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A lman Devlet Reisi B. Hit
ler, çoktanberi alaka ile 

beklenen nutkunu evvelki gün 
okudu. Bu nutuk dünyaya yeni 

•bir teY öğretmedi. Hitler en tid
detli bir lisanla dünyaya mey
dan okuyor ve cihan i~ •eri hak
kındaki eski görütlerini ve fi
kirlerini ıert bir tekilde tekrar 
ediyor. 

Hitler Fransızlara: "Size zararım I 
yok ... diyor ve düşmanlığının Rusya ı 
üzerine toplandığını, Avusturyayı 

Almanya ile bir saydığını, hariçteki 
diğer Almanların kurtuluş günü u
zak olmadığını söylüyor. Milli bir İs
panya hükumeti istiyor. Milletler Ce
nıiyeti hakkında eski tecavüzlü lisa
nı kullanıyor. Kredi açmak suretiyle 
ileri sürülebilecek anlaşma imkiinla
l'lnl iptidadan reddediyor ve askeri 
üstünlükle beraber iktısadi üstünlük 
wzünü hoş goruyor ve bu tehlikenin 
beyazlar için komünist tehlikesinden 
hafü olduğunu söylüyor. 

Hitlerin nutkunun satırlan arasın
da, siyasi tarikat taassubuna dayana
rak yabancı milletlerin mukaddera
tına karışmak iddialan okunmakta
dır. 

Bu nutkun hususiyeti, Avusturya, 
kalesi içinden fethedildikten sonra 
&öylenmesi ve dünyayı olmuş, bitmiş 
\>akalar karşısında bırakmasıdır. 

A iman selinin aşağı doğru akma-
sı tehlikesi karşısında Fransa 

tle Çekoslovakyada hüküm süren ar
~ ve kanaat, sonuna kadar mukave
b'ıet yolunda idi. Fakat Fransanın es
lti müttefiki sı!atiyle bu mukaveme. 
te ortak olması beklenen Lehistan 
~kildi. Küçük İtilcifta dahil bulunan 
~manya ve Yugoslavya da gevşedi. 

Berlin - Roma mihverinin kuvve. r hakkındaki bütün sözlere rağmen 
lalyanın, Alman kuvvetlerile Bren
~er geçidinde karşılaşmayı göze al
:1Ya.cağı ve A vusturyanın Almanya 

e bırleşmesi tehlikesi karşısında di-
11 er tarafa geçeceği umuluyordu. Hit-
er· 
~ ~n attığı adım ve bunun İtalyadaki 
Qı 1alt.ki t~~ı bugün şu kanaati uyan
) tı.yor kı Italya, bakirliğini korunu
.\.~ Çalıştığı Avusturyayı kendi eliyle 
lııt tnanlara teslim etmiş, buna k~ .. şı
~olarak kendine ait menfaatler te- . 

etmiştir. ı 

ı D Ünyamn bu vaziveti karStsın- ; 

111 da bütün iş İngiltereye daya
li:o~~u? Son senelerin emnyietsiz
oa.· 1 ıçınde demokrasi alemi için ye
li:) ne .. · 
Sip . uınıt noktası. İngilterenin pren-
h 

1
51Yasetine dürüst bir surette bağ

aır~ ltıası ve dünya barışını zayıfların 
lin~ndan pazarlık ve fedakarlık şek-

t e ~atın almıya razı olmamasıydı. 
liıı:gılteredeki çokluk. prensip gidi
ttıuh taraftardı. Buna karşı müfrit 
lll.na af~zakar bir azlık. pazarlık yo
Ve sa gırmıye A vrupanın merkezine 
tetıq:kına ait işlerden el cekmek su
bırak Almanyayı ve İtalyayı serbest 

G rtııya taraftar görünüyordu. 
'na e~enlerde Lord Halifaksın AI
'Yahnlyğaya gonderilmesi, bu azlığın 

... l ı b" . 
(i~er ır ışti. Kopanları kıyamet 

~: muhafazakar azlık geriye çe
ihtiyacıru duydu. 

(Devamı 7 ncide) 

lngiliz - İtalya Müzakeresi Başlıyor 

ispanyadan Gönüllülerin Çekilmesi 
Formülünü İtalya Kabul Etti 

Fransa Hariciye Nazırı Delbosun da Çekileceği ve 
f ransanın ita? ya lle Anlaşma Yapacağı Haber Veriliyor 

Roma ~ıe Tokyoda İyi Karşılandı 
Londra, 21 (Husı<Jst) - Her Hitle

rin dün söylediği nuı.uk dolayısile A- ~ 

vusturyanın birkaç ~ ehrinde ve Viya 
nada bazı nümayişler olmuştur. Vi
yanada 2000 Nazı Yahudi mahallele-
ri üzerine yürümek iStemiş, zabıta 

bunları dağıtmıştır-

Gratz, Lintz, ve iiaha başka yerler 
de de nümayişler cılmuş ve zabıta ile 
müsademeler vuku bulmuştur. Avus 
turya hükumeti vatanseverler cephe
sinden başkasının nümayiş yapması
nı menetmiştir. Bu yasak dört hafta 
devam edecektir.· 

Avusturya hadiseleri bugün Avam 
Kamarasında mevzuu bahsolmuş Sir 
John Simon, Avusturya kaynakların 
dan alınan malumata göre. Berchtes 
gaden görüşmeleri neticesinde hiçbir "' 
resmi muahede imzalanmadığının te 
barüz ettiğini söylemiş ve Avusturya 
da neşredilen resmi tebliği hatırlat
mıştır. 

John Simon bundan sonra, Avus
turya ve Çekoslovakyaya ne gibi hi
maye ve istiklfil teminatı verildiğini 

(Devamı 8 incide) 

Aousturyanın Nazisi 
Dahiliye Nazın lnquart 

llnıi Ve Tarihi Bir Hakikat 

Londra, 21 (Radyo) - İngiltere 
Hariciye Nazın Mister Eden ile Ha
riciye Müsteşarı Lord Kranborn dün 
gece istüa ettiler. Mister Eden Baş
vekil Mister Chamberlain'e gönder
diği mektupta şunları söylemiştir: 

meseleler.in halline ~alışmak yolun - ı 
da takip edilecek metot hakkında da li'!J!~!!!!!-~~-!!!"!!!!i!'!!!!!i!!!i!!!!!!!!!!!!i!i~~!!!!!~ 

aramızda ihtilaf bulunduğuna dair ' 1 At +·· k T b •ki 

Aleviler, Yurt içinde ve 
Yurt Dışında Türktür 

"Son günlerin vakaları, haddiza -
tinde mühim olan ve çok mühim ne
ticeler .doğurması muhtemel olan bk 
karar hakkında aramızda derin bir 
noktai nazar ihtilafı bulunduğunu 

meydana çıkarmıştır. Ben, tasvip e
demediğim bir siyaseti parlamento· 
ya tavsiye edemem. Bundan başka. 
bugünkü beynelmilel meselelerle bu 

kanaat hasıl etmiş bulunuyorum. a ur 1 e rı ere ! 

Memleket işlerini idareye davet e - T kk"" Ed• I 
dilmiş kimselerin tam bir ahenk için- eıe ur ıyor ar 
de çalışmama1arı memleketin menfa
atlerine muvafık düşmiyeceği için de 
rin bir teessürle sizden ayrılmağa ka 
rar verdim.,, 

Mister Chamberlain bu mektuba 
verdiği cevapta, istifayı derin tees · 
sürlerle karşıladığını söyledikten 
sonra Mister Eden'in hizmetlerini 

( A ricası 7 incide ı 

latanbul, 21 (A.A.) - RlyHetlcUm· 
hur. Umumi Katfplijjlnden: 

Halkevlednln yıldl!nilmU mOnaııe

betfle halen mevcut olan ve yeni ı· 
çılan halkevlerinden, AtatUrke, va
~andaşların aamlml ve yüksek hlale
rlnl ve kUltOr çalı9malarındakl •uur· 
lu azmini blldlren telgraflar gelmek
tedir. Bundan çok duygulanan Ata
türk, tefekkUrlerlnln ve ba,arı dl· 

Profesör Hasan Reıit Tankut Adanada Eti Türkleri 
Hakkında Çok Mühim Bir Konferans Yerdi 

Adana, 21 (A.A.) - Dün parti bi
nasında, memleketin münevver genç 
liği ile tarih ve etnografya mevzuu 
üzerinde zengin bir konuşma yapmış 

ı olan Maraş saylavı profesör Hasan 
Reşit Tankut, bugün de Adana kız 
enstitüsü konferans salonunda önem 
ti bir konferans vermiştir. 

muallimleri, her seviyede vatanda~ 
lardan kesif bir dinleyici kütlesi işti
rak etti. 

Profesör Tankut. Kemalist Türki
yeniJJ bütün dünyaca hayret ve hür
metle karşılanan bugünkü varlığını 
izah ettikten sonra demiştir ki: 

·Başvekilimiz Dün 
Ankaraya Döndüler 

1
1 

leklerlnln lletllmealne Anadolu Aan
aını memur etmı,ıerdlr. --- -=- -~ _ı 

Konferansın mevzuu "Eti Türkle
ri,, idi. Şiddetli aJıika uyandıran bu 
konferansa vali, kumandan, belediye 
reisi. 32 orta ve ik.mektep müdür ve 

"-Bizi bu üstün ve aydın varlığa 
erdiren enerjinin bir kaynagı vardır. 
O kaynak şudur: Devlet idaresi için 
konulan esaslarm Türkün sosyal ve 

(Devamı 8 incide) 

Hariciye, Nafıa, Maliye ve Gümrük 
V el<illeri de Dün Gittiler 

. Ba.,vekilimiz ve Dr. Araa 
luueketlerinJen biraz. önce 

Birkaç gündenberi şehrimizde bu
lunmakta olan Başvekilimiz B. Celill 
Bayar, dün Perapalas otelindeki hu
susi dairesinde bir müddet istirahat 
etmiş ve akşam üzeri, yanında Hari
ciye Vekilimiz Dr. Tevfik Rüştü A
ras olduğu halde Dolmabahçe sara
yına giderek Cümhurreisiıniz Ata
türke mülıiki olrnuşlardll'. 

Başvekilirnizle Hariciye V ~kilimiz, 
sarayda bir müddet kaldıktan son
ra, Büyük Öndere Veda ederek saat 
18.45 te Acar motorile Haydarpaşaya 
geçmişlerdir. 

Başvekilimiz, Saat 19.30 da kalkan 
bir trenle Ankaraya hareket etmiş
tir. Başvekilimizle birlikte Hariciye 
Vekili Tevfik Rüştü Aras. Maliye Ve 
kili B. Fuat Ağralı, İnhisarlar Vekili 
B. Ali Rana da ayni trenle An.karaya 
gitmişlerdir. 

B. Celal Bayarla vekillerimiz. Hay-
darpaşada Cümhurreisirniz adına 
başyaver B. Celal. Cümhur riyaseti 
hususi kalem müdürü B. Süreyya, es 
ki Başvekil general İsmet İnönü, İs-

; , tanbulda bulunan saylavlar, vali B. 
Üstündağ, vali muavini B. Hüdai, İs
tanbul kumandan vekili general Ce

(Devam.ı 3 ii:ncüde) 

Tekirdağlı 
Bankof'u 
Tuşla Yendi 
Paris, 21 (Tele

fonla) - Türkiye 
Başpehlivanı Te
kirdağlı Hüseyin 
pehlivan bu gece 
Spor Sarayında 
Bulgar güreşçi Ban 
kof ile güreşti. 

Spor Sarayı çok 
kalabalıktı. Tekir -
dağlı ringe çıkınca 
çok alkışlandı ve 
kısa bir seremoni
den sonra güreşe 

tutuştular. Tekir
dağlı daha ilk ham 
lede çok üstün olduğunu göstermiş
ti. Nitekim neticede bu üstünlüğü is
pat etti. Tam 11 dakikada Hüseyin 
pehlivan Bulgar hasmını tuşla ma~
lıip etti ve şiddetle alkışlandı. Halk 
"Bravo Türk!,, diye bağınyordu. 

[Bugün spor kısmımızda arkadaşı
mız Eşref Şefik'in bu hususta bir ya
zısını bulacaksınız.J 

Müthiş Bir Fakir 
Londra. 21 !Radyo) - Hindistan

dan gelen bir habere göre şimal taraf
larında bir fakir. müthiş bir rekor 
kırmıştır. Başı boynuna kadar kuma 
gömülmüş olarak tamam 91 gün bu 
halde kalmış, bu müddet içinde hiç 
yememiş ve icmemistir. · 

Bütün Salahiyetler Kralın! 

Romanyada_ Anayasa 
Resmen Neşredildi 

Fırkalar ve Parlam.ento İlga Edi:iyor 
Temsili Bir Meclis Kuruluyor 

Bükreş, 21 (A.A.) - Yeni anaya
sa, Romanyanın rejimini tesbit ile 
bu rejim aleyhinde her türlü hareke
ti yasak etmekte, vatandaşlann hak 
larını ve borçlarını tesbit, hükumetin 
istiklal ve otoritesini tarsin eylemek 
te, ziraatçilerin, işçilerin, entellektü 
ellerin ve diğerlerinin partamento • 
daki temsilleri nisbetini kararlaştır
makta. hırsızlık ve bilhassa ihtilasla 
rı şiddetle cezalandırmakta. istimlak 
suretile köylülerin eline geçen ve ge 
çecek olan topraklarda bunların mü} 
kıyetini tanımakta, devlet tarafın . 
dan istimlak olunan madenlerin sa • 
hıplerine daha adaletli bir para te -
min eylemekte ve Romanyada bir a
"ırdanben oturan ekalliyetlere mü . 
"avi vatandaşlık hukuku vermekte -
dir. 

Resmi gazete anayasa ile birlikte 
kralın millete bir beyannamesini de 
neşretınektedir. Beyannamede deni • 
yor ki: ( Arka.s-ı 7 incide) 

Romanya BQfVekili 
Patrilı MiTon 
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Yazan: 

rAli Haydar Mithat 
[Tercüme •e iktibas 

ba.kkı mahfuzdur,] 

' 

Karar Verildi: 

22 - 2 - 938 

--····-·-····· .. ······················: 
Ankaradan ! : 
Telefon ve Telgrafla 1 

······-· 
Balkan Konseyine 

B. Tatarescu 

iştirak Edemiyor 

Avusturya imparatoru
nun Ziyareti Hcihraları 

Y enicami Kasrı, Bugünkü 
Ha iyle Muhafaza Edilecek 

Büyük tarihi değeri olan Yenicami 
kasnnın muhafazası yolunda gazete
mizin yaptığı n~yat Maarü Veka
letinin nazan dikkatini çekmiş ve bu 
işin tetkiki için kurulan ilmi komis
yon dün toplanarak kararını vermiş
tir: Kasır olduğu gibi muhafaza 

"- Bu şayia İstanbul halkının es
ki eserlere karşı olan sevgisini ve has 
sasiyetini ölçmek için yapılmış bir 

Ankara, 21 (Tan Muhabirinden)
Bükreşten gelen haberlere göre, Ro
manya Hariciye Nazın B. Tatarescu 
Romanyadaki siyasi vaziyet dolayı

s.iyle 25 Şubatta Ankara.da toplana
cak plan Balkan Antantı Konseyine 
iştirak edemiyeceğini, kendisini kon
seyde B. Komne'nin temsil edeceği

ni alakadar Balkan devletlerine bil
dirmiştir. 

edilecektir. 
' Müzeler müdürlüğünde yapılan 

şakadan ibarettir . ., 

Heyet azası, kemerin yıkılması 

mevzuubahis olduğu zaman halkın · 
gösterdiği asabiyeti şükranla kayde
dilmesi lazım gelen bir alaka saymış
tır. 

Kemerin ıpuhafazası hakkında itti
fakla verilen karar, bir rapor halin
de hazırlanmıştır. Bu rapora, keme
rin iç ve. dışından çeldlen birçok re
simlerile taksimatını ve mimari kıy Sahte memur Ihsan 

dünkü toplanbda, müzeler umum mü 
dürü Aziz, güzel sanatler akademisi 
müdürü Burhan Toprak, akademi 
profesörleril}den Celiıl Esat, mimar 

Tank, Mimar Arü Hikmet Holtay1 

Türk ve İslam eserleri müzesi müdü
rü Abdülkadir, Topkapı sarayı müze
si müdürü Tahsin Öz bulunmuşlar
dır. 

metini gösterecek fotoğraflar ilave e- POLİSTE : 
dilecek ve bugünlerde Maarü Veka· 
Jetine gönderilecektir. 

istimlak Nisanda Bathyor 
İki saat kadar süren bu toplantıda 

heyet azalan Yenicami kemerini ta- Eminönü meydanının istimlitkine 
rihi, mimari, teknik ve şehircilik ve 1 nisanda başlıl.nacaktır. Açılacak sa-

Yüklü Bir 
Kayık Devrildi, 
1 Kişi Boğuldu 

Bir ltalyan Gravür 

Sergisi Açddı 
Ankara, 21 (Tan Muhabirinden)-: 

Bugün Sergievinde bir İtalyan gra
vür sergisi açıldı.Bütün vekiller, kor 
diplomatik ve matbuat erkanı sergi
nin açılışında hazır bulunuyorlardı. 
İtalyan Büyük Elçisi B . Galli bu mü 
nasebetle bir nutuk söyledi, hükume 
te teşekkürlerini bildirdi. Buna Maa
rü Vekilimiz B. Arikan cevap verdi 
ve elçinin ricası üzerine vekil kurde
leleri keserek sergiyi açtı. 

Sergide elliden fazla İtalyan sanat 
kannın güzel eserleri vardır. 

Avıaturya imparatorunun lstanbulu ziyareti... 

• estetik bakımlarından 'tetkik etmiş- haya rastlıyan yerlerdeki esnafın bir 
ler, fikirlerini söylemişlerdir. İleriye denbire açıkta kalmamalarını temin 
sürülen fikirlerin hulasası şudur: için birinci plana gi.ien mıntaka dör- Evvelki gece, Köprü altında bir de 

niz kazası olmuştur: ispirto Ucuzluyor 
No. 8 

C ilıan harbine ait hatıralarım 
arasında, Avusturya İmpa

ratoru Şarlın, Bepnci Mehmedi zi
yareti münasebetilc Dolmabahçe sa 
rayında verilen bir ziyafetten bah
setmek isterim. Bu ziyafete mebus
lardan Fethi Bey ve ben davetli bu 
lunuyorduk. 

İmparator, !stanbula Hariciye 
Nazırı Baron Buryan ve Avustur
ya ve Macar asilzadelerinden mü
rekkep parlak bir maiyctle beraber 
gelmişti. Bütün bunlar, hanedana
zası, vükela Dolmabahçcnin salon
larından birinde toplandılar. 

Garip bir tesadüf olarak burada 
eski Hidiv Abbas Hilmi Paşa ile 
karşılaştım. Büyük bir samimiyet
le ellerimi tuttu ve Maliye Nazın-
~a dün,ı;.yc,.\.. 'llllllA.4.l'l' ; ,.J,..n, ı........:k--'--"vı-

başladı. Aramızda çok acı hatıra
lar vardı. Bunları birdenbire inti
kal edememişti. Fakat bir, iki da
kika içinde aramızdaki hadiseler 
herhalde bir sinema şeridi gibi zih
ninden geçmiye başladı. Yavaş ya
vaş ellerimi bıraktı ve yanımdan 
ayrıldı. 

B iraz sonra yemeğe çağırıl-
dık. Sofrada teşrüatçılar ta 

rafından gösterilen yerlere otur
duk. Hukumdarlann gelmesini bek 
liyorduk. Sofra at nalı şeklinde idi. 
Beşinci Mehmet yolunu şaşırdı. 

Sofranın iç tarafına doğru yürüyQr 
du. imparatorla imparatoriçe ken
disini takibe mecbur oldular. Teşri 
fatçı koşup yetişti ve doğru yolu 
gösterdi. Beşinci Mehmet birdenbi
re döndü, fakat rahatsızlığı ve ih
tiyarlığı dolayısile müvazencsini 
muhafaza edemedi, düşecek oldu. 
İmparatorla İmparatoriçe kollan
oa girerek düşmesine mini oldular. 

Bu manzara bizim için tesir u
yandıracak birşeydi. Yanımda bu
lunan imparatorun seryaverl ve 
karşıma tesadüf eden izzet Paşa i
le beraber teşrifatçının hatasını ten 
kit ediyorduk. Bu sırada Vahdet.. 
tin gözüme ilişti. Padişahın sende
lemesi pek hoşuna gitmiş olacak 
ki, derin bir hil.zla gülüyordu. 

Avusturya İmparatoru, iyi bir 
fransızca ile· nutuk söyledL 

lttüakımızın kıymetinden, Türk as 
kerinin şecaatinden bahsetti. Be
şinci Mehmet cevap verdi. Fakat · 
ne söylediğini işitemedim. Sonra
dan gazetede okudum. 

Yemekten sonra büyük taht salo 
nuna indik. Diğer davetliler gelmi
ye başladı. Hükümdarlar, Avrupa
da olduğu gibi davetliler arasında 
dolaşmadılar. Bir tarafa çekildlier. 
lcap edenler kendilerine tanıtıldı. 

Bu arada Cemal Paşa gözüme i
lişti. Pek hiddetli idi. Sebebini sor 
dum. Anlattılar: İmparator Enver 
Paşaya büyük bir nişan vermiş. Ce 
mal Paşayı ayn tutmuş. Hiddeti
nin sebebi bu imiş. 

Talat Paşa ne yaptıysa yaptı, Ce
m al Paşaya da mühim bir nişan te
mın etti ve davet gecesi boynuna 

geçirdi. 

Demokrat olduğunu iddia eden 
bir hareketin başında gidenlerin 
bir nişan meselesine bu kadar ala
ka göstermelerine hayret etmek
ten kendimi alamadım. 

Taht salonunun o geceki manza
rası parlaktı. Binlerce eelktrilt am
pulü ile donatılmıştı. 

Gece yansına doğru İmparator 
gitmiyc hazırlandı. Davetliler iki 
sıra oldu. İmparatoriçenin bir tara
fında Beşinci Mehmet, diğer tara
fında İmparator olduğu halde geç
tiler. Beşinci Mehmet, kılıcını ku
caklamış, alnından ter akıyordu. 
Yanımdan geçerken: 

- Ali Haydar Bey, ne günler gö
rüyoruz... dedi. 

Bu merasim, bu kıyafet, bu te~ 
rüat arasında büsbütün yorgun ve 
hals.ız düsmüstü. • 

Salonun denize bakan kapısı a-
çıldı. Saltanata mahsus köşklü bü
yük kayık yanaşmış, duruyordu. 
İmparator, Beşinci Mehmede veda 
ederek kayığa bindi. Sir:keciye geç
ti. Orada bekliyen hususi trenle 
memleketine döndü. 

A vusturyanın son nefesini 
vermiye hazırlandığı bu

günlerde, Habsburgaların son mü 
messilinin Dolmabahçedeki hali gö 
züm önünde canlanıyor. 

Avusturya İmparatorunun İstan
bulu ziyareti sırasında teşrifat iş
leri epeyce aksamıştı. Beşinci Meh 
met bir geçit resmine yirmi dakika 
geç gelmiştL Bu münasebetle çı

kan hadiseyi Talat Paşa, kendine 
mahsus hazırcevaplılıkla atlatmış
tır. 

Geçit resmi günü hava çok sı
cakmış. Talat Paşa, üzerindeki üni 
formanın sıkıntısile bir tarafa çe
kilıniş. Biraz nefes alıyormuş. A
vusturya Saray Nazın karşısına di 
kilmiş, sert ve haşin bir tavırla de
miş ki: 

- İmparatorumuz program hari 
cinde bekletiliyor. Protesto etmiye 
geldim. 

.. _ Kemerin tarihi kıymeti büyüktür ve de ayrılmıştır.Birinci numarayı Yeni 
Yenlcami kadar eskidir. Bundan b~ka dil- caminin tam karşısına gelen ada, l
varlannda, tavanlarında Türldyenln hiç- kinci numarayı Eminönünden cami
bir yerinde emsaline tesadtlf edilmiyecek nin sol cihetinde ve Mısır çarşısına 
kadar güzel çiniler vardır. Taşlarının bal ve Balıkpazanna doğru giden ada, ü
Ianrnası y\lksek bir teknik eseridir. çüncü numarayı Eminönü postanesi-

l!:serln dini mimarlle hiçbir aIAkası yok- le İzmir sokağının bulunduğu ada ve 
tur. BilAlds Sivil miman bakımından bir dördüncü numarayı da Valde hanı
şaheserdir. Şehircilik. bakımından hiçbir nın bulunduğu ada teşkil etmektedir. 
kusuru yoktur. Seyrllseferi güçleştirmek Nisanda bir numaralı ada istimlak 
şöyle dursun bilAlds geçit olması nokta-
sından seyr(lseferi kolaylaştıracaktır. edileceği için bu kısımda bulunan es-

Yenicami kendi nevi.şahsına mfinhasır naf o zamana kadar kendilerine bir 
bir geçit kemeri nilmunesidir ve kendi ba- yer temin etmiş olacaklardır. İki nu
şına tamam bir eserdir. Şehrin ve meyda- maralı ada, birinci kısımdaki binala
nın manz.arosın.ı bozmak eöyle dursun. bi-
lakis güzelleştirecektir. Binaenaleyh yıkıl- nn istimlaki bittikten sonra açılacak 
mıısı katfyen mevzuubahis değildir ve ol- tır. 
mamalıdır - *Bütün büyük camilerde mevcut 

Toplantının sonunda heyet azasın- olan hünkar mahfillerinin temizle
dan biri kemerin yıkılması hakkında- niprestore esaslarına göre süratle ta
ki şayialara temas ederek şöyle de-. mir edilmesi ve bunlann halka açıl-
miştir: ması kararl~ırılmıştır. 

DENİZ ve LİMAN : 

Karadenizde 
Şiddetli Fırtına 
Devam Ediyor 

BELEDİYEDE : 

Et Ucuzluğu, 
Aybaşında 
Tatbik Ediliyor 

Meyva hali iskelesine kayıtlı İne
bolulu İsmail, evvelki gece Üsküdara 
götürmek üzere kayığına demir ve 
çimento yükliyerek gece saat on bire 
doğru yola çıkmıştır. İsmailin kayı
ğu Köprünün altından geçtikten son 
ra failalaşan dalgaların tesiri ile dev
rilmiş, hemen batmıştır. Kayıkçı İs
mail boğulmuştur. Cesedi, bütün a
ramalara rağmen bulunamamıştır. 

Cesedin hüviyeti anlQJıldı 
Arnavutköyünde Kaptanpaşa ya

lısı önünde denizde bulunan kadın 
cesedinin hüviyeti tesbit edilmiştir. 
Bu, Pangaltıda Hacıbaba sokağında 
31 numaralı evde oturan Markuhiye . 
aittir. Kazaen denize düştüğü anla
şılmıştır. 

Sahte memur tutuldu 
.... Nmmvm, ntimi.\'iüim..)r.ıyhU.Jh11Pfl 
tır. İhsan , bir senedenberi şehrimiz
de birçok kimseleri dolandırmıştır. 

Kendisine vergi memuru süsü vere
rek, kapılan çalmış: 

- Bina vergisinden borcunuz var. 
15 lira vermezseniz şimdi haczettire
ceğim, diye tehditler savurarak pa
ra sızdırmıştır. 

,Ankara 21 (Tan Muhabirinden)-: 
İspirto fiyatlarının indirilmesi için ' 
hükumet bir kararname projesi ha
zırlamıştır. 

Tokat Defterdarhğı 
Ankara, 21 (TAN) - Tokat Def

terdarlığına hazine muhasebe muavi 
ni Cevdet Kural tayin edilmiştir. 

MEMLEKEITE: 

Genç Bir Avcı Bir 

Kaplanla Boğuıtu 
İzmir, 21 (Tan Muhabirinden}_; 

Selçuk nahiyesinin Acarlar köyünde 
bir sürek avı tertip edilmiştir. Köy
lüler, dağda avlanırlarken, önlerin 
v';h§i fuiyvaiı, !vıuS'a liUiiıua genç 6iı 
avcının üzerine atılmış, bo~ıya 
başlamıştır. Musa, yarım saat bu azı
lı hayvanla mücadele etmiş neticede 
kaplanı öldürmiye muvaffak olmuş-
ti.ır. Musa bu mücadele sonunda kan
lar içinde ve muhtelü yaralar aldığa 
halde baygın düşmüştür. Kendisi te
davi için hastaneye kaldınlmıştır. 

Birkaç gündenberi havalar şiddetli Et komisyonu dün de toplanmış, İhsan suçunu itiraf et1!1iştir. 
surette soğwpuş ve evvelki gün, fa- ucuzlu\t kararının tatbik şekillerine s • •• 1 BiRKAÇ SATIRLA 1 sılalı olarak ha!ü kar da yağmıştır. abrı Toprak Goz ait projeyi hazırlamıya başlamıştır. 
Dün şehrimizde hava açık ve güneşli -------------
geçmiş, fakat yıldız poyrazdan esen Ete bir marttan itibaren azami fi-· y J ı • d 
kuvvetli soğuk şiddetini muhafaza et yat konulacaktır. Her et, üç cinse ay aş arı çın e 
miştir. nlarak her cins için ayn bir fiyat Gömüldü 

Gelen haberlere göre, Karadenizde tesbit edilecektir. Her cinsin üzerine 
fırtına ve tipi vardır. Küçük gemiler, cinsini, derecesini ve fiyatını göste- Eski Ziraat Vekili Sabri Toprağın 
yine Büyükdere önünde birikmiye bütün candan dostları, dün Teşvikiye 

ren birer etiket konulacaktır. başlamışlardır. Henüz kaza haberi camiinde toplanmışlardı . Eski sıhhi-
gelmemiştir. * Otobüs tahkikatına ait fezleke ye vekili B. Refik ve istanbulda bu-

Sinopta karaya oturan Aksu vapu- nin hazırlanmasına devam edilmek- lunan mebusların hemen hepsi bu a-
runun Sinop limanında yapılan mu- tedir. Fezlekenin bugünlerde ta- rada idi. 
vakkat tamiri bitirilmiştir. Vapur, mamlanacağı anlaşılmaktadır. Merhumun hayatından büyük bir 
hava yatıştıktan sonra istanbule ge- * Asrl me~lığm te!viyei turabi- elemle bahsediliyordu. Sabri Toprak, 
tirilccek ve esaslı tamir görecektir. . . . . kendisini ziyaret eden bütün arkadaş 

yesı nısan başında bıtirılecek, sonra ·1 ek ak bild"ğ" ··1·· ·· d 
yeni in,a edilecek vapurlar arına, p y ın ı ı o umun en, 

şimdiye kadar bu mezarlığa gömül- uzak bir seyahate çıkar gibi bir tarz
Fabrika ve havuzlarda Akay ida

resi için yapılacak iki vapµrun proje- müş olan meşahirin mezarları yapı- da bahsetmiştir. Bir Arkadaşına de-

ve planlan bitirilmiştir. Bu vapurlar, lacaktır. miştir ki: 
idarenin şimdiki Erenköy ve Göztepe * Süleymaniyede kurulacak olan "- Dünyaya ait emelimin hasıl ol-

I ktısat Vekaleti müsteşarı B. Faik 
Kurdoğlu dün akşamki trenle AD

karaya gitmiştir. 

• M arif ?tfidürü Tevfik Kut •e m6fet 
tiş izzet, dün Beykoz kazası içinde

ki mektepleri teftiıı ebnişlerdir. ... 
Bu sabah Jenlssa vapuru ile ~· 

se seyyah gelecektir. 

• 5 ahnttrimi.ze selen •apur, motOr .. 
kayıklann kumanya ihtiyaçlıın i

çin kaptan ve mürettebatın üzerlerindc 'JI 
lira bulunabilecektir. ... 
G Qmrükler umum mfidfirQ, bugt\nlet"' 

de İzınirden dönerek Ankaraya V' 
decektir. 

• Tayyare piyango mOdllrO B. Fntıf. 

1 h · d l aktır p · Sinan sitesinin projeleri belediyece masını isterdim. Keşki biraz daha pa 

T alat Paşa, Nazın yanma o- val purDen~ bankacının e 0 ac .. d .. 
1
· .. ~:Ole- h 

1 
ra sahibi olsaydım!. Uç yetimin tah-

. _ _ . er, ız umum mu ur ugunce azır anmıştır. Proje yakında vakıf-turtmucı ve buyuk bır sır silile meşgul oluyordum. Tahsillerini 

h b 
. "b~· b" t 

1 
_ tasvip edildikten sonra inşaata ge- lar umum müdürlüğüne gönderile-

Tayyare cemiyeti umum müdfir rrıd 
avinllline UQ; in edilm1a. Ankara.ya ıiY 
rniştir. 

a er verır gı ı ır avır a şu soz- cektır" . ikmal etmelerine kafi para bırakabil 
ı . ö 

1 
. · çilecektir. 

en s y emış: ============================== seydim çok mesut ölecektim.,. 
- Siz bize program, tıpkı Al- SABRI TOPRAK'IN CENAZESi: Bay Sabri Toprağın Teşvikiyede 

man İmparatoruna yapılan prog- namazı kılındıktan sonra lstanbul 
ram gibi olsun dememiş miydiniz? saylavı Halilin, merhum için yazdığı 

ve kendisi rahatsız bulunduğu i-
Almanya İmparatoru yarım ~ çin yolladığı bir hitabeyi Darüşşafa-
saat bekledi. Avusturya lm- • 1 ka müdürü B. Ali KB.mi okumuştur. 
paratoru hakkında da ay- B. Halil, bu kıymetli yurt çocuğu-
nini tekrar etmek icap ederken nun ölümünden dolayı derin teessür 
müddet yirmi dakikaya inmiştir. lerini bildiriyordu. 
Almanlar bu farkı duyarlarsa çok Bu hitabeden sonra, önde bando 
kızacaklardır. Siz, Almanlar gibi olduğu halde büyük ölü omuzlarda 
aksi ve haşin adamlar değilsiniz. Osmanbeye kadar getirilmiş ve bu-
Çok riea ederim, programda Avus rada tabut bir otomobile konmuştur. 
turyahlar lehine bir fark yapıldığı Tabutu taşıyan otomobil diğer otomo 
nı Almanlara duy,urmayınız. Boş billerin 'refakatile Şişliye doğru yol 
yere bir mesele çıkarırlar. alınış ve bu değerli vatan çocuğu göz 

Bu kurnazlık karşısında Saray yaşlan arasında asri mezarlıktaki e-
Nazırı ne diyeceğini şaşırmış. Şaş- bedi medfenine bırakılmıştır. 
kın şaşkın Talat Paşanın yüzüne * Darüşşafaka mezunlar cemiyeti, 
baktıktan sonra: "Allaha ısmarla- dünkü cenaze merasiminde bulunan 
dık" demiş ve aynlınış. 1 · zevata ve Darüşşafaka mezunlanna 

<Arkası var) Eski Ziraat Vekili Sabri Tourahn eenazesl, ebedi m;dfenlne götflrütnyor- teşekkürlerini bildirmektedir. 

\ TAKViM ve 

22 Şubat 1938 
SAL 1 

2 nci ay Gün: 28 

Artıbt: 1358 
Zilhicce: 2ı 
Günet: 6,46 - Oile 
ikindi: 15,28 - Akıam: 
Yatsı: 19.21 - Imıllt: 

Kasım 101 
Rumt· 1354 

Şubat: 9 
12)1 
17,50 

5,9 

YURTTA HAVA VAZlYE-rl 
Orta Anadolunun garp kısımlan bul\J 

ve mevzii yağışlı, diğer mıntakalar k• 
ve yer yer yağıııb geçmiş, rilzg~rlar 
radeni:tde 18rk. diğer yerlerde umunıl 
le eimall istikamette orta kuvvette. 
ve Trakyada kuvveUlce esmıştir. 

Diln, fstanbulda hava eksctiyeUe ıcıı 
geçmiş, rüzgar şimali ş~rklden 6 - 1 111 
hız.la esmiştir. Saat, 14 te barometre 
mllfmetre idi. Hararet en çok 6,3 ve tJJ 
sı!ırın altında 1,3 santigrat olarak 
dilmlatir. 
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~-.iJ"GTf i~~] 
Eden'in ls~ifası 

ômer Rır.a DOCRU L 

H abcş harbinin bütün dünya 
efkarı umumiycsini istili 

ve tecaviiz siyasetine karşı galeya
na getirdiği sırada o zamanki Fran 
68 Başbakanı M. Laval ile birlikte 
llabeşistanın bütiinliiğünü ve bir 
dereceye kadar hakimiyetini ihlal 
eden bir sulh projesi hazırladığı için 
İngiltere Hariciye Nazırlığından çe 

tilmiye mecbur kalan Sir Samuel 
Hoare, yerini l\lister Eden'e bırak
mıştı. l\tister Eden, işbaşına geçer 
geçmez 1talyaya karşı zecri tedbir
ler siyasetini tatbik ederek Habe
tistanı kurtarmıya uğraşmış, fakat 
o zamanki Fransa hiikümetinin te
reddüdü yüzünden zecri tedbirler 
yanın yamalak kalmış ve İtalya, 
İngiltere Dışbakanmı İtalyan düş
manı sayagelmişti. 

Habeş macerasının sönmesi Uze
rine Akdeniz meselesi başgösterdi 
ve İspanyada başlıyan dahili harp, 
bu meseleyi büsbütün hızlandırdı. 

İtalyanın bir taraftan İspanyaya 
büyük kuvvetler göndererek bu 
memleketin iç işlerine karışması, 

sonra Libyaya askerler yığarak Mı 
sırı tehdit ettiğini göstermesi, İn
giltere ile halyanın arasını açtıkça 
açıyordu. Geçen senenin başların
da imzalanan centilmen agrımam 

bir aralık iyi münasebet başlangı
cı gibi sayılmış, fakat çok geçme
den vaziyet büsbütün bozulmuştu. 
Akdenizde vuku bulan hadiseler, 
İspanyaya mütemadiyen müdaha
le, Afrikaya asker se\·ki İtalyan 
radyolarının İngiltereyi Şarkta 
rahatsız eden neşriyatı, İnglitere 
ile f talya arasında muhtemel an
laşma yolJaranı kapıyor ve iki taraf 
arasında ger;:inliği devam cttiri
)'ordu. 

B ir aralık geçen yaz İngiltere 
Başvekili ile İtalya Başveki

li arasında vuku bulan mektuplaş
manın bir konuşma ve yakla~ma ze 
mini hazırlaması umulC:u. Fakat 

"'~·z...1\r~ 1rouJ9D • .nrt.\çr •iu~\?l',.cl 
' vehamctini muhafaza ediyordu. t. 

talya ne İspanyadan çekiliyor, ne 
Af rikaya asker yığmaktan geri kal 
Jıyor, ne de propagandasını kaldı
rıyordu. Bunun neticesi olarak iş 
silah yarışına müncer olmuş ve İn 
giltere bütün miidafaa kuvvetleri
ni yenilemiye ve artırmıya karar 
vermiştir. 

Vaziyet son haftalara kadar bu 
şekilde devam edip gitti. Son haf
talar içinde İngiltere ile ltalya ara 
sında yeniden konuşmalara yol aç
Jnak için teşebbüsler \'uku buldu. 
İspanyadaki gönüllüleri geri çek
tnek için vuku bulan müzakereler 
buna yardım ediyordu. İtalya şu 
\'eya bu şekilde göniillülerini geri 
alacağını vadediyor, fakat bu rne
•ele de esaslı bir surette halloluna
tnıyordu. Anlaşılan İtalya, bu me
leleyi, İtalya ile İngiltere arasın
daki meselelerin umumiyetle halli 
lçin vesile sayıyor ve bu ~·üzden İs
Panyadan gönüllü çekmek işi uza
l-°ıp gidiyordu. 

• I şte bu sırada f ngiltere nawe-
kili ile Hariciye Nazırı ara

•ıtıda fikir ihtilafı bulunduğu şayi 
0 ldu. Başvekil İtalya ile anlaşmak 
•arasının geldiğine kani olduğu hal 
de Hariciye Nazın hu içtihada isti· 
~ak .e~~i:·or ve hö~·lc bir sıra~ın 
b~lulu ıçın İtalyanın hii~nii niyeti
lc'. ispat etmesi, mesela İspanvada-

1 gönülliileri geri çekıniye başla
:'ası lazım geldiğini ileri süriivor-

u. Çünkü Mister Eden'e göre İtal
)a ispanyadaki kuv\·etleri f ngilte
:~l'e karşı tehdit olarak kullanmak 
"1ldır. 

t~ster Chambcrlain ise ortada bir 
leli ~ti bulunmadığına kanidir. Çün 
~ k falya İspanyadaki gönüllüleri 

de ecektir. O halde İtalya tarafın-
'" k \T vu u bulan talebi reddetmi:ve l': onu biisbütün şüpheye diişür~i-

Yer Yoktur. 

~Ji l\Jister Eden'in istifası Uzcrine 
){,.ster Chambcrlnin Romava mfüca· 
taı~l'Ve ha?ır olduğunu hilclirmİ'i ve 
İ!o l"rıııt almak iizere fngiltcrenin 

illa er .. 
~r. ırrnı Londraya çağırnuş-

8u "k• ~tı· 1 ı içtihattan hangisinin isa-
ta.• 

1 olduğunu müzakerelerin neti ...... ,,, .. 
... osterccekti r. 

-3 

cna 
UZAK ŞARK: Korkunç Kadın iSPANYA: fYazan: B. Felekl 

. 

Japonlar, Lunghay Teruel 
A 

Asilere mi 

Ne uman hakikatseverlik damar
lanml'ı kahanrsa ht"men etimin bir 
fırça alıp herşeyi mürailiğt" ho~·anz. 

Her hareketi. riya her sözü yalan ve 
her rengi boya sayanz. 

Demiryolunu Alamadı Geçiyor? 
Dünyanın içi ateş. dışı kahuk nldu

funa göre zaten içi dışına u:vmı:van 

bir alemin sakinleriyiz. Bu alemin i~ 
ateşini dışarı vuran yerlere • volkan 
adını takıp ondan °uuklaşıyoru2. Bu 
nu gördiikten sonra hala iç ve dış •· 
rasında hir uygunluk aramak .. vanar 
dağda köşk yapmaya benzemez mi? 

Londra. 21 (Hususi) - Röyter1n 
Uzak Şark muhabiri harp vazi
yeti hakkında şu malumatı verı

yor: Çinin şark kısmını garp kıs
mına bağlıyan Lunghay de -
miryolu şebekesini kiımilen ele ge
çirmek için uğraşan Japonlar, bu te-l şebbüsü başaramamış bulunuyorlar. 

1 
Sebebi, Japonlann sarı nehri geçe
memeleridir. Çinliler nehrin cenup 

1 kıyısını tutmıya ve müdafaa etmi-
ye devam ediyorlar. Bununla bera
ber Japonlar başka sahalarda ilerle
diklerini haber veriyorlar. 

Hankovdan gelen Çin resmi tebliğ 
lerine göre Pinghan cephesinde Şin
şian civarında fevkalade şiddetli bir 
harp olmaktadır. Fenkşua girmiye 
muvaffak olan bir düşman kolu in
hizama uğratılmıştır. Bu suretle Kay 
feng'e karşı Japon tehdidi bertaraf 
edilmiştir. 

Çin kıtaatı Tsinpu'nun şimal mın
takasında düşmanın çok şiddetli top
çu ateşine rağmen Şovşien ve Liang 
şiatien üzerine taarruzlanna devam 
ediyorlar. 300 Japon askeri öldürül
müştür. Şehir dahilinde dün başhyan 
sokak muharebeleri bilhassa Tsining 
in şimal kısmında şiddetlenmektedir. 
japonlar. şehir üzerindeki hakimiyet 
lerini muhafaza için büyük gayret 
sarfedlyorlar. Tsinpu'nun cenubun
daki Çin kıtaatı ileri yürüyüşlerine 

iNGILTERE: 

lrlanda ile Yeni 
Müzakereler 

Londra, 21 (A.A.) - Müstemlekat 

lera'yı ziyaret etmiştir. İki devlet a

damının İngiltere ve İrlanda nazırla
rı tarafından bu hafta tetkik edilecek 

olan İngiltere ile İrlandaya müteal

lik meselelerin kiıffesini gözden ge

çirmiş olmaları muhtemeldir. 

Uzak Şarktan Resimler: 

devam ederek Pengpu'nun şimalinde 
15 mil kadar ilerlemişlerdir. 

Şuşoılda tazyikler 
Diğer taraftan Japon kıtaatı Şuşov 

istkiametinde yaptıklan tazyiki ar
tırmışlardır. Hopei'nin garp sahilini 
elde etmiye çalışıyorlar. Bu mınta
kadnn altmış mil ötede çok kanlı bir 
çarpışma cereyan etmektedir. 

Şansi mıntaktısında da üç aylık bir 
sükunetten sonra muharebe tekrar 
başlamıştır. Japonlar, Tayuvanın 100 
mil cenubunda ve Şansinin şarkında 
taarruza geçmişlerdir. 

Muharebe Veikve'nin birkaç mil 
şimalinde şiddetle devam ederken 
Japonlar, Pinghang istikametinde 
ilerliyorlar. Çin kuvvetleri Tsinpu is 
tikametinde taarruza geçerek şid • 
detli bir muharebeden sonra şimal 
mıntakasına doğtu mühim bir ilerle
yiş kaydetmişlerdir. Çin kuvvetleri. 
Lingsiaten üzerine ilerliyorlar. Bir 
Çin müfrezesi Tsining şehrine düş -
manın şiddetli topçu ateşi~e rağmen 
girmeğe muvaffak olmuştur. Japon
lar. şiddetli bir mukavemet gösteri
yorlar. Şehir sokaklarında kanlı car
pışmalar oluyor. 

Almanya ve M ançuko 

Tokyo, 21 (A.A.) - Almanya. 
Mançuko'yu tanımak kararını bugün 
resmen bildirmiştir. 

Son Dakika: 

Dorothy Tuesstcll adındaki bir ln
glliz kadını şimdiye kadar dört kere 
evlenmiş ve koc::alannın hepsine de i
hanet etmiştir. Geçende muhakeme
si yapılan hu· günahkar kadın. haki
min bir sualine karşı şöyle demiştir: 
"- Tekrar evlensem yeni kocama da 
sadık kalacağımı zannetmiyorum! •• 

AMERiKA: 

B. Roosevelte 
5 Milyon Dolara 
İstifa Tek lifi 

Londra. 21 (Hususi) - İspanyada. 
Teruel şehrinin mukadderatını yeni
den ciddi şekilde mevzuu bahsetti • 
ren muharebeler vuku bulmaktadır. 

Asiler şehri ele geçirmek için şiddet 
li teşebbüsler yapıyorlar. Asi kay -
nakları. bu sabah şehrin varoşlarını 
işgal ettiklerini bildiriyor. Havas mu 
ha biri . . şehrin ihata edildiğini ve 
Frankistlerin Teruel - Valence yo
lu boyunca bir hayli ilerlediklerini 
anlatıyor. Reuter muhabiri. asilerin 
şehre hakim bütün tepeleri ele ge-
çirdiklerini haber veriyor İspanya 
hükumeti de vaziyetin ciddi olduğu
nu itiraf etmektedir. 

Diğer taraftan asi kaynakları. iki 

gündenberi vuku bulan şiddetli çar-

' pışmalar neticesinde hükumet kuv -

vetlerinin pek fazla telefat verdik -

lerini bildiriyor. 

--0-

~RANSA: 

Harici Siyaset 
Münakaşaları 

Başlıyor 
Paris. 21 <A.A.) - "Agence Eco

nomique et Financiere,, in yazdığına 
göre. Fransız parlamentosunda harici 
siyaset hakkındaki büyük müzakere
ler cuma veya cumartesiye başlıya
caktır. 

Diyeceğim şu ki: Giin gectikçt" ııat
ha yaklaşıyoruz: derinliklerden U• 

zaklaşıyoruz. Onun için bize artık 

her "işin içylizü .. nden bahst-tmek 
düşmez. Eğer samimi olmak istivor
sak evveli bu müşahedeyi yapmak 
lazımdır. 

Ne uzağa gidiyoruz? Şöyle fi'ltil• 
mU:ıe başımıza hakın kiri. Kundura
lanmızı iyi hoyatır. ,;ömleğimiri te
miz giyer. pantalonumuzun ütüsüne 
dikkat edeT!'f'k haşka tilrlü kahul e
diliriz. hunlan yapmazsak daha bat
ka türlü. 

insanlar. herşeyden evvel g5rllvle 
hükmederler. Çiinkü aklıyla hiikiim 
vermek için uzun tetkik lazımdır. O
na da vakit yok! Daha ııeçen gitn hir 
ta~·yare saatte 650 kilometre yaptı. 

Herşey daha çahuk o1mıya l(iderkea 
biz "işin içyiizü .. nü aramakla vakit 
geçiremeyiz. Gümiiş takım yerine, 
gümüş kaplama kul1an1tn1ann baş

kalarından içli dışlı 95 iyar giimilJ 
istemek hakkı \•nktur. 

Onun içindir ki: diinya stitgidt- her 
gün daha zi:\'8de dli. daha ziyad~ ho
ya. daha ziyade vernik ve daha ziya
de gösterişe rafhet etmektedir. Bu 
höyle olunca fikirlerde derinlik. ka
naatlerde e~Hhhk. vicdanl1tTd1t a(,'ık

lık aramak "fersude,, bir istek ol.num 
mı? 

Yattıinmız ma\"un vatağın. yalnıs 

yanın milimetresi mavun. alt tarafı 
Romanya Hariciye 
Müsteşarı Geliyor 

Nevyorkun tanınmış avukatlann -
dan Glen M. Nanghton. beş milyon 
dolar toplıyarak Cümhurreisi Roo
sevelt'i istif aya davet etmek fikrini 

ileri sürmüştür. Avukat. Amerikanın 
ballısı için bu hususta on beş milyon 
dolar toplıyabileceğini söylemiştir. 

Bu gazete başmakalesinde. bütün çam akacı oldutunu hilir ve adına 
Yalnız bu pazarlık bir taraOıdır. partiler arasında bir mütareke hare- mavun yatak derken $Unun hunun 

Bi\kreş, 21 (A.A.) - Hariciye Cümhurreisinin beş milyon dolar mu ketini teklif ederek diyor ki: fikir ve kanaatlerine "&ravri samimi., 
-~-- -·-··- .... --~ -· --, --- •~a.u•..1..a.a&tr.A'"- ... _,...-,. .. oJa .a. a1..1 v.ıu.l' uuuıvn· 

k h k · • " "F k 1 • " yani "som = mHif .. değildir diye araya are et etmıştır. cağı kestirilemiyor. ransanın uvvet en gunden gü 
tiriz etm«'k hak<ıı7.lık nlnr. 

Müsteşara Hariciye Siyasi Şube --<>- ne yıpranıyor. Parti kavgalannı ka-
t . ı k b. f b k k .... ı. Oayatımı:r.ın han.ri saf'ha'lında ('fJ& müdürü, orta elçi Cretzocano. mat· ı o ara ır tara a ıra ma ve ~·- .., 

1 i f ı d d boya ve R'Öııteri$e rathet etmedilc ld·. 
buat şubesi miidüril Anastasyu. BULGAR STAN .. s men aat er en e vazgeçmek za - h 

artık l i a"ka "ahalarıfa hunu aramıvalnn?! matbuat miişaviri Pragu ve hususi manı ge m ştir.,, Ak 
kalem miidürü Cessiano refakat et-
mektedir. Yeni Mebus Seçimi 

Yakında Başhyor 
Sofya, 21 (Tan muhabirinden) 

Martın altısında Bulgaristanda yeni 
mebus seçimi başlıyacaktır. Yeni se
çim kanunu. memleketi 160 intihap 
dairesine taksim etmiştir ve her dıı

ire bir mebus seçecektir. Hükümet 
mülga fırkaların faaliyetlerine mey
dan vermemiye çalışmaktadır. Yeni 
kanuna göre, mebuslar nazır olamı
yacağı gibi nazırlar da mebus olamı
yacaktır. 

Henüz hiikümetin resmi namzetle
ri yoktur. Her seçim dairesinde en az 
10 - 12 namzet vardır. Bulgaristan 
Türklerinden yalnız Doğruyol gaze-

tesi müdürü Mehmet Celil. Delior -
manın Kemaller intihap dairesinden 
namzetliğini koymuştur. Başka Türk 
namzet yoktur. 

---<>-

RUSYA: 

Kutup KCişifleri 

Moskova Yolur.da 
Moskova, 21 <A.A.) - Papanin ve 

arkadaşları aşağıdaki telgrafı gönder 
mişlerdir. 

Bize verilen vazüenin neticelerini 
beraberimiıde getirmekle bahtiya -
nz. Şimal kutbundan 75 derece tuli 
şimaliye kadar evvelce kararlaştırıl -
mış olan bütün araştırmaları yaptık 
ve ameli sahada fevkalade kıymetli 
neticeler aldık. Bu tetkikat bilhassa 
buzların seyri. suların cereyanı ve 
hava tazyikleri hakkındadır. Biolojik 
tetkiknt ta yaptık. 

Buz kütleleri üzerindeki hayatımız 
275 gün sürmüştür. 

ITAL YA: 

Firari Diplomat Nasll 
N •• K , ve .ç.n açm:ş • 

Romadan bildiriliyor: 

Bükreşten Romaya kaçan Rus mas 

lahatgüzan Butenko. bir Fransız ga

zetecisine nasıl ve niçin kaçtığını an
~ 

latırken demiştir ki: 

"- Günün bi~nde elçi Moskovaya 
çağırı ldı. fakat uzun zaman kendisın
den haber alamadım. Tam bu sırada 
sefarethanede iki esrarengiz adam be 
lirdi. Beni de Moskovaya gitmek ü
zere kandırmıya uğraşıyorlardı . Fa
kat aldanmıyacağımı anlayınca beni 
kaçırmak teşebbüsünde bulundular. 
Ben de sefarethaneden gizlice ayrı
larak dört gün kadar Romanyada sak 
landım . Sonra buraya geldim. Ben 
vaktile Vrangel ordusile ricat eden
ler arasında bulundum. O zaman 
gençtim. Muayyen siyasi bir kanaa
tim yoktu. Fakat bu macerayı haber 
alınca beni mahvedeceklerini bilir • 
dim. Bu sebeple selameti kaçmakta 
buldum.,, 

YUGOSLAVYA: 

Yeni Sırp Patrikliği 
Belgrat, 21 <A.A.) - Eski Karadağ 

başpeskoposu Doşiç, Sırp ortodoks 
klisesi patrikliğine seçilmiştir. Dosiç. 
son ihtilafta uzlaşıcı bir hareket ta
kip etmişti. Kendisi ilahiyat dokto
rudur ve bir müddet fstanbula Sırp 
mektebi müdürlüğünde bulunmuş . 
tur. 

sini yaparsak zaten yadırıranz! 

Kömür Yığınları 
Altında Ölmüı 

Bursa. 21 <Tan Muhabirinden) 
Bursa Merinos Cabrikasında calışan 
45 yaşında Remzi usta isminde bir 
marangoz iki gün evvel kaybolmuş, 
bütün araşıtrmalara ra~en buluna 
mamıştı. Marangoz ustasının aras1ra, 
kömür deposunda kömürlerin üstüne 
çıkıp yattığını arkadaslan haber ver 
mişlerdir Bunun üzerine depova gi
dilmiş ve kömürlerin altından Remzi 
ustanın cesedi çıkarılmıştır. Maran
gozun. yine komurlükte uyudu~u ve 
bu esnada komürlerin kaydığı ve al
tında kalarak can verdiği anlaşılmak 
tadır. 

Başvekilimiz 
Ankarada 

I BaŞ1 1 ittrlde 7 • 
mil Cahit. fstanbul merkez kuman
danı general İhsan İlgaz. Emnıyet 
müdürü Salih Kılıç Sümerbank u
mum müdürü Nurullah Esat Sümer. 
hükümet. parti vilayet ve belediye 
erkanile kalabalık bir halk kütlesi ta 
rafından u~rlanm,c:Jardır. 

Nafıa Vekilimiz 
Bir müddettenberı Istanbulda bu

lunmakta olan Nafıa Vekilimiz B. 
Ali Çetinkaya da dün sabahki trenle 
Ankaraya gitmiştir. 

iki Ölüm Cezası 

Çinde motörlü vasıt:ı1 :ırla mücehhez olarak bir zafer ordusu teşkil edil
miştir. Bu ordunun kıtalan muvaffakıyetler kazanmaktadır. Resimde mo 
tosikletli ve otomatik tabancalı bir Çin neferi görülüyor. 

Moskova, 21 <A.A.) - Taimir buz. 
kıranından şu telgraf alınmıştır: 

Papanin ve arkadaşlannı taşımış 
olan buz kütlesi şimdi kırk mil kadar 

gende kalmıştır. Taımir ve Murman 
buzkıranları kesü buz kütleleri ara
sında hareket ediyor. Cenubi şarki 
istikametinde vatan sahillerine doğ
ru vol almaktadır. 

S1vas. 21 <Tan muhabirinden) 
Sıvasın Olamış nahivesinde bir cina
vet olmuştur Olamısta hanC'ıhk Pden 
Nınar oğlu Artin karısı ve dört coc:u 
~u öldürulmiiştür Yanılan tahkıkat
t.a cinavetin para viizünden vapıldığı 
anlaşıJmıştır. Katıller. aynı kövden 
Artin of?lu Torik Toskan oğlu Ohan
nes ve İstepan oğlu Hamparsumdur. 
Ohannes ile Hamparsum. ôlüm ceza
sına mahkum edilmişler. Torik 19 se
ne haose mahldlm 1tlmmıtn.,. 
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HIRSIZLIK: 

TAN 

',--------• Yarın akf&llldan itibaren s u M E R Sinemasında 
lhtitamlı... Zengin... Son derece eğlenc.eli ••• Şampanya gibi • 

22 • 2 - 938 

Aç Kaldığı için Bir 
ekerlel<: Peynir Çalmış 

tatlı sarhoş edici bir film .••• 

L U K S HAYAT 
Bugünkü program: 

İstanbul radyosu: 

"Açlık Beynime Vurdu, Gözlerim 
· Karardı, Bu işi Yaptım,, 

Meşhut suçlar müddeiumuıniliği, 

dün bir hırsızlık iddiasını tetkik et
miştir. Davacı tüccardan Yorgi oğlu 
Savadır. Suçlusu da Hüseyin Avni 
isminde 18 yaşlarında bir gençtir. 
Davacı, şikayetini şöyle izah etmiş
tir: 

kerlek peynir aldım.Yiyecek ve açlığı 
mı giderecektim. Param olduğu za
man da peynirinin parasını ödiyecek 
tim. Bu da kısmet değilmiş, yakalan
dım. Cezama razıyım. 

Bat rollerde : 
Kibar... Metrdotel... Ser!eri... Aşık.. 

WILLIAM POWELL 
ve milyoner... Eksantrik... Matuka 

CAROLE LOMBARD 
Senenin en cğlen<'eli komedisi. 

IRENE DUNNE • DOROTHY LAM O UR • RANDOLF SKOT 

KARA Al TIN 
BUYUK AŞKLAR - BUYUK MACERALAR - BOYOK MiZANSENLER FiLMi 

Reji: ROUBEN MAMOULİAN. Yakında i p EK Sinemasında 

- Hüseyin Avni, yavaşça dükka
nın önüne geldi. Bir şey aşırmak için 
f:ırsat beklediğini tahmin ettim. Bir 
aralık, bir tekerlek :peyniri kaptığı 
gibi kaçmıya başldaı. Arkasından koş 
tuk. Bir de polis yetişti. Kendisini 
yakaladık, elinden peyniri aldık. 

Müddeiumumi, suçu sabit görmüş, 

kendisini Sultanahmet üçüncü ceza 

mahkemesine göndermiştir. Hüseyin 

Avni ve şahitler mahkemede de ay- 1 

ni şeyi tekrarlamı~lardır. Hakim, ken ı 
disine 15 gün hapis cezası vermiş, ............................................................................................ .. 

Şahitler de htidiseyi ayni şekilde 
anlatmışlardır. Suçlu Hüseyin Avni, 
göğsünü bir körük gibi geçirdikten 
sonra şöyle demiştir: 

sabıkası olmadığı ve açlık sevkile 

yaptığı için mahkumiyetini tecil et
miştir. 

, ................................................ _ 
Yarm Akşam 'MELEK Sinemasmda 

Metro - Goldwyn Mayer'in 4 ncü faheseri 

OGLE NEŞRIYATl. 

Saat 12,30 Plakla Türk musikisi, 12,50 
Havadis. 13,05 Plakla Türk musikisi, 
13,30 Muhtelif plak neşriyatı, 14,00 Son. 
AKŞAM NEŞRIYATI: 

Saat 17,00 inkılap dersi, Universite 
den naklen Yusuf Kemal Tcngirşenk, 

18.30 Plakla dans musikisi, 18.45 Eminö 
nü halkevi neşriyat kolu namına Nusret 
Safa. 19.00 Fatih halkcvı göstcrit kolu b 
rafından bir temsil, 19,30 Konferans: Emi 
nönü halkevi sosyal yardmı şubesi namı 
na Muvaffak Benderli (Türk roman ve 
hildyeciliği), 19,55 Borsa haberleri, 20: 
Klisik Türk musikisi, Okuyan Nuri 
Halil, keman Reşat, kemançe Kemal Ni 
yazi, tanbur Dürrü Turan, kanun Veci 
he, ney Tevfik, nısfiye Salahattin Can 
dan, ut Sedat, 20,30 Hava raporu, 20,33 
Omer Rıza tarafından arapça söylev, 
20,45 Vedia Rıza ve arkadaşlan tarafm 
dan, Turk musikisi ve halk prluları, 

(Saat ayarı), 21,15 Tahsin ve arkada3 
lan tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları, 21,50 Orkestra, 1 - Lalo: Le 
Roi d'Ya, Ouverture, 2 - Leopolda: Po 
lonia fantasie, 3 - Poussigne: ldylle, 
4 - Crcmieux: Kan Lamur reflöri, vals, 
5 - Chopin. Polonaise, 22,45 Ajans ba 
berleri, 23,00 Plakla sololar, opera ve o 
peret parçaları, 23.20 Sin haberler ve er 
tcsi sünün programı, 23,30 Son. 

- Ah bayım, siz benim halimi bil
seniz acırsınız, beni affedersiniz, ben 
namuslu bir çocuğwn. Hiçbir sabı
kam yok. Namuslu bir yerde çalış -
mak ve hayatımı kazanmak isterim. 
Günde bir kuru ekmeğe de ı-azıyım. 
Fakat on beş gündenberi işsizim. Ne
reye başvurdumsa iş vermediler. Çün 
kü kıyafetim pejmürde. Şuradan, bu
rndan ekmek kınntısı toplıyarak öl
memiye çalıştım. Dilenmek gücüme 
gittL Bu sabah, açlık beynime vur
du. Gözlerim karardı Ölecektim. Bu 
adamın dükklınırun önünden bir te-

Mıütahede Altına Alınacak 

Ölen alacaklısının cesedini mezar
dan ·çıkararak karakola götüren ve 
bir müddet Bakırköy akıl hastanesin 
de kalan sabıkalı Davit, evvelki gün 
de limanımızdaki bir gemiden eşya 
çalarken yakalandığı için Beyoğlu 

müddeiumumiliği, hakkında takibata 
lüzum göstermiştir. Dosyası dün bi
rinci sorgu hakimliğine verilen Da
vit, kandisinde akıl hastalığı bulun
duğunu iddia ettiği için adli tıp işleri 
müessesesinde müşahade altına alın
masına karar vermiştir. Verilecek ra 
pora göre tahkikata devam edilecek-

B ODW AY MELODİ 1938 
ANKARA RADYOSU 

OGLE NEŞRiYATI: 

ZİNA: 

Zevk - Dans - Musiki - Eğlence ve yenilikler filmi. 

Baş rollerde : 

ELEANOR POWELL - ROBERT TA YLOR 

Numaralı koltukların bugünden aldırılması rica olunur. 
• 

Telefon : 40868 
tir. .. .............................. a ......... 111111 ........ . 

YARALAMA: VlCTOR ·· ı 
FRANCEN ı 
BLANCHE 

MONTEL •• 
TOPLANTILAR 

DAVETLER • 

Saat 12,30-12,50 Muhtelif pllk neşri 
yatı. 12.S0-13,15 Pllk: Türk musikisi. 
ve halk ıarkılan, 13,15-13,30 Dahili 
ve harici haberler, 
AKŞAM NEŞRIYATI: 

Saat 18,30-19 Muhtelif plak netrintı. 
19--19,30 Türk musikisi ve halk şarkıları. 
(Servet Adnan ve arkadaşları,) 19ı..30-

19,45 Saat ayan ve arapça neşriyat, 19,45 
-20,15 Türk musikisi ve halk şarla 
ları), 20,15-20,30 Sahbi konuşma, Prof, 
Dr, S, Kimil Tokgöz, 20,~21 Plikla 
dans musikisi, 21-21,15 Aja.nı haberleri. 
21,15-21,55 Stüdyo salon orkestrası. 

1 - E. Bach: R, Reveil du pr!ntemps, 
2 - R, Vagner: La Valkyrie, 
3 - Mendelssohn: Romance sanı pa 

reles, 
4 - A, Boito: Mefistoflc, 
21,55.-.22,00 Yarınki program ve btik 

ll1 marııt, 

Kendisinden ayrı Cüce Simonun 
Y aşıyan karısını Davasında Dün 
Dava ediyor Sahit Dinlendi 

Bugün: * Universite tarih doçenti Mükrimin Ha ADAMI lil, saat 20,30 da Eminönü halkcvinde "Is 
-~~~""':crnED C1\· 'rans verece'kilr, 

Satır Altından 
Kaçan Boğanın 
Marifetleri 

SENFONİLER. 
17,15 Roma kısa dalgası: Senfonik kon 

Beyoğlu ikinci sulh ceia hakimi B. 
\ ut.etiCU naıı narı ~r#•-..sJ·~u- ."' • ··~ 
rin devamı. Müddeiumumilik, dün bir zina id

dinsını tetkik' etmiştir. Şikayetçi Kü
.çükpazarda oturan manav Remzidir. 
İddiası kudur: 

Emin Ultay, dün, yaralama suçlusu 
cüce Simonun davasına bakmıştır . 
Dünkü celsede, davacı orman memu-

PUS'ün "Aventurier" isimli * Kandilli, rasathanesi Ş, M, Osman 
eserinden Perşembe akşamı Sipahi, saat 18.30 da Beyoğlu halkevinde 

Dün sabah mezbahada satır altın
~mlinaa"kr-ynrt:ıh'ın ~~'·~ 
canlı dakikalar yaşatmıştır. Bu ara
da üç yolcu da muhakkak bir ölüm
den kurtulmuştur. Hadisenin heye
canlı tafsliiıtı şunlardır: 

HAFİF KONSERLE& 
TüRK Sinemada --- ·"Anadoluda jeolojik tetkikler,, mevzulu bir 

konferans verecektir, 
- Karım Fevziye iki senedenberi 

benden ayn yaşadığı halde şimdi beş, 
altı aylık gebedir. Çocuğu da, bera
ber metres hayatı yaşadığı motörcü 
Necipten ~lmıştır. Her ikisi hakkın
da da zinadan davacıyım. 

ru Sabri, cüce Siman ve avukatı ha-
1 MART SALI 

zır bulunmuşlardır. Evvela, davacı- •••• --· NURETIIN 

Polis, dün Fevziyeyi müddeiumu
miliğe vermiştir. Necip, vaziyeti da
ha evvel öğrendiği için kaçmış ve 
henüz yakalanamamıştır. Müddeui
mumilik, Fevziyeyi tabibi adillere 
muayene ettirmiştir. 

Fevziye kendisini müdclf aa eder
ken: 

- Kocam, manav Remzidir. İki 
sene evvel bir metres tuttu. Bir ya
şındaki çocuğumla beraber beni so
kağa attı. Aç ve açıkta kaldım. Ço
cukla hizmetçilik yapamazdım. Umu 
mi evlere düşmekten korktum. Önü
me çıkan Neciple beraber, bir lokma 
ekmek hatırı için beraber yaşamıya 
mecbur oldum. Ondan da beş aylık 
gebe kaldım. Böyle yapmasaydım, 

ya çocuğumla beraber ölecektim, ve
yahut umumi bir kadın olacaktım. 

Benim hiçbir kabahatim yoktur, de
miştir. 

Müddeiumumilik, tabibi adillerin 
raporunu aldıktan sonra tahkikata 
devam edecektir. 

l\1ÜDDEİUMUMİLİKTE: 

Yangın Yerinde Bir 
Ke§if Yapdacak 

Geçenlerde Sirkecide Halk sinema 
sının makine dairesinde bir yangın 
çıkmış, filmlerden bir kısmı yandık
tan sonra söndürülmüştü. Müddeiu
mumi muavinlerinden Orhan Köni 
ve Sultanahmet üçüncü sulh ceza 
h akimi Kamil, dün vaka yerinde tet
k ikat yapmışlardır. Neticede, bir ehli 
vukuf teskiline karar verilmiştir. Eh 
li vukufun raporuna göre, adliye tnh 
kikatı devam edecektir. 
Müdde iumumi Ankaraya Gitti 
İstanbul adliyesine ve icra daire

sine taalluk eden bazı işler hakkın
d a Vekaletle temas etmek üzere müd 
deiumulni B. Hikmet Onatla, icra re
isi B. Hamdi Tüzer paz.ar günü An
karaya ı;tmişlerdir. 

ya söz verilmiş, Sabri, şunları an- MÜNiR 
!atmıştır : 

- Ağır cezadaki bir muhakemem 
için Şileden İstanbula gelmiştim. Va
ka günü sinemaya gittim. Geç oldu
ğu için geri dönemedim. Gece yarısı
na doğru, Taksim taraflarında bir 
pansiy~n, otel aramak jçin dolaşmı
ya başladım.Nanesokağında otele ben 
zer bir evin kapısını açık bulunca 
içeri 2irdim. Her taraf, karanlıktı. 

"Otelci,, diye seslendim. Tam bu sı
rada sokak kap~dan bir adam gir
di. Benim orada bulunduğumu farke
dince, "kimsin, ne istiyorsun?,, diye 
sordu. Cevap vermeme vakit kalma
dan üzerime bir elateş etti, yaralan- • 
dım.,, 

Bundan sonra, ayni apartmanda o
turanlardan iki kişi şahit olarak din
lenmiştir. Cüce Simon, şahitlerin i
fadelerine itiraz etmiş: 

...... Bunlar vakayı görmediler. Ta
banca sesinden sonra odalarından 

çıktılar. İki el silah atıldığını söy
lüyorlar ki, bu, doğru değildir. Ben, 
bir el ateş ettim. Esasen davacı da 
benim sözlerimi teyit etti, demiştir. 

Suçlunun avukatı davacidan bazı 
sualler sorulmasını istemiş. hakim B. 

KONSERi 

Fronsız Tiyarosunda 
Biletler Beyoğlu Ağacami PHİ
LİPS RADYO mağazasında sa
tılmaktadır. 

lstanbul Belediyesi Şehir Tivfltrrılnrı 

OPERET KISMI ~~~fıffil~ Saat 20,30 da 
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BİR ADAM YARATMAK ıııı'ı~ııı ıll~~ 
Dram 3 perde ~ . illlll~mı 

Pazar gunl"d 15,30 da .r.ı ... •uu: 

ERTUGRUL SADİ 
rEK TİYATROSU 

Bu gece: • 
Bakırköy-Miltiyadi 

Sinemasında 

MUREBBIYE 

HALK OPERETi 
25 şubat Cuma giınü akşam saat 9 da, 

26 şubat cumartesi matine Schzadebaşı TU 
RAN Tıyatroısunda, 28 Pazartesi akşam 

Beşikta15 Suat Park tiyatrosunda ,1 mart 
sah akşamı Pangaltı Kurtuluş tiyatrosunda 

ENAYiLER 

içinde buldum. Doktorlar, yaralan-
Emin Ultay, gelmiyen iki şahidin ça- mı diktiler. 
ğınlması için duruşmayı başka bir Muddeiumumilik, Haticeyi tabibi 
güne talik etmiştir. adillere muayene ettirmiştir. Verile-
Betinci Defa Olarak Yaralamış cek raporlara göre, tahkikata devam 
Bayazıtta Bozdoğan kemerinde edilecektir. 

Mektep sokağında 4/ 6 numaralı ev- Evvelki Gün Yaralanan Genç 
de oturan kunduracı Mustafa, met- Evvelki gün bekçi Kazım tarafın
resi Haticeyi, dün beşinci defa ya- dan sol böğründen bıçakla yaralanan 
raladığı için yakalanmıştır. Halil, Yedikule Ermeni hastanesine 

Yaralı Hatice, müddeiumumilikte kaldırılmıştı. Müddeiumumilik tah-
şi}tayetini şöyle anlatmıştır: kikata el koymuş ve dün tabibiadil 

- Ben bu adamla dört sene ev- Enver Karanı hastaneye göndererek 
vel bir evde kiracı iken tanışmıştım. yaralıyı muayene ettirmiştir. Verile-
0 vakittenberi bana balta oldu. Be- cek rapora göre, tahkikata devam e
rnbcr yaşamak için beni tam beş de- dileccktir. 
fa yarnladı. Geçen sene bir parma- * Faith sulh ceza hô.kimi, dün bir 
ğımı koparmıştı. İki gün evvel bı- davayı tetkik ederken yalan şahadet
çakla ellerimi kesmişti. Dün de so- te bulunduğu iddiaslie Cemal ismin
kakta önüme çıktı . Kafama, sırtıma, de bir badanacıyı tevkü ederek müd
yüzüme kocaman bir taşla vurdu. deiumumiliğe göndermiştir. Birinci 
Ben bayılınıştım.. Ayıldığım zam~ sorgu hakimliği, tahkikata başlamış
kendimi Haseki hastanesinde kanlar tır. 

'Eürkiye Tıp encümeni 
Türkiye Tıp Encümeni 23 Şubat 193S 

çarşamba akşıuru saat 18,30 da, Etibba oda 
smda toplanarak ruznamesindeki tebligleri 
müzkere edeceğinden, muhterem meslek 
daşların teşrifleri, 

Hafta iç!nde : * Doçent Ziyaettin Fahri, perısembe gü 
nü saat 17,30 da Eminönü balkevinde "Li 
selerde felsefe derslerinden ne istiyoruz?,, 
mevzulu bir konferans verecektir, 

YENi NEŞRIY AT: 

ANNELERE OGUT - Çocuk Esirge 
me Kurumu Genel Merkezi sıfır yaştan bir 
yaşın~ kadar çocuiun nasıl bakılacaimı 
öğtercn Annelere Ofütün birinci sayısını 
yeniden bastırmıştır, Birinci sayı öiüt bi 
rer aylık yazılmış 12 tane mektuptur, 

Ikincl sayı öiüt: Çocukların nasıl besle 
neceğini ve mamalarının nasıl hazırlanac.a 
ğını öiretir, Her iki öiütleri iıteyenlere 

kurum parasız olarak gönderir, "Ankara 
da bulunan Çocuk Esirgeme kurumu genel 
merkezi başkanlıima,, bir yazı ile adres 
bildirmek kifidir, 

ÇOCUK - Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezi tarafından çıkarılmakta o 
an (Çocuk) adlı derginin (74) cü sayıııı 

çıkmıştır, Yurt yavrularının Saflık, aoıyal 
kültürel durumlarmm inkitafma hizmet e 
den bu kıymetli dergiyi çocuklara, çocuk 
lu ana vo babalara tavsiye ederiz, 

SEVGISt GOKLERDE - Füruzan Nec 
det Kestelli bu isim altında küc;ük bir ro 
man yazmııtır, Şehit Eribeye ithaf edil 
miı olan bu eserde tayyarecilerin vazife ve 
meslek sevgisini muharrir yakından bildiii 
için çok güzel sade bir lisanla anlatıyor, 

DOGUM 
Kurun ve Haber gazeteleri mu

harrirlerinden arkadaşımız Yekta Ra 
gıbın dün bir erkek evladı dünyaya 
gelmiştir. Yavruya uzun ömürler 
diler, arkadaşımızı tebrik ederiz. 

Teşekkür 
Zevcim ve sevgili babamız Meh

met Niyazi Bergamalının vefatı do
layısile cenaze merasirnihe iştirak e
den dostlarının llıtuflerine, telgraf, 
telefon ve mektupla vaki olan tazi
yelere ayn ayn teşekkür edememek 
liğirnizi teessürümüze bağışlamala • 
rını muhterem gazetenizin tavassuti
le diler ve elemimize iştiraklerinden 
dolayı teşekkür eyleriz. 

M..erhum Mehmet Niyazi Berga -
malı zevcesi ve çocukları. 

Dün sabah celepler, mezbahada u
zun ve sivri boynuzlu büyük bir bo
ğanın ayaklarını bağlamışlar, kesmi
ye yatırmışlardır. Boğa, can havlile 
ve mezbuhane bir hamle ile ayağın
daki urganı gevşetmiş ve yerinden 
frrlıyarak önüne gelenleri dağıttık -
tan sonra sokağa fırlamıştır. İki ön 
ayağı bağlı olmasına rağmen, rastla
dığına hücum ederek koşmaya baş
lamıştır. Bu· sırada Halıcıoğlunda 
kahveci Hayriye saldırmış, Hayri. 
kahveye kaçınca gözleri dönen hay-

van, kahvenin camlarına hücum et
miştir. Daha sonra da oradan, geçen 
iki yolcuya haberleri olmadan hü -
cum etmiş, fakat ön ayaklarından ar
tan ve yerde sürünen urgana arka a
yaklarile bastığı için bunlar muhak

kak bir ölümden kurtulmuşlardır. 

Yeti~n polis memurları, boğaya tam 
on sekiz kurşun sıkmışlardır. Her ta-

rafından kanlar fışkırdığı halde hay 
vanı ye!e sermek epey ~üşkül olmuş 
tur. En nihayet ayağındaki ipten bir 
ağaca sarılmak suretile öldürülmüş
tür. 

Bir boğa da kudurmUf 
Dün sabah Kumbaracı yokuşunda 

da buna benzer bir hadise olmuştur: 
Mişon isminde bir kasap tarafından 
Anadoludan getirilen bir sürü boğa, 

mezbahaya götürülürken bir tanesi 
ansızın kudurmuştur. Hayvan, sağa, 

sola saldınnıya başlamış, halk epey 

korku geçirmiştir. Yetişen memurlar, 

boğayı öldürmüşlerdir. 

Bir Fabrikacı 

Mahkemeye Verildi 
Bursa, 21 (Tan Muhabirinden) -

İş Kanununa uygun hareket etmiyen 
Levi adında bir fabrikacı mahkeme

ye verilmiştir. Davanın sebebi, bu 
fabrikacının 16 yaşından küçük ço

cukları muayyeh zamandan fazla ça
lıştırmasıdır. İlk duruşma yapılmıt

tır. 

6,45 Faris Kolonyal: PlAk konseri. 
7,10 Berlin kısn dalgası: Neşcll popurl, 
(8.15: Devamı) 9,30 Küı::Uk musiki so
natları, 10,15: Hafif konser. 10,30 Parls 
Kolonyal: Hol!! musiki. 11,45 Berlin kı
sa dalgası: Hafif musiki. 13 Berlin kı
sa dalgası: Hafif musiki (14.15: Deva
mı) 13,15 Bükreş: Cristea orkestrası 
(14.30: Devamı) 14,45 Roma kısa dalga
sı: Konservatuvardan konser nakli, 18, 
15 Varşova: Scyrilscfer orkestrası. 18,30 
Roma kısa dalgası: Hafif musiki konse
ri. 18,20 B!lkrcş: Claudc Debussy'nin e
serlerinden konser, 19 Peşte: Çigan or
kestrası. 20,30 Prng: Bando muz.ika. 20, 
30 Roma, Bari: Knnşık plfık musikisi. 
20,40 Viyana: Avusturya musikisi. 20,45 
Peşte: Şehir bandosu (Blon, Strauss, Ne 
vin, Müller vs.) 21 LAypzlg: Orkestra, 
Sopran, tenor, bariton, keman ve çift pi
yano. 21,55 Prag: Radyo orkestrası ta
rafından opera parçalan. 22 Roma. Ra
ri: Orkestra, keman. 22,15 Viyana: Ne
şeli ncşriyet. 22,45 B!lkrcş: Luksandra -
Parktan konser nakli, 23 Stokholm: Miltl 
tehab plfık musikisi. 23,10 Roma, Bari: 
Bando muz.ika. 

OPERALAR OPERETLEB 
13,15 Roma kısa dalgası: Opera musi

kisi. 20 Berlin kısa dalgnsı: Sevilen O" 

pera ve operetler. 21,30 Florans, N:ıpoU. 
Franz. l..chnrın bir opereti. 22 Varşova: 
(Krakovalı ve dağlı) isimli opera piye-
si 22 MilAno, Torino, Triyeste: "Donata" 
isimli operet. 

ODA lUUSİKSİ 
17,15 Varşova: Oda musikisi konseri. 

(Piyano, keman, klarinet) 18,15 Rom"' 
Bari: Oda musikisi, 18,30 Prag: Yayll }CıJ 
artet, 19,15 Bükrcş: Oda kuarteti (Beet 
hovcn). 23: Peşte: Caz trylosu. 24: peŞ' 
te: Ynyll sazlar kuarteti. 

RESİTALLER 
11,15 Berlln kısa dalgası: Gençler ts" 

rafından şarkılar. 12,15 Roma kısa dal" 
gnsı: Oda musikisi, 15,30 Berlln kısa dııl 
gası: Keman rcsltall. 17,46 Berlin ıtıt' 
dalgası: Halk konseri, (18.50: Devanı•> 
19,15 Berlln kısa dalgası : Viyolonsel ~ 
piyano ile Romans ve Rondolar. 20. 
BOkreş: Slbiceanu ve Glcu tnrafınd9" 
çift piyano konseri. 20,30 Varsova: ı..eJI 
şarkıları. 21 Bertin lasa ~"\) ası· N# 
li enstrümantal komcr. :!2 p .. ste· 5ııt~ 
kılar (Piyano ref:ıkatlle) ~3,20 Viya"''" 
Viyolonsel resritali, 

DANS MUSİKİSİ 

21: Varşova. 22: Kolonya. 22.15 ~-~ 
lln kısa dalgası. 23: Peşte (Caz trır 
su), 23,40: LAypzlg 

MUHTEl..İF 

19,10 Roma kısa dalgası ve Bıırl" ~ 
rapça musikili program, 20,30 S• 
Türkçe haberler ve konferans. 21.15 9' 
rl: Rumca haberler ve Elen musikisi-
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Mllletlenırası posta ittihadına dahil ol
mıyan memlekeUer için 30, 18, 9, 3.5 li
radır. Abone bedeli peşindir. Adres de
Jişt!rmek 25 kuruştur. Cevap için mek
tuplara 10 kuruşluk pul 11Ave91 JAzımdır. 

Evli Kadın, 

Yabancı Telkinler Atılmalı mı ? 

Ev Haricinde 
[Yazan: Gönül Doktoru] 

Aile geçimsizliklerinin birçok se
bepleri vardır.Fakat bu sebeplerin 
bir kısmı vardır ki, umumidir. Bun· 
lar bir kaide halinde tesbit edilirse 

[Ya.zan: M. Zekeriya] 
Dahiliye Vekili ve Halk Partisi U· 

nıumi Katibi Şükrü Kaya, halkcvle
rinin yıldönümü münasebetile bil
hassa şu nokta üzerinde duruyor. 

"Bu rejim milli ve realist bir re
jimdir. Tekniğin yabancısı olmaz, o
nu nerede bulursak almak bizim için 
bir borçtur. Sosyal ve ulusal ilimle
rin ve bilgilerin esası behemehal mil
li seciyeye dayanmalı, ve milletin re
el menfaatlerine uygun olmalıdır. Bu 
siyasal ve sosyal ilimlerin her yerde 
esaslı vasfı milli olmaktır. 

Yabancı telkinlerde behemehal o 
J'abancı memleketin menfaati hakim
dir. Memleketimiz bu kadar esaslı 

ve metin bir ikbal devresine girmiş
ken, istikbalimiz ve hürriyetimiz 
maddi ve manevi kuvvetlerle emni· 
yet altına alınmışken, büründük
leri vasıflar ve gösterdikleri ga
yeler ne kadar aldatıcı olursa olsun 
hariçten gelecek telkinleri dikkat ve 
ihtiyatla telakki etmek ve bövle re
jimimize avkırı vabancı telkinlere 
ajanlık, çığırtkanlık ve telltillık e
denlere müsamaha ve müsaade et
memek hepimiz için milli bir vatan 
borcudur .• 

* Dikkat ve ihtiyat 
Dahiliye Vekilinin hepimizi dik

katli ve ihtiyatlı bulunmaya davet 
aşikardu: 

Bugün ideolojilerini ihracat malı 
aibi yabancı memleketi ( ·e sokmak 
istiyen iki rejim vardır: Komünizm 
ve faşizmle nazizm.. 

Türkiye, bu iki ideolojiye de ya
bancıdır. Fakat bu ideolojileri bütün 
dünyaya yaymak istiyenler memle· 
ketimize de sokulmuşlardır. Burada 
da aşikıir veya el altından ajanlar ve 
tellallar tutmuşlardır. Açık veya ka
pah şekilde gençliğin fikirlerini ken
di ideolojileri istikametinde çevir
mekle meşguldürler. 

Divanyolunda 'Üniversiteye yakın 
bir mahalde nazilerin açtığı okuma o· 
dası, bu propaganda merkezlerinden 
biridir. Bu kütüphanenin tavanına 
abajur şeklinde kocaman bir si
vastika takılmıştır. Duvarına Bit
lerin resmi asılmıştır. İçinde mun· 
hasıran nazi gazete, mecmua ve ki
taplan bulunmaktadır ve burası mun 
hasıran T-ürk gençlerini kazanmak i
fin kurulmuştur. Başında da Türk Ü· 

niversitelerinden birinde hocalık e
den bir Alman bulunmaktadır. Ko
ınünizm propagandası yapmak için 
Sovyetler tarafından böyle bir kütüp 
hane açılması caiz olmadığı gibi, na
ıııi:cm propagandası yapmak için de 
Nazilerin bu şekilde üniversite genç
leri arasına girmesine cevaz yoktur. 
Bu kabil propaganda müesseseleri 
karşısında dikkatli ve ihtiyatlı bu
lunmak milli bir borçtur. Çünkü "ya 
bancı telkinlerde behemehal o Y•· 
bancı memleketin menfaati hikiın-
41ir._ 

* Halkevlerinin 

Büyük Hizmeti 
k halkevlerinin en büyük hizmeti 

1 
Ultiir sahasında olmuştur. Bu rakam 
ar bize bu hizmetin genişliği hakkın

da bir fikir verıniye kıifidir: 
lto 937 yılı içinde halkevlerinde 3056 

nferans, 1164 konser, 1549 temsil 
~erilıniştir. Ve yine bir yıl içinde hal· 
b~Ylerinde kitap okuyanların sayısı 
ır ~uçuk milyon kişiyi bulmuştur. 
l\lılletc okuma ve müzik zevkini 

~~~ hla hususunda yaptığı bu büyük 
~•~et halkevlerinin kültür sahasın
aki roUbıii cöstermiye lifidir. 

D evrimizin en mühim iç
timai meselelerinden 

biri kadının evdeki mevkii
dir. Bir fikir mektebine göre, 
kadın, çocuk doğunıp yetittir
meli, evine bakmalı ve ev dı
tında bir itle metgul olmama
lıdır. B~ka bir mektebe göre 
kadının ev haricinde de çalı
tarak kaza.ncile ev masrafla
rına yardım etmesinde beis 
yoktur. Doğumlan kontrol et-
mek, ft ve sanayi aleminde er
kekler yerine kadınlan kul
lanmak gibi meseleler de bu 
bahse giriyor. Londra mecmu
alarından biri, bütün dünyaca • tanmmıt f&haiyetlere müraca· 
at ederek onların bu mesele 
üzerindeki düfiincelerini tea
bit etmiştir. 

~ Wells'e göre kadın ~~ 
hami ister ~ 

"""""'"""'~ 
M eşhur fikir adamı ve roman

cı Mister Wells, kadın ka
zanmalı ve kendini geçindirmeli 
mi? Sualine karşı şu yolda cevap 

.... r.m;~Fkegın evınde yan gelme

si ve kansının onu geçindirmesi hiç 
te fena bir şey değil! Fakat bir ka
dın tarafından geçindirilmek, ko
lay kolay hazmedilmese gerektir. 
Bununİa beraber şayet erkek has
ta ise, yahut bir deha sahibi ise ve 
kan koca sonunda muvaffakıyetten 

"Küçük çocuk sahibi olan bir ka 
dm, evinin masrafına iştirake mec
bur kalmadıkça evinin dışındaki a
lakalan çocuklara gösterilmesi i
cap eden dikkat ve itinaya müda
hale etmiyecek şekilde tanzim et
melidir. Bir anne, bir süt ninenin, 
yahut bir mürebbiyenin yapamı
yacağı şeyleri çocuklanna yapar. 
Bir anne, yemeği çocuklarile bir
likte yer, çocuklar mektepten dön
dükleri zaman onları karşılarsa, 

çok büyük istifadeler temin edeı.-. 

Çocuklar ihtiyaç hissettikçe anne
lerini karşılarında bulmaları, bü - · 
yük bir zevktir. Kadın çocuksuz i-

se, yahut çocukları tahsillerini bi
tirmiş ve kendilerine ev kurmuş
larsa onun çalışması ve kazanma
sı tamami1e kendisine ait bir mese
ledir. Çünkü bazı kadınlar bu va
zifeleri yaptıktan sonra çalışabile
cek bir vaziyette bulunurlar.,, 

Bayan Roosevelt daha sonra "ev,, 
mefhumundan bahsetti: 

"Bu karmakarışık devirde hiç
bir ev ayni şartlara tabi değildir. 
Fakat her kadın kendi evinin at-
mosferini yaratır. Bu meselenin ta 
bi olduğu umumi bir kaide yok
tur. Çünkü tam manasile ev kadı
nı olan bazı kadınların bu atmos
feri yaratmıya muvaffak olmadık 
1--· 4'., 1<o+ hi .. ,.,.lr iclf>'{'lP meı;mt1 
olan kadınların bu yoıaa muvaffa~ 
oldukları ve hakiki evler kurdu&. 
lan göze çarpıyor.,. 

Sinclaire Lewis' e göre apn 

hürriyet tehlikelidir 

emin iseler kadının kocasına yar- Amerikanın en tanınmış ro-
dım etmesi çok tabiidir. Fakat bu mancılanndan Sinclaire 
gibi hadiselerde erkeğin muvaffa- Lewis, kadınlara aşın hürriyet 
kıyet kazandıktan başka birini ge- vermenin ev hayatının istikrannı 
çindirmiye baktığı görülür. bozduğuna, ev hayatının ruhunu 

Mister Wells, bundan sonra, er- mahvettiğine inanıyor. Ona göre 
kek kadın müsavatı hakkındaki su "kadınlar 0 kadar müstakil oldu-
ale karşı da, şöyle demektedir: 1ar ki, erkeklerin zevklerine ve his-

- Hayır! Sanayi illemine girip lerine saygi, göstermez bir hale 
mücadele etmek kadın işi değildir. 

Rosita F orbu 

Bertrand Russell 

Vicky Baum 
geldiler. Bugün ev, kadının en bel
libaşlı işi değildir. Kadının haya
tına, başka bir iş, başka bir mes
lek karışıyor. Bunun ev üzerinde-

Kadmda, ayni çalışma kudreti yok- j • 
tur. Fakat ev işlerinin hafülediği, M U VA I= I= A. . M lıııt. '-" .M 
doğumların kontrol edildiği bu sı- ~ ~ 'T" ~-,.-
rada kadın fazla vaktini şöyle böy 4"0 ~ M A . N 1 N S 1 R R 1 "fc 
le bir şekilde kullanmak mecbu- ==::.:::::=§~~::§~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~ 
riyetinddeir. Bugünkü şartlar, ev-
lilik bağlarını değiştirmiştir. Artık 
zevce, yalnız ev kadını ve anne de
ğil, bundan başka kocasının arka
daşı, yardımcısı ve sırdaşıdır. 

Muvaffakıyete Teşvikin Rolü 

- tevcelerin yeni rollerini eski
sinden daha iyi takdir ettiklerini, 
daha iyi yaşadıklarını tahmin edi
yor musunuz? 

-Hayır! Kadın bir hami sahibi ol
mayı, kendisini geçindirecek birinin 
bulunmasını tercih eder. Bunların 
ikisine sahip olmak içe ferahlık 
verir. Nitekim ben de ayni şeye 
sahip olabilsem ayni hissi duya-
rım. 

Bayan Franklin Roosevelt'e ~ 

~ göre umumi bir kaide yoktur -

~ -
A merika Birleşik Devletleri 

Cümhurreisi, Mister Roo
sevelt'in zevcesi, beş çocuğun an
nesi olduktan başka hayır mües
seseleri hesabına yazı yazan bir mu 
harrir, ev eşyası yapan bir mües
sesede hissedar, siyasi ve içtimai 
faaliyetlerile tanınmış bir kadın
dır. Beyaz sarayı o idare eder ve 
bu sıfatla Amerikada en büyük a
ile yurdunun reisi tanılır. Bütün 
Amerikada onun derecesinde meş
gul olan bir kadın yoktur. Bayan 
Roosevelt, diyor ki: 

J nsanı ~u.vaffakıyete sevket
mek ıçın ne yapmalı bilir 

mişiniz? 

Dale Karnegi cevap veriyor: 
Onu gözünüzden kaçırmayınız 

ve salaha doğru yaptığı en küçük 
hareketi beğeniniz. 

Bir hapisane müdürü diyor ki. 
ben mahpusların faalivetleri.Di tak 
dir ettiğimi göstermek sayesinde 
onlann her hususta salaha doğn1 
yürümelerini temine muvaffak ol· 
duın. 

Vak tile N apolide bir fabrikada 

çalışan bir çocuk muganni olmak 

istiyordu. Fakat hocalan onun ce 

saretini kınyorlardı. Her vakit 

- Sen prlu söyliyemezsin, di· 

yorlardı, baksana sesine zurna ri· 
bi. 

Yalnız annesi onu beğeniyor, ol 
luna şarkı dersi aldırmak için ya· 
lınayak yürümeyi göze alıyordu. 
Nihayet oğlunu okuttu. Hususi 
şan dersi verdirdi. Konservatuva· 
ra koydurdu. Bu çocuğun adı Ka· 
ruzo idi. On beş sene evvel ölen 
dünyanın en meşhur sesli adamL 
Karuzo öyle bir şöhret kazanmq 
tenördü ki, öldükten sonra gırtla. 
bnı keaip mibe7e koydular.. 

Bundan yanm asır evvel Lon
dra mafazalarından birinde çalı· 
şan bir çocuk vardı. Bu çocuk her 
sabah saat beşte kalkıyor, mağa
zayı temitliyor, sonra on dört saat 
köle gibi çalışıyordu. Çocuk bıktı, 
usandı ve bir gün kendisini çok se 
ven eski hocasına bir mektup ya. 
zarak vaziyetini anlattı. Hocası ço 
cuğu mektebe alarak yardımcı gi. 
bi çalıştırdL 

Hocanın hu hareketi çocuğun 
nefsine olan itimadını tazeledi. Bu 
giin bu çocuk 80 eser sahibi dün
yanın en meşhur muharrrilerinden 
biridir. Adı H. G. Wels'tir. 

Bu misaller uzatılabilir. Aşağı yu 
kan hepimiz hayatta cesareti kır
m~nın, bir insanın nelsine karşı 
beslediği itimadı sarsmanın ne de
mek olduğunu tecriibe etmisizdir 
Herkes az veya çok beğenilmek: 
ve beğendirmek ihtiyacındadır. o. 
nun için çocuklarınızi kırmayınız. 
Onlann maneviyetlerini sarsmayı
nız. Bilakis nefislerine inanmalan
nı .temin için yaptıklannı beğenir 
görününüz ve onu daima teşvik e
diniz. 

Muvaffakıyetin birinci imili nef
• itimattır. 

ki tesiri, daimilik ve emnyiet hissini bunlardan korunmak imkam da te-
yıkmasıdır.,, 

Amerikalı muharrire göre kadı
nın ev masrafına iştiraki bu ziya
nı telafi edemez. Çünkü evlilik iki 
hayatın biribirine katılması ve ka 
nşmasıdır. Ve yalnız içtimai, ikti
sadi iş birliği değildir. Kadının ik
tisadi hürriyeti, evlilik bağlan ba
kımından işi bozmuştur. Çünkü is
ter istemez rekabet başgösteriyor 
ve kadın, erkekten fazla kazanıyor 
sa erkek kendini küçük ve kadın 
da erkeği hor gorüyor. Amerikalı 
muharrir bu yolda mütalcalanna 
devam ederek diyor ki: 

"Kadın istiklalinin ev üzerinde
ki tesiri: Kadının erkekleştikçe er
keğin kadınlaşmasıdır. Kadın er -
kekleşmekle asıl benliğine ve asıl 
benlik şartlarına ihanet etmekte -
dir.,, 

1 ngilterenin meşhur file
zoflanndan Bertrand Rus

sell sqr:ulan suallere şu şekilde ce
vap veriyor: 
"Kadınların vaziyetinde görü

len değişikliğin sebebi, iktısadi is
tiklaldir. Kadınlar evlerinin dışın 
da maişetlerini kazanıyor, ve elde 
ettikleri refah ruzünden babalan
na veya 'ocalanna borçlu olmu
yorlar. Bu vaziyet büyük harp sı
rasında en mühİll;) safhaya vardı. 
Çünkü bu sırada erkekler tarafın
dan yapılan işlerin birçoğu kadın
lar tarafından başarılıyordu. Bu 
yüzden evlenmiyen veya kısmeti 
çıkmıyan kadınlar, ailelerine yük 

• olmaktan çıktılar ve tahsillerine 
5üY.:-ıı'--n:h h=nnu yd baŞlaQllar. 

Bu kadınlar• evlendikleri zaman 
' refah bakımından alıştıklan vazi-

yetin daha gerisine düşüyorlardı. 
Çünkü kocalarının kazancı, aşağı 
yukarı kendi kazançlanna muadil 
oluyor ve bu kazancı aileye harcet 
mek icap ediyor. Halbuki daha ön 
ce, bu kadınlar, bütün kazançlan
nı kendilerine hasretmekteydiler. 
Kadın, eskisi gibi zelil bir vaziyet 
te olmadığı için onun lüzumlu her 
masrafı için başkasının eline bak
ması beklenmez. "Benim kanaati
me göre bahtiyarlığın en esaslı te
mellerinden biri, bir maksadın 
sürekli bir surette takibidir. Bir iş, 
gerek bütün dünyada, gerek bir 
muhit içinde şeref kazanmıya hiz 
met ~e nekadar sıkıcı olursa 
olsun i42Jammül edilebilir. Fakat ev 
işlerile meşgul olan kadınlar, ev 
haricinde çalışanlardan daha az ta 
lilidirler. Ev kadını, ücret almaz ve 
kendi vaziyetini ıslah imkanların 
dan u1aktır. Kocası onun yaptığı 
her işi gayet tabii görür. Bu yüz
den ev işi, başka herhangi işin te
min edeceği huzuru temin etmez.,, 

rs:::~os~:;~ 
bes'e göre, kadın niçin ~ 

kazanmasın? S 

S eyyah ve kaşü Bayan Rosi
ta Forbes diyor ki: 

"Amerikada erkekler, otorite sa
hibi olmak için evlerini kendi ka
zançlarile geçnidirmek isterler. Av 
rupada bir kimse yalnız kadının 

evini geçindirmesine tahammül et
mez. Üniversite tahsili gören bir 
kadın bir evi idare etmekle, çocuk 
lara bakmakla iktüa etmez. Elek
trik kadını ev işinden azat etmi7 
tir. İlılncıhk ona neler satın alabi
leceğini öğretiyor. Bugünün kadın
lan iki hayatta da muvaffak olabi
lirler. Onları yalnız ev işile meş
~l ~lan büyük analarile ölçmıye 
ımkan yoktur. Bugünün hıfzıssıh
ha . kaidelerile tahsilin ı !defi, ka
d~nın b.edenini ve kafasını erkek gi 
bı terbıye etmek ve erkeğin haya -
tında rehper olmak için hazırla • 
maktır. Kadınlar, kendilerinden da 
ha az vazife istendiği zaman bel
ki daha bahüyardılar. Çünkü bir 

min edilmiş olur. 
Bu kaideleri şu suretle tesbit edi

yorlar: 
1 - Cinsi uygunsuzluk. 
Her ferdin cinsi ihtiyacı kendi ta

biatine göre değişir. Evlenmeden ev
vel cinsi ihtiyaç üzerinde birkaç ki
tap okuyup aydınlanmak lazımdır. h 
divacın cinsi ihtiyaçlara ait kısmı i
çin evvelden bilgi sahibi olmamak 
çok defa bu hususta çiftlerin biribir· 
lerine uymamalarını intaç eder ve 
bundan evvela bir hoşnutsuzluk, son· 
ra da bir geçimsizlik doğar. 

2 -1\lali güçlükler. 
Kadın evde rahat ister. l\fali milş

külata katiyen tahammül edemez. O, 
kocasının muntazaman ve bol bol pa
ra getirmesini, onu güçlükle karşı 

karşıya bulundurmamasını ister. Hal 
buki hayat her vakit bir seviyede git 
mez. insanın kazandığı gün olur, ka
zanmadığı gün olur. Eğer erkek, ka
rısını işinin gidişinden haberdar et· 
memişse, para sıkıntısı evde gürül
tüyü ve geçimsizliği mucip olabilir. 

3 - Paranın sarf mahalli hakkın
da görüş farkı. 

Aile hayatında bunun da milhim 
rolü vardır. Kadın lükse. erkek içki
ye para sarfetmiye miitemayildir. 
Temayüllerde ayrılık ekseriya kav
gaya sebep olur. 

4 - Bedeni, fikri gayri tabiilikler. 
iki taraftan birinin gerek dima

ğen, gerek ' 'Ücutça gayri tabii olma
sı aile geçimsizliği doğurınıya kafi
dir. iki taraftan biri sinirli, hırçın, 
ahlaksız, abdal olabilir. Biitün bu se
bepler aile geçimsizliği doğurur. 
Kavgasız aile yuvası olmaz. Bi11-

çok defalar karı koca, kıskançlık yü
zünden kavga ederler. Fakat bu kav
ga sevginin eseri olduğu i in, sık sık 
tekerrür etmemek şartile faydalı o
labilir. 

Erkek, evi, dışardaki hareketlerfle, 
kadın içerdeki münasebetsizlikJerile 
yıkar. 

Onun için evlenenler mesut ol .. 
bilmek için bu geçiınsizli~ sebepleri
ni peşinden tetkik etmeli ve ona göl re kararlarını vermelidirler. 

müessesede sekiz saat çalıştıktau 
sonra ev sahipliği yapmak, ev ıda
re etmek ve sonra sekiz saat daha 
analık, süt ninelik, zevcclık yap
mak kolay değildir. Fakat bunla
nn hepsi yapılıyor ve kadın, er -
kek gibi işe alışıyor. Kadınlar, bq 
kasının yerinde rahat rahat otur
maktansa ayak üzerinde durmıya 
ısrar ederlerse erkekler bundan şi-

kayet etmemelidirler. Erkekler 
harp sonu zevknie uygun yeni bir 
kadın istiyorlardı. Onu da bulmui
lardır. 

Te:~~:;:;Wil~ 
göre, erkekler kadınlara b~~- ~ 

mayı tercih ederler -

~~"""""'"""'~~ 
Tenis yıldızı Mis Helen'e gö~ 

kadının çalışıp kazanması 
meselesi kan koca arasındaki an-

laşmaya bağlıdır. Bu bakımdan ka 

dının mutlaka çalışıp kazanması· 
veya kazanmaması şart değildir. 

Kadın çolışmıya lüzum görür ve 

çalışırsa bunda bir beis yoktur. 

Mis Helen daha sonra şu sözleri 
söylemiştir:. 

"Erkekler kanlannı geçindirme
yi tercih ederler. Buna eminim. 
Fakat erkek bir buhrana uğrar ve 
kanlarının kendilerine yardım et
meleri icap ederse bunu fevkala

de bir vaziyet olarak telakki eder
ler. Acaba böyle bir bal erkekleri 
r~atsız eder mi? Zannetmem. Çün 
ku bunun manası, kadının erkeği 
esas itibarile geçindirmeyi uzerme 
alması değildir.,, 

Bu vaziyetin istikbali hakkında 
sorulan 'bir suale cevaben Mis He
len şu sözleri söylemiştir. 

"Önümüzdeki yüz yıl içinde bü
yük değişiklikler vukubulacağına 

[Deoamı 10 uncuda] 
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lngiliz Meclisinde Münakaşa 
TAN 1 

BAŞMAKALEDEN l\IABAAT 

s~~~~:~de~~~~;::=~~~::~:eT~~"~~""'· Avrupada 
(Ba, 1 incide) 

şükranla anmakta ve daha sonra fU 
&ozleri soylemektedir: 

IF~~~~~~~~~~~iii!!!~ 1 etmiştir: 

Son Dakika: 
"- İngilterenin harici siyaseti üç 

esasa dayanıyor: 

Ta foto muhabirimiz bu hadiselere ait fotoğraf intıbalannı bi- ' Mu·. s k u· • ı 
ze göndermiı bulunuyor. Bunları burada kua bir film halinde 1 

1 
"Teessurum, aramızdaki noktaina

zar ihtiliıf ının hiç bir veçhile nihai 
gayelerimize ve siyasetimizin esaslı 

prensiplerine mütealik olmaması se
bebile, daha ziyade artmıştır. Sizin. 
kabulünü gayrimümkün gördüğü -
ııüz karar, İngiliz - Italyan müzake
relerine başlamak için halihazırın 

münasip olupolmıyacağı meselesi hak 
kında alınması icabeden bir karardı. 
Bunun hepimizi müteessir eden isti
fanızı zaruri kılmağa kf:ıfi addedile -
miyeceğini ümit etmiştik.,, 

1 - ingilterenin menfaatlerini 
ve İngiltere tebaasını himaye, 

ıiz okuyuculara •unuyoruz. Halkevlerinin altıncı yılclönümü-

nün Ankarada kııtlanmaıını gö.teren resimler=cl~e~bu~a!!!!ra!!!!cl!!!!ad!!!!!ı!!!r.~;ı, Dakika 1 ar Delbos ta 
Çekilecekmiş 

2 - Sulhu idame ve ihtilifları 

sulh yoluyla halletmek, 
:~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~-~~- • • • • = 

Mister Eden'in istifası üzerine 
Lord Halifaks muvakkaten hariciye
ye getirilmiştir. Bu sabah Başvekil 

Mr. Chamberlain İtalya sefiri Kont 
Grandi'yi kabul etmiş ve mülakat 
45 dakika devam etmiştir. Mülakat 
esnasında Lord Halüaks ta hazır bu 
lunmuştur. Mülakat esnasında Kont 
Grandi, İtalyanın İngiltere, tarafın
dan teklü olunan anlaşma formülü
nü kabul ettiğini bildirmiş, buna mu 
kabil Mister Chamberlain de İngil -
terenin Romada müzakerelerin res
men açılmasını kabul ettiğini söy -
!emiştir. Bilahare Mister Chamber
lain Avam Kamarasında sbylediği ı 
nutukta, bu noktalnrı tavzih etmiş 
ve bu mülakat esnasında neler geç
tiğini anlatmıştır. Mülakattan sonra 
Mr. Chamberlain, Kral tarafından 
kabul edilmiş ve yemeği Kral ve Kra 
liçe ile birlikte yemiştir. 

Avam Kamarası toplan.:ı 
Öğleden sonra Avam Kamarası 

toplantı. Kamara baştanbaşa dolu 
idi. Elçilere mahsus kısımda hiç bo~ 
yer kalmamıştı. Mu halef et, t • ..kume
te karşı alay eden bir vaziyet almış
tı. Mister Eden istilasına ait beya -
natına başlamadan evvel sürekli al -
kışlarla karşılandı. ve 27 dakika sü
ren bir nutuk söyledi. Mister Eden 
evvela şahsi ve siyasi sebepler yü -
zünden elim bir vaziyette bulundu
ğunu anlattı, fakat kendisini arka · 
daşlarına bağlıyan bağları istiye is
tiye gesmediğini, buna kuvvetli ka
naatlerin saık olduğunu anlattıktan 
sonra şu şekilde devam etti: 

"- Kuvvetli siya.si kanaatler baş-
"--- - ... ... .J - o-••p 6'-ı"' .. 6' ıı.a• 

tnan karar vermek hakkı ferde 
ait olur. Çünku hiç bir kimse bir 
buşkasının vicdanını taşımak zahme 
tini ihtiyar edemez. 

Nevyork. 21 (Radyo) - Ünlted ' 
Pressin Londra m11hRhiri hil~ir v"'" 

Mister Edenin bugün Avam kamara 
sındn Mister Chnmberlaın sıyö:ı.<:Lifll 

1 tenkit eden nutkunu mütekaıp, Cham 
berlain, muhafın:aklır ekseriyetine E!U 
vcncrck mücadeleyi kazanmış ise de 
hadise bununla bitmcmişt.r, 

Amele partisi yarın bu vatlvet vii
zünden hükümeti takbih için bir tak
rir takdim edecek ve hükumete kar
şı şiddetli hilcumlarda bulunacaktır. 
EskJ Başvekil ve liberaller lideri Lolt 
Corç, bugün bir bcyı:ınname nesrpde
rek, bütün imparatorluğu Mister E- 1 
r!ene mil7.aheretP c!ııvet Ptmic: VP !':im
diden imparatorluk cezasından cevap 
ıar gelmiye başlamıştır. Londrnda, 
parlllmento haricinde birkaç yüz kişi 
nümayiş yaparak "Chmabcrlaln düş- 1 
melidir,, diye bağırmış ve zabıta ta
rafından dağıUlmıştır. lngiltere efka
rı umumiyesi. Ouceııin bu siyasi mu
vaffakrvctini kolaylıkla hazmcdcmiyc 
ceğc benziyor, 

Diğer taraftan Paristen alınan ma
IQmata göre faşlt devletlere karşı Mis 
ter Edenin mesai arkndaşı sayılan 
Fransa Hariciye Nazırı M. 0('lbosun 
da istifa etmek üzere olduğu bildiril
mektedir. Çünkü son Avusturya htı
diselcri üzerine Fransanın da İtalya 
ile anlaşmak siyasetim takip edeceği 
anlaşılıyor. 

ı __ _ 

Centilmen Agremen yaptık. Fakat 
Agremanın imzası üzerine İtalya, Is
nanyaya tabur t:ıbur asker sevketti. 
Zahire göre bu hareketle anlaşma ih 
ıaı edilmemişti. Fakat ruhan ihlal e
dildiği apaçı!.tı. Daha sonra geçen 
yaz B. Mussol!ni ile B. Chamberlaın 
mektuplaştılar. Müteakiben Akdeniz 
hadiseleri vuku buldu ve Sinyor Mus 
solini İtalyanların İspan_y .. Jaki za-

3 - Başkalan ile en bi dostluk 
münasebetlerini mütekabilen de- • \'am ettirmek. 1 
Bu esaslar üzerinde ihtilafız yok- • 

tur. Hepimiz de anlaşma ve hüsnu 
niyet ile her ihtilafın izale edilebile- ! 
ceğine kanüz. Mister Eden'in kanaat- • 
lerındeki samimiyete inanıyorum. İ 

Mesele şudur: İtalya ile aramızdaki • 
münasebetleri düzeltmek için birkaç I 
fırsat zuhur etti. Fakat öyle hadise
ler vuku buldu ki bu fırsatlar'Cian is- • 
tifadeye imkan vermedi. Çünkü baş- j 
lıyacak müzakerelerin muvaffakıyet- ! • 
le neticelenmesi ihtimal dahilinde de I 
ğildi. Nyon müzakerelerinden sonra ı 

i vaziyetin düzelmesini ve İtalya ile • 
1 müzakerelerin başlamasını umduk. ı 
1 Fakat bu ümidimiz de inkisara uğra- • 
1 dı. Sinyor Mussolini ile mektuplar ta 

1 
atisinden sonra İtalya ile münasebet 
!erimiz mütemadiyen geriledi.,, • 

Roma'nın düfiinceai 
Mister Chamberlain bu izahları • 

rnüteakıp şunlan anlattı: j 
1 "Yabancı memleketlerle yapılacak • 
müzakerelerin muvaffakıyet talii, iki 
tarafın biribirini anlamasına bağlı-1 
dır. Çünkü başkalarının zihniyeti bi- • 
zim zihniyetimize benzemiyebilir. ı 
Gerçi İtalya ile anlaşmıya karşı ge- fi 
len manialar. İtalyanın hattı hareke-
ti yüzünden ileri geliyordu. fakat Ro- I 
mada tamamiyle b!fnun aksi düşünü- • 
lüyordu. Orada bizim hakkımızda l 
beslenen kanaat. bizim teslihatımızı • 
tamamlayıncıya kadar Makyavelce 
hareket ettiğimiz ve İtalyadan inti-1 
kam alacağımız merkezinde idi. Şüp· • 
he. şüpheyi doğurur ve bu yüzden İ
talya Libyaya asker sevkediyor, ve 1• 
aleyhimizde propaganda yapıyordu. 1 

ferlerini tebcil eden sözler söyledı. Nihayet yeni bir fırsat zuhur ettL 
Bu tecrübeyi tekrarlamamamız icap 1 İtalyanın Londra sefiri, Mister Eden- • 
eder. Bence Romada müzakerele~ le görüşerek İtalyanın, Habeş İmpa-1 
başlamadan evvel İspanya meselesı ratorluğunu tanımak ve İspanya me- • 
h~ll:dil~eli ve. iki t:ıra~ ya~ancı gö- selesini halletmek gibi meseleleri de 
n~llulerın çe~ılmesı uzerı~de . dP· kucaklıyacak bir anlaşmayı müzake
ğıl, ayrıca çakılme şartları uzennde reye her zaman hazır olduğunu an- • 
de anlaşmalıdır. Söz kafi değildir, hıttı f'o••nhon MHlctlcY' r~mhroti a_ 
ışı ae oaşarmaK ı~zı~aı_r.~ zası sıfotiyle nareket edeceğimizi bil- • 

Ba~ka bır ıhtılal dirdik. Çünkü maksadımız uınumu 
Mister Eden, daha sonra Başvekil tatmin eden bir siyaset takip etmek

ile arasında daha başka ihtilaflar bu- tir. Esasen Habeşistanın fethini tanı- • 
lunduğuna da işaret etti ve mevzuu mak. ancak umumu tatmin decek bir 
bahsettiği meselenin münferit bir mc siyaset içinde bir kıymeti haiz olur. • 
sele teşkil etmediğini, İtalyayı asla Bunun için konuşmaların başlaması
alakadar etmiyen diğer mühim bir nı muvafık gördüm.,. 
karar üzerinde de aralarında ayrılık ~·ş· J" l r .. . . 

1 
ım ı veya cu a.,, • başgosterdığinı, bu ayrılık ~saslı 0 - Mister Chamberlain bu izahlan 

mamakla beraber beynelmılel mese- l • 
verdikten sonra, ngiltere hükumeti-

lelerde görüş ve metot ihtilafının ne- 1 
rede başlayıp nerede bittiğini tayin nin tehdit tesiri altında hareket etti

ğine dair Mister Eden tarafından vu- • 
etmenin çok güç olduğunu izah ettik 

ku bulan işarete cevap vermış ve Ro-1 
ten sonra şu sözleri söyledi: L 

manın ondraya "şimdi veya aslen,. 
"- Başvekilin harici siyaset hak- d ed'ğ' • em ı ıni söylemiş ve sözüne de-

kında çok kuvvetli kanaatleri vardır. vam etmiştir: 1 

Ben de bunlara hürmet ediyorum. " Tehd' 
.. - ı~ yoktu~ ve bunu muhik • 

Hepimizin hedefi sulh olduğu için a- gosterecek bırşey g · edik B' 
1 orm . ız ya -

ramızda hedef ayrılığı yoktur. Fakat nız anlaşmak yolunda müzakerelerin 

Hulkev!ni clo'du.ranlar 8. ~ükıü K<ıyayı Jinfyo,lar 

Evin gen~ amatötleri Tinıur piyesini tems;l ediyorlar 

Yeni Tüd-. l:sv;çre ticaret anlo,mtuı parafe ediliyor 

• 
• 
• 

(Başı 1 incide) 

Bugün azlık tarafı yeniden har& 
kete geçmiştir. Bunların dayandığı 
taraf, Büyük Britanya İmparatorlu
ğunda hüküm süren hislerdir. İmpa
ratorluğa bağlı Kanada, Avustralya 
gibi memleketler Avrupa hadiseleri
ne tıpkı Amerikanın gözüyle bakı-

• yorlar. Merkezi ve Şarki Avrupa me
seleleri namına bir harp tehlikesini 
göze almıya razı olmuyorlar. 

il 

• 
• 

Eden gibi İngilterede bütün de
mokrat unsurlar tarafından prensip 
siyasetine bağlı bir devlet adamı sı
fatiyle sevilen bir devlet adamının 
bu yüzden Hariciye Nezaretinden 
çekilmek ihtiyacını duyması, dünya 
banşı hesabına iyi bir haber sayıla-

• maz. Almanyanın hasretle istediği 
pazarlık siyasetine doğru bir kapı a
çıldığına bir işarettir. Bilhassa ki 

• Hariciye Nezareti işlerine evvelce 
Almanyaya gönderilmiş olan Lord 

• Halifaksın bakacağı da söylenmek
tedir. 

Bu vaziyet, Amerikada. Fransa
da ve lngilteredeki demokrat 

unsurlar arasında iyi karşılanmamı~ 
tır. Fakat bu vaziyet hakkında kati 

• hükümler vermezden evvel vakala-
nn inkiwıru beklemek doğru olur. 

• Bu devrin en berbat sanati siyasi ka
hinliktir. Acele verilen hükümlerin 
yanlış çıkması çok mümkündür. 

• . Bugün İngiltere İtalyadan ba.şlı
yarak birtakım anlaşma köprüleri 

• 
kurnuya girişmiştir. İtalya ile anla~ 
ma müzakelerine engel olan nokta
lan iki taraf ta ortadan kaldırmıştır. 

• İngiltere, İtalya ile ve ondan sonra 
Almanya ile girişeceği müzakereler-

• de prensipten ne kadar fedakarlık e
decek? Bunu iptidadan kestirmek 
güçtür. Neticedeki fedakarlığın ilk 

• tahmin edildiğinden az olması ve baş
lıca tesirinin karşı tarafın izzeti nef
sini okşamak şeklinde tecelli etmesi 
de ihtimal haricinde sayılamaz. • 

• Herhalde ŞUr&Sl muhakkaktır ki 
bugünlerde Avrupa tarihi mühim bir 
dönilm noktasındadır. Hadiseler sa-

• atten saate inkişaflar geçirebilir. Bu 
inkişaflan da bütün dünya umumi 
bir alilka ile takip edecektir. Ortada 

• muvakkat bir teselli noktası varsa o 
da harp tehlikelerinin zaman bakı

mından biraz uzağa atılmasıdır. • 
• 
• 
• 
• 

Ahmet Emin YALMAN 

Bütün 
Salahiyetler 
Kralın! 

[Başı 1 inclM] 
"Kanşık ve endişe vericı bu za • 

İngiltere harici siyasetinin hedefi 
sulhü idamedir. Sulhün devamı, a
çık bir mütekabiliyet ve kaı'Şılıklı 
saygı ile mümkündür. Onun için bu 
esaslar dairesinde her devletle, hü
kumet şekli ne olursa olsun, anlaş -
bıak isteriz. Beni arkadaşlarımdan 

ayıran nokta şudur: İtalya ile İngil
tere arasında anlaşmak için fikir mü 
badelesi yapılıyordu. Bu fikir müba
delesinin ortaya çıkardığı mesele, bu 
•ıranın Romada resmen müzakerele
l'e başlamak için münasip olup olma
dığı idi. Benim kanaatime göre. mü
llasip değildir. Çünkü beynelmilel 
rt\eselelerde bir müzakere başlama -
dan evvel zemin hazırlanır, hazırla
llan zemine göre müzakerelerin mu
"affak olup olmıyacağı kestirilir ve 
ona göre karar verilir. 

göze çarpan bir nokta. bir müddetten 1 . . • 
açı ması ıçın vuku bulan teklifi ka- Metresini 

beri bizim başkalarına şartlar teklif bul etmiş bulunuyoruz. Çünkü b~nu ı Al l J • • h k • J • manlarda hareketime saik olan ye-b"o~an i i e uig" er metre•:nm mu a eme.ın e.. ı 0 1 gane düfiince vatan kaygısıdır. Yeni 

Bence, Roma ile müzakel'elere 
girişmek için zemin hazırlanma· 
lllıştır ve italyanın . vaziyeti miiza
kereyi teşvik edecek mahiyette de
ğildir. İtalyanın Britanya hükiııne
ti aleyhindeki propagandası şiddet
le devam emtcktedir. Bense Avam 
kamarasına İtalya propagandasını 
durdurmadıkça onunla müzakere, 
Ye girişmiyeceğime söz vermiş bu
lunuyorum. 

Bo,a giden konu1malar 
it tı:ı1ya ile, lspanya meselesıne da-

bır çok şeyler görüşülmüş ve İtal
)'~ tarafından bir çok şeyler vade -
Ciılrniş olduğu halde bir şey yapılma
~1Ştır. Ben esas itibarile konuşma -
dar aleyhınde değilim ve hükumete 
~ .. bunu tavsiye etmiyorum. Fakat 
~ ll~akere şartlarının muvaffakıye -
~ gttrnesi için hiç olmazsa muvaffakı 
~et ihtimalinin kuvvetli olması la -

bırrı geldiğine inanıyorum. Halbuki u .. 
Rtin bu şartlar mevcut de~ildir.,, 

Son anlaşmaya rağmen 
~ ~ıster Eden dal':a sonra hadisenin 
t tıhçesını yaptı ve İtalya ile lngil
dt!renin arasını düzeltmek için 18 ay
V<:~b~ri çalışıldığını. fakat bütün te
d buslerin bilhassa ispanya yuzun 
g ~n. rnuvaffakıyetsizliğe uğradığını 
0~.ledi ve şu şekilde devam. etti: 

- 1937 yılının sonkinununda 

edeceğimize başkalarının bize şart- kabul etmemek İngiltere aleyhindeki • 
lar göstermelerini beklemektir. Bu hisleri şiddetlendirir ve harbi içtinap 
vaziyet İngilterenin sürekli tazyike edilmez bir hale getirir. Onun için • 
karşı teslimiyet göstereceği hissini konuşmaların başlam · 1 · 

asıy e vazıyet 
verir. Halbuki bugün İngilterenin derhal birkaç bakımdan düzelecek-
vaziyeti. sebat ve metanet emrediyor t' M' Ed • 

ır. ıster en konuşmalara başla-
ve onun hiç bir tehdide boyun eğme- mak için, İspanyadan gönüllülerin 1 

mesini istiyor. Bunun aksini anlat- çekilme işinin başlamasını istiyordu. ' . 
mak veya anlamak, bu memlekete ve Bunun üzerine Cumartesi günü İtal-
millete ancak zarar getirir. Şayet. is- f 1 ya se iri ile görüştük ve müzakereyi 
tifam- işi kolaylaştıracaksa netice her açmak hakkındaki karanmızı bildi· • 
kesten fazla beni bahtiyar edecektir. İ receğimizi ve talyadan istediğimiz 1 

Şiddet'i alkıılar teminatın cevabını beklediğimizi an- • 
Mister Eden sözlerini bitirirken lattık. Daha sonra toplanan kabinede 

şiddetli alkışlarla karşılanmış ve da- vaziyeti izah ettik. Kabine ikimizi de 
ha sonra Lord Kranborn söz söyle- dinledikten sonra bana taraftar oldu- • 
miştir. Lord Kranborn en derin ka- ğunu gösterdi. Mister Eden de bunun 
naatle Mister Edeni teyit ettiğini ve üzerine istifasını verdi. 
onu katiyetle haklı saydığını, nut- ita/yanın kabul ettiai 
kunun her kelimesi üzerinde kendisi ao • 
le mutabık olduğunu anlatmış şu lngüiz formülü • sözleri ilave etmiştir: 
"- İtalya. teminat bakımından. 

yapabileceği hiçbır şeyi yapmadı. O
nunla resmi müzakerelere girmek 
sulhe hizmet değildir, belki dolandı
rıcılığa boyun e2'mektir ... 

Baıvekil 'öz aldı 
Daha sonra Mister Chamberlain 

söze başlamış ve meclisin Mister E
den'i büyük bir dikkat ve derın sem
pati ile dinlediğini. ekseriyetin isti
fayı bir sürpriz telakkı etmiş olaca
ğını, kendisinin de. arkadaşlarının 
da son derece mşüteessir olduklarını 
anlattıktan sonra su şekilde devam 

• 
"- Bu sabah İtalyan sefiri beni zi 

yaret etti. İspanyadan gönüllülerin 
çekilmesine ait olan İngiliz formülü
nün İtalya tarafından kabul olundu
ğunu. bunun iyi niyet jesti olarak te- 1 
liıkki edilmesini istedi. 

Biz de ona müzakereye hazır bu
lunduğumuzu sövledik ve o da keyfi- 1 
yeti Romaya haber verdi. Müzakere-
ler Romada yapılacak ve Roma se- • 
firimiz Londraya gelerek talimat al
dıktan sonra müzakereye başlıyacak 
tır. İtalyan sefirine bu münasebetle 
şunlan da anlattık: • • l Devamı 8 hıcfde 1 

anayasa. Romen devletinin temelle
• , rini daha sağlam ve daha adaletli e

saslara oturtmağı ve devlet hayatı • 
• nı daha emin daha hür ve daha sa-

1 
lim bir yolda yürütmeği istihdaf ey
lemektedir.,. • ı Beyanname, anayasanın başlıca 
noktalannı saydıktan sonra şu söz -

• lerle bitmektedir: 

1 "Alman tedbirler Romen milletine 
• !lerbest bir inkişaf ve mukadderatı

na asayiş, sulh ve terakki yolunda hl 
kim olmak imanlarını temın eyle· 

• mektedir . ., 

Yeni anayasa ile bütün salahiyet-
. ll ler krala intikal etmektedir. Kral ka-

M uhal ızgücü atlılaıı Göll•a1ına doğru bir gez~nti yapıyorlar ı.nunları çıkaracak ve meclis kanunla 
. . • n yalnız teklif edebilecektir. Anaya-
, 

1 

sa Romenler arasında sınlf farkı ta-

Pazar günkü Gençlerbirliği - Harbiye ma"'nı yapanlar 

nımamakta ve Romanya tebaası ara. 1 sında din ve ırk farkı gözetmemek· 
tedir. Yeni anayasa ile fırkalar da il· 

• 
ga olunmakta, parlamento kaldırıl· 

makta. İtalyanınkine benziyen kor -
poratif bir temsili meclis vücude ge-

• tirilmektedir. 
Ayrıca siyast cinayetlerin de pek 

a~r surette teczıyesi kararlaştırıl 

maktadır. • 
• 
• • 

Bu son tedbirlerin verecekleri hü
kümler' üzerinde tesir icra etmek 
maksadile ağır ceza mahkemelerini 
müteaddit defalar tethışe kıyam et
miş olan demir muhafızlar aleyhine 
müteveCcih olduğu zannedilmekte -
dir. 
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1.. 1 M ı d •riW.W.. tK . il " T ·h" SOMADA: SIV ASTA: Hitlerin ngi iz ec isin e ıvıuı~FERR : mı ve arı ı 
Nutkundan sonra Münakaşa lmralıya 36 Mahklim Bir Hakikat Yeni Eczahane Mevcut Elektrik 

<Baıı ı incide) [BC1.Jı 1 ncideJ Daha Göttderildi <B<l§ı 1 incide) Henüz işe T esisatıda Bele-
soran Mils Wilkinsona cevap vere- 1 - İspanyadaki gönüllüler me- · ~ nizli fizik bünyesine uygun. olması .. Bü- d d• • 

Bund~ ~ırkaç .~.evvel De - yuk Şefin dehası bu kaynağı keşfe- Başlama 1 ıyeye geçıyor 
rek demiştir ki: selesini halletmek her anlaşmanın d~n şe~unıze getirılmiş ol~ 36 ~h der etmez, şimdi altı ok ile sembolize 

"İngiliz hükCımetinin Avusturya esasıdır. k- d İmralı adasındakı hapısa ·Soma, (TAN) _ Aylarca eczaha- Sıvas, (TAN) - 1933 yılında vü-um, un . . . - ettiğimiz parti umdeleri tebellür et-
ve Çekoslovakyaya karşı olan vecibe Z - Biz Milletler Cemiyetinin neye nakledılmışlerdir. Bunların hep ti. Bu umdelerden milliyet, layisite nesiz kaldıktan sonra üç ay evvel So- cude getirilen ve Belediye ile hususi 
}eri, Milletler Cemiyeti azasından sadık azuıyız. Onun için yaptığı- si çiftçidir. Diğer taraftan adliye.~- ve halkçılık bugünkü konuşma mev- ma görünüşte tekrar bir eczahaneye idare tarafıqdan müştereken idare o-
hcr birinin diğer azaya karşı olan ta- mız anl.aşma7ı Mil~etler Cemiyeti- rayının yapılması yakınlaştığı ıçın zuumuzun esasıdır. kavuşmuştur. Fakat ruhsatnamesi Iunan elektrik tesisatının tamamen 
ahhütleridir. İngiliz hükumeti bu- ne .. tudık etü~~ji:ı.. . . mahkllınlan tevkifhaneye nakledi- Profesör, konfer~~sınm bu kısmın- gelmediği için eczahane bir türlü işe belediyeye devredileceği anlaşılıy~r. 
nun haricinde bu iki milletin hiç bi- Mu~ı:eeler mutekabil emnıyet lecek olan İstanbul hapisanesinde ha da etnik, sosyal ve politik ·camialan başlıyamamıştır. Bu yüzden Somalı- Şehir Meclisi, ~u yolda k~rar ve.":11.ş-
rine hususi hiçbir teminat vermemiş- havası ~çı~de v_uJtu bulursa muvaf- zırlığa başlanmıştır. Halen İstanbul bir ilim tarifi olarak izah ettikten lar hastalarının ilaçlannı Kırkağaç tir. Ancak Vilayet umumı m~l~sının 
tir. fakıyetli hır netıce alınması beklenir. hapisanesinde 520 kadar mahkum sonra demiştir ki: ve Bergamadan temin etmek zarure- de ayni şekilde karar vermesı lazım-

Her Hitlerin dün söylediği nutuk Yoksa işe şüphe ile başlanırsa bir ne- vardır. Bunlann 50 si İmralıya nak- "Türkiye hudutlan içiİıdeki milli tinde kalıyorlar. ~elm~khtedir .. Bu .takdli~de ki~14ed0 ibyın~' 
demokrasilere karşı bir takım hü- tice alınmaz. İsteğimiz umumu tat- ledilebilecek evsaftadır. . . - . 1 ıdareı ususıyenın e ın e 

ib . 1 İ . ed k lh .. te in t ekt' Sul birlik lAyisite ile gerçek.. benl.iğıne Som_a •. 23 .bın nufdusklu bir ka.dzad otl- l·ıradan ı·baret hı'ssesın' ı· 15 yılda öde-cumlan ihtiva etmesi itı any e ngi mın ere su u m em ır. Bir kısım mahkumlar da Edrineye 
ıiz Sı·yas·ı mahfillerinı·n ekserisın' de hü ancak, İngı'ltere, Fransa~ Almanya "e Zonguldak maden ---'-1---- go··n·• kavuşmuş bulunuyor. Cumhunyet • duğu ıçın bırkaç 0 tora şı e e ecektir Elektrik devri belediye va-

• " ~.a.ua tenberi vicdani meselelerin umumi mühtaçtır. Bunu düşünen belediye, Y · k ' 
fena bir intıba uyandırmıştır. ve İtalyanın anlaşması korur.Aksi tak derilecektir. .. .. . .. • d b şk b. ridatını arttıraca tır. 

balar B . et ve gunlük hayatta bir esas teşkıl e- hukumet doktorluğun an ~ a 1: Sıvas (TAN)-Çetinkaya _ Div-
Franaada teairler dirde mücadele ş . • u vazıy Balkan Demiryollan lıonlera1161 demediğini, hatta konuşma mevzula- belediye doktoru da bulunabılmesi ı- rlk*d . 

1 
d 

1 
M rtt 'tı'baren 

karşısında yapılacak ış ya anlaşmak, .. emıryo un a a an ı 
Paris, 21 (A.A) - Hitlerin nutku ve sulbü kurtarmak, yahut anlaşma- Şehrimizde toplanan Balkan demir n olmaktan bile uzaklaştığını şukran çin bütçesine tahsisat koymu~ur. Fa- yolculara yüzde elli tenzilatlı yeni ta-

burada soğıık karşılanmıştır. Efkan mak ve mücdeleye girişmektir. Anla- yolları konferansı, dün de çalıpnası- ve iftiharla görilyo~z. .~alkımızın kat her nedense her iki tahsısat bir rife tatbik olunacaktır. 
umumiye bu nutku ötedenberi ma- şırsak sulbü bir nesil için kurtarmıf na devam etmiştir. Konferans, azala- gösterd~ği bu te~imul, Türk ırkının doktora verilerek Soma, tek doktorla Bir Senelik Hayvan Sab'ı 
Ilım olan bir takım noktai nazarlann 1 n birkaç gün sonra Ankaraya gide- ve camıasının i~ye ve doğruy~ k~.r- bırakılmıştır. Si (TAN)_ Tutulan bir istatis-
ifadesi mahiyetinde telikki etmekte-

0 
uSoruz.n so"zu"m şu' dur·. ...._til~"anmız cekler ve dönüşte bir toplantı daha şı duyduğu meyil ve muhabbetın yuk vas 

ın au k d . 1 .. 1 "' k~•·d· B.. Çocuk Okutma Yurdu tiğe göre 1937 yılında Sıvas pazann-dir lar aptıktan a d .lhl·ca.klardır se erecesın o çme6 e cu.ı ır. oy-
. bulunabilir. Fakat umumi maksat Y sonr a&.._ · 1 1 rdun butcenu bölgesin- da 18018 at, 29 katır, 287 manda, 130 

Dün nutkun metni anlaşılınca Baş üzerinde değil! Bana göre mesele bun Kıymet taJrclir eJecek e 0 unca, yu p.. . Soma, (TAN) - Somalılann Balı- boğa 4114 inek 8170 öküz 370 dana, 
'1ekil Chautemps ile Hariciye Nazın dah ibarettir. İtalya bizimle anlat- lıomi.vnn de ve yurt dışında Hatay bolgesınde kesirde açmış olduklan çocuk okut-

37790 
k 

5
3

49 
k 28735 keçi, 

D lbos - t la d M · li .. -.,- yaşıyan Türk Alevilerinin etnoloji, ma yurdu otuz gencin orada orta ve oyun, uzu, 
e mus eşar r an assıg ve mak istemiştir. Bu talep maksada De izbank "esseselerine kıymet af' in. bir ilim 1 . , . d la te . ve 9127 oğlak satılmıştır. 

Fransanm Londra sefiri Corbin saat hizmet edecektir.,, takdirn -.a '- mku _,__ Denizb nk ve etnogr ıs ı. . . mevzuu o a- lise tahsıllerıne evam ~ mıneke- * Sivas (TAN) _ Belediye me-
17 den 21 e kadar devam eden bir .__, • .,:,,1.J_.a1• .__,,, ıı:uece4 o .. uo,ona, . a rak tetkik edebılınz.,, diyor. Yurt, tamamen bır yatı m - ' . . _ 
teplantı yapmışlar ve toplantıya İn- Munmeletin t'ııuaeuı nucama namına deniz yollan müdürü Sadet- Profesör Tankut, burada kendile- tehi şeklinde idare edilmektedir. Ka- murl~rına yenı talim~tnameyı oğret-

Hüktimetin taraftarlan Mister tin tayin edilmiştir. Azalan tamam- rine ilmi bir vukufla "Eti Türkü" sahamız halkı, önümüzdeki sene ayni mek. uzere, daimi encume~ azasından 
~~;;:~aris sefiri B. Phipps de Charnberlain'i fiddetle alkışlam.ıflar- landığı için komisyon, dünden itiba- adı vermiye başlamış olan Alevileri, teşkilatı Somada da kurmak kararı- Bakınin idaresi altında hır kurs açıl-

dır. Daha ~nra muhalef~t lid~ Mis- ~ ça1ıpnalarına baf1amıştır. 1 - Antropoloji, 2 - Tarih, 3 - nı vermişlerdir. Bu suretle Soma köy mıştır. 
Roma iyi Wflladı ter Atlee, soz a1mıf ve şıddet~ beya- * Liman if1etme idaresiniıı bir Etnografya ve vicdaniyat bakımla - !erindeki zeki ve çalışkan çocuklaniı ----ö-----

Roma, 21 (A.A) - B. Hitlerin nut- natta. bulunmuştur. Atlee, Mıster ~ müddet evvel Pireye ısmarladığı 24 nndan tetkik ve izah ve onlann her ilk tahsili bitirmeleri temin edilecek, AKSARA YDA: 
ku burada çok iyi karşılanmıştır. Bol den ile Kranbom lehinde olduğunu, tahta mavna dün Pireden yola çıka- bakımdan Türk olduklannı isbat et- müstait olanlan Balıkesirdeki yurda 
vevizme karşı yapılan meydan oku- ~born'un,ar~a~!ma vefagösterdi nlmıftır. Bıı: iki ~e kadar limanı- mi§tir. Büyük bir dikkat ve emek alınacaktır. Acıpınar Köyünde 
ma sahasında B. Mussolini tarafın- ğinı ve Edenin surunun içinden kurda mıza ge1-ı. olacaktır mahsulü olduıt.• ilk bakışta görülen . .. 

. tılmasına leli .. 1 _,_ ~ . aw Yurt menfaatıne bayramın üçun- M d Ko·· mu·· •• mu·· 1 dan sarfolunan faaliyet ve yapılan ic- a karşı ge ğini soy eu~ * De lzbank kılawzluk - - bu etüt büyük Alimlerin fikirlerine .. - .. .. a en ru 
raatı hatırlatan fıkra pek ziyade ve sözlerine §U §ekilde devam etm1f" k- .. 1U: bel ri birl-+U-:.::':~- eski ve yeni membalann en kuvvet- cu gunu bir deve gureşi terti~ edil-

i li · ir t' · orcu fU e ""~" i l · de yurt gençlen tara- Konya Aksarayı (TAN) - Bura-
memnun yet tev t etmişt · ır · dürlüğüne Sait Salahattin, banka mü· illerine istinat ediyordu. m ş, gec~ eym .. . . . dan 20 kilometre uzaktaki Acıpınar 

Japoonya memnun .. _ Mister Eden, milli hükumete fettişliğine Milli Reasürans Sigorta Dinleyicilerin son haddini bulana- fı~dan b~r. de. m~ere venlmiştır. köyünde maden kömürü bulunrnUf-
Toky6, 21 (A.A) - Hitlerin nutku ekseriyet kazandıran siyaseti tatbik Şirketi isithbarat müdürü Aziz Naz- lika ve heyecanı içinde hatip sözünü Boylece ikı yüz lira toplanmıştır. tur. Tafsilat şudur: Köylüler, Akka-

Japonyanın her tarafında çok iyi bfr ediyordu. Bafyekil ise Edeni perde mi tayin edilmişlerdir. §U hulisa ile bitirdi: - ya denilen dağın dibinde bir su kuyu 
tesir vücude getirmiştir. Hitlerin Al- gibi kullanarak Mussollni ile müna- .. Anlaşılıyor ki, Al.evilik bir vicdan MALA TY ADA: su kazarlarken, suyun içinden büyük 
manyanın Uzak Şarktaki siyasetine sebetlere girişmek ve onunla anlat- Sanayi Birlifinin Raponı duygusu olarak çok eskidir ve Alevi- . mikyasta maden kömürü çıkmış, fa--
müteallik olan beyanatı Hankov hü- malt fikrindedir. Halbuki Mussolini- Sanayi birllif tarafııidan da ziraat ler; ister ~handa, ister Hatayda .01 VilCiyet U. Mec6sl kat alelade ve siyah taş zannedilerek 
kiimeti için bir ders mahiyetine geç- nin bugün vaziyeti çok fenadır. Ha- k i i in lar h. lan ak sun, hem govde yapısı, hem tarih, kuyunun kenanna yıkılmıştır. Kuyu 
mesi icap ettiği söylenmektedir. bef, Wl mukavemet ediyor. lspan- tırongresy ni ·çd rahporetininazıkaranr a~ - hem inanç bakımından aşikAr olarak Toplanmıya lacladı l. .. a•nda l'Amu1r yıkayan köy kadın-

d harp bitmed. İtal i '"'l · e ı are ey uze- Tür' kt·· 1 K ı· t Tü. k' ed -- s ~· r---r-B l "L-.ı h ya a ı. yanın ç ""e- · b i 1 · bitirilm' · uml ur er. ema ıs r ıy e ~"" ları bu siyah taşlardan ocak yapıp a-
e ''"'"'0 eyecan ri bozuk b bakımd M lini nne u ş erın esme um ik 1 jik 'll t ıes· · · ef M TAN v·1· t ve u an usso Kiti Halit Gül .. edil n ve sosyo o mı e ısının m alatya, ( ) - ı ayet umum teg yakmışlardır. Biraz sonra taşlann 

Brüksel, 21 (A.A) - Bitlerin nut- müsllf bir diktatördür. Başvekil, Mua P eryuz memur - h Türk tarih Türk dil tezleri- 7 

mi§tir. Umumi katip, dün, keten ve umu ve meclisi, vali Etem Akıncının reisliği yandığını görerek ihtiyar heyetine ha 
ku ve Eden'in istilası Ren'in işgalin- solinlnbı İspanyadan çekilmek için kenevir unayilnl tetkik etmir+ir. De- le aydınl~mı~ ~e hudutlan~ış bulu- altında açılmıştır. Okunan izahname- ber vermişlerdir. 
denberi hiçbir hadisenin Belçikada söz verditlni iddia ediyor. Bu sözler, ~.. nu or Vı d nı ınançl ra gelınce on n 

dır adı v b' h te li t ri, kösele, pamuk, V11n tiftik mese- la yda. nic aT .. k .. a . . la is'i -i den, üç senedenberi olduır..· gı·bi, yeni * Konya Aksarayı (TAN) - çe uyan am gı ır eyecan v t e şun· dive kadar birkaç defa verildi, fa J--. t 5w 
J l 1 ri .u .. n.. 1 --1.. r ye ur reJımının y es . . bayımız ConAp Aksu, Kadıknv n-..... 

miştir. kat tutulmadı. Mussolini ile müzake- e e ayrı ayrı tewua. o una...-tır. içinde lflia ve h~ikate dayanan rea- seneye hiç borç devredilınediğı ve '--vwb- ;::in olunmuatan- ,,.,, ~ .... 
Matbuatın umumiyetle mütaleası- reye 2irismek İngiltere namınJl tam .-o-- _ . ._., _ liteaini ır--- .. u • , · - - "· -

..... 6~u: 'J..uu~.n ..... -- -'= ....... ~ı tesliiiilyettlr ve Mruetıer cemıyetıni ---, bunlar mliz çukurlara zıddiyetlerin l!şesini mıştır. KIZILCAHAMAMDA·. 
be ardır hürriyeti bulunsa, yahut ya-

istüası arasında münase t v · yıkacak bir teşebbüstür. Çünkü te- de doldurduk. Şimdi Türkler için bir bes M I d 
Bundan böyle Merkezi Avrupada ye- cavüzü tanımak esasına dayanıyor. hancı gazketedleri ~.kusah latr, bizdi rde~ y!- tek nizam vardır: Biribirini sevmek Coğrafya Tale i a atya a 
ni bir Alınan hareketi beklenmelidir. ı · · · · · na zerre a ar şup e e mez e ı. 1:1'" h · · 'cd · d ld b' M ı t (TAN) Ankar c grv af Ekmek Buhranı Neden Sonra bu karar ngılız prestıjını sar- d . ist'f k b. . tehlar li bır' ve epimızın vı anını o uran ır a aya, - a o -

• "' --! L _ • • • İn enın ı ası, a ıneyı, ...,.e 
nmcruaı ne Jıyorr sacak, Şark memleketlennde gil- d -th· -~• grav tmı..+ tekkutlu söz vardır: Atatürk. ya fakültesi talebesinden 21 i, pro-

" d- " k Am . ik zaman a mu 1§ "'"a u ~ .. ır." 
Vaşington, 21 (A.A.) - B. Hitle- ~ereyi gozden uşurece ve er a Daha son Chamberlain ·taraftarla- ----o-- fesör Herbertin refakatile buraya ileri Ge&yor ? 

rin nutkunun Amerika Reisicümhu- uzerinde de fena tesir yapacaktır. n hükCimet lehinde söz söylediler, Llivec:lilen Ticaret Aj&11lıklan gelmişler, eski Malatya ve civannda Kızılcahamam, (TAN) - Ziraatle 
runun Sila·hlanma programını kolay- Hükumet bu battı hareketle memle- Marsilya, Hayfa, Beynıt, ticaret a- · u"'-şan 170 kus·· ur ko"yun- go"beM...le 

alnı iki k ef '121.::1 i th ttil tetkiklerde bulunmuşlardır. Gecele- aua 5ı..uu laştıracağı beyan edilmektedir. ket banpnı ve emniyetini tahrip et- Y z i9A .c.uen me e er. janlıkları JAğvedilmiştir. Paris ve bulunan kazamızda ikide bir ekmek 
· ti 8" • ıl'.J yin C. H. Partisinde misafirler şere-Bir gazete B. Bitlerin harpcuyane mış r.,, ır n'İima)'lf yap uı Nevyork ofisi teşkllAtı birer ticaret buhranı bafgöstermekte, bazı günler 

beyanatına Amerikanın vereceği ce- Muaolini memnun. ma? Bugün Avam kamarasında 200 ka- ateşesi muavinliği ilavesile takviye fine bir ziyafet verilmiş, burada pro- fırınlar kapanmaktadır. Fırıncılar, 
vahın dişten tırnağa kadar silahlan- Daha sonra liberal muhalifler na- dar dinleyici bir nümayiş yapmışlar edilmiştir. Marsil7a ticaret ajanının fesör, tetkiklerinin neticelerini anlat- Ankaradan birinci nevi has un getlr--
mak olacağını yazdıktan SOlU'a §UD - mına Sir Archibald Sincla1r, şunları ve "Chamberlain gitsin!,, diye batır işlerini Parla ticaret ateşesi muavini mıştır. tip ekmek yapmayı itiyat edinmitler-
lan ilAve ediyor: söyledi: DU§lardır. Bunlar zabıta tarafından görecektir. Ataşe muavinleri, bulun- Malatya _ Sıvu Yolu Kapalı dir. Halbuki bazılanna göre, yerli uıa 

"Hitlerin Japonlar tarafından Çi- "- Mussolininin kendi gazeteleri- dağıtılmıflardır. Hük\iınet bu çqit dukları memleketin ticaret merkez- . lar elden geçirilip ekmek yapılsa 
nin istila edilmesini tasvip etmesi bi ne verdiği gizli talimattan biri de E- hAdilelere karşı hazırlaımut ve mec- lerini daima gezecekl~ir. Muavin Malatya, (TAN) - Fasılalı vekilde hem ekmek buhranının önüne geçil_. 
zim, uzak şarktaki menfaatlerimiz deni dÜfÜrmek için çal1pnaktır. Du- Us etrafında birçok polis bulundıµ-- olmıyan yerlerde bu işi ticaret ataşe- tekrar kar yağmıya b8§lamıştır. Sivu cek, hem de halk yerli ekmeğe alıf" 
için aşikar bir tehdittir. çeJ muhakkak bugün sevinmi§tir ve mu§tur. 1eri gö_:eceklerdir. yolu yine kapanmıştır. tırıımıı olacaktır. 

Anne ölmüştü ... Nadide yatağında ağlıyordu. Ölü
yü, orada çocuğun gözleri önünde yıkadılar; yerin
den kalkamıyarak ağlıyan Nadideyi: 

- Annen kirlendi de onun için yıkıyoruz, diye IJJS
turdular ._ 

Nadide, ölü annesinin oradan nuıl çıkanldığını 
hatırlıyamıyor; beliti uyumuf, belki bayılmıştı! 

Köye yine düşman girmişti; büyük kardeı hasta-
lıktan, açlıktan öldü; çocuklar kimsesiz kaldılar. Bir 
kadın onları, acıyarak yanına ~· Faize bu acılarla 
deli gibi olmuş, Ali de üzüntüden butalanmıftı. 

Düşman köyü yaktı; bannacak bir dam değil, göl
gelenecek bir ağaç bile kalmadı. Ev, ağaç, iman, hay
van ne varsa kül olup rüzgarda savruldu. Kalan köy 
halkı bir başka köye kaçtılar. Yüksek bir tepede ya-
nsı yıkılmış, eğilmiş, dereye kanplf bir eve girdi
ler. Evin sağlam kalan tarafını ortadan bir perde ile 
ayırdılar; bir yanda kadınlar, bir yanda erkekler ba
nndı ... 
Yakında harman yeri vardı; çınarlar vardı, 

bir çeşme vardı; düşman daha oraya uğramamıştı. 

Bir bayram gecesiydi; nihayet oraya da gelen düt
manlar, un çuvalları içine saklanmıt saatli bombalar 
getirmişler, büyük bir ağacın dibine koym\lflardı. 
Bombalar sabahleyin herkesin yola çıkacağı, bayram 
namazı!,Ul gideceği zaman patlamak tlzere kurulmUf
tu ... 

Köy açlıktan ölüyordu; sabahleyin yollannın ils
tünde un çuvalları gören erkekler: "Bunu bize Allah 
mı yolladı!" diye sevinerek etrafına toplandılar; ban 
gi çuvalı hangi eve dağıtacaklannı düşünürken bir
denbire bir patlayış oldu, etrafa bir uğultu yayıldı ve 
bir un yağmuru dağıldı ... On yedi köylü parçalandı; 
kolları, bacakları çınar ağacının dallarına takılı kaldı. 
Yere dökülen yanık barsakları kediler, köpekler yedi 
ler, kömür olan kemikler toplanarak gömüldü; Na
didenin ağabeyisi Ali de bwılann arasında idL 

-H-
Nadidenin açlan o sabah birdenbire bembeyaz ol

muştu! 

Hasanla nipnlandık ... 
• •• 

Bu nipnlanına, vatanın mesut gQnlerine rastgel
mişti; memleketle, milletle beraber ikimiz de çılgın
ca bir sevinç ve neşe içindeydik. On dokuz mayısta 
bir sabah Samsun ufuklarında beliren yıldız, şimdi 
Türk topraklan üstünde panl panl yaıian bir gü
neşti! 

Birinci, ikinci İnönil, Sakarya savaşlan Türk kanı
nın ve göz Y8f1Dll1 biribirile kanpp çağladığı birer 
mucize alanlan idi;' (Dumlupınar) bir siyaset meyda
m haline geldi Orada, mukaddes haklarımıza el uza
tan caniler hüldlm giydiler.. Bir gece Afyon tepet. 
rinde gürliyen yıldırım, düşmanı rüyasından uyan
dırdı. Türk milletinin yetiştirdiği bilyük kumandan-
lar, (30) Ağustos mucizesini·yarattı. Artık karanlık, 
korkunç bir devir kapanarak ebedi gilnefler içinde 
yaşıyacak bir devir baf1adı. 
. En büyük kumandanın: 

"İlk hedef, Akdeniz! .. " diye verdiği emir 6zerine 
Türk bayralı lzmirde (Kadife Kale) ye çekildi; kanı
mızı dökenlerin kam Akdenizin dalgalaril.e akıp git-
u... . 

Sevr muahedesi yırtıldı, Lozan muahedesi imza
landı.. İzmir kurtuldu! İstanbul hem dı& hem ic dO.. 

manlardan temizlendi.. Türkün ebedi kahramanı, 
büyük yaratıcısı Mustafa Kemal, kurtardığı milletin 
başına geçti... Bir yandan geçen günlere, kaybolan 
kıymetlere ağlarken, bir yandan da gelecek umut do
lu gü,pler için sevinip gülüyorduk; ba11mız göklere 
kalkmıştı; bu baş artık bir daha eğilmiyecekti! .. 

• •• 
Zaferden, zaferlerden sonra lstanbulun kapısı öz 

yurda açılır açılmaz, beni Anadoluya, Ankaraya gö
türsün, diye Hasana ısrar ettiın. Gittik, Hasan Anka
rada çok kalamadı, yollar kapalı olduğu için uzun 
zamandır amcasının işleri yarım kalmıştı. Beni An
karada tanıdığımız bir aileye bıraktı, o amcasının ya
nma gitti ... 

Ankarada bütün hayatımın en yüksek duygulu, en 
temiz ve en sonsuz heyecUılı, adeta efsanevi gün-' 
lerini Y8f8d•m. 

Türk milletinin aydınlık bahtını yaratan o toprak
lar, o eski, viran tehir en multaddes bir yerdi... 

(Çankaya) da oturuyordum. Ankara ufuklan se
her vak.tinde gümiif, öğleyin altın, akşamlan buzlu 
yakut renklerle parlıyordu. Bahardı, Çankayadan 
fehre inen yollar, kırlar yemyeşil bir ipek örtüye 
bürünmüştü ..• 

Bu J§lldayan yüzle Ankara bağlan, yeni dolmuş 
bir çocuğa benziyordu; gülüyor, masum, temiz bir 
gülü.fle gülüyordu; büyüyünce, gürbüzlefince, gö> 

leri kamaştıracak bir varlık olacağını vaat eder gibi .. 
Aşağıda, Kuledibinde Kurunu Vustadan kalma 

bir Ankara vardı ... Dam dama çarpışan evler; tahta
dan iskeletleri ortada, kerpiç duvarlar; yerden göğe 
doğru serpilen bir yağmur gibi çamurlu dere kena
nndan fışkıran bir sivrisinek akını... Siteplerden 
savrulan rüzgarm ağza, göze tıkadığı kirli, mikrop
lu tozlar ..• 

Birçoklarını tiksindiren, birçoklanna Ankarayı 

hor gösteren bu iptidailikler bile benim gözümde, İs 
tiklil için çarpışmıf bir orduyu ve ona Başbuğ ol-
muş büyük kahramanı bağrında yaşatmış bir topra• 
ğa ait şeyler olduğu için güzel ve mukaddesti... Mus
tafa Kemal, orada basit bir külotla gezmiş; bir tahta 
sedir üzerinde uzanıp yatmıştı! Ben onun efsanevi, 
destani hayatını tüylerim ürpere ürpere, gözlerim 
yaşara yaşara, göğsüm kabara kabara dinlemiştim. 

Her akşam, bağların rengi kararınca ağır ağır 

Çankaya tepelerine çıkardım; Mustafa Kemalin köş
küne gidilebilecek son yakınlığa kadar yürürdüm; 
koyu, büyük ağaç dallan arasından kuleye benziyen 
çatılarile sivrilen bu köşk akşamın loş gölgeleri ara-
sında büyük, multaddes bir sır saklıyan bir mabede 
benziyordu... Orası aslanlar gibi çarpışan milletine 
büyük kumandalar verirken, karh bir dağ başında 
bir karataşı yastık yaparak, paltosuna bürünüp uyu
yan efsanevi Türk k~amanının yuvasıydı... Ben 
onun karşısında dakikalarca durur; büyük kurtarıcı 
nın büyük varlığına karşı duyduğum sevgi ve say
gıyı rüzgArlara anlatırdım; gökte, yalnız Anknra 
göklerine mahsus ateş rengi ve mor kanşık bulut ar 
arasından, yurdun yanmış, parçalanmış bağrına hen 
ziyan kan renkli bir ay doğardı; yeşil yollardan k n 
di kendime ağır ağır yürüyerek minnet ve saadet 
içinde dönerdim. Bu, her gece tekrar edilen mukad
des bir ziyaretti... 

• •• 
fArkası varl 
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DIŞ TİCARET: 

Roman yaya 
Pamuk ihracına 
Başlıyoruz 

Kliring Hesaplarının 

Vaziyeti 
Anb.ra. 21 (A.A) - llrtısat Veklletin Memleket 

den alman maJQmata söre. 10--2-1938 uı Avusturya 
ıihindeki klirina hesapları durumu ıöyle Belç ka 
dir: Bulgaristan 

DIŞ TiCARET 
Kliring ben.plan bakiyeleri ve kreauı 

ithalita ait taahhiltlet 

CETVEL-1 

ÇekosJo,•a kya 
Finlindiya 

» - ---

Son 

M·ktar T . L , 
1,794.200 

9,600 
l,300 

2,846.000 
698.600 

3 .903.100 
1,095.600 
8,637 .900 

Bir Korku Geçirmişti 

Romanya ile yapılan son ticaret an 
!aşması üzerine Türkiye pamukları
nın Romanyaya ihracı için Bükreşte 
bazı şartlar tesbit eden yeni bir mu
kavele yapılmıştır. Bu mukavele ile. 
Türk pamuk tiplerinin fiyatları tayin 
edilmiş, ve Romanya piyasalarının 

vaziyeti gözönüne alınarak pamuk ih 
racatını tanzim eden esaslar kararlaş 
tırılmıştır. Haber aldığımıza göre. pa 
mukların ihracı hükumetimizin mu
vafakati ve murakabesi altında ve iç 
piyasaları sarsmıyacak şekilde yapı

lacaktır. İhracata yakında başlana
caktır. 

Türkiye Cümhuriyet Merke.ı Bankasın 

dan alman hesap hiillsalarma göre 10--

2-1938 tarihindeki ltlir!n' hesaplan bakı 

Franıa 

Holanda 
lngiltere 
bpanya 
Isveç 
laviçre 
ltalya 

435.SOO 
1.622.500 

897,700 
\,897.600 

912.300 
61 l.400 

l,840.300 
255 900 

Mehmet Ali Bey, mütarekeden 
sonra, tekrar fırkaya girmişti. Fır
ka dahilindeki mücadelelere işti

rak etmiş, ve daima Sadık Beyin 
tarafını iltizam eylemişti. 

Yapılan tahkikat, Mehmet Ali 
Beyin aleyhinde netice verdiği i
çin bu genç, arkadaşlarından Ke
mal Bey isminde diğer bir genç ile 
tevkif edilerek polis müdüriyeti
ne getirilmişti. 

Sıkı bir isticvap başlamıştı. Bal 
ta limanı yalısına kurşun sıkanlar, 
hakikaten bu iki genç oldukları hal 
de, metin davranmışlar; hiçbir iti
rafta bulunmamışlardı. 

Damat Ferit Paşa, bu iki gencin 
İstanbul hudutlarından çıkarılma -
ısını emretmişti. İşte o zaman. Sa
dık Bey Partisi, bütün şiddetile ga 
leyana gelmişti. 

Babıaliye, polis müdüriyetine 
protestolar, tehdit mektuplan yağ 
mıya başlamıştı. Birçok nüfuzlu ze 
vat ta işe karışmıştı. Mesele, sara
ya intikal etmişti. Hususi bende
gandan hazırlan Vahdettine koşa
rak: 

- Şayet Mehmet Ali Bey sür
gün edilirse, pederini zaptetmek 
mümkün olamaz. Malumu seniye
nizdir ki, bu zatın gozü pektir. E
min olunuz ki, sadrazam paşayı hal 
kın müvacehesinde çevire çevire 
döver .. hükumetin haysiyet ve şe
refini berbat eder. 

Diye, meselenin akıbetini bildir 
mişlerdi. 

Vahdettin. derhal Damat Ferit 
r-~J· ~ c!Jı --•·· 

- Aman .. Suikast maznunlanna 
fiddetli bir muamelede bulunma
yınız. 

.Diye. söze başlar başlamaz; Fe
rit Paşa, büyük bir korkaklıkla: 

- Ne münasebet. şevketmeap! 
Ben. Mehmet Ali Beyin. ( ... Paşa) 

nın oğlu olduğunu bilseydim, tev· 
kif bile ettirmezdim... Hatta. bir 
saat evvel, tahliyesi için emir ver
dlın. 

Diye. mukabele etmişti. 
Damat Ferit Paşa bu meselede 

o kadar korkaklık gösterm:şti ki. 
yalnız Mehmet Ali Bey ite arka
daşı Kemal Beyi tahliye ettirmekle 
kalı:namış .. (Bu iki gencin. İstanbul 
hudutları haricine çıkarılması hak
kındaki şayianın yalan) olduğuna 
dair matbuata da birer "tekzipna
l'lle" göndermişti. 

K aranlığa kurşun sıkmakla 
başlıyan ve böyle bir skan

dal ile netice bulan bu hadiseyi da 
ha mühim ve daha gülünç bir vaka 
takip etmiştl 

Damat Ferit Paşa. gerek Anado
ludan yağdırılan tahkir ve tehdit
lere, gerek İstanbulda gösterilen is 
tiskal ve tezylflere rağmen. daha 
halfl makamından kımıldamak fik 
!'inde değildi. 

Bu haris adamın. akıllara havret 
"eren bu katı yüzlülüğü. Sadık B. 
fle taraftarlarını artık btisbütün çi-

leden çıkaracak hale gelmişti. 
Bunlar, son bir içtima yaparak 

"aztyeti müzakere ettikten sonra, 
:tlihayet son kararlarını vermişler: 

- Bu adam: sadaret mevkiinden 
lhürnkün değil çekilmiyecek. Bari 

~~· kainata rezil ve rüsvay ede-

Oernişlerdi. 
- Fakat. nasıl?_ 

it lı'erit Paşanın yalısına kurşun sı
: ~ehmet Ali Bey, Sadı.k Bey 
lı rtisınin {faal heyet) i reisi idi 

u genç: 

l>ı; İşı. bana bırakın. Siz. karışma 

tı D rnıştı . Ve derhal, işe girışmiş.

larSadık Bey partisine mensup olan 
htr arasında <Deli Hüseyin! denilen 
tlıı adaın vardı. Bu adam, o dev
rn erı cesur ve en becerikli zabıta 
eJnurıanndan olup, (Hürriyet ve 

İtilaf fırkası) teşekkül ettiği gün
denberi fırkanın birçok mühim iş.
lerind~ kullanılmış; hizmetinden 
bir hayli istifade edilmişti. Fakat, 
fırka ikiye ayrılıp ta Deli Hüseyin 
Sadık Bey partisi tarafına geçer 
geçmez. diğer partiye mensup olan 
polis müdurü tarafından derhal va
zifesine nihayet verilmişti. 

Bu hadsie, Deli Hüseyini bir kat 
daha çıldırtmaya kafi gelmişti. 

Deli Hüseyin. bu felaketinin in
tikamını Damat Ferit Paşadan al
mak istemiş, hatta birkaç kere onu 
öldürmek için teşebbüslere giriş
mişti. Fakat her defasında, arka
daşlan mani olarak; 

- Senin yüzünden, bizim başı
mız da belaya· girer. 

Diye, Deli Hüseyini bu fikirden 
vazgeçirmişlerdi. 

İşte: bu Deli Hüseyin de. Sadık 
Bey partisinin faal heyeti arasında 
idL 

Bu heyetin reisi olan Mehmet A
li Bey. Deli Hüseyin ile diğer iki 
arkadaşım alarak bir köşeye cekil
miş: Sadrazam Damat Ferti Paşayı 
halka -ve bahusus ecnebilere- kar
şı gülünç etmek için müzakereye gl 
rişmişti. Bu müzakere neticesinde, 
şöyle bir plan tertip edilmişti: 

- Bir Vükela Meclisi günü. köp 
rünün üzerinde güzel bir tertibat a
lınacak... Sadrazam Paşa oradan 
debdebe ve tantana ile geçerken, 
Çürük yumurta ve limon kabuğuna 
tutulacak.. Ve arabasının arkasın
dan <yuha! .. ) diye bağınlarak ko-
i?uu1cW\..M • 

Plan, mükemmeldi. Ve derhal, 
~tbikata geçpmişti. 

Evvela. faal heyete mensup yir
mi kişi seçilmişti. Bunlara. lazım 
gelen talimat verilmişti. Bu yirmi 
kişi: takdire şayan bir cüretle: ol
dukça tehlikeli olan bu işi deruhte 
etmişlerdi . Ve. meselenin iıkıbeti 
her ne olursa olsun. teşebbüslerin
den geri dönmiyeceklerini, biribir
lerine karşı yemin ile taahhüt ey
lemişlerdi. 

B ir çarşamba günu. lokanta-
lardan, ve şerbetçi dükkan• 

Janndan bir hayli limon kabuğu ile 
Balıkpazanndaki yumurtacılardan 
epeyce çürük yumurta tedarik olu
narak bunlar, o gece bu yirmi fe
daiye taksim edilmişti. 

Ertesi perşembe günü. Vükela 
Meclisinin tOplanma günü idi. Sad· 
rizam Damat Ferit Paşa. saat on 
birde Babıaliye gelmişti. Yemeğini, 
orada yemişti. Öğleden sonra da, 
Vükela Meclisi içtima etmişti. 

Meclis, müzakere ile meşgul ola 
dursun. ikindi vaktine doğru . yir
mi kişilik skandal partisi de faali· 
yete geçmişti. Bunlar, ikişer üçer 
kişilik postalara ayrılarak, köprü
nün İstanbul cihetinden itibaren 
on beşer, yirmişer adım fasıla ile, 
kendilerine birer yer intihap etmiş 
}erdi. 

Bütün bu partiye kumanda eden 
De)..i Hüseyin bu esnada. Babıali
nin kapısının karşısındaki kahvede 
beklemekte idi. 

Vükela Meclisi hitam bulup ta. 
artık nazırlar dağılmıya başlar baş 

lamaz. Deli Hüseyin derhal kah
veyi terketmiş.. En kısa yollardan 
köprüye gelerek; orada küçük pos
talar arasında irtibat vazifesi gö
ren adama: 

- Hazır olsunlar .. Vükela Mecli
si dağılıyor... SadrAzam da şimdi 

geçecek. 
Diye emir vermişh. 

Bu emir süratle postalnr;ı trb
lij? edilmic:ti Ve bunlar ela tetık bır 

vaziyet a larak Ji!OZl erını Emınonu ta 
rafına cevırmışlerdi. 

Deli Hüseyin. büyük bir sevinç 
içinde idi. Şimdi. burada büyük bir 
rezalet kopacak .. Ortalık, karmaka 
n§ık olacak .. Belld de. Galata tara 
tında mühim bir panik baslıvacak.. 

Beyoğlu semti de karışacak .. Hüla 
sa, her taraf allak bullak olarak ar 
tık Sadrazam Damat Ferit Paşanın 
iler tutar yeri kalmıyacaktı. 

yeleri ve t:red li ithallt için Ciimhuriyet M~cııristan 

Merkez Bankasına verilmiı taahhütler ye Norveç 
~omanya 

ltii.nları: Rusva 
Türkiye Cilmhuriyet Merkez Bankasında Yugoslavya 365.700 

149,100 ki klirina hesapları borçlu bakiyeleri VunanııtAD 

CETVEL - 2 
Kredili fthalit için Cümhurlyet Merkez 8 ankasma verilmiş olan taahhütler yeltGnlan D eli Hüse~·=n ile bütün orada

ki müfrit itilafçılar. böyle
ce düşünerek heyecanlı dakikalar 
geçirirlerken, meselenin rengi de
ğL~mişti .... Aradan. bir çeyrek. ya
rım saat geçtiği halde. Damat Ferit 
Paşa bir türlü zuhur etmemişti. 

Memleket resmi daireler Hususi şahıslar YeltGn 
Almanya 12,145.394 T, L, 8,885.697 T, L, ll.031.091 

39.910 254.443 294.353 

- Sebep? .. 
Sebep. basitti. Mellin şeytanın. 

en münasebetsiz bir zamanda bu 
işe karışmasından ibaretti. 

Vükela Meclisi dağılırken. tesa
düfen Babıalinin p encereleri önün
de bulunan Emniyeti umumiye mü 
dür muavini Ispartalı Kemal Bey: 
karşıki kahvede oturan Deli Hüse 

yinin telaş ile kahveden fırhyarak 
acele acele aşağı doğru indiğini gö
rünce derhal dışan f1rlamıs. Bü
yük bir dikkatle onu takibe başla
mıştı. 

Adananın ihracat Vaziyeti 
Adana vilayetinin mülhakatı da 

dahil olduğu halde geçen ikinciki
nun içinde ithalat ve ihracatı tesbit 
edilmiştir Bir ay içinde Adnnaya it
halat miktan lira olarak ziraat ala
tı 8433, benzin 2525. çimento 1244. 
petrol 21827. hırdavat 1433. şeker 
55999. müteferrik 50655. kahve 5881. 
kanaviça 4134. kösele 1179. yerli men 
sucat 16516. ecnebi mensucatı 13848 

· makine parçalan 51565. makine ya~ı 
4636. ayrıca küçük eşya ithalatı 

238848 lira ki. hepsinin tutarı 478724 
liradır. Geçen 1937 senesinin ikinci
kanun aymın ithalôtı 632185 liradır . 

Binaenaleyh. ithalat azalmıştır. 

Deli Hüseyinin. köprüye indiği
ni.. Orada bir adama emir verdiği
ni.. Bu adamın da. oradaki küçük 
grupları dolaşarak kulaklarına bir 
şeyler söylediğini. ve bu sözleri din 
liyenlerin derhal Eminönü tarafına 
dönerek heyecanlı bir vaziyete ge
çeceklerini görür görmez. hemen o
radan bir arabaya athvarak Babı
aliye gelmiş .. Derhal Damat Ferit 
Paşanın odasına koşarak: 

- Aman Efendimiz! .. Sakın da 
ıreoen çıKmayınız ... mnaıatn aıçak 

lar köprünün üzerinde bekliyorlar. 
(Arkası var) 

İhracata gelince pamuk 366237, 
ıskarta pamuk 1004. çekityağı 65160. 
arpa 4198, yulaf 460. un 14421. su
sam 4815. iplik 215790. bez 58479. 
yapağı 1272 ve küçük miktarda ih
racatı yapılan maddelerin yekunu da 
56137 liradır. Geçen sene ayni ayın 
ihracatı daha fazladır. 

lıveçle Ticaret Anla,muı 
fsveçle ypatığımız ticaret anlaş

masının meryiete girdiği tarihten ev 
vel başlamış olan hususi takas mu
ameleleri eski anlaşma hükümleri 
oaıresınae tamamlanacaktır. Bu hu-
sustaki karar, gümrüklere bildirilmiş 
tir. 

Ekmekte Maya Olmazsa ••• 
Ona hamursuz ekmek derter. İn

sanlar ekmeyi yeni kat ettikleri za 
man hamurlu mu, hamursuz mu 
yedikleri bilinmez ama, hamursuz 
ekmek her yerde ve her devirde se
faletin en son derecesi sayılmıştır. 
israil oğu11arının hamursuz bayT&
mında hamursuz ekmek · yemele
ri de bayram günlerinde kibarlık 
etmek için değil, vaktiyle Sina çö
lünde dolaşırlarken hamursu7 ka
lıp ekmeği ma~·alandıramadıklan 
sefalet günlerini hatırlamak için
dir. 

Hamursuz ekmek hiçbir vakit 
makhul bir gıda değildir. Buğday
dan çıkarılan un sadece suyla ka
rıştırılarak mayasız hamur ateşte 
pişirilince kaskatı. lezzetsiz birşey 
olur. Pek ince şekilde yapılmazsa 
hamursuz ekmeği çiğnemek bile pek 
gftçtür. Zaten hamursuz ekmeği 
mide usaresi de eritemez. 

Ekmeğin bizim her gün seve se· 
ve yediğimiz kıymetli gıdamız ol
masına sebep onun hamuruna ma
ya katılmasıdır. Ekmek hamuruna 
maya katılınca unla su demek olan 
hamurda fizik, kimya ve biyoloji 
bakımlanndan birçok hadiseler 
meydana çıkar. Bu hadiselerin hep
sini saymıya, burada imkan olma
dığı gibi. lüzum da yoktur. Fakat 
§U kadarını söylemek lizımdır ki, 
unun nişastası şeker olur, onun için 
ekmek insana tath S?elir. 

dıktan sonra nasıl şiştiğini bilirsi· 
niz. 

Böylece şişmiş ekmek hamuru 
fırının içinde ateş karşısına gelin
ce siinger gihi delik delik olur. ha· 
fi!leşir. yumuşacık olur. Hamursuz 
ekmeği dişlerimiz kesemediği hal· 
de, hamuru mayalanmış ekmek ko 
lay kolay, adeta keyifle. çiğnenir 
ve kolayca hazmedilir. Buğday U· 

nundan ~·aptıkları hamuru mava
landırmayı akıl eden eski ataları· 

mızı bu akıllarından dola:vı ne ka· 
dar takdir ederek ne kadar min
net bağlasak azdır. 

Tabii bilirsiniz ki. ekmek :vap
mak için iki türlii ma:va kullanılır. 
Biri bayağı ekmek mayası. öteki bi· 
ra mayası. Bayağı maya ekmeğin 
hamurunda az değişiklik yapar. 
hamuru çok şişirmez. Un c5mer <>
)ursa onun rengi de beyazlanmaz. 

Halbuki bira mavası unu hl'm 
• 1 

daha ziyade şişirir. hem hevazlatır. 
Bira mayasile yapılan ekmek ayni 
hac.-imde olduğu halde bayakl ma
ya ile yapılan ekmekten daha ha· 
fif olur ve daha kolayca hazmedilir. 
Hastalara. onun için. francala yani 
bira mayasile yapılan ekmek yedi
rirler. 

Bazı yerlerde ekmek yaparken 
buğday ununa, ellide bir nisbette., 
patates unu katarlar, o vakit ek
mek pek lezzetli olur. hem de bir
kaç gün bayatlamadan taze taze ka 
lır. 

Avusturya 
Belc;ika 
Çekoslovakya 
Estonya 
Finlandiya 
Fransa 
Holanda 
lngiltere 
ispanya 
lsvec; 
Isviçre 
ltalya 
Macaristan 
Norveç 
Leh atan 
Vugoslavva 
Vunanıstan 

Rusya 
lrlanda 

527 .463 

170 
5.449 

83.877 
292.591 

14.849 
1,734.421 

33.846 
27.608 

409 965 
66.635 

6.051 

144.11.3 

Vukardaki 2 numaraıı cetvelde 
yetleri: 

yazılı 

20.078 20.078 
310 702 138.165 

13.576 
23.ı89 

19Z.486 
58.388 

522.981 
14.722 

254.593 
233.297 
254.522 
147 .733 
93,734 

6,402 
4,883 

33 .169 
14,470 

227 

kredili ithalltm vadelerlne 

13.576 
23.359 

197.93S 
142.265 
115.572 

29.571 
1,989.014 

267.143 
282.13 
557 699 
160.369 

göre 

12.453 
16152 
33.223 

158 583 
227 

va.u 

Daha uzun veya baıka vadeJl Altı aya kadar vadeli 
resmi 

daireler 
hususi resmi husus! 

.-hıslar 
T . L. 

Memleket şahıslar daireler 
T . L, 

1.268 692 
385,534 

T. L. T . L, 
Almanya s.ı ıo .664 ıo.876.702 3 77 ı; nJS 

D, M, 1,428.240 3,012,738 1,025,355 

CETVEL-3 
1dirinı heaaplarm Muhtelif memleketlerin Merkez Ban kalarmda tutulan 

daki alacaklarmıız 
23.600 

180.800 Memleket 
Almanya "a ve b hesanlan., 

Miktar T . L, Estonya 
17.615.400 Lehistan 

ZİRAAT: 

Kongre lç~n Bütün 

Raporlar Bitlriliyor 
Ziraat kongresi için ticaret odasın

da hazırlanmakta olan raporlar ta
mamlanmak üzeredir Pirin~ mesele
si etrafında oda sanayi müdürlüğü 

tetkiklerini bitinnış ve pirin~ değir· 
1İnenlerini gezerek raporunu hazırla
,....,stır. Tiftik standardı isini görüş

ı~te olan komisyon da vazifesini 
bitirmiştir. Odaca deri. yünlü. pa -

muklu işleri etrafında da raporlar ha 
zırlanmaktadır. 

BORSA 
21-2-938 

PARALAR 
Alq 

Frank 78.-
Dolar 123.-
Lıret 98.-
Belc;ıka P'r, 80.-
Drahmı 18.-
hvıçre Fr, 578,-
L..eva 20.-
Florın 65.-
Kron Çe~ 78.-
Silın Avuıturya 21.-
Mark 22,-
Zlou 20.-

Pengo 21.-
l,ey 12.-
Dınar 48.-
Kron lıvec 30.-

5terlın 1527.-

ÇEKLER 

Aeılıt 

24.19 
0,795714 
15.1190 

4.685 
86.7460 

3,4275 
63,4920 

1,4233 
22,6587 

4,2063 

Satu. 
83,-

126.-
106.-
84.-
22.-

582.
ZJ.-
70.-
82.-
23.-
25,-
22.-

2S.-
14.-
52.-
32.-

832.-

Kapanıtı 

24.22 
0,79375 
15,1125 

4,6825 
86,7460 

3,4272 
63,4920 

1,4232 
22.15587 

4.2063 

BORSALARDA· 

l u rl(torcu 19 
Lira Uzerinden 
Muame!e Gördü 

Dün Onitürk 19·19.05 Ura arasında 
muamele gonntiştür Gayri mübadil 
bonoları 25 liradan başlıyarak 23 ll· 
raya kadar satılmıştır Sıvas - Erzu
rum tahvilleri 95.25 liradır. Aslan çi· 
mentosu 13.30 lira üzerinden alıntp 
satılmıştır Bir İngiliz lirası 627 - 630 
kuruştur Londra borsasında bir ster 
lin 152.59 frank ve 5.00825 d olar
dır Paris borsasında Onitürk 347 
franktır. Satışlar, umumiyetle gev
şek geçmiştir. 

Dünkü Zah'.re Satıtlan 

Zahire borsasına getirilen iki gün· 
lük zahire miktan on dört vagon buğ 
day. on bir vagon arpa ve bir vagon 
çvadardır Ziraat bankasının piyasa
ya çıkardığı mallardan dün pek az 
satılmıştır Tüccarın mallan banka
nın fiyatlarından 1 • 2 para fazlasına 
alınmıştır Arpa ve cavdar ihracat
cılan biraz mal almışlardır Arpa is

teklidir Buğday fiyatlan y'umuşak• 

lar 5.17.5. 6.10 kuruş arasında. l - 2 

çavdarlılann Polatlı yumuşaklan 

6.15 - 6.17.5 kuruştan verilmiştir. 

Dün ancak dokuz vagon vumuşak 

buğday ve 5.12.5 kuruştan iki vagon 

sert buğday satılmıştır Yulaf cuval

lı 4.10. ıç fındık 33 kuruştan mu~te

rısine verilmıştir. 

Paris Borsası 
Londra 152,75, Nevyork 30,!iO. Berltn 

1232.-, Brilbel 5157,152.5, Amsterdam 
1703,50, Roma 180,50. Llzbon 138.50. Ce

nevre 107,-. Kureun 15,10.-, Bakır 44~ 

Kalay 185,60. Altın 139,10, Gilmüı 20.18/20, 

Cfnkn 14.1110.15 

Bundan haska f'km<'k hnmnru
nun içinde. alkol hiısıl olur. r:;,.<'t, 
ckmr kt<' alkol \ardır ama , hu al. 
kol insana 7.:ırar \'Crmcz, <'kıncğe 

bii)·iik hir iyilik yapar. Alkolden 
çıkan karbon gazı ekmeğin hamu
runu şişirir. Ekmeğin nasal yapıl
dığını gördüğünüz varsa, ekmek 
hamurunun mayalanmadan iince 
ua.•d kticilk olduiunu ve mayalan-

F:kmck hamuru , ·anmak idn kııl· 
)anılan ııvun ela çok cheınmin•ti 

\'aılır. Avnı hamur. avni maYa ol· 
duğu halde bazı fırınların çıkardık 
ları ekmek daha tatlı olur. Bunun 
sebebi şimdiye kadar öğrenileme
diğinden en lezzetli ekmek çıkaran 
fınnlan bilmek halkın kendi tec
rübesine kalmıştır. 

1-aris 
Nevyork 
Mllano 
Brüksel 
Atına 

Cenevre 
Sof ya 
Amıterdanı 
Prar 
Vıyana 

Madnt 
Beri in 
Var,ova 
Budııpeşte 

Bukret 
Bel ırat 
Vokohama 
Stolıtholm 

Londra 
Moakova 
20t.,• 

12.3810 
1.9675 
4.21!18 
3.9962 
106.19 

34 Z857 
2 .7268 
3.08 

12.3810 
l ,9686 
4.2151! 
3.9967 

106.l 9 
34.285~ 

2.7268 
3.0S 

630.- 630.--
23,675 23,675 

Dp 2 caıf'a7 dst 

( ' 1'' YURTTAŞ:"'"~' 
~ Her günkü kazancından 

yarının için pay ayır ve ban
kada daima namına a~k bu
lwuluracafın GTttırma he
sabına yatır. 
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OUNKU BULMACAMIZIN HALLI: 

l 

2 
' . 
4 

6 

7 

8 

1 
2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 
9 

10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

BUGUNI\U BUIAIACA 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

* SOLDA..~ SAGA: 
J - Bir nevi zcrzavat 
2 - Böcek - Boşboğıuı: 
3 - Hayvanın aaçı 
4 - Zorlayarak 
.5 - Kadın adı - Gövde 
6 - Başı ve sonu olmı:yan kıyı - Bir 

banka ismi 
7 - Fersudelik - isim . 
8 - Zarf edatı - Beraber - Familya 
9 - Genişlik - Ahşkmlık 

10 - Boya - Kadın adı * YUKARDAN AŞAGI.: 
l - Kaynata 
2 - lplik çığırığı - Yd 
3 - Karısından korkan koca 
4 - Budalalık 

5 - Emir - Nida - Bir Balkan parası 
6 - Nota - Istanbul civarında bir koy 

- işte 
7 - Çocuklar - inanan 
8 - Atıf edatı - Fena defil 
9 - Eser - Soyadı 

10 - Meşhur bir Türk bcstekln 

Evli Kadın, Ev 
Haricin e İş Ha-

TAN 22 - 2 - 938 

Tak · li Emlak s tışı 
SEMTİ 

, Kocamustafapaşaaa :5ancaktar -
hayrettin mahallesinde Kocamus
tafapaşa caddesin<le eski 148 ila 
162 yeni 186 ila 196 No.lı 

Kumkapıda Çadırcıahmetçelebi 

mahallesinde Kumkapı caddesin
de eski 13 yeni 13 15, 17 No.lı 

Ayvansarayda eski Hocaali yeni 
Mollaaşkı mahallesinde Hamam 
sokağında eski 43, 45 yeni 43, 45 
No.lı 

Kadıköyünde eski Osmannğa yeni 
Hasan paşa mahallesinde eski Kur
bağalıdere yeni Kurbağalıdere Bi
rinci sokakta eski 6 Mük. 6 Mült. 
yeni 8, 8/1, 6/1, 8 No.lı 

Kartalda Meydan sokağında eski 
774 yeni 21 No.lı 

Kuzguncukta Çiftemeyhane ve 
Bakkal elyevm Derefırını sokağın
da eski 2 Mült. 9 yeni 22, 22/1, 24 
No.lı 

Cinsi Muhammen 
kıymeti 

Uç katta beş odalı bahçeli kar 2500 
gir bir evin tamamı. 

Karabıçakmeyhanesi demek- 1800 
le Arif şerbethane gediğinden 
münkalip evvelce iki bap dük 
kan ve maaoda bir bap dük-
kanın, elyevm imalathanenin 
120 hisse itibarile 39 hissesile 
iti bari mezktirden 8 hissesinin 
56 hisse tertibile 21 hissesi. 

İki buçuk katlı beş odalı knr- 500 
gir bir hanenin tamamı, 

Birisi iki katta beş odalı ah- 1500 
şap diğeri bir buçuk katta iki 
odalı kargir iki evin tamamı, 

Iki katta üç odalı ahşap bir 
etin tamamı, 
U'çer katta dörder odalı bah
çeli kargir üç evin tamamı. 

200 

3550 

1 - Arttırma 10-3-938 tarihine düşen perşembe günü saat 15 te ya
pılacak ve gayrimenkuller en çok bedel verenlerin üstünde kalacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin % 10 nu nisbetinde 
pey akçesi yatırmak lazımdır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri knlanı sekiz senede se
kiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 5 faize tabidir. 

4 - Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derece
de ipotekli kalır. (890) 

Milli Bira ve Meşrubat ı İstanbul beşinci icra memurluğun 
Türk Anonim Şirketinden: dan: Salihanın Fı~~at zimmetinde 

Ş. k ti · . hiss d h ti alacağı olan mebalıgden dolayı hac-
ır e mızın e aran eye u- dT t k .1 · l 

· · ti d" d 24 M 938 ze ı ıp sa ışına arar verı mış o an 
mumıyesı sure a ıye e art 
ta ihi. .. dil b .. - olan Sultan Ahmet mahalle -

r ne musa perşem e gunu sa- . . Ah"hk k ~ d 22 k·· ıük· 
ı . . . sının ı apı so agın a u 

at 10 da stanbulda bırıncı Vakıf ha- 80 d 7 1 ki 17 ilk 
nında 32-33 numaralı dairede akdi a a parse es m errer ye-

ni numerotaj 19 numaralı bahçeli ah 
içtima eyliyeceği hissedarların na -

şap hanenin tamamına ehli vukuf ta
zan ittilaına arzolunur. İşbu heyeti 

rafından 3579 lira kıymet takdir edil 
umumiyeye iştirak edecek hissedar 
ların malik oldukları hisse senetleri miş olup ancak bunun 1/2 hissesi Sa-

1 ... _: __ :o_E_v_L_er __ D_EM_IR_v_o_L_LA_.R_ı_i_LA_-N_L_A_R_ı __ ] 
Ameliyenin cinsi Dökme, Cevher, Maden Kömürü Kok Kömürü ve Briket Malzeme ve muhtelif eşya 

Ton Muham- Tutarı Ton Mu-
rnen kuruş ham· 

1-Vapur dahilinde vinçle supalan 
yapmak bu ameliyede rıhtım 

veya vapur güvertesine vermek 

bedel 

bırakmakta dahildir. 64991 12· 779892 

2 - Supalandan açık vagona tahmil 
ve mütekabilen vagondan supa
lan yapmak ve idare vinçile va
gondan denize vermek veya mü 
tekabilen denizden almak. 72919 8 583352 

3 - Vinç iştiraki olmaksızın rıhtım 
veya silo iskelesine veya güver· 
teden vagona tahmil etmek ve-
ya mütekabilen. 34514 22 759308 

4 - Supalandan alınıp açık araziye 
nakil ve istü etmek müteka-

men Tutarı Ton 
bedelkuruş 

4418 30 132540 4100 

/ 

3340 12 40080 13688 

510 25 12750 12417 

bilen. 34511 24 828264 - 24 

5 - Silo iskelesine yanaşmış vapur 
güvertesinden ·veya silo iskele
sinden nakil ve yerleştirmek. 

6 - Vinç iştiraki olmaksızın vagon-· 
dan açık araziye mağazalara na
kil ve istif ve mütekabilen. . 

7 -Vagondan idare vinçi ile açık 

6 

56623 14 

araziye ve istif ve mütekabilen. ---

8 - Vinçsiz merakibi bahriyeden , 
küfelerle veya arkalı veya el 
ile çıkarılarak vagona tahmil 
açık araziye mağazalara nakil 
ve istif ve müfokabilen. 

9 - Vagondan olukla tahliye 

10 - Saatle müteahhitten alınacak 

amele.' 
11 - Y cvnıiye ile alınacak amele. 

567 

264125 

67 

24 

6 

20 
753 140 

- 10 

792722 - 2:> 

;1UtS4 10 

13608. 341 28 

10 

3757146 11693 

1340 
105420 

106760 

30840 

9548 

225758 

9844 

2930 

19683 

62662 

l\luhammen Tutnn 
bedeli kuruş 

30 123000 

10 .. 136880 

20 248340 

20 

18 

25 

15 

24 

12 

246100 

70320 

236196 

1060836 

TON ırunuş 

ni nizamnamei esasimiz ahkamına tılcağından evsafı aşağıya yazılıdır. 
tevfikan tarihi içtimadan on gün ev- Zemin kat - Bir ahır, bir hela ve üst 

} ulıı.ıa. ul~lr:nul1. ı:1.1.1. ~' t~• .... h .. tA .. Ri.cinri v.,ı,,ı hAnın- katta iki taraftan merdiven.le çıJnlır 
da 32-33 N. lı daireye tevdi ederek söl taraf kısmında bir sofa üzerinde 

3757146 
225758 

ıoru>aas 

(Başı 5 incide) mukabilinde bir makbuz almaları iki oda, sağ taraf kısmında üç harap 
inanıyorum. Nasıl ki, son yüz yıl 
içinde de büyük bir değişiklik ol
muştur. Fakat bu değişikliğin mahi 
yeti hakkında bir şey söyliyemiye
ceğim.,, 

Umumi Tonaj yekunu 106760 

~~~1-
~ Vicky Baum'a göre kazanan -

~ kadınlarda, cinsi cazibe vardır 1 
~~~~"-''-' 

üyük bir muvaffakıyet ka-
zanmış olan "Grnnd Hotel,, 

muharriri Vicky Baum iyi bir zevce 
ve iyi bir anadır.Bu hususta sorulan 
suallere karşı diyor ki: "Bir zevce, 
elbet kazanmalı ve geçinmeli. Zev
cenin para işlerinde yalnız zevci
ne güvenmesi kadar onun karak
terini bozacak bir şey yoktur. Çün 
kü kadın bu yüzden kocasının yü
züne gülmek, kocasını aldatmak 
ister, yahut onunla kavgaya mec
bur olur. Fakat hayatını kazanan 
kadın paranın değerini daha iyi 
anlar ve parayı daha fazla dik
katle sarfeder. Ve kocasına daha i
yi muamele eder. Acaba kadın bu 
yüzden füsununu kaybetmez mi? 
Ben öyle düşünmüyorum. Kadın 
çalışmakla ve kazanmakla beraber 
kocasını yine kendisine hami saydı
ğını göstermeli ve ona haiz olduğu 
istiklali hissettirmemelidir. Kadın
lann füsununu kaybettiren amil, 
iş hayatı değildir. Çünkü iş haya
tına girmiyen nice kadınlar var ki, 

rnuktczidir. oda, bir helfı mevcuttur. 

Ruznamei Müzakerat Bahçe - İki incir ağacı, iki kuyu 

1 - Meclisi idare ve mürakip ra- ve bir harap su mahzeni vardır. 

porlannın okunması, Umumi mesahası - Kadastro 80 

2 - 937 senesine ait bilanço ve adada 7 parsel olarak bin iki yüz bu 
klır ve zarar hesabatının okunması çuk metre murabbaıdır. Bundan dok 
ve tasdiki, • san dört buçuk metre murabbaı bi-

3 - Meclisi idare ve mürakibin nadır. Yarısı açık artırmaya vazedil-

ibrası, · miştir. Artırma peşindir. Artırmaya 
4 - 938 senesi için mürakip ta-

yini ve tahsisatının tesbiti, • 

İstanbul Asliye Mahkemesi Altın 

cı Hukuk dairesinden: 

iştirak edecek müşterilerin kıymeti 

muhammenenin yüzde yedi bu~uk 

nisbetinde pey akçası veya milli bir 

bankanın teminat mektubunu ,hamil 

Makbule tarafından, Eyüp Silah- olmaları icap eder. Müternkip vergi, 

tarağa çeşmesi Fil köprüsü karşısın tanzifat, tenviriye ve vakıf borçlan 

da gazinocu Marikanın 55 numaralı borçluya aittir. Artırma şartnamesi 
evinde iken halen ikametgahı meç- 18-2-938 tarihine müsadif cuma 
hul Ahmet oğlu Mehmet aleyhine a- günü dairede mahalli mahsusuna ta 

çılan ihtar davasının tahkikat günü lik edilecektir. 
9 4 938 cumartesi saat 10,30 ola- Birinci artırması 24-3-938 tari-

5150500 

İdaremizin Derince Limanına bir sene zarfında gelecek olan maden, kok, Briket kömürlerile muhtelif eş
ya ve malzemenin 11 ameliyeden ibaret tahmil ve tahliye işi bir sene müddetle yukarıda takribi tonaj miktari
lc her ameliyenin hizalnnnda yazılı tahmin bedelleri üzerinden 9-3-938 tarihine müsadü çarşamba günü saat 
11 de Haydarpaşada Gar binası dahilindeki birinci işletme komisyonu tarafından kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. Yukarıda her ameliyenin hizasında yazılı Tonaj miktarı takribidir ve umum miktar 338480 ton olarak 
tahmin edilmiştir. Bu miktar ihaleyi müteakip akit ve imza edilecek mukaveleye esas teşkil etmiyecek ve müte
ahhit bir sene zarfında Derince Limanına gelecek olan maden, kok, Briketkömürlerile muhtelü eşya ve malze
menin tahmil ve tahliyesini taahhüt edecektir. Bu işe girmek isteyenlerin (3825) lira (25) kuruşluk muvakkat 
teminatla 2490 sayılı kanunun tayin ettiği vesaik ve resmi gazetenin 7-5-936 tarih ve 3257 numaralı nüshasın
da intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni günde saat 10 a kadar komis
yon reisliğine vermeleri lazımdır. Teklü mektuplarında yukarıdaki listede gösterilen ameliyelerin vahidi kiya
si fiatlarının her birinde yapılan tenzilat ayn gösterilecektir.Bu şekilde verilmemiş mektuplar kabul edilmiyc-
rek iade edilecektir. Bu işe ait şartnameler ve mukavele projeleri Haydarpaşa Liman baş müfettişliğinde para 
sız olarak dağıtılmaktadır. (954) 

nın üstünde bırakılacaktır. 2004 No. 
lu icra ve iflas kanununun 126 ncı 

maddesine tevfikan haklan tapu si
cilleri ile sabit olmıyan ipotekli nla-

rak tayin edildiği ve davetiyenin bir 
nüshası da mahkeme divanhanesine 

hine müsadif perşembe günü daire- caklılarln diğer alakadaranın ve irti

mizde saat 14 ten 16 ya kadar icra fak hakkı sahiplerinin bu haklarını 

talik edilmiş olduğundan muayyen 
gün ve saatte mahkemede hazır bu-

lunması lüzumu tebliğ yerine geç -

mek üzere ilfın olunur. (5215) 

bütün cinsi cazibelerini kaybetmiş 
bulunuyorlar. Buna mukabil iş ha
yatına rağmen bütün cazibelerini 
muhafaza eden kadınlar pek çok
tur.,, 

ve hususile faiz ve masarife dair o
edilecek birinci artırmada bedel kıy 

lan iddialarını ilan tarihindeniii'ba
meti muharnminenin % 75 ini bul -

duğu takdirde üstte bırakılır. Aksi 
ren yirmi gün zarfında evrakı mÜs

bitelerile birlikte dairemize bildir -
takdirde son artıranın taahhüdü ba-

rneleri Uızımdır. Aksi takdirde hak
ki kalmak üzere artırma on beş gün 

daha temdit edilerek 8-4-938 tari-

hine müsadif cuma günü saat 14 ten 
16 ya kadar dairede yapılacak ikin
ci artırma neticesinde en çok artıra-

ları tapu sicilleri ile sabit olmıyan
lar satış bedelinin paylaşılmasından 
hariç kalırlar. Müterakim vergi, ien 
viriye ve tanzifiyeden ibaret olan be 
lediye rüsumu müzayededen tenzil o 

Baf, diş, nezle, grip, romatizma, Nevralji, kırıklık ve bütün 
ağrılarınızı derhal keser. icabında günde üç ka,e alınabilir. 

• ... , .. "'·',. 1 • ı 
. . 

- "' . .. .. ' -~ . . 
===-============-============:::::---=-=-======-:::;================-"~ 
lunur. Yirmi senelik taviz bedeli müş 
teriden alınır. Daha fazla malilrnat 
almak istiyenlerin 937 /2006 N. lu 

dosyada mevcut evrak ve mahallcl1 
haciz ve takdiri kıymet raporunu g5 
rüp anlay~caklan ilan olunur. 

RESiMLi ZABITA ROMAN 1: 41 
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S A L 1 H N E C AT l 'nin K E S K i N K A Ş E L E R i üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. 1 ilk ve 10 lull 
kutuları vardır. 

Otomobil Ticareti 
Türk Anonim Şirketinin 1938 se

nesi adi heyeti umumiye içtimaı 9 
mart 1938 tarihinde müsadif çarşam 
ba günü saat 15 te Galata, B~hti

yar Hanında, 5. inci katta, 81 numa
rada vuku bulacağından asaleten 
veya vekaleten liıakal on hisseye ma 
lik bulunan hissedarların içtima gü
nünden en az bir hafta evvel hisse
lerini Şirket veznesine tevdi ederek 
mukabilinde duhuliye varakası alma 
lan lüzumu ilan olunur. 

Ruznameyi Müzakerat 
1 - ~937 yılı muamelatına dair 

heyeti idare ve murakip raporlarının 
okunması, 

2 - 1937 yılına ait mevcudat, bi
lanço ve kar ve zarar hesaplarının 
onaylanması ve heyeti idarenin te -
mettüatın kullanış suretine dair tek
lifatı hakkında karar itası, 

3 - İdare heyeti azalarının ve mu 
rakibin ibrası, 

4 - İdare heyetinden çekilen bir 
azanın yerine diğer bir azanın seçi
mi, 

5 - 1938 senesi için murakip seçi 
mi ve ücretinin tayini, 

6 - Meclisi idare azalarının şir -
ketle ticari muamele yapmalarına 
müsaade verilmesi, 

7 - Müstahdemin ve Müdürlerin 
maaş ve ücretlerinin tayini için mec 
lisi idareye salahiyet verilmesi, 

.a..... Ti-gr..-fi 

Türk Anonim Şirketinin fevkala
de heyeti umumiye içtimaı 9 Mart 
1938 tarihinde müsadif çarşamba gü 
nü saat 16 da Galatada, Bahtiyar ha
nında, 5 inci katta, 81 numarada vu
ku bulacağından asaleten veya veka 
leten laakal on hisseye malik bulu
nan hissedarların içtima gününden 
en az bir hafta evvel hisselerini Şir
ket veznesine tevdi ederek mukabi -
!inde duhuliye varakası almaları lü
zumu ilan olunur. 

Ruznameyi Müzakerat 
1 - Sermayenin tezyidi. 

İstanbul Mahkemei asliye birinci 
tiooret dairesinden: Beyoğlu Vakıf
lar müdürlüğünün İstanbul Balık -

pazarında Nafia hanında 6 No. lu 
lokanta müsterici Kazım aleyhine aç 

tığı alacak davası neticesinde 3-1 

-938 tarihinde kabili temyiz olmak 
üzere sadır olan gıyabi hükmü havi 

2-2-938 tarih ve 24 adetli ilam 
8ureti oturduğu yeri belli olmıyan 

Kazıma tebliğ olunamadığından işbu 
ilamı tebellüg ile aleyhine yüksek 

\'azifeli mahkemeye müracaat etmek 
için kendisine bir ny mehil verilmiş 
\'e ilam sureti dahi mahkeme divan
hanesine talik edilmiş olduğu hukuk 

'llsulü muhakemeleri kanununun 141 

\re 142 inci maddeleri mucibince i-

Bir hastabakıcı: 

Bu • Biocel • li 

Cild unsuru 

Bir Mucize Gibi 
Teni Güzelleştirdi 

dedi. 

Tesiri adeta sihirli oldu. Bir kaç 
gün : ırfında yüzümdeki küçük 
çizgi ve buruşuklukların kaybol
duğunu gördilm ve iki Uç hafta 
sonra kendimi adeta on yaş 
6 ..... 'ı1 .... sı·uı9 uuıuuııı. oır uuıuor 

demişti ki, "Biocel" cevheri bir 
Viyana üniversitesi profesöriL 
nün bii•'l.ık keşfidir. Bu cevher, 
şimdi J>Pnbe rengindeki Tokalon 
kremi terkibinde ımevcuttur. Bu 
kremi her akşam yatmazdan 
evvel kullanınız. Sabah1an da 
beyaz rengindeki Tokalon kre
mini sü~üz. iki kremin tesiri 
ile en esmer ve çirkin bir tene 
bile yeni b·r canhlxk ve gençlik 
verir. Cildi beyazlatıp tazeleş

tirir ve bUtUn buruşukluklar. 
dan kurtarır. 

EM 11Uf 5:iill iLACIDIR 
lan olunur. ı 1 1 - 1 

Üsküdar icra memurluğundan: ', .. !~~ı!~dde~~~e b~ 
~iahcuz olup satılmasına karar veri-. hassa çimento ham çamurunun 
en altı beygir kuvvetinde A. E. G. yakılması için tertibat,. hakkın-
hıarkalı motör bir çift cirenik su - da alınmış olan 2. 7. 931 günlü ve 
~rn pişirme makinesi ve teferruatı ı 196 sayılı ihtira beratı bu defa 
\Pe bir adet tuz ezme makinesi ve 4 mevkii fiile konmak üzere ahe-
leneke pekmez 28-2-938 tarihinin re devrüferağ veya icar edilece-
l>azartesi günü saat 11-12 arasında ğinden talip olanlann Galatada 
Usküdarda araba meydanında 16 No. İktısat hanında, Robert Ferriye 
la.hin fabrikasında birinci arttırması • mürncaatlnn ilan olunur. 
icra kılınacak ve muhammen kıy -
l'n<-tlerinin % 75 şini bulmadığı tak
d e ikinci artbrmaya bırakılarak 
2 3 938 çarşamba günü ayni saat 

'e Yerde ikinci arttırması icra kılı
llacağından talip olanların mezkur 

gün ve saatte mahallinde hazır bu
lunacak memura müracaatları ilin 
Oltınur. (5213) 

KAYIP - Fatih kazası malsandı

ğından almakta olduğum 8260 nu -

maralı ve şehri otuz lira tekaüt ma

aş cüzdanımı zayi etmiş olduğumdan 

yenisi alınacağından eskisinin hük -

mü olmadığı ilim olunur. Ömer Sa

Wıattin. 

il 

T.I BANKA~I 
1938 

Küçük Cari He&aplar 

ikrami~e pl&..nı= 
4 adet 1000 liralık- 4000 lira 
8 

'' 500 " -4000 
" 16 

" 
250 '' -4000 " 76 

" 
100 

" -7600 " 80 
" 

50 " 
-4000 " 

200 
'' 25 " 

-5000 
" - -

384 
" 

28600 
" - - ,,,__ - a ................ ...,...~, 

Kuralar : 1 Mart, 1 Haziran, 1 EyUH, 1 

• • 

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

Harici Askttrt Kıtaat 
llcinları 

2000 ili 2500 adet ponatıf çadır 
direği kapalı zarfla eksiltmeye ko -
nulmuştur. Tahmin edilen bedeli 
18750 lira olup ilk teminat parası 

1406 lira 25 kuruştur. Ihalesi l Mart 
·938 salı günü saat 16 dadır. Eksilt -
meye gireceklerin 2490 sayılı kanu
nun 2, 3 üncü maddıı?lerinde isteni
len belgelerle ihale gününde en geç 
bir saat evveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını M. M. V. Satın al 
ma komisyonuna vermeleri. (734) 

(806) 

* 
3. Kor Birlikleri ihtiyacı tçin 300 

ton yumuşak ve 700 ton sert olmak 
üzere 1000 ton buğday kapalı zarfla 
mübayaa edilecektir. İhalesi 7/3/938 
pazartesi günü saat 16 dadır. tık pey 

parası 4500 liradır. İstekliler şartna
rr.e ve evsafını Ankara ve İstanbul 
Levazım Amirlikleri Satınalma Ko

• Doyçe Oryentbank • 
'Dreadner Bank Şubeai 

1903 senesi yüzde 3 faizli Mısır 
Kredi Fonsiye Tahvillerini, 1 
Mart 1938 tarihli amortisman 
keşidesinde başabaş tediye e
dilmek tehlikesine karşı ehven 
fiatlarla sigorta etmektedir. 

Levazım Amirliği İlıinları 1 
Ordu Hastaneleri için 13700 metre 

yatak kılıflığı bez 23 Şubat 938 çar_ 
şamba günU saat 15 te Tophanede 
lstanbul LV. Amirliği satın alma ko

misyonunda kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 5000 lL 
ra 50 kuruştur. Ilk teminatı 375 lira 
4 kuruştur. Şartname ve nUmun~ 
Komisyonda görülebilir. isteklilerin 
kanuni vesikalarile beraber teklif 

mektuplarını ihale saatinden bir sa
at evvel Komisyona vermeleri. 

.. 417,, "745,, 
misyonunda ve Çorluda Kor Satına) -------------
ma Komisyonunda görebilirler. İs- •••• Dr. bısan Sami 
tekliler kanunun 2 ve 3 üncü mad- ÖKSO O 
delerindeki belgelerile birlikte belli R K ŞURUBU 
gün ve saatten bir saat evvel teklif Öksürük ve nefes darlı~. bo~-

maca ve kızamık öksürükleri içi mektuplarını Çorluda Kor Satınal-
oek tesirli ilaçtır. Her ~rancde 

ma Komisyonuna Vermi§ bulunmala •ve ecza dePolarında bulunur. 
n. "737. "884.. 

DENIZBANK 
Fabrilia ve Havuzlar Müdürlüğünden: 

Fabrikamızda gemilerden çıkan eski saç ve köşebent parçalan pazar
lıkla satılacaktır. Alıcı olanlar idaremiz levazım şubesine müracaatla
riyle şartnameleri bili bedel almalan ve pazarlığa girmek istiyenlerin 
200 lira muvakkat teminat paralariyle beraber 25-2-938 cuma saat 15 
de idaremizde hazır bulurunalan ilan olunur. (961) 

Yüksek Mühendı 
Komisyonundan : 
Eksiltmeye konan Miktan 

eşyanın Cinsi 

Mektebi Arhrma ve Eksiltme 

Tahmin Pey 
Fiatı Akçesi 

Eksiltme Gün ve saati 
Tarihi 

Palto 
5o Ta. : 26.20 98.25 9/3/938 Çarşamba 14 

Elbise 50 Ta. : 
Mektebin 937 mali senesi ihtiyacından olup yukanda cins, miktar mu

hammen bedel ve ilk teminatı yazılı palto ve elbiseler açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Eksiltmesi hizasında yazılı gün ve saatte yapılacaktır. Şartna -
mesini görmek istiyenlerin her gün ve eksiltmeye gireceklerin belli gün ve 
saatte Gümtişsuyundaki mektep binası dahilindeki komisyona müracaat
ları ilan olunur. (909) 

İstanbul 5 inci icra memurluğun-, lht• il A 

dan: Bir borçtan dolayı haczedilip • ._... ıra anı 4-. 
satılmasına karar verilen Si.fkecidc "Seri ateşli topların irca im- • 
Demirkapı Kum meydan sokak 14- lası için tertibat" hakkında 2 
16 N. lu Şark Garajında Çatalca 29 Mart 1932 de tesçil edilen 1361 
plaka N. lu kamyon 28-2-938 pa- sayılı ihtira beratı bu defa 
zartesi günü saat 9-10 arasında yu- mevkii fiile konmak üzere ahe-
karıda yazılı garajda açık arttırma re devrüferağ veya icar edile-
ile satılacağından talip olanların ceğinden talip olanlann Gala-
mezkur gün ve saatte mahallinde bu tada, lktısat Hanında, Robert 
lunacak memuruna müracaat etme- Ferri'ye müracaatlan ilan olu-
leri ilin olunur. nur. 



· lhflyarlClrı geq~ ıftrlir 
pnglerl Qiizellettirlr. 
Hasan ismine ıe markasına dikkat .. 


