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İngiliz • İtalyan Y akmlığı B. HITLERIN NUTKU . BUGÜ 
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abul Ediy Bir Safhaya Giriyor Fedakirlı 

Fırtına 
Tohumlarının 
Mahsulleri 

1 B. Chamberlain'in Nutku 

Jı\hmet Emin YALMAN 

C ihan l:larbinden sonra fır
bna tohumu yerine haki

ki sulh tohumu ekilıeydi neler o
lurdu? 

insan böyle bir suale cevap 
arayınca tunu görüyor ve anlı

yor: Harbin tonunda gönül hot
luğuna dayanır, hakiki bir barı
fa van'aaydı insanlık hesabına 

en geniş ufuklar açılabilecek, 
harp denilen f eli.ketin belki de 
her vakit için önüne geçmek 
nıümkün olacakb. Rusya emper
yalist bir taarruz kuvveti halin
den çıktıktan, Almanya mağlup 
..J::....L··U- AMlll. ... __ L---- .-!.1 , _ 

imkii.n vardı. 

İnsanlık hesabına böyle bir fırsat 
kaçınlrnasının mesuliyeti, evvela o 
Zamanki Fransız ve İngiliz devlet a
damlarına, sonra da o sıralarda banş 
diktatörü rolünü oynıyncak bir kud
:rette olan, fakat beklenmez bir z8f 
\1e aciz gösteren Vilsona aittir. 

Harbin uyandırdığı felaket karşı-
6ında en geniş bir manada sulh dil
§Ünmek lazım geldiği bir sırada kin, 
garaz, intikam gibi dar hisler ortalı
ğa hakim olmuştur. Alınan milleti gi
bi, kudretH bir milleti silahsız, mü
dafaasız bir esir sürüsü haline lndir
l'nek mümkün olduğunu düşünecek 
kadar gaflet gösterilmiştir. 

":C 

S ulh muahedesi adım taşıyan, 
fakat ancak harp ve husume

tin devamını ifade eden bir muahe
de.nin eki diye bir Milletler Cemiyeti 
:ısak.ı yapılınış ve bu misakın yeni 

r banş ve insanlık binasının temeli 
~lacağına ihtimal verilmiştir. Ameri
f a, tutulan yolun münasebetsizliğini 
arkedince işin içinden derhal sıyrıl

ll'lıŞtır. Avrupa, müşterek barış ide
~llen için çalışır hakim ve nazım bir 
~Ud . 

reti tek başına kuramamıştır. 
k•Versay muahedesi çökmiye mah

Urndu ve kısım kısım çöktü. 

li liitıer hadiselerin seyrini, cesaret-
. hareketlerle sürat1eştirmek saye

sınd A 
hükie ı.manyanın mukadderatında 
r rn hır mevkie çıktı. Bundan son-
~ Garbi Avrupa, her gün yeni bir 

d
o muş bitmiş vnka karşısında kal

ı n . 
h :d. nıma acı acı protesto etti, sonra 
k a ıseyi hazmetti ve yenisi gelinciye 

adar esk· . İ lar ıyı unuttu. fratçı Fransız 

sna:;uvakkat bir rüyada gördükleri 
Ye . sız, zararsız, tehlikesiz Alınanya 
at 7ne ortalıkta kudretli, tecavüzlü, 
k~ldgan bir Almanyanın karşısında 

ılar. 

F ırtına tohum lannın bugün yeni 
bul bir mahsulü ile karşılaşmış 

unuyoru A 1 gob . z. sır arca A vrupanın 
vu.-~ğınde hakim bir rol oynıyan A-
§ekn~:;'a· .. davulsuz. gürültüsüz bir 
\iz.... dunya haritasından silinmek 

.. redir. 
Cıhan h b" r k nr ınden sonra hesapla ha-
ct edilse ·d· b . . 

i 

Günden Güne Kuvvetleniyoruz, 
Bu Netice Y al<ında Semeresini 

Vermel<te Gecikmiyecektir 

lngi:iz Başvekili B. Chamberlain 

Londra, 19 (TAN) - İngiliz kabi- nasebetlerinin mevzuu bahsolduğu 
nesinin fe~kaliıde toplantısı üç bu- anlaşılmaktadır. İngiltere aleyhinde 
çuk saat devam etmiş, yarın öğle- yapılan İtalyan propagandasının ve 
den sonra tekrar toplanmak üzere orta Avrupa meselesinin uzun uzn
tatil edilmiştir. Bir senedenberi ka-1 dıya münakaşa edildiği muhakkak -
bine, cumartesi ve pazar günleri top tır. 

!anmamış bulunuyordu. Tonlantıdan sonra bir tebliğ neş-
Mutat hilafına yapılmış olan bu redilmemiş olmasına rağmen sızan 

içtima, bazı tefsirlere yol açmış, bil- malumata göre, İngiltere Başvekili 
hassa Başvekil ile hariciye nazırı a- İtalya ile anlaşmak fikrini müdafaa 
rasında çıktığı rivayet edilen, ihtila etmektedir. 
fın tekrar başgösterdiği zannedil - Anlaşma imkan dahiline girdiği tak 
miştir. Fakat, hakikatte harici siya- dirde İtalya İspanyadaki gönüllüle-
setin bilhassa İngiliz - İtalyan mü- (Devamı 8 incide) 

Hall<evlerinin Kuruluş Bayramı 

Bugün 42 Halkevi Daha 
Merasimle Açılıyor 

Dahiliye Vekili, Ankara Halke
vinde Bir Nutuk Söy~iyecek 

( 
1 

l 

Bugün, yurdun bütün köşelerin

deki halkevlerinde, bu kültür mer
kezlerinin 6 ncı yıldönümü bayram 
olarak kutlanacaktır. Bu bayram için 
her halkevi, bir program hazırlamış
tır. Türkiyde mevcut 167 halkevinde 
yıldönümü bayramı kutlanırken, 42 
yeni halkevinde de açılış merasimi ya 
pacakıtr. Bu suretle halkevleri sayı
sı 209 u bulmuş oluyor. 

Şehrimizde de yeniden üç hallce
vi açılmaktadır. 

Eyüp, Fatih ve Bakırköy kazala
rında kurulan bu halkevleri bugün, 
saat 15,30 da merasim yapacaklar
dır. 

Halkevlerindeki tören, Dahiliye 
Vekili ve Parti Genel sekreteri B. 
Şükrü Kaya tarafından Ankara hal

kevinde söylenecek nutkun dinlen
mesi ile başlıyacaktır. Bütün hallcev
leri, radyoları ile bu nutku dinlemek 
üzere hazırlanmışlardır. 

ğu ) ı u eskı ımparatorlu-
du/ıkrnayı değil, batta ~etmeyi ~ 

unınek liız.ımdı. Daimt, "cen _ 

Bu mühim nutuktan sonra. her halke 
vinde programa göre merasim yapı
lacaktır. 

(Devamı 8 incide) (Devamı 8 inci ~ '!J •. 'l~ll~ '9ü . 1 .. ·~ "' ....... \,~-:~ . _"'\-M ~ ~" 

Avusturyadaki Reyiamd:an Sonra, Nazilere Karşı Gös 
terilen So11 Mukavemet te Kati Şekilde Kırdacakmış! 

Viyana, 19 (TAN) - Berthesga
den görüşmesi üzerine alınan tedbir
ler neticesinde nazilerin şimdi ka
nunlaştırılmış olan faaliyetleri göze 

çarpıyor. 

Neşredilen tebliğlerde bu faaliyet-
lerin kanunu esasi sahasında kalaca
ğı ve Alınanyanın Avusturya işlerine 
karışmaması için tedbirler alınacağı 
bildirilmektedir. 
Avusturyanın iktısadi ve para .si

yasetinin prensipleri olduğu gibi ka
lacaktır. 

Bu tafsilatı veren tebliğler, Alman 
ya hükômetile ittifak edilerek hazır
landığı için bu hükumetin de mesu
liyeti altında tatbik edileceğini ehem· 
miyetle kaydediyorlar. 
Diğer taraftan, Berlinden toplanan 

malUmat, A vusturyaya hazırlanan a
kıbetin bugünkü Avusturya - Al
manya münasebetlerinden ziyade 
müfrit nasyonal sosyalist mahfilleri
nin arzu ve menfnatlerine uygun 
oldu~u merkezindedir. Filhakika. bu 

Avusturyanın Naz.isi Dahiliye 
Nazın lnguart 

mahfiller, yakında Avusturyada reyi
ama müracaat edileceğini ve bu su
retle nazi hululüne mukavemet eden 
son nüvelerin de ortadan kalkması 

mümkün olacağını ihsas etmektedir
ler. 

Keza, Cümhurbaşkanı B. MikHisın 
kanunu esasi vaziyetine de açıktan a
çığa telmih ediliyor. 

'Ar,idük Otto'nun beyanatı 
Halen Anverste bulunan Arşıdük 

Otto, bir Belçika gazetesine şu beya
natta bulunmuştur: 

"Avusturya tahtındaki hukukum
dan katiyen feragat etmiş değilim. 

Şimdiden elimi sosyalistlere ve ayni 
zamanda düşmanlarıma da uzatıyo
rum. İstediğim yegane şey, partile
rin fevkinde kalınaktır. 

l.tiklcil mücadelesinde 
Hitler - Şuşnig mülakatı neticesin

de mevhum bir istikbale namzet gö
rünen A vusturyanm bu vaziyeti kar
şısında iki taraflı muhakeme yiırü-

l Devamı 8 ıncıde) 

A 

T eruelde Asiler Yen Maslahatgüzar 
Butenko Hadisesi 
Hala Esrarlı Bir Taarruza Geçti e 

Hükfımetçilerin Şiddetli Mukave
meti bu Teşebbüsü Akim bırakıyor 

Biikreşten e:;rarengiz şekilde 
kaybolan Soı.ıyet 

Mculahatgüzan Butenko 
[Yazısı 3 üncü sayfadadır] 

Bir Feyezanda 
30 Kişi Boğuldu 
Vaşington, 19 (A.A.) - Vaiko - Ko 

pu - Havkesbay civarında Kopuava
hara vadisini sular basmış ve otuz ki
şi boğulmuştur. 

Çok miktarda yağan yağmur -
larla kabaran nehrin sulan setleri 
yıktıkta;.ı sonra demiryolu inşaatında 
çalışan amelenin çadırlarını sürükle
mişlerdir. 

Bu havalinin şarkını istila eden su 
lar mühim tahribat husule getirmiş
lerdir. Yollar ve köprüler hasara uğ
ramıştır. Münnkalat durmuştur. 

Sovyet Alimleri 
Kurtarıldı 

Moskova, 19 <A.A.) - Dört Sov
yet alimi, Papanin ve arkadaşları bu 
gün Murrnan ve Tnimir buzkıranları 
tarafından kurtarılmışlardır. 

Londra, 19 (TAN) - İspanyadan 

gelen haberlere göre, asi kuvvetler 
Teruelin şimali şarkisinde taarruza 
geçmişlerdir. Her iki taraf arasında 
şiddcteli bir harp olmuştur. Hükumet 
kuvvetleri. baz1 yerlerde müdafaa 

mevzilerine çekilmişlerdir. Cümhu -
riyetçiler,Santa Barbara mevzilerin
de dayanarak şiddetli bir mukavemet 
gösteriyorlar ve asilerin Teruel şeh
rini müdafaa eden mevzileri çevirme 

[Devamı 8 incide} 

Başvekil, Şehrimizde 

Hariciye Vekili Gelecek 
Ay Kahireye Gidiy r 
B. Celal Bayarın, Bu Akşamki 

Trenle Ankaraya Avdeti Muhtemel 

Başvekilimiz Hayclarpcqa istasyonunda 

Başvekilimiz B. Celtıl Bayar, refa
katlerinde Hariciye Vekili B. Tevfik 
Rüştü Aras, hususi kalem müdürü B. 
Baki Sedes bulunduğu halde. dün sa
bah saat 11,38 de şehrimize gelmiş
tir. 

B. Celal Baynr, Haydarpaşada Re-

isicümhur adına Başyaver B. Cellil, 
kalemi mahsus müdürü B. Süreyya, 
Nafıa Vekili B. Ali Çetinkaya. İstan
bulda bulunan saylavlar. Bri.ıksel el
çimiz Cemal Hüsnü, İstanbul valisi, 
İstanbul kumandan vekili 11'.PnC'ral 

{Devamı 3 üncüde] 
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POLİSTE: 

Yazan: 
Ali Haydar Mithat 

[Tercilmo ve iktibas Karacaahmette 
hakla mahfuzdıır,] 

M . d A · S Ih Bir Kadını acarıstan a yrı u 6 yerinden 

Fikir ve Tavsiyeleri ~:~:~~~:!,~~.küdard• bir 
No. 78 

B Helferlch ile görüştüğümün 
• etresi günü bir Alınan dos

tum Adlon oteline geldi. Beni 
Hariciye müsteşarı B. Zimrner
mann'la götuştürınek arzusunu gös
terdi. O gün Alınan Hariciye müs
teşariyle hariciye binasında karşı
laştık ve uzun bir mülakatta bu
lunduk. 

Baron Boryanın İstanbul ve bo
ğazlar hakkında söylediği sözleri 
kendisine tekrar ettim. Avusturya 
Hariciye Nazınnın görüşlerini is
tihzalı bir lisanla reddcttL Sonra 
dedi ki: 

- Fransızların maneviyatı bo
%Ulmuştur. Yakında sulh diledikle
rini duyacaksınız. Denizaltı gemi
leri büyük işler göriiyorlar. Sulh 
masası başında çok büyük menfa
atler elde edeceğiz. Fakat o zama
na kadar sabır lazım, metanet la
zım ... Memleketinizde muharebe a
leyhinde bir takım cereyanlar bu
lunduğunu hissediyorum. Bunlara 
nihayet verileceğini ümit ederim. 
Teessürle görüyorum ki askeri ri
calle sivil devlet adamlan arasın
da anlaşrnamazlıklar da var. 

Bunu da ortadan kaldırmıya bir 
çare düşünmek lazımdır. Ne çare 
ki sizde herkese birden hakim ola
cak yi.ıksek bir kuvvet yok. (Alman 
Hariciye müsteşarı bu sözlerile Be
şinci Mehmedin zMını ima ediyor
du.) Şurasını daima hatırda tutu
nuz ki Türkiyenin yükselmesi Al
manyanın maksat ve emellerine ve 
aramızdaki karşılıklı menfaatlere 
uygundur. 

M u:-.e~cıı ÇOK oaıın .. .ı uu uısan 

Apponl harbin gidişinden ve Al- adam, bir kadım 6 yerinden ağır su
manlarm hareket tarzından acı acı 
şikayet ediyordu: 

- Almanlann, Türklere ve Ma
carlara ettikleri vaitlere dürbünün. 
ters tarafiyle bakmak doğru olur. 
Diyordu. 

Muhalü fırkaya mensup Kont 
Karoli bir gün beni evine çağırclı.. 
~u sözleri söyledi: 

- Memleketin mukadderatını, 

Almanların emeline göre, sürükle
nip gitmekten korumak için ben 
yeni bir parti kurdum. Emelim, Al
manlardan ayn bir sulh için zemi
ni hazırlamak ve hükumet üzerine 
tesir yapmaktır. Siz de avdette bu
na yakın birşey yapmalısınız. Hep 
beraber İngilizlerle temasa gelme
liyiz. İcap ederse Macarlarla Türk
ler İngilterenin tarafına geçmeli
dir. 

K ont Karoli mnharebeden son-
ra Bolşevik hareketleri sıra

sında Macaristanda ihtilal çıkar
mıştı. Neticede Amerikaya kaçmış 

rette yaralamıştır. Vakanm tafsilatı 
şudur: 

Selimiyede oturan Osman, bir pa
ra meselesinden arası açık bulunan 
Semiye ile dün öğle üzeri Karacaah
mette karşılaşmış ve kavgaya tutuş
muştur. Fakat, bu kadarla hırsını a
lamadığı için bıçağını çekerek kadı
nı 6 yerinden yaralıyarak kaçmıştır. 
Yarası ağır olan Semiye, Zeynep Ka
mil hastanesine kaldırılarak tedavi 
altına alınmıştır. Osman da iki saat 
sonra tutulmuştur. 

Bir Sandal Devrildi 
Kasımpaşada oturan tütün ame

lesinden Şaziment ile kardeşi Cahide 
ve dört arkadaşı, sandalla Cibaliye 
geçmek istemişler, fakat sandal va
purun dalgasından devrilmiştir. Et
raftan yetişenler, içindekileri güç
lükle kurtarabilmişlerdir. Yalnız, Şa 
ziment ifade veremiyecek kadar has 
talandığı için h'astaneye kaldırılmış
tır. 

Cağaloğ)u Yangını Tahkikatı 

ve orada kalmıştır. Evvelki gün Cağaloğlunda bir ko-
Sonradan Hariciye Nezaretine nağın yanmasile neticelenen yangın 

geçen Kont Endrasiyi de ziyaret et- hakkındaki tahkikata devam edili
tim. O da şu fikirleri ileri sürdü: yor. Suçlu Cevat, dün sorgusu yapı

larak adliyeye verilmiştir. Cevat, par 
lıyan ocağın üzerine yorgan atarak 
ateşi söndürdüğünü, fakat, biraz son 
ra hademe Fatmanın tekrar bir te
neke su dökmesi yüzünden tekrar a
levlendiğini ve yangının büyüdüğü
nü iddia etmektedir. 

- Sulhü aramak için çareler dü
şünmek zamanı gelmiştir. Türkle
ri çok severim. Babanızın hatırası
nı yüksek tutanın. Macarlarla Türk 
ler bir olmalı ve sulh yolunu baş
başa aramalıdır.,, 

Macaristandaki temaslanm ne
ticesinde bu kanaate vardım ki hü
kumetin başında bulunanlarda 
harbin sonu hakkında hiçbir hayal 
kalmamıştır, mustakil düşünenler 
nyrı suın Ut:ıyoruu, ınnı.a uuıa.Y• 

varmak imkimlaı:ını arJyorlar. 
· (Arkası var) 

Bir Çocuk Ağır Yaralandı 
Şoför Ramazanın idaresindeki 2282 

numaralı otomobil Bakırcılardan ge
çer~en Ktızım isminde bir cocul!a 
':iarparak oa~nuarı agır surette ya-

ralamıştır. 

Ahmedin idaresindeki 3011 numa-

MÜTEFERRlK : 

Donanmaya 
Geçen Gedikli 
Erbaşlar Abideye 
Çe.enk Koydular 

Deniz Gedikli Erbaş hazırlama o-

l kulundan 937 yılında mezun olan 
gençler, deniz talim taburundaki tah 
sil devrelerini bitirerek donanmamı-

Ordinaryüs Prolesör 
B. Kroza 

ÜNİVERSlTEDE: 

Yeni Kimya 
Enstitüsünün 
Planları Hazır 
400 bin lira sarfile vücude getiri

lecek olan üniversite ]>imya enstitü
sünün bütün planları bitirilmiştir. 

Bina, üniversitenin arka bahçesinde 
şimdiki fakülte talim taburunun bu
lunduğu yerde kurulacaktır. Bu sa
hada dün, bazı kuyular kazılmış ve 
sağlam zemin tecrübesi yapılarak 

müspet netice alınmıştır. 
Bu müessese, Balkanların en mo

dern bir kimya enstitüsü olacak ve 
birçok Avrupa enstitülerinin de fev
kinde bulunacaktır. Bina yapıldıktan 
sonra, üniversitenin arka bahçesi a
ğaçlandırılarak büyük bir park ha
line getirilecek ve şimdiki yüksek 
muallim mektebi binası da yıkılarak 
Süleymaniye abidesi meydana çıka
rılacaktır. 

Amme Prole•örü 
B. Kroza 

Fransız hükumeti, İstanbul hukuk 
fakültesinde 12 yıldanberi amme hu
kuku okutan ordinarvüs oror ... .n,. 
KFözayn .Le.iyon uonor nı~~mınm şo-

za iltihak etmişlerdir. 
Bu münasebetle, dün, Taksim Cüm 

huriyet abidesine giderek bir çelenk 
koymuşlardır. • 

Merasimde Merkez Komutanı Tuğ 
general İhsan İlgazla İstanbul Deniz 
Komutanı Yarbay Mahmut Gökbora 
ve Gedikli okulu komutanı Yarbay 
Hilmi Gökbaray hazır bulunmuşlar
dır. Donanmıya katılacak gençleri -
miz, arkadaşlarile beraber ve deniz 
bandosunun refakatile saat 15 te abi
denin önüne gelmişler ve İstiklal mar 
şı söyledikten sonra bir bahriye çı
pası şeklinde olan çelenklerini koy
muşlardır. Bundan sonra, mektep ko 
mutanı defteri imzalamış ve talebe
lerden biri de bütün kıta adına def
tere şu satırları yazmıştır: 
"- Bize ve sevgili milletimize ver 

diğin aziz emaneti bütün canımula 
koruyacağız.,. 

Yiğit ve genç denizcilerimizin tö
renini duyan binlerce hallt, bu sıra
da abidenin etrafına toplanmıştır. Ge 
dikli erbaşlar, komutanların önün
den bir geçit resmi yapmışlar ve mek 
tepe dönmüşlerdir. Mektepte, donan
maya iltihak eden gençler şerefine 

bir çay verilmiştir. 
Okapor Kunanunun 
Yeni Salonu Açldı 

Okspor kurumunun Beyoğlu parti 
binasında ok talimi için hazırladığı 
yeni salon, dün azaların istifadesine 
açılmıştır. 

Salonda, ok atmıya yeni başlıyan
lara mahsus aletlerle torba talimine 
mahsus tesisat ve yakından ok atmı-

J - J --- J. ~ ......... 

kullanıyordu. Kendisine kı
saca cevap verdim. Harpten ve ha
rici işlerden hiç bahsetmedim. Yal
nız dedim ki: 

- Memleketimizde askeri rical
le sivil devlet adamları arasında 
anlaşrnamazlıklar bulunduğunun 
farkında değilim. Her yerde oldu
ğu gibi, ufak tefek hadiseler gelir, 
geçer. Bunların devlet bünyesi ü
zerinde bir tesiri olamaz. 

1 BELEDİYEDE: ralı yük arabası da Balıkpazarında 

Süleyman isminde birine çarparak 

sağ ayağından yaralamıştır. 

valye rütbesini vermiştir. Bunu ha
ber alan talebeleri, dün, ders esna
sında kendisini tebrik etmişlerdir. 

Talebelerin yaptığı tezahürata pro
fesör Kroza. kısaca cevap vermiş, 

Türkiyenin kendisi için ikinci bir va
tan olduğunu söylemşitir. 

Kurum azalan, önümüzdeki nisan
da Okmeydanında uzun atışlara baş
lıyacaklardır. 

MAARİFTE: 

Berlinde kaldığım iki hafta için
de Almnnyanın harici işlerle ve bil 
hassa Şark meseleleri ile uğraşan 
birçok adamları ziyaretime geldi
ler. Dahili idaremize alt işleri çok 
yakından takip ettiklerini ve her 
türlü teferruatı da bildiklerini hay 
retle gördüm. 

Berlinden Karlsbada gittim. Te
davi müddetimi doldurdum. Sonra 
Viyana yoluyla Peşteyc vardım. 
Dostum Rnkofski beni karşıladı. O
nun delaletiyle, Başvekil Kont Ti
zayı Parlfımento binasında ziyaret 
ettim. 

O zaman müttefikimiz olan mem 
leketlerin devlet adamlan arasın
da en ziyade dikkatimi celbeden bu 
zat oldu. 

Kont Tiza hakikati olduğu gibi 
söylemekten çekinmedi. 

0

Dedi ki: 
- Harp karanlıklar içindedir .. 

Şimdiden peygamberce bir hüküm 
vermek kabil olamaz. Galip gelsek 
bile gelecek nesiller bunu bir mu
vafakıyet saymıyacaktır. 

Türkiye hakkında ortaya bir fi
kir sürmekten çekindi. Yalnız sor
du: 

-Türkiye halkı harbi nasıl kar
~lıyor?. 

- Harbe bir defa girdikten son
ra söyliyecek birşey kalmamıştır. 
Türkiye halkı, her türlü mahrumi
yetlere katlanıyor ve bir defa giri
len harpten muzaffer çıkmak için 
elinden geleni yapıyor. 

P eştede bulunduğum müddet 
için Nfmzeti klübüne deva

ma davet edildim. Orada Macar 
siyasi adamlarile ve birçok asilza
delerile tanıstım. Harbin muhtelü 
safhaları ve müttefik memleketler 
arasındaki arzular hakkında bir fi
kir sahibi olmak mümkün oldu. 

Mar.nr devlet adamlannrlan 'J{/)nt 

Kesilmiş etler için 
mezbaha resmi 
değiştirilmiyor 

Et komisyonu, dün yine toplanmış, 
ucuzluğun tatbikinden sonra fiyatla
nn kontrol şekli hakkındaki talimat
nameyi hazırlamıştır. Bu talimatna
me yann belediye reisliğine verile
cek, belediye, reisi tarafından da tet
kik edildikten sonra, mecliste görü
şülecektir. 

Diğer taraftan celepler, kesilmiş 

hayvanlardan alınan mezbaha resmi
nin 1 marttan sonra yüz paraya in
dirilmesini istemişlerdi. Belediye re
isi, bu teklifi et komisyonuna hava
le etmiş, komisyon da teklüin reddi
ne karar vermiştir. 

Ekmekler İçin Sepet 
Bakkalardan evlere dağılan ekmek 

lerin hususi ve temiz sepetler içinde 
bulundurulmaları ve ayni sebepler i
çinde ekmekten başka hiçbir madde
nin taşınmaması kararlaştırılmıştır. 

Bu kayde riayet etmiyen bakkallar 
cezalandırılacaklardır. 

* Vatman Şevketin idaresindeki 

tramvay ile Mustafanın idaresindeki 

713 numaralı hususi otomobil Beyoğ 

lu yerli ·mallar pazarı önünde çar

pışarak her ilcisi de hasara uğramış

lardır. 

Üç Ayhkların 
Tevzi Günleri 

Dul, yetim ve mütekaitlerin Uç ay

lık maaşlan martın üçünden itiba

ren verilecektir. Bu seferki tevziat a

ydt 10 unda tamamlanmış olacaktır. 
:Maaşlarını Emlnk Bankasına kırdı

ranlar, vize muamelesini yaptırmak 

için, cüzdanlarını yarından itibaren 

bağlı bulundukları mal müdürlükle-

rine vereceklerdir. Bu cüzdan1ar, 

martın birinci günü kendilerine iade 

edilecektir. 

Baytar Talebelerinin 
Tetkikleri 

Birkaç gün evvel şehrimize gelmiş 
olan Ankara Veteriner (baytar) fa
kültesinden 68 talebe, dün de tetkik 
!erine devam etmişlerdir. Profesör 
Hofman ve doçent Nevzadın idare
sinde bulunan gençler, balıkhaneyi, 
sebze halini, mezbahayı, belediye tah 
1il laboratuvarını, hayvan hastane
sini, Pendik bakteriyolojihanesini, 
İktısat Vekaletinin Sultanahmetteki 
tahlilat ve gıda laboratuvarını, Top
kapı müzesini ve kuduz müessesesi
ni gezerek mesleki tetkiklerde bu
lunmuşlardır. Ankaralı talebeler 
Pazartesi günü Ankaraya dönecek
lerdir. 

İnkılap Dersleri için 
Üniversitede verilmekte olan inkı

lap dersler.inin radyo ile yayıldığı 

malumdur. Şimdi, üniversitede yeni 
mürsile tesisatı yapılmış ve makine
ler satın alınarak monte edilmiştir. 
Dünden itibaren Ankara hukukunda 

Üç aylık maaşlann tevziat günle-
olduğu gibi inkılap dersleri üniver

rini gösteren liste onuncu savfamız- site makinesile verilmive baslanmış-
dadır. tır. 

Donanmaya Katılan Deniıcilerimiı: 

Silivrtde Yeni a·r 
Köy Yatı Okulu 

Vilayetimiz içinde mevcut üç yatı 
okulunun dörde çıkanlması karar
laştırılmışbr. Dörduncü yatı okulu, 
Silivrinin Kurfelli köyünde açılacak
tır. 

Maarif müdürü Tevfik ve müfettiş 
İzzet, bu hafta yatı okullarını teftişe 
çıkacaklardır. 

Yabancı ve Azlık Okullarında 
Muallimlerin Dersleri 

Orta derecedeki azlık ve yabancı 
okullarında ders veren Türk mual
limlerine ders başına 150 kuruş üc
ret verilmektedir. Bu ırekteplerdeki 
muallimlerden ekserisi haftapa otuz 
saat veya daha ziyade ders alarak 
miktarı mühim bir yekun tutan maaş 
alıyorlar. Buna mukabil, yine ayni 
okullarda birçok öğretmenlerin elle
rine çok az bir ücret geçiyor. Bunu 
gözönünde bultlnduran Maarif mü
dürlüğü , fazla dersi olan muallimle
rin ders saatlerini haftada en çok 24 
saate indirmiye, .geri kalan dersleri 
ders saati az olan muallimlere tak
sim etmiye karar vermiştir. 

Deniz Gedikli Erbaş okulunu bitirerek donanmaya iltihak eden gençdenizcileriıniz, dün Taksim abidesine merasimle çelenk koydular. Yukan· 
ki resimde bu merasimden iki intıba verlıoruz.. 
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= Ankaradan = i ! L .. _.:relefon ve Telgrafla ...... J 
Dil Kurul yın 
Okunan Tez er 
Ankara, 19 (A.A. -Türk Dili Ku

rumu genel sekreterliğinden: 
1 - 1936 yılında İstanbulda Dol

mabahçe sarayında toplanmış olan ü
çüncü Türk Dili Kurultayının tutul
gaları ile bu kurultayda söylenen 
tezler ve komisyon çalışmaları bir 
cilt halinde basılmış ve iki lira fiyat
la satılığa çıkarılmıştır. 

2 - 1937 yazında İstanbulda Dol
mabahçe sarayında toplanmış olan i
kinci Türk tarih kongresi üyelerine 
bir armağan olmak üzere bastırıla
rak üyelere dağıtılan Ebülgazi Baha- • 
dırın şeceresi Terakime adlı el yazma 
sı eserinin fotokopisi bir buçuk lira 
fiyatla satılığa çıkarılmıştır. 

3 - Bu kitapları ve kurumun baş 
ka yayınlarını elde etmek istiyenle
rin satış merkezimiz olan İstanbulda 
Ankara caddesinde Türk Kitapçılığı 
Limitet şirketine başvurmaları rica 
olunur. 

Sunğipek Fabrikası 
isin Mütehassıs 

Ankara, 19 (TAN) - Sümerbank 
genel direktörlüğü, Gemlikte kuru
lan sungipek fabrikasının işletme 

mütehassısı olarak çalıştırılmak üze
re Çekoslovakyadan Vilhelm Mang 
adlı bir mütehassıs getirtmektedir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Yardımları 

Ankara, 19 (A.A.) - Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel merkezi tarafından 1. 2. 
38 tarihinden 16. 2. 38 tarihine kndar 15 
gün zarfında 2330 çocuğa yardım edilmiş
tir. Bunlardan 121 hasta çocuk ve ana ge
nel merkezJn pollklinkilerinde bakılmış ve 
tedavi edilmiıtir. 
Ayrıca diş bakım evinde de 229 çocuğun 

dişleri bakılmış ve tedavi edilmiştir. 

1230 çocuk ve anne genel merkezin ban
yolarından istifade etmi~Ur. Silt damlasın
dan her gün 132 çocuğa süt verilmiş ve 15 
günde yekfın olarak 1110 kilo bedava süt 
dağıtılmıştır. 
Yardım için genel merkeze başvuran 13 

yoksul yavruya para yardımı yapılmıştır. 
Ankara ilk okullarındaki zayı1 ve kimsesiz 
çocuklar için açılan aşhancdcn her gün 
603 çocuğa sıcak etli öğle yemeği verilmiş
tir. Blr fakir aileye 30 kilo bulgur veril
miştir. Ayrıca bir nllcyc de ı;ocuk .kundak 

Tuz Kari.unu Hakkında 
Tamim 

Ankara, 19 (TAN) - Tuz kanunu 
Türkiyede her ne suretle olursa ol
sun tuz ihraç ve istihsalinin devlet in 
hisarı altında olduğunu, başkalarının 

tuz ihraç ve istihsal etmelerini kaçak 
çılık saydığı halde bazı idarelerin tuz 
la v çoraklardan tuz, tuzlu su ve tuz 
lu toprak alanlarla, tuz yalatmak ve
ya - tuzlu ot yedirmek maksadile hay 
vanlannı tuzla veya çoraklara so
kanlar hakkında kanuni muamele
lerde tereddüde düşmekte oldukları-
görülmüştür. Gümrük ve İnhisarlar 
Vekaleti; hayvanlara tuzlu ot yedir
mek veya tuz yalatmanın da bir ne
vi istimal ve istihlak olduğunu tasrih 
ederek bu nevi hallerin de kaçakçı
lık teşkil ettiğini alakalı makamla· 
ra bildirmiştir. 

Mekri Köyünde 

Mektep 
Bursa Yenişehiri (TAN) - Bura• 

dan iki saat uzaktaki Mckri köyünde 
gayet asri bir ilkokul binası yapıl

mıştır. 

İlçemiz dahilinde bir nümune teşkil 
eden bu eserin meydana gelmesinde 
gayretleri görülen köy muallimi Mus 
tafa Nuri ve köyün muhtarı vilayet
çe takdir olunmuşlardır. 

1 TAKViM ve HAVP. I 
20 Şubat 1938 
PAZAR 

2 inci ay Gün: 28 
Arbal: 1357 
Zilhicce: 19 
Gilneş: 6.50 - OğJe: 
ikindi: 15,26 - Akşam: 

Yatsı: 19,18 - lmslik: 

Kasnn: 105 

Ru 
Şubat: 7 

12,28 
17,48 

5,9 

YURTTA HAVA VAZİYETi 
Yurdun Karadeniz kıyılarında hava kapa 

lı, diğer yerlerde yer yer yagışlı gecmış, 
rilzıtarlar Ege ve cenubi Anado u 1 m Ji, 
diğer mmtaklarda cenubi istıkan.e.ten orta 
kuvvette esmietir, 

Dün lstanbulda hava kapalı geçm ş rü• 
dr ıimali şarki istikametten saniyede 3 
ile 5 metre hızla esmiıtir, 

Saat 14 te barometre 766,6 milimetre idi 
hararet en çok 8 v~ en az sıfırın altında 
l.4 unticrat olarak kaydedilmistir. 
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~UGUN_j 
B ş Döndürücü 

Valtalar 
Ömer Rıza DOCRU L 

Günün haberlerine bir göz at· 
mak bile siyasi bir muhar

ririn başını döndiirmiye kifayet 
edecek vaziyettedir. En başta A· 
vusturya meselesi geliyor. Bir haf. 
talık \•akalar, Avusturyadaki 
Nazistlcrin hundan höyle Başve
kil Şiişnigin vatanseverler cephe· 
sinde tam miisa\•at dairesinde ça
lısacaklarını, hatta Avusturya is· 
tiklfılini koruyacaklarına dair ant 
lçeçcklcrini gösteriyor. Öte taraf
tan A\•usturya ile Almanya ara· 
ıındaki iktisadi 1mziyctin ıslahı i
çin çalışılacak ve hu iş te bir Nazist 
tarafından deruhte edilecek. Na
zistlerin iktidar başında miihim 
nıevkileri de ele geçirdiklerini ila
ve edersek A vusturynnın için için 
Nazist olmıya doğru süratli adım
lar attığını ve mukadderatını da 
Almanyaya bnğladığını anlarız. 

Avusturynnın anti komintern pakta 
bağlanacağı hakkındaki haberler 
de bunu teyit ediyor Gerçi A vus
turva içinde bilhassa Kraliyet ta
raftarları ite işçiler son teşebbüs
lere muhalif bir vaziyet almış bu
lunuyorlar, fakat Anşlus ameliye
si adım adım ilerlediğine göre bu 
muhalefetin keskin ve kati bir ma 
hiyet alması beklenmiyor • 

• 

I ngiltcre ile Fransa Avus • 
turyanın istiklnlini koru • 

inak yolunda Viyana ve Bprtinde 
bir teşebbüste bulunmuşlar, fa
kat bu teşebbiisiin ne netice vere
ceği anlaşılmamıştır. İngiltere, 1-
talyanın A \'Usturya meselesine gös 
terdiği ka~·ıtsızlığı kurcalamak is
temiş ise de anlaşılan İtalya, an
cak Habeş f mpnrntorluğunun ta • 
nınması muknbilinde bu işle ala
kadar olacağını nnlatmış ve bu yüz 
den ingiltere kabinesi bugün fev
liallidP. hir tnnlnntıvn d:ıv1>t , n1nn -
ıu tu . Toplantının n nctıce \'er-

diği henüz belli değild!r. Fakat bu 
işte miiteşebbisin lnglltere Başve-

kili olduğunu. onun da f tal ya ile 

•liratle nnla~mak taraftarı bulun

duğıınu hatırlarsak İtnlyanın fır
ıatı istismar edebildiğine hükmet· 

inek icap eder. 

. 
A Yrupadan U7nk Şarka atla-

dı~ınız takdirde orada va
liyetin bir tahavviil geçirdiğini 

. -

ROMANYA: 

MISIR: 

Son Çarptşma~arda 

50 Kf ~i Yaralanmış 
Kahire, 19 (A.A.) - Yeşil gömlek 

liler kurumunun fskendcriyedeki 
dünkii toplantısı esnasındnki çarpış
malarda elli kişi yaralanmıştır. Bu a
rada Nahas Paşa lehinde nümayiş

ler yapılmış, yaşa diye bağırılmıştır. 
Kahire, 19 (A.A.> - Veft partisin

den çıkarılmış olan meclis reisi Ma
hir Paşa bugiin Kahire içindeki inti
hap mıntakasına giderken civardaki 

halk tarafından hiicurna uğramış ve 
arabası taşa tutulmuştur. 

Cörürüz. Çinlilerin mukabil taar

l'Udan sıklaşmış ve Japonlar yeni 

kuvvetler sev]d~e mecbur kal

ltıışlardır. Bununla beraber Japon

ların faikiyctlerini muhafaza et· 

tiklerini, fakat bu fnikiyetin ~ok a • 

fır fedakarlıklar pahasına idame e
dildiğini görürüz. Yangtse üzerinde 

lcl kuv, etler Başkumandanı Gene

l'al l'ttatsui'nin yabancı devletle • 

•e, hilhassa İngiltercye karşı şid -

clet]i beyanatı yüzünden tebdil 
1 

edildiğini nazarı -dikkate alırsak, 
.JaPonyanın harici dünya efkanu

lnurniyesine knrşı saygı göstermek . i 

ihtiyacını hissettiğin<: hükmedcbi
Uri~ 

Kahire. 19 (A.A.) - Baknnlar mcc 

lisi bugünkü toplantısında tadil olu· 

nan intihap daireleri şeklini tetkik 
etmiştir. Kararname yarın çıkacak -
tır. 

= - --- - - - - - - - ıl 

Yeni 
• i 

Bir icat: 1 

1 

Hava Mayini ! 
ı ı 

Vaşington, 19 (A.A.) - Dün, 

mebusan meclisinin bahriye en

ciimeni huzurunda IJesler Barlow 1 

Uzak Şnrlı:tn vukuhulmakta 

· ı ı 1 1 
, ı ismindeki bir askeri mucit tara-

ıı 

fından harp gemilerine karşı ha-
1

, 

1 olan diğer mühim bir hadi-•e de Hindistan milli kongresinin 1 

toplantısıdır. Milli kongre reisi Bose ' 

\'8 nıayinlcri ile yapılacak yeni 

bir hücum tarzı hnkkmda izahat 

llı:ongreyi açma nutkunda Hint mil· 
iyeı,.·1 · · ~ 1 erının hedefini "tam is· 
tiktaı ola k 1t "f t . H 0 " rn nrı e mıs ve ın· d· ~ 
ıstanın ı·n ·1t ·1 b .. , .. .. 

gı ere ı c u un muna-
•ebet1 · . la erını kestikten sonra onun-

İttifak ınuahedesini yapabile • 
ıreğı • 111 ve bugiinkü irlandayı kendi
ile ·· 

Ot>nek alah·ı · ~ · • ·· l · t• ı ecegını soy emış ır. nu .. l 
d soz er ve bu sözleri kabul e-

en kon"'rc" ·ıı b .. l .. 11· d. 

verilmiştir. 

B. Barlow, 
il ki: 

ezcümle demiştir 

Bu tarzda hiicumlara karşı 
1 

. ı harp gemileri tamamilc aciz bir 
1 il vaıiyette kalacaktır. Bu havama ' · 

1, yinleri, 4500 metre yükseklikten 
1 

her nevi harp gemilerine karşı 1 

1 

1 miiessirdir. Bu mayinler. deniz ı · 
1 

· mayinlerinin deniz altında ;rnp- ' 
t .. ... er, ugıın rn ın ıs,-
anın , 

l 3 arıs n dan foıla bükfımct· 
etine t ·ı . 

tıkları tesiri aynen havada ~·ap· · 
maktadır. ' 

Bu husustaki plfmlar. şimcH ta 1 

mamile hazırlnnmış hulunmı:ıktı:ı 
dır. Bu yeni lıiicum silahı ,·akın- 11 

. ıa cıın olnn en ku\'\'Ctli par 
tı:ı;j t(' k. . : i 
ti ıl cdı l/ orlar. Bu partinin 

t
.zkclrine aldığı vazife Hindistanı is
ı ·r 

t 
8 

•ne knvu~turmaktır. Hindis-
1 11 

da tatbik sahasına geçecektir. Bu 
yeni silah. her nevi nakliye ge • ı 1 

UZAK ŞARK: 

ım:rKt!l KU· 

mandanı general İhsan Ilgaz. Emni
yet müdürü Salih Kılıç. Sümerbank 
umum müdürü Nurullah Esat, hüklı 
met ve parti erkanı ve kalabalık bir 
halk kütlesi tarafından karşılanmış
tır. 

Başvekil, kendisini karşılıyanlara te 

şekkür ettikten sonra nhtıma çıkmış 
ve Acar motörile doğruca Dolrnabah 
çe sarayına giderek Cümhurreisimi
ze tazimlerini bildirmiştir. Hariciye 
Vekilımiz Tevfik. Rüştü Aras ta Bü
yük Öndere arzı tazimat etmiştir. 

B. Celal Bayar, B. Tevfik Rüştü 
Aras, sarayda bir müddet kaldıktan 
sonra otomobille Perapalas oteline 

r~rek kendilerine tahsis olunan da

ırelerinde istirahat ctrnişlerrur. Ak· 
s;ım üzeri tekrar birlikte Dolrnabah--çe sarayına giderek Reisicüınhuru-
muza mülaki olmuşlardır. 

Başvekille Hariciye Vekilimizin bu 
akşamki trenle tekrar Ankaraya dön 
mcleri muhtemeldir. 

B. Arasın Muır seyahati 

Kahire, 19 (A.A.) - Hariciye 
Nezareti, mart ayı zarfında kahi-

Londra, 19 <Radyo) - Hindistan 
milli kongresinin toplanttsıoda reis 
Dose. bir nutuk söyliyerek hedefleri· 
nin tam istiklal olduğunu tebarüz el 
tinniştir. , 

Kongrenin programı hakkındş iza
hat veren Bose. memleketi istiklale 
hazırlamak ve bilhassa kültür birliği 
temin etmek yolundaki gayretlerini 
anlatmıştır. 

reye gelmesi beklenen Türkiye 
Hariciye Vekili Doktor Riiştü A
rasın hu ziyareti hususundaki pro 
gramı hazırlamıştır. Halen Kahi
rede bulunan Mısırın Ankara el
çiliği sekreteri. bu programı Tiir
kiyeye götiirerek Doktor Arasa 
bildirecektir. 

Mal:ye Vekili geldi 

Maliye Vekili B. Fuat Ağralı, dün 
sabahki trenle Ankaradan şehrimize 
gelmiş ve Perapalas oteline inmiştir. 

Maliye Vekilimiz de kısa bir müd
det İstanbulda kalacaktır. 

ISPANY ADAl!I BOGUŞMA: 

llnı bu ''old .. .. . 
il " a 3 urumıye, bu yolda 

erlctrni . 
ili le lntt\ affak olan parti-

mileri ve diğer yardımcı gemile- İspanyada harp gene şiddetlendi, Teruel dvannda asiler, yeni bir ta-

[ 
j re karşı da mliessirdir. arruza giriştiler. Hükumet kuvvetlerinin müdafaası karşısında bu teşebbü-n daha il · he .. . erı adımlar atacağı ıilp 

rotUrnıex.. 
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ii!!i!!!!i!!!!i!!!!i!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!.i!!!I sün de akim kalacağı tahmin ediliyor.Bu resimde, son (arınşmalarda hara

beye dönen bir sehir manzarası görfiyoruz. 

AMERiKA: 

Dri1'r'r'T"~I,, tmlr(ınl"""•-• ------& ... 4ı.:.. 
Bununla beraber beynelmilel parA 

vaziyetinin 1933 l.ekı vaziyetten faıı.k 
lı olduğu keyfiyetini nazarı dikkate 
almak lazımdır. 

Roosevelt, doların kıymeti düşü

rüldüğü takdirde bu ameliyenin 1935 
senesinde olduğu gibi fayda tevlit 
etmiyeeeğini bilmekte ve paranın kıy 
meti düşürüldüğü takdirde gelecek 
ay Ingiltcre ile Amerika arasında bas 
lıyacak olan müzakerelerin muvaffa
kıyctini tehlikeye düşüreceğini tak
dır etmektedir. 
*· Vaşington. 19 (A.A.) - Roose

velt deniz komisyonu reisi Kennedy
nin yerine Kontramiral Emorys • 
land'ı tayin etmıştir. 

iNGILTERE: 

Denlz Silahları için 
Yapllacak Tekl:f 

3 

Kalk ta Beraber 

Dilenelim! 
fYazan: 8. Felekl 

Herifin hiri kahvede oturan birinin 
yanına sokulup: 

- Allah nzası için hana heş kuruş 
verir misiniz? Demiş. Öteki ce\ ap \'er 
miş. 

- Allah versin! 

- F'nlnn verdPn neden çıktın? 
- l{atörifcr :roktu da ondan. 
- Va! E filan yerden !1İ<'in çı!;tın! 
- Bir kat mPrdh·cn vardı .. 
- Gii:rnl! Peki fnlancada neden o-

turmarhn? 
- Radyo çah~·orlnr. Ben alaturka 

se\'miYorum .. 
- Ya! l\1iikcmmel. Ne ise o bize 

liizım değil.. Bizde şu. şu. şu işleri gö
receksin! Ayda ne istnsin? 

- Avda otuz lira istiyorum. Amma 
sizde SH'ak su \'ar? 

- Bizde ne ırak su ''ar. ne kalöri· 
fer. Rnd:rnda da alaturka çalanı. · 

- Va! Pardon övle ise ... 
Siizünii bitirmeden ben lafa kanş

t 1111. 

- l\farfam vanlı<ilık \'ar! Çalısarak 
kapı değil size de hir hizmetçi la • 
zım. Bari heraher nrıvalım.! 

Dedim. Van anladı. van anlama• 
dı. Lakin yliziimiin aldıfrı ifadeden 
herhalde maksadımın pek nüvaziski· 
rane olmadığını farketti. İpini kırdı 

Londra. 19 (A.A.) - Devletlerin ~·e gitti. 
her sınıf harp gemileri için 1936 ta- Acaba, efendilerin hizmetcilere hb 
rihli muahedenamenin sahabet mad- met ettiğini gösteren fantezi filmleri
desini ileri süreceklerini işrap eden 
Vaşington haberlerinin doğru olma· 
dığı iyi malumat alan Ingiliz mah
fillerinde söylenmektedir 

lngilterenin yalnız saffı harp ge
mileri için bu maddeyi ileri sürmiye 
hazırlandığı söylenmekte ve Amcrı

kanın da ayni suretle hareket edece
ğine hükmedilmektedir. 

lrlanda Başvekili Londrada 

Londra, 19 <A.A.l - İrlanda Baş
vekili de Valera ve arkadaşlan bu ak 
şam Londraya gelmişlerdir. Müzake
reler pazartesiye başhyaeaktır. 

~ 

KISA HABERLER 
* Resmi istatistiklere göre, Yugoı 

lavyanın nüfusu 14.400.000 kişidir, * Bir Leh p lotu. 16 beygirlik motör 
le mücehhez bir plinc:irle 4680 metreye 
yük'1elerek rekor kırmıştır. 
* Romanyada nazırlar heyeti. kralm 

riyasetınde toplanarak yeni kanunucsa 
ıi projesıni tctk k etmiştir, 
* ltalyan kabınesı doğu Afrıkasrnda 

miıstakıl bir dcnız ve kara kumandan 
lığı kurulması hakkındaki kararruımeyı 
tasvip etmiştir, * Bulgar zabrta;ı, Sopot kasabasmda 
büyük bir komünist tcbckcsi meydana 
çıkarmış, 20 lriıi tevkif cdilmiıtir, * Resmen bildirild·tine cöre Fransa 
da lısb amelenin aayıaı bugün ancak 10 
bin kiıidir, 

ni mi yaşıyor.uz?! 

* Osküdarda Makamıpeder Bay Sa-
lih Saime· 

Mektuhunu:r.u a1dım Bahi~ huyuru 
lan zat "KandıllidP Bav Asaf \.tuam
mcr .. dir Mektubunuwn di~er nok
tıılarını bııtün alfıkndarlarn okudum. 
f nc:allah tesiri gorülür. Ellerinizi (). 
perim B. F. 

ISVIÇRE: 

Ecnebi Sermayeden 

Resim Ahnacak 
Cenevre. 19 < A.A. ) - Beş milyar 

Isviçre frangından fazla olduğu tah
mın edılen Isvıçredeki ecnebı serma 
yesının bolluğu hukumet makamla· 
rını cıddi bır endışeye sevketmekte
dır. 

Resmi bir tebliğde> ecnebi altın ve 
dovızlcrınin Isvıcreyc akınını dur
durmak ıçın alınacak tedbırletın tet
kik edilmekte olduğu bıldırilmekte
dir. 

Mali mahfiller 1sviçreye sığınan 
ecnebi sermayelerinin şekli ne olur
sa olsun bunların hususi bir resme 
~bi tutulacamı zannetmektedirlPr 
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1 Şehrimizde Yeni 
Hapisane inşa 

umhuriyet,,Aleyhine Edilmiyecek 

CHARLES 
BOY ER 

1V1 E . 

tarafından . B o R 
yaratılan 

Açılan Hakaret Davası 
İstanbul hapisanesinin yakında yık 

tırılmasına başlanacaktır. Buradaki 
mahkumlar Tekirdağ, Bursa ve Koca 
eli hapisanelerine gonderilecektir. 

ilave of arak: 
LEK 
ISTANBUL 

sinemasında devam ediyor 

SENFONiSi 

----------------------------- Bugün saat 11 de tenzilatlı matine .._ 

Muharrir Sabiha Zekeriya, Maddi 

Ve Manevi Zararının da 
. 

Karar Altına Alınmasını istiyor 
Dün asliye ikinci ceza mahkeme· 

sinde muharrir Bayan Sabiha Zeke
riya tarafından Cumhuriyet gazetesi 
aleyhine açılan hakaret davasına 

başlandı. Mahkemede şikiiyetçi Sa
biha Zekeriya ile avukatı Bay Esat 
ve suçlu gazetenin neşriyat müdürü 
Hikmet Münif bulundular. Gazete
nin sahibi Muğla mebusu Yunus Na 
eli, teşrii masnuniyeti dolayısile mah 
kemeye gelmemişti. Reis B. Kemal, 
suçlunun hüviyetini tespit ettikten
sonra, müddeiumumiliğin iddianame 
sini bizzat okudu. Müddeiumumilik 

' Cumhuriyet gazetesinin muhtelif 
nüshalarında (matbuat ve millet), 
(Propaganda yapan kimdir?), (Vesi
kalar serisine bir daha ilave ediyo
ruz) başlıklı yazılarında Bayan Sa
biha Ze.keriyanın şeref ve haysiye
tini kırıcı bir şekilde neşriyatta bu
lunduğu için matbuat kanununun 27 
inci madesi delaletlle ceza kanunu
nun 480 ve 482 inci maddelerine gö
re suçluya ceza kesilmesini isti -
yordu. 
İddianameden sonra, müştekinin 

arzuhali de okundu. Bayan Sabiha 
Zekeriya arzuhalinde 14 senelik mat 
buat ve neşir hayatında yüzlerce ki
tap, mecmua ve gazetelerde kazan
dığı teveccühü yıkmak maksadile 
aleyhinde ·neşriyat yapıldığını söylü
yor ve suçlulardan 10 bin lira mad
di ve manevi tazmiat istiyordu. Bun
dan sonra davacının avukatı Esat 
söz alarak: 

- Müekkilemin teveccüh ve hay 
siyetini kırmak maksadile Cumhuri
yet gazetesinin muhtcU! nüshaların-- ....__.__. __ --r -- ··-y••J-" """ 

pıldL Günlerce devam eden bu mü
tecaviz neşriyata mUekkilem de ka
lem sahibi olduğu halde tek bir ke
lime ile bile mukabele etmemiş, hak 
kını aramak için mahkemenize mü
racaat etmiştir. Suçlunun tecziyesile 
istediğimiz tazminatın hüküm altına 
alınmasını isterim, dedi. 

Reis, suçluya söz verdi: 
- İddianameyi, davacının arzuha 

üni okuduk. "Bize neşren hakaret 
etti,, diyorlar. Ne dersiniz? 

Hikmet Münif, reisin bu sorgusu-
nu şöyle karşıladı: · 

- Bu, davacının istidasında da 
kabul ettiği gibi ilmi bir münakaşa
dır. Gazetemizdeki muhtelif yazılar
dan bazı parçalar almışlar. Halbuki 
gazetelerdeki mukalelerln heyeti u
mumiyesi okunmuş değildir. Ben 
bunların hepsini tetkik etmiş deği -
Um. Tetkik ettikten sonra mahkeme 
ye daha mufassal cevap vereceğim. 

Reis, bundan sonra 20 ve 23 teşri
nievvel ,937 tarihli Cumhuriyet nüs
halarındaki (Propaganda yapan kim
dir?) ve (Vesikalar serisine bir daha 
ilAve ediyoruz) başlıklı yazılan oku 
duktan sonra suçluya tekrar ne diye
ceğini sordu ve şu cevabı aldı: 

- Bu yazılardan anlaşılıyor ki 
Cumhuriyet gazetesi hücumlara ce
vap vermiştir. Yoksa hakaret etmiş 
değildir. Yazıların heyeti umumiye
sini tetkik ettikten sonra cevap ve
receğim. 

Bu arada, şlkliyetçinin avukatı 
şunları söyledi: 

- Suçlu mahkemenize ancak be
~inci tebliğden sonra geldi. Beş cel
se kaybettik, demektir. Noktai na • 
zarlarının vakit kazanmak ve davayı 
müruru zamana uğratmak olduğu
nu tahmin ediyorum. 

İddia makamını temsil eden müd
deiumumi muavini Cevdet Soydan 
soz aldı ve: 

- Kanun, sorgu için suçluya mfih
let vermez. Mühlet ancak müdafaa 
için verilebillr. Taleplerinin reddini 
isterim, dedi. 
Hıkmet Münif, bu talebi karşılar

ken: 
- Henüz hiçbir şey söylemiş de

ğilim, diyordu. Reis Kemal şunları i
lave etti: 

- }3irşey söylemedim olmaz, söyle 
eliniz, biz de yazdık. 

Bunun üzerine müddeiumumi ikin 

~--

ci bir talebini daha serdetti: 
- Suçlunun sorulan şeylere açık 

ve sarih cevap vermesi lazımdır. Ce
vap vermek için mühlet istemiye u
sulen hakkı yoktur. Ancak mtidafaa 
için mühlet istenebilir. 

Bundan sonra, mahkeme kararını 
bildirdi. Suçlunun, talebi vcçhile ya 
zıları tetkik etmek ve mahkemede 
müdafiini bulundurmak üzere muha
keme 26 şubat saat on bire talik e
dildi. 

CİNAYET: 

Silivride Köy 
Muhtarını Nasıl 
Oldürmüşler ? 
Sillvrlnin 'Selimpaşa köyünde işle

nen bir cinayetin muhakemesine 
ağır ceza mahkemesinde devam edil
miştir. Mahkemede nalbant Mustafa 
Muharrem, Miımin ve Ali mevkuf ve 
suçlu olarak bulunmaktadır. Davacı 
yerine de köyün öldürülen muhtarı 
İbrahimin refikası geçmiştir. 

Hadisenin esası şudur: 
Nalbant Mustafa, Muharremin ve

fat eden kardeşinin karısını kaçırı
yor. Muharrem ve kardeşi Müminle 
kızın kardeşi Ali buna razı olmuyor
lar. Kardeşinden kalan mirasın 

bu suretle Mustafaya geçmesini iste
memişlerdir. Muhtar İbrahime mü
racaat ederek: 

Bizim gelini nalbant Mustafanın 
.. .. ı-...ı-- .1.-111:"':" -....ıı-..ı- ..Ji-

mişler. Muhtar İbrahim, ya -
nında Muharrem, Miımin ve 
Ali olduğu halde nalbant 
Mustafanın evine gitmiş, kapıyı çal
mış. Nalbant Mustaf.e, hemen silahı
na sarılmış, ateş etmiye başlamış ve 
Muhtar İbrahimi öldürmüştür. 

Dün mahkemede jandarma başça
wşu lbrahimle çavuş Kasım şahit o
larak dinlenmişlerdir. Davacının a
vukatı Nail, şahitlere hadiseye elkoy 
dukları zaman Mustafanın yeleğinde 
ve gömleğinde yırtık olup olmadığını 
ve nalbant Mustafa ile İbrahim. ara
sında eskiden bir husumet bulunup 
bulunmadığını sordurmuştur. 

Şahitlerin ikisi de Mustafanın el
bisesinde hiçbir yırtık olmadığını ve 
aralarında eski husumet bulunduğu 
nu işittiklerini söylemişlerdir. Suç
lular hadise yerinde keşü yapılması-

nı istemişler, mahkeme, bu talebi red 
dederek İbrahimle nalbant Mustafa 
arasında husumet bulunduğunu bilen 
şahitlerin çağırılmasına karar ver
miştir. 

-----v... 

HIRSIZLIK: 

Çantayı Aşıranlar 

Tevkif Edildi 
lstanbul Kız Lisesi talebesinden 

Nezahet, sabah tramvayla mektebe 
gelirken, Koço ve Şeraf ettin ismin
de iki sabıkalı yankesici, içinde bir 
lirası bulunan çantasını aşırmışlar-

dır. Yankesiciler Bayezıtta tramvay 
dan atlamışlar, aşırdıkları parayı tak 
sim ederken yolculardan birisi bunu 
görmüş ve hemen polise haber vere
rek yakalatmıştır. 

Sultanahmet sulh birinci ceza ha
kimi bu davanın sorgusunu yapmış, 
her ikisini de tevkif etmiştir. Muha
keme, şahitlerin çağırılması için ta
lik edilmiştir. 

Osmaniyed~ki Kaza 
Adanadan gelen bir haberde Os-. ' 

roaniyede bir derezln kazası olduğu, 
2 kişinin öldüğü, 6-kişinin yaralandı
ğı bildiriliyordu. Devlet demiryollan 
umum müdürlüğünden verilen ma -
lUınata göre, hadisede ı kişi ölmüş, 
1 kili yaralanını$tır. Düzeltiriz. 

Adliye Vekaleti, bundan sonra da İs- ~--•••ll!l••••••••••••••••••••••••••a••••••••••-. 
tanbulda başka bir haplsane yapılma 
masına karar verdiği için, mnhkum -
lar, Anadoluda kadrosu müsait olan 
hapisnnelere dağıtılacakbr. 

Cezası bir seneye kadar olan mah
kum1ar, tevkifanede nlıkonacaktır . 
Bir kısım mahkumlar da Üsküdar ha 
pisanesine gönderilecektir. Sevkiyat 
bir iki güne kadar başlıyacaktır. Ha
pisanede imalathaneler lağvedilmiş -
tir. Altıt ve edevatı olun mahkumlar 

' bunları evlerine göndermişlerdir. 
Denizli hapisancsinden bir mah -

kiım kafilesi de dün şehrimize getiril 
miştir. Bunlar yarın İmralı adasına 
sevkedilccektir. 

Yıkılacak hapisane binası yerine 
adllye sarayı inşa edilecektir. Arsa 
ve bina üzerinde tetkikat yapılmıya 
başlaruıııştır. 

YOLSUZLUK: 

Bir Zimmet iddiası 
Dün asliye birinci ceza mahkeme

sinde Emliik ve Eytam Bankasının 

5 bin lirasını zimmetine geçirdiği id
dia edilen Bankanın es}d vezn,edarı 
İzzetin muhakemesine devam edil
miştir. İzzet, iddia edilen parayı ikin 
ci derecedeki veznedarlara teslim et
tiğini ve imzalarını da aldığını söy
lüyordu. Şahitler dinlendi. Banka
nın vezne defterleri üzerinde tetki-; 
kat yapılması için muhakeme başka' 
bir güne talik edildi. 

Halkevlerinde : 

Bugünkü Merasim 
Halkevlerinde kuruluş yı!dönllmü mil 

nnsebcUle yapılacak merasim progrnmln
nndan bir kı"mını ncşretmiştik. Bugün de 
Beşiktaş ve Fatih halkt'vlcrl için hazırla
nan progrrunlan veriyoruz: 
.,.J\EŞ~:ff.ŞsJIM.K.{;\}~~ oJW!W~ôlf, 

LUCIEN BARROUX 
JULES BERRY 

DANIELLE PAROLA 

gibi meşhur Fransız artistlerinin zaferi 

PARiS EGLENiYOR 
görenleri eğlendiriyor, Pnrisin eğlence ve gece Ulcmlcri - nefis mevzu : güzel müzik. 

.._ ___ ., T Ü R K Sinemasında Bugün saat 11 de tenzilatlı matine ••mi 

William Powell'in 

Carol Lombard 
ile çevirdiği en güzel filmi 

LÜKS HAYAT •• 
Fransızca sözlü. Bu Çarşamba 

akfanıt 

Sümer Sinemasında 

,-------------- ' 
Robert T aylor'un rakibi Sinemanın en cazip santını 

TYRONE POWER LORETTA YOUNG 

Bu haf ta S A R A Y sinemasında 
Mevsimin en ten, en eğlenceli ve neşeli filmi 

AŞK ODADIR 
Şaheserinde bütün seyircileri hayrette bırakmaktadırlar. 

ilaveten: FOX JURNAL dünya havadisleri 

Bugün saat 11 de tenzilatlı matine ................................................. 
""' En güzel mevzu... En nefis tarkılar ..• 

O • R O S Sİ nin dayanılmaz cazibesi 
VIVIANE ROMANCE 'ın cazip sevimliliği 

YIREILLE ALIN·;~ PlJSttJ;:R 

Bugiınkü progro.nı: 

İSTANBUL RADYOSU 
Öğle Neşriyatı : 
Saat 12,30 Pltıkla «irk musikisi. 12,150 

Havadis. 13,05 Keman konseri: Prof. Ll
ko Amer, Piyanoda Bayan Snbo (Bcetbo 
ven: Dvornk). 

14,00 Son. 
Akşam Neşriyatı: 
Saat 18,30 PllAkla dans musikisi. 19,00 

Nihal ve arkadaşları tarafından türk 
musikisi ve halle ııarkılan. 10,30 Kon
ferans: Prof. Salih Murnt (Rndyo ders
leri). 20,00 Müzeyyen ve arkndaşlan 
tarafından tilrk musikisi ve halk prkı
ları. 20,30 Hnvn raporu. 20,33 Ömer Rıza 
tarafından nrobca söylev. 20,45 Muzaffer 
tıkar ve nrkadasları tarafından türk 
musikisi ve halk şarkılan. (Saat ayan) 
21,15 Cemal Klimil ve arkadaşlan tara
fından türk musikisi ve halk şarkılarL 
21,50 Keman Konseri: Orhon Borar, Pi
yanoda Valantil'\ Taskin. 1 - Sonate 
(Re Minör): F. Fracocur. 2 - Stimmung 
Achron. 3 - Humorcske: Dvorak. 4 -
Danıc Ecpagnol: Fablo de Sarnsate. 22, 
20 Orkestra: l - Mcndelssohn: Ruy B
las, ouverture. 2 - Tschaikowsky: Ro· 
mance. 3 - Strnuss: Llcbesznuber. 4 -
Defnss: Bcrccusc. 22,45 Ajans haberleri. 
23,00 P!Akla sololar. Opera ve op<'t'et 
parçalan 23,20 Son haberler ve ertesi 
günün pro$!romı 23, 30 Son. 

ANKARA RADYOSU 
Öğle Neşriyatı : 
Snnt: 12.30 - 12.50 Muhtcllf plfık 

ncşrlynb, 12.50 - 13.15 Plak: Tü k mu
sikisi, ve halk şarkıl:ın ıs Hl - lll lltı 
Dahili ve harici haberler, _ _,,___ - -, 

Saat 18,30 - 18,35 Pl k ncşrJyatı 
Bedia German bir şiir okuyacak, sonra An 
karadan radyo ile verilecek söylev dinle
necektir. Halkcvi başkanı HukmU Arkök, 
evin çalışmalarım anlatacak, bunu muzlk Senenin en muhteşem filmi ve SAKARYA sinemasının 

18,35 - 19,00 Cocultlara masal; 'Nurettin 
Artanı, 19.00 - 19.30 Türk musikisi ve 
halk §flrkıları (Lemnn ve arkadaştan) 
19.30 - 19.45 Saat nynn ve arnpçn neş• 
riyat 19.45 - 20.15 Türk muc;iklsl ve 
halk, şarkıları 20,15 - 20,30 Edebi ko 

kolunun konseri takip edecektir. Daha emsal$iZ muvaffakıyetini teşkil etmektedir. 
sonrn dn bir temsil verilecektir. ••m•m• _____ .. 

Gece s~nt 21 de de parti ve halkevi n- Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 
nuşma: Behçet KcmAl Çağlar 20.30 -
21,00 Flüt solo: A, Haydar Andiçerı. 21, yeterine halkevl müzik takımı tarafından 

danslı çay verilecektir. : 
FATİH HALK.EVİNDE:•vin açılına me

rasimi 14 te başlıyıicaktır. Parti ilçe bil$; 
kanı toplantıyı açacak, ev başkanı halkev
lerinin maksadını nnlntnn bir söylev verc
ceklli. Halkcvindc çalısacnklnr adına d:ı 

bir söylev verildikten !Onra bunu konser 
takip edecektir. Atatürkün gençllt?e hitabı 
okunup dinlenerek toplantıya nihnyet ve
rilecektir. Gece de 21 de ev salonlarında 
danslı bir çny verilecektir. 

Galatasarayhlar 
Cemiyetinde 

Yeni Seçim Yapıldı 
Galatasaraylılar cemiyeti umumi 

heyeti dün toplanmış, idare heyeti ve 
mürakıp raporları okunarak kabul 
edilmiş, sonra da seçim yapılmıştır. 
Yeni idare heyetine reis Naci Turaç, 
ikinci reis Saim, muhasebeci Baha, 
veznedar Hüseyin Münif, umumi kô
tip Bedri Giritlioğlu, azalığa Rasih, 
:tSmail, Reşit, Sadrettin, Sadi, Hasan 
seçilmişlerdir. 

Mürakıpliğe de Reşit Hilmi getiril
miştir. 

YENi NEŞRIY AT: 

ADLiYE CERiDESi - Adliye Veklletl 
nin her ay başında muntazaman neşrettiği 
Adli,-e Ccrideai 29 uncu yılının ikinci sa 
yısmı vermiştir, Bu sayıda da başmakale 

Temyiz mahkemesi icra ve iflas dairesi re 
isi Fuat HulQsi Demirelinlndir, (Profesör 
Sauer'ın raporu Uzerinı• yapılan mlinakaıa 

lar, hukuka müteallik İngiliz nazariyeleri) 
ünvanmı taşımaktadır, Ayni nllshada, Tem 
yiz mahkemesi ikinci hukuk reisi A, H, 
Berki ile Dr, Ferit Ayiter'ln, Dr, Ali Rifat 
Alabay'm, yazıları, Climhuriyet Başmilddei 
umumi muavini Cevat Serimin kıymetli bir 
tercllmesi ve diğer değerli yazılar vardır, 

'22 Şubat Sah 
Günü Ak§amı 

TURAN 
Tiyatrosunda 
Artistler Gecesi 

Snnntkar Naşit ve sanat

kiır Safiye Şehir Tiyatro-
sunun kıymetli artistlerin 

den Halide ve l\luammer 
birlikte Kavuklu Alinin 
işfirnkilc GÜLME KOM

ŞUNA büyük komedi tafsilat el ilanlarında 

00 - 21.15 Ajans haberleri 21.15 - 21. 
55 Stüdyo salon orkestrası. 

1 - A. Czibulka Scrennde 
2 - F. Lcluır Franzquita. 
3 - Ncndclssohn Romance saruı pare

les. 
4 - B. Boldi Chanson Bohamlenne 
21.55 - 22.00 Yanııki program ve 1a

tiklfıl marşı. 

* SENFONİ LE!\ 
9.15 Berlin kısa dalgası: Senfo,,lk kon• 

ser. 14.40 Roma kısa dalgası: Senfonik 
konser. 19,10 Uypzlg: Senfonik orkes
tra, Soprıın, viyolonsel. 

OPERALAR OPERETLEE 
12 Berlin kısa dalgası: N'escll opera 

musikisi. 17,15 Roma kısa dalgnsı: Neşe
li opera musikisi, 17,15 Roma kısa dal• 
gası: Lirik opera musikisi. 20,45 Ko
lonya: Strauss'un "Eine Nncht'in Ve• 
ncdig" opereti. 21.10 Peşte: İki ktıçOk o-

Kadın terzisi 1 HAKİKi ECLENCE perct 1: "Famillcnrnt" 2: "Fnsch.inasa· 
~ ~-, benteuer"I 

c EM AL B o R o N ·' ODA MUSİKSİ . . . NOVOTNI 'de 14.30 Va~ovn: Cnz triyosu. 17,05 var-
Mevsım sonu tenzılatlı satışı de - §Ovn: Şarkılı kentet konseri (İsknndinaV' 

vam ediyor. Adres: B. O. İstiklal her akşam musikisi) 18,115 Roma kısn dnlgnsr Oda 
cad. MıSır Ap. No. 9 

/ musikisi konseri. 19 L.'lypzjg: Mandolin 

B A K E A kenteti (Piyano dahil) 
MUHTELİF 

TEŞEKKUR 
Yunan Opera tenoru 

Ailemizin çok sevgili reisi Ankara A G N E s B R E E 
Mülhak Vakıflar Mümeyyizliğinden Meşhur Berlin mügannaiyesi ve 
mütekait Mustafa Halidin ebedi ay- sevimli tenor 

rılığı dolayısile cenazesinde bulun - Y U N K A 
mak ve taziye suretilc sonsuz keder- Meşhur Bay KEMAL 
lerimize iştirak etmek lutfunda bu- orkestrası iştirakile 
lunan sayın akraba ve ehibbamıza .. _. DAİRE - TEPEBAŞl ••• 

kalbi şükranlarımızı gazeteniz vası - « ERTUCRUL SADi 
tasile arzederiz. rEK TİYATROSU 

Eşi: Şazimet, kızı: Haver, oğulla- Yarın gece: (Kadıköy 
rı: Mühendis 1. Rahmi ve doktor H. Süreyya) sinemasında 
Avni. MVREBBIYE 

19,10 Roma kısa dalgası: Arapça mu
sikili program. 20,30 Bari: İtalyan ve 
Türk musikisi. 21,15 Bari: Rumca mu· 
sildll neşriyat .. 

Istanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolar' 

;~ıl,~;ıffi. DRAM KISMI 
Saat 20,30 da 

l:w"'u PER GUNT 
1 

dram 5 cerde 

OPERET mu- ~~ffi~ Saat 20,30 da ı 
SOZUN KISASI I~ ıtı mıı 
komedi 4 perde llld ıhli 

Pazar günleri 15,30 da Matine 

_.. __________ SENENiN EN GOZEL - EN EGLENCELI FJLMl------~----a 

Baba Hindisfanda - Ali 
TÜRKÇE SÖZLÜ ve MUSiKiLi 

- l@ite1.rı.l:>1....1l s~~forıi!!il 

1 
İ p E K sinemasında muazzam bir muvaffakıyetle gösteriliyor 

Bugün saat 11 de 
tenztlAtlı matinf> 



20 - 2 - 938 

TAN 
Gündelik Gazete 

----<>-
TAN'ın hedefi: Haberde, fikirde, her· 
ıeyde temiz, dllrUat, aamlmf olmak, 
karlln gazetcıl olmıya çaııımaKtır. 

---L()-

A R 0 NE BEDELi 
TOrklye Ecnebi 

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

MilleUernrnıı posta ittihadına dahil ol
mıyan memleketler için 30, 16. 9, S,5 li
radır. Abone bedeli peşindir. Adres de
llşt!.nnck 25 kuru~. Cevap fçln mek
tuplara 10 kUn1$1Uk put tıavesl lftzımdır. 

1 GONON MESELELERi 

iane Böyle mi 

Toplanır? 
[Ya.zan: M. Zekeriya] 

laiıe toplama tekli bizde halkı yar
dun zevkinden uzaklaştınyor. Yar
dun yapmak istiyenleri bile soğutu

)'or. 

Takvim satışı, mecmualara abone 
)'uışı,büyilklerin resimlerini şu veya 
bu hayır müessesesi namına istismar 
vasıtası yapanların hareketleri hem o 
müesseselerin halk nazarında itiban
nı kırıyor, hem de hakikaten yardım 
)'apmak istiyenleri para vermekten 
alıkoyuyor. 

Bir de bekçi ile, polisle yardım top
lamıya kalkışılırsa iş bütün bütün 
fena netice verir. Kasımpaşada otu
ran Mehmet Arola adında bir okuyu
cumuz yazıyor: 

"14.1. 938 cuma günü .aat on 
alhda bir polü ve iki memur evi. 
me gelerek Asker Analanna 
Yardım tefkilatı namına iki lira 
borcum olduğunu tebliğ ediyor 
ve bu paranın derhal tediyuini 
istiyorlar. Ben evde yoktıan. Re
fikam hcuta yahyor. Parayı ver
mek mümkün olmuyor. Fakat 
müracaat edenler bu mazereti 
kiili görmüyorlar. Paranın der
hal ödenme.inde ısrar ediyorlar. 
it' __ ,,.,f,., ... nt nrrvnr/n,.. b,.,,..rmr 
müı ü vaziyetten kurtarmak 
için çıkarıp iki lirayı veriyorlar. 
Kendilerine aidiyeti belli olmı. 
)'an bir makbuz veriyorlar. Eve 
dönünce vahayı öğreniyor ve ıo
TU.)'Orum: Asker analarına yar
clı{n namı altında bir vergi var 
mıdır? Varsa bunun tamüine 
böyle mi bafvurulur?,, 

Bu zatın adresi hlzdc mahfuzdur. 
Bu işte bir yanlışlık olduğunu zanne· 
diyoruz. 

Bir hayır müessesine yardım 
nanıı altında para toplamak için poli
sin işe karışacağını aklımız almıyor. 
lanc için vatandaşların bu şekilde ra· 
hatsız edilmelerini de doğru bulmu
Yoruz. 

Bu meselenin tahkikini ve hakika
tin meydana çıkarılmasını rica edi
l'oruz.. 

• 
Orta Avrupada 

Orta A vrupada heyecan var. 
Alınanyanm Avusturyayı avucu i

fine aldıktan sonra takip edeceği si
>'atet orta Avrupa devletlerini endi
leye düşürmüştür. 

Yugoslavya ses çıkarını or, hldi
lelerln seyrini takip ile iktifa ediyor. 
Alınan dostluğuna güvenen Polon

J'a telAş içinde, Almanya Dantzlg me 
leles· · •nı de halle kalkarsa Polonya 
ile Yapacak? 

küçük Antant sarsılmış bir vaıi-
J'ette. Al . . U rnanyanın Avusturyayı ıstı· 

sı karşısında sesini çıkaramıyor. 

1 Çekoslovakya heyecan içinde, Hit-
er Yarın kendisine de A vusturyaya 
)'aptığı teklifi tekrar ederse ne yapa· 
;:~? Avusturyamn istiklalini tekef
h eden devletler bu taahhilt1erlni 
eınt!n unutuverdiler Çekoslovak"-'&• 

)a k · ·' la arşı da daha enerjik dananacak-
rını kirn temin edebilir? 
•Hw asa Orta Avrupanın mukadde-

l'atı tehlı"kcd ·· .. li O 
h e gorun yor. nun ıçıo 

erke 
•. ınerakla Hitlerin bu akşam 
r. ed ğ' U ece ı nutku bekliyor. 
Jnı?;. nutuk ortalığı aydınlatacak 
ta b oksa Avrupa ufku üzerinde ka-

ed ulutların çoğalmasına mı yardım 
ecelt? 
l'irın· d" 
~ be 1 

• ort saat sonra bunu anla -
iki Dıilıp.kün olacaktır. 

TAn 5 

Bu sütunlarda bahk servetimiz hakkında "Bahkçı.. nın çoli vukuflu , yazllarını okumuştuli. 

imza sahibi, bazı unsurların bahk servetimizi nasıl imha ettiklerini anlatıyordu. Bugünkü ya· 

zİsında da "Bahkçı .. kendisine verilen bir cevabı karıllamaktadır. 

GONU~0 

İSLERi 
B a1ıkçılıkta av tarzımıza dair yazdığım 

son makaleye [x] cevap vermişler. 

[xx] Okudum. B~ ses doğrudan doğruya 
gırgırcılardan çıkmıt olsaydı hot görecek

tim. Fakat hitap "Balıkçılar Cemiyeti,, gibi 

meıul bir tetekkülden geliyor. Allah bilir 

çok hüzünlendim. 

haha hacet görmem ki, milli damga al

tında taazzuv eden cemiyetlerin faziletleri 

memleketin umumi menfaati namına göıte

rebilecekleri haasa&iyet ve nefislerinden ya

pabilecekleri feragatle ölçülür. Terazinin 

ibresi hwuıi müdahale!er veya lefviklerle 

oynar veya oyna.blabilinirae o tefekkülün 

ciddiyetinden ve faziletinin asaletinden fÜp

helenmekte pek haksız olmayız! 

Balıkçılar cemiyetinin tesisindeıı 

maksat, zannederim, balıklarımı

zın kıymetlerini ve ~alıkçılanmı

zın menfaatlerini korumak gaye

sine matuftu. Bu duruma göre, ce

miyetten şöyle bir cevap bekler • 
dirn: 

"MaJCale dikkatimizi celbetti. 
Bindikleri Dalı 

EVLiLiKTE 
MESUT 
OLMAK iÇiN 

[Ya.zan: Gönül Doktoru] 
Hepimiz evlenirken mesut olmak 

ümit ve hayaliyle evleniriz. Fakat 
çok ge~mez bu hayal hakikatle çar
pışır. Ve saadet rüyalarımız birer bi
rer, sönlip gider, evlilikte saadete e
renler nadir bahtiyarlardır. 

Amerikada birkaç üni\'ersitc pro
fesörü evlilik hayatları yedi seneyi 
doldurmayan bin kadar aile arasında 
uzun bir tetkik yapmışlar. Vardıkta

n neticeleri tcsbit etmişler: Diyorlar 
ki: 

1 - Koca karısını ne kadnr çok se
verse aile o kadar mesut olur. 

2 - Aile dostlan ve akrabalar ara
sında fikir mutabakati ailede saadet 
temin eder. 

3 - Aileleri mesut gençlerin me
sut bir aile kurmaları ihtimali daha 
çoktur. 

4 - Kan ve koca aflelerine ne ka
dar bağlı olurlarsa, biribirlerine o de
rece kuvvetle bağlanırlar. 

Tetkikata giriştik. İddia edilen za
rarlar tahakkuk ederse lazım ge

len tedbirlerin alınacağından şüp-

he edilmemelidir. Alakadarların 

neticeye intizar etmelerini ve mful. 

terih olınalannı tavsiye ederiz." 

Nasıl Kesiyorlar? 
5 - Aile seviyeleri müsavi insan

ların biribirleril le evlenmeleri saa
det temin edebilir. 

6 - Paranın sarfı üzerinde kan 
koca arasında mutabakat olması saa
dete yardım eder. 

Böyle bir mukabele beni cid-
den sevindirecek, cemiyet 

hakkındaki hürmet ve itimadımı 

da bir kat daha artıracaktı. Ne ya

zık ki, initzanm hayal bozgununa 

uğradı. Verilen cevapta munhası

ran, o da pek falso bir mantıkla 

gırgırcılık müdafaa ediliyor; ayan 

beyan da görünüyor ki, cevabı iın

zalıyan heyeti idare azalan, ya ma
kaleyi okumamışlar, telkine kapıl

mışlardır; yahut munhasıran gır
gırcıaırıar; çunKu, mevzua taban 
tabana zıt bir anlayışla beni "gır

gırcıhğın ilgasını istihdaf,, ile it

tiham ediyorlar. Halbuki, ben böy 

le bir arzu izhar etmedim. Boğaz 

ağzında, yani methalde yapılan av

cılığın fen kadar mantığa da uy

gunsuzluğunu; elektrik lambala

rile balık avlanmasından tevellüt 

edecek meşum neticeleri izah et

mekle beraber, volicilerin, dalyan

cılann, voltacıların haklarına ya

pılan tecavüzü anlattı111. Aksini id

dia eden varsa hudrl meydan! 

Balıkçılarımızda daha fazla re

fah iddiası da maalesef hiç doğru 

değildir. İhtimal beş on gırgırcı

vaziyettcn mütena'imdirler. İhti
mal ki, bunlar da mektuba imza 

koyan zntlerdir. Fakat hakikat şu

dur ki, Boğaziçi ve Marmarada ba 

lıkçılık öldürülmüştür. Bütün ba

lıkçılar perişan bir halde bulunu

yorlar. Bir anket yapılsın, hakikat 

meydana çıkar 

Devlete fazla rüsum kazan -
dırmak bahsine gelince: Bu 

iddia da çok yanlıştır. Eski kayıt

lara bakılsın, iş kendini gösterir. 

Evvelce taze ve .alamura 
balık ihracatımızdan başka 

milyonlarca çiroz •atardık. 

Altın para ile alınmıf rüsum 
bir iki aenedir ziyankar/ık

la utulan torik ve palamut 
•atıfınclan hasıl olan resim ile 

kıytu edilirse dolu ohluğu id· 
dia olunan terazi kelui ha

vada •allanır! Unutmıyalım 

ki, bn memleketin balığı sa

de palamut değildir. Ondan 
kıymetli marya, uıkumru, te
kir, 8ardalya hasılı birçok 
balıklanmı.z var. O balıklar 

nerededir? Senelerdenberi 
ı>olüer. aicılar. voltacılar ~ 

çin balık tutamıyorlar? Ba
lıklarımızın her •ene biraz 
daha (Nuh) un çorbasından 
beter halde bulunu,larına se

bep nedir? Akın intizamı ne
den bozulmuştur? 

"Modern gırgırcılık,, tabirine de 

doğrusu çok güldüm. İnsanlar için 

modern, yani daha sıhhi, daha fen

ni apartman yapılabilir amma ba

lıklara modem katliam yapıla -

maz. Hele böyle; tut, öcnize at. 

Elektrik yak, hayvanı kırgına ver! 
Tarzında modern avcılığa dünya -
nın hiçbir köşesinde tesadüf ede
meyiz. Bu işin modern ciheti an-
"'"",_ ıı..ı__ _ -rL--:.-.J-..ı:... o ... _ ... ..ı\4 

düsturu şudur: Canlısını koruyup 
çoğaltmak, tutulanı kılçığına ka
dar paraya çevirmek. 

Balıkçılar cemiyeti heyeti i
dare azası gibi hürmetli ve 

hürmeti cazip bir unvanla imza-

lanarak gönderilmiş mektupta en 

ziyade gücüme giden ve hüznüme 

dokunan cihet istinat edilen man

tığın munhasıran "rüsum,, zihni

yetine müstenit bulunması oldu. 
Vesile düşmüşken sayın azalara 

~~~ 
L~!~~-J 
şunu .<la anlatayım ki: Devletin 

gözettiği ve gözeteceği rüsum de

ğildir. Rüsumu temin eden mem

badır. Devlet , membaın tahrip e

dilmemesini ve mahsulün fenni te

kamül kaidelerini takip ederek

ten daima artmasını ve ilelebet 

mütczayiden devam etmesini dü
şünür ve temine çalışır. Bu gaye 
icin yalnız alacağı resmi feda de
ğil, onun birkaç yüz, hatta birkaç 

yüz bin mislini sarfctmekten çe

kinmez. Esası yıkan resme göz di
kecek devlete "hükumet,, değil, 

"çapulcu,, derler. Tanrı, Cümhu ... 

riyeti bu kara bahttan ve kara le
keden saklasın. 

Bir daha tekrar ediyorum: 
Boğaz ağzında, yani balık 

methalinde gırgır avcılığı coğra-

fi vaziyet itibarile :fenne aykın -
dır. Bu mevsimde balıklan elek-

l.f.MUVA F 
-~OLMA.NI ~· SIRR_~ 

Dünyada En Çok Saldan Kitap 
D ünyada en çok satılan kitap 

derler ki İncildir. Şimdiye 
kadar on beş milyon nüsha satılmış 
tır. Fakat bu satış zoraki satıştır. 

Papas ve misyoner gayretinin mah· • 
suliidür. 

Bir de sırf halkın bir ihtiyacına 
cevap verdiği için çok satılan ki· 
taplar vardır. }fer sene bunlardan 

]tiri moda olur, bütün dünya dille

rine çevrilir ve milyonlarca nüsha 
satılır. 

Bu yıl en çok satılan kitap Ame
rikada Dale Karnegie isminde biri 
tarafından neşredilen "Dost nasıl 

kazanılır?,,, kitabıdır. Altı ayda 

yalnız Amerikada 500 bin nüsha 

satılmıştır. Şimdi İngilterede ayni 

büyük rağbeti görmektedir. 

Bu kitabın bu kadar satılmasına 

sebep nedir? 

Bu kitap Amerika liniversiteler:i
nin halk terbiyeai için 40 bin lira 
sarfcderck iki sene yaptırdığı tet
kikat üzerine yazılmıştır. Bu tetki
kat şu neticeyi vermiştir ki, her 
normal insan şunlan ister: 

1 - Sıhhat ve hayatuı muhafa
zası, 

Z - Gıda, 

3-Uyku, 
4 - }>ara ve paranın getirdiği 

şeyler, 

5 - Ahrette huzur, 
6 - Cinst ihtiyacının tatmini, 

'1 --: Çocuklarının refahı, 

8 - Mühim görünmek arzu ve 
ıhtiyacı. 

Bütün bu arzular şu veya bn şe
kilde tatmin edilir. Yalnız sonun
cu ihtiyaç ihmal edilir. İşte bu ki
tap insanın mfihim görünmek arzu 
ve ihtiyacı üzerine kurulmuş bir e
serdir. Bu esasa dayanarak dost ka 
zanrnanın yolunu göstermektedir. 

Müellif dost kazanmanın ve baş
kalan üzerinde müessir olmanın 
sırlarını arayıp bulmuş, bunlan 
kaide haline koyarak tespit etmiş
tir. Bu eseri oku ·an yüz binlerce 

insan hayatlarında büyük değişik
likler vuku bulduğunu görmlişler
dir. Bugün Amet'ikada, Dale Karne
gie'nin açtığı derslere devam eden
lerin miktan birkaç bini buhnak
tadır. 

Bu kaideler nelerdir? Çok mu 
merak ettiniz. Yarından itibaren 
size bunları bu sütunlarda nakle 
talışacağını. 

PSiKOLOG 

trik gibi muzır vasıtalarla ihtiyar

lan hilafına so~ tabakalara ha

valandırmak çok muzırdır. Milli 

servete hıyanettir. Bilhassa bu -

nun derhal menedilmesi iktıza e
der. 

Sayın gırgırcılar; sözüme inan

nınız; avcılığınızın bugünkü şekli 

sizin de aleyhinizedir. Esbabını an

lamak isterseniz yazacağım diğer 

m akaleyf bekleyiniz. Vazıhan is

pat edeceğim ki, oturduğunuz dalı 
kesmcktesiniz! 

(x) Tnn: 7 - 2. Balık servetimiz nasıl 
imha ediliyor? 

{xx) Tan: 10 - 2. Okuyucu mektuplan. 

7 - Ailenin saadetinde paranın 

çokluğundan ziyade varidatın mun
tazam oluşu rol oynar. 

8 - Hayatta çalışan kızlAr daha 
mesut yuva kurarlar. 

9 - Öi,'l'etmcnler ve zabitler iyi 
kocadırlar. 

10 - Mütemadiyen iş ve meslek 
değiştiren erkekler iyi koca olamaz
lar. 

11 - Kan koca, evlennieden evvel 
biribirlerini ne kadar fazla ve iyi ta
nırlarsa evlilikte de o derece iyi ge
çinebilirlcr. 

12 - Arkadaşlık ve sempati üze
rine yapılan izdivaçlar, a k Uzeririe 
vuku bulan evlenmelerden daha iy.i 
netice verir. 

13 - Çocuk ailede saadet temin e
der. Fakat çocuk doğduktan soanı 
karı koca arasındaki sevgi azalır. 

• 

T rakyada Arıcılık 
Kongresi Dağıldı 
,,,~ 

.,. 

Trakya Umumi Mülettifi Kô.zım Dirik, ancılık 
mütehcusıslan ile berabeı 

Tekirdağında toplanan Trakya ,_ 
ncılık kongresi çahşmalannı bitire
rek dağılmıştır. Kongreye Trakya u
mumi müfettişliği ekonomi ve ziraat 
müşavirleri, Tekirdağ va lisi, Trak
ya vilayetleri ziraat müdür ve mu
avinleri ile 45 arıcı murahhas iştirak 
etmiştir. Kongreôe Trakya umumi 
müfettişi Kazım Dirilt te bulunmuş
tur. 

Kongrede alınan birçok m üh im ka 
rralnr arasında şunlar da vardır: Fen 
ni arıcılığın gelişmesi ve yayılması, 
tcsbit edilen ancılık bölgelerinde an
cılık nebatlarının ekilip çoğaltılma
sı, ancılar birliğinin kurulması, an 
hastalıktan ile ve anlar a zarar v e
ren h ayvanlarla •.J ucadele ed ilm esi 
kovanlann asrileştirilmesi, köylüy~ 
mahsus arıcılığa ait neşriyat yapıl
ması, t emiz bal a lanlnnn d evlt>t m er
kezinden teşvik görmeleri, k endile
rine prim verilmesi, kurak m evsim
lerde arıcılara şeker tevzii, ancılann 
kredi kooperatiflerine yazdınlması, 
ballann d.ıs Divasalarda kıvmetlen-

mesi için Türkofis kurumunun na
zım olması, arıcılık birliğinden satış 
kooperatifleri teşkiline doğru gidil
mesi, Trakyada bir Beyarı istasyonu 
kurulması, her vilayette bir arıcılık 
müzesi t esisi, İtalyan arılarının Trak
yada tecrübe edilmesi, ikinci kongre 
nin ağustosta Edırnede toplanması. 

İlk defa toplnnnn bu kongre Trak 
ya arıcıları üzerinde çok iyi bir tesir 
uyandırmıstır. Kongrede alınan ka
rarların derhal tntbiltine geçilecek
tir. 

NAZİLLİDE: 

Yeni Köy • 
~e erı 

N azilli, (TAN) - Koy meclisleııi
nin son yılı olan 938 senesi çoktan 
başladı[,rı halde Nnzilli mınt kasında 
hfılfı köy bütçelcrile meşgul olunma
ya başlanmamıştır. İlkokul kitapları 
gibi köy bütçeleri işi de her sene.> ge
cikmektedir. Alakadarların bu işleri 
düzeltmesi IAzınıdır. 
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rsr ANBULUN . iÇiNDEN: 

25 Kuruşa Bir Kilo Börek 
20 Kuruşa Lokma 
40 Kuruşa Revani 

- Eh .. O da yiyen adamın mi
desine göre .. İşin bu ciheti bittabi 
doktorlara ait ... 

- Peki amma.. Buna belediye 
bakmaz mı? •• 

- Ne bileyim! .. Ben böyle şey
ler yapmadığım için tesadüf etme
d1m .. Herhalde bakması icap eder. 
Belki de görmemişlerdir ... 

Bir arkadaşım bana; Çarşıka-
pısında eski makasçılar so

kağında sabah ve akşamları kuru
lan pazarın ucuzluğundan mem
nuniyetle bahsetmişti. Düşüne dü
şüne oraya gidiyordum. Tramvay 
yolundan Çarşıkapısına sapan so
kağa girerken; gözüme ilişiveren 

bir manzara beni yolumdan ala
koymuş, mücessem bir hayret hey 
keli gibi olduğum yerde dondur
muştu ..•. İhtiyarsız bir hareketle 
dudaklarımı ısırdım: 

- Acayip!.. Dedim, bu ne ucuz
luk böyle! Ve tereddütle biraz da
ha sokuldum, daha dikkatle bak
tım. Hayır!. Hiç te yanlış değildL 
İşte üstünde kocaman bir "35,, ya
zılı beyaz ve büyük bir karton lav 
ha! ... Pul müfettişlerinin kula.kla
n çınlasın! .. Hem de pulsuz .. Hay
retten birdenbire gerilen asabım; 
gördüğüm bu ucuzluk karşısında 

gevşeyıvermişti. Kendi kendime: 
- Aferin şu börekçilere!.. de

dim. Bak ucuzluk rekorunu ne gü
zel de kırmışlar!.. Kazandıklan 

mukiıfatlan da işte karşılarında!. 

Allah nazardan saklasın .. Dükkan 
!arının öniınde bekleşen, karınca 

gibi lişiışüp kıvıldaşan bir müşte
ri bolluğu!.. 

Kar gibi bembeyaz baş1ıklan; 
tıraştan parlıyan yüzleri; 

uzun ve ~ertemiz gömlekleri ile; 
nıuteharrik, temiz birer manke
ni andıran börekçiler; dirsekleri
ne kadar sıvalı kollarını birer ma
kine pistonu süratile işletiyor, mü 
temadiyen tartıyor ve kesiyorlar
dı.. Bekliyen müşterilerine tatlı 

tatlı diller döküyor; arasıra şen 

nfırı\~rln etraflarma neşe saçıyor
lardı ... 

- Biraz çabuk ol beyahu! .. Çar
§1 kapıları açıldı ... 

- (Kırt, kırt, kırt) şimdi bayım! 

B eyazıtta, Makasçılarla tram-
vay caddesini birleştiren so 

kağın içinde; biri oldukça geniş, 
yi.ıksek ve müteaddit masalı, diğe
ri inadına dar, adeta büyükçe bir 
Yemek dolabı kadar karşılıklı iki 
dükkanın; birer arı kovanını an
dıran telaşlı faaliyetlerine, sürüm 
lü alışverişlerine sabahlan saat 
sekiz ile on arasında siz de şahit o
labilirsiniz.. Böreğin altmış ile 
l'ilz kuruş gibi nisbet kabul etmi
Yecek derecede biribirlerinden 
farklı fiyatlarla satıldığına gerçi 
her zaman, her yerde tesadüf edi
Yor; bu farklan ziynet, şöhret, bi
raz da sanatta meharet karşılığı o
larak hnklı buluyor ve hoş görü
Yorduk. 

Fakat bu öyle mi ya?! .. İşte ki
losu otuz beş kuruşa!.. Diğer bö

tekçilerdeki en ucuz fiyatın he

inen hemen yansı. Bu börekçiler 
kullandıklan unu, yağı, yumurta

Yı sokaktan toplamadılar, börek
lerini güneşin harareti ile pişir
tnediler ya?!_ 

B en bu merak ile Şehzadeba
d"· şında temiz ve orta halli bir 

1~kkanda, pastacılık ve börekçi
t Yapan samimi bir dostuma koş 
~rn. Börek hikayesini biraz da lA-

e karıştırarak anJattur 
Güldü ve: 

d ; Otuz beş kuruşluk börek! .• 
"e ı. Demek sende büyük hayret 
he merak uyandırdı öyle mi?. Da
k 8

1 
ucuza bile satanlar var. Tahta-

n ede kilosu yirmi kuruşa!.. 

ı - Bu börekleri bildiğimiz un
ardan 

mı yapıyorlar?. 

"'ıl- Tabii! .. Kilden. kumdan ya-
,., rnaz ya? y··k k . . b · · u se kalıtelı acı ve 

ozUk unlarla en adi kalitenin ka
ı-ıştırıiın 
haı· asından hasıl olmuş bir un 

ıtası!.. 

§a; ~ .. Yumurta? •. Bunun da a
cınsi Yok ya? N ... 

y ; e için olmasın!. Kınk ve ba 
...,1-1 Yurnurta toplarlar. Bittabi kı-
4 4ll. ar tem. 
cuZd ız olınadı~ için çok u-

ur. 

- Ya! .. Pl!kala.. Kullandıkları 
yağ? .. 

yağ hakkındaki sualim muha 
tabımı derin derin düşun

dürmüştü .. Birkaç saniye geçtik
ten sonra gülerek yüzüme baktı: 

- Tuhaf bir hikaye! .. Dedi. Ak
lıma geldi. Bilmem bilir misin?. 
Eski zamanda, herşeylerin çok u
cuz satıldığı bir vakitte fakir biri
nin canı ~mba çorbası .cckmiş .. 

Kalkmış bir çorbacıya gitmiş .. 
Çekmecenin üstüne iki kara onluk 
fırlatmış.. On paralık ekmek, on 
paralık ta çorba!.. Demiş ve masa
lardan birine geçmiş.. Getirilen 
çorbayı kaşıklarken bir aralık ka
senin içinde kaşığa birşey tnkıl

mış .. Fakir ne çıkacağım ne bıl
sin? .. Kaldırınca kaşığa takılı pis, 
simsiyah bir pacarva parçası gör
müş ve çorbacıya u~atarak: 
"- Baksana hemşeri .demiş! .. 

Çorbanın içinden kapkara bir pa
çavra çıktı .. Nedir bu?.,, 

Çorbacı koşa koşa gelmiş, gözlü-
ğünü takmış, çıkan şeyi gordüktcn 
sonra ne cevap vermiş: 

"Evet. paçavra. fakat on paralık 
çorbadan da bembeyaz ipekli canfes 

çıkacak de~il ya?! .. 
Hikaye bu kadar. 
Çorbacının dediği gibi, yirmi 

kuruşluk böreğe de halis Urfa ve
ya Trabzon yağı kullanılacak de
ğila .. işte hamuru fırının sıcağında 
kurutmadan kızartacak yağlıca bir 

şey!.. "" 

M 
lattı: 

uhatabım bu esrarengız yağ
ların mahiyetini şöyle an-

- işkembe ve paça kazıntıları, 
barsak. manca. ci~er ve iç yaglan 
ile bazı ucuz nebati yağların bir ara 
da kaynatılması suretiyle elde e
dilen bir nevi yağlı madde! .. 

- Tuh .. Allah müstahaklarını 
versin!. Bu yağları börekçiler ken 
dileri mi yaparlar. 

- Kendileri yapmasalar bile, 
yapılmış alır ve kullanırlar .. 

- Kimler yaparlar bu yağlan? .. 
- Yeni türeyen seyyar mahlut-

çular! .. 
- Herhalde bu yağlarda fena 

bir koku vardır değil mi?. Böreği 
fena fena kokutmaz mı bu? .. 

- Sıcak sıcak yenilirken pek 
koku hissedilmez Hissedilse de 
pek az .. Yani her burun almaz bu 
kokuyu!. Fakat börek soğuyunca 

işin renvi de~isir.. Cok fena ko
kar .. Hele tekrar ısıtmıya kalkışı-

lırsa!.. 

- Bu yağlarla pişirilen börek
lerin mideyi bozmak. barsaklan 
tahrip etmek gibi fena tesirleri 
yok mu acaba?!. 

Kıyma ve peynirlere gelince; 
muhatabım izahatına şöyle 

devam etti: 
- Pazarlarda, ucuz ve yağsız 

peynirler satarlar. Bu peynirler 
çok yumuşak olduklan için çabuk 
kınhr ve ufalanırlar.. Peynirciler 
bu kırıntıları biriktirir ve börek
çilere satarlar.. Kıymaya gelince: 
Bunlar katiyen sığır veya koyun 
kıyması değildir .. 

Bu sözler karşısında, gizli gizli 
kesilip te dana eti diye satılan e
şek etlerini hatırladım. O, devam 
etti: 

- Bu kıymalar manda ve sığır 
yüreklerinden çıkarılır. Bunun u
cuzluğundan başka bir kusur ve 
zaran yoktur. Yalnız et kıymasın
daki lezzet yoktur bunda. Kınk 
peynirleri bol koysalar .. Yufkala
rın arasına şöyle serpiştiriverir
ler._ 

M uhatab1m en son olarak şun
ları ilave etti: 

- Bunlar birşey değil.. Kilosu 
otuz dört kuruşa tulumba tatlısı!.. 
Kırk kuruşa revani!.. Kırk kuruşa 
baklava! .. Yirmi beş kuruşa saray 
lokması! .. Senin gördüğün börek
ler bunların yanında solda sıfır 

kalır .. Mesela bak lokmayı ele ala
lım .. Bunu satan tatlıcıların ekse
risi kendi dökemez.. Dökücüsün
den alır .. Satan ile dökücüye bu
günkü ticaret ve geçim tarzına gö
"re kilo başında en az, beşer kuruş 
kar avmrsak ki bu muhakkak böy
lcdir!.Lokmaiın kilosu on beşe ge 
lir ... Ununa mı?.. Şekerine mi? .. 
Yağına mı? .. Ateşine mi? .. Var kı
yas et azizim! .. 

1 DEMİRYOLLARI~DA: 
Ba~kanlar Arasındaki 

Nakliyatta Kolayhk 
Balkan devletleri demiryollan kon 

feransı şehrimizde toplanmıştır. 

Konferansta memleketimizi devlet 
demiryollan farüe dairesi şefi Naki, 
hareket dairesi reisi Şefik, hasılat 
dairesi reisi Cemal temsil etmekte
dir. Yunanistandan Kalenepulos, Ro 
manyadan Vangilisten, Duma ve İz
venera, Yugoslavyadan da Miloviç ve 
Bradegor gelmişlerdir. 

Konferansın gayesi, 1924 te Bern
de aktedilen beyenlmilel demiryolla 
n mukavelesinin, başlıca hükümleri
ni değiştirerek Balkan devletleri a
rasındaki demiryolu nakliyatında bir 
beraberlik ve kolaylık temin etmek
tir. Bundan evvel Belgrat ve Atina
da yapılan toplantılarda hazırlanan 
mukavele projesi üzerinde tam an
laşmıya varılmıştır. Yolcu ve bagaj 
kısımlan tamamen tesbit edilmiştir. 
Bu mukavele tamamlandıktan sonra, 
ücretler üzerinde değişiklik yapıla
caktır. 

Konferans bir hafta daha sürecek
tir. Murahhaslar, hafta içinde An1ca
raya gideceklerdir. 

* Almanya, Çekoslovakya, Lehis
tan, Romanya, Avusturya, Macaris-

tan, Yugoslavya, Yunanistan, Bulga

ristan ve hükumetimizin de. iştiraki 

ile Peştede toplanmış olan demiryol

lan ve Tuna, Sava, Adiryatik denizi 

eşya nakliyatile alakalı müşterek ta

rifenin esaslan hakkındaki rapor dev 

l let demiryollan tarüe dairesi reisi 
Naki tarafından hazırlanmaktadır. 

Bittikten sonra Nafıa Vekaletine ve-~ 
rilecektir. 

--o.-

Nevyork Sergisinde Yunanistan 
1939 senesinde Nevyorkta açıla

cak olan beynelmilel büyük sergiye 

Yunan hükumeti de iştirake davet 

edilmiştir. Atinada Ekonomi Nezare
tinde sergiye iştirak için bir tetkik 
komisyonu kunılıriustur. 

Şu Garip Dünya: 

Sefil 
Kalan 

Milyoner 
Pariste birkaç sene evvel bir ter

zihane açan bir İngiliz terzisi, talil 
yardım ederek milyonlar kazanmış
tır. Onun müşterileri hep prensler, 
nazırlar, milyarderler ve mihraceler 
imiş. Bu sebeple senede 2 milyon 
franktan fazla kazanmıştır. Fakat 
çıkan buhran ona da dokunmuş niha· 
yet mağazasını kapamış ve Londraya 
dönerek orada da terziliğe başlamış, 
fakat işi bir türlü yürümemiştir. Ni
hayet burada da terzihanesini kapa
mıya mecbur kalarak yardım bekli
yen işsizler grupuna kaydolunmuş

tur. Fakat hükumet, bunu kanunsuz 
bir şekilde yardım kabul ediyor diye 
mahkemeye vermiş ve eski milyoner 
üç ay hapse mahkum olmuştur. 

* ~k saçlı Qşıklar 
Geçenlerde Londrada çok garip bir 

aşk hadisesi olmuştur. 73 yaşında Vil 
yam Li namınada bir ihtiyar adam, 
sinemada tesadüfen 72 yaşında Ma
dam Estela adında bir ihtiyar kadın
la tanışmıştır. O anda her iki ihtiyar 
biribirlerine yavaş yavaş ısınmışlar 

ve neticede sevişerek evlenmeyi ka
rarlaştırmışlardır. r-.nu müteakıp 

evlenme törenleri bütün kasaba hal
kının iştirakile Bebçayld kasabasın
yapılmıştır. 

İhtiyar aşık Vilyam Li gazete
cilere şunu söylemiştir: 
"- Hiç bir zaman ilk görüşte böy

le aşık olacağımı tahmin etmiyor
dum. Sinemada yerimde oturuyor
dum ve "şu bay ne kadar hoşuma gi
diyor.,, diyen müstakbel zevcemin 
sözünü işittim. Bunun üzerine ben 
de ona aşık oldum ve şimdi ikimiz de 
mesuduz.,, 

11-
Uçan çocuk 

Çek gazetelerinin yazdığına göre, 
Çekoslovakyada bir çocuğun başın -
dan garip bir hadise geçmiştir. Altı
şar yaşlarında iki çocuk bir şosede 
giderlerken biri. :;ınsı1.ın bir ku!: gibi 

havalanarak 25 metre yuk:;eklikte 
uçmuş ve bir kestane ağacının tepe
sinde dallara takılarak kalmıştır. 

Dallardan kurtnrıldıktan sonra ço -
cuk bir gözünün iizerinden yaralı ol
duğu için hastaneye kaldırılmıştır. 

Hadise şöyle olmuştur. Talimde 
bulunan tayyarelerden biri. her na
sılsa bir ipe takılmış 500 metre u
zun olan bu ipin bir ucu da uçarken 
bu çocuklardnn birinin bacaklarına 
dolanarak çocuğu havaya kaldırmış
tır. .. 

1,900,000 dinara satın 
alınan ağaç 

Yugoslavyada ['.jsnada, 17 metre 
mikabında ağa~ levazımı verecek bü. 
yük bir ağaç vardır. Bunun için bu 
ağacı, bir mtiteahhit 1,900,000 dina
ra satın almıştır. 

ilkbahar 1 çin 

Yeni Mcd.Jlar 

Paris terı:ilerinin önümfüdeki ilkba
har için biçtikleri şık \'e zarif 

elbiselerden biri 

7 

Sa!onda nöbet bekliyen hastalar 

Hastalarını 25 Kuruşa 
Muayene Eden Doktor 

Neler Anlatıyor? 
Kirpiklerinin Uzatılması İçin 

Gelen Bayan~ar da Var 
ı· ..................................... ·ı 
' Yazan: Reşat F egzi 
!. .. _ .................................... ". c errahpaşa hastanesi polikli-

nik kapılan nasıl kalaba
lıksa, doktor Hasan Ferit "'canse
verin muayenehanesi de öyle .. Bu 
kadar çok müşterisi olan bir dok
torun, evvela, kaç apartmanı ol
duğunu sormak hatıqnıza gelir. 
Ben de, ayni merakla, ayni suali 
sordum. Hamiyetli doktor: 

- Bir evim bile yok, dedi. 
Vakit öğle ... Çocuğunu elinden 

tutmuş genç anneler, ihtiyar ka -
dınlar öksürüklü ihtiyarlar cadde
ye ç:kan taş merdivenleri iniyor
lar. 

Hasan Ferit Canseverin çalış

ma odası tenhalaşmıştı. Doktor de
rin bir nefes aldı. 

- Yorgunsunuz Bay doktor, de
dim .. 

Gülerek cevap verdi 
- Kolay değil.. S bahtanberi 

20 hastaya baktım. Muayene et • 
mek. teşhis koymak, derdini din
lemek, hastanın merak ve endişe
sini giderecek cevaplar vermek .. 
Bunlar oyle üzücü şeylerdir ki .. 

Doktor Hasan Ferit Canseve-
rin muayenehanesinde ne

den bu kadar kalabalık olduğunu 
merak ediyorsunuz. Bu iyi kalpli 
vatandaş, hemcinslerine hizmet et
meyi bir insanlık ve meslek borcu 
biliyor. Onun içindir ki apartman 
kazanmıyor, fakat dua, kalp kaza~ 
nıyor. Bu zamanda da dua, kalp ka
zanmıya rağbet eden kaldı mı ya, 
demeyiniz .. Hasan Ferit Cansever, 
Bayazıttaki büyük muayenehane
sini, bir sebilullah açmış, sudan 
ucuz bir fiyatla hasta muayene e
diyor. Bir muayene: 25 kuruş .. Bü
tün civar halkı, fakir fıkara. Ba
yazıtta böyle iyi kalpli bir doktor 
olduğunu duymuş .. Biri komşusu
na, biri .yengesine, biri dayısına 
söylemiş.. Reklamsız, alayişsiz, 

Hasan Feridin muayenehanesi arı 
kovanı gibi işliyor. 

Dok tor Hasan Ferit Canseoer, 
m ikro•kop başında 

halini alıyor. Zannediyorum ki, be
nim tuttuğum yol en iyisidir. 

S ayın doktor, bunlan anla -
tırken, bizzat Hasan Ferit 

Cansevere kimin baktığını öğren
mek merakile hayretteyim. Öyle 
ya, nihayet doktorun da geçinmek, 
ailesine bakmak zaruretinde oldu
ğunu kabul etmek liı.zlm değil mi? 

Bu endişemi kendisine açtığım 
vakit: 

- Öğleden sonraki vaktimi. ho.
yatımı kazanmıya hasrederim. de
di.. Hiçbir yerde maaşla bir vazi
fem olmadığına göre, hayatı da 
serbest doktorlukla kazanmak mec 
buriyetindeyi.ın. 

Öğleden sonra gelen hastaları
mı 3 liraya kabul ve muayene edP
rim .. Bu şekilde gelen üç dört has
tam da kendi maişetimi temin e
derler. 

D oktor, büyük bir tevazula 
yaptığı işi küçülterek, ba- B ay Hasan Feridin evinin ö-

na şöyle anlatıyordu: nüne geldiğimiz vakit rast 
- Üç sene evvel böyle bir ka- geldiğimiz kalabalığı hatırlamış -

rar verdim. 25 kuruşa fakir hasta- tını. 
lan kabul edecek ve muavene ede- - 25 kuruşluk hastalanruzdan 
cektim. İşe başladım. Çok iyi ne- memnun musunuz, dedim. 
tice verdi. Şimdiye kadar bu şe- - Çok, dedi .. Ta çocukluğum 7 
kilde 11427 hasta muayene ve te- danberi idealim bu idi.. Fakirlere, 
davi ettim. muhtaçlara yardım etmek.. Sefa-

Sabahleyin saat 7,5 ile 8 arasın- let, ıstırap çeken insanları yıllar-
da muayenehanemin kapılarını a- ca çok yakından gördüm. Harbi 
çarım. Hastalar numara alırlar. Sa- umumt başında mektepten çıkar 
at tam 8,30 da muayeneye başla- çıkmaz, Süveyş Hilaliahmcr ye -
rım. Her hasta 25 kuruş ücret ve- dinci imdadı sıhhi heyetinde idim. 
rir. Öğle;in saat bire kadar bu şe- Üç buçuk sene çölde çalıştım. 45 
kilde 20 hastaya bakarım. 21 olsa bin hasta muayene ve tedavi et -
bakmam. Çünkü, vakit öğle olmuş tim. 
tur. ben de yorulmuşumdur. 25 ku Milli mücadelede Antalynda sıh· 
ruş ücret çok değildir. 20 hastayı biye müdürü idim. 
muayene için bazı zaruri masraf- • Doktor. insanlara yardım zihni-
lar, muayenehane masrafı ve sal- yetini şöyle bir felsefe ile izah e-
re olur. İşte bu ücret onun içindir. diyor: . 
Aklınıza gelebilir ki. niçin mecca- - Yardım, benim için zevktir. 
nen bakmıyorum. Bu noktayı dü- Nasıl olsa bir gün ölüp gidecegım. 
ştindüm. Fakat. biliyor musunuz Biz, doktorlar başka meslek sa • 
ki, meccani muayene, hem hasta bipleri gibi değiliz. Bakkal ölür _ 
üzerındcki itimadı sarsıyor, hem se, konserveleri, çuvallan kalır. 
de bence bir izzeti nefis meselesi [Devamı 8 incıdeJ 
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İ ngiliz-İtalgan Balkan Konseyi için •• Manisa Mebusu Sabri BAŞMAKALEDEN MABAAr Temelde 
Fırtma Asilerin Yeni Yakınlığı Toprak Öldü 

rlnlçekecekvetn::ı.,."':t. Romanya Hariciye Nazın Bugün Tohumlarının Bir" Taarruzu 
priu~gilz::~~ Belgrada Gidiyor, Dost Devlet Ricali <Bcııı 1 incide) 

:=::=::ı:::~':"-- Perşembeye Şehrimizde Olacaklar Mahsulleri -.::' ı!::. ~;-U:~ 
kendi Hariciye Nuan ft ltaıyanm Baıa.,, (Bap 1 incide) lerin elinde ancak ild mevzi kalmış-
Londra lefiri ile bir arada konUfllWI 19 (A.A.) - B. Tataıwcu, sinde Dahiliye Vekili ve Parti Genel doğru akmak istidadmı g&lteren Al- tır. Bunlar da Teııuelin şimaJindeld 
tur. Bütün bu konupnelınn neUcele )'lnD Beicrada banket eclecektir. Sekreteri Şükrü Kaya tarafından da nfan seline ka!'f1 bundan kuvvetli bir Barblra n Maaneto dallarıdır. Bu 
ri Pazartem gilnQ Aftın JCunarum. Nuır •J'Dl 24 Onde lstanbulda bulu- Anadolu klübünde bir öğle yemeği siper olamazdı. Franaa böyle bir lipe- mewileri müdafaa eden bQkUmet 
da Bqvekil tarafından lalı· edile • Dlcaktır. • verilecektir. ri körükörüne yıkmakta ilk rolü oy- kuvvetlerinin geri ile iltisakları ke-
cektlr. IC.omq, cmıwarfaa toploınacalı Ayni pazar akşamı Yunan, Yugos narken, büyük Avusturya düf(inceG- silmiftir. Bu mevzilerin de anbean 

GörilnOte g~re, Avusturya hldl9e- Blılkan antantı komeyi önümüzde- lav ve Romanya sefirleri tarafından ni ruhlannda yaptan Avusturya va- düpneai bekleniyor ve bu mevZilerle 
leri dolayısile İtalya İngiltere ile u- ki cumartesi günü Ankarada toplana müştereken Ankara palasta misafir- tanperverlerl Viyanada bağırıyorlar- birlikte Teruel de düıecektir. 
1aşmak fırsatını kaçırmak istemiye- caktır. Konseye iştirak etmek üzere ler 19refine bir suvare tertip edilecek dı: "Çok zaman geçmeden hatanızı Frankocular bu barkette dehfetll 
cektir. Yunan Başvekili B. Metaksas, Yugo1 tir. Misafirler ayın yirmi sekizine ka anhyacaksınız ve Awsturya fmpara- levazım kullanmıflar ve bütün topçu 

Nitekim Grandi - Eden ve Cham- lav Bqvekili B. Stoyadinoviç ve Ro- dar Ankarada kalacaklardır. torluğunun mezarı önünde acı gözya- ve hava kuvvetlerinden istifade et-
berlain görüşmeleri pek samimi ol _ manya H~ctye Na~~ B. Tatarescu, 28 tubat pazartesi akşamı, Anka- şı dökecek.liniz.,, miflerdir. 
muştur. Ancak, ttaıyaıı sefirinin A- ayın 24 unde şehrimıze gelecekler- radan İstanbula hareket edilecektir. Garp demokrutlert hatalannı çok-
vusturya • Almanya anlaşmam hak dir. Misafirler, ayni gün akfam ÜZ& Dost devlet adamlan, Cümhurlyet tan anladılar. Fakat Avusturyanın di;:?=~d: ~A~~ilsle = 
kında İtalyanın noktainazannı sara ri hususi trenle Ankaraya hareket• hükumetinin misafiri olarak 1stan - yılulmuında en büyQk rolü oynıyan malt tehlikesine maruz kalan Elman-
haten söylememesi Chamberlainin et decekler ve ayın 25 inde Ankarada bulda arzu ettikleri kadar kalacaklar Çekler n Macarlar da he?f81• ral- .. ls 

1---'-1--~-- dır dün d"-''_. _ ___,_., sur vapuru hldisesi, dort isi pan-
rafındaki nazırlar üzerinde iyi bir t. Ou.ı;~ ~~- • • men yanın en '""u.• ve v--&llUl milil 
Bir yapmamıştll'. Jrfisafırlerlmizl Ankara :istasyonun Eko i K -.: ıo-'-tut idartt mekanizmalarında biri olan yol harp ge e birkaç hükUnıet tay 

Görü,Wen b-' elel da Başvekil Celal Bayar, Hariciye nam ona.,,.. r-- Avusturya lmparatorlutunu fU veya yaresi arasında vukua gelen muha-
upaıca ma er V kili' T vfik R:'.+" Ar .... -.1.ya Balkan Antantı Ekonomi ko-·--1 bu _ ... ilde .. __ ~- 1 .__ rebe esnasında yapılan bir endaht 

Londra 19 (A.A) -Guetel dün e e ...,.w ası .-...9 w - ·---3 • ,__ uwvam ••~emen-n _, Yanhflılı neticeainde husule gelmif-
Lo drada' B Ch · be 

1 
. ~· .eaktır. İatikbal meruiminden aonra, de önümüzdeki nisan ayında İstan- B. Sabri T Opralr di varhklan namına alır bir hata ol- tir. 

Gr n ndi · da ~U: tw en v~ misafirler Ankara palua inecekler- bulda toplanacaktır. Konsey ile all- Manisa Mebusu Sabri Toprak dün dulunu farketmlflerdir ve littikçe 
ııa:ebetl:r::eselesint k~tl b'y-:ı:: dlr. kah veklletler hazırlıklara baflamıt- akfUD saat 19 30 da vefat etmiştir. fazla bir derecede edeceklerd1r. Tayyareler tarafından atılan bom 

te d ğru .... "'~-ıı.. lan !.n_ Şerefierine Hariciye Vekili tara - !ardır. Geçen defa Belgratta toplanan Sabri Toprak bundan birkaç ..nn · balardan ild tanesi .de P'ransız harp 
me o go~uı~~ o av• ""9" •• e f dan . •. ak H . i k- k d k bul 1 Balk • 6'" A gemlstnin yanına düewı(l.+ür ler, ayni zamanda Avusturya hidise ın aynı gun §8DU anc ye Of omey e o o~ an an- evvel bir kalp krizi geçirmi§ ve iki rtık hatadan d6nebllmek im- 'll"" y• • 

leri ile de alakadar bulunmaktadır- Jdlnde bir aJqam yemeği ve ıuvaı'e tantı memleketleri turist an1qma - gün evvel de Alman hastanesine ya- klnı blmamıftır, Sös nöbeti _ 
lar'. Umumi k t b h·dise1 - verilecektir. sına ait kararlar ve hazırlanan pro- tınlmı§tı. Bütün tedavi ve ihtimama yeniden hldtaelere aeçmiftlr. Alman H )ke • • 
rü~elerin :ırı:' ~ ~· ~ Bqvekilimiz Celil Bayar, tarafın- jeler, bu sefer lstanbulda toplanacak rağmen dün akşam yine şiddetli bir ya, Aw.turya bl•tnl artık dahil- a VJDJD 
b~ ~ ~ dan ertesi gün Ankara Palasta bir olan konsey tarafından tetkik edile- kriz n~icesinde gözlerini hayata den fetbetmlt la)"llabtlir. Hltı., iş K l 8 
bir eberiyeti, Bqvek61et clatr.lnde öğle yemeli verilecek ve tubatm 27 cek ve bir neticeye ballanacaktır. yummuştur. Sabri Toprağın cenazesi bapna ,.ım.tnin yıldönOmilnde 16y U1U UŞ ayamJ 
ki göıiipnelerin nveıa, Dd mmıle. yann saat 11 de Sıraservilerdeki Al- lelMll beklenen nutku bUC(lne bı- (Bap ı tncide) 

ket aruındald mUllllkta bulunan me Bu·· tu·· n Go·· zler Alman . man hastanesinden kaldınlacaktır. rakmıftır. Yıldönilmü ile bugün ara- Ankara halkevlnde bütün Türkiye 
selelere, yani Habefl8tan, ~ • Kederli ailesine taziyetlerimizi bil- sında da nutkun mukaddime imim- halkevlerinin faaliyettni gösterir bir 

Y~ fark itlerine ve ondan IODl'a ç •ıd• dirlrlz. ~~-:::ın:lil:~!'9i: sergi açılacaktır. Bu sergide, halkev 
da~ derecede Avuaturya......,. yaya evn ı obn HWer lerinin çalışmalannı canlandıran re-
lesine temas eyledlllnl ~. Hastalarını 25 ~;::a aımı.: orduyu bn- simler, grafikler. kitaplar, broşürrer 

Timee diyor ki: (B 1 ~-....ı~-ı . ka dedi ,__ • teşhir edilecektir Bu serginin açılı-
Romanın .. üWllerln __. AAWI Cif' •TICIUC kabul edilmıyece~ Y yor~. K M Bunun neticesi olarak, dOnya, da- ·. • . " . .. 

. gon e-• -w-ume tülü or Vazi eti i"" örmek isti Yan resmi Correapondance politik lllUŞa Uayene · · §Uldan aonra, tarihı pıyes T.ımür" sı haklmıdaki İngiliz pllmna mo.he 1' · y 3 • ~ yen- ha ilk hamlede baskın §eklinde bir temsil edilecektir. Geçen bir ı için 
reti keyfiyetinin umiyet1e 1ncUtz ler AVUlturyuıın istikbalde Alman- et diplomatik gazetesi, İtalyanın çok Ed D k hareket bekliyordu. Avusturyanın . yı 
İtalyan görilflneİ=i pek slyade k ya lehinde yeni imtiyazlarda bulun- dürüst hattı hareketini methü sana en o tor mukavemetsizliği, İtalya tarafından de, halkevlrinin muhtelfı çalıŞIQ& 
la laftıra ağı o- mıyacapm söylüyorlar. Bedbinler ~ ile kaydettikten sonra diyor ki: yardımsız bırakılmuı İngilte 11 kollan memlekete çok faydalı olmUf 
ltyl b~ .. n;.. çoı~-~ ~!.__~ se, bilikis Avusturyanın istiklili için "Herhangi bir vesile ile Alman (Bqı 1 

ncide] Franaanm İtalyasız ~rekete geçmre e: tur. Geçen sene halkevleri üyesinin 
a yan U3 ..a e ç...-....: ~ .u&& • ill · üzerind" • ilik ıes· edil Bizim sermayemiz kafamızın "'in- 90 bin' · t' Halk miştir. Dün B. Grandi t--m- teklif- glriftiği mücadelenin aona ermekten m eti . e vas ıs e- ..., imkAnını örememeal bakımından sayısı ı geçmış ~· evıne 

lerln ...+ı-.-ıZ- uzak olduju kanaatindedirler. bileceği iddia olunan nmanlar kati- de olduğu için, sermayemiz de be- · f'li t .. g 1.. k lmamı D. • .._ muhtelif vesilelerle gelıp konferam, 
e cevap ....... ._...,..... i..+ir raber ölür, mMer. ı ecavuze uzum a ftıı'. __,.... temsil film k "tal _.._ 

Fakat öğleden sonraki Bu hususta bir kanaat izhar ~ yen geçm Y" .,, •- hca lstihkAmlar kendi kendine dü . ' ' onser, spor mu ea ..... 

da 
,___ a6rtlfme ~ bilmek için HitUuin Rayiştajda ya- B. Hitlerin beklenen naılm . ş- bı Amillerle faydalanan yurttaflann 

nasın , .... tHU'yol mwılelmf O. m- Bu 25 kuruşluk muayeneler milftür. Yeni hareketler olmazM A- bir 1 · · d ki 6 ... n .. 
giliz İtalvan m"-._-~1_. 1_. nn söyliyeceği nutkunu ve Şuşnilin Times sazetesi de bunları kayde- ' ·-·_. --'--- mil üf" 1 geçen Y1 ıçm e sayw ~OD • " ~--- .,., ..,. ı· . beki o kadar çok revaç bulmUf v ..... uryanın, llM:AIMJu yon n ua u dan fazladır 
n birer mesele o'--'- daM1 •-'--• Diyet mec ısındeki beyanatını e- diyor: 1rı ~''- zamanlar, doktorun evinde b' Alın l ind eri i .. u-..__ . ~- ·~ ~· u- · · · 'dd' ed nl d "U umt k t B Hitl~ ..., DA ır anyanın ç e Y P aawuv- ---o---uıuu..ı,,.~c n ........... ....,..._,,....,..r-..._nm ı mı ı ıa e er e m anaa , . C"nu yana . 

cüz olınBak ~yıi1etileele;:-A.-. biki sahasında Almanyanın Av;t: rit Cansever: sanın en büyük korkulu rüyası da °lJ Kayakçı Kayıp 
-r ... ır u .rn..n-... ~e ..... ....._a Berlin wa:zetelerine g6re - Geçen •elerde, dedi .. Saba- fiil halini 1mı gibidir .. ~. · ·-·..,.... :-·-J yaya dini sahada bazı fedakarlıklar- sen a 1 · 
meseleleri, ikinci derecede hır rol oy Avusturya - Almanya anlaşmasın d b 

1 
• bild' ği k-ı- hın saat beşinde gelip kapıyı ça- "Harp ederim ha!,, tehdidinde bu- Prag, 19 (Radyo) - Çekoslovakya a u unacagıru ırece mer c1o&&& 

namıştır: • • dan bahseden Berlin gazeteleri bu - dedir. Bu suretle B. Seiss İnquart'in hyorlardl. Tabü bütün ev halkı lunabilen bir kudretin harp riskinin hududunda dağ sporları yapan 150 
iki ıhtimal karfUlnda nun, Almanya ile Awsturya aruın- son Berlin seyahati, Avusturya hükft uyanıyor, rahotsız oluyoi'duk. Bu- en küçüğünden bile korkan ve vakit Alman kayakçısı şiddetli bir kar fır-

M h G gun.. oördüğün" ·· üz kalabalık hiçtL k anc ester uardian diyor ki: daki münasebetlerin sulhperver bir meti için temamile menfi tecelli eyle • azanmıya çalışan, birlikten mah- tınası neticesinde kaybolmUflardır. 
"İki ihtimal vardll': Ya İngiltere t- vaziyette inkifafı merhalelerinden bi meıniştir. Fakat IODra, anladılar ki, ben, gün rum bir Meme karşı mey- Hükftmetin çıkardığı imdat kon.-

le İtalya arasında bir anlapna vukua rini tefkil ettilil)i tebarüz ettirmek-! Avusturyanın vaptı,._ pazarlıklar- de 20 hastadan fazlasına bakmıyo- dan okuması nerede duracak, -
t 

" e• Artık h k n aayelinde bunlardan 52 li bulun-
gelecek, ve yahut Mısır üzerindeki - tedir. da bazı anasır, mÜfahltleri hayrete nım. er es sırasına razı o- ne vakit duracak? Banş cephesine u-
talyan tazyiki ve İspanyadaki İtal- Alman hükdmettnin 1Ulh etlerine dü!llürmekten hali ka1---·.,.ır. Bir luyor. zaktan uzağa dua etmeyi kafi bulan mUfS8 da diier 

98 
inin Akıbeti hak· 

... a.&&MU•&&ıJ• 2• 1.....:.. luk kında henüz malftmat alınamamıttır. 
yan müdah~lesi kuvvetleşecektir. Fa yaptığı bu yeni yardım, Almanyanın, taraftan siyasi ve kültürel ubada - u ıuıcu§ muayene saat - bir Amerika, Büyük Britanyayı teş- ~ 
kat, ikinci ihtimali nazan dikkate al- AVUlturya dahilt sulbünü temin için Alman noktai nazanm benimsemek lerinizde 211gln hastalar da mü - kil eden memleketlerden ayn olarak 
dığımız takdirde, fUDU diyebiliriz ki, lizımgelen her türlü tedbirleri almı faalifeti, çok uzağa gidecek bir mahi racaat eder mi? hareket kudretini kaybeden bir İn-
İsp~ya, Avusturya değildir. İngilte- ya hazır olduğunu ispat etmektedir. yette gözükmektedir. Diğer taraftan Doktor güldü: giltere, yalnızlığını duyan bir Fran-
renın Avusturya iattkllli için hiçbir Sulh eserine ıi9tematik bir tarzda de Avusturya katoliklik davasını te _ - Kimsenin serveti hakkında sa, kendi dahili işlerile meıgul bir SiL 
~man sillha sarılmıyacaaı çok bedi vam edilmektedir. mamile terkedecek gibi telikki olun- tahkikat yapmadım. Fakat, sabah- Rusya, Brenner geçidine dayanan Al
hi olmasına rağmen, Almanya ve t- Bazı gazetelere göre, yabancı ef- mamaktadır. leyin her gelen hastayı muayene man tehlikesini duymasına ralmen 
talyanın İspan~ol sahillerine yapa- kln umumiye AVUltµrya hldiaele- Acaba, Avusturya, Nazilerin ıd • ederim. Halinden iyi vaziyette ol- hoşnutsuzlar safından ayrılmak imki 
caklan bahri bır hareketin.Akdeniz- rini sükunetle mütalea etmektedir. yasi faaliyete avdetlerlne mukabil, dutu anlafılan hatalar da gelir. mm bulamıyan bir İtalya arasında 

1 de bir. hU:be sebebiyet vemıiyecelf Bunlar, Awsturya ile Almanya ara- Almanyadan ne gibi teminat almıı. Çok pk bayanlar' da vardır. Bir cephe birliği kurmıya nasıl lmkAn 
garanti edilemez . ., sındakl münasebetlere müdahaleye tır? Buna cevap, ancak pazar günü gün bir genç bayan geldi: bulunacak? 

Nevs Chronicle diyor kt: matuf her türlü demarşin katlyen verilecektir. - Doktor, kirpiklerimi ~t.- Bu sualler şimdlllk cevapsı7.dır. İş-
"Bir İngiliz - İtalyan BDla§IDası p- s· F • .. Bana öyle bir i1lç ver ld upuzun te bunun için Hitlerin bugün söyll-

,.anı memnuniyettir. Yalnız tiıgllte- teatoını yapılması merkezindedir. ır rana.z •a.tauae •ore kirpiklerim olsun, dedi.. yeceği nutku bütün dünya merakla 
renin kal'§tsında Mussolininht birin i Paris, 19 (A.A.) - İntersigeant ga- Ben, bu i.p yapamıyacağımı, bekliyor. Hitlerin nutkunda, mual-
sınıf blôfçü ve Makiavel ahlAklı b~ . B. Chamberlain'in Nutku zetesi, Alman siyueti ve Avusturya kirpik uzamuından anlamadığımı likta duran suallerin hepsine hiç 
pokerci gibi hareket edebileceji de Londra, 19 (A.A.) _ Blrmin ham- hidisesi hakkında diyor ki: söyledim. Bana kızdı. Israr ettL fÜphesiz cevaJS bulamıyacağız. Fakat 
unutulmamalıdır. Bu eebepten do _ da bir nutuk söyllyen Cham.!rtain, Şimdiye kadar Bitlerin her darbesi Baktı ki, olacak libi değil, çıktı, hiç olmazsa Almanyanın yakın bitik
layı, İngiliz - İtalyan anlaşması, kre- İngiliz siyasetinin hedefi her §eyden kar'11Ulda Londra ve Parla Almanya litti. Kendiaine, yalnız dahiliye balde ne tarafa gitmek emelinde ol
di üzerine tesis olunamaz. Bu anlat- evvel sulhün idamesi olduğunu kay- ya ya hukukudüvel dersleri vermekle mütelıalmı oldujumu güç halle duğu sezilebilecek, karp tarafın bam-
manın şartlan, peşin muamele üzeri- detmif ve ezcümle demiştir ki: iktifa ettiler. Bu,on hukuk aanıntı anlatabildim. lesi ve mukavemeti ona göre bir te-
ne kurulmalıdır. . "Sulhü idame etmek istediğimizi geçirmektedir. Hukukçular artık din kil alacaktır. 

Daily Herald iae, kabinede bazı ft- söylüyorum, fakat bundan lt.ıl kal- lenmiyor. Devlet adamlarının hare· Hasan Ferit Canseverln bir Ahmet Emin YALMAN 
kir ihtilifları olduğu pyialannı ye- mali: ve ümit ile iktifa etmek istedi- kete geçmek zamanı gelmlftlr. İnlfilz liboratuvan da var- Bu-
nlden tekrarlıyor. Bu gazeteye göre, ğimiz mlnuı çıkanlmamalıdır. Bill- nazırlan dün Londrada İtalya büyük rada kan, idrar, mevaddı ıaita, 
bu ihtiliflar, bugün öğleden sonra ya kia yenİ bir harbin çıkmasına sebep elçili ile yaptıkları konUflllalarda bel balgam gibi ,eyler tahlil ediyor. 
pılacak kabine toplantısı 10nunda ba olabilecek her türlü hldiaeye mey- ki de bu ciheti arqtırmlflardır. Dört Tahlil raporu almak için, muay• 
sı nazırların istifasına kadar gidebi- ı dan vermemek için faal ve müspet senedenbert Hitler, muvaffakı1.U, nehaneden çıkıp l&boratuvar ara
lecek bir mahiyettedir. Bu takdirde, bir şekilde harekete geçebilmek üze- merhalelerle yi1riimeeine ve ancak mıya, günlerce rapor beklemiye lü 
bu gazeteye göre, B. Edeni, Lord Ha- re her fırsattan istifade etmeyi ken- bir meseleyi tamamtle ha11eWkten zum yok.. Tahlil ihtiyacı olunca, 
lifax istihlif eyliyecektir. elimiz için borç telikki ediyoruz. Tek sonra ötekine el atmıf olmamnı borç bizzat doktorun da kendisi, hemen 

Mütterek Bir Prote1t.o rar siliblanma aahumda büyük a- ludur. Bu, Blamulmı pek a,.D MV lçerki odada lAboratuvanna geçt-
Paris, 19 (TAN) - Londrada vu- dımlarla ilerledllimlzi bildirmekle dili "eqtnar yemek,, UIUIGdOr. Yap yor, t.f on dakikada tahlil yapı

kua gelen diplomatik gör(ipİıeler bahtiyanm. Her gün ,_ı sillhlar ya rak yaprak koparılır n 6yle yutulur. 70r. 
Framız1arı fevkalide meyuı etmiş- pa:yoruz ve bu ıtWılar ...,_mde IÜD Viyana, 19 (A.A.) - B. Von Papen Bir tahlil için Dd Ura ücret ye. 

tir. den güne kuvvetleniyoruz. Bu yeni Raylftalın yannJd toplantJmnda ha- rl1ecek zannetmeyiniz. Tabın de 
Gazeteciler, bu görüşmelere Avru- kuvvetMt.n bUıl olacak netieenbı mey zır bulunmak Ozıere, clOn akpm Ber- 25 kW"UfB.. 

pa ıiyuetiniıı mihveri nuarlle bakı valaruu vermek&e gecikmlyecelinl Une hareket etmiftir. Bu kadar ucuz bir doktor mua-
yorlar. Bazıları bu diplomatik faali- söyliyebiliriz. tiı,ııterenln selli bu Yeni 6aı tetlWrl.r ml1 yenesi ve tahlil, diler doktorları 
yetlerin Avusturya maeleli ile ali! son 18Deler zatfmda 1'ftilniemekte i- Londra, 19 (Radyo) - llltlerin Ra- 1m.dırmaz mı, diye, düşündüm. Bu, 
kadar olduğunu, Fransa n İqiltere dl. Bu MI, flmdt lllkün Avrupa mec- Yiftalda 16yll)'ecell nutukta bilhu- bir nevi damping deiü'mi kUT 
ilin birlikte yapacaktan bir protesto U.lerincle ifH'lıacldir.' sa ordu bqlnunandnlıiJncta ppılan Asil ruhlu muhatabım: 
ııun iyi bir netice vereceğini Gmit et- Londra, 19 (A.A.) - Dally Teleı- dellflkliklerle Awatur)'I m..ı.tııi - Hayır, hayır.. dedi. Bu i.pn 
mektedirler. raph pmtelmm bahriye lflerl mu- mevzuubalu. edecell fMmjn etJf1mü meelekcl8flanmı lmdıracaimı tah 

Bir gazetenin yazdılma g6re, J'ran harrlrlnin bildJrdiiine g6re, İngilte- tedlr. mln etıniyorum. Doktorun bir va-
DlllD Londra elçili, Awaturya ma1e renin bu 1ene sarfında tıezgAha koya- Halen Avusturyadald ııtıfuzunu ar zifeai de cemiyet içinde içtimai 
ı.ı bakkmda btt t.ıHınat ıJmıp.r. calı )'eal dlretnotlarm tonillto. 42 tırmak için Almanyuım bazı yeni ted yardım unsuru olmak delil IQi-
Bu talimat bir lngWz - Fraw pro blDl ~tir. birler alacajından bahsedilmektedl. dir? 

Grip, Baı ve Dit 
Nevra'9 At it 1111111, 

Ağnlan, 

Romalbana 
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Nasal c::aoQdu? • Nasu yaşaaı? • Nasn Dactı "t 
Dün Yalnız, 12 
Vagon Yumuşa1' 
Buğday Satıldı 

GUNLOK 
PlYASA 

Büyük Kongre . 
için Dün de E ir 

Mo. 42 - iKiNCi KISJM - Yazan : Zi)'G Şakir 

Sağdan Soldan Birçok 
Tehdit Mektubu Geliyor · 

Antaıy. mahsullerinden ,.az bln 
kiloluk beyaz mısır piyasamızda ki-

t 
losu 4,03 kuruetan ve otuz dört bin 

Dün Ticaret borsamıza 19 vagon kiloluk Bandırma, Karabiga mınta-
buğday, 1 vagon arpar,121bin kilo un kam sarı mısırlan da U4 - 4.35 lru-

163 bin kilo susam, 19 bin kilo pa- l'UI arasında milfteri bulmUftW'. 

muk, 30 bin kilo kepek getirilmiştir. • 
Gelen mallann bir kısmı satılmıştır. Evvetıd tran piyasamıza «etlrflen 
Piyasa, kendini muhafaza etmiştir. 84 bin kiloluk blr parti paJnuk ya-
Dün, Ziraat Bankasının teşhir ettiği llndan bir kısmı kilosu 33 - 34 ku-

ruştan. 37500 kilo sabunluk zeytin 
buğdaylardan satın alınmamı§ ve yal yafındıın bir kwm kilosu 37 kW'Ul-

Top'antı Oldu 
Martta Ankarada toplanacak olan 

büyük ziraat kongresi için her vilA
yette ziraat ve ekonomi bakımların
dan hazırlıklar yapılmıştır. Ziraate 
ait bütün meselelerle ziraat sanatle
ri, ihracat. standard, ambalaj. fiyat 
tesbiti, nakliye mevzulan üzerinde 
raporlar hazırlanmaktadır. Bu rapor 
lar şubat nihayetine kadar İktısat 
Vekaletine gönderilmiş bulunuacak
tır. İstanbulda da alakadar daireler-

Bunlar; Damat Ferit Paşa iktidar 
nıevkiinde bulundukça hiçbir mu
vaffakıyet kazanamıyacaklanna ka 
naat getiriyorlar; onu sadaret mev
kilnden ürküterek, fırkanın öteki 
partisini hamisiz bırakmak .. Ve son 
ra da tepelerine çullanmak için 
plinlar tertip ediyorlardı. 

i lk hareket, mektuplarla baı 
lamıştı: 

Damat Ferit Paşaya, korkunç 
tehditleri ihtiva eden imzalı ve im
zasız mektuplar yazıyorlar.. İstifa 
etmediği taktirde, mutlaka öldürü
leceiinden bahsediyorlardı. 

Damat Ferit Paşa, bu mektupla
rm kimler tarafından gönderildiği
m çok iyi biliyordu. Ve, o mektup
lan yazanlann, medeni cesaretleri 
nıaltim olduğu için, bunlara zerre 
kadar ehemmiyet vermiyordu. 

Batıl; mükabil bir cesaret gc;... 
termek için, bu mektuplan padişah 
Vahdettine, bütün muhitindekile -
re gösteriyor; 

- Vazife başında öleceğim. Efen 
dhnlzin uğurunda terki hayat ede
eeıim. Lakin, katiyen istifa etml
~eıun. 

Dlyerett, etrafındakileri heyeca
na dÜfÜl'Üyordu. 

Damat Ferit Paşaya gönderilen 
bıektuplar matlup neticeyi verme
)ince, Sadık Bey taraftarlan plln
laruu deliştinniye mecbur kal -
Duflardı. Bu sefer de, kabinede bu 
lunan nazırları,, bunlann zevce

rine ve sPvciiklPri Ailalori efra
mektuplar göndermiye bq

lamıpBrdı. 
Bu mektpularda, Anadoludan t.

tanbula gelen gizli bir fedai şebe
belnden .. bu fedai tebekesinin bir 
8d lflne kadar harekete geçece -
lbıden.. kabine erklnıiıu{. en feci 
6libnlerle katledileceğinden bah -
lldillyor .. bilhassa nazır zevcele
._ yazılan mektuplarda: 

•Azız varlığını, size, ve ailesinin 
-.ıetine hasretmı, olan sevgili 
11hebaizin maruz kaldığı feliketl 
"-- lalldlrmeyl, insani bir vazife ad 
te.b7WUZ. Bugiln, ehemmiyetsls 
1İb Nt afnsmdan bile llzilldntO
ata kıymettar zevcinizin, yana al 
lra.ıu içinde terki hayat etmesi
.. ltasaJ tahammlll edecekslnb? Da 
111 Damat Ferit Paşa, mevki ve ma 
....... tutunabilmek için, zavalh 
~Dizi kendisine llet ittihu e
..,.. Ba muhterem zati da, sorla 
~-feci Akıbetine ıtlrilldil1or. 
-..aı Y8ztinden yıkılnuya mab • 
"- olan saadet ocaldannm me::Jetlnl bir an bJle clilşlnmtlyor .. 

ııabancı oldutumm halde, •• 
...... sllal muhterem bir zatın. ba 
;::;:. adamın ufruna kurban p 
.. dilşilnd ükçe, bllyUk blr 

1• llell1 ve vicdan ıstırabı hisle
.,__ Böyle bir felaketin inli
;. C-Çınek istiyorm. Siz ise, bu mi 
la lllelele ile herkesten daha fu-
1ıae allbdarsınız. Onun için, bir an 
~~it geçirmeyiniz, ne :rapıp 
i;.....-.a muhterem zevclnld der
...__~fa ettiriniz. Ancak böylece, 
;:..__~ bir hallenin önüne geçebl • 
~ Eter ba mektubumum 
._ hir tehditten ibaret telüki • 
.._ ~ lhnaal ghterinenls, necla
~teşleri içinde yanıp kana
... boynu bükülen evlltlanm
at-L...~ında ebediyen ail.Q'acak, 
~~Yalnız, sizsiniz." 

-·,ye, diller dökülüyordu. 

B lrdenbire, nazırlann evleri 
llakl kanşnrnıtı Hatta bav ko
e d arda. kavgalar nizalar mü • 
~eler başlamıştı Zavallı Jta • 

tızlar. telaş içinde: 

Damat Ferit 

olanlar, kocalannı işlerine gön -
dermek istemiyorlardı. 

Hatta, nazır paşalardan birinin 
zevcesi: 

- Paşa!. Bir hafta, sokağa çık
mak yasak. 

Diye, paşasına bir ültimatom 
vermişti. Fakat nazır paşa. birçok 
müstacel işleri olduğundan bahse
derek zevcesinin bu teklifini red
detmiftl. Fakat konakta (mutlak 
olarak amir) bulunan baıumefen
cli; 

- PekAll. pefa.. Yaı:ın nezaret 
dalı.ine, gecelik entarisi ve ldlrk 
ne _gfcterslnlz. 

Demij .. zevcinin, bütün elbisele
rini gizlice bir arabaya koydura -
rak akrabalarından birinin evine 
göndermiftl. 

Fakat. aradan gQnlet geçip te, 
mektuplardaki tehditlerden bçibl
rl m küçük bir zuh<tr allmeti p 
terrneylnce, meselenin lçyüzl anla
plıvermiştl. Tabiidir ki, hiçbir na
ar latifaya lüzum görmemifti. 

Sadık Bey partisi, bu met • 
tup oyununda muvaffak o

lamayınca, biraz daha cüretkAra -
ne bir lfe ıirişmtılerdL • 

Takriben. eybll ayuwı son haf
tam içinde idi. 

Damat Ferit Pqanın Balta Uma
mndald yalısında geç vakte kadar 
bir içtima akdedllmlştL Gece ya
nsına kadar devam eden bu içti -
ma hitam bulduktan sonra. misa
firlerin bazılan evlerine avdet et
mlfler .. ~lan da. kendilerine tah 
lls edilen odalarda uykuya çekil -
mlşlerdL 

Gece, sükdneUe geçmlftl.. An -
cak, ortalık ağarmıya ba§ıadl&l a
man: 

- Dan .. Dan . .: 
Di19, iki el sillh sesi ile. şangır 

flUlgtr kınlan büyük bir camın gü
rültüsü lfltilmi§tl. 

Herkes yataldanndan fırlamıı • 
tı. Silih aeslnin ıeldiği deniz ta -
rafının pencerelerine kOflDUŞlardı. 

Narin bir yanş sandllı, - bat ta
rafı İstanbul cihetine doğru - aü
ratle uzaklafıyordu. 

İki kişi, bütün kuvvetlerlle kü
rek çekiyordu. 

Yalıdaki yaverler, komiserler, 
çavuşlar, atalar, bahçıvanlar, se
yisler, arabacılar, qçılar. ayvazlar, 
tablAklrlar ok gibi fırhyan bu san 
dalın arkalmdan bağırıp. çağırmıf
Jar. bir hayli yumruk eallamışlar
.. da, bundan fazla bir şey yapmı
ya muvaffak olamamışlardı. 

Başta. sultan hazretleri oldutu 
halde. bütün harem halkı da. 1ev
gili damat ve sadrazam paşanın et
rafına toplanmıflardı. Bunlar da 
burada: 

- Eyvah. basılıyoruz. .. 
Diye, bir vaveyli kopa.nmya bat 

lamıflardı. 

hll - Size bir' hal olduktan sonra, 
'bat.an hazırlığı ne yapacağız? Yere 
Ja.) 1-a.t?le debdebe, saltanat... Der 

-ua edlnlz. . 
~ ~la»p mlıyorlardı. 
~ tberinde daha ma..lr 

Bereket wrstn. o gece nöbetçi e>-
W. topçu y&zbapm Tank llüm
tu Bey, herkellten zeki davrla -

ınıştı. Derhal telefon maldneslnln 
başına geçerek BaJta limanından 
İstanbula kadar, bütün polis mer
kezlerine: 

nız tüccann mallanndan on altı va- tan aatıınuJtır. 

gon yumupk buğdayın kilosu 5.15 - • • 
5,33 kuruşa 91 iki vagon sert buğday Anadolu mallanndan oıtak tfftfk- S 
5.18 - 5.23 kuruşa satılmıştır. Bu mal- lerl kilosu 131 - 135 kuruştan. Ana-

- İçinde, iki adam bulunan bir 
sandal. süratle aşağı dojru iniyor. 
Bu sandaldaköeri bayyen ve mey. 
yiten derdest ediniz. Kaçırırsanız 
mesul olursunuz. 

lar ~rasında Ziraat bankasının koy- dolu mah yapak kilosu 50 - 53 ku- f 
dutu fiyatlardan daha aşaır. fiyatla nıştan ve TTRkyanın yapaf!lanndan 

ce, kongre için birçok esaslı mahi -
matı havi raporlar gönderilecektir. 

e;• - blr parti kilosu 89 ıturuataıı aaııı-
satılan buğday nevileri vardır. San mlfbr. 

Dün, Ticaret odasında tiftik alım 
ve satımı, ihracat ve fiyat meselel• 
ri etrafında görüşülmüş ve bu mev-

1 zua ait malumat tesbit edilmiştir. 0-
1 da tarafından hazırlanmakta olan 

mısır fiyatları biraz canlanmıştır. • 

Diye, emirler yağc:lınnıya bat -
lanv§tı. 

Kilo başında 1 - 2 para artmıştır. Ar- Bandırmııit ıtanbiıra. CanakkRle mın 
pa1ardan dört vagpn satılmıftır. iki takalanndan getirilmekte olan no-
vagonu 4.07 ve cüAer ikisi ,.uvaJJı ola- huUann kalburlanmı, olanlıın 8,22,5 , 

6 "' • ve kalburlanmıımı' olan (eŞiUerl ki- 1 rd hrimizin" ek · ... _.__ rak yemlik cinsi 4,17 knl"'lııııtan alıcı rapor a a şe onomı ut&A&· 

B alta limanından. Beşiktaşa 

kadar bütün polis merkez
leri ayaklanmıştı. Sandala ve ka
yığa atlıyan polisler denize açıl

mışlardı . Fakat. böyle bir sandal 
görmiye muvaffak olamamışlar. 

- -. : tosu 5.27,5 lrunqtan mQfterlalne ve- d k üh" • 1 ki 
bulmuştur. Pflmtııtır. mm an ço m mı o an mev ve 
TabvJ Deiittirme Muamelegi • ... •••••••n•••nn•••••• vaziyeti esas tutulmuştur. Ziraat 

TUZLALARDA: mahsullerinin en fazla sarf ve istih-
Devam Ediyor likine veya ihracına bir merkez ıe,. 

Unitürk, normal fiyatını bulduğu kil eden geniş piyasamızda bu malla 
için dün. hemen muamelesiz geçmiş- Koçhisar Gölürda nn kıymetlendirilmesi ve revacının 

Balta limanı yalısına kurşun sı
kan bu iki cüretkir ele geçirileme
yince, derhal zabıta tahkikatı baş
lamıştı. Ve bu tahkikat ile. İngi
liz polisleri de pek ciddi bir suret
te alakadar olmuşlardı. 

tir. Merkez Bankasında birinci tertip • artırılması için düşünülen ve haya-
Sıvas tahviU ile yapılan mübadele y a pdan T esısat tı ucuzlatmak için alınması kararı.,. 
muamelesi kolaylıkla devam ediyor. tınlan · tedbirle tesb" l k 

Aranmış, taranmıı.. tarif edilen 
şekiİde iki yanş sandalı tesbit e
dilmişti. Bunla'tdan birinin sahibi. 
o geceyi Adada, bir akrabasının e
vinde geçirdiğini. ve sandalının da 
on beş gündenberi denize inme -
dlğini isbat eylemtşti. 

Diler yanş sandalına gelince: 
bunun sahibi. Mehmet Ali Bey is
minde •tefli bir gençti. Asker rüt
belerinin en yüksek derecesini ih
raz etmlf olan pederi de cesaret ve 
pervasızbjı ile temayüz etmifti. Ge 
rek bu zat. ve gerek oflu - em.
dalm sahibi o1e.n - Mehmet Ali Bey. 
(Hürriyet ve ltillf fırkUl \ tefekkül 
ettill zamandanberi, fırkaya inti
sap etmişler: yüksek mevti ihraz 
eyleml~ler .. fakat fırkanın bir ih
tiras lleti oldulunu hlaettDderl i
çin. bir milc:ldet 80llJ'a - birçok a
kıllı ve dOşilncelt zevat «fbi - bun
la• da birtarafa celdlmlşlerdL 

(Arkası var) 

K hisardaki 
_
1
ünd u. yenı ıt o nnmJL. 

Birinci ve ildncl tertip 'Onitürklerin OÇ tuz go en uayı - tadır. 
muameleleri ayni olarak geçmektedir k_~le istifade edilmediği hakkınd~. bu İktısat Veklletlnden bütün tefek• 
Diğer milli tahviller üzerinde hiçbir sutunlarda çıkan bir havadis muna- küllere kongre için ra r hazırlan
değişme olmamıştır. Gayri mübadil sebetile inhisarlar idaresinden aldığı- ması tamim edildiği hal:. Ziraat v .. 
bonoları 23 kuruştan verilmektedir. mız mektupta deniliyor ki: kaletinden İstanbul ziraat odasına 
Aslan çimentosunun fiyatı yükselmi- Koçhisar gölünde ltletilmekte bu- henüz hiçbir tebliğde bulunulma
ye devam ediyor. Son kapanış fiyatı lunan Yavşan ve Kaldı~~ tuzlann· mıştır. İstanbul mıntakasının ziraat 
1330 liradır. Gayri mübadil bonola- da 1935 seneslndenberi ıstıhsal ame· ve ziraat ekonomisine dair ziraat e>
nmn yüzü 23 liradır. Sterlinin Mer- llyesl dekovil ve elevatörlerden isti- dası henüz hiçbir rapor hazırlama-
kez Bankasınca tesbit edilen kıyme- fade edilmek saretlle makineleştiril- .,..,,. rnıy ..... 
ti 627 - 630 kuruş arasındadır. Paris miş bulunmaktadır. Tuzun çıkan) • Sıvaa Ticaret Odaaı 
borsasından yalnız bir telgraf alın- pıası için çabştınlan ameleye dahi Bir Rapor Hazırlıyor 
mıf ve öğleden sonra tatil münase- göl içerisinde listik çbmeler giydi- . .._ 
betile bo l rd i habe 1 rilmektedir. Sıvas. <TAN> - Tıcaret odalı. ıg.. 

rsa a an yen r ge me- tısat Vekil tlntn isteği üzerin bat 
miştir. Londra borsasında bir ster- Binaenaleyh, tm. tam mlnaslle ..ı. sonlannd4a. e Ankaraıda top~ z1. 
Un 102.75 frank ve 5 0032 dolardır. hl tekilde elde edilmektedir. Vua· k _.... erilmek için bir Balak Bolla d Aılellotap ~."-1111 ~ .._ raat on ......... e v ra-

fh lilnden aumı lstifade t~-ı.~ C>~un - por hUJrlamıY. ~$!amıstır. Ra~~ 
da bllhasla zirai kalkınma ve hariçte • 

Son gQnlerde balık bollaşmıya baş muttur ve olanmaktam. rekabet mevzulan üzerinde fildrJ.-
lamıştır. iki gilndenberi bol palamut Sara1h8: iltM)'on-da teslı etti- yürütOlecektlr. 
tutulmaktadır. Limanımıza altı ttaJ- ilmls depo tUSUD ber __.. her a.-
yan ve Oç Yunan pmlst p~. rafa •kllnl talab ....... alnuttu'· Ba Bet Yıllık Sulama 
Tutulan balık?Epmiler taratın- pbl hareketlenle bltdhl .._P ve Proıramı 
dan satın alınmatr r . Bayramdan mali79t meselesi batta gilir. Memleketimizin bütün su işlerini 
itibaren 30 bin çift pa amut ve bir ·· ıslah etmek için yapılan geniş prog-
miktar torik tutulmuş ve çifti 6 - 12 DÜNYA PİYASASI: ram tatbikindenberi iyi neticeler ver 
kUl'Uf arasında satılmıştır. mektedir. 3132 numaralı kanunla ıe. 

Viyana Fuarı bit editlniş bulunan su faaliyeti bet 
senede tamamlanacaktır. Bu iş için 

Martın 13 ünden 19 uncu gününe 31 milyon lira sarfedilecektir. Bu pro 
kadar devam etmek üzere Viyanada gramla Marmara havzasında Susığır
bir fuar açılacaktır. Bu fuarda sana- lık ve tibil6ri; Balu~ay. Gediz. Btl
yi mamulitı ile gıda maddeleri leş- yük Menderes nehirleri. Adana ba-
hir edilecektir. valisinde Seyhan. Ceyhan. Berdan; 

,, ...._ Silifkede Göksu. Malatya havalfsin. 
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de Borata. Tohma ve Derme. Kara
deniz havalisinde Yeşilırmak ve ta. 
bileri Orta Anadoluda Sakarya ve 
tabileri ile Erzincan ve lğdız ovala
nnda sulama yapılması. batakhkla
nn kurut1Jlmuı ve zararlann önW
geçilmesi gibi jşler görülecektir. 

Btılday laUtiln lnsanlann. flP
hcslz. en çok yedikleri gıdadır. (). 
nu kavurup, yahat fOCuldann elit
leri daha yeni çıktılı vakit yapb• 
iumz 'libl, hatlayıp yemek te mllm 
kllndUr ve daima öyle yenilseydi, 
tabii, daha kolay olurdu. Balltald 

bUtUn imanlar birçok zahmete kat 
lanırlar da lnıtdayı qtltilrler, a
dan an yaparlar, ana mayalanclı
nrlar, hamuru pişirirler ve ancak 
bu kadar eziyetten sonra buida7ı 
ekmek hallbde yerler. 

Bunca zahmete sebep bqdatm 
kabuklan ltahuıması ve bbukla
nn hazmedllememesldir. Midemi
zin çıkanlıtı elqi usare butdaym 
kabaklaruıa tesir edema. onlan 
eritemn. Bundan dolayıdır ki ba
sanlar buida)'dan kendilerine ya
nyacak pda yapabilmek lpa ona 
cletlrmendea Pflnnl19 mecbur .. 
lmlar. Bereket venba ld butdayıa 
aal lflmlze yanyu taneli kabak· 
~an daha narin oldutandan p
bak esillr ve an olar. Baldayua •· 
111 tanesinden başka lmunlan da 

delfrmende ezlllrlene ele. tonn • 
tekten ıeçerken hepsini ayırmak 

kolay olur ... Butdaym böyle ince 
toz halinde un olması bizi beslly• 

cek ma .. delerinln kanımıza ıeçe

bilmesine çok yardım eder. 
Butclayı litltmek için lnsanlana 

hatmaa ilk plea çan -· ... vaa
.. .. tahtadan haftll .Uyle dh-
--....... Ba nntle ........ 
..... ,.. ......... bl ... 

hafua edlldltlnden havandan ~ 
kan unun ekmetl ekmeklerin en 
leaetllsldlr. Fakat pek kolayca tah 
ndn edeniniz ki, havan içinde bul
.. Y litltmek pek mun bir ittir• 

Bu azun işi kısaltmak için yeld• 
llmıenleri ve su değirmenleri ieat 
edileli. Detlnnenlerden çıkan unun 
ekmeli havan ununun ekmeli ka· 
dar lezzetli olmasa da. yeldeilrm• 
Dinin verdill an ıuyla işliyen de
llımenln verdili anan ekmetln
clen daha lezzetli olur. 

Zaten, ba zamanda yelaeill'hleD• 
teri de, ıuyla lşllyen detlnnenler 
de ancak köylerde görOleblllr. Şe
hlrlenlekl •ki yeldetlrmenlerinln 
)'Vlerlnde timdi 191 bile ---. 
Baydarpaşadald yeldelbmenl 111a
hallesi gibi, oralan birer mahalle 
olmaftm. 

Şimdi tehirlerin ekmeklik anla• 
nm hep an fabriblan dedilimk 11 
llndlrU deilrmenler temJn eder. Oa 
lar 8tekller gibi, butdayı ilkin afala 
yıp delil. birden bire ezerler. Ba 
malin bq.dayın taneslle kabukla
nnı kolayca ayırmak l~ln faydası 
vana da. bu undan yapdan ekme
lin lezzeti mutlaka az çok kaybo
lur. Buiday. bu fabrikalarda ezilir· 
ken silindirin demirinden kızı$tıi'ı 
gibi. çıkan beyaz unda kepek pek 
u yahut hlc olmadıtından ekmetln 
leaetl -.. •. Onan l(lncllr ld ... 
ldrlller kl1lere pttlklerl nldt k1J 
ekmeli, yani tat dellnaeadea p-
ba ..... ,....... lmetll *=ell ,....... ................. . 

lt-ı-HI 

Praü 78.-
Dolu 122.-
LıU'et ....... 
Belçilıa Pr, ......... 
Drahmi ıa-
lmçre Fr, 571r-...... ao.-
P'lon11 ~-
Kron Çek 71.-
Silın Avut111'J'1 21.-
Mark 21.-
Zloti IO.-

Penco 11.T"" ...., lZ.-
Dınar 48.-
Kron 18"1 10.-

SterUn m,-

ÇSKLSB 
Açdıt 

Parla 14.255 
NnJOrlr o.79125 
lliluo 15,1725 
Brillıael 4,6931 
Atilla 16.71 
Ceaevre 3,4310 
lofn 13.5175 
Amaterdam l,4240 

Pns 22.6167 
Viyau. 4.2080 
Madrit 12.3851 
Berlın 1.97 
Var•ova 4.2175 
Budapcıte S.9914 
Bukret 106.2325 
BelCl"&t 34.Z99J 
Yokohama 2.7• 
ltokbollll ı.oas 

Loadra 129.75 .. .,...,.. ..... .. 

Setli 
as.-

126.
lOö.-
14-
22.-

512.-
n.-
10-
12.-
23.-
25.-
zı.-

U.-
14.-

sz-
~.-

m.-

ICaııanq 

24,245 
0,79625 
15.1746 
4,6914 

16,7460 
S,4S 

IS.4925 
l .4Z33 

22,6775 
4,2063 

12.3810 
1.97 
4.ZU8 
39968 

106.10 
34.2157 
2,7261 
UI 

llO. ..... 
~ 

Ziraat Fen Memurlan 
Nud ÇabfaCÜ 

Ziraat Veklletl. köy ziraat fen me
murlarının köylerde nasıl çalışacak
larını. köylü ile olan mmı.aebetıerinl 
tesbit etmiştir. Vekalet. bu mem~ 
lara köyde yaşamalan için lüzumlu 
olan teçhizatı da verecektir. Ziraat 
fen memurlar.her sahada köylüye ör 
nek olacaklar. köylünün zirai saha
da tenevvür etmesine hizmet edecek
ledir. Fen memurlan köyde geçire. 
cekleri zaman zarfında köylüye yük 
olmıyacaklar. billkis muhtaç gördük 
leri kimselere yardımlar yapacak 
lardır. 

Kendirden Yapdan K111118f 
Rizede kendirden imal edilen bir 

nevi kumq. amumf barptenberl pi
yasadan çekilmlftlr. Şimdi yalnız Rl
zede az miktarda dokunmakta ve u
mum! ihtlyaçlan karşılamaktadır. 

Bu kumaşın metresi Rizede 15 kul'Uf 
tur Bu kumaş çok mukavim. başlıca 
hassası da sıt"a~a karşı dayanıklı ol
ması ve viıcudü serin tutmasıdır Se
nelerden sonra. Bağdattan lstanhul 
Ticaret odasına bir mektup gelmiş ve 
bu kumaştan sipariş edılmıştır IU
zede bu kumaş amilleri ile muhabe
reye girişilmiştir. Bajdada yollanan 
cevapta. bu kumaştan slparl.e kabul 
edllebllecell bildirllmittlr. Enelce. 
Mmr, Smt,e ft lraka fazla mfkıer
.a. a&ıııılel"'a tine idi. 



10 -========================================================== 
Oç Ayhk Maaşların Tevzi Günleri 

lstanbul Vilaye·ı; Defterdarlığından: 

TAN 

Eyüp, Fatih, Eminönü, Beyoğlu, Beşiktaş, Üsküdar ve Kadıköy Malmüdürlüklerinden: 
Mütekaid; dul ve yetimlerin Mart, Nisan ve May:ıa /938 O ç aylık maa9larının tediye günleri. 

TAR t H t: 

Kadıköy malmüdürlüğiinden: Beyoğlu malmüdürlüğünden: Üsküdar malmüdürliiğünden: Eyüp malrnildiirlüğünden: 
Mülkiye· yetim Askeri yetim ve Mülkiye yetim Askeri yetü:n ve Mülkiye yetim Askeri Mülkiye Askeri 
ve tekaütleri tekaütleri ve tekaütleri tekaütlerj ve tekaütleri yetim ve yetim ve yetim ve 

tekaütleri tekaütleri tekaütleri 

3 / 3/ 938 Perşembe 1- 200 
4 / 3/ 938 Cuma 201- 400 
5/ 3/ 938 Cumartesi 401- 600 
7; 3/ 938 Pazartesi 601- 800 
8/ 3/ 938 Salı 801 -1000 
9/ 3/ 938 Çarşanba 1001- 1200 

1- 400 
401 - 800 
801- 1200 

1201-1600 
1601-;.2000 
2001- 2400 

1- 350 
351- 800 
801-1000 

1001- 1300 
1301- 1600 

1- 600 
601-1200 

1201- 1500 
1501-1200 
2201- 2800 
2801 - 3200 

avans. 
10/ 3/ 938 Perşembe 1201 ~ ila 2401 - il! 3201 - ilA 

T A R İ H İ Beşiktaş malmüdürlüğündeq; Eminönü malınildürlüğlinden: 

1- 300 
301- 600 
601 - 800 
801 -1100 

1101-1300 
1301 -1510 

1- 450 
451-1100 

1101 - 1450 
1451-1900 
1901- 2400 
2401-2850 

2851-3250 
Fatih malrnüdürlüğünde~ 

1-100 1-200 
ıo1 - na. 201 - 400 

401- na 

4 Birinci kişe İkinci kişe 
Mü'l:iye yetim Askeri tekaüt Askeri tekaüt Mülkiye yetim Askerl yetim ve Mülkiye yetim Askeri yetim VP 

ve tekaütleri tekaütleri ve tekaütleri tekailtleri ve tekaütleri ve yetimleri ve yetimleri 

3/ 3/ 938 Perşembe: 1 - 200 1 - 300 1 - 350 1 - 450 1 - 450 3001 - 3450 
4/ 3/ 938 Cuma: 201 - 400 301 - 600 351 - 700 451 - 900 451 - 900 3451 - 3900 
5/ 3/ 938 Cumartesi: 401 - 550 601 - 750 701 - 1050 901 - 1350 901 - 1350 3901 - 4350 
7/ 3/ 938 Pazartesi 551 - 750 751 - 1050 1051 - 1400 1351 -1900 1351 - 1800 4351 - 4800 
B/ 3/ 938 Salı: 751 - 950 1051 - 1350 1401 - 1750 1901 - 2350 '" 1801 - 2250 4801 - 5250 
9/ 3/ 938 Çarşanba: 951 - ilA 1351 - 1650 1751 - 2100 2351 - 2800 • 2251 - 2700 5251 - 5700 

10/ 3/ 938 Perşembe: 1651 - ila 2101 - ila 2801 - ila 2701 - ila 5701 - na 

1- 450 
451- 900 
901-1350 

1351-1800 
1801 -2250 
2251- 2700 
2701 - 3000 

1 - Zat maaşları sahiplerinin muayyen günİerde kişelere müracaatla maaşlannı almaları lazımdır. Aksi takdirde istihkakları umum tediyatın 
hitamında verilecektir. • 

2 - Tediyata saat 9,30 dan itibaren °başlanacak sabahleyin 12 ye kadar ve öğleden sonra 13 den - 17 kadar - devam edilecektir. 
3 - Maaşlarını ernlak ve eytam bankasından iskonto suretile almakta olah zat maaşları sahipleri bu ayın 21 nici gününden itibaren cüzdanlarını 

mensup olduklan malmüdürlüklerine vize için teslim edecekler ve Martın Birinci günü alacaklardır. 19/ 2/ 938 

BULMACA 

Kuınb~ 

BUGUNKU BULMAOA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 

3 1 

4 •ı 
5 •ı 
6 ı•:=c-ı -!=+---;,=--= 

7 
1 1 

8 
9 

ı--.-.ı......ı...-ıl •. ...__... __ * SOLDAN SAGA: 
1 - Artist. 
2 - Renk - Saba. 
3 - Civelek, 
4 - Kabil olmak, 
5 - Taşlam.ak (Arapça) erkek adlı 
6 - Temel (Arapça) 
1 - Yerle göğün birlqtiii )l'U, 

8 - Boyacı ustası, 

9 - lşte (kaba) - Bir bi.ııanm parçası 
lO - Çehre - Kıyı, * YUKARDAN AŞAGI: 

1 - Temiz - daç, 
2 - Nasiye - Fena bQ1a.a. 
3 - Adet, 
ı4 - Bir nevi şeker, 
5 - 'Mukaddes harp, 
6 - Eski (Arapça) bir ank kemiği, 
7 - Elemler (Arapça) - Gıda - Atıf 

edatı, 

8 - Pandül - Taraf, 
Si - Aıkcr krtası - Paranın 7BI1ID. 

10 - Erkek adı, 

Övey Babasını Vurdu 
Izmir, (TAN) - Dikili kazaSlnın 

Nebiler köyünde, Böyerler mahalle
sinde oturan Hasan Özdemir, üvey oğ 
lu Ali tarafından bıçakla ağır suret
te yaralanmıştır. 

.. 

RESiMLi ZABITA ROMANI: 39 
GE\..SİN ~A.KA 
\.lM, BELK\ AME 

.. LİYATA.MOHTA.--
CTIR~ . tr 

20 - 2 - 938 

İstanbul Jandarma Satınalma Komisyo· 

nundan: 
Mikdan Cinsi Tahmin bedeli İlk teminatı 

Lira Ku. Lira Ku. 

807750 Adet Kapsul 242 32 18 17 
120840 Adet Sustalı ka psul 193 34 14 50 

207 Kilo Çiriş 62 10 4 66 
137 Kilo 9. Katlı keten ipliği 732 95 54 97 
450 Kilo 3. Katlı keten ipliği M32 50 197 44 
797 Kilo Ökçe perçin çivisi 223 16 16 74 
191 Kilo Ökçe takviye çivisi 53 48 4 01 
650 Kangal Ağaç çivisi 442 00 33 15 

55 lJo 
.... 

93 Metre Zımpara kağıdı 4 19 
1:1vvv---ı~vvv-n:rıo n:oseıe -z;u.z;ov oo i~l 00 
7240 Kilo Vaketa 18027 60 1352 07 

42945 25 3220 90 
1 - Vekiller heyeti karariy!e parası 938 mali senesinde verilmek üze-: 

re cinsi miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı (11) kaleın 
kwıdura malzemesi 2/ 3/ 938 çarşamba günü saat .. (15) de Gedikpaşadaki 
Jandarma Satmalma Komisyonunca kapalı zarf eksiltmesiyle satın alına
caktır. 

2 - (11) kalem malzemenin ayn ayn isteklilere ilıalesi caiz olduğu gibi 
hepsinin veya birkaç kaleminin bir istekliye ihalesi de caizdir. 

3 - Şartname her gün Gedikpaşadaki .f andarma satınalma komisyonun
da görülebilir. Veya (215) kuruş mukabilinde aldınlabilir. 
4- İsteklilerin eksiltme günü saat (14) de kadar kanun ve şartnamesine 

•göre hazırlıyacaklan tekili mektuplarını komisyona vermeleri lazımdır. 
(763) 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
28/ 2/ 938 Pazartesi günü saat 15 de İstanbulda Nafia Müdürlüğünde 

(38378,13) lira keşif bedelli Fatih Zincirlikuyuda yapılacak Ortaokul bi-
• nası inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel. hususi ve fennt şartname
leri, proje, keşif hülAsasile buna müteferrl diğer evrak (192) kuruş mu
kabilinde dairesinde vel'ilecektir. 

Muvakkat teminat (2879) liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplan ve en a2 (30,000) lirahk bu işe bemer ii 

yaptığına dair Nafıa Vekaletinden alınmış ehliyet ve Ticaret Odası vesi· 
kalarını havi kapalı zarflarını 28/ 2/ 938 Pazartesi günü saat 14 e kadar ls--
tanbul Nafıa Müdürlüğüne vermeleri. (558) 

Kimyager Almacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden : 

Kırıkkalede çalıştırılmak üzere maden tahlillerinde çalışmış ve ye
tişmiş bir \timyager alınacaktır. Isteklilerden askerliğini yapmış olanla
rın vesikalarile Umum Müdürlüğe şifahen veya tahriren müracaat· 
lan. "830,, 

lAMAR.·CO<. AC.ELc ETM'EYlN ••. ......., 
DlŞARJ • YOkS DOK.Tor;t \ ÇON\W • 
A POL..iS\ ç:A: 5İZE_,SIR AMEl!LIYGr 

GIRIR.,M.r YAPMA/<. DtlşOYOR,. 
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EMNİYETLİ MÜSTAHZAR 
M iDEYi BOZMAZ -KALBİ VORl"\AZ 

FENASPiN KAŞELERi. 
GRİP.NEZLE .BAS ,DİŞ .ROMATI ZMA VE BÜTÜN AGRILARLA SANCILAR İÇİN . 

• A • e 

BiR TEK· KA$ E ALMAK KAFiDiR 

SiHiRLiG Z 
Pudra renklerinde 

inkılap yaptı 

Bu yeni ve 
sihrimiz renkleri 

MECCANEN 
• 

Teerilbe e4bıb. 
On lraclmcla clokmm, 
tmJerine UJIDIJ&D bir 
renkte pudra kullanır
lar ve yüaleri 9UD'I 
"malqaj ı&mot.. bir 

Artllı; .... ,.... .... fMla idi
,....... pteren ve ,._...._ 
"pMlr.ıv,, ballnde YapllUI adi 
padnlan bınlrma ve bir gtbel· 

tekil aldıkları gibi yqlann- ~~~~..,._,.._,....~,,_,....~ .. ~ 
elan fazla ihtiyarJamıt sö
rlnfirler. Yeni icat edilen 
pyam laa)'ret "Claıomo
ICOpe,, mekiwl, pudra 
raklerinde bir inlcdlp rap
trlı aibl lihirH Wr ala. mn

....... Yeti.nclep bile fGphe e-
ucl~ niıL.üc pudra t 

r.eül~ aıvmdaki ahenp 
ifta etmiftir. ki ba, Toka
loa ma ... ••i ld111J&aerle
rine birçok tabii renldm .. 
..... bir tanda meacetmek 
tı •mm YWllllftlr. Artılr 

yüzünüze plakalar halin
de yap..-ıa adi padralara 
niJaa,.t Y..mb Ye basiD
den Tokalon pudrumm •İh
r&mia naklerial teaObe edi
m.. Ytldntlalal hlr tarafma 
IB renk •• dller tarafma 
da batka renk blr pudra .O· 
rinüz Ye cildinize hangi•i 
daha 11YIUD plcllibü a61'G
nk 81' yeni padra11 lmDa
aarak culp, eebhar •• U.. 
ta tabii bir ....... temia 
edinla. 

-·---------------------------------.... Poeta, ambalaj Yeeair muarife kartılık olarak ı. 
taahal 822 poeta kutu. U.-iıne (T T. 7) IUIDUSile 

12 kunafluk pul sBnclerclitinlzde ai:ae huuat moclelcle 
bir lmta pudra Ue muhtelif renld..te na ...... 4 
afak paket pudra stinderilecektir. Mektubunuzcla her 

-·• Yllldt lmllandıtam paclruam nnPal de Wldbmell · --· ......,..... __ __. ____ _ 
NI••• lıtly•lerla tokllli• ka11111Ha ıa. 
ele,.. ltlal• blrkq ıli• •rl ..... a11aı• •••r ılrll•••IBI •••terem •lı+.rl..,.. 

...... rica .... , ... 

nly · t Umum MUdürliiğünden : 
.... mhı• Umum MGdOrlq&noe kadro mOnballeıtne IM6 ataJ1M'i a,d 
"'*1 ec1oecellnd-. ... .,da yUlh ...ı .,. ...,uan hm oıan tallplertn 

lg 1 O•khın m 7ÜUl ~ pullu bir Jadda ile .mQnıcut etmelm a&I ......... 
Şartlar: 

4 - Tart olmak, B - Fili askerlik hizmetfnl Japnııf WJunmak C -
fJ'!'dm JUkan olmamak D - BoJ, 1 lletn 84 un~ ima 
~amak E - Ornekıeri viliyet emniyet mildiir ve amir~ mev 

l'ldtkll erbq ve dJler askeri oku Dara girecek talebmln bedeni kabl· 
~ılrkındakl hOkibnlere uygun derecede tallam buJımmek F -
~ veya lmmarbulık gibi töttı hallerle tenınmemıı olmü G -

, lflercle bulunmem•t olmak. H -Alır hapt. veya 1 &Jda fala bapt. 
77·•1ı."" nama. ve haymyetl bomn bir 1açla mabk6ml,.u billumna

ı - l'.cnebi kız ve Jradmla nü olmam.ek veyahut 18fU' buhumwnek 
Vasıflar: 

~ - Lise veya muadili okul mezunlan ile orta okul IDMl!Dlni, JJk okul 
tııı au olup ta erbqlıktan aynlmıf olanlar, orta tebstJW blttrmmıif ol

IWde ,.tianm dil bila ilkolm1 ......... imtilwa tdQmelreh:tn ter
lrabuı edilirler. K-Yabancı dil bilm.V• ilkokul ...,.,en De ilk 

~lllat Mttrmemıt omı.r .tıayetlerde poU. intihap w••tM!Wt &ıihlde 
~ 86zla,, imtihana tabi tutulurlar, 811 lmtlbanlanla mUftflak olan

lit araa.ı.cta; orduda mqtörlü vasıtalarla fen, muhabere ve atlı IDaunlarda 
~ olanlar, bekAr bulunanlar, san'at ve meslek erbabı olanlar ıerdb 
.... t lar. (856) 

: 
Tıcaıet mahkemMfnd.n: 3 138 tarlbl ljla ...,.,._.,. .... 

y._ Murat ollu ldaN aa- '"il'"'• bôlrmd• ..,.. bNn ftl'l.. 
&,be1•Mlada ~ --mehkeme il • - pmrt.-l 

.... ....,. Ha""UD •ıpda ... 1'. banlrıMıp ~ .. 
mukim iken fimcll otur- yap karan mahkeme diwınhasfne a

~ belli oıım,.n milddeuleJh mhnıpr. Keyftjet bu Din ile teblll 
~ zade llw ı-,tım lf- oillmr. (1111) 

Antivirüsle 
tedavi 

Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarmın aruındaki katmtılar, 
dolama, meme iltihabı ft çatlaklar, yun:ldar, brq 

yaraları, ergenlikl•, koltuk altı çıbanları. 
Tedavim en erken ve ea mıin bir Mll'ette temin ec1 •• 

Şark lıpenıiyarl Uboratuvan lıtanblil 

. -

inhisarlar Umum Müdürlüğü ilanlara 

1-Şartneme ve projflll mucibince Urfada yaptınlacak Müdürlük bina
'1 bıpatı kapah art usullyle eksiltmeye konmuştur. 

HC1Y9Jollan Devlet lıletme ld•reıl 
All• Safi• lo•lıyo•••claa : 

1 - l!lrellbney9 Jmmı)en if: Anbnda ÇJmento fabrtbm brplmda tay
yare ID.,umnda yapılacak umum mGdilrlilll ve tanue ~ m.idürlu 
ğü binasL 

2 - KePf bedeli: 125,440 yüz yirmi bet bin dort yüz kırk liradır. 
3 - J:kailtmenln fHU: Ebiltm.e kapalı zarf usullyle •b1lleblllr. 
4 - Muvakkat teminat: 7522 liradır. Bu ıemtnat nakden verilmek iste

nildiği takcltrde Devlet Hava yollan idal'89inin Ankara Ziraat Bankamn
daki 3667 sayılı hesabına yabnlarak Bankadan ahnacak makbuz teklif 
mektuplariyle birlikte komJsyona tevdi edilecektir. 

a - İhale gQnil ve mehelll: 3-3-1938 çaqamba gtbıil aat 14 de Anbra
mn 10 kilometre garbinde Devlet Haft 10Uarma aid Tayyare meydanın
daki umum mudürlük blnaaında JIP)acaktır. 

6 - Kefil evrakı, prtname, ve mukavele projeleri Anbrada P. T. T. 
umum müdürlütü hinasındaJd ve ı. tuıbulda Karüöy Postanedndeld Ha 
vayollan gife)erinden ve İzmirde Nefıa Müdurlüğiindeıı .ıtı lira yirmi _. 
klz kurut mukabilinde alınebWr. 

İsteklilerin eksiltme prtnamesinde yuılı Belgeler De muvakkat temi
nat ve teklif mektupleruu muhtevi kapalı zarflaruı en geç eksiltme sa
atinden bir saat evveline kadar um um müdürlüle vermif olmaları ll
zundır. Posta teehhGril kabul olunmaz. (834) 

II - K8flf bedeli (22884) Ura (9'1) k\ll'Uf ve müvakkat teminatı (1714) --------------------
lira (87) lmruftur. 

m - Bkliltme 7 /111/818 tarihine rasthyan Pazartesi günü saat 15 de 

Kabatqta Levaam ve MulMaJ'ut fllbetdndeld alım komisyonunda yapıla
eattır. 

1V - Şartneme ve projeJer (1.11) lira bedel mukabilinde İnhisarlar U

mum MOdOrlq& Levaıım w Mllbayaat Şübellyle Ankara Bapnüdürlil
~ w Urfa llOdOrlQIOndmı alınabilir. 

V - Ddtmeye iftlrü etmek lsteyenlerfn fennt evrak ve vesaQdnf fn
hlarler Umum MQdilrlQll İnpat Şubesine ibraz ederek ayrıca ehliyet 
..ukam ahnalen lAamdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubuma, hususi vesaik ile 5 inci madclede Ja
aılı ekllltmeJe ifUrak ftllkasını ve muvakkat teminat parumı ihtiva ede
cek olan kapalı zerfJar ekliltme ,aııü en geç saat -14- de kadar yukarda 
adı pçen Ahm KoıniaJonu Bafkual•juıa makbuz mukabilinde veri1mif ol 
-- ı;'U""U <a> (819) 

' 

BAMKA~I 
1938 

Küçük Cari Hesaplar 
ikrami'ie plcinı~ 

4 adet 1000 lircJık-4000 lira 

8 ~' 500 '' -4000 ,, 
16 '' 250 '' -4000 ,, 
76 '' 100 '' -7600 '' 
80 '' 50 '' -4000 '' 

200 '' 25 '' -5000 '' 

384 '' 28600 ,, 
l•ralar : 1 Mart. 1 Halraa, 1 Eylll, 1 ı• 
.............. tarl•lerl•d• .............. .......... __...._ ..................................... -.. ............ . 

En Az 50 Lira Mev
duatı Bulunan Hesaplar 
Kuralara Dahil Edilecektir. 

Devlet Demirvolları ve Lınıarilaı ı ı~!etrne U. idaresi ılanları 

Anbra 8llft lçlnc:Wd Wle, ......... •tlf ,..ı ft palno bfnamnm 
bundan evvelki i1ln ,eraiti dahilinde ve pazarlıkla kirqa verilmesi. 
28 2 938 puartesl gunüne bıraJDJmıfbr. Talep ecUJm., ehltyet, mali kud
ret, nüful ve bOviyet cüzdanı vwild 21/2 938 akpmım lrad8r Ankarada 
2 inci lflMme lromis10nuna; HaJdarpaflda 1 IDd lfletım mtldurlülüne 
verilınelidir. Şartnameler ayni makamlarca parasız olarak Jstiyen1ere ye. 

rilecektlr. (727) 

* * "' Muhammen bedeli 2232,5 lira ol an her biri 4, '100 boyunda 500 adet 
lokomotif alev borum açık eblltım aaullyı. 1/3/938 cwnartesl günil 
saat 11 de Sirkecide 9 uncu lfletme 'blnuında mübayaa komlqonunda 
satın almtcaktır. Btı ife ,Umel lltlya)erln kanuni ftllblarlle birlik· 
te ve '° 7 ,5 nlsbeUnde teminat akçelerilıe komisyona milracaatlan ilin 
olunur. Şartnameı. puw oJuai kaml.,.adaD ~- (878) 
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lstanbul Komutanhğı ı 
Yalnız bir tüb kullandrktan aonra aynaya bakınız 1 

ADYOLIN'in ilanları 'I 
---------------------

Mükemmeliyeti hakkınaa en son ve 

en doğru sözü size o söyliyecektir. 
Bembeyaz, pınl pınl parlryan ditler, tatlı bir nefes, 

pembe, aıhhatli dit etleri, temiz bir dil, mikrobsuz bir ağız. •• 
ltte Radyolinin eseri! 

Bugünden ·itibaren 

kullanmaya bqlayınız ! 

GRiPiN 
En inatçı baş ve d!ş ağrllarını en kısa za

manda geçirir. Onun bu yüksek tesirini 

milyonlarca kişi tecrübe etmiştir. 

lhale günü talibı çıkmıyan 5500 k 
Jo pi!avlrk ve 4200 kilo çorbalık pını 
cin pazarlıkla ihales1 21-şubat-93~ 
pazartesi gtinU saat 16 da yapılacak 
tır. Muhammen tutan 5500 kilo pı· 

lavlık pırincin 1210 \ıra 4200 kilo çor 
baJık pirincin 840 liradır. Dk temınat. 
lan mecmuu 154 liradır. Şartnames 
her gün öğleden evvel komisyonda gı 
ril1ebilir. lsteklilenn ilk temınat md 
buz veya mektuplan ~e 2490 sayıl 
kanunun 2. ve 3. cU maddelerinde y• 
zili v~ikalarile birlikte ihale güni 

vakti muayyenınde Fmdık1ıda Komı 

tanlık Satmalma Komısyonuna gel 
meleri. "706,, 

• Istanbul Komutanbğma bağlı kı 
taat hayvanatı ic;in 600 ton yulafır 
kapaJı zarfla ihalesi 25-şubat-938 

cuma gtinU sat 16 da yapılacaktır 
Muhammen tutarı 34500 liradır. Dk 

teminatı 2588 lira.dır. Şartnamesi her 
gün komisyonda öğleden evvel görü . 

tebilir. isteklilerin ilk temjnat mak-1 
buz veya mektup!an ile 2490 sayılı 1 
kanunun 2. ve 3. cU maddelernde ya 
zılı vesikalarile beraber ihale gUnU i. I 
baJe saatinden en az bir saat evveline ı 
kadar teklif mektuplannı Fındıklıda 
Komutanlık Satınalma Komisyonuna 
vermeleri. "705,, 

• tstanbuJ Komutanhı'hpa bağlt kl.
1 taat ihtiyacı ic;in 21000 kilo sabunun 

ihalesi kapalı zarfla 2S-şubat-938 
pazarteSi gilnU sat 16 da yapılacak . 

tır. Muhammen kıymeti 5880 liradır 

Dk teminatı 441 liradır. Şartnamesı 
her gün öğleden evvel Jr~misyonda 
görülebilir. lsteklilerin ilk teminat 
makbuz veya mektuplan ile 2490 sa
'yılı kanunun 2. ve 3. cU maddelerin. 
de ya.zıh vesikalarile beraber ihaJe 
günü ihale saatınden en az bir saat 
evveline kadar teklif mektuplannı 
Fındıklıda lstanbul Komutanlık Sat1-
nalma Komisyonuna vermeleri_ "707 .. 

* 3. Kor için 46 çeşit evrakı matbu-
anın açık eksiltme ile ihalesi 25 Şu· 
bat 938 Cuma günü saat 15.30 da 
vanılaraırtır Unhaft'\""69' _. ...... _. fl'7!> 

liradır. llk temınatı 21 liradır. Şart-

namesi her gün öğleden evvel ko • 
misyonda görülebilir. isteklilerinin 
ilk teminat makbuz veya mektupla
rı ile beraber ihale günü vakti mu
avveninde Fındıklıda Komutanlık 

Satınalma komisyonuna gelmeleri. 
(777) 
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Her yd sinema aleminde yeni bir yddız •••• 
Bu sene radyo Cileminin yeni yddızı: 

EMERSONdur 

"MUCİZE SESLİ OPARLÖR .. 
YAL N 1 Z: 

EMERSON 
Radyolarında Bulunur. 

Dış yapısının güzelliği ve iç 

yapısındaki teknik ku~veti 

'ile dünyada tanınmış olan 

EMERSON RadyoJarrdı"'. 
EDİSON MÜESSESESi: Beyoğlu, istiklal Cad. No. 34 

İhtiyarhkta Rahat Etmek 
. ' 
lstiyenler 

Yaşı ilerilcmiş olanlarda müzrrJn bronşitler, balgamlı öksürükler, göğüs nezleleri, mesane nezleleri ve ge
celeri sıcak yataktan bır kaç kereler kaıaıran ıdrar zorluklar~. böbrek ı~ tihapl~r~ eksik. olamıyacağından bu 
rahatsızlıklardan kurtulmak için yegane çare tıbbın ehemmıyetle tavsıye ettı2ı nebatı katranlardan vaoıl· 

mış KATRAN HAKKI EKREM'i ku llanmaktır. 

, ııııı•ıııımıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı~ııııı ıııı•ıııı•ıııı•ııııı '1 
• Siz de bu kremden a ma ınız • 

Bütün gece süren müthiş baş ağrılarından • 
• sonra bir tek 

rahat rahat 
kaşe G R 1 P 1 N alarak 

icabında günde 3 kaıe ahnabilir. 
isim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakmmz. 

• 
• 
• 
• 
• • 

RAL~AMiN KREMLERi 

• 
• 
• 
• 

Sıhhat Bakanhğının resmi ruh • 
atını haiz bir fen ve bilgi mah
.ulüdür. Bütün cihanda elli se-• 
ıedir daima üstün ve es,5iz kal-
mıştır. ' • 

KREM BALSAMIN • 
Uzun bir tecrübe mahsulü o-• 

lnrak vücude getirilmiş yegane. 
sıhhi kremlerdir. = 

KREM BALSAMIN • 
Şöhretini söz ve şarlatanlıklag 

değil sıhhi evsafını Londra, Pa
• -· • ı.mııı..~,..,..,..,_ f;;iiii,ıi~~~~~ ris, Berlin, New York güzellikD 

· Demir Köprü lnıaah Eksiltme 

• 
·nstitülerinden yüzlerce krem 
ırasında birincilik mükafatınıa 

kazanmış olmakla isbat etmiştir . Nafıa Vekaletinden: 
• KREM BALSAMIN • 1 - Evvelce ayak kısmının ihalesi yapılmış olan Tunceli Vilayetinde 

Elaziz ·Mazgirt yolu üzerinde 70 metre açıklığındaki <Şeyhsu) köprüsünün ii Gündüz için yağsız, gece için• 
bu defa demir üst yapısı kapalı zarf usuliyle münakasaya çıkarılmıştır. _ ıağlı ve halis acı badem ile ya-. 
Keşif bedeli 45.000 liradır. • ,.lmış gündüz ve gece şekilleri= 

2 - Ek~iltme 24/3/ 1938 tarihine m~s~d.if P~rşembe ~nü saat (16) da I= vardır. = 
Nafıa Vekaletınde şose ve kopruler reıslığı eksıltme komısyonu odasında -KREM BALSAMİN; ötedenberi tanınmış hususi vazo ve tüp şeklinde• 
yapılacnktır. • satılır. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ • 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mütcferri diğer evrak (225) kuruş mu- ~ BEYOOLU _ İSTANBUL = 
kab.lınde ŞOSC' ve kopruler reislığınden alınabılır. 

4 - Eksıltmeye gırebılmek ıçın taliplerın !33751 liralık muvakkat temi- llJllllllllll~lll'l•llll•llll•llll•llll•llllflllll•llll•llll•llll•ll: 8' 
nat vermelerı ve muteahhıtlik vesikasiyle demır kopru ışlerınde ihtısasla· 
rı olduğunu ıspnt eden vcsaık ibraz etmeleri lazımdır. ıTurkiyede mümcs· KAYIP: Pederimden almakta ol-
s1l veya vekılı bulunmıyan maruf ve müştchir yabancı firmalardan mı.ite- duğum maaşımın senedi resmisini za Sahibi· Ahmet Emin YALMAN 
ahhıthk vesıkası aranılmaz.) yi ettim. Yenisini çıkaracağımdan Umumi Neşry1atı İdare Eden: 

• 

Herkesce tanınmıs 
meşhur 

a1ııın 
elektrikli ıambayi dal· 
ma yanınızda bulundu• 
runuz. 

: ··- ... ~ .... · ...... ..-...~ .... - .. ' .. l • . . . .'.>-~ -~.'~ :-: 't ·,~·: ; .. ~ .~··· ' · :·.-.-:· ... ~· '..,-,,~ 

BOURLA BiRADlRLl~ · .. '.:. 
,. : _.-: .·.... . 

i S TA N B U L ·. A N W: A. R . A '." ~~ ~. ·~J ~.}~ i .. R . 

İsteklilerın teklif mektuplannı ikinci maddede yazılı vakitten bir saat hükmü ol,madığını ilan ederim. Mer
evvelıne kadar komisyon reisliğine makbuz mu.kabilinde vermeleri muk- bum yüzba§ı Emin kerimesi Melihat 

s. SALIM Galatasaray Lisesi Direktörlüğünden: 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Uçüncü taksit zamanı 1 mart 938 dir. Vaktinde taksitlerin yatırılma· 
Şirketi Basıldıb yer TAN matbaası sı lüzumu ilin olunur. "869,, tezidir. Postada olacak 2ecikmeler kabul ed.llmez. (293) (665) özer. 


