: ''Otur huduttan dahilinde ağ atabilir ve-
duğunuz dalı keıiyoraunuz ia- ya keyfinize uygun her hangi tarz 

5 

ca"::mu 
Bir Nesil Farkı 4. 1. 1 K 

Yazan: SABiHA ZEKERiYA 
On beş, on altı yaşında kız erkek, 

genç bir grupun konuşmasına kulak 
misafiri oluyorum. Yeni neslin bu ne
~li, heyecanlı çocuklar bir bahisten 
bir bahise atlıyor, biribirlerini ve 
hayatta rast geldikleri hadiseleri öy
le ince fikir ve kelime oyunlarile ten
kit ediyorlar ki, dudaklarımı, gülüm, 
semeden menedemiyorum. Muhitle
rine yakın olmadığım için konuştuk
tan phıslan tanımıyorum. Birisin -
den bahsediyorlar, diierleri heyecan-
la sözünü kesiyor: 

- Bırak şu dalı •. Eli, öpmiye de
·ı ğil, tUkürmiye bile değmez. 

Bir başkasının ismi mevzulanna 
· kanıpyor, birkaç ağız birden: 

ı- ( ... )mi? .. Allah •.. O müdür beyin 
dalıdır. Hem ne dal... -

İnsanlara herhalde iltifat maka-
) mında değil, tezyif makamında 'er
dikleri "dal,, sıfatını merak ediyo
nım. Müsaadelerini alarak soru)O-
rum. 

Kıvrak kahkahalarla gillüyorlar. 
- Dal mı?. Dalkavuk demek. Ka

vuğunu indirirseniz dal kalır. Yani 
bizim iğrendiğimiz adam. · 

* Ne güzel. .. Yeni neslin, Osmanlı im 

Fakat belediye ve hükumet bu de
fa bütün müşküllerle mücadeleye ve 
halkın menfaatini mildaf aaya karar 
\'erınşltir. Bu meselede balkın da be
lediye ve hükllmetle el ele vererek 
>ilriimesi lazımdır. 

pat edeceğim!,, demittim. it- şamata yapabil.~r ~isiniz? Hayı.r! 

b ·· ·· ·· ·· · eti' diyorsunuz Çunlm, velev denizın te, ugun sozumu yenne g - · . ··ıt- b lıkl 
lıtanbul kıyılanncla balıkçı kayıklan •• 

paratorluğunun bu nesle miras bırak 
tığı riyaya, tabasbusa, el ayak öpen 
hacivada verdiği ne manalı sıfat..; 

Dalkavuğun eline tiikürmiye iğreni
yor. Bütün bir sultanlar devrinin 
can verdiği, bilyüttilğil, beslediği, bu
gün hala ötede beride şalvarsız, fak
şırsız gezen, fötr şapkanın altında bir 
softa mcskenetile el kavuşturan, yer 
öpen, fikrini, kanaatini bir pula sa· 
tan mazinin yatliganna, masum kah
kahalarla kıvrılan ince dudaklan a
nsından "dal,, diyip giilüyor. Hissi
nin, fikrinin, kanaatinin iistüne basıp, 
bir avuç altın şıkırtısı için efendisi
nin önünde siiklüm piiklUm eğilen 

insanın basından kavuğunu !;ekiyor, 
ve "dal,, diye çıplak bıraktığı kelile 
alay ediyor. Bir nesil farkı .. Ne gü
zel fark! 

Der yeni tedbirin bir takım aksft
liıneller yaratması tabiidir. Alışılmış 
bol kir ve kazanç imkinlannı elle
l'İ.bden kaçıranlar elbette lakayt ka
lamazlar. Fakat halkın menfaati uf ak 
bir dlmrenin hususi menfaatinden 
tistilndür. Onun için menfaati halel
dar olanların hükumetin ucuzlama 
tedbirini sıfıra indirmek için vaki o
lacak gayretleri karşısında mukave
lnet etmelidir. 

Bu tedbir muvaffak oluna ileride 
~ok ucuza et yememiz imkanı vardır. 
kış mevsiminde bulunduğumuz için 
İstanbul hayvan müvaridatının en 
kıt olduğu zamandayız. Fakat deniz 
\'e kara yollan açılıp ~hrimize bol 
bot sayvan gelmiye başladıtı uman 

hü\~etin ucuzlama karannı kuv -
Vetlendirecek yeni tedbirler almasına 
ihtiyaç vardır. Bükllmet bu işi gayet 
ciddi surette ele aldığı için bu teşeb
büsün muvaffakıyetle neticeleneceği 
ile tüpbem yoktur. 

* 
kültür Hareketlerinin 
Bir Bilançosu 

Memleketteki kültür bareketleri
llin seyri neşriyat ile tespit edilebi
lir. Maarif Vekaletinin basma yazı ve 
?eaiınleri derleme bürosu bir iki se
lledenberi Türkiye dahilindeki bütün 
lleşriyatı takip ederek senelik bibloi
l'afya neşretmektedir. İki gün evvel 
hu büronun 1937 yılına ait biblograf
)ası çıldL Burada ıu rakamlara te
ladüf ediyoruz: 

Türkiyede 1937 senesi içinde kitap 
rlaale, broşür, harita ve saire olarak 
2223 kitap çıkmıştır. 

Son altı ayda çıkan UH eser Ş'1 
8'aretle tunif edilmiştir: 

riyorum: 
Balıkçılar Cemiyetinin cevabın

dan, kulağıma sızıp gelen sesler
den şunu anlıyorum ki, beni kendi
nize düşman sanıyorrunuz. Bu zan
nınız kökünden yanlıştır. Ne size, 
ne diğer herhangi bir vatandaşa ö
zümde böyle bir gılligış yoktur 

ve olamaz da. Esasen ne voliciyim, 
ne dalyancı .. Kar ve kespinizde de 
gözüm yok. Bilakis bütün vatan
daşlanmı güleryüzlü ve cepleri pa
ra dolu görmek yegane emelimdir. 
Beni harekete getiren saik ancak 
milli vazüe duygusudur. 

sathında bile olsa, guru u a a-
n dağıtacağından bu hareket mem
nudur. 

Suali değiştiriyorum: Her hangi 
bir volinin ortasına ağ bırakabilir 
misiniz? Yahut kayık dcmirliyebi
lir misiniz?. Buna da şüphesiz ha
yır! diyeceksiniz. Çünkü o da voli 
sahibinin hukukuna tecavüz sayı-
lır ve memnudur. 

niz, Karadeniz üretici mera değil
dir. Daha ziyade besleyici yayladır. 
Bilhassa alakadar olduğunuz pala
mut ve uskumru balıklannın yav
rulama yerleri münhasıran Marma 
radır. Şimdiye kadar yapılmış il
mi ve tetkiki müşahedeler bize gös 
teriyorlar ki palamut tohumlan ha 
ziran ve temmuz zarfında sardal
yalarla beraber Karadenize çıkıyor 

O 
halde, hangi hakka veya izi- lar, yakın sularda beslenerek eylul 

enf den itibaren gaco (palamut yavru-
ne güvenerek amme m a- su demektir) halinde avdete başlı-

atine açık kalması icap eden kapı-
nın ağzında duruyorsunuz?. Lut- yorlar. Ağlarınızı ilk defa henüz te 
fen bana soyler misiniz?!.. kamül etmemiş bu yavru balıklan 

Lif aramızda, inkar edemezsiniz tutmakla ıslatıyorsunuz. İnsaf e-

Hepimiz şunu pek iyi bilme- din,, bu avcılığın kemale ermemiş 
liyiz ki, bir milletin refa- ki, kanunsuzluktan, daha doğrusu bir ekini bi mekten ne farkı var?!. 

Jll+ıı+t.~.,..ıftts~"-~•~lm~wMMWJr~~~ıe~..ı~iji1n:!Pfii,.Kı~yh~e·~~k~~~·~d=~ko~;ı~un-~~~4~"""'"":-·w~~ ....... -':-~~-:-;--- ~ tııtılı ıc;m ıa h~M'ahh&, ~@tıH - zarmıame. rm raıı rı tat o ut lısından başka kimin işine yarar?. 
yete karşı vazifelerini bihakkin malanndan istifade etmektesiniz. Balık yemesini bilen alıp yemez, 
kavramış bulunmalan iktiza eder. Açıkçası; kanuni bir hakka istinat tuzlayıcının ise hiç işine gelmez! 
Bu vazifeler de şunlardır: Vatan - etmeyip "yaptığımız avcılıktan Sonra. madem ki, balıkçılıkla ge-
daşın hakkını, kendi hakkı gibi gö kimseye zarar gelmez!" iddiasına, çiniyorsunuz, herhalde benden iyi 
zetmek .. Vatandaşın refahını, ken düzcesi, aslı, faslı sorulup araştı- bilmeniz iktiza eder ki bir yaşına 
di refahı kadar aziz bilmek .. Ce - nlmamış "kavli mücerrede" daya- gelmiş mütekamil palamutun dahi 
miyete ait her ne varsa onu biz- nıyorsunuz. Zannımca "kavli mü- yumurtalan olgun değildir. Yavru 
den sonra gelecek nesiller için ko- cerret" amme hukukunu izrar sa-
rumak; yani, atalanmızdan bul. - lahiyetini size, değil, hiç bir kim- vermezler. Ancak iki yaşına gel-
duklanmızı daha mükemmel tarz meli, torik çağına ermeli ki yumurt seye vermez, veremez! 
da evlatlanmıza bırakmak.. lıyan balıklardan döl yetişsin. Maamafih, dalyancılan, volicile-

Bugüh biz, şu aziz topr~lann ri, hasılı sizden gayri bütün Türki- Bu halde, yaptığınız şu ilk avcı-
üstünde yaşıyan insanlar, tarla - ye balıkçıalnnı mevzudan çıkara- lık balığın şah, yani hayat damarı-
larda, ormanlarda denizlerde ek- na vurulan bir darbe değil mi-

cağım. Kanuni haklan, taahhütleri, 
mek paramızı çıkarmıya savaşır - dir? Tamamen kendi aleyhinize o-

ken dikkatimizi bu vazifelerden ayır teamülleri de bir yana koyacağım. lan bu ziyankarlığı başka birisi yap 
mamıya mecburuz.Yani, bir ağacın Karadeniz balıklanndan istüade sa sizin mini ohnanız iktiza etmez 
meyvesini kopanrken dalını kır - hakkını inhtsannız altında farzede
mamıya; kökünü kurutmamıya i- rek muhakeme edeceğim: Acaba 
tina edeceğiz, zamanımızda bir a- avcılığınız sizin lehinizde midir?. 

1 lmen ve mantıkan hayır. 
Çünkü, siz de pekali bilirsi-

mi?. 

T am mevsim avcılığına gelin
ce: Yirmi otuz takım geçit 

yerinde toplanıyorsunuz. Gelen ba
lığı kuşatıyorsunuz. Bu yaman hü-

ğaç kurumadan yerine diğerini, 

hatta emsalinden birçoğunu dike
ceğiz. Bunu yapmazsak evlatları -
mızdan rahmet, tarihten rahmet 
bekliyemeyiz.. ....... ._....._ .... ._.. 

l'ebefe 13, dini kitaplar 19, sosyal B u mukaddes vazıreyt müd-
llb.ııer 381, filoloji Z8, nazari ilimler rikseniz, balıklan avlarken GÖNÜL iSLERi 
it, tatbUd ilimler HZ, Güzel sanatler asıllannı örseliyecek usullerden 
ıı, edebiyat ızz, tarih 154• hazer etmenizi kanundan evvel vic-

danınız size emretmelidir. Çünkü, Bu rakamlardan anlıyorm ki, Tiir 

, 
'tb:-. ... __..._ .............. ...__._..... ........ 

Kadınları Hasta Zamanlarında idare Etme& 
.. )ede en "Ok basılan ve bu sebeple 0 balıklar sizin değil, cemiyetin ma 

, lıdır. Siz ancak verim kabiliyetın. E l"l'k d ı.. • d" Ei k L kad b -"L -"-._ ÇQk okunan eserler S01yal ilimlere, v ı ı hayatın a er-.etın ıra- er er e-. ınm u nau.. ....... 
loııra tatbild ilimlere ve sonra edebi- den istifadeye mezunsunuz. Bu me- yet göstermesi ve nefsini kon- terinde nefsini kontrol eder, sinirle-

zuniyet te şahsınıza tahsis edilmiş 1 )•ta ait olanlardır. tro etmesi lbımgelen iki zaman var- tici hidiseler olsa bile hiddetine ye • 
değildir. Sizin kadar dalyancılann, d Biri l"l"ği "lk ı · d d' ·ı kt k d" i i k k Bu rakamlar Türkiyenin içinde bu- ır: ev ı ı n ı sene erın e, ı- m .me en en ıs n oruna avga-

1 volicilerin, ağcılann, voltacılann, i ri k d h ı · d 
1llıdugu- irtı"mai hayatın bir ifadesı·- e a ının asta gün erın e. nın önü alınır. Kadın buhran .ftlnleri-

11 hatta erbabı merakın da istifade- .... 
dir. İnkıllp içinde bulunan bir mem- Psikoloğlar tetkik etmişler. Evde- ni geçirip kendine geldikten sonra ko '- ye haklan var. Onlar da bu hak 
-.:kette okuyucunun en büyük alaka- ki gürültülerin yüzde ellisinin kadı- casının bu muamelesine karşı minnet mukabilinde devlete rüsum ödeme-
li l"tinıat meseleler etrafında topla- nın hasta günlerinde erkeğin idaresiz- borcu duyar, arada sevgi artar. 11 yi taahhüt etmişler, av tezkereleri-
laır. Bir tarafta yılalan, öte tarafta liği yüzünden çıktığına kani olmuş- Bununla beraber, bu işte kadına nin harçlarını vermişler, işlerinin 
91aun yerine yükselen içtimai mftesse muhtaç olduğu avadanlık için avuç lar. da düşen vazife yok değildir, kadın 
ileler vardır. Halk bu yeni içtimai avuç para harcamışlardır. Nüfus Kadının hayatında hasta olduğu da buhran günlerinde terbiyesini boz 
llıiieaseseıeri anlamak, yeni fikir ha- bahsine gelince; azametli ekseriyet günlerin mühim rolü vardır. O gün- mıya mezun delildir. O da terbiyesini 
~ketlerini öğrenmek iştiyakındadır. te onlardadır. Siz "lilşey veya cüz" ler kadının heyecan kabiliyeti artar. muhafaza eder, nefsini zorlarsa erke-
Bu anu ve ihtiyacını da en ziyade halinde kalırsınız Sinirleri bozulur. O müddet zarfında ğin vazifesini kolaylaştırmış olur. 

cumdan bozguna uğnyan hayvan 
ne oluyor?. Akın intizamı üstünde 
ne tesir hisıl ediyor? Bu cihetleri 
de araştıracak değilim. Denizden 
kovalarla su alır gibi kepçelerle ba 
lık alıyorsunuz; motörünüzü yük
lüyorsunuz. Memleket dahilinde 
bu mikdar balık sarfına şimdilik 
imkln olmadığından bedava mal al 
mak sevdasına düşen ecnebi talip
ler limanda komanya yiyerek bek 
lemek masrafını ihtiyar ediyor, is
tiğna gösteriyorlar. Bir yandan ken 
di malınız ziyan oluyor. Bir yan-, 
dan piyasa sarsılıyor. Sizinkilerle 
beraber diğer esnafın tuttukları 
muhtelü cins balıklar da muhtekir
ler arasında taksime, düzcesi yağ
~..ı.._2--Ua.ı..Dr~ 
baııgı panalı yiyor. Arada ancak 

mutavassıtlar kazanıyorlar. Netice
de başta hükumet, sonra siz ve bü
tün balıkçılar, müthiş bir ziyana 
uğruyorsunuz. Hele zavallı uzatma 
cılar, yeldirmeciler, voltacılar büs
bütün aç kalıyorlar. Hesap kitap, 
bir de bakıyorsunuz ki, mevsilll so
nu birçoklannız (kabzımal) hazret
lerine borçlusunuz!. 

U nutmayın ki, ziyana uğnyan 
bu mahsul "milli servet" 

tir; ayni zamanda sizin için de i• 
üsman şart ile mukayyet "serma
ye" dir. Eğer sermayenizi kayıkla
nnız, ağlannız farzediyorsanız, al
danıyorsunuz. Onlar ancak bir va
sıtadırlar. Tıpkı rençberin beli, 
sapanı gibi. .. Ya sizin mestane avı
nız veya herhangi tabii bir sebep 
yüzünden balık tükenir de kesada 

uğrarsanız, ağlarınız, kayıklannız 

iki para etmezler. Dilerseniz, o za
man kayıklannıza (fesliğen) dikebi 
lirsiniz. Nasıl ki. bir zaman olmuş, 
ihtiyarlar anlatıyorlar; büyük bir 
iki kırgın yüzünden denizde bere
ket kurumuş, kayıklarına (fesli
ğen) dikmişler! 

Bu görümden de bakınca milli 
serveti israf ile meşgul olduğunuz 
tebarüz etmez mi? 

Sesinizi işitmiyorum, zannetme
yin, işitiyorum. Diyorsunuz ki: 

- Biz tutucuyuz. Emeklerimizin 
boşa gitmesinden de müştekiyiz. 

Tabiatın zorlu pençesile boğuşarak 
balık tutarken, balıkhane veya İk
tısat Veklleti khlı satış çarelerini 
düşünmeli değil midirler?. 

Haklısınız. Balıkhanenin, bilhas
ıra kabzımallar, komisyoncular sını 
fındakl mutavassıtlann muaheze
ye IAyık pek çok noksan ve muzır ta 
rafları bulunduğunu inkh edecek 
değilim. Zamanı gelince onlan da 
bir bir izah edeceğim. lçtinıai eserler tatmin edebilir. çabuk kızar. Kendisini kontrol ede - Amma bazı kadınlar vardır ki, ta-

Tiirkiye ayni zamanda teknik bir Q nlar balığı düzgün ve tabii mez. Erkek kadının bu ~ikolojik za- biaten sinirli ve titizdirler. Der vesi- A ncak herşeyi hükfunetten 
hledeniyet içine giriyor. Bugünkü ha akınlardan beklerler. Her aflannı gözönünde bulundurarak ona le ile kocalanna çatıp onlan sinirlen- beklemek doğru bir intizar 
Yat en çok tatbiki ilimleri bir zaruret balık kendi mevsiminde Karadeniz karşı muamelesini değiştirmiye mee- dirmekten, küçük düşürmekten zevk veya talep değildir. Herkesten ev
haline getirmiştir. Bunun için de o- den gelecek. Dalyanlar, dalyan balı burdur. Aksi taktirde patlamıya mfl- alırlar. Bunlar daimi hastadırlar. Bu vel müstahsilin kendi malını koru
kuYUcu bu ihtiyacını tatmin edecek ğını; voliciler voli balığını, ağcılar, sait bomba halinde bulunan kadın u- gibileri idare daha gtiçtilr. Çiinkfl bu ması, mal ile talep arasında bir mü 
tlllerlere muhtaçtır. voltacılar, meraklılar da kendi kıs- fak bir kıvılcımla derhal ateş alır. Kı- vaziyet, daimi surette bir hasta De vazene husule getinniye çalışması 

Şiir, roman ve edebiyat fiçilncft sa- metlerine isabet eden balıklan tu- yameti kopanr. Kavga başlar. Bu kar beraber yapmak demektir. Erketfn iktiza eder. Siz 19e balığı yalnız tut 
fa düşmilştflr. tacaklar. plıkb sinirlenme " hiddet basan ise bu kadar alır yükü tapmı7a nadi- mak ihtirasına kapılıyorsunuz. öte 

Derleme blneanan ba meşk6r fa- Siz ise bu mu•nam ekseriyetin her ay tekerrllr edene ema ~ na t•h•m•flll nrdır. liDl diifQndilltlnüs yolt. Yani milli 

GELENLElr.ütDENLER: 

Arnavutluk Sefirimiz 
Arnavutluk elçiliğine tayin edilen 

B. Hulusi Fuat Togay ve sefaret i
kinci katibi B. Hasan Cevat dün 
sabahki trenle şehrimize gelmişler
dir. 

Pazartesi günü vapurla, Pire ve Da 

raç yoluyla Arnavutluğa hareket ~ 
deceklerdir. 

B. Hulusi Fuat Togay kıymetli dip 
lomatlarımızdandır. Yeni vazifesınde 
de muvaffakıyet dileriz. 

lıveç Sefiri 

Memleketimizden Ayrılıyor 

İsveç sefiri B. Winter, memleketi
nin Moskova elçiliğine tayin edilmit-
tir. Bugünlerde Cümhurbaşkanımıza 
vedanamesini takdim edecek ve mem 
leketimizden ayrılacaktır. Yerine İs
veçin Moskova elçisi B. Julenstern, 
geçmıştir. 

B. Winter memleketimizde çok se
vilmiş bir sefirdi. İki memleket ara
sındaki münasebetlerin kuvvetlen -
mesine derın bir sevgi ve alaka ile 
çalışmış ve memleketimiz hakkında 
çok samimi bir bağlılık göstermişti. 
Memleketimizden aynlması pek çok 
olan dostlannı müteessir etmiştir. 

Kendisine yeni vazüesinde de mu
vaffakıyet dileriz. 

viyette görünmüyorsunuz. Elinize 
geçen, ve galiba sahipsiz ve tüken
mez zannettiğiniz serveti kökün
den ağaç soker gibi aslından yolu
yorsunuz. Binlerce balıkçının da 
kir ve kesiplerine kibrit suyu dökü 
yorsunuz İşte beni gırgırcılık aley
hine köpürten sebepler bunlardır. 
Bu milfterlsane inhisar, bu gafi
line hasat, bu müsrifane haraçtır. 
Dostluğuma inanınız aziz vatandaş 
lar; bu gafilane avlayışla bereket 
çok sürmez, Akıbet endiş olmıyan 
her müsrif gibi sizin de alnınızı in
safsız bir kesat karşılar. Hele beş 
on gırgır daha artar da methal büs
bütün tıkanırsa, akıbet daha çabuk 

kendini gösterir! 
(Bir gazetede kDçUk bir havadis g!Sr· 

dUm. Gelecek )'uımda hem o fıkraya te· 

M• ecleoellfft, hi1111 eflcan umuMlyeye 
..... "" .. •ld•l•ll ............. ,,. bll· 

~ti ciddea takdln IA7ikar- bahk beklecHkled yola~ ... kadar nraWlb. GiSniil Doldonı W'1DQ9J'i hümti iltllmm' edm .._ 
~~~~~---=----=-~~~~~__.:.~~~~~~~~~~~~.:....::_~~---J~---.......... ~ ...... ~ .... ..-.~ ..... ... ll&aa' n •' ., ._ ,a 



6 TAN 

(ô) 

Natan lt1~11'i yendikten ıonra bir :;ece egiencesinde organizatörle beraber 
dünya ıampiyonu Coe Luiz borazan çalıyor •• 

eğlenen cığır ıiklet 

•• 
Son llıtilaf Uzerine 
Fenerbahçe Klübü 
Vaziyeti izah Ediyor 

Fenerbahçe klübünden, spor efka- ı dan başka takımımızın kendi sahasm 
rı umumiyesine, bazı izahat veren da maç yapmak avantajı da elinden 
bir tezkere aldık. Bunda İzmirli Üç- alınmıştır. (Bu arada bütün maçlann 
ok klübüne karşı Fenerbahçenin çık- Taksimde yapılması suretile bu stada 
maması sebepleri izah edilmektedir. sahip olan klüplere bahşedilen men· 
Mesele malüm ve biz bu hadisede ta- faati zikretmek istemiyoruz.) 
mamen bitaraf bulunuyoruz. Bu se- İmdi, bu son günlerde nizamlı. nl-
bcpl~ tezkereyi neşrediyoruz: zamsız. muttarit. gayri muttarit bir 

Fcnerbahçe spor klübü başkanlı- takım kararlarla sopr işlerimizin en 
ğından : fzmirin Üçok kli.ıbü ile 27 ŞU· ufak teferruatına kadar kendisi ka
balla yapılması fikstür icabı olan ma· rışması yüzünden teşkilattaki nazım 

Futbol: 

Alsancağ n 
Mühim Bir 
Galebesi 
İzmır. (TAN) - Şehrimizin kuv· 

vetli klüplcrindcn Alsancak ile Do
ğanspor futbol takımları ortaya ko
nan bir kupa için karşılaştılar. Mus· 
tafanın idare ettiği bu maçı Alsan· 
cak 10 - O gibi yüksek bir sayı farkile 
kazandı . Alsancaklıların bu açık sayı 
farkile galebesi. milli küme maçlann 
da İzmirlilerin iyi bir derece alacak
lan ümidini kuvvetıendirr'J~inden 

spor muhitinde çok iyi intıba bırak-
mıştır. 

çın icra edilmemesi yüzünden takı- lık ve telif edicilik vasfını kaybede-
mımızın milli kümeden çekildiği hak- rek kurumun birinci kademede bir Fener Be~iktaş Maçının Hakemi 
kında bazı gnzetelerde intişar eden e- uzvu haline gelen umumi merkezin Bu pazar günü Taksim stadında ya 
sassız haberi doğrulamak için şu nok- bu iki kararını değiştirtmek için bu- pılacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş 
taların muhterem e!kiı.rı umumiyeye rada ve Ankarada yaptığımız nizamı, maçının hakemini tayin etmek ve di· 
arzına zaruret hasıl olmuştur. resmi ve hususi teşebbüslerin akim ğer hususlar hakkında görüşmek ü-

'fürkiycdc en çok sevilen gençlik kaldığını gördügümüz ve bu karar- zere, her iki klüp idarecileri dün top
yuvalarından biri olmakla iftihar e- tarın haksız ve isabetsizliğine inan · lanarak hakemi tayin etmiş ve ma
den Fenerbahçe klübünün bugüne ka dığımız için temsil ettiğimiz spor mu çın saatini tcsbit etmişlerdir. 
dar masruf olan mesaisi onun spora bitinin kanaat ve düşüncelerine tama Verilen karara göre. müsabakaya 
ve ~r terbiye ve icaplanna:.ne kn- men e- iımon oldu um zdan emin ~t 16.20 do bo lımacak ve hakem-

~,,~ H •• ligi :A'.anan Akın yapacaktır Yan 
dar hadim ve ne kadar muti olduğu- olarnk. uçokla olan maçı yapmak u-

T d · k hakemlerini hnkem, kendisi tayın ~ nu göstermiye kafidir Bu sebeple zere aksim sta ına gıtmedi · ve ra-
milli küme maçlarında iyi netice al- kibimiz kardeş klübü talimatname c!ccektir. 
madığı için takımımızın milli küme- mucibinde kendi sahamızda bekle - -o--
den çekildiğini ve buna da saha me- dik Gelmedikleri için de maç yapı- Boks : 
selesini bahane ittihaz eylediğini söy lamadı. 
lemek ya Fencrbahçe klübünü tanı- Bu satırlan bitirirken teşkilat men 
mamak. yahut kasten ona isnatta bu- suplarının ekseri ileri sürmekte ol
lunmak demektir. Fenerbahçe spor duklan disiplin mülahazası üzerine 
klubü haklı ve şuurlu olduğunıı iman parmak koymak istiyoruz. Disiplin 
ettiği hareketini şöyle izah eder: bir cemiyet ve cemiyete mensup fert 

Coe Luiz 
ilci Müsabal<a 
Daha Yapacak 
Amerika boks komisyonu oldukçn 

mühim bir karar verdi. Ağır sıklet 
dünya şampiyonlarının unvanlarını 

arzu ettikleri zaman ve pek fasılalı 

tarihlerde ortaya koymalarına bun
dan sonra razı olamıyacağıru bildır
di. 

Turk spor kurumu umumi merkezi lerin aklıselim. nizam ve usul dahi
tarafından yapılan sicil talimatname linrle hak ve vazifelerini mütekabilen 
si mucibince muayyen şartlan ikmal arayıp yapmalarıdır Buna aykın o
eden herhangi bir oyuncu bir bölge- lan her hareket otoriter de olsa di
den diğerine geçmek için hiçbir kay- siplinli bir hareket olamaz Bu sebep 
da tiıbi değildir Nitekim klubümü- le otorite tesisi bahancsile umumi 
zün yetiştirdiği Namık İzmire gide- merkezce tatbikine teşebbüs edilen 
rek omdan lisans aldığı gibi oyuncu. birçok zecri tedbirler gibi hakkımız
larımızdan Yaşar da Ankaraya gide- da tatbik cdil\?n bu son iki kararın 
rek oradan lisans almıştır. Klübümüz. da disiplin mefhumuna tamamen zıt Senelerdenberi devam eden vazi -
Yaşarın takımda lüzumunu hissede- olduğunu ve bundan dolayı bu karar yellere rağmen böyle bir karar ve · 
rek onu 1stanbula nakle teşebbiıs et- ları kabul etmemek ve bunlar aley- rilmemişti . Siyah kaplan Coe Luizin 
tiği zaman Türk spor kurumu <Umu- hine protestoda bulunmak yaptığımız şampiyonluğuna tesadüf eden bu hü

·--·····-··················· .. ········ ..... ··: 
i OKUYUCU 1 

Mektupları 1 
···----- ---= 

Çiftçinin Eski Borçları 
Corumun birkaç köyünden. birkaç imza 

ile bir mektup aldık. Hultısaten denlyor 
ki: 

"1339 - 1341 senelerinde ipotek yapmak 
sureUle Turkiye Ziraat Bankasından borç 
para almıştık. O zaman mahsulün iyi ol
maması yüzünden borcumuzu veremedik. 
1935 te 2814 numaralı kanunla verlleml
yen bo~lıırın gC('miş seneler için yOzde beş 
faiz resülmale zammcdillp bu yekOna da 
yüzde Qç fa iz yürütülerek 15 senede fıden
mesl knrnr l ıışmışlır. 1337 - 1341 yıllannda 
Ziraat, Maliye • ve fktısat Vek"letlerlnden 
borç almış ta ödeyt>memls olanlar için 1937 
3186 sayılı bir kanun çıkmıştır. Bu kanun 
ln, bu borçluların birikmiş faizleri affe
dilmiş ve borç fni7.siz olarnk taksite bağ
lanmıştır. Bizlere de bu kanunun teşmllinl 
rica ediyoruz.,, 

• 
Yanlış Bir Tiarita 

Bir okuyucumuz yazıyor: 
"Ceçcn ~n misafir gittiğim bir evde, 

duvarda asılı takvim gözüme ilişti. Takvi
min yapıştırılmış olduğu kartonda bir Tür
kiye haritası vardı. Fakat bu harita baş
tan aşağı yanlışlarla dolu idi. Şehirlerin 

yerleri o kadar aykın ve sahillerimizi ı;ıös
tedcn çizgi o kadar berbat ve IAübalJ idi 
ki, hayret ettim. 

Bu tnkvlm lstanbulda basılmıştır ve ta
rihi de eski değildir Böyle şeyler basıldık
tan ımnnı knntrnl ..,1f1mr7 mi" •. 

• 
Bugü;.: 

TOPLAN J ILAR 

DAVETLER • 
* MaarU mOdOr muavinlerinden Mu

vaffak Uyanık tarafından. cumartesi günü 
akşamı BeşikUı$ halkevinde "Uludağ kış 
sporlan,, hakkında gösterflCT yapılacaktır. 
Bunu bir temsil takip cdt.-ccktlr. 
*Bursa~ lisclerınden yetişenler kurumu

nun yıllık toplantısı pazar günü saat 10 
da Eminönü halkevl salonunda yapılacak
tır. 

Eyüp Halkcvindc Seçim 
Evimizin şube komiteleri seçimi 6 Mart 

938 Pazar günü saııt 14 tc ev binasında ya 
pılat'ağından şubelere yazılı üyelerimizin 
gelmelerini dileriz.. 

Dil, Tarih, Edebiyat, AI, Gösterlt fllbesi 
saat 14 tc. 

Spor, Sosyal yardım şubesi saat 15 de. 
Halk dershaneleri kursu şubesJ saat 16 

dn. 
Kltapsarny ve Yayın şubesi saat Hl da. 
Kn.,,..1,10"' Mtt •• un c ....... : 1-...ı - · '---' 

at l7 de. 

Hayattan Çizgiler: 

Yazısız Hikaye 

mi merkezinin haksız ve nizamsız mu ve sevdiğimiz sporun bize verdiği ter 
manaatine maruz kalmış ve bu mü- b.iye ve fazilet hislerinin bir zarure
manaate sebep olarak ta Yaşarın An- tı 01?u~unu erkan umumiyeye arzet

küm bir taraftan zencinin aleyhinde 

dir. Fakat diğer taraftan, onun bulun 

k.?rada .. ye:,lcşmiş olduğu fikri ileri 1 mevı luzurnlu bulduk. 
surulmuştur. Buna mukabil lstanbu
lun Maltepe lisesinin onuncu sınıf ta
lebelerinden Muhterem isminde bir 
yuncunun Ankaranın Harbiye takı
mında oynamasına müsaade edilmiş

duğu şartlar dikkate alınırsa. lehin
dedir. Çünkü Coe Luiz bu haziran-

tir. 
Tamamen mümasil bu iki hf\dise

nin umumi merkezce ayrı ayn mua
meleye tabi tutulması bu müessese
de nizama hürmet ve kaidelere ria
yet kaygusu olmadığı kanaatini do
ğurmuştur. Bundan başka 936 sene
sinde klübümüzün ve klübümüz er
kanının ısrar ve ilhamlarile tesis e
dilmiş olan milli küme maçlarında 
pazar günleri yapılacak deplasman 
(şehirler arası) müsabakalarının her 
klübün kendi sahasında cereyanı fut
bol federasyonunca karar altına alı, 
mış ve oylece tatbik edilegclmektf' 
bulunmuş idi Bu defa yeni bir tali
matn·ıme yapmndan bu karar da de
ğ tı rılcrc>k maçların hcpsı Taksim 
st dına alınmış ve senelik masrafı 
binlerce lirayı bulan klübi.imüzün bu 
yuzden edeceği istifade bit 
kalemde yok edilmek ve ls-
tanbulun en güzel saha • 
sı olan Fenerbahçe stadının faaliyeti 
ee körlesürilmek iatelımiatir. Bun. 

Federasyc·nun 

Verdjği Cevap 
Ankara. 3 (Tan muhabirinden) 

Verilen malümata gore. futbol fede
rasyonu son maçta sahaya çıkmıyan 
Fenerbahçe klübü hakkında inzibati 
bir karar vermek için İstanbul böl
gesinden bazı sualler sormuştur. Bu 
mesele hakkında futbol federasyonu 
t!.I'kanından bir zat bana dedi ki: 

da Alman Şmelingin önüne çıkacak

tır İki sene evvel zenci. Almana hiç 
beklenmediği bir şekilde mağlüp ol
muştu. Rakibine ehemmiyet verme
mezlik ve bir parça da müdafaadcı a
cemili~i yüziinden Almana venilen 
Luiz, bu seferki intikam maçında 

hem müsabakayı, hem de şampiyon~ 
luğunu kaybetmemek için her tec
rübeye girişmiye amade olduğuııu 

bildirdi. 
Geçen hafta Nalan Men'i deviren 

"- Fenerbahçenin sahaya çıkma- zenci, haziran maçına kadar iki ke
masını doğru bulmadık. Klüp. maçın tP daha dövüşmek istediğini bildır
kendi istediği sahada yapılması için miştir. 
evvelce, ne bölgeye. ne federasyona. Halk tarafından pek sevilen -ıcn
ve ne de kuruma resmi bir müracaat- l'ınin bu kararını organizatör. sevınç
te bulunmamıştır Yalnız Con Kemal le karşılamıştır. Zira. yeni bir kazan·~ 
adında bir zat Ankaraya gelmiş. şu- ihtimali ufukta belirmiştir. 
raya. buraya başvurmuştur Fakat.! Coe Luiz. evvela Harri Tomasla 
resmi sıfatı olmadığı için müracaatı çarpışacaktır. Tomas. üç ay evvel 
mesmu olmamıştır Evvelce verilen dünya şampiyonluğuna namzet Al -
karara göre. maçın Taksim stadyo- man Şmelingi sekizincı devrede ba
munda oynanacağı İstanbula teblığ yıltarak dövmi.ıştü Ayni boksörün 
olunmuştur Fenerin iddiası bizce va- zenci karşısında ne kadar dayanaca
rit olamaz. Çünkü bu iddiayı milli ğı merakla bekleniyor. 
ttüme talimatnamesini tebellüğ ettiği O maçını kazandığı takdirde, zenci 
zaman, yani bundan iki ay evvel yap Max Bir'in kardeşi Budi Bir'le kar-
ması lizımdı. caktır. Hôla Kiralılıl-
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Zeytunede oturanlar muhakkak 
onun kahkahalarını, nük

telerini duymuşlardır. Oralarda 
herkes onu tanır Hanun diye onu 
çağırdıkları zaman güler ve biri-
birine kanşmış saçlı başını sal\ar 
ve yüzü kızarır Gözleri trahom· 
dan bozulmuştur Ve goğsü da:m~ 
yırtık gömleğirun arasından gözü-

kür. 
Fransızca. ingilizce. İtalyanca

dan birkaç kelime bilir; bildiği bu 
beş on kelimeyi biribirine kanştı

rarak konuşur. Asıl adı HannadJr 
Şimdi neden Hiınün diye çağırıldı· 
ğını öğrenmek isterseniz size hiktı 
yesini anlatayım: 

Bütün insanlar. cihan harbinin 
safhalarını çabuk unuttular. O aç
lık . ölüm senelerini herkes hatı!"la
maz oldu. Fakat Hfınfın maziyi u
nutmadı. 
1917 yılının sonbahanydı. Beyrut 

şehri müthiş bir sefalet ve sıkınt1 
için çırpınıyordu Hanna. dPmirciy 
di. İhtiyar babası. karısı, bir de se
kiz yaşlannda · cocuğu vardı İşler 
gitJ?ide kesatlaştı Sıkıntı çoğaldı. 

Demirci. ihtiyar ha hasını seviyor 
du Onu da beslemek istiyordu: fa 
kat günde eve iki parça ekmekten 
başka birşey getiremivordu Onlar 
da arpa ve darıdan. Bir gün ihti
yar baba hissesini torununa vere
rek: 

- Yavrum. ~f'nfn benden cok ya 
şaman liı.zım! dedi ve son nefesini 
verdi. 

H nnnn herşeyini satm1st1 ~:ın 
dalyalan. halıyı . karyolayı 

kansının mücevherlerini. elbiscle 
rini sattı. Fakat bütün bunlar aç· 
lıklarını gideremedi. Nihayet evin 
camlarını söktü: bu da para etme 
di. En son evi de "Bey" e sattı .. 

Zengin Beyin on yaşlannda bir 
oğlu vardı . Nazlı şımarık bir ço
cuk Bütün gün balkonda pastatar. 

İa;;~a söverdi. Hiç 
0

ki~e· ona bir
şey söyliycmezdi. Ne cesaret! Be
yin oğluydu o! •. 

Hem çocuklnr onun küfürlerine 
aldırmaz. balkonun altında topla
nırlardı Çünkü çocuk artıkları on
lara atnrdı: çocuklar. bir kemi~in 
peşine düşen köpekler gibi bu &.rtık 
tarın üzerine atılırlardı ... 

Demircinin çocui!'u 1lvas bir !.Yi'ın 
geldi ki açlığa dayanamaz oldu. 
Feryadı bastı: 

- Karnım aç! .. Yemek istiyo

rum. yemek .. 
Elmacık kemiklC'ri fırlamıştı ve 

bacakları birer ınce kamış halı:ıe 

gelmişti. 

Çocuğun feryatlannn davana
mıyan ana. çocuğuna, gidip "Beyin,. 
oğlunu görmesini söyledi. 

İlyas süriiklenerck çıktı Be.yi.n 
bahçesinde oğlu iki geyik arasın
da oynuyordu. Semiz tavuklar. ta
vuslar. kediler dolaşıyordu Bunla
nn hepsi toktu . Fakat dışarıda so
kakta açhktnn kıvranarak ölenler, 
kokanlar. vücutlerinde sürü c;üru 
bitler dolaşan insanlar sayısızdı. 

Beyin oğlu flyasa: 
- Yemek mi istivors11n? 

Biraz bekle' diyerek kayboldu ... 
ve iki dakika sonra elindC' nar gı
bi kızarmış bir ekmekle döndü 

İlyas sevincinden gülümsedi. "Fa 
kat Beyin oğlu : 

- Sana ekmeği bir şartla yedi
receğim! diyerek bahçede aranmı
ya başladı . İlyas onun maksadını 
anlamıştı . Beyin oğlu lokmaların 
arasına tavuk pisliğini doldurarak 
İlyasa uzatıyordu. 

Çocuk evvela terc.>ddüt etti Fa
kat sonra razı oldu Hatta kapıdan 
çıkarken Beyin oğluna dualar da 
etti. O zaman zengin evltıdı: 

- Her gün gel Bu şartla san.ı 
ekmek veririm ' dedi. 

Bir giin Bey İlyası boyle ekme
ği yerken göriincc: 

- Git annene sövle. gelsin! O
na ekmek vereceğim' dedL 

Çocuk uçarak eve gitti. 
Demircinin karısı mahallede gıi

zelliğiyle tanınmıştı . Beyin maksa 
dını anladı. Fakat belki "çocuğu
ma acımıştır da ondan!" diye dü
sünerek yollandı. 

I lyas annesinin hiddetle nnu 
sürukliyerek Beyın evinden 

çıktığını görünce inlemiye b~la
dı: 

- Niye Beyden ekmek almadın! 
Niye. Niye ... 

Kendini yere yuvarladı ve nt?
rağın içinde deprenmiye başladı. 
Annesi zorla onu sürükleyip eve 
gotürdü. 

O günden sonra çocuk, tavuk pis 
liğine bulanmış ekmek le bula • 
maz oldu. Hatta "Bey" evden be! 
güne kadar çıkmalan için de hR
bcr yolladı Ertesi gün hyasın eli 
ayağı açlıktan şişmiye başladı . .O-ut 
Fn m ael ıK\fil>mı g ~rNed.•!er. 
Soknktnn bir kedi bulup yakalısı
dılar; ve pişirip yediler Onun sı
rası çabuk savuldu Açlık yine on
ları kemirmiye başladı. O zaman 
çocuk inlemiye koyuldu: 

- Kamım aç anne!.. Açlıktan 
öleceğim Bir lokma. Komşu Bey 
verecekti işte ... Sen beni açlıktRn 
öldürmek istiyorsun! Evet sen be
ni oldürmek istiyorsun! .. 

B etbaht ana çocuğunun üstil
ne eğildi· gözyaşlan yR~

mur gibi çocuğunu ıslatıyordu. oı 

lu adeta can çekişiyordu . Hemc-n 
kalktı: dağılan saçını düzeltti Ay
nanın karşısına geçti Göğsü çök
müştü amma gözleri hfıla parlak 
ve güzeldi. Bacakları da dolgun
fo ... 
Çocuğu bıraktı Bir çeyrek sonra 

dönecekti. Evet tam bir çeyrek 
sonra!.. "Ağlama çocuğum! İnle
me yavrum!.. Sen küçüksün ve ya
şamalısın! Kamın doymalı senini. 
Annen Beyin verdiği ekmeği neden 
istemiyor? Hayıı çocuğum.. Anan 
onun istediğini verecek ve yerine 
sana ekmc-k hayat getirecek Yal
nız bir çeyrek saat bekle!. Sen de 
bundan sonra onun çocuğu gibi tat 
hlar. pastalar etler versin! Bun
ları istemez misin" Ama annenin 
namusu şerefi kalmıyacak!. Ne o
lur değil mi çocuğum' Sen bunddn 
birşey anlar mısın? ilfıh ..• " 

Beyin evinden çıkarken 'Bey 
bıyıklarını burarak ona bir 

knç ekmek verdi ve: • 
- Bunları ye de göğsün biraz 

toplansın' dedi... 
Anne. ekmekleri koltu~ı.mun al

tına yerleştirerek yürwneye baf
ladı. 

O sırada Ranna eve dönmüş ve 
çocuğa nnncsıni sormuştu. 

Çocuk: 
- Annem Beyden ekmek almı

ya gitti ! dedi. 
Herşeyi babasma anlattı Be,-in 

çocuğunun ona nası l tavuk pisliğile 
buhınmış ekmek yedirdiğinı son
ra Beyin annesini istediğini ve ni
hayet annesinin hiddetle oradan 
çıktığını. ertesi gün Beyin evden 
çıkmalan için haber yolladığım 

filin hepsini sövledi. 
(Devamı 9 uncuda> 
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Siyaset Dünyasında : 

Çekoslovakya 
Hiç Korkmadığını 

IAN 
1 Şu Garip Dünya: 

Dünyanın 
En Musrif 
Kadını 

1 

lstanbulun lesinden: Söylüyor 
A vusturyada vukubulan son tahavvüllerden son 

ra Çekoslovakyadan sık sık bahsediliyor. 
Çekoslovakya A vrupanın tam ortasında, demok-

rasi ile faşizm kuvvetlerinin tam tarı>ıştı~ noktada
dır. 

Margeret Ani nam1n'da bir f ngiliz 
avukatının karısı. lngliterenin en 
müsrif kadını olmuştur. Çünkü. on ay 
içerisinde kendisine 39 kostüm, 30 
şapka. 15 manto. 21 el çantası, vesa
ire almıştır. Bayan Margeret bunları, 
bir mağazadan kocasının haberi ol
maksızın krediyle almıştır. Kocası, 
karısının satın aldığı bu eşyaların 
bedelini ödemediği için mahkemeye 
verilmiştir. Hakim. avukata. hayatın
da bu kadar müsrif kadın görmedi
ğini söylemiştir. 

Bizde Kuyumculuk 
Niçin Sönüyor ? 

Çekoslovakyanın nüfusu 15,000,000 kadardır ve 
bu nufus Çeklerden, Slovaklardan, Almanlardan, 

Macarlardan ve Lchlilerden müteşekkildir, fakat 
en hfıkim unsurlar Çeklerle Slovaklard.ır. Halkın bü-

yük ekseriyeti işçi ve çiftçidir. 

Çekler, Avusturya imparatorluğu devrinde bir 

.. 
Dünyanın en 'büyük silahı 

hayli ezildiği için demokratik hürriyetin ne büyük Cümhurreisi Doktor Beneı 

Sofyada çıkan Dnevnik gazetesinin 
yazdığına göre. S<.ıvyet hükumeti Vla 
divostokta dünyanın en büyük silahı 
addedilen ve "Kızıl Lenin" adını ta
şıyan bir topu tamir ettirmiştir. Bu 
top, 60 kilometre uzaklığına kadar 
menni atıyormuş. Halbuki büyük 
harpte 21 kilometreden uzağa mermi 
atamamışlardır. 

nimet olduğunu, acı dersler paha
sına oğrenmşıler ve bu yüzden 
hiır muesseselerini idame etmişler, 
parlamento sistemini sağlamhya -
rak soz hürriyetine layik olduğu 

değeri vermişlerdir. 
Avrupanın tam göbeğine düşen 

bu memleket Berlin ile Roma ara
sında uzanan siyasi ve askeri yol 
Üzerindedir. Çekoslovakya hudu
dunun üçte biri, Almanyaya biti
ş ktir. Hudut komşusu olduğu di
ğer memleketler Avusturya. Maca 
rıstan, Lehistan ve Romanyadır. 

Ç ekoslovnkynnın en büyük 
derdi, Nazist Almanya ta

rafından taarruza uğramak endi
§esidir. Buna karşı Çekoslovakya -
nın ne düşündüğünü anlamak iş

tiycn bir İngiliz muharriri Çekoslo 
vakyanın cümhurreisi doktor Be
neş ile görüşmüş ve Beneş'in beya
natını Daily Herald gazetesinde 
neşretmiştir: 

Doktor Beneş diyor ki: 
"- Avrupadn bir harbin kop

masını, sakmılmnı ve önüne geçil-

~ nı~ · iPv'1Hawtm1f~~ 
Ç1.ırıkü demokratik muesseselerl
tnız taarruza uğradığı takdirde on 
ları müdafaa edeceğiz. Küçük bir 
:memleket ve küçük bir milletiz, fa 
kat hiçbir şeyden korkmuyoruz.,, 

Çekoslovakya ile Almanya ara
sındaki münasebetler hakkında so 
rulan suale cevaben doktor Beneş 
§U sozlcri söylemiştir: 

Orta Avrupa 

mette tutularak diğer istikamette 
bırakılamaz. Çünkü bugün hiçbir 
şeyi mahallileştirmiye imkan yok
tur. 

D aha sonra doktor Beneşe 

harp ihtimalleri hakkında 
ne düşündüğü sorulmuş, o da şöy
le cevap vermiştir: 
"- Avrupada bir harbin kop -

ması, önüne geçilmez bir hadise 
değildir. Sulh kuvvetlerini sağlam 
lamak, ve beynelmilel mühim me-
--ı-ı--: :L.-lt-•--t. :.a.... ........... ··--
dır. Benim gonişüme göre hicbir 
millet te harp çıkarmak fikrinde 

değildir Silahlanma yarışı da mut
laka bir harp mukaddimesi sayıl-

maz. O halde bir müddet için harp 
ile karşı laşmıyacağız. Fakat her 
şey, iktidarı ellerinde tutan dev-
let adamlarına bağlıdır. Bununla 
beraber Avrupada harbin tekerrür 
edeceğine ve maddi kuvvetin tarih 
üzerinde kati bir hüküm sahibi ol
duğuna dair bırtakım nazariyeler 
dolaşmaktadır. Bu çeşit fikirler 
karşısında. ancak maddi kuvvet 
nazariyesine karşı duran sulh kuv 
vetlerini daha sağlam bir hale ge-

tirmekle sulhü korumıya tmkan Mı 
sıl olur. Sulh için başka yol yok
tur. Kuvvetli ve sulhü müdafaada 
samimi iseniz, sulhü korumıya 

müktedir olabilirsiniz.,, 

Ç ekoslovakyamn en dikenli 
meselesi olan Almanya e

kalliyetleri hakkında ka doktor Be
neş şu sözleri söylemiştir: 

"- Ana yasamız ekalliyetlere 
tam müsavat vermiştir. Memleket
te söz ve basın hürriyeti müemmen 
dir. Haklı ve meşru ıztıraplan i
zaleye çalışıyoruz ve çalışmağa 
devam edeceğiz Ben de. hükumet 
te bu yolda taahhüde girdik. Ve bu 
taahhütler tahakkuk edecektir. 

B enes Çekoslovakyanın Sov
yet birliğine karşı vaziyeti 

hakkında da şunları ilave etmek -
tcdir. 

••- Rusların si1ahlı kuvvetleri
mizi idare ettiklerine veyahut bu 
kuvvetlerimize karıştıklarına da
ir yapılan şayialar katiyetle yalan 
dır. Böyle bir şey olmamıştır ve 
hic hir vak.it J"\la.ına 

Nihayet B. Beneş demiştir ki: 
"- Biz hepimiz işçiyiz ve çiftçi 

yiz. Ben de bir çiftçinin oğluyum. 
Cümhurreisi olduğum halde çift
çilikten ayrılmadım. Sekiz karde
şiz. Kardeşlerimin ikisi demiryol
cudurlar, biri Amerikada işçidir. 

İkisi mektep muallimidir, biri de 
çiftçidir. Hemşirelerimin ikisi de 
çiftçi zevceleridir. Ben Cümhur -
başkanlığı sarayında ikamet etti-
ğim halde ka~eşlerim ve hemşire 
lerim köyde otururlar. Bu, bizim 
için çok tabii bir şeydir. Kabine
mizin nazırlarından yarısı i~d ve 
çiftçi evlatlarıdır.,, 

Bu top. ancak bir vagon gibi de
miryolu üzerinde naklolunuyormuş. 
Çok mekanizmalı olan bu silahı, Le
ningradlı bir mühendis inşa etmiştir. 
Topun, planları gayet gizli tutuluyor 
muş. 

* Kuduran balina 
Geçenlerde San Fransısko limanı

na giren bir balina bir türlü liman
dan denize açılamıyormuş. Bu bali
nanın uzunluğu 20 metredir. Liman
dan çıkamamasından dolayı balina
nın kudurduğu anlaşılmıştır. Devril
mekten korkan bütün küçük vapurlar 
kayık ve sandallar seyrüsefere çıka
mamışlardır Balinanın öldürülmesi 
için Balina avcılan çağınlmıştır. 

* Tılısımlı Mücevher 
Fransız aristokrat ailelerinden bi

rine mensup bayan Elena de Merkov 
şeffaf, yeşil kıymetli bir taşa malik -
miş. Bu taşı kaybettiği gün. öleceği 

kovun ızı o up A man onUann an 
Braunş Vayg'ın akrabasıdır. Kont, 
bu taşı Elenaya hediye etmiştir. Taş 
tılsımlı imiş. Bu sebeple Elena, kıy
metli taşı gözleri gibi koruyormuş. 

Bir gün. nasılsa bu taş kaybolmuş 

ve Elena da onun kaybolduğunu öğ
renince hasta olarak yatağa düşmüş 
ve sabaha karşı ölmüştür. 

Sönmiyen Işık "- Almanya ile anlaşmak iste
diğimizi her delil ile gösterdik. 
Garbi Avrupa. Milletler Cemiyeti 
ve demokrasi ile teşriki mesai siya
getımize devam ediyoruz Bu iş bir 
liğinın samimi olmasını, bütün kom 
§Ularımızla dost olmayı diliyoruz. 
Fakat iç işlerimize müdahaleyi ka 
bul etmiyoruz. Öğrenmek istedi
ğimiz nokta, başka memleketlerin 
de bu siyaseti tutup tutmadığıdır. 
Biz, demokrat bir memleket ola
rak kalacağız. Çünkü işçiyiz ve çift 
çiyiz. Her ne olursa olsun. biz parl 
:rnanter demokrasimizi terketmi
yeceğiz.,, 

ıı;HİSARLARDA: POT TC:::TE: 

D aha sonra doktor Beneş'e 

Roma - Bertin mihveri, ve 
Orta Avrupa devletlerinden bazı
lannın Almanya ve İtalyaya gös
terdıkleri samimiyet hakkındaki 

fıkri sorulmuş, ve Çekoslovakya 
cümhurreisi şu cevabı vermiştir: 

"- Garbi Avrupa kuvvetli ol
rna lıdır ve Avrupanın küçük dev
letlerile alükadar olmıya devam 
etmelidir Bu boyle olursa. işler ya 
\'aş yavaş düzelir. Yoksa bütün Av 
rupanın başına ne geleceğini tah
inin etmek kimsenin elinde değil
dir. 

Biz, hiçbir millete düşman deği
liz ve herhangi bir milletin aley
hinde alet olarak kullanılmayı 
istemiyoruz. Holanda ve Belçika 
gıbi ve müstakil yaşamak dileğin
deyiz .. 

- O halde büyük devletler arasın 
da goze çarpan yaklaşma hareke
tı Avrupa sulhü bakımından dü
rust bir hareket midir? 

Doktor Benes bu suali şu şekil-
de karşılamıştır: 

Üç Günde 
20 Kaçakçı 
Yal<alandı 
fsta11bulda, kaçak köylü sigarasının 

son günlerde pek fazla satıldığı dik
kati çekmiştir. Eminönündeki tütün 
bayileri son bir ay içerisinde satışla
rının mühim miktarda azaldığını in
hisarlar müdürluğüne bildirmişler -
dir. Hakikatte de Eminönü inhisar sa 
tış deposunun son bir ay içerisindeki 
sarfiyatı bir önceki aydan 8000 lira 
eksiktir. 

Bunun, çok miktarda köylü cigara 
sı sürülmesinden ileri geldiği anlaşıl 
mış ve inhisarlar idaresi~in takibat 
müdürlüğü şiddetli tedbirler almış • 
tır. Son üç gün içerisinde Eminönü 
mıntakasındaki takip memurları art 

tırılmış ve bu işle takibat müdürü 
Mazhar meşgul olmuştur. 

. 
ihtiyar Bir 
Kadın Ateşte 
Yanarak Öldü 
Dün Emirganda ihtiyar bir kadın 

yıınarak ölmüstür. 
Emirganda Saffet sokağında 33 nu 

maralı evde oturan 80 yaşlarında E

leni isminde bir kadın, odasında do

laşırken üzerine fenalık gelmiş. man

galın üstüne düşmüştür. Zavallı ka

dın. muhtelif yerlerinden ağır suret
te yanmış, kaldınldığı hastanede öl
müştür. 

Eroinci Bir Kadın Yakalandı 
Ksımpaşada Cami arkasında oturan ve 

zabıtanın takibinden kurtulmuş olan zer
zevatçılık eder gibi görünen sabıkalı Hak
kı, evvelki akşam eroin satmak isterken 
suç Ustünde tutulmuştur. Galatada Lüleci 
hendek caddesinde oturan Mustafa Tayyar Neticede. 20 kadar kaçak sigara sa-
da, dUn Arap camide esrar satarken yaka-

lan adam yakalanmıştır. Bunlar hak lanmıştır. Ustilnde 25 gram esrar bulun-

kında kanuni takibata başlanmıştır. 

Yeni Bir Şarap Fabrikası 
Hukümet, şarap imalatını arttır -

mak için tetkiklere başlamıştır. Şa • 
raplarımızın nefaseti Avrupada da a
laka uyandırmış, Danimarka ve Hol 
landadan talepler gelmiştir. 

muştur. 

Yeni lsta!yon Binası 

B uruşmuş alnını daha ziyade 
kırıştırdı ve eliyle biraz ö

tedeki dükkanı gösterdi: 
- Şurası var ya, dedi, evvelce 

Tokatliyanın şubesi idi. Bütün çar
şıiçl esnafı, ba~a kuyumcular oldu 
ğu halde, orada yemek yerdik Şim 
dl, karnımızı doyurmak için piyaz
cı dükkanı arıyoruz. 

Çarşıiçinin kuyumcular sokağın
da akşam oluyordu. Küçücük dük-
kanlarında tek başlarına, boyunlan 
bükük. oturan yaşlı kuyumcular, 
gün gönntiş ihtiyar papağanlar gi
bi. sesini. sadasını kaybetmiş. san 

ki artık, köhne kafeslere hapsedil
mişti 

C özlüklerlnin üstünden ba
kan kendi tabirile 40 yıllık 

kuyumcu muhatabım: 
.- Şu geçenleri görüyor musu

nuz, diye içini çekti Hiç biri do
nüp camekanlara bakıyor mu?. 
Şimdi. mücevherat satın alan değil, 
mücevherata merak eden bile kal
madı. Eskiden kuyumcu dükkanı 
önünden her geçen, dakikalarca 
gözleri camekanda takılır kalırdı. 

Hiç olmazsa. içeri girer, gördüğü 
bir ma1ın fiyatını sorardı. 

Emektar kuyumcunun. derdf ta
zelenmiş gibi. dudaklannı büktü: -- Allnh sizi inandırsın, dedi. 
Şimdi gün olur ki kapımızı açan bi 
le olmaz .. İşte şu küçuk dükkanda 
pinekler. durururz. İnsan bu. canı 
sıkılmaz mı? .. Bazan, öyle konuş-
mak. görüşmek ihtiyaciyle kıvranı
rız ki, sormayın ... Nihayet uyku ba 
sar .. 

K apı aralandı 'Ustübaşı baba 
yani bir kadın. çekinerek 

içeri girdi Bir bana, bir de kuyum 
cuya baktı Sonra. tezgah başında 
oturmasından dükkanın asıl sahibi 
ni tanıyan müşteri. avucunun için
de sımsıkı tuttuğu bir küpe göster 
di: 

Kuyumcu gözlüklerini alnından 

indirerek. uzatılan küpeyi eline al
dı, evirdi., çevirdi: 

- Buna 30 lira verirsem, sen al 
danmazsın ... 

- A .. nasıl olur? .. Altın para za · 
manında 10 liraya alınmış .• 

- Öyle .. Alırken öyle amma. sa 
tarken böyle .. Şimdi bunun müşte 
risi nerede? .. Kime satacağız?. A
lıp rafa koyacağım .. Bir meraklısı 
gelecek le terliye terliye. çekişe çe 
kişe pazarlıktan sonra öldüm paha
sına vereceğiz .. Temizlemesi, uğ
raşması da üstelik caba .• 

K adının canı sık1lm1stı. Bir 
dakika diışündü. Hiçbir şey 

söylemeden çıktı gitti. 
Tecrübeli kuyumcu pişkin pişkin 

gülerek, arkasından bakıyordu: 
- Sen daha çok dükkan gezer

sin, dedi. .. 
Sonra bana dönerek: 
- Bilmezsiniz. bey dostum. de

di. Mücevher loymeti şimdi çok dü 
şüktür. Alıcı yok ... İyi maldan an
lıyan yok.. Eskiden kadınlar ta
kar, takıştırırlardı. O eski kadın
ların şimdiki kızlan, torunları, 

sandıkta, sepette ne varsa götüriip 
satıyorlar. Manto, şapka alıyorlar. 

Camekanda büyükçe bir taş gös 
terdi: 

- Şunu göriiyor musunuz? .. Bu 
taşı geçen ilkbaharda bir damat. 
kansına yüzgorümlüğü diye alını§ 
tı. Malı satan da şu karşı komşu
muz Karabet.. 300 kağıt liraya
Bundan bir buçuk ay evvel, damat 
bey çarşıda göründü. Taşı satıyor
du. Dolaştı, durdu. İstediği parayı 
kimse vermiyordu. Nihayet, ben 
140 liraya aldım. Ne yapacak? .. lı
te böyle .. Satarken yarı fiyatına 
gider ... 

Fakat, ben haksız mıyım?. H• 
yır .. Bu taşa sermayemi bağladım. 
Kimbilir, kaç sene camekanda o-
nu bekleteceğim? -

1 stanbulda kuyumculuk git.
tikçe öliıyormuş .. Eski sa. 

natkarlar, ustalar kalmamış.. Za
ten kuyumcu dükkanları da gittik 
çe azalıyormuş .. Bütün 1stanbulda 
topyekun 100 kadar kuyuıncu ya 
varmış, ya yokmuş.. 

Tatlı dilli muhatabım 
- - Bilirsiniz. dedi, hani eski te
miz mallar da kalmadı. Şimdi daha 
ziyade gösteriş .. Kadınların göğü9-
leı;ine, tuvaletlerinin üstüne tak
'nk'hln ~. ~· .I~ -r- U
zerinde birçok taşlar ... Pırlanta ıan 
netmeyin .. Bu taşlar moda olduğu 
vakit epeyce iş yaptık. Sonra, tak
litleri çıktı. 90 - 100 kuruşa kadar 
veriyorlardı. Belki de, daha gös~ 
rişli idi. Kadınlar onlardan alnu
ya başladılnr .. Çünkü. hakikisi 200 
300, 400, 500 lira ... Bu parayı kim 
verecek? .. Yarın modası geçerseL 

P ırlanta, zümriit, yakut. ı~ 
ci ... Bunlar artık tarihi ad-

lar olmuş ... Belki bir gün sadece, 
müzelerde, asan atika meraklıla
nnın kolleksiyonları arasında yer 
bulacak .. Kuyumcular şimdi daha 
ziyade' tamirat işiyle uğraşıyorlar. 

Yaşlı dükkan sahibi: 
- Ekmek paramızı böyle çıkan 

yoruz, diyor ... Taşı düşen yüzüğe 
taş koyuyoruz .. Bir taşı temizliyo-
ruz. Bir bileziği bozup yeniden ya
pıyoruz. 

- Yeni taş koyarken sağlamca 
mı yaparsınız, yoksa, yine dil~ 

sün diye gevşek mi?-

Guldu: 

- İşine göre. dedi... 
- Koyduğunuz taşların kıyme-

ti nasıldır?. 
- Parasına göre •. 
- Evlenenler, nişanlananlar çok 

mu, diye sordum. 

- He ... dedi ... Çok .. Son seneler 
de nişanlananlar sahi arttı. Bu İJ
ten de ekmek yiyoruz. Allah be
reket versin .. Çok evvelden böyle 
yüzük takma fıdeti yoktu ... Şimdi, 
herkes kesesine göre birşey takı
yor... Çüti beş liradan tutun da 
ikiyüz liraya kadar nişan yüzüğü 
yapıyoruz. 

- Galiba, bütün nişanlananlar 

evlenmiyor, dedi... Çünkü, sattığı
mız yüzüklerin çoğunu birkaç ay 
sonra geri alıyoruz. 

"- Avrupa sulhü meselesi bö
lünmemeli, yani büyük devletler 
arasındaki anlaşma mahalli bir ma 
hiyet almamalı, belki bütün Avru
IMU'ı ka,plamalıdır. Sulh bir istika-

İnhisarlar idaresi İzmirde bayrak 
lıda büyük bir fabrika kuracaktır. 

Bu fabrika senede iki milyon litre 
prap yapabilecektir. Aynca üzüm 
ballarında da ıslahat yapılacaktır. 

Devlet demiryolları Avrupa hattı 
müdürlüğü, Yenimahalle istasyon bl 
nasının yeniden yaptırılmasına karar 
vermiştir. Burada bir kişe, iki yol
cu salonu ve büfedeıı ibaret güzel bir 
istasyon binası kurulacaktır. Bundan 
başka Yedi.kule istasyonunda da bazı 
yeni tesisat yapılacak ve bu arada bir 
yeraltı geçidi aplacaktır. 

Elektrik lamha!lının muhterii Edi
son için dikilebilecek en güzel abide 
ne olabilirdi? Amerikalılar bu bü · 
yük muhteri için sönmez bir ampul 
şeklinde bir abide yaptırmışlardır. 

Abidenin tepesindeki ampul daima 1 

yanacak, gece gündüz hiç sönmiye - 1-~==~L;;;;;~~-~--=:..:==::::===--::=~·J celr.tir. 
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SENFONİLER 
10.15 Bcrlln kısa dalgası: Sentonik konser 
21.05 Prag: Çek tllhar:monlsinin kônseri 
Chopin, Bach, Ravel, Maurce, Brnhmıı). 
HAFİF KONSERLER 

7.10 Berlin kısa dalgası: Pazar konseri 
(8.15: Devamı). 9.15 Bertin kısa dalgası: 
Eylenccli konser. 11.30 Parls Kolonyal: 

3S ~ Sarkılı konser. 22,40 Viyana: 
Piyano konseri (Çift piyano). 

, __ Sal_ı 8/3/19-38 __ .. ı 
SENFONİLER 

2(),35 BQ.kreş: Sen.fonllt konser (21,30: 
Devamı). 

HAFİF KONSERLER 

Sergejevitsch Tanısscnko .. operası. 
ODA MUSİKİSİ 

9,45 Berlln kısa da18ası: Piyano trl
,.osu. 16,45 Bcrlin kısa dalgası: Piyano. 
keman, viyolom\tl tryiosu (Moza.rt) 23. 
35 Prng: Triyo konser (keman. vlyolA, 
viyolonsel). 

RESİTALLER 
17 Berlin kısa dalgası: RoKolo şarkı

lan (Sopmn) (17,45: Keman konseri) 
18,50 Viyıına, Graz: Piyano konseri. 

OPERALAR, OPERETLER 
11,45.' Bertin kısa dalgası: Büy{lk ope 

ret konseri. 16,30 Paris Kolonyal: "Ko
sisi" isimli opera piyesi. 17,30 Mosko
vn (Uzun dalga): Opera piyesini nakil. 
20,35 Bratlslava: Operet nuısildsi. 

ODA MUSİKİSİ 
10,45 Bcrlin kısa dalgası: Oda musi

kisi konseri. 15,15 (Keza) 17,40 Prag: 
Yayli kentet konseri. 19,15 Bükreş :. Be 
eUıoven'in eserlerinden triyo konser. 
23,20 Viyana: Silving kuarteti. 

:RESİTALLER 

Bat, diş, nezle, grip, romatizma, Nevralji, kırıklık ve bütün 
ağnlannızı derhal keser. icabında günde üç k8,fe alınabilir. 

• .-.----------------... ---•--ı...aıa• Plfık. 11.45 Berlln kısa dalgası: Askeri 
bando. 13 Parls Kolonyal: Pltık. 13 Bertin 
kısa dalgası: Hafi! konser (14.15: Deva
mı). 14.15 Pnrls Kolonyal; Konser nakli: 
15: Keza. 16.15 Prag: Salon orkestrası. 

17.30 Berlln kısa dalgası: Pltık komcrl. 
17.45 Berlln kısa dalgası: Halk konseri 
(18.50: Devamı). 18 Bükreş: Ginda or
kestrası. (Dans). 18 Pnıg vesaire: Aust
ralya dan beynelmilel konserin nakli 
(1. K~ sadalan. 2: Avustralya milli ha
valan. 3: Yerli danslar. 4: Çoban koroStL 
6 : Sahra havalan. 6: Çilt piyano bestel~ 
rl. 7: Marş, Sen1onlsi. 8: Austrnlya mlll1 
marşı. 18,35 Prag: Fok orkestrası (Corclll, 
Mozart, Mendelssohn). 19,30 Bedin kı
sa dalgası: Bando muzika. 19,55 BCTtin 
kısa dalgası: Bando muzikL 19,55 Peşte: 

7,10 Berlln kısa dalgası: Hatif musi
ki (8,15 Devamı) D,30 Parla Kolonyal: 
Pltık: 11 Berlin kısa dalgası: Biederme
icr znmnnına alt musiki. ( 11.45: Küçük 
halk konseri). 13 Parls Kolonyal: PlAk. 
13 Berlln kısa dalgası: Hafif musiki 
(14.15: Devamı) 13,15 Bflkreş: Kristal or 
kestrası (14,30: Devamı) 14,15 Pnris Ko 
lonynl: Konser nakli. 15: Keza. 16,30 : 

10,30 Berlln kısa dalgası: Halk pr
kılan. 17,30 Berlin kwı dalgası: Gilzel 
seslilerin ıarkılnrı. %3,20 Prag: Piyano 

1 1 
konseri (Moznrt). 

Perfembe 10/3/1938 DANS MUSİKİSİ 
---- ---- 23,20: Brüno. 24,05: Peşte. 

1 Cumartesi 12/ 3/1938 
1 

M!D 
SENFONİLER 

21,15 Bükreş: Senfonik konser (Ro
men filhnrmonisi). (22,15: Devamı). 

Berlln kwı dalgası: Bie,fermeier zama
nına eti musiki. 17,10 Prag: Fok orkes
trası. 17,45 Dcrlln kısa dalgası: Halk kon 
seri 18,20 Bükreş: Mussorgsky'nin eser 
!erinden konser. 18.50 Berlln kısa dalga
sı: Halit musikisi. 19,10 Prag: Eski Ce
nup Alman musikisi. 20 PeŞte: Orkestra. 
20 Berlln kısa dalgası: Yeni Alman mu
sikisi konseri. 20,15 Moravska - Ostro
va: Orkestra konseri. 20,40 Viyana: Vi
yana musikisi. 21,10 Ostrova: Radyo or 
kestrası. 22.10 Brüno: Halit orkestrası. 
%3,15 Prng: Pltık konseri. 24,05 Peşte: 

HAFİF KONSERLER SENFONİLER 

Grip, 
Nevralii, 

Baş ve Diş 

Artritizm, 
Ağrlları, 

Romatizma 
9,15 Bertin kısa dalgası: Senfonik kon 

ser. {Becthoven'in Erolca senfonisi). 
11,45: Devamı. 

1n ........ 1 .. emrm ................ :::11mı .. .-.. ~• 7,10 Bcrlin kısa dalgası: Hafif konser 
(8,15: evamı) 9,30 Parla Kolonyal: PlAk 
(10,15: Keza. 10,45 Keza. 11,30 Keza.) 
12 Berlln kısa dalgası: Halk musikisi. 13 
Parls Kolonyal: Plak konseri. 13 Bertin 
kısa dalgası: Hafif musiki (14,15: Deva
mı) 14,15 Paris Kolonyal: Konser nak
li. 15: Keza. 1'7,10 Moravska - Ostrova: 

HAFİF KONSERLER 
nakli. 19,30 Moskova: Konser nakll. 19. 
35 Peşte: Çigan orkestrası. 20 Moskova : 

[ RESİTALLER 

18,40 Brllno: En yeni şarlnlardan pi

yano rcfakatile. 19 Moravska - Ostrova 
Halk şarkıları. 19,15 Viyana: Viyana c;ar 
kil an. 

Çigan orkestrası. %0 Bedin kısa dalgası: 
Pazar konseri. 20,10 Ostrova: Asker 
marşlnn. 20,20 Bllkreş: Pellschor koro
su (20,45: Plftk konseri). 21,05 Viyana : 
Karışık musiki. 21,20 Qstrova: Bando mu 
zika. 22 Berlin kısa dalgası: Alman .t11m 
aıatf. r.l,20 Peşte: Orkestra. "23,30 Bilk
reş: Pldklarla gece konseri. 

OPERALAR, OPERETLER 
18,15 Berlin kıs:ı" dalgası: .BerUn oehlr 

operruıı artistlcrlnl dinleyiniz. 21 Bükreş: 
Leo Fall'tn "Dollnrprlnzcssin" opereU. 
RESİTAI.LER 

17,15 Berlln lt1.sa dalgası: MemleKet 
şarkılnn. 18,15 Berlln kısa dalgası; Ço
cuk şarlolnn. 18,40 Viyana: Piyano mu
Eikisi. 20,30 Prag: Halk sarkılan popu
risi. 20,35 Viyana, Graz: Şarkı resitali. 

DANS MUSİKİSİ 
ıs· Bükrt!s 19.15: Bilkreş. 23.30 Peşte. 

1 Pazartesi 1/3/1938 1 
SENFONİLER 

20,35 Viyana: Senfonik konser. 21.10 
Peşte: Macar tilharmonlsi (Berlloz., De
bussy, Bnıckner). 

HAFİF KONSERLER 
'1,10 Berlln kısa dıılgası: Hafif kon

ı:cr (8,15: Devamı) 10 Dedin kısa dalga
sı: Orkestrn konseri. 12 Berlin kısa dal 
gası: Hafif musiki. 13,15 Bilkreş: PlAk 
konseri: (14,30: PlAk konseri). 13 Berlln 
kısa dalgası: Eğlenceli konser. (14.15: 
Devamı). 14.15: Parls Kolonyal: konser 
nakli. 15 keza. 17.80 Berlin kısa dalga
~= Bando muzika. (17,45: Hnlk konseri) 
18,20 Bil~: Hafif konser. (19,15: Kon 
ı;l!lin devamı) 18,40 Brllno: KarışıK prog 
mm. 18~0 Bertin kısa dalgası: Halk kon 
seri. 19,15 Peşte: Çigan orkestrası. 20, 
10 BUkreş: Radyo orkestrası. 20,10 Prag 
Mauıryk'ln 88 nd doğduğu gün mUna
sebeUle :fevknltıde program. 21,45 Ber
lin kısa dalgası: Neşeli konser. 22,45 Bük 
reş: Hafif konser nakli. 23,15 Peşte: Çi
r.an muslksi. 23,20 Viyana: Radyo or
kestrası. 

OPERALAR, OPERETLER 
20 Bcrlln kısa dalgası: Schir operası 

arUsUerl tarntından ı>arkı. 
ODA MUSİKİSİ 

18 P~.e: Harp ve fUtt düosu. 21,30 
Bukrcş: Oda musikisi korısert (Kuartet) 
24 Peşte: Sıılon kenteU. 

RESİTAI~LER 
11 Berlin kısa dalgası: Lııuta refaka

tile şarkılar. 18 Peste: Harp ve flüt kon 
S<'ri, 18,55 Ostrova: Piyano konseri. 19. 

E 

Oda orkestrası. · 

OPERALAR, OPERETLER 
21,45': Berlin kısa dalgası: Vagnerln 

'"Trlstan und fsolde" operası (2 d perde) 

ODA MUSİKiSi 
17,30 Be.rUn kısa dalgnsı: Piyano tri

,.osu (Kem:ın, viyolonsel) lD,15 Bükreş: 
Oda musikisi triyosu (Sclıubert) 23,30 
Peşte: Oda orkestrası. 

RESiTALLER 
9,30 Berlin kıs::ı dal~: Solist konse 

rf (Keman) 18,30 Peşte: Çigan orkestra 
m rcfakaUle Macar şarkıları. 18,30 Prag: 
Piynno refakatne keman (Sonatlar). 18, 
30 Moeavska - Ostrova: Yugoslav ş:ırkıla 
n. 18,35 BrOno - Sf>vilen İtalyan ~kı
lar:ından. 19,15 Berlln kısa dalgası: Ro
koko şarkılan. 29,25 Bükreş: Piyano kon 
serf. 21,45 Viyana, Graz: (Şarkı) Hans1 
Niese'nln plftklan. 
DANS MUSİKİSİ: 

Karışık konser. 17,45 Berlin ktsa daJ
gası~Halk konseri. 18,05 Bükreş: Bobes
co orkestrası. 18,30 Peşte: Radyo orkes 
trası: 18,50 BCTlln kısa dalgası: 19,30 
Peşte: Çigan musikisi. 20 Moskova: Kon 
ser. 20,45 Moııkova: Konser. 23,05 Peşte: 
Askeri bando. 

OPERALAR, OPERETLER 
20;30 Prag: Fibich'in "Hody" isimli 

operası. 

ODA MUSİKiSi 
10,45 Berlin kısa dalgası: Küçük oda 

musiki konseri. 16,30 Paris Kolonyal : 
Oda musikisi konseri (Triyo) 20,40 Vi
yana, Graz, Ernst Tautenheyn kuarteU. 
22,15 Berlln kısa dalgası: Oda musiki
m konser\, 

RESiTALLl.'R 
10,30 Bcrlln' kısa dalgası: Rokoko şar 

kıl:ın. 13,15 Bükreş: Solo pltıklnr. 18.20 
Vlynnn: Viyolonsel ve piyano sonatları. 
19,15 Berlin kısa dalgası: Halk şarkısı. 
20,40 Bükreş: İtalyan ve İspanyol şar 
kılan. 22,15 Peşte: Piyano sonattan (Be 
ethovcn). (Emest Dohnanyi tarafın

dan). 22,40 Morovı;ka - Ostrova: Dcbus 
22,115: Peşte. 23,20 Viyana, Graz. sy'nin şarkılnrından. 

1 1 
DANS MUSiKİSİ 

Çarşamba 9/3/1938 20,25: Morovska - Ostrova: Armonik i 
____ .. le dnns muııikisi. 23,20: Viyana, Graz. 

SENFONiLER 1 =:! 
16,30 Parls Kollonynl: Senfonik kon- Cuma 11/3/ 1938 

ser (Bach, Haydn, Şchumann). 

HAFİF KONSERLER 
7,10 Berlin kısa dalgası: KQç{lk mu

siki parçalan (8,15: Devamı) 9,30: Pltık 
Kolonyal (10,30: Kezo.. 10,45 Keza. 11,30 
Keza.) 12 Berlin kua dalgası: Karışık 

konser. 13 Berlln kısa dalgası: Hafif kon 
ser (14,15: Devamı) 13 Pnris Kolonyal: 
PlAk konserl (14,30: Devamı) 13,15 Bilk 
reş: Viyana musikisi. plfıklan. 14,15 Pa 
rls Kolonyal: Konser nı\kli. 15: Keza. 18. 
05 BUkreş: Julca or

0

kestrası. 18.30 Mos
kovo.: Konser. 19 Moravska - Ostrava : 
KöylU musikisi. 19,15 BUkreş' Koro tnu 
sikisl. 19,30 Moskova: Konser. 20 Bük
reş: Pltık konseri. 20 Moskova. Konser. 
20,25: Prııg: Şarkılı neşeli musiki. 21 Peş 
tc: Çigan orkestrası. 21,50 Prtıg: Radyo 
orkestrası. 22,25 Peşte: Opera orkestra
sı. 23,20 Viyana, Graz: Radyo orkestrası 
23,30 BUkreş: Pltık. 23,40 Peşte: Plfık kon 
scrl. 

OPERAIJAR, OPERETLER 
18 Peşte· "İnsan faciası" isimli opera 

piyesi. 19,55 Viyana: S::ılmhofer'in "İvan 

SENFONİLER 
20,55 Brüno: Senfonik konser (Schu

bert). 

HAFİF KONSERLER 
7,10 Berlln kısa dalgası: Karışık mu

sikili program (8,15: Devamı) (9,30: As
keri bando). 9.30 Parla Kolonyal: Plfık: 
(10,15: Keza, 10,45 Keza. 11,30· Keza. 13: 
Keza. 13 Berlin kısa dalgası: Hafif kon 
ı;er (14,15: Devamı) 13,15 Bilkreş: Plfık 
musikisi (14,30: Devamı) 14.15 Paris 

Kolonyal: Konser, 15 : Konsrr. 
17,45 Bcrlin kısa dalgası: Halk konseA. 
(18,50: Devamı) 18,15 Bükreş: Radyo or 
kcstrası. 18,30 Peşte: Çigan orkestrası. 

18,35 Viyana, Graz: Konser saati. 19,10 
Prag: Karışık konser. 19,15 Bertin kısa 
dalgası: YenJ musiki popuıisl. 20,10 
Bükreş: Kilise musikisi. 20,10 Viyana: 
Halk musikisi plAklnn. 20,35 Bükrcş : 
Ağır koro havalan. 21,25 Viyana, Graz: 
Hubay'ın eserleriden konser, 21,45 Ber
lln kısa dalgası: Muhtelif mllleUerin 
dilğ(ln hııvnlan. 

Hasnnın beni arasına kanştırdığı alemin içinde ya
payalnızdım. Uzun, kanşık yıllar içinde zaten eski 
dostlarımızı kaybetmiştim. Amcamın evinden çıkıp 
mektebe gittiğim zaman çocuktum; yengem geçirdiği 

7,10 Bcrlln kısa dalgası: Konser saa
ti (8,15: Devamı) 9,30 Parls Kolonyal : 
PH'ık konseri. 10,15 Berlin kısa dalgası: 
Halk musikisi. 10,45 Paris Kolonyal : 
Pltık konseri. 13 Berlin kısa dalgası : 
Hafif musiki ( 14,15: Devamı) 14,25 Bük 
reş: Mandolin orkestrası. 14,15 Paris Ko 
lonyal: Konser n.ııkll. 15: Kcuı. 16,30 Pa
ris Kolonyal: Lucien Goldi orkestrası 

tenor. 17,45 Bcrlln kısa dalgası: Halk 
konseri. (18,50: Devamı). 18,05: Bükrcş 
Tandin orkestrası. 18,30 Moskova: Kon
ser nakli. 19,16 Berlln kısa dalgası: Ye
,nl musiki popurlsl~ 19.15 BUkreş: Konser 

Konser. 20,45 Viyana: Karışık enstrü
mantal konser. 21,45 Berlln kısa dalga
sı: Dünyanın her tarafında dinlenen 
dilğün musikisi. 22,20 Peşte: Orkestra. 
22,45 Bükreş: Konser nakli. %3,30 Peş
te: Çigan orkestrası. 

OPERALAR, OPERETLER 
13,15 Bükreş: MCintehap opcralardnn 

pltıklar. 

ODA l\IUSİKİSİ 
19 Viyana: Ev musikisi konseri. %3. 

20 Viyo.na, Graz: Eski Viyana kuartet 
konseri. 

DANS l'tfUSİKtst 
%1,15: Bükreş. 24,15: Peşte. 

1LAN - Sesimi plağa vermek :isti

yorum. Arzu edenler Beyoğlu Yeni

şehir Çingene mahallesinde kahveci 

Hüseyin Piri mahallesi No. 48 de Ab- • 
mede müracaat. 

Her Eve Lazım Olan 
YENİ 

u 

klo 
Müessesemiz tarafından neş-

redilen Yeni Çocuk Ansik
lopedisi her çocuğun mutlaka sa
hip olması lazım gelen bir eserdir. 
Çünkü çocuk bu eserde ders esna-

_-0>.o~ı.d.. .......~ır. bü.. 

tün mallımntı bulabilir. 
ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ bü

tün dünya lisanlanna tercüme e
dilmiştir. Bu beynelmilel eseri, 
Türk çocuklnnnın ihityaçlarını ve 
mektep programlarını gözönünde 
bulundurarak lisanımıza çeviren
ler, Profesör Salih Murat, Faik 
Sabri ve M. Zckeriyadır. 

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

mektep talebesine aynca tenziıat 
yapılır. 1 

Bu eser yalnız çocuklar için de
ğil, bütün ilkmektep öğretmenleri 
için en kuvvetli yardımcıdır. Çün
kü bO b rda ;re. 

sinilerle ve geniş malfunat ile zen
ginleştirilmiştir. 

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

ISTANBULDA TAN MA-.;.BAASINA ı 
yeni Çocuk Ansfklopedlsl broşürün
den bir tane göndermenizi Ye mu
alllnUcre ait son :tlyatmm blldlrme
nlzi rica ederim-

Isim: . • • : .. . "' " . . . . 
Adru: ; : : : : : : : 

• . . 
~ . . 

-~ ....... :"t. . . :· ., '• ~' ........ ~ • . . 

İsmet Hanım bana dedikodular getirdi; bir tanesi 
yazihanenin altkatındaki daktilo Neriman- Vaktile 
arabada kocasile beraber görüp te kıskandığı kW 

Bana tesir yapabilmek için sesine bir facia artisti
nin ahengini vererek: 

- Geçen akşam, az daha bir iskandal olacakmış; 
diyordu. Sizinki Nerimanla buluşmak üzere randevü 

felaket yıllannda herkesten uzaklaşmıştı. Mektep 
arkadaşlanmın her biri bir işle bir yana dağılmış
tı; yeni hayatımızı, yeni dostlarımızı hep kocamla 
beraber bulacaktık; daha buna zaman kalmadan e
vim, etrafım Hasanın nereden bulduğunu anlıyama
dığım acayip insanlarla doldu.. Bunlar, Hasanın ~ 
hayatında, yah~1t (Avrupalılık) diye karıştığı alem
lerde tanıdığı insanlardı. .. -32-

vermiş; aksi olacak siz de geç vakit y azıhaneye uğra

mışsınız, Hasan Bey ne yapacağını şa~ çünkil 

biraz sonra Neriman gelecek .. Derken kapı~ 
Hasan Bey kapıyı açmış; hemen vaziyeti anlatarak 

kızı savmış; siz g{iya bir şey anlnmnmışsınız; amma 
Hasan Beyde yürek üç buçuk atmış! .. 

Yeni tanıştığımız zamanlar, Hasan benimle aklı 
erer bir kadınla konuşur gibi konuşurken, en küçük 
işi için bile benden fikir alırken, şimdi tıpkı eski bir 
ev kadını; yahut kocasından yalnız para bekliyen ve 
ona karşılık evde bir süs olarak kalan misafir ka-

' bul eden, yeni fantazi bir kadın gibi görmek istiyordu. 
Hasanla artık hiçbir ciddi şey görüşmüyorduk. Zaten 
memleket bahsi, sosyal bahisler çoktan unutulmuş
tu; yalnız bizde değil; tanıştığımız bütün insanlar a
rasında ... 

Her gün görüşülen şey; bu akşam kimler gelecek; 
yann akşam kimlere gidilecek.. Misafirlere ne ik-
ram edilecek .. Hangi şarap, hangi kokteyl içilecek ... 
Filan davette, filiı.n baloda, çayda hangi elbise giyile
cek ... 

Sanki memleket bunun için yanıp yıkılmıştı ... San
ki yüzbinlerce Türk genci, arkalarında kalan bu bir 
avuç dejenere insanı bu iğrenç hayata kavuştunnnk 
için can vermişlerdi. 

Dünya büyüklüğünde, ateşten bir gölge kesilerek 
insanlığın yüzüne çarpmak için parçalanıyordum. 

Dünkü kara, kanlı günler gözlerimizden silinecek 
kadar zaman geçmemişti; memleketi kara taassup
tan kurtnrmnk için, ona biraz yaşamak arzusu vere
bilmek için llzım olan bu hayatı ben çocukluğum -
danberi bekliyordum, amma, böyle iğrenç şekilde de-

tuJ 

Hasanla Namık Bey sık sık geceleri dışarda kalı
yorlardı. Ben zaten onlarla beraber çıkmak, her za.
nıan bara gitmek ist,emiyordum. Bu hayat için ölüp 
bayılan İsmet Hanımı da onlar atlatıyorlardı .. 

Birçok gecelerin sabahında Hasanla Namık ancak 
onda, on birde eve gelerek banyo yapıyorlar, üçe 
dörde kadar uyuyup dinleniyorlardı. İkiSi de sıkıl
mıyor; ikisi de güler yüzle mazeret diye uydurdukla-· 
n bir şeylcr.söyliyerek karılarından af istiyorlardı. 

Bu gecelerde ıztırap çekmedim, üzülmedim, değil; 
sapaha kadar Hasanı beklediğim, sokaktan geçen her 
otomobilin, her ayak sesinin arkasından (Hasan geli
yor!) diye heyecanla kalktığım zamanlar oldu. 

Lakin, Hasanla hiçbir znm~ münakaşa et.medim; 
o, ben sormadan izahat vermiye kalkardı: 

- Şurada idim, burada idim; şununla be.raberdim; 
bununla beraberdim. Bunlan da alaylı bir gülüşle 
dinleyip geçtim. 

Zavallı İsmet Hanım böyle yapmıyordu; her ak
şam, her sabah Namık Beyle bir parti 'kavga ediyor
lar; biribirlerine umulmadık ncı, ağır sözler söylü
yorlardı. 

Vaktile benim yüzüme bakınıya tenezzül etıniyen 
İsmet Hanım, şimdi Hasanla kocasının haşhaşa verdi
ğini Hasanın da kendisini yalnız bıraktığını anlayınca 
onlardan yüz çevirdi. Benimle dost' oldu, şimdi bana 
devrin bütün dedikok:ularını aetiıiyor: aerek kocası. 

gerek Hasan hakkında ne işitirse bana anlatıyor; be
ni tahrik etmiye uğraşıyordu ... Sonra beni kayıtsız gö 
rünce fena halde . kızıyor: 

- A iki gözüm, ne kadar da soğukkanlısın? Biraz 
şu koca~ızla meşgul olsanıza; biraz çıkışsanıza; siz 
de biraz onu kıskandırmıya çalışsanıza... Gençsiniz, 
güzelsiniz ... diye öğüt vermiye kalkışıyordu. 

Çıkışmak, kavga etmek ve kıskandırmıya çalış -
mak ... Ne bayağı şeyler, 

Yıldızı bunun için mi yetiştirmişlerdi! .. Yıldız ko
casile başka şeyler konuşmak, başka türlü yaşamak 
için hazırlanmış bir kadındı. 

Bununla beraber Hasana bir iki defa keskin ülti
matomlar verdim; biribirimizi yanlış anlamışız; be
nim hayat yolum bu değildir; Avrupalılaşmak demek, 
bu değildir, dedim; ona kendi kıymetinden, benim ve 
memleketin kendisi gibi bir gence olan ihtiyacımız
dan bahsettim; böyle devam ederse kendisile yaşıya
mıyacağımı söyledim; Hasan, her defasında bana: 

- Hakkın var, Yıldız, ah bu Namık yok mu, diyor
du; akşamlan haydi şöyle iki kadeh içiverelim, der
ken iş uzuyor; kalıyoruz. Emin ol, hiçbir fenalığım 
yok ... 

Ve vaktile ettiği yeminleri bir daha bol bol tekrar
lıyor; bir daha yapmıyacağına söz veriyor; beş on gün 
kadar verdiği sözü tutuyordu; sonra yine ayni naka
rat._ 

İsmet Harum hikAyesini bitirdikten sonra tesirini 
anlamak için gözlerimin içine bakıyordu. Ben elim
den geldiği kadar soğuk davrandım: 

- Farkında değilim,' dedim, bir akşam uğramı~ 
tım, ammn kimseyi görmedim. 

Halbuki İsmet Hanımın söylediği doğru idi; yazi
haneye uğradığım bir akşam, şişman, esmer, boyalı 

yüzlü, siyah saçlıın kulaklarının arkasından sarkan, 
kaldırımlarda kırıtmıya alışık olanlara benzer bir 
kızcağız gelmişti; Hasan onunla kapı dibinde iki ke
lime görüştükten sonra kız çıkıp gitmişti. Hasan ba

na: 
_Namık Beyi arıyor, bir şey söyliyccckmiş: de-

mişti. 
Hasan bu vakayı birisine, belki de Namık RPvf' ın· 

latmış olacak ki. oradan da İsmet Hanıımı \ c l.ıana 
kadar geldL. 

Bir gün yine İsmet Hanım: 
- A, ilci gözüm, dedi; bu delilerin yaptıklannn hep 

böyle susacak mıyız? Şunlnnn bir akıllarım başlarına 
getirelim. Bu ne iştir, böyle? .. 

Dedi. Sordum: 
- Ne oldu yine Hanımefendi? 

(Det1amı t1ar) 
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Roma da 
IAüzakere 
'Başlıyor 
in . l Bap J incid 
le dır. Fransanın menfaatleri, 

e] 
hare-
katı· la l ve serbestısı daıma hesaba 

Jeıi aktır. Bu yiızden muadelet. m 
ile ınevzuubahsolamaz, Malt.a 

ese· 
ile 

n sta thangı bır mustahkem mevkii ::u t.adil edılemez. lt.alyanm 
rıııdeki menfaatlerinin "hay 

::ıyetıni kabul eden bir beya 
Ur ın neşri imkanı derpiş edilece 

Ak -
ati" 
nna-

k • 
ti ve Ingiliz menfaatleri daha az ka 

~ çok geniş bir şekilde ifade 
~tır. Itilfıfnameye imzaların 
~ 8eak. olan devle~erin bahri ve h 
~V\'etlerinde yapacaklan ta 

olu-
ı ko-
avai 
dilat 
t te-kında miıtekabilen maluma 

tt1 etmeleri muhtemeldir. 

Avam Kamarcuında 
münalıQfalar 

.~fberaUerden Mander bugün A 
~rasında, dört devlet aras 
~ılat vücuda getirmek ve İt.a 

vam 
ında 

lya i-
Almanya arasında anlaşmak 

~nda lngilterenin Fransa ile 
Cba ık kalıp kalmadığını so 

hu-
mu-

rmuf. 
.. tnberlaın şu cevabı vermiştir 

h Garp devletleri arasında bir 
: 
pakt 
mev-

at tn-
i ali-
Fran-

tu l>ıbnası için ortada bir teklil 
lllt Olduğunu bilmiyorum. Fak 
~re hükumeti. iki memleket 
" ar eden bütiın meselelerde 
Ilı hukumetile samimi temas1anru 

Uhafaza edecektir.,, 
~lyan ithalatı arttınlmak için 
'- etçe İngıliz mükellefleri za 
tin olarak hiçbir garanti verilm 
'- e dair muhalefetin istediği te 
~karşısında Maliye Nazın Sir 

bü-
ran-

iyece-
mi -

John 
.. on şu sozleri söylemiştir: 

ebi 
acat -

ltJı - İhracat. kredi garantisi ecn 
"~litçılanna değil İngiliz ihr 
~tına verilmektedir. Şimdiy e ka-
d dığer bütün memleketler i9 
~h gibi İtalya için de yapılac 
tar leruı tetkikine devam oluna 

in ol-
ak ta· 
cak -... 
cevap Str Simon, diğer bir suale de 

~Tek. İtalyan hükumetinin 
~~lehinde bulunmadığını 

hiçbir 
bil-

~rtw:Itere oe Hab~ merelaı 
•beş İmparatoru Haile Sel 

• 

Asiye-
dola • • • an Yıatle bugün İngiltere Ha 
beurnessuı İngıltere hükümetinı 
~ .Şıstana karşı vaziyetini tavz 
rılış Ve İngilterenin Habef ilh 

riciye 
·n Ha· 
ih et-
akım 

f eı:ı tanıdığını söylemiştir. 
flgilfere - Almanya arann '" 

renin 
likir taal:ai 

'Londra, 3 (Hususi) - İngilte 
-;ıın sefiri Sir Henderson, b 
t_ ff itler t.arafından kabul ol 
l bul esnasında Hariciye Nazın 
1( b~ntrop ta hazır bulunm 

ugün, 
undu. 

Von 
uştur. 

Ulikat hakkında resmi bir 
-.,!'olunmuş ve iki t.arafı alik 
~meselelerin konuşulduğu 
~ir. Her Hitlerin bu şekild 
cliı-. nadir vukubulan hidisele 

teblii 
adar 

bildi-
e ka-
rden 

1 

göre, ~ lla..,asın Londra muhabirine 
il aat ınuşahitler, Ribbentropu 
~~ tahakkuk etmeden Londra 
'~4!ceği kanaatini beslemekted 
~lera göre, İngiltere ile Alm 
q~da müzakerelerin açılmas 
ltıbbe laştıran müşküller vardır 
... ntropun Ingiltereye veda 

n An-
ya gel 
irler. 
an ya 

ını im 
. Von 

et -oqelt .. 
dirde 
süre-

"~ın Londraya geldiği tak 
~it lekeler meselesini ileri 
laııı halbuki İngiliz mütehass 
ko benuz böyle bir meseleye 

ıslan-

~eler hazırlamadıkları anlap 
dair 

lıyor. 
1 

.\ Chamber~aine göre 
'"•ın kamarasında Almanya 
'turya hakkında bır amele 
~ sorduğu suale cevaben M 

- A-
mebu-

ister 
ir: .. berlaın şu cevabı vermi~ 

lltıı - Sen J ermen muahedesi ah 
~ hukukan ihlil edilmlf o 

lııt IA"llöylemek için hiçbir sebe 
14t · alnız Alman - A vustury 
a~ ameliyatta ne gibi bir 
di iıııı bilmek kalıyor. Bu 
l'l~bblUrtm ki. İngiltere hüküm 
~ esiz, merkezi AvrupadakJ 

kamı 

ldu • 
p yok 
a iti-
tesiri 
bapta 
eti hiç 
vaka-
. Hali 
itila-

k çok 
adar 

eaddit 

~ ka11ı alakasızlık göstermez 
fın Tda Almanya - Avusturya 
ac:~ neticelerini t.akdir etme 
tara~ bir hareket olur. Zira alAk 
~hh •rca girişılmiş olan müt 
ltnı Utlerın ne suretle icra ed 

iyı~.- ö~renip bilm('mlz lhım 
il ece-

dil'. 

sında 

I.! Cöringin nutku için 
~ 81'eşaJ Görıngm nutku karşı 
lai( °'lovakya matbuatı soğuk 
~ lostermektedir. Gazeteler, 
-._ ekalliyeti meselesinin dah 

kanlı-

Al -
m bir 

le oldutunu. buna 9biç b1r 
~ .... lnu .JNlıTQrlu. 

kim-

TAN 9 --

in gilterede 
Ma.i Temaslar 

Parti Grapunda 
Harici Sjyaset l_E_K_O_N_O_M_l __ I 

hami 
giliz 

(Başı ı ıncıdeJ 

Nafiz Pamirle birleşecek ve İn
mali muhitlerile temaslarda bu-

luna caktır. 

tlç Banka direktörünün ayni za -
da Londrayı ziyareti. hiıkümeti
n açık tekzibine rağmen türlü 

tefsirlere uğramakta. Londra
lan ve falan miktarda bir avans 
kredi açıldığından bahsedilmek 

Ankara, 3 (A.A.I - C. H. Partisi 
Kamutay grupu. bugün "3 mart 938 .. 
Trabzon saylavı Hasan Sakanın reis
liğinde toplandı. 

Büyük Millet Meclisinin tatili es
nasında cereyan eden siyasi hiıdıseler 
ve ahiren Ankarada toplanan Balkan 

İC PİYASALAR: 

Istanbulda 
Yağ Stoku 
Hayli Arttı 

·····~p:11:·1· 
1

~;A;iyasalarda 
Samsun ve Ç81'$8mba mıntakasından i Bir Haftalık i getlnlen elli bin kiloluk bir parti c•- ı ihracat mız man 

mizi S lı Casulyası depo teslimi ol.arak ki- S türlü 
da fi 
veya 
tedir 

Bü 

ittifakı konseyınde alınan kararlar u
zerinde Başbakan Celal Bayar ve Ha
riciye Vekili Doktor Aras, beyanatta 
bulundu. 

Hukümetin bu beyanatı ve hattı 
tün bu rivayetler asılsızdır. tn-

1 
hareketi grupça müttefikan tasvip o

bazine nezaretinden, ihracat 1 lundu. 

Şehrimiz piyasasına muhtelif mın- losu 8•50 kurup satılm1Jtır. l 
takalardan sade yağ, zeytinyağ ve- * 
jetalın gibi dığer nebatı yağlardan Teldrdat mıntakasının lru• yemle-· 

rfnden otuz üc bin kiloluk bir partı 
getırılmektedır. Dun Ayvalık, Bur - çuvallı olarak kilosu 7.30 kuruştan ve • 

giliz hanıye havalısınden 88 hın kılo zey· ylnnı ıkl bin kllnluk ikinci parti çu- : 
tınyağı gelmıştir. Trabzon. Kars. Di- vallı olarak 7,29 kuruştan verilmıştir. ! kred i teşkilatına mensup zevat son' Atina, 3 CA.A.) - Başvekil Me

anlarda memleketimizi ziyarete- taksas. Pition hudut ist.asyonundan 
rek temaslarda ve tetkiklerde bu- Başvekil Celil Bayara aşağıdaki tel

zam yarb:ıkır. Urfa. Konya mıntakaların · * 
de dan da sade yağ getirilmektedir Fa- Turhal havallslnden toplanı1mı$ 

lun muşlardı. Oç genel direktörumüz grafı çekmiştir: kat. bu yağlar piyasamızda karıştı • kendir tohumhırından on bir bin ki-
• lo ul ribtkmıdırnlluo,cmföypmCövppp: 

de b u ziyaretleri iade ile beraber. baş "Memleketinizde gösterilen hara -
n temaslara Londrada devam ede retli kabulden derin bir surette miı
erdir. tehassis olarak Ekselans Cümhurbaş

rıldığı için halıs yağ bulmak guçleş- loluk bır miktar çuvallı olarak ls-
miştir. Yağ stokumuz artmaktadır tanbul teslimi kilosu on uç kuruıtan lana 

cekl Fakat fiyatlar kendıni muhafaza e- satılmışiır. 

Sa lihaddin Çam, fngilterede ken- kanı nezdinde hararetli teşekkürleri
azüesinin aynini gören İngiltere me tercüman olmanızı ve yüksek hür 
kası direktörü B. Mont.agüyü çok metlerimle samimi hissiyatımın ka

diyor. Yalnız vejetalin yağı Adana- • 

di v da da yapıldığı ve pıyasamıza gem - Muhtelit maddelerin dOnlrll sah•-

Ban 
tabii olarak ziyaret edecektir. Bu zi- bulünü ve mesai arkadaşlarınıza da 

tin iki dost memleketin devlet bildirilmesini rica ederim.,, 

derildıği için bu yağın fiyatı iki ay ırındn rıyatlarda biraz yükseklık gö
içinde 51 kuruştan 41 kuruşa kadar rülmektedır Satılan Akala pamuk-

. .. .. Ek . ..,1 47 1 ları 39 - 42 kuruş arasında. Trakya 
yare duşmuştur stra zevınya"' art - yapağıları 72. g6z yunü seksen ku-

48 birinci yemeklikler 42-43. sa- rustan alıcılanna vernmtştir. bank 
si b bunluklar 36 kuruşa toptan verilmPk ._ ••• •••• ••••••••• ••••••• • 

alan direktörleri arasında şah- Diğer t.araft.an, B. Metaksas. Dok-
ir tanışma ve temastan başka bir tor Tevfik Riıştiı Arasa da aşağıdakj 

tedir Birinci Urfa 110 ikınci 105 . 
hede 

M 
Diyarbakır yağları 90-95 Kars ya~ BORSALARDA : 

fi yoktur. telgrafı göndermiştir: 

E · b d 1 d ''Dost ve müttefik Türkiyeden ay· uammer nş, un an evve e • 
d d tetkiki şt B d 

nlırken, Ekselansınıza gerek hara· Lon r~ a ti d etr yBapmkı ı. uLoe-
0

retli kabulden ve gerek çok bi.ıyük ve 
ları erimiş 88 95. erimemiş 70. Trab 
ıon ve Vakıfıkebir 82-85 kuruşa sa 
tılmaktadır. 

faki zıyare n e ş an asının n- . . 
k ~ be ·ı 1 1 çok verimli muşterek esere olan kıy-drad 

cakt Ceviz ve Fmdık ~stı,ı 
a uraca6 • şu ı e meşgu o a-

B ...1 b k 1 k i . metli yardımınızdan dolayı hararet-
ır. unuan aş a mem e et mıze . . . d . 
ı l . 1 b k t li tcşekkurlerımı arze erım.,, evve ce ge mış o an ve an anın n-

gilte 
Gib 
vam 

rede teknik müşaviri bulunan 
b müessesesile de temaslarına de

edecektir. 

tı 
muk 
pıla 

meş 

hami Pamirin seyahati Karabük 
avelesi dolayısile lngiltereye ya

cak krom ihracatile ve bu işle 
gul Kantuvar teşkilatıle alikadar 

dır. 

Son hafta ıçinde yapılan ceviz. 
fındık satış ve ithalatına gore piyasa 

Kamp Görmiyen Ta'ebeler mızda 2520 kılo iç cevız 30 kurustan 
Genel Kurmay Başkanlığından ü- ve 13 bin kilo kabuklu ceviz 7.30 ku 

nlversiteye muhim bir tezkere gelmiş t 1 t s . d 8084 
ruştan sa ı mış ır. amsun an 

tir. Bunda, universitenin muhtelif ~u kilo ceviz getirılmiş ve 3850 kilo 
belerine devam eden bazı talebelerın 1 • 1 dk 

k • k 1 ·· 1 .. · t'h 1 Hamburga ıhraç o unmuırtur Fın ı as erı amp ara ve soz u ım ı an ara 
. satışı 31.1180 kilodur Kilosu 32 5-

gelmedikleri halde hır yukan sınıfa d .1 şt' K 
. 2fi kuruş arasın a verı mı ır a -

geçirildikleri, bu vazıyet.in Yedek Su 
1 

r d ki d G · ı 16 
. ki n t ·ıte d ik . buk u ın 1 ar an rıresun ma ı T' ur ye e ngı re aras1n a - bay okulu tarafından tesbit edildiğı b' k'l k'l 14 05 k t satıl 

tısa d• · be be ı· · ın ı o ı osu uruş an -ı lJ ra r ığı arzu ve istidatla- bildirilmiştir. Halbuki. askerlik der- . f d ki d Af · 
d ~. K b.'k k l · · a mıştır Tombul I<.' ın ı nr nn rı n ol u5 .. , ara u mu ave esının ya sine devam etmiyen veya imuhanı ka 

1040 1 
k d 

pılm ·ı b' · . kaya 2080 Hayfava s f'n e-ası e sa ıttır Ankara ve Londra zanamıyan talebelerın diğer ders gıbı 'k 
1450 

v· 
da 
şüp 

yapılan temas ve tetkikler. hiç sınıfta kalmalan lazım gelmektedir. riveye 5120 .KAmerhı ~ya 
4080 

s·~a -
h k ki b is 'd 1 k . . 'd . . .. · nava 2480 onen nva . •ııne-e yo , u tı at an uvvet- Unıversıte ı aresı. bu tamım uzerıne · . 

5040 
kil ihr 

lend irmiye ve yeni beraber çalışma bu gibi t.alebelerin vaziyetlerini tet- ve 2080. Ingıltereye 0 aç 
imk anlan için zemin hazırlamıya biz kike başlamıştır. olunmuştur. 
met edecektir. 

Salahaddin Çama, CQmhurlyet 
Mer 
-"-" 
etm 

kez Bankası idare meclisi aza
~t~ N· • ıı ... • • .__, 
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SOLDAN SAÔA: 

- BQyQk 7emek kabı.. 
- Sucu - Kuı evt 
- Gökte - Glln - Renk 
- Karadenizde bir kwm halk - Nla-

bet edab - LAkiD 
- Ga)'ri kabil 
- Musiki ıatılalu 

- Çok bilJ'Qk - ltJl8 zaman • E-
mir uıuı 

- Bapaz deri - Erkek adı 

- As>-ada blr bQy(lk 161 - Bir na 
- GarbJ Anadoluda zenıta bir ka-

samız. 

VUltARDAN AŞACI: 
- Tuzlu su 
- BOyQlt tat parçuı - sır nevi para 

- Renk - Zorba - lstm 
- Habee reislerinin IAkab& • ıser.-

ber - G6z rencl 
- Blr millet 

• - Bozulan kqfe ~ olank eG)'le-

nlr. 

T - Vahi! ba)'Vall ·Renk• Callı 

• - Sormaz nur - Kıt - ffa7m edata. 

• - A7ak &aklim • Tekdir 

JI - Bir mJ hrrRb' Mnw 

Akraba Arasında Evlenme 
Okuyucularımızdan sayuı bir 

Bayan: 
- Oğlum amtasının kızını sevi

yor. Mutlaka onunla evlenmek isti
yor, kız da hay•r demiyor. Fakat 
ben tereddüt ediyorum, oğlumun 
babası, sizlere ömUr, hayatta olma 
dağından son söz bana düşüyor. Siz 
ne dersiniz? •• 

Diye soruyor. Keşkl, bu işi ben
den sormuaydınız, sayın Bayan. 
iki gönül bir olunca, benim diyece 
tim sözler. pişmiş aşa su katmak 
cibi olacak. Bö3 le su, soğuk olmasa 
da yine fazla ıclir. Bana öyle ge
liyor ki bu işte benim sözle~imln 
hiç bir tesiri olmıyauğı gibi, siz de 
er veya geç razı olacaksanı:ıı: 

Zaten, akraba arasında evlen
mek mutlaka fena netice verir di
yen yoktur. Hekimler de sizin gi
bi sadece tereddüt ederler. ÇünkO 
akraba arasında evlenmenin neti· 
cesi iyi de olabilir, fena dL 

Karı koca arasında uygunluk ba 
kımından neticenin nasıl olahilece 
tini anneler, şiiptıesiz, hekimler
den daha iyi takdir ederler. He
kimlerin karışabileceti ancak sat· 
lık bakımından neticedir. 

Sağlık bakımından da, Hlenen 
iki akraba ıencin kendileri ve soy
lan tamam tamam sağlam olursa, 
böyle evlenmenin hiç zaran olma· 
dıktan başka, büyük faydası olur. 
Akraba arasında evlenme anasının 
ve babasının iyi hassalannı artırdı 
fından onlardan doğacak çocuklar 
da daha sağlam olur, derler. 

llattl, insanların neslini düzelt
mek iddiasında bulunan. biraz da 
tuhaf fikirli. ilimler arasında ta
mam tamam sağlam bünyeli kar
deşler bularak • onları evlendir
mek değil. (ünkü hih·le (İrkin bir 
şeye hiç bir memleketin kanunu 
izin vermez - at neslini düzelten
ler ıibi, bir tOrlil insan harası kur 
mayı tavsiye edenler vardır. 

Ancak, insanlar arasında tamam 
tamam satlam olanlan nered• -···bt. v~ •••••.re w. .. 

lahilmek için ilkin hekim muayene 
sinden geçerek sağlam raporu alı
nırsa da, birçoklarının o vakitki 
hekim muayenesinde meydana çık 
mıyan. sonradan gelen bir hastalı· 
ğı bulunabilir. Bu hastalık soydan 
gelmiş olabilir de yine ayni soy· 
dan olan öteki tarafta da bulun· 
ması miımkün olur. 

O vakit akraba arasında evlen· 
mek. çocuklar için fona netice ve
rir. Hele sinir hastalıklarında ••• 
Sinirlilik te en zi~ ade soydan ge
lir. Akrabanın birinde sinirlilik bu 
lununca, ötekinde de bulunmasına 
ihtimal çoktur. O halde onlardan 
doğacak çocuk ta sinir hastası ola
bilir. 

Akraba arasında evl~nmek soy
dan gelen hastalıkları 'iddetlen- ı 
dirdiği ve insanlar arasında soyca 
tamam tamam · tabii sağlık bakı
mından • sağlam olanları bulmak 
pek güç olduğu için hekimler eski 
denberi daima, miimkiln olduğu ka 
dar uzak familyaların çocuklarını 
birleştirmeyi tavsh·e ederler. Yine, 
insan neslini diızeltmevi kendileri 
ne iş edinenler arasında busbütün 
başka memleketlerin çocuklarile 
evlenmeyi şiddetle tavsiye edenler 
de vardır. Bizde de rahmetli bir 
hekimin vaktile ortaya bir söz at
mış olduğunu belki hatırlarsınız... 

Bütün bu sözler, sayın Davan, 
tabii sizin oğlunuz için değil. On
ların aşı bana iyice pişmiş gibi ge
liyor. Zaten, çocuklann soylann
da bir musiki artisti varsa. evlen
melerine sevinmelisiniz. Meseli i
kisinin de baba annesi olan hayan 
ıençliğinde iyi ut (alıyorduysa o
nun torunlarından doğauk ÇOt'Uk· 
ların da iyi pı~ ano veva keman 
çalmavı öircneC'cklerint- kih·ük ih· 
tinuıl verilchilir Çünkii akrnha •· 
rasından evlenmenin mmıiki istida· 
dını arttardıj'ına buyuk bir misal 
vardır. Bach ailesinin daima akra
ba arasında evlenmesi yüzünden o 
ailede elli dört ki,inin meşhur mu 
•Od artiad .adat- dftl'e& .._. ... 

Türkborcu 
Yükse~miye 

Pariste 
Başlc dı 

Paristen gelen telgraflarda Uni

tiırkun 363 franga yükseldiği bildi -

rılmıştir. Borsamızda 19,25 liradan 

nuamele gören Unitürkler bu yüzden 

10.35 liraya fırlamıştır. ikinci tertip 

ler dahi ayni fiyattadır. Anadolu tah 

vileri 41.10 Anadolu mtimessillerı 

40,20. Merkez Bankası hisseleri 100 

Ergani tahvilleri 99.25. Siva." - Er· 
zurum tahvıllerı 95.50. Aslan Çimen

tosu 12.90 hradan muamele gormüş
tur. Gayrimubadıl bonoları 22 - 23 

lira arasındadır. Londra borsası bir 

sterlin karşılığını 153.90 frank ve 

5.0177 dolar bildirmiştir. Merkez Ban 

kamızda bir sterline 627 - 630 ku

ruş fiyat konulmuştur. 

Dun zahıre borsasına sekız vagon 

buğday, bir vagon çavdar, iki vagon 

arpa ile 3 vagon yapak getirilmiştir. 

Dunkü zahire satışlarında piyasa 

gevşek geçmiştir. Yumuşak buğday

lardan ancak iki vagon ve kılosu 

5.32 - 5.33 kuruştan. sert buğday· 
!ardan üç vagon kilosu 5.19 - 5.20 
kuruştan satılmıştır Ziraat Banka -

sının mallarından dün satılmamış -
tır. Arpalardan bır vagon satılmış ve 

kilosu 4.05. çavdarlardan iki vagon 

4,30 - 4.37 kuruştan verilmiştir. 

B o RSA 
1-3-938 

!'ARALAR 
Allf Sat11 

Frank 78.- 13.-

Dolar 123.- 128.-
Liret 88,- ıoe,-
deıçıka Pr, su- 84.-
Drahmı 111.- 22.-
lavıçrc Fr 57S,- 582.-
Leva 20.- 23.-
Florın 6S.- 70.-
Kron Çetr 711.- 82.-
Sılın Avuat&ır71 21.- 23.-
Mark 22.- ıs.-
Zlod 20.- zı.-

t>engo 2ı - ~.-
Lo 12.- 14.-
Dınar 411.- 52.-
Kron llTCI so.- sz.-. 

Sterlin 121,- 132.-

ÇEKLER 
Aeıl1' 1Capen11 

Part. 24.3975 24.4'1'75 
Nevyorlc 0.796425 0.7950 
MllAno ıs ıs 15.13 
Brüksel 4.8918 4 8918 
Atina 887480 187480 
Cenevre 343 3.43 
Sotya 83 4920 83 4920 
Amsterd. 14233 1.4233 
Praı 22 858'7 22 8587 
Viyana 4 2063 42M3 
Marlrid 12 3Rıo 12 3810 
Rerlln ı 9682 l.9R811 
VaJ'10va 4 19 4.10 
Bud:ıPC$te ı 9975 3 997!\ 
BQk~ UM! 0317 ıoe 0317 
Belrrad 14.2857 14 28.~7 
Yokohama 2.7268 27288 
Stokholm 1.0825 10825 
Londra 130.- 130.-
Moüova 23.1925 21.1125 

Şubatın yirmi ikınsinden Martın 
bırıncı gunune kadar lstanbul gum
ruğunden ihraç edılerek Avrupa ve 
Amerıkaya satılmış olan Turk malla
rının yekünu 869 442 !ırayı bulmuş
tur. Bu mallar en fazla sırasıle ltal· 
ya. Almanya. lngıltere. Fınliındıya, 

Yunanıstan. Holiında. Fransa. Belçi
ka. Amerika. Çeko lov kyaya gon
derilmıştır. Mısır Surıye Roman
ya. Bulgaristan, lsveç, ıkıncı derece
de gelmektedır. 

ihraç olunan mallarımız 189277 li
ralık yaprak tutun. yalnız Italyaya 

ı 
satılan 137 bın lıralık tıftık. 93387 li
ralık koyun derısı. başta ltalya. lngil 
tere olarak 82397 lıralık ham afyon, 
lngıltere ve Holandaya 38108 lıralık 
razmol, 87843 1 ıalık yapak (yalnız 
ltalyayaı. 37256 hrahk muhtelıf tuz 
lanmış ve taze balık 28653 liralık ke
çı derısı ıltalya ve Romanyaya), 
19268 hralık fındık 19799 hralık no 
hut, 14638 lıralık kuşyemı 5984 lıra
lık kestane 8974 l ralık halı 3443 li
ralık kendir tohumu 4331 şarap. 535 
liralık sigara 2780 lıralık balmumu, 
19787 lıralık kıtre. 11245 lıralık bar
sak. 551 lırahk darı. 9360 lırahk ce
viz kutugu 9650 liralık ıpek kozası, 
8500 lırahk su mn 416 hr !ık acı zer
dali çekırdeği 1300 lırahk muhtelif 
eşya. 380 ka a ve b kır levha 100 
kemik 3635 kendır ip 1724 ceviz 

içi, 1400 topr k 2600 port kal 300 
kahve değirmenı 1173 erik pestili, 
905 Sığalay ğı ve airedır Mısıra 401 
liralık pastırma thraç olunmuştur. 

Romanya Zeytin Alıyor 
Romanya ıle yapılmış olan son ti

caret anla ması üzerıne Romen fır

malan piyasamızdan Z ytin almıya 
başlamışlardır Son hafta lçınde Ro
manyaya 2737 liralık tuzlanmış -zgy
tin gonderilmiştir. 

Alman ve ltal) an fırmaları pıya.4'3-
mızdan yün kırıntıları v,.e yun çorap 
par aları aramaktadırlar Son hafta 
içinde bu iki memlekete Anadoludan 
toplatılmış yun parçalarından 18990 
hralık partilerde mal gonderılmıştir. 

(Hikayeden Mabaat) 

Hanna 
(Başı 6 ın«'ıda) 

Hanna ÇO<'uğun sözlerinı hayre~ 

le. şaşkınlıkla dınledı . Gözleri irl 
irı açılmıştı Kulaklan zonkluyor 

du Beynme adeta kan hucum e~ 
nuşti. 

Anne kap1dan girer gfrme'L 
- 11yas1 .. llyas! .. dıye ba-

ğırdı. 

Hanna onu görünce yaklaştı Yft 
zune baktı Bırşeyler okumak oğ
renmek istıyordu Sonra koltuğ'.ı

nun altındaki ekmeklere gozu ilif 
ti, dişlerini gıcırdatarak: 

- Bunlan nereden buldun?. cll
ye gürledL 

Kadının dudaktan titredi 

kek göğsune bır yumruk ındırdL 

Zavallı anne yere yuvarlandı O =ı 

man fıyas sürunerek koşmak ıste
di Annesını mı yoksa ekmekleri 

mi kurtaracaktı? Burası bellı de

ğildi. Sonra erkek davrandı Bıça 

ğını ~kerek kadının zayıf goğsü

ne sapladı Acı bir haykınş duyu!. 

du; kadın deprencll, kıvrıldı ve son 

ra hareketsızlefti. 

Ceset altı ıfin evde- kalrf1 nf. 
hayet koktu O zaman konı 

fUlar Beledıyeye haber verdıler. 

Eve Beledıyenın adamlan l(lrdl

ti vakit olmuş kadının goğımnde 

kana bulanmış bır ÇO<'uk C'esed de 

buldular ÇO<'uğun parmakları kan 
lı bir ekmeğe yapışmış ve dişleri 
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BAŞMAKALEDEN MABAT 

Ziraat e 
Planlı Ziraate Doğru .• • 

1 . 

zı 

Isla at a u u 
kları tam mland 
(Başı 1 incide) kilne çıkarmıya hizmet edecektir. 

Hazırlanan projeye henüz bir ka
nun layihası denilemez, hü.k\ınıet bu- Ziraatte devlet işletmesi: 
nu kendine mal ettikten sonra bir la Yeni kanun projesile ve devlet iş
yiha halinde Meclise sevkedilecektir. }etmesine ait bundan evvelki kanun 
Faka~ te~k~kl~ ~üt~n Vekillet mü - la memleketimizde kurulan zirai dev 
messıllennın ıştırakıle yapılmış ve ı t ·l·ğ· k dikk t d ~ k·11 · 

uç/ular, Harp Çıkararak 
Sovget Rejimini Devirmek 

iste iklerini itiraf Etmişler 

Kemalis 
Prensip er 

(Başı l incide} 

B a hayati gayeleri başannak I• 
çin Atatürkün ilhamı altında 

başlıyan çalışmalar çok ilerlemişitt· 
Bir taraftan bütün çütçiyi toprak ss· 
bibi etmek maksadile bir toprak kil' 
nunu hazırlamıya teşebbüs edilmiştir· 
Diğer taraftan Ziraat Vekaleti, bii " 
tün mütehassıslannı ve imkanlarını 
seferber hale koyarak zirai bir prog' 
ram hazırlamıştır Programın tatbi· 
katında başlıca istinat noktasını ter 
kil etmek üzere zirni işler için bir de\-' 
let işletmesi idaresi kurulmuştur. 

. . . e çı ı 11\ ço a e e er şe ı en 
çok olgun netıceler vermıştır. Hüku- d 

. _ . d d var ır. 
metın uzerın e uracağı bellibaşlı Bir d f d 1 t · ı t 1 ri k _ e a ev e ış e me e anunu 
nokta, nncak kanunun luzum göste - ı tb• hük t h 1 bibi bir . • _ muc ınce m şa s yet sa 
receği malı taahhutler ve tedbirler- t kk""l d ık t B te-. . . eşe u mey ana ç mış ır. u 
dır. Bu ıtibarla kanunun yakın bir kk""l t k s- b nk Et"b n . . . şe u , ıp ı umer a ın, ı a -
zamanda Meclıse sevki beklenebilir k t ~ 'b" b" t · at zirai · ın yap ıgı gı ı ızza zıra , 

Yapılan araştırmalar: 

Maksat toprak davasını esaslı bir 
rurette halletmek olduğuna göre baş 
ka milletlerin toprak meseleleri hak 
kında tuttukları sistemler itina ile 
gözden geçirilmiştir. Çinde beş bin 
senelik tecrübelerin doğurduğu ame 
1i usuller, Romalıların, Slavların, 
Cermenlerin, Anglosaksonlnnn sis -
temleri ve kanunları tetkik edilmiş
tir. Bundan sonra kendi ihtiyaçları
mızın ve kendi geçirdiğimiz tecrübe
lerin üzerinde alaka ile durulmuş -
tur. 

sanatler ve bu mahsul ve mamuller 
üzerine ticaret yapacak müesseseler 
meydana çıkarıyor. 

Atatürk müesseseleri, Ankara, Ya
lova, Silifke, Dörtyol, Tarsus gibi 
memleketlerin başka başka iklim sa
halarında 13 senelik tecrübeler top
lamışlardır. İyi işliyen bu çütlikler, 
örnek olacaktır. Devlete ait diğer çift 
liklerde ayni nevi işletme şartları 

~sılsız şayialar: 

kurulacak ve icap eden bölgelerde 
yeni çiftlik tesisleri vücude gelecek
tir. Bunlar, memleketin muhtelif yer 
!erinde bütçeye hiç yük olmadan hem 
mahsul yetiştirecekler, hem de mo
dern ziraatin istinat kaleleri rolünü 
oynıyacaklardır. Civarda bulunan bir 
çiftçi, burada eo iyi usulleri fiilen 

Soldan itibaren suçlulardan Rikol, Kristinski ve Buharin 

Diğer bir sütunumuzdn verdiğiılliı 
ehemmiyetli tafsilattan şunu· anlıYD' 
caksınız ki: bir toprak kanunu müzB• 
kere etmek maksadile toplanan de\'" 
let daireleri mümessilleri, asıl mak• 
sadın böyle bir adla tahdide uğraın!l" 
sını ameli bulmamışlardır. Mak53t, 
Türk ziraatinin seviyesini ·yükselt " 
mektir. Toprak buna lazım olan uıı· 
surlardan biridir. Çütçiye yalnız toP 
rak verildiğini ve diğer vasıtalar1' 
kredi temin edilmeC:liğini farzeders~ 
birç~k çiftçiler: "Biz kuru topral' 
üzerinde aç kalacak yerde eskisi gi
bi bir ağa hesabına çalışmayı ve bi~ 
olmazsa iyi, kötü karnımızı doyur " 
mayı tercih ederiz.,, diyeceklerdir· .... Toprak kanunu, bütün memleket

te derin alakalar uyandıran bir ka· 
nun olduğu için bu tetkikler sıra

sında gazetelerde vakit vakit buna 
dair malumat çıkmıştır. Kulaktan du 
yarak neşredilen haberlerin çoğu 
yanlıştır. Halk arasında da yanlış ri
vayetler dolaşmıştır. 

görecek ve öğrenecektir. Devlet çüt 
tikleri, civar çiftçilerin yetiştirdiği 

mahsulleri, kendi maliyet fiyatına sa
tın alacak ve ilerde kooperatif şekli
ne doğru giderek kendilerini elde e
dilen kardan istüade ettirecektir. 

(Başı 1 incide) '/ T. k F. 
Suçlulann sulhe düşman ve bir SON DAKiKA : 1 ~ Ür - ransız 

İşte bu düşünce ile kanunun çe~ 
vesi genişletilmiş, buna bir (zirai 1" 
lahat kanunu) mahiyeti verilmiştit'· B u kanun projesi hakkında pelt 

Proje neşredilince görülecektir ki 
zirat ıslahat kanununun hazırlanmış 
şeklinde memlekette bir sınıf vatan: 
daşı diğerine tercih eden veya tasar
ruf hakkını bozan hiç bir nokta yok 
tur. Kanun iktisap edilmiş haklara 
hiç bir memlekette görülmemiş de
recede riayet göstermiştir. Takip et
tiği gaye, toprağın fillen işlenmesi, 

memleket hesabına en çok verim a
lınması ve her bir çütçiye asgari 
miktarda olsun toprak düşmesidir. 

llölge Taksimleri: 

Kanun projesi memleketi bölgele
re ayınyor. Bu bölgelerin idari taksi
matla hiçbir alakası yoktur. 

Memleket sırf iklim ve diğer tabll 
şartlar bakımından on bölgeye ayrıl
mıştır. Bölgelerden her birinde aşaği 
yukarı üçer tali bölge vardır. 

Zirai program: 

harp çıkarmak istemiş olduklan id-
dia ediliyor. Çünkü bunlar, Sovyet 
rejiminin yıkılmasını, ancak bu sa
yede mümkün görmektedirler. 

Hangi devletler 
Çemof, menşeviklerle münasebet

te bulunduğunu ve bir ikinci enter-
Bir taraftan böyle teşekküller ve nasyonal yapmak maksadile hareke

ömekler kurulurken, bir taraftan da te geçmiş olduklarını söylemiştir. Bu 
zirai bir program hazırlanmıştır. Pro suçlu itiraflnnnda kapitalist devlct
gramda mesela öküz yerine atı çoğalt lerden birinin veya birkaçının müza. 
mnk, kuvvetten düşen arazide kiyme heretini :istemelerinin, işi silahlı mü
vi gübreden istüade etmek, tohum- dahalelerle daha kolay halledebile
lan iyileştirmek ve iklim şartlarına cekleri ümidine matuf bulunduğunu 
uydurmak, orta Anadolunun ziraat uzun uzadıya anlatmıştır. 
sistemini tenevvü ettirmek, yağ, mey Çernof, itiraflanna devam ederek, 
velik, sebzelik yetiştirmek, araziyi a- 1916 senesinden 1921 senesine kadar 
ğaçlandınnnk gibi esaslar bulundu- Menşevik partisi lehinde görüşmeler 
ğu gibi mUhtelif bölgelerde hangi ne- yaptığı~ ve Tr~ç~in oğ:u Sedof 
vi mahsulleri ilerletmek icap edeceği delaletile Troçkı ılc de munasebata 
tcsbit olunmuş ve yapılacak işler sı- giriştiğini anlatmıştır. 
raya konulmuştur. Besenof ta Krcstinskinln 1933 se-

nesinde İtalyan Tirolünde Troçki ile 
görüştüğünü söylemiş ve bizzat ken
disinin Pariste Troçki ile karşılaşmış 
bulunduğunu, fakat bunun Troçkiyi 
öldürmek maksadile tertip edilmiş 

bir mülakat olduğunu ilave etmiştir.! 

Bu program, mart içinde Ankarada 
toplanacak olan ziraat kongresinde 
münakaşa edilecek, sonra kongrenin 
mütalealarile beraber Meclise sevko-
lunac- ~tır. 

• 
arıç e 

eyecanh 
kisler 

Parl1, 1 (Radyo) - Moakovada 
bnflıyan muhakeme. dOnyanın her 
tarafında fevkallde acıklı tesirler 

ı yapmı§tır. Alman matbuatı, Rusya· , 
da bir panik manzara11 veren ba mu 
hakeme dolııyıılle evine; içindedir. 
lnglllz gazeteleri, bDtDn Rusyadı 

Stalln hOkOmetlne kaf'91 devamlı ve 
bitmez bir aulkııst te kllfttı mevcut 
olduOu J<nnaatlnl verdlDI için bu mu 
hakemeden fevkalade teenOrle bah· 
aetmektedl r. 

Belçlkad amele partlaf Stanne bir 
protesto göndererek artık ba kıta• 
la bir nihayet verllmealnl lstem1t· 
u~ 1 

laveçte Sosyal Dcmokrntııe gaze· 
teal, bu son muhakemenin Rusya· 
dıkl rejimin zllfını gl5ateren bir de· 
111 olduııunu yazıyor. 

Ötedenbcrl Sovyet do11tıul!u ile ge· 
çlnen lıvec; Tıp Fokllltcsl profcıôr· 
!erinden bazıları Stallne telgrnf çe· 

profeslSrOnlln 

Ticareti 
(Başı 1 incide) 

programın ecnebi sermayenin de yar 
dımile tahakkuk ettiğini görürse bun 
dan nncak memnun olabilir. 

Ecnebi müesseseler tarafından ya
pılacak ~leri Türkiye kısmen Türk 
lirası, kısmen de Türk ihracat malla 
n ile ödeyebilir. 

Türk parasile ödenecek kısım bu 
işler dolayısile ecnebi grupların Tür 
ldyede yapacaklıırı masro.flaro. teka
bül edecektir. Intihap edeceği eşya 

tnrzmda icra olunacak, makine ve sa 
ire gibi gayrimenkullere yatırılacak 
paraya ve müesseselerin normal kar
larına tekabill edecektir 

Bu münakaleyi yapnbilmek için 
muadil Türk malı ihraç olunabilme
lidir. Her iki hükumetin icraatı bitta
bi işte bu sahada müessir bir tarzda 
tecelli etmelidir. 

Biz kendi he!'abımıza, Fransız piya 
sasını tekrar kazanmak için ciddi bir 
gayret göstenniye amadeyiz. 

çok yanlış fikirler yapılınlf 
tır. Adeta bunun etrafında bir sınıf 
!arkı havası yaratanlar olmuştot· 

Kemalist rejimin en esaslı vasfı, SJ" 
nıl farkı tanımamasıdır. Zengin, fit' 
kir herkese karşı rejimin ayni sev' 
gisi, ayni alakası vardır. Elde tutır 
lan ölçü, filanın zaran, filanın faydll' 
sı degll; umumun menfaatidir. 

Rejim, her iktisap edilmiş haJc!C' 
tanır ve tasarruf hakkını korur. 1<11' 

nun projesinde büyük bir çiftlik sıı· 
hibinil"l bizzat işletebileceği yet• 
10,000 dönüm diye kabul edilmişti! 
ki,bu lıill>Ul>tll n ·-·~ .,- · _ t.Pk 

sistemi 7000 dönümü hudut tanunır 
tır. Bunun haricinde kalan yerle!• 
dünyanın hemen her memleketinde 
yapıldığı gibi, umumun menfaatitı.e 
olarak istimlô.k edilecek ve sahipler•• 
ne istimlak bedelleri ödenecektir. 

Her bölgedeki ziraat şartlarına gö
re dört, beş kişilik bir aileyi geçindi
rebilecek asgari miktar arazi tespit 
edilmiştir. Bunun haricinde orta, bü
yük arazi diye taksimler vardır. İk
tisap edilmiş haklara dayanan büyük 
çütliklcr de ayn bir zümredir. 

Bu program mucibince. hükumet, 
alet, hayvan, tohum, gübre, kredi·me 
selelerinde çiftçiye yol gösterecek, 

Maznun 1937 senesinde idam edil
miş olan Tuhaçevski ile Uboroviçin lb~~~~~~~~~~~~~' 

Eğer Fransa da bizim ekonomimiz
de faal bir rol oynamak istiyorsa 
her şeyin karşılıklı iyi niyetle halle
dilebileceği kanaatindeyiz. 

Bir tııraftan bu kanun projesi 'Ve' 
killer Heyetinden geçerek meelist' 
sevkcdilmiye hazırlanırken, bir tnr,j 
tıın da Ankarada zirai bir kongre tol" 
lanacak ve yeni ziraat prograınıP' 
gözden geçirecektir. 

Bu iki yoldan ilerliyen çalışmalııf• 
devle! işlct'me idaresinin on üç seflt" 
lik tecrübelere dayanan faaliyeti ile 
birleşince yurdumuz için, çok bayıt'° 

Asgari miktarda araziye sahip o • 
lnnlara adeta bir şirket gözile bakılır. 
Devlet, bu aile fertlerinden en liyn
katlısını şirketin reisi diye tanır. Ai
le büyüyecek olursa ayni ölçüye gö
re arazi temin edilir. 

Çütçilcrin sahip olduklan asgari 
miktarda arazi borca karşılık rehin 
ve zaptedilemez. 25 sene müddetle bu 
araziyi satma hakkı yoktur H'"kü . . u me 
tın toprakla beraber bunlan işletecek 
vasıtaları da temin etmes· k 
hük- 1 ı anunun 

um erl icabındandır. Kredi ihti _ 
yacı için ancak bir senelik mahs 1 
iptidadan satılabilir. u 

~zami had: 

Bir taraftan bir çütçl ailesinin g 
ç.inme kaynağı diye asguri bir parç: 
toprak kabul edildiği gibi diğer taraf
tan da azami bir had vardır. Bu da 

yardım edecektir. 

Zirnatte devletçiliği şu manada an 
lamak lazımdır ki, devlet, ticari şe
kilde çalışan işletnıe idareleri vası
talarilc bizzat istihsalde bulunduk • 
tan ve fiilen örnek olduktan başka 
memlekette çiftçilikle meşgul olanlar 
dan hepsi için teknik bir müdür va
züesini görecektir. 

Arazi Bankasına ihtiyaç: 

Bu işleri görmek için bir arazi ban

kası vücude getirilmesine de ihtiyaç 

görülmektedir. Devletin, hususi ida
relerin, evkafın elinde bulunan bü

tün zirai arazi bu bankaya devredi
lecek, banka, toprak davasının mali 
hareketlerini idare edecektir. 

Arazi istiml{ık.leri mali imkiınlara 
göre, tedrici olarak vuku bulacaktır. 
İstimlaklere mukabil bono şeklinin 
tercih edilmesi ihtimali kuvvetlidir. 

Köyde müşterek çalışma: 

10,000 dönümdür. Çütçiliklc fiilen Zirai ıslahat kanunu, köylü arasın 
meşgul olan bir aile bundan geniş a- dnki muşterck çalışmalara çok kıymet 
rnziyi zaten muvaffakıyetle işlete _ vermektedir. Civardaki küçük batak 
mez. Azami had diye başka memleket lıklan kurutmak, müşterek kanallar 

açmak, köy yollannı yapmak, köy ci-
ıerı·n en yu'"ksek rakkamı Lehistandn-

vannı ağaçlamak maksadile her köy-
ki yedi bin dönümdür. Demek ki, biz lü, senede muayyen günler çalışmı-
deki kanun, her memleketten geniş ya mecbur olacaktır. Yani yol kanu
bir o!çü kabul etmiştir. nu~u.n y~~lediği yolda vazifeleri, iş-

Arazi meselesinde sınıf menfaatle- lcnnın musaade ettiği mevsimde ken 
ri veya siyasi gayeler nrıyan memlc- di köyü hesabına ifa edecektir. 
ketlPr var. Bizdeki kanun bütün hak Kanunu gözden geçirenlerin bize 
1 "lünde tutması, yalnız ikti- verdikleri kanaate gore, kanun, mem 

5 lçu kullanması ve umumi men- lekete büyük bir ferahlık ve inkişaf 
f ti gaye tutması bakımından ör - temin edecektir. Milyonlarca Türk 
nek bir kanun olacak ve memlekete köylüsünün hayatı bu sayede kökle
çok ferahlık verecektir. şecek, istikrar kazanacaktır. Zirai ıs-

Smınyi sistemimizin ve ihracat ti- lahat kanununun zirai programla be
caretimizin muhtaç olduğu bam mad raber münakaşası, Kamutayın bu dev 
deleri yetiştirmiye ve çiftçiyi, milli resindeki en mühim hfıdise sayılabl
fabrikalarm iyi bir miistehliki ınev- lir. 

Sovyetlerin Berlindekl sefirlle Nazi tı hareketlerini ihbar ediyorduk. 
liderleri ve bilhassa Rozenberg ara- Reis _Hizmetlerinize mukabil pa-

ihracat siyasetimizde 

sında ceı::eyan etmiş olan gizli müza
kerelere muttali olduklarını söylemiş 
tir. 

lvanolun sorgusu 

Yapılan isticvapta İvanof 1932 sene 
sinden itibaren Troçkistlere katıldığı 
nı, mevki ve nüfuzundan istüade et
mek suretile İngilizlere gayet ucuz 
fiyutla kereste sattığını ve maksatla
nnın İngilizlerin yardımını temin et
mek suretile Sovyet rejimini yıkmak 
olduğunu itiraf etmiştir. 

Eski Maliye komiseri Grinko, Uk
raynada kendisinin de mensup bulun 
duğu milli faşist teşkilatı hakkında 
izahat vermiş ve Alman faşistlerile 
çalıştıklarını, maksatlarının ziraatçi
leri kollektü bir şekilde teşkilatlan -
dırarak kuvvetlendirmek olduğunu 

söy !emiştir. 
Reisin sorduğu suallere karşı maz

nun, sağlarla birleşmesinin 1928 
senesinde vaki olduğunu ve o zaman 
danberi Troçkist blokun emellerine 
hizmet ettiğini itiraf etmiştir. 

Rikof ta menşeviklerle münasebette 
bulunmak üzere Çernofu tavsit et -
miş olduğunu ve hükumeti devirmek 
için ciddi teşebbüslere girişmiş ol -
duklannın doğruluğunu söylemiştir. 

Bu da yabancı bir devletin silahlı mü 
dahalesi lüzumunun hükumeti elleri-
ne aldıkları takdirde gerekli olduğu 
nu düşündüklerini ve o yolda bilerek 
ve istiyerek yürüdüklerini ilô.ve et
miştir. 

Alman ccuusluğu mu? 
Çernofun Alman . casusluğunda bu-

1 unduklannı ifşa eden ifadesini Rikof 
tasdik ve teyit etmiştir. Berllnde bir 
apartımanda buluştuklannı ve Al
man casus teşkillitı hesabına çalışını 
ya burada karar verdiklerini söyll
yerek şunlan ilave etmiştir: 

.. _Nazilere dalına Sovyeilerln hat 

Size o:nnu söylemek isterim ki, ih-rn alıyor muydunuz? .,.- 1 
racat siyasetimize yeni bir şeki verBu suale Çcrnof şu cevabı vermiş-

tir: mek üzere bulunuyoruz. Bunu ihra-
catımızı artırabilmek irnkanlannı gör 

- Evet, bir defasında otuz bin 
düğümüz baı.ı memleketler ve bilhasmark almıştım. 
sa Fransa lehine yapacağız. Fakat - Bu parayı nereye koydunuz? 

- Aldığımız paralann büyük bir mübadeleleri nrbrmak istiyorsak her 
kısmını sağcı teşkilatı için kullan - şeyden evvel bloke edilmiş bulunan 
dık. Fransız - Türk Kliring hesapl~nn~ t~ 

Bu celsede yapılan muhakeme ne- mizlernck lazımdır. Altı ay an en 
ticesinde maznunların 1930-1932 se- meriyette bulunan yeni nnl.aş~a ~u 
nelerinde yaptıkları mü7.akerelerde susi takaslar sayesinde va~ıyetı du
Sovyet şeflerinden bir kısmını öldü - zcltmiştir. Bu misal de gösterir ki, to 
rerek hükumeti ellerine almak üzere pu topu dört milyon liralık sürünüp 
bazı kararlar vermiş oldukları anla- giden bir kUring açığı yüzünden 
şılmıştır. Fransız _ Türk ticaret münasebetleri 

Maznunlnr emir ve talimatı doğru inin bundan ~iyan görmesi doğru de
dan doğruya Alman cac;us teşkilatın- ğildir. 

dan aldıklarım ~liyememişlerdir. Fransaya kömür satabiliriz 
Mevkufların bugünkü ifade!erin. - Bu bakayayı tasfiye için başka va-

den sonra y~ kişi daha tevkü edil- sıtalar da yok değildir. Ancak bir mi 
miştir. sal vermek için şunu söyliyeyim ki, 

Ruıyada heyecan Fransa senede 23 milyon ton kömür 

Bu muhakeme dolayıstle Rusyanın 
her tarafında büyük bir heyecan ha
vası esmektedir. Halk küme küme 
klüplere, kolhozlara akın etmekte, 
muhakeme tafsillitını veren radyo 
neşriyatını heyecanla dinlernektcdrl. 

Birçok tevki!lere daha intizar edil
mektedir. 

A,k Y~nden Cinayet 
Soma, (TAN) - Tar hala köyünde 

bir aşk faciası olmuştur. K.arnba~cı 
oğlu Kfunil, Bakırlı Efenin kızını sev 
mlş, fakat red cevabile karşılaşmıştır. 
Kız, Karahalim oğlu Süleyman ismin 
de biriyle nişanlanmışıtr. İki raktp 
delikanlı bu yüzden kavga etmişler, 
Süleyman, Kfımlll ve iki arkadaşını 
ağır surette yaralamıştır. Yaralanan
lardan Yusuf oğlu İsmail Manic;a 
memleket hastahnnesinde ölmO:ştür. 

ithal etmektedir. 
Şimdi senede 200 bin ton kömür 

ihraç eden ve bu miktarı gitgide ar-
tıracak olan Türkiye, Fransaya peka
la kömür de verebilir. 
Eğer bu sahada makul bir gayret 

sarfedilirse memleketlerimiz gibi iki 
memleketin karşılıklı müspet icraat 
azmile hareket ederek işlerini yoluna 
koymamasına imkan yoktur. Müna
sebetlerimiz bundan her sahada fay 
dalanmış olacaktır. 

l\TİKSARDA: 

Çocuklara Yardım 
Niksar (TAN) - Çocuk Esirgeme 

Kurumunun senelik kongresi akte
dilmiş, bütçesi 1350 liradan 1900 li
raya çıkanlınıştır. r.!skl idare heye
ti yerinde ipka olunmuştur. 

lı, çok ferahlı, çok verimli bir inıd ' 
şaf devri açacaktır. Kemalist rejiJlle 
ait prensip ve usullerin ziraat haY" 
tına böyle esaslı bir şekilde ginn& 
Türk milletinin varlığı bakımıncl~ 
~ok mühim bir tarihi adını olaca}; ' 
tır. 

Ahmet Emin YALMAN 

ÜNİVERSITEDE: 

Fen Fakültesinin 
Bu evre Mezunları 
Fen fakültesi şubat devresi ın~ 

niyet imtihanları dün bitmiştir. ~ 
devrede 15 i kız olmak üzere 17 tıJt" 
be mezun olmuştur. Bunlann isimle 
rini yazıyoruz: ; 

Fizik kimyadan MOvcddct, İtfct, KıY11't"I 
Hntice, Sacide, Necati. Tobit illmlcrd 
Firdevs, Bedia, Leman, Muazzez., HarrC 
Barika, Mevhibe, Feriha, Saide, Ten~ 
Riyaziye ve Fl:ı:lkten: Ferhunde ve Rı;,1~ 

Bu talebelerin 9 u yüksek muaw 
mektebi mezunudur. 
Yabancı Diller Mektebinde 
Univenlte yabancı dlllcr mekt bındo ~ 

bat devresi için açılmış olan ehliyet iW 
hanında 500 kişi kıı,ınrunıştır. Bunlar yıı 
imtihanlara alınmışlardır. Bu lmtfh!IJI 
da kaı:ananlnr 8 mart ıınat 14 te hU~, 
takilltesi snlonlnrında sözlO lmtihanıara 
lınaca k tardır. * Sömestr tatilinde Bükreş, Peşt 
Viyana ve Atinaya giden talebelc 
Rektör tarafından pazartesı ~n ı 
de bir çay verilecektir * Edebiyat fakültesi dekaıı C' 

terliğine yüksek muallim mektebi 
kinci müdürü Ekrem Reşit tayiJl 
dilmiştir. * Maarü V ckaletine alınacak t 
cümanlann imtihanlan, dpn yabW 
diller mektebinde yapılmış, beş 1' 
imtihan edilmi~ir. 

• 
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r - • 
Bir Doktorun ıayanı hayret ketfi 
Solmuı ve Buruşmuş Bir Cilde 

Gençliği İade Ediyor 

Şehir Tiyatrosu Şehzadebaşında 
8 Mart 1938 Salı günü C. H. Partisi Bayaztı kamunu 

BUYUK MUSAMERESINDE 
Emsalsiz Programa ilaveten: 

HÜLLECi 4 Perdelik Komedi 

Bayan MUALLA "eÇaflayan Saz Heyeti KONSERi (1116) 

Türk Hava Kurum r 

BUYUK PIY ANGOSU 
5. ci Keıide 11 Mart 938 dedir. 

j • Büyük ikramiye: 50.000 Liradır." 
l ı• Türk Kömü~M~d'!!r.5~n~~~ir!~~~!!~ö~ür havzasın-·ı l 
1 daki Kozlu Ocakları için Fransızca veya İtalyanca bilir ve mesleğinde 
ı tecrübe görmüş bir muhasebeci aranılmaktadır. İsteklilerin mezkur şir- 1 

ketin Galatada·Karamustafa sokağında 149 numaralı Ovakimyan Hailll••• nının 4 ncü katındaki idare merkezine mi.ıracaatları. 

Bundan batka: 15.000, 12.000, ı 0.000 Liralık ikramiyelerle 
(20.000 •e 10.000) liralık iki adet mükafat •ardır .•• 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden 

bu piyangoya iştirak ediniz ..• 

Viyana Tıp mecmuası, bütün 
dünyayı hayrette bırakacak fen
nin en son zaferini ilan ediyor: 

Buruşuklukların yalnız sebebi 
zuhurunu değil, onları izale et
nıek çaresini de bulmuşlardır. 
Bu sayede anneler, hatta büyük 
anneler bile gençliklerinin taze 
ve açık tenlerine nail olabilirler. 
50 ve 60 yaşlarındaki kadınlar, 
gençliklerinin buruşuksuz ve yu
ınuşak ciltlerine kavuşabilirler. 

Buruşukluklar, ihtiyarladığunız
da teşekkül eder. 

Dıtiyarlıkta cilt, besleyici ve 
ihya edici bazı unsurlan kaybe

der. Bu unsurları; şimdi kemali 
itina ile seçilmiş genç hayvan

lardan istihsale muvaffak olmuş
lardır. Cilt, bunlarla beslenince 

yeniden gençle§ir ve tazeleşir. 
işte, Profesör Doktor Stejskal 
idaresinde Viyana Universitesin
de yapılan tetkikat ve taharri-

a tün hukuk, münhasıran Tokalon 
müessesesi tarafından fevkala
de mali fedakarlıklarla temin e
dilmiştir. "Biocel" tabir edilen 
bu canlı höceyreler hülasası, yal
nız pembe rengindeki Tokalon 
kremi terkibinde bulunur, hasta-
nelerde 60 ve 70 yaşlarındaki ka
dınlar üzerinde bu hülasalarla 
yapılan tecrubeler neticesinde, 
altı hafta zarfında buruşukluk

ların kaybolduğu görülmüştür. 

Her akşam, yatmazdan evvel, 
cilt unsuru olan pembe rengin
deki Tokalon kremini kullanı

nız. Siz uyurken, o cildinizi bes
ler ve gençleştirir. 

Buruşukluklarınızı tamamen 
giderir. Bir kaç hafta zarfında 

bir kaç yaş gençleşmiş olursu
nuz. 

Gündüz için (Yağsız) beyaz 
rengindeki Tokalon kremini kul
lanınız. Siyah noktaları eritir, a
çık mesamatı sıklaştınr ve en 

Yatın şayanı hayret semereleri ... 
Profesörün keşfi hakkındaki bü- W 

çirkin ve en esmer bir cildi yu
muşatıp beyazlatır .. 

BAYANLARIN NAZARI DiKKATiNE: 
Sabn aldığınız Tokalon kremi vazolarının büyük bir 

kıymeti vardır. Onları bayiinize iade ettiğinizde beheri 
için S kurut alacak, ayni zamanda kıymettar mükafatları 
bulunan T okalon piyangosuna iftira.k haldcmı veren bir 
bilet takdim edecektir. Gelecek nüshalarmıızda ilan ede-
"""teQ ~~·"" "'~•..,•• ')117 ... ır5""9 nu cuı.rıy~ı~rnn UKUytnnız. 

. 
·~· .. i~hisarla~ · Umum Müdüflüğü llanıa~ı · 

• ?' ... • • . • . ~ 

I - Şartname ve projesi mucibince Urfada yaptınlacak Müdürlük bina-
sı inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. · 

U - Keşif bedeli (22864) lira (97) kuruı ve muvakkat teminatı (1714) 
lira (87) kuruştur. 

lll - Eksiltme 7 /Ill/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 15 de 

Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapıla
caktır. 

lV - Şartname ve projeler (1.15) lira bedel mukabilinde İnhisarlar U
Jnum Müdürlüğü Levazım ve Mübayaat Şübesiyle Ankara Başmüdürlü-

künden ve Urfa Müdürlüğünden alınabilir. 
V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin f ennt evrak ve vesaikini İn

hisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şubesine ibraz ederek aynca ehliyet 
~eslkası almalan lAzımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu, hususi vesaik ile 5 inci maddede ya
t:ılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve muvakkat teminat parasını ihtiva ede
cek olan kapalı zarflar eksiltme günü en geç saat -14- de kadar yukarda 
•dı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş ol 
J:rıası lazımdır. (B) (919) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
379965 lira 88 kuruş bedeli keşifli birinci Şirürji Kliniğinin kapalı zarfla 

taiıp çıkmıyan inşaatının pazarlıkla ihalesi kararlaştınlmıştır. İsteklilerin 
14-3-938 pazartesi günü saat 10 da pazarlık için komisyonda bulunmaları. 

(1101) 

lstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 
" 

., 
Birinci Şirürji kliniğine alınacak tıbbi aletin açık eksiltmesi 21-3-938 

pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır. lstanbul Jandarma Sahn Alma Komisyonundan : 
tık İsteklilerin 2490 sayılı ihalat kanununda yazılı belgeleri ve 1755 lira mu 

hammen bedelin teminatı olan 14 liralık makbuzlariyle Komisyona gelme
leri. Liste ve şartname her gün görülebilir. (1157) 

Miktar. 
Kilo Cinsi 

Tahmin 
bedeli Teminatı 

L. K. L. K. 

Hali Tasfiyede 

ŞARK 
DEMİRYOLLARI 
Türk Anonim Şirketi 

Davetname 
İstanbulda hali tasfiyede Şark de

miryollan Türk Anonim Şirketi his
sedarlan Sirkecide şirketin merkezi 
idaresinde 1938 senesi martının 28 
inci günü saat 11 de alelfıde olarak iç 
tlma edecek olan heyeti umumiyeye 
davet olunurlar. 
RUZNAMEI MOZAKERAT: 
1 - 5 Mayıs 1937 den 31 kanunu

evvel 1937 tarihine kadar olan müd
dete ait likidatörlerin raporu, 

2 - Murakıp raporu, 
3 - 31 kanunuevvel 1937 tarih· -

de kesilen bilançonun tasdiki ve lı i
datörler zimmetlerinin tebriyesi, 

4 - 1938 senesi için murakıp ta
yini ve bunlara verilecek tahsisa-
tın tesbiti. 

Esas muknvelenamenin 49 uncu 
maddesi ahkamına tevfikan heyeti u-
mumiye gerek asaleten ve gerek ve
kaleten asgari 20 hisseye malik olan 

hi~~~a~8J1m1ıY~~~Fer azası a-
saleten gerekse vekaleten asgari her 
20 hisse için bir· reye malik bulun
maktadır. Maamafih 10 reyden fazla 

reyi nefsine cemedemez. 
Reye hakkı olan hissedarlardan iş

bu alelAde içtimaa iştirak etmesini 
arzu eden kimselerin, esas mukave
lenamenin 54 üncü maddesine tevfi
kan nihayet gelecek 21 mart tarihi-
ne kadar hisselerini aşağıda gösteri
len yerlere tevdi etmeleri lazımdır: 
TÜRKİTEDE: 
İstanbulda, Sirkecide, şirketin ida

rei merkeziyesi. 
A VUSTURYADA: 
Viyanada, Oesterreiııchiche Kredi

tanstalt Wiener Bankverein. 
BELÇİKADA: 
Brükselde, Nnmur sokağında, 48 

numarada Sosyete Jeneral dö Beljik 
Bankası. 

FRANSADA: 
Pariste, 9 Boulevard Malesherbes 

de MM. R. de LUBERSAC müessese
sinde, Pariste, Bulvar Dezitalyen, 16 
numarada Milli Ticaret ve Sanayi 
Bankası. 

HOLANDADA: 
Amsterdamda, MM. TEIXERİA 

DE MA'ITOS müessesesinde. 
lSVİÇREDE: 

Harici Askeri Kıtaat 
lla ları 

3600 takım yazlık elbısesı kapah 
zarfla eksiltmiye konulmuştur. Hep
sinin biçilen cderı 27,000 lira olup ilk 
teminatı parası 2025 liradır. İhalesi 
11 mart 1938 saat 11 dedir. Şartna
mesi 135 kuruş karşılığında M. M. V. 
satınalma Ko. dan alınır. Eksiltmiye 
gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde istenilen bcl
gelerile birlikte teminat ve teklü 
mektuplarını ihale gününden en geç 
bir saat evveline kadar Ankarada M. 
M. V. satınalma komisyonuna ver
meleri. (740) (943) 

* Her bir metre ine b"çilen ederi 
275 kuru olan 10000 ila 15000 met
re kışlık elbiselik kumaş kapıılı zarf
la münakasaya konmuştur. İhalesi 
14-3-938 Pazartesi günü saat 11 
dedir. İlk Teminatı 3093 lira 75 ku-

800 Yün Kar Başlığı İpliği 1920 00 144 00 
1 - Yukarıda miktan, cinsi, tahmin bedeli ve ilk teminatı yazılı (800) 

kilo yün kar başlığı ipliği açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - Eksiltme Gedikpaşadaki Jandarma Satınalma Komisyonunda 11-

3-1938 Cuma günü saat 15 te yapıla cakt1r. 
3 - Evsaf, nümune ve şartname her gün adı geçen komisyonda görü-

lebilir. • 
4 - 1steklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı evrak ve vesaik ve ilk temi

natlarile belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. (974) 

lstanbul Jandarma Sat nalma Komis· 

yonundcn: 
Miktarı Cinsi Tnhmln bedeli flk Tcminab 

• Lira l{uru~ Lira Kuruş 

63 Kilo Balmumu 50 40 3 78 
401 Kilo Monta Çivi'si 152 38 11 43 

86 Kilo Çelık Çenber 51 60 3 87 
1717 Kilo Knbara Çivisi 583 78 43 78 

70 Kilo Çam Sakızı 17 50 1 31 
30.061 Çift Nalça 901 83 67 64 

. 
1757 49 131 81 

l - Vckil1er Hey'eti karariyle parası 938 mali sene tahsisatından veril-
ruştur. Evsaf ve şartnamesi 207 ku- mek üzere miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminat mıktarı yukanda yazıh 
ruş muk!lbilinde M. M. Vekaleti Sn- 6 kalem kundura malzemesi 16-3-938 Çnr anha günü snat 15 de Gedikpa
tmalma Komisyonundan alınır. Ek-

şadnki Jandarma Satınalma Komisyonunca açık eksiltme ile satın alına
siltmeye girecekler 2490 sayılı ka 

caktır. 
nunun 2 ve 3 iıncü maddelerinde ya- 2 _ Altı kalem malzemenin ayn ayn isteklilere ihalesi caiz olduğu gla 
zıh belgelerle teminat ve teklif mek bi hepsinin veya birkaç kaleminin bir istekliye ihalesi de caizdir. 
tuplarını birlikte ihale saatinden_e.;:..n~..-..--a..---....._-..._ •• •" 

1 5 
......., _,. ~ k'omı.yonda pnilıe... __ 

g~ l.7R """Wli 111ıaı aua M 

Vekaleti Sntınalma Komisyonuna 
vermeleri (742) (914) 

* 
3. Kor Birlikleri ihtiyacı için 300 

ton yumuşak ve 700 ton sert olmak 
üzere 1000 ton buğday kapalı zarfla 
mübayaa edilecektir. İhalesi 7 /3/938 
pazartesi günü saat 16 dadır. İlk pey 
parası 4500 liradır. İstekliler şartna
me ve evsafını Ankara ve İstanbul 
Levazım Amirlikleri Satınalma Ko
misyonunda ve Çorluda Kor Satına! 
ma Komısyonunda gorebilirler. is
tekliler kanunun 2 ve 3 uncü mad
delerindeki belgelerilc birlikte belli 
gün ve saatten bir saat evvel teklif 
mektuplarını Çorluda Kor Satınal
ma Komisyonuna vermiş bulunmala 
rL "737,, "884,, 

Beyoğlu 3 üncü sulh hukuk hakim 
liğindcn: 

Mahkemenin 938/ 135 sayılı dosya 
~ile Beşiktaşta Köyiçinde Arslan 

bilir. 
4 - İsteklilerin yazılı gün ve saatte 2490 sayılı kanuna göre ibrazı 1&. 

zımgelcn vesikaları ve ilk teminatlariyle komisyona gelmeleri. (1091) 

i rıjsarlar Umum Müdür üğünden: 
İspirtonun sıhhat ve temizlik üzerindeki büyük tesirlerini düşünen İn

hisarlar idaresi, 15 Mart 1938 tarihinden itibaren bu maddenin fiatlan 0-
zerinde büyük tenzilat yapmıştır. 

Aşağıdaki tafsilattan anlaşılacağına göre, bu tenzilat % 35 tir. Evvelee 
litresi 140 kuruştan satılan kolonya ispirtosu bu tarihten sonra 90 kurup 
satılacnktır. İçki bayileri bu ispirtoyu 90 kuruştan alıp 100 kuruşa peraken 
de olarak halka satabıleceklerdir. 

50 santilıtrelik şişeler içinde 70 kuruşa satılmakta olan tuvalet ispirtıo
sunun fintı da 50 kuruşa indirilmiştir. 

Perakende olarak 76 kuruşa satılan yakılacak ispirto, badema 50 kun.qıa 
satılacak ve bundan boyle bayiler evvelce 68 kuruşa toptan olarak aldık
lan bu ispirtoyu 45 kuruşa alabileceklerdir. 

İyotlu ispirtonun litresi de 120 kuruştan 90 kuruşa tenzil edilmiştir. 
Bundan başka hastaneler, eczaneler, mektepler, ilaç yapan laboratuvar
lar ve resmi müesseseler ispirtolarını 130 kuruştan almayıp 90 kuruştmı 
tedarik edebileceklerdir. (1162) 

: Devıef:Dern1~otıan · ve-Limanları. jşletme U.ddaresi ilanfan 
Muhammen bedeli 1868 lira 6 kuruş olan 620 adet 33X38X2620 eb'ath 

dar hat kazan alev borusu 7.3.1938 pazartesi günü saat 10.30 on buçukta 
Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lstiyenlerin 140 lira 11 kuruşluk muvakkat teminat ve11-
meleri ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine ka-

------------------------- Bal'de MM, SPEİSER, GUTZWİL

müskirat sahibi Vasilaki Lavrentoğ
lu vekili avukat Anastas tarafından 
Fındıklıda tramvay caddesinde 55 
No. lı dükkanda bakkal Üftat Şahin 
oğlu ve mezkur dukkan üzerinde o
dada oturan Yorgi oğlu İstavro ve 
Yorgi oğlu Yani ve Aleksi kızı Vasi
liki ve Beyoğlunda Cihangir yoku -
şunda Yavuz apartmanda 4 No. dai
rede oturan Yorgi oğlu Metedios a-

dar komisyona müracaatlan lazımdır. ı 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden: 
t?-afstanbulda Şişlide yaptırılacak 61614.28 lira keşif bedelli Telefon San

ı binası inşaatı kapalı zarfla eksilt meye konulmuştur.Eksiltme 25-3-938 
~~ti.hine müsadif cuma günü saat 15 de fstanbult Tahtakaledeki merkez 
ınarnızda toplanacak alım satım komisyonu huzurunda yapılacaktır. 
:Su işe ait mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, tıususi ve fenni 

lartnameleri, proje, keşif hülasasile buna müteferri diğer evrak 308 kuruş 
lllukabili her gün levazım dairemizden alınabilir. Muvakkat teminat 
4331 liradır. 
t İsteklilerin teklif mektuptan ve en az 50,000 liralık bu işe benzer iş yap
ıklarına dair Nafıa Vekaletinden alınmış 938 takvim senesine ait müte
~hhitlik ve Ticaret odası vesikalannı havi kapalı zarflannı mezkılr tarih
t saat 14 e kadar satınalma komisyonuna vermeleri Iazımdır. (1178) 

elediye Sular idaresinden: 
'r ?·ncirlikuyuda yapılması gereken bir relrorduman ameliyesi sebebfle 

m '>ulannın 5-3-938 Cumartesi giinü sabah saat (8) den ertesi pazar 
.. t 8) e kadar kesileceği sayın halka bildirilir. (1167) -( 

Hukuk Fakültesi Dekanllğından : 
liukuk Fakültesine bir Daktilo alı nacaktır. Aylık ücreti 50 liradır. Is

~ile~ Turkçeyi ve Fransızcayı bilmesi p.rttır. Fakülte Dekan kAtipli
nıuracaat edilmelidir. (1177) 

LER ve Şs. 
Bal'de Bank Komersiyal dö Bal. 
Zürih, Bal, Ceneve ve St - Gall'de, 

Kredi Silis müessesinde. 
Hali Tasfiyede 

Şark Demiryollan 
Likidatörleri 

İstanbul asliye mahkemesi birinci 
ticaret dairesiden: 

Holantae Bank Uni N. V. tarafın
dan Beyoğlu Kumbaracı 124 - 149 
numaralı ve lstanbulda Mercanda 
Sultan odalan Osman Nuri nezdin
de Güzel iş kundura mağazası sahibi 
Yusuf Cemal aleyhine 936/21Q D.No. 
ile açtığı alacak davası neticesinde 
16-7 /937 tarihinde kabili temyiz 
olmak üzere sadır olan gıyabi hük
mü havi 13-12-937 tarihli ve 222 
adetli ilAm oturdugu yeri belli olını
yan Yusuf Cemale tebliğ olunama
dığından işbu ilamı tebliğ ile aley
hine yüksek vazifeli mahkemeye mü 
racaat etmek için kendisine bir ay 
mehil verilmii ft ilim smeti dahi 

leyhlerine Fındıklıda Selime hatun 
mahallesinde Dolmabahçe sokağında 
59 - 61 No. lı bakkal gediğinden mün 
kalip depo ve dükkanın izalei şüyu
unu talep edilmiş ve dava edilenler
den Vasiliki ve Yani ve İstavronun 
hal.en ikametgahlan meçhul bulun
duğu anlaşıldığından davacı vekili-

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (900) 

• • • 
10/ 3/1938 tarihinden itibaren: 
Vezin ücretleri, dolu vagonlarda "100" boş va~onlarda "75" kuruşa ft 

muşamba ücretleri, vagonlara örtülmek üzere verilenler için "250". istu
yonlarda eşya istiflerine örtülmek üzere verilenler için "100" kuruşa ft 

destek, zincir, halat, ip vesafr müteharrik eçhize ücretleri de "100" kuru
p nidirllmif ve iç kapak ücretleri kaldınlmıştır. Samsun - Sivas kımıma 
ait 8 numaralı vezin ve teçhizat tarifesi lağvedilmiştir. "550" "1133" 

nin isteğile ve bir ay fasıla ile ili - ----------------------------
nen tebligat icrasına karar verilmiş 
ve muhakemesi 11. 4. 938 saat ona ta 
lik edilmiş olduğundan yukarda isim 
leri yazılı Vasiliki ve Yani ve İstav
ronun tayin olunan gün ve saatte 
mahkemeye gelmedikleri ve bir ve
kil göndermedikleri takdirde gıyap
larında muhakemeye bakılacağı da
vetiye tebliğ mak"amına kalın olmak 
üzere ilAn olunur. 

mahkeme divanhanesine talik edil -
miJ olduğu hukuk usulü muhakeme 
leri kamµıunun 141 - 142 inci mad
deleri mncibilM'!A ilan olunur. (5602) 

Boyabat Belediyesinden: 
Boyabat Belediyesi için alınacak müceddet iki tonluk bir arazöz maki

nesi ile 30 beygir kuvvetinde çift hortumlu bir motör pomp makınesi 20 
§Ubat 938 tarihinden itibaren açık eksiltme suretiyle ve bir ay müddetle 
münakasaya konulduğundan 2490 No. lu K. Talip olacnklann bu müddet 
zarfında fiat ve sair mah'.\matı muhtevi teklif varakalarını Boyabat be
lediye encümenine göndermeleri ilAn olunur. (1124) 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Tıp Fakültesi Anatomi laboratuvarına alınacak üç kalem tıbbt eczanm 

açık eksiltmesine verilen fiat -yüksek gör6ldilğilnden ayni şerait ile 
7-3-938 pazartesi gilnQ saat 15 de Untversite RektörlüjQnde tekrar ihale 
edilmek tlww mçık ebiltme,.. konulmuıtur. (1111) 
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Hastalık, ölüm ve pislik getiren fareleri Boşu Boşuna lztırab Çekti RADYOLiN ile 
HAJAN 

~Fa,.. ra,.e/e,.in C ~railirJi,. 

i 1 e Ö 1 d ü r ü n. ü z 

alınca bütün ağnlannın, hemen geçtiltnf gördil. Neşesi yerine geldi 
Havalara aldanmayınız. Mütemadi hararet tahavvülleri her rahat

sızlığa yol açabılir. Eler yanınmia daima 

G R 1 P 1 N 

Niçin dişleri mutlaka her yemek
ten sonra fırçalamak lazımdır? 

Çünkü geceleri ağı:ı guddelerinin 
ifrazatile dişler ve diş etleri dolmuş

tur; çünkü yemekler, sigara ve kahve 
gene ayni tesiri yapmıştır. Binaen
aleyh dişleri hergün ild kere -bilhas-

sa yemeklerden sonra ve herhalde 
bol bol "RADYOLİN,. ile fırçalamak 
ve temitlemek ~rttır. Bu sayede dif 
lerin de. ağzın da sağlığı ve sağla~ 
hğı; güzelliği garanti edilmiş olur. 

RADYOLiN 
Macun Ye buğday teklinı:!e olup büyük Ye küçük her nevi fa Bulundurursanız kendinizi bütün hastalıklara karşı sigorta etmif olursu 

releri, ııçanlan derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. nuz. 

Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir ek- icabında günde ] kace alınabilir. 
meie ve her hangi bir gıdaya ıürerek farelerin bulunduğu yerle-

1 

:J 

1 O 25 DÖRT 30 isim ve markaya dikkat taklitlerinden sakınınız. 

re koymalıdır. Kutusu büyük MiSLi kuruttur. ------------~---------

KOMOJEN 
Saç Eksiri 
Saçlara elzem olan 

bir CJıdadır. 

Saçlann köklerini kuvvetlen· 
dirir. Dökülmesini keser. Kepek· 
leri tamamen giderir ve bü 
yUme kabiliyetini artırarak sac: 
tara yeniden hayat verir Koku 
su lltif. ku . l&ılJll kolay bir aaç 
eksiridir. 

INGILIZ KANZUK 

ECZANESi 
BEYOCLU - IST ANBUL 

FOSFARSOL 
Kan Kuvvet ve iştah Kaynağı 

Cihan doktorlannın en büyük kıymet ve ehemmiyet vertp beğendik
leri bir formüldür. Kansızlık, iştahsızlık ve kuvvetsizlik, bilhassa nev
rasteni. ademi iktidar, mide ve barsak tenbelliğinden doğan hazımsız
lık ve kabızlarda en birinci devadır. Tifo. grib. zat urree ve sıtma naka
hatlerinde üç günde şayanı hayret tesirini gösterir. 

(FEMIL> liboratuvan bu kuvvet iücıru sayın müşterilerine tanıt
makla müftehirdir. Vücuda dinçlik, yanaklara. dudaklara. pembelik, cll 
de taravet, aaçlara ve gözlere ateş ve parlaklık veren bu en birinci kuv

vet ilicını Afiyetle kullanınız. 

Fiyata 100 Kuruş . 

Her banyodan sonra saçınız 

Bu ıekle CJİrerse 

BRiYANTiN PERTEV 1 
onlan düzeltmeyi temin eder. 

,. Dr. IHSAN SAMI ~ 

Bakteriyoloji Laı,;,ratuan 
U"'uml kan tahlllltı frengi nok 

tal nazarından (Wanerman v~ 

tcahn teamOllerl) kan kOreyvatı N 
~ •lmaaı Tifo ve ıeıtma haıtahklar 

ethlel idrar balgam cerahat kazu 
-at ve eu tahlııltı Oıtra mikroskop• 
.,ueuıl aıılar lat l hzarı kanda Ore 
teker KlorDr Kolleeterln miktarla 
., ,.,,. • .. vlnl Dlvanyolu """ ~1 • 

Tel 20981 

,- ihtira ilanı -'\ 
"Seleloz lle mevaddı mümasile
nin ıekere tahvili usulü" hak
kında alınmış olan 24 şubat 
1929 günlü ve 961 sayılı ihtira 
beratı bu defa mevkii fiile kon
mak üzere ahere devrüleraj 
veya icar edileceğinden talip 
olanların Galatada, İktısat Ha
nında. Robert Ferri'ye müraca
atlan ilan olunur. 

Levazım Amirliği iliinl•n 1 
Topkapıdan Metrese ve .Metresten 

Topkapıya Mayıs 938 sonuna kadar 
günde bir defa yapılacak nakliyat l-lfll/A-----•·--------------- çin 22 kişilik bir otobüs kiralanacak-

NUMUNESi MAHFUZ 

1000 Adet Bakır Tükrük 
Y aptırdacaktır 

1 tır. Pazarlığı 7 - 3 - 938 Pazartesi 

H kk günü saat 16 da Tophanede Levazım 
0 GSI Amirliği Satınalma Komisyonunda 

yapılacaktır. Bir günlük ücreti 17 n-
ra tahmin edilmiştir Teminatı 178 

Ala.kadarlarm nümuneyi görmek ve ~raiti anlanud, üzere Yeni bu~uk liradır Şartnamesi komisyon-

Sayın Bayanlar. 
ideal melekler gibi göz nurunuzla yetiştirdiğiniz kız evla

dınızın öpmeve kıyamadığınız qül yanakları, pembe dudakla· 
rı, cildinin billur rengi on dört yaşından s-onra daha gü
zelleıec~I yerde yava! yava solmaya lta-lar. ••hctsı lr• -
silir, dudakları uçuklar, gözler·,.deki parlakhk gider, ---
dunda sivilceler, lekeler çıkar, her $eve karşı bir tiksin&k -
aelir, kilosu düser, ufak bir sözü 1'Ü7 den kırdır, hiç yoktan ağlar. 

Yavrunuz bu iztiraplarla yirmisiff basar, vücudunun, cildi· 
nin bu cıayri sıhhi halini muhjtine sezdirmemek ve güzel 
görünmek ister. Bu d !fa da kremler, pudralar, ruilar: al
lıkar meydan ahr. Fakat netice yine hiç. Zaten hasta olan 
cildinin mesamatını bir alav meçhul ilc2çlarla örterek büs
bütün sıhhat·nin inkırazına amil olur. Bu sonsuz felaketler 
nereden geliyor?- işte şu medeniyet asrının ilmi, fenni her 
hakikat cıibi bunun da sebebinimeydana koydu, korunma çare
sini -öğretti ve tekerrüründen de anaları mesul tuttu. Dik· 
katinizi rica ederim: yavrularınız ekseriyetle on dört 
,ında cidet görmeqe başlar değil mi? iste o zaman 
dai ıekil olan bezler, pamuk tamponlard:an çekininiz, 
kunuz! .. 

Bu tehlikeD usuDer dakikada milyon!arca mikrop yetiŞtiren 
felaket fabrikalarıdır. Bu mikroplar tenasül azanızda tekes
sür ederek kan damarlarınıza 9eçer ve mütemadiyen ze
hirlerini akıtarak ~ildinizi, taro vetinizi soldurur. Gençliğinizi 
öldürür. 

Sevgili Bavanlar: bunlardan korunmak ve sağllğınm, yu. 
vanızın saadetini ebediyen s;CJorta etmek istersiniz deail mi? 
Daima adet zamanlannı7d:ı <FEMIL> kullanınız ve ciğerpa 
re evıatlarınm da kullanmava alaıtırınaz. Eczanelerde ve bü
yük Ticarethanelerde hizmetin ~~e hazır bulunan FEMIL ve 
BAGLARINI unutmamanızt sağ,ığınızın, yurdumuzun saadeti 
namına tekrar rica eder ve sonsuz hürmetlerimi sunanm. 

Hürmetkcirınız Eczacı Kcizım Can 

,--:· TÜRK HAVA KURUMU MENFAATiNE 
Yann 
Akf&ID Çağlıyan 

Gazinosunda f ev

kalade zengin Müsamere 
Poıtane civarında (Kızılay Han) mda da görülebilir bteklilerin belli uat· 

Kızllay D~po~u Dire~~örlüğüne ~ komısyo•• geımeıer1 . .. 
445 

.. "ma" Ambascı:d3r ve Hatay SAZ HEYETLERILE Garden, Turan ve Lon-
7 Mart 938 tarihine musadif Pazartesı gunü akşamına ı K.A YIP: lst. malmüdürlüğünden 

1tac1ar müracaatıan. No. 2ıa ne almakta olduğum maaşa clra'nın en iyi VARYETE NUMARALARI ve ZATI SUNGUR 
alt tatbik imzamı kaybettim. Yenisini 

Sahibi: AJamt,t Eınl• YALMAN. umumi Neşriyatı idare Eden: s. 8ALI yaptancaltmdan hükmü yoktur. Dühu&ye Serbesttir. Telefon: 40335 
Qe-teclJUı ve Ne1rint Türk tJıntıet Bir.keti. Bamldıis Jf/11 %A!l N•tlıieı• Bme'"' riüa1a ıı...a ··--------------ll!!!!!!!ll•••!l!!!!!!l!!!!!lll•••••••••-' 


