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emberlayn Dolgun Bir Ekseriyet Kazandı! 
Milli Bir BALKAN KONSEYi lngiliz Meclisinde Gürültüler 

~~:~: . . Balkanlı Diplomatlar Hükômet, Faşizme teslim 
:thme~YALMAN yarın buraya geliyotlar Olmakla İtham Edildi 

Bütün dünyanm Hitlerin 
nutkunu merakla bekle

iili sün, bir tesadüf eseri ola
rak. memleket:mizde de çok mü
him bir nutuk söylendi. Dahiliye 
Vekili Ye Parti Genel Sekreteri 
Şilkril Kaya Halkevlerinin yılda. 
nümü dolayııiyle Ankara Hal
kerinin kürıüıüne çıktı; radyo, 
ajana Ye gazeteler yoluyla ayni 
eaniyede bütün milleti muhatap 

tutarak, Türk Yatandqlanmn ru 
hunda devamlı izler b111'bn•11 
lbım gelen sözler IÖy!edi. 

Protokol Amirlerile Dost Devlet 
Elç'leri Hududa Gidece~ler 

Fransa 
bin ede 

Hariciye Nazırı da Dün Toplanan Ka
ve Meclis Encümeninde izahat Verdi 

Londra, 22 (Radyo) - Başvekil 

Mister Chamberlain, Avam kamara
sının dünkü ceISesi sonun"8 muha
lefet liderlerinin nutuklarına cevap 
vermiye çalışmıştır. Muhalefet lider
lerinin hepsi de hükümete karşı çok 
ağır sözler söylemışler, hükumeti ta
ahhütlerine, Milletler cemiyetine i
hanetle itham etmişlerdir. General 
Spean da İtalyan sözlerine değer 
vermenin minasız olduğunu söyle-

Şükrü Kayanın nutkunun bilhassa mif, .Mister Henderson da Mussolini 
rejime, tam istiklile ve çok mühim veya batkasınm İngiliz harici siyase-
bir milli vatan borcuna taalluku o- tini dikte etmesinin şerefsiz bir ha-
lan kısımlarını tekrar tekrar oku- reket olduğunu anlatmış ve nihayet 
mak ve derin manalarını kavramak B8fYekll Chamberlain. siyasetini bir 
Uzundır. kere daha müdafaa etmek lüzumu-

Hele dünyanın bugünkü kanşık nu hissederek bır nutuk daha soyle-
sOnlerinde memleketimizde, bir Da- Dalkan Konaeyi müzakerelerini tak:p etmek üzae dün buraya miştir. 8. Chamberlain bu nutkunda 
hlliye Vekilinin ve Parti Genel Sek- gelen Romen matbuat memuplan.. hükumetin müzakereye girmekle mu 
reterinin ağzından böyle sözler yük- kabil tarafın her istediğini yapmayı 
1elmesini ve Atatürk rejimine ait yük Balkan Antantı konseyi. ayın 25 in safirlerimiz cuma günü 10.30 da An- taahhüt etmediğini. bir kere ispanya 
aek vasıflann bu kadar güzel bir ifa- de. yani cuma günü Ankarada da_st karaya v~a~lar, istasyonda Bafve meselesinin hallini esaslı bir şa• t o
de bulmasını iftiharla karplan&. ve komşu Yunanistanın Başvekıli kil ve Harıcıye Vekili tarafından kar tarak ileri süı düklerini. aksi takdlr-

General Metksasın başkanlığında planacaklar, oradan Ankara Palasa de anlaJmıya imkln hisıl olamıyaca-

Dtın,.. lstedllt ~la lldeblllr. t.oplammya bafbyacaktır. Bu seferki gidecekler. bir mudclet lstiraha'tea tını •nlatırnı ve fOYle devam etmlf
Hariçı,ld tarih 1ellertne hA- toplantıda dost memleketleri temsn aonra 8-şvekil ve Hariciye VeJdU- tir: 

Yalma inaanlann ikıye aynlmuım, r~ruze· {'elmiş_... olacaklUdır. Bun~ ~ iade of~na-:,,,.kb;.~- .... "" '"""-.• .... .. •:=~~ 

olan çok eaah vazifeler vardır. 
İlpanya ifinin bizzat İspanyol va

tendaılan ıarafından, yabancı muda
balesl olmUsızın baW lizımdır. İtal
ya vercüti sozti tutmazsa anlaşma o
lamaz. Amele Partisi Almanya ve İ· 
talya De anlaşmamızı istemiyor. An
lapna zemininin blzlm tarafımızdan 
hazırlanmamm istemiyor. Fakat Av
rupa vaziyetinin düzelmesi miısbet a
dımlar atmıya. mütekabil hoşnut • 
lup temin etmiye bakıyor. Dört dev· 
Jetin (lngiltere,Fnnsa,ltalya, Alman 
ya) araJaruıdaki müşkülleri halletme 

leri, Avrupa sulhüne doğru en mil· 
hiın adımı teşkil eder. Maksadım dört 
devletin diktatörlük yaparak küçük 

milletlt!rln mukadderatına bikim ol
maları deliJdir.. Sonra maksadım 

dört devlet aruında bir paktın imza
lanmam da delildir. Demek istiyo • 

nam ki sulhün mesnedJ olan anlaı • 
ıudır. Yapılacak itin ilk safhası ko
nUflDAktu'. Konupna anlaşmaya mun 
eer ohana ne m. Yolma başkasının 
... blrf811 eebrea kabul ettlrmeıll -·-INalm.,..... Anlaşma pn. '""-....................... ., 

ı>iDWl Mlıa• .. böylece bitmtf. 
falr.aı mmJe lideri Greenvood bir tey 

IArlcuı 1 b.ctde I 

Dd ,..ı ıiyut dinin otuz 1ene nıuha- Yunanistan Bqveldli B. Matakaaa Kollff)'in ilk t.oplutın cuma pıno • olsun fsti;yenleıden dellliz. Biz her 
rebesinln en acı günlerinde görülme- Yugoslav Başvekili ve Haricive Na 15,30 da hariciye binasında yapda- hanp bir anlapna yapmadan evvel 
mit bir fiddetle biribirlerine saldımua zın Dr. Stoyadlnoviç, Ronıanya Ha- cak, 18 de dajılacak ve Hariciye Ve- İtalyanların biH yapmalan zanırl 
•nı teessürle karşılanz. Kendi men- riciye müste§8n Commen'dir. kilimiz 20,30 da Hariciye köüünde -:=----:---:--:--------:---~-:---------------------

faatlerimiz namına ve bütün dünya- Misafirlerimizin mihmandarlıkla- bir akşam ziyafeti vereoektir. Bıı rl- T eruel Asilere Romanya Anayasası 
DUi menfaatleri namına dilediğimiz nna tayin edilen hariciye protokol i- yafeti bir suvare takip edecektir. 
feY, Avrupada bir an evvel banş. kar mirlerlle Yunan Yugoslav ve Romen Konsey ertesi gün saat 10 da lklncl Geçtikten Sonra .• 
phklı tesamüh, emniyet ve istikrar elçileri ve İstanbul başkonsoloslan, toplantısını yapacak ve 13.30 dll Sı&J 
kurulmasıdır. bu akşam Sirkeciden hususi bir tren- vekilimiz 8. Celal Bayar bir öğle ye- -o-- O • h f J R • • A 

Dünya için bunlan isterken. kendi le Türk - Yunan hududundaki Piti- meği verecek. öğleden sonra konae.v HükGmet Kuvvetleri Geri emırmu a iZ ann eısı nsızın 
J')lumuz hakkmda en lı:üçük bir te- yanaya gidecekler. orada dost ve müt tekrar toplanacaktır. o gün akşam Mevzilerde Tutunmuılar ı·ş Başından Çekı·ldı•gv ı·nı· Bildı.rcli 
reddüdümüz yoktur. Bu yolu bize A- tefik diplomatlan karşılıyacaklar ve yemeği Ankara palasta hususi olarak 
tatürk göstermiştir. Yolun doğru. ve- hep beraber yarın akşm saat 20 de yenilecektir. 
rimU ve faydalı oldup en çetin buraya gelmiş olacaklardır. Pazar sabahı konsey toplanbsı d~ Bükrq. 22 <A.A.) - 24 tubat 1938 zile 'ft haklanna telblt etmekte ırk 
bntihanlardan, en parlak tecrübeler- Dost Balkan diplomatlan trenden vam edecek. Dahiliye Vekilimiz A perşem~ günü reyilma arzedllecek ve din farkı ac;.tmemekte. herke. 
den geçn\iştir. Tam istiklil, milli bir inince hususi bir motörle Haydarpa- nadolu klübünde bir öğle ycme'-1 ve- o~an yenı Romanya kanunu esasisi- yurda hizmet vazifesi vermekte. a-
sfyaaet, umumi menfaat. halk~ılık. pya gidecekler ve saat 21 de kalka- recek ve 15,30 da dost diplomatlar nm başlıca prensıplerl şunlardır: IUflar aramcbl farlr kabul etmemek-
lnkıl4pçılık, Wklik, devletçilik gi- cak olan hususi trenle doğruca Anke- konsey halinde toplanacaktır. o gün Birinci kısımda. hanya krallı- te. h6k6metm ve devletin teklinde 
bl esaslar üzerine dayanan bu rejim. raya gideceklerdir ve muhterem mi- tArkaa1 7 ın<"ideı jının birleşik ve bölünmez bir mllU bir delifikJije dair sözle veya yua 
lükrü Kayanın dediği gibi. teknik w- devlet olduğu. Romanya topratının De .. ylalar )'8Yllmuııu. başkasına • 
llada hariçten pek çok şeyler öğren- A t H.,. d• J • d S ı.:mlik kabu.ı etmediği ve kolonize e- it 8ervwtlD tevzlbU veya sınıf müca-
mJye mühtaçtır. Fakat siyasi ve ı~ VUS Urya a JSe erJn en ODr"ı•• dılemıyeceğı bildirilmektedir. deı.tnde balunulmasım yasak et-
timaf sahada kimseyi örnek diye tanı İkincı kısım, Romanyahlann va- mebedir. (DeıHlmı 1 iwcide) 

Duya ihtiyacımız yoktur. Bantçı. te- M • t d N e 1 
8amühkir. hür. istikrarlı. ileri görü,_ acarıs an a azı er 
lii. müsbet bilgiye ve umumi menfa- T enıel ue etrafının lırokid 

at gayesine dayanır bir rejim sıfatt- p e e ı• ı 
le Atatürk rejimi. bugün her milleti arlısı ga Edı·ldı· 
brşıJıyan çetin. siyasi, içtimai, Uctı-
ladi davalann en müsbet ve verimli 
lıaı yoludur. Bunu kendi rejimimizi 
~ek ve benimsemek bakımından 
8öylemiyoruz. Rejimimizi ilmi ölçü-

Londra, 22 CTususi) - İspanyada 
TerueJ etrafında devam eden muha
rebeler Teruel'in asiler tarafından 
zaptile neticelenmiştir. Banelona ta
rafından verilen malömata göre Te
ruel'in tahliyesi cümhuriyet kuvvet-

lerle tetkik eden her yabancı bilgi 
lahibi mutlaka bu kanaate varıyor. 

Macar Hükumetinin Müsavi Hak 
sistemine hız vereceği Söyleniyor 

'~'''"'" 7 ncideJ 

M iUi dava51nı halledemiyen. if. 
kan ratlar. fırtınalar arasında çal-

an memleketlere yeni moda siya
ai dinlerin kaçak eşya diye girmesi 
-.e tereddüt içinde bulunan tecrübe
Miz diınağlann milli bir ölçü bulamı
~-~an kurtaran dive bunla"' ıııa
·-uıuı tasavvur edilebilir. Fa • 
:: temiz idealleri için kendi milli 

Yatında verimli ve sonsuz çabpna 
~an. b~lu.nan Türle gençleri tein 
1ok e bır ihtıyaç. böyle bir mazeret ı 
ahı tur İster sa~dan . ister soldan geJ-

Y8baneı eerevanlara kapılmak ve 1 
:nlara karşı bağlılık ve hayranlık 1 
ıUYlnak yurt hesabına da. yüksek bil 
il ol~üleri ve insanlık prensipleri be
.. bına da bir cinayettir. 
bzı İııaanlığa faydalı olmak istiyorsak, ,.! Yllrdumuzun sarılacak bin lir 

Yardır. IMlııyanın bu eıı m&.: 
<Arba T mm.wı~ 

Viyana. 22 <Husustl -Yeni pahl- Yek•ıll H t• 
liye Nazın Dr. lnquart bugün radyo er eye 1 
ile söylediği bir nutukta Avusturya D 
Nazilerini nümayif yapmaktan, gü- ün Toplandı 
rültü çıkarmaktan menetmif ve bun-
lann Alman bayrağı. Heil Bitler 1e- Anlcanı. 22 <Tem mtıhcabiri• 
lAmını, Nazi lpretleri Jrullanmamala da) - BGf"kiHmtz B. Celdl 
nnı. gürilltü ve kanfıkbk çıkararak Bavcar N refakatinde btdtcMn 
bant içine hCllıll ederek it pm. VekiUer buaü" ereme l.ı.mbul
lerlni tavsiye etmiftlr. da banı11a döftd~. ~ 

Bu nutuktan eonra vazlyetnl dfl- da Millet Meeltri Reiıi 8. Abcfül-
selmesi ve nümayişlerin durmuı haWc Rende&, diler VekiUer, Me-
beklenmelcti!dir. Bilhassa Gratz teli· bulcar N laikUmet erlccim tarcı-
rinde zabıta ile Avusturya Nazileri tından lcarrılcant.Wcar. lıtaycm-
arasında çarpışmalar vuku bulmUf. da blcabcıhlc bir halk kütleli de 
12 kifi yaralanmıştır. Nazilerin teza- SClfWkilimm ve Velcillerimizt 
bürlerine 10.000 kifl iştirak etmişti lcarpladı. 
Nazi olmıyanlar da bilmukabele nü- Bugiin 4fledeft ıotarca, ıacaı 
mayişler yapmışlardır. 15.30 da VelcUler Heııe« Bcıpe-

Diier taraftan hükamet. eyaletler- ldlimi.ma retıltOlnde bir top. 
den. son bAdiselere karp bisaolunan laıı JICPU oe bu &oplcnatı geç 

•kıQIAmell uılatan birçok bnr 111- ··IJGlcU--lradat---detHlftl--ett·d.·---' <Arba 7 ......,.. 

Bir Haydutluk Suçlusu 

Metresinin Çocuğunu 
Kan Emerek Öldürmüş! 

Bedba•t yavnlara afyoll yuffaruyor, sonra 
ayıltmak isin suya bahrarak ateıt• tavhyor 
ve daha bin bir lfk••~• ta*lk ediyordu! 
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Yazan: 

Ali Haydar Mithat 
(Terclime n iktibu 

bakb mahfuzdur,] 

POLİSTE: 

:-Iarbiye Nazırı Enver 
Paşa ile Bir Hadise 

Yedi Eroinci 
Altı Esrarkeş 
Yakalandı 
Emniyet kaçakçılık bürosu memur 

lan, Kumkapıda Halil, Akın, Dimit
ri, Fahrettin, Sait ve Muammer is
minde altı eroinci yakalamışlardır. 

Bunlar, eroini, sabıkalı Necmiden al 
dıklarını söylemişlerdir. Necmi ya
kalanmış, üzerinde ve evinde bir mik 
tar eroin bulunmuştur. 

No. 81 

Mebusnn meclisinden ben, Dl
vaniyeyi temsil ediyordum. 

frak seçim dairelerini temsil eden 
diger mebuslarla beraber sık sık 
toplanıyor ve lrakın büyük bir kıs
mının işgal altına düşmesinden ve 
hüklımetin hakikati saklamasından 
dolayı dertleşiyorduk. 

Bir gün hep birlikte Dahiliye 
Nazın Talat Beyi ziyaret ettik. 
Talat Beyin teşebbüsü üzerine En
ver Paşa meclise gelmiye ve İrak 
dairelerini temsil eden mebuslara 
izahat vermiye razı oldu. .. 

Bu toplantıda Talat Bey de ha
zır bulunuyordu. Enver Paşa, ba
na hiddetli hiddetli bakıyordu. Sık 
sık Talat Bey aramıza giriyor ve 
bir hadise çıkmasının önüne geçi
yordu. 

Sonradan haber aldım ki, Baş 
kumandan vekili ve Harbi

ye Nazın Enver Paşa, benim ten -
kitlerime ve teşebbüslerime çok kız 
mış. Bana karşı şahsen hiddet ve 
şiddet göstermek niyeti ile mecli
se gelmiş. Talat Beyin toplantıda 
hazır bulunmasının ve fren vazife
sini görmesinin himmeti bu imiş, Yü 
züme karşı şiddet göstermiye im
kiin bulamayınca meclis reisi Hacı 
Adil Beye içini dökmüş ve hakkım
da ağır ithamlarda bulunmuş, Ha
cı Adil Bey, bunları bana tebliğ 
etti. Çok müteessir oldum. 

Enver Paşaya şu mektubu yaz
dım: 

"Meclisi Mebusan reisi Hacı A-

Sait Halim Paşa çekildi, yerine Ta
lat Paşa sadrazam oldu. 

Talat Paşanın tahsili noksandL 
Fakat her şeyi çabuk kavnyan, ze
ki, hamiyetli, temiz kalpli bir zat
tı. Hiçbir zamnn büyüklüğe kapıl
maz, sadeliğini ve neşesini muha
faza ederdi. Tevazuu adeta bir zevk 
sayardı. Bana birkaç defa sadaret 
sandalyesini gösterdi ve şu sözleri 
söyledi: · 

- Bu sandalyaya oturan büyük 
adamlan hatırladıkça kendimden 
utanıyorum. 

Talat Paşanın bir zafı vardı: O 
da sırasına göre komiteci, sırasına 
göre devlet adamı görünmekti. Bir 
gün kendisine hallerin fenalığın -
dan bahsettim. Dedi ki: 

- İstikbalin elbette karanlık ta
rafları vardır. Vallahi bilmiyorum, 
ben kedim de hangi duvar dibinde 
veya hangi sokak ortasında, can 
vereceğim. 

Uğradığı elim akıbeti duyduğum 
zaman bu sözlerini hatırladım. Ha
yatının ne gibi bir son bulacağını 
adeta iptidadan hissetmişti. 

i ttihat ve Terakki bu kadar 
uzun zaman iş başında ka

la bilmesini, her şeyden evvel Ta
lat Paşaya borçludur. 

Harbin ikinci senesinde Talat 
Paşa nüfuzunu kaybetmiş bulunu
yordu. Yalnız İttihat ve Terakki u
mumi m

0

erkezinde, dayanacak bir 

Tahtakalede, Murtazanın kahve
sinde Mehmet isminde birinin üze
rinde de bir miktar afyon bulunmuş
tur. Ayni kahvede sabıkalı Celal, A
li Osman, Şevket, Hikmet ve Hıristo
nun oturdukları masanın altından 

bir miktar esrar ve afyon çıkmış, 

hepsi yakalanmışlardır. 

Dört Hırsız Yakalandı 
Emniyet ikinci şube memurlan 

Kumkapı, Laleli, Fındıklı, Anadolu
kavağı, Süleymaniye gibi şehrin muh 
telü semtlerinde birçok hırsızlıklar 

yapan Hüseyin, Niyazi, Hüsamettin 
ve Mustafa isminde dört hırsızı yaka 
lamışlardır. Hepsi de suçlarını itiraf 
etmişlerdir. 

Şüpheli Görülen Bir Ölüm 
Kadıköyde Aynalı fırın sokağında 

25 numaralı dükkfında oturan 60 yaş 
larında Koço isminde bir demirci 
dün birdenbire hastalanmış ve kal
dırıldığı Nümune hastanesinde hiç i
fade veremeden ölmüştür. 

Koçonun ölümü şüpheli görülerek 
cesedi morga kaldınlmıştır. 

ÜNİVERSİTEDE: 

Maruf iki lsveç 

Profesörü Geldi 
kuvvet buluyordu. Enver Paşa şi- İsveçteki Uppsala üniversitesi pro 
maide, Cemal Paşa cenupta hWdm- fesörlerinden maruf dahiliyeci Berg
di. Bunlann nüfuz sahasına kanş- mark ile teşrihi marazi profesörü 
mak imkanı yoktu. Talat Paşa, an- Fahracus, dün sehrimize gelmisler-

dil Bey. Kütü IP.marPnin fliiç-mik nl- '"'4h ., ... u .. u ..... •"'J"'Y'" • .. ... n=>• ..,_ uıı • .IJU ıA1 fJ! ult:-Sor; uıııvcı.:>ncuc"' ~-...·~ 
duğuna dair ecnebilere beyanatta yesinde ortalığı idare edebiliyordu. törü ve tıp fakültesi dekanıni ziya-
bulunmuş olduğumdan ve bu gibi Meclisi mebusanın da yardımına ret etmişlerdir. 
askeri meselelerin ve hele böyle a- dayanarak levazım reisi İsmail İsveç profesörleri, şehrimizde bi-
sılsız bir şayianın iliuu münasebet Hakkı Paşanın elindeki kuvveti al · rer konferans vereceklerdir. 
almadığından bahisle kendisine söy mıya çok çalıştı. Fakat Enver Pa- Rektör Londradan Döndü 
lcdiğiniz sozleri diın bana hususi şanın mukavemetini yenmek müm Milletler cemiyetine müzaheret 
bir şekilde bildirdi. kün olmadı. Memleketin ve bilhas- kurumunun Londradaki toplantısına 

"Kut düşmedi. Bu havadis yan- sa İstanbulun iaşe işlerine, askeri iştirak etmek üzere İngiltereye "git-
lıştır. Bu gibi şeyleri söylemek mü- tarafa karışmamak şartile, Kemal miş olan üniversite rektörü profesör 
nasip değildir,, yollu bir ihtarıoıza Bey memur edilmişti. O da Türk Cemil Bilsel, dün dönmüş ve vazife-
muhatap olabilirm. Fakat "ecnebi- zengini yetiştireceğim diye kendi sine başlamıştır. 
lerc soyledi,, şeklinde bir sözü ka- elile suiistimal kapılarını açtı_ *Üniversitede kurulacak spor teş 
bul ve olmıyan bir şeye karşı sü- (Arkası var) kilatı için ay başından itibaren tet-
kut etmek benim için mümkün o- 1 . kiklere başlanacaktır. İsviçreden ge-
lamaz. Ecnebi olar~ ~ugün serbest MÜTEFERRİK • tirilen mütehassıs 1 martta Ankara-
bir halde memleketimizde kim var? • dan şehrimize gelecek ve üniversite 
Müttefiklerimiz değil mi? Onlar i- T e· 1 ·r rektörü ile temas ederek bu iş üze-
se olan biten şeyleri sizin kadar bi- anınmış ır ngı iZ rinde çalışmıya başlıya~aktır. 
lırlcr. 

Memlekete bağlılığımın dere
cesi herkesçe malumdur. Si

zin bunu herkesten iyi bilmeniz ik
tıza eder. Bu memleketin en ufak 
parçasını tehlikede görmek beni 
son derecede müteessir eder. Buna 
inanmanızı dilerim. 

Muharriri Şehrimizde 
Dün, Letitia vapurile İngilterenin 

tanınmış muharrirlerinden B. V. 
Morton şehrimize gelmiştir. 

İngiliz muharrir, kendisile görüşen 
bir muharririmize demiştir ki: 
"- Sevdiğim memleketinize ikinci defa 

gcllyorum. Türkiye tarihini ve Türkiye
dcki tnriht eserler hakkında birçok kitnp 
ve makale yazdım. Ynkında tekrar memle
ketinize gclerck bir müddet kalacağım. İn
giltere, Türkiyeye karşı ötcdenberi mev 
cut olan scmı;ıati son znmnnlarda çok art
mıştır. Bilhassa umumi harp, İngilizler ü
zerinde Türkleri çok temiz yürekli mert, 
cesur bir asker oldukları lntıbaını bırak
mıştır. 1ngnterede kime sorsanız., size Tür 
kü böyle tarif eder"" 

DENİZ ve LİMAN : 

Fırtına ve Soğuk 

Devam Ediyor 
Birkaç gün evvel başlıyan fırtına 

dün de devam etmiş ve fasılalı şe

kilde kar yağmıştır. Soğuk, fazlalaş
mıştır. Fırtınanın bugün biraz daha 
şiddetleneceği tahmin ediliyor. 

Büyük vapurlar seferlerine devam 
edebiliyorlar. Denizyollannın Erzu -
rum vapuru Karadeniz postasını yap 
mak üzere dün Boğazdan çıkmıştır. 
Diğer küçük gemiler henüz Büyükde 
re önündedir. 

Kızılayda Mali 1 

Teftişler 
-0--

Maliye Vekilinin 
Gazetemize Beyanatı 
Maliye TefUş HeyeU, umwnt, usul

lerin icabı olnrnk bir müddettcnbe
ri Kızılay teşkilfıtını teftiş ediyordu. 
Teftişler 10 şubatta nihayet bulmuş
tur. Varılan neticeler hakkında Ma
liye Vekili Fuat Ağralı, gazetemize 
şu beyanatta bulunmuştur: 

- Kızılayın teftişine 2 ilk
kiinun~n bnşlanmış, teftişler i
ki aydan fazla devam etmiştir. 
Ankara merkezi esas!ı bir teftiş
ten geçtiği gibi Kızılayın bir
çok işlerinin kesafet merkezi ol· 

1 rnası dolayısile İstanbula da çok 
ehemmiyet \"t>rilmiştir. 
İki aydan fa:ı:lo süren bu tef

tiş ve tetkikler neticesinde mü
fettişlerimizin '·ardıkları netice
ler şunlardır: 

Kızılayın muhaaebe usu
lü çok iyidir. KayıtlaT ve 
defterler muntauundır. Ev
rakı mü•bite iyi_ tanzim edil 
mifir ve iyi muhafaza olun
maktadır. Mübayaalar mun 
tazam ve temizdir. Heyeti 
umumiye bakımından Kızıl· 
ayın muha.8ebe ve muamele 
vaziyeti maddeten ve ma· 
nen mükemmel ve takdire 
lôyıkhr. 

Maliye teftiş heyetinin tensip 
ve tavsiyesile vek8let, muame-• 
lelerindcki intizam ve mükem-
meliyetten dolayı, Kızılay Re· 
isliğinc yazı ile de takdirlerini 
bildirecektir.,, 

MAARİFTE: 

Gelecek Sene Çifte 
ı earısaT K.aıKıyor 

Gelecek tedris yılından itibaren 

BELEDiYEDE : 

T erkos Tesisatı 
için Yeniden 
Makine Getirildi 
Sular idaresi, Kağıthanedeki terşih 

havuzlannı bir misli çoğaltmıya ka
rar vermiştir. Diğer taraftan Terkos 
gölüne konulacak olan son sistem 
makinelerin ilk partisi dün İngilte
reden şehrimize gelmiştir. 

Şehir Meclisinin Toplantısı 
Şehir meclisi, dünkü toplantısında 

bütçenin muhtelif fasıllarında yapıl
ması istenilen münakaleler hakkın
daki teklüleri bütçe encümenine, be
lediyeye ait vergi ve resimleri öde
miyenlerden bunların tahsili emval 
kanunu tatbik edilmek suretile alın
mnsı hakkındaki teklifleri de kava
nin encüı;genine göndermiştir. 

Belediye ve meclis seçiminde for
maliteyi hem kolaylaştırmak, hem 
en kısa bir zamana sığdırmak mak
sadile hazırlanan yeni talimatname 
kabul edilmiştir. 

Yeni belediye zabıtası talimatna

mesinin müzakeresine devam edile-

rek talimatnamenin mecralar ve yan 

gınlnr hakkındaki fasılları olduğu gi

bi kabul olundu. Tekrar cumaya top 
lanılmak üzere toplantıya geç vakit 

nihnyet verildi. * H~r çeşit taze ve kuru derilerin 
depo edildikleri yerlerin tabi tutula
cağı sıhhi şartları gösteren bir tali
matnamfe yapılmıştır. 

* Ete konulacak azami fiyatlar 28 
şubatta ilan edilecektir. 

* Şehircilik mütehassısı Prost 
mart ortalarında gelecektir. 

MALİYEDE: 

Yüz liralıklar 
T O,:ı4>U;;)A 
Çıkarılıyor 

mekteplcrimizden çifte tedrisat usu- Deniz bankası, 1 mart tarihinden 
lü kaldınlacaktır. Bunun için, ilk ve itibaren yeni 100 liralık kupürleri tc
orta okullardan bu yıl çift tedrisat davüle çıkarmıya başlıyacak ve çı
yapan okullarla bunların yerlerine kanlacak miktarlar mukabilinde mü-
nerelerde, kaç yeni okul açılması i- . . 

ed ğ. · · d.d t b·t edı"l tedavi! bankınotlardan aynı miktar cap ece ının şım ı en es ı -
mcsine lüzum hasıl olmuştur. Bu tedavülden çekilecektir. 
maksatla dün kaza maarif memurla- Sahteleri çıktığı için Merkez ban
rı, maarif müdürü Tevfiğin başkan- kasınca esasen kısmı azamı toplan

...................................................... 
; Ank r dan ~ . . 
! Telefon ve Telgrafla İ =--- ....... .: 
Hal evleri~de 
Şef A r 
Bağhhk An 

Ankara, 22 (A.A.) - Hnlkevlerinin al .. 
t1ncı yıldönümü dolayısile bütün halkev .. 
!erinin sarsılmaz bağlılığını ve gönülden 
snygılııruu Yüce Şefe sunan telgraflarla 
Atatürkün löUcttiği cevabı aynen neşre
diyoruz: 

Kemal Atatürk Cümhurbaşknm 
İstanbul 

YarııttıQınız bOyOk idealler içinde ~ 
lışarak g!ilterdlCılnlz yOksek hedefe bir 
an evvel varmak lstlyen halkevlerl bu· 
gOn altıncı yıldllnOmDnO tezahüratla ku1 
!adılar. Bu gOzel vealle ile de BüyUk Şef· 

lerlne inan ve bıCıhlıklarını bir daha coı 
kunluklarln tekrarladılar. Halkevlerlml· 
zln bu cındın baCılılıklarını arzederken 
yüce tıızlmlerlmin kabulUnU rica ede• 
rlm. 

Dahiliue Vekili C. H. P. 
Genel Sekreteri 

Ş. KAYA 
ŞUkril Knyn, Dahiliye Vekili ve C. 

H. P. Genci Sekreteri, Ankara 
C. kUltUr aahıııındakl inklpfımızda 

mühim bir vazife gllren halkevlerlnln 

yıldlinOmU mOn11ebetlle gllnderdliiinl2 
telgraftan çok mUtehaula oldum. Tefek
kür eder ve halkevlerinc şuurlu ve 

nurlu çalıımalarında b111arılar dllerlm. 

K. ATATORK 

Denizbankta il ' 
Meclis Top antısı 

Ankara, 22 (Tan muhabirinden)-:: 
Denizbank umum müdürü Yusuf Zi
ya Önfş, İktısat Vekaletinde çalışma
lanna devam etmektedir. Banka ida
re meclisi bugünlerde ilk içtimaını 

yapacaklardır. Bu içtimaa Başvekil 
Celal Bayar riyaset edecek ve İktı
sat Vekilimiz de hazır bulunacaktır. 

Metres Ka ileri 
Ankara, 22 (Tan muhabirinden) .....:: 

Bundan 25 gün kadar evvel Ankara
da Kale dibinde 11 numaralı evde e
lektrik tamricisi Ali, metresi Ayşe i-
le bir olup diğer metresi Mihribanı 
iple boğmak surctile öldürmüşlerdL 
Bu cinayetin muhakemesine bugün 
de devam edildL İdcUa maknmı Ali 
hakeme martın birine kaldı. O gün 
müdafaa yapılacaktır. 

Ali, dileği üzerine nümune hasta
nesine muayeneye sevkedildi. 

Yeni Maliye Tayinleri 

lığında toplanarak bu iş üzerinde tet 
kiklere başlamışlardır. 

Ankara, 22 (Tan muhabirinden) -
Gediz malmüdürü Tevfik ikinci kor 
muhasebe mümeyyizliğine, Pınarba
şı rnalmüdürü Cemil Bünyana ve 
Bünyan malmüdürü Galip Pınarba
şına, Boyabat eski malmüdürü Ah
met Datça malmüdiırlüğiıne, varidat 

mış ve piyasada mevcudu pek az kal- ikinci ş. müdürü Yekta, varidat tah-

Değerli Bir Maarifçi öldü 
Memleketin maarifine 43 sene ~ibi çok 

uz.un bir müddet hizmet eden muallim B. 
Sabri dQn vefat etmiş, bu ölüm kendisini 
taruyanlan çok müteessir e~tir. Mual
lim B. Sabri 1306 S(:Ilcsinde Mülkiye mek
tebinden çıktıktan sonra maarif hayatına 
atılmış, senelerce birçok idadı mekteple-

mış olan halen mütedavil eski yüz li- sil şefliğine, İstanbul belediye muha
ralıklar, ı mart tarihinden itibaren sebe memuru İbrahim, kazanç hesap 
ancak 6 ay müddetle mecburi olarak mütehassıslığına, Kırklareli eski be-

t d ··ıd k 1 akt Altı aydan son- lediye reisi Şevket kazanç temyiz ka e avu e e ac ır. . .. 1 .. ;;.;;....,. ta · edil 
• _ .. dd t• mısyonu raportor u6 ... ..ue ym ~ 

ra kanunı mururu zaman mu e ı . 1 d. 
• mış er ır. 

bakiyesi oları 9 sene 6 ay ~~d~. Mer- MEMLEKETTE: 
kez bankası gişelerinde degıştırilecek 

rinde muallimlik ve müdürlüklerde buluıı tir. Bursada Neşriyat Davası 
mu:ı, ıonra Galatasaray lisesinde edebiyat Yeni yüz liralıkların evsafı şöyle-
mualliml olmu:ı, burada da uzun seneler ça 

Bursa, 22 (Tan muhabirinden) ~ 
Sekiz ay kadar evvel Bursada bazı 
kızlan iğfal suçile muhakeme edilen 
ve beraet eden Bursa orman müdürü 
Zühtü Köksal, hiıkimden müsaade al
madan muhakeme safahatını neşret
mek iddiasile İstanbul gazeteleri a4 

leyhine bir dava açmıştı. Sorgu ha
kimi bu davayı' reddetmiş, fakat bu 
karan itiraz yoluyla tetkik eden as-. 
liye mahkemesi reisi bunu kaldır ~ 
mıştır. Dava, Bursa ikinci asliye ce
za mahkemesinde görülecektir 

Iısmıştır. B. Sabri bir ara mülga Maarif 
Nezaretinde yüksek tedrisat şubesi mü
dürü olmuş, burada da senelerce hizmet 
ederek tckaüUOğUnil kazanmıştır. Fakat 
bu emektar mualllm tekaüt olduktan son
ra da ecnebi ve ekıılllyet mekteplerinde 
muallimlik hizmetine devam etmi:ı, bu ıuret 
le tnllm ve tedris hayatında yanm asırlık 
bir devre doldurmu.,<:tur. Oğlu B. Suphi de 

babasının mesleğine intisap etmiş olup ha 
len Fatih orta mektebinde fransızca mu
nlllmldlr. B. Sabrinin cenazesi bn;:tin me
rasimle kaldırılacaktır. 

dir: 
EBATI: 8 1/2 x 18 1/2 santimdir. 

EVSAFI: Rektosu ön yüzü, çikolnta ren 
g1 olup orta zemin hafif pembdcir. Orta
sında portakal, mor, pembe ve yeşil renk
lerden mürekkep clçckll bir rozet vardır. 

Kenar çerçevesinin üst ortasında Türki
ye COmhurlyct Merkez Bankası lb:ıresi 
iki üst köşede ufak mad:ılyonlar içerisinde 
100 Türk lirası yazılı ve alt iki köşesinde 
daha ufak iki madalyon içinde ynlruz 100 
raknmlan vardır. 

Orta zeminin sağ tarafında Atatürkün 

Biliyorum ki, bu şehirde pek çok 
müfsitler, birçok ahlfiksız adamlar 
var. Bunlar vtıki olmıyan şeyleri 
uydururlar ve yayarlar. Namus ve 
haysiyet sahpilerine tecavüz için 
klüplerde, ötede beride veslie ve 
imkan ararlar. Tekrar ettiğiniz söz
ler onlann marifetidir. Aralarında 
sizin himaye ettiğiniz bir, iki kişi 
de vardır. 

Benim, özüm gibi sözüm de doğ
rudur. Harbiye Nazın olmadan be
ni nasıl biliyorsanız yine öyle bil
menizi rica ederim. Memleketin se 
lfunet sahiline çıkması için ne yap
mak lazımsa onu yapmanızı ve mu 
vaffakıyetinizi candan dilerim. Bu
nun haricinde ne bir emelim, ne de 
bir maksadım vardır. 

İngiliz meslckdaşımızın eşi Bayan 
Morton da Türkiyeye ilk defa geldi
ğini, Türkleri fevkalade sevdiğini i
lave etmiştir. 

Dün Gelen ln9Uiz Muharriri 

resimleri, rozetin üst ortasında ve iki sa- 1 1 
tırda ıoo Türk urası yazılan ve bunıann T AKVIM ve HAVA 
altında 11 haziran 1930 tarih ve 1715 nu- _ 
maralı kanuna göre çıkarılmıştır, ibaresi ._ _____________ _. 

Ortaya bir (ecnebi) ke(i.mesi ka
nştınlması, beni size bu uzun iza
hatı vermiye mecbur etti. Hürmet
lerimi takdim ederim.,, 

Ali HaydaT Mithat 
27 1lkkanun 1916 

M emleketl bekllyen korkunç 
nkıbet gittikçe açık bir şe

kilde beliriyordu. Mukadderatı da
ha sıkı bir elde tutmak ümidlie sa
darette bir değişiklik hazırlandı. 

Arnavutluk Konsolosluğunun 
Tekzibi 

ArnnvuUuk Bnşkonsolosluğundan: 
ArnnvuUuk müstakbel kraliçesi tnrafın

dan söylenmiş gibi neşredilen muhtelif be
yanat muhayyel ve bazan maksadı mah
susla uydurulmuş mahiyette olduğundan 
Arnnvutluk Başkonsolosluğu resmen tek
zibe salfthlyettardır. 
Şehrimizdeki ll<ızılay T etkilatı 
İstanbul Kızılay teşkilatının bu -

lunduğu "Kızılay hanı,, son değişik
liklerden sonra mükemmel bir hale 
getirilmiştir. Kızılaym kurduğu baş

lıca müesseseler, bu binada toplan -
mıştır. Kızılay elişleri sergisine ve 
atelyesine binanın üst katınpa yer ay 
nlmıştır. Maden suyu ile inhasan Kı
zılaya verilen tıbbi ecza satış bürola
n buraya alınmıştır. 

İngiltcrenin tanınmış muharrirlerinden V. Morton ve eşi. muharrirl
~e ıörüşüyorlar. 

vardır. Bunların altında ve ortadaki 100 23 Şubat 1938 
rakamının sağ ve sol taraflannın biraz yu- Ç A R Ş A M B A 
karısmda kırmızı renkte serl ve sıra numn 
roları ve alttaki seri ve sıra numaralarının 
altında da banka umum mQdür ve umum 
müdür muavininin imzalan bulunmakta
dır. İmzaların bulunduğu orta nlt kısmın 
fonunu, ufak yazılarla yazılmış "Türkiye 
Cümhurlyetı Merke7 Bankası 100., lbıırc
lerf teşkil etmektedir. 

VERSOSU: Arka yüz(l, ön yüz renginin 
aynidir. Tczyinnt çerçevesinin üst ortasın
da iki satırda "Türkiye Cilrnhuriyet Mer
kez Bankası .. ibaresi ve bunun iki yan aşa 
ltısında daire içerisinde 100 rakamı altın
da da "Türk lirnsı., yazılan vardtr. 

Çerçevenin ortıısında Çanakkale Boğazı
nın bir kısmının resmi ve hağ tarafında 
hafif pembe renkte bir daire vardır. Ban
knot ziyaya tutulduğu ıcUlrnan bu dairenin 
lçerls!ndc Atntnrkiln ffijgran şeklinde bnş 
resimleri görülmektedir. Çerçevenin alt 
ortasında 100 Türk lirası ibaresi yazılıdır. 

Banknotun her ilci tarafı i:aydus "çelik..' 

2 ncl a1 
Arabi: 1356 
Zilhicce: 22 

Giln: 

Güneş: 6,45 - Oğle: 
ikindi: 15,29 - Ak5am: 
Yatsı: 19,22 - imsak: 

YURTTA HAVA VAZ1YET1 
Yurdun Ege mmtakasmda hava fazla b1 

luUu ve mevzii yaşığlı, dığer mıntakalardl 
papalı ve yağışlı geçmiş, rüzgar doğu ve Kı 
rade.nizln şark kıyılarında cenubı ıs• ı kamct 
ten orta, dığer mmtakalarda ısc- $ın "i ist 
kametten kuvvetli esmi~ vağı$1aı eks .. rıyet 

le kar oeklinde olmu:itur, 
Dün, l&tanbulda hava kapalı, karlı ve 

rlizgfi.rlı geçmiş, rüzglir şimali şarkiden sıı 

niyede 8-10 metre hızla esmiştir, Saat 1~ 
te barometre 761,5 milimetre idi, Hararet 
en çok 6 •e en az 1,2 santigrat olarak kaJ 
",dilmlf tir, 
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ingil~ere 

Siyaseti 
ömer Rıza DOCRU L 

I• ngilterc Hariciye Nazwrı l\fis 
ter Edenin istifası dolayısile 

Avam Kamarasında vuku bulan 
miinakaşa ve miizakereler, l\listcr 
Chamberlain hiikfunetinin tuttuğu 
siyaseti de aydınlatmış bulunuyor. 
Mister Chamberlain, gerek Mister 

, Edene ce\'ap \'ermek, gerek muha
lefet namına söz söyliyen İngiliz 
ınehuslarına mukabelede bulun
mak için vuku bulan beyanatında 
bu siyaseti bir hayli aydınlatmış 
ve bu siyasetin istikametini tavzih 
etmşitir. 

Bu beyanata göre 1\'lister Cham

berlain İngiltere, Fransa, Almanya 

ve İatlya arasında sağlamlanacak 

bir anlaşmanın Avrupa sulbünü 

hiç olmazsa bir nesil için koruya
cağı. kanaatindedir. Onun için 
Chamherh:.in hükumeti, Almanya 
ve İtalya ile anlaşmak için uğra
şacak ve ar:ıdaki anlaşamamazlık
lardan bir harp çıkarmasına mey
dan vermiyeceklir. 

Mister Chamberlain bu dört dev
let arasında, sulh namına anlaşma
nın lüzumunu anlahrken makı;a

dın, dört devlet iştirakile bir dik· 
tatörl:ik vücude getirerek küçiik 
milletlerin mukadderatına hakim 
kesilmek olmadığmı, bilakis maksa 
dın yalnız ımlh ve emniyeti temel
leştirmek olduğunu söylemiştir. 

Göze çarpan mühim bir nokta, 
İngilterenin bu yolda adım atmıya 
başladığı sırada gerek Almanya, ge 
rek İtalyanın vaziyetindeki değişik 
liktir. 

A lmanya, Avu~tnryaıfald snn 
tebeddiillerden sonra, A

vusturyanın mukadderatma hakim 
bir vaziyet almı~ bulunuyor. Bun· 
dan böyle Avusturya istiklali mev· 
zuu bahis ise, bu istiklalin Alman 

iıe muhal lğa: ne d'e ~hata .. tcŞkil e· 
der. Avusturya işlerinde son söz. 
daima AJmanyaya ait, olaC"aktır. Fa 
kat Almanyanın bu yüzden kazan

dığı nüfuz A vusturyaya mün '•asır 

kalmıyacak, daha uzak sahalarda 

kendini hissettirecektir. Almanya. 

nın eski Viyana el~isi Fon Papen, 

bu vaziyeti anlatmak için bütün Or 

ta Avrupanın Alman nüfuzuna ar

tık boyun eğmiş sayı1acağını söy

lüyor. Bu yüzden bütün Orta Av· 

rupa devletleri siyasetlerini yenj va 

~ivete göre tadil etmek mecburi~e· 

tini hissedecek ve durumlarını hu 

hareketin icaplarına uydurmıya ça 

hşacaklardır. Almanya pek sa

rih olan bu vaziyeti, şüphe yok ki 
Fransanrn A vrupadaki ittifaklarile 
ve nüfuziyle çarpışacak ve Alman
ya ile Fransa arasında anlaşma int· 
kanlarını zafa uğratacaktır. 

• 1 talyaya gelince. ft1:11ya nn-
beş macerasından s•mra da 

kika geçirmeden İ"'[>ıın~·a~ :ı miida
hale etti ve Lihyaya asker yığa
rak Mısırı tehdit ettiğini gö~te:rdik· 
ten başka Şarki Akd,.nizrle deniz 
hürriyetini tehdide! lıa7.ır ol<lııl,•tm~ı 
Şarka hitap eden propagaııdalurile 
doğrudan doğruy.1 İnl{ılıueyi İs· 
tihdaf ettiğini gö"'t<'r.tıti-,. bı•"lt•u ne 
tit'esi olarak İngiltere ile arası a· 
tılınıştı. 

Bu kısa izahattan Afman,· anın Or 
ta Avrupaya hakim k.-!iilı~ek iste· 
diği sırada İtalyanın da Akdenizde 
hakim olmak siyas(•tini takip ctt•ği 
•paçık anlaşılıyor. 

İngiltere hiikunıeti vıu:ivet1n hu 
lberkezde olduğu oıırad:ı !ıı~ iki d~v
letJe anlaşmak ve sulhö kcıruınak is 
tediğini bildiri~·or. 
Bu anlaşma için sağlam bir zemin 

hazırlanıp hazırlanınaclıi;·mı Avam 
l<arnarasında diin v11ku huhm beyn 
llat ·· gost«'rmiş brılıınu:vor. 

Bu anlaşma tcşehhüsii, Avrupa
da nüfuz mücadl•lc,,in•· sun \'erecek 
se ve Akıfeni7.:I<' eınnİY<'I i koru\'a 
cnksa onu m<'mnuniyetle selamla-
1111Yacak bir kimse yoktur. 

Fakat bu teşeohii~ te ho'?a gide· 
eek olursa, A vrupn bu~{inki:nden 
daha acı, daha vahirn nıiicadclcl.Jw 
re sahne olacaktır. 

TAN 

Uzak Şark: 

Son Çin T ehliği 
3000 Japon Askerinin 
lmhasıni Bildiriyor 

-, · Hankeu, 22 CA.A.) - Tsinpu'nun 

ı
F~ii!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~"' cenup bölgesindeki Çin kıtaatı, şid-

1 
J -lf.ıNlyaya 1 

detli taarruzları sayesinde. geçen haf 
'MI ta terkettikleri Huay nehrinin şimal 

B P kıyısına tekrar varmışlardır. Nehrin 1 orç ara şimal sahiline çıkarılan 10 bin Japon 

Ve. r·ııecek m·ı?. askerinden üç bini ölmüş ve geri ka
lanı cenuba doğru çekilmiştir. Bin-
den fazla Japon askeri Huayuan'ı 

Deniz Teslihatı 

Programında 

69 Gemi Var 
Vaşington. 22 (A.A.) - Mebusan 

meclisinin tetkik etmekte olduğu ye
ni deniz programı 47 harp gemisini 
ve 22 de muavin gemiyi ihtiva et -
mektedir. Bu program takriben bir 
milyar dolarlık bir masraf icap ettir 
mektedir. 

Bir Alim öldü 
Pasadona. 22 !A.A.) Meşhur 

heyetşinaslardan ve Mont-Wilson ve 
Yerkes rasahatneleri sabık direktörü 

:ı 

Bir de Namus 

Kontrolü 
[Yazan: B. FELEK] 

Etin fiyatını ucuzlatmakla uğraşan 
komisyon. kasapların hnlkı aldatma
ması için de birtakım ka:\'ıllar koy· 
muş. Her etin cinsi. fiyatı \'e kalitesi 
bir etiketle ilan edileceği gibi etler
de parçalanmadan teşhir olunacak· 
mış. 

Londra, 22 ( A.A) - A
vam Kamarcuında, ihracat 
kred :teri planlan dahilinde : 

1 

ltalyaya ikrazatta bulunul-

k t · ·t' Şimdi Japonlar hücum- Çindc Japonlara karşı çarpışan mo- Dr. Goerge Ellery, 70 yaşında oldu-
ter e mış ır. 1 · d b" .. ·· ·· J ğ h ld ef t t ·şt· 

Komiı;yonun hu tcşebhfüdinii mem. 
nuniyctlt' karşılarken hatırımıza ıte

len endişeleri de burada sıralamadan 
geçemedik. Bir kere herşcyden ev
vel kasapları ikinci veya iiçiincii ne
vi eti birinci nevi di~·c ı;atınaktan me 
netmenin güçliiğünii ileri sürdiikten 
sonra şurayı yana yakıla nnlatmak 
istiyorum ki; bizde gıda maclrfolerinin 
çok pahalı. karışık ve muttasıl kon
trole tabi tutulmak ihtiyacını hisset
tiren hali hu maddelerin haddi za
tında hozuk oluşundan değil. şüphe
siz satıcıların herşeye ve her tedhire 
rağmen mallan karıştırmalarından, 

fiyatları yiikscltmek ve işi hileye dök 
mderinden neşet ediyor. 

. masının düşünü'üp düfÜ· 1 

1
; nülmediği hakkında bir su-

ale, Sir Joohn Simon: "Bil
diğime göre, haJllr,, cevabı-

1 
nı vermiştir. 

I• I' 

FRANSA: 

MiJi Müdafaa 

Masrafları İçin 
Bir Teşekkül 
Paris, 22 (A.A.) - Nazırlar mec

lisinde maliye nazırı, muhtariyeti 
haiz bir milli müdafaa sandığı ihda
sına müteallik bir kanun projesını 

meclisin tasvibine arzetmiştir. 

!arını batı cihetinde Hopei istikame- törlü Çin kuvvet crın en ır gorunuş u a e v a e mı ır. 

tinde şiddetlendiriyorlar. Halen Ho- ı 

pei'nin ~o. mil. doğusundaki Taşuşi- HINDİST AN: 
en'de mtihım hır muharebe vuku bul 
maktadır. Tsining, Çovsien ve Liang 
Hisatien'deki Japon kuvvetleri mü
him miktarda takviye almışlardır 

Bütün bu noktalarda ve Sinhsiang i· 
le Pinghan civarlarında muharebe 
şiddetle devam etmektedir. 

Tokyo, 22 (A.A.) - Changtch'den 

Milli Kongre 
Gör iişmelerini 
Tamamladı 

Domei ajansına bildiriliyor: Haripuras, 22 (A.A.) - Milli Hint 

Japon kıtaatı san nehrin 16 kilo- kongresi senelik toplantılarını bitir

metre şimalinde kain Novaiking ka- miştir. Kabul t>dilen ktırar suretinde, 

lesini zaptetmişlerdir. 1 bugünkü anay~!"a 1ihti~atı_ birleşik. ~i-l 8 ı • d s· c·· ·· !ayetlere ve Bıhar a ınhısar ettınl-
er ın e ır oru~me mektedir Bununla beraber anayasa-

Berlin, 22 (A.A.) - Havas ajansı nın feshi ve yerine Hintliler arasında 
muhabirinden: yapılacak bir plebisit ile tesbit olu-

B. Ribbentrop, dün bir saat Çin nacak diğer bir anayasanın konulma

sefiri B. Tienfoun Genehg ile görüş· 51 istenmektedir. 

müş ve kendisine Almanyayı Mançu 

kuoyu tanımağa sevketmiş olan es • 

babın ne olduğunu bildirmiştir. 

--------o---------
ITALYA: 

Nüius 43 Milyon 

/RUSYA: 

Şimal Kutbunda 
Yeni Keşifler 
Yapıldı 

Bugün üstünde uğra~ılnn ette höy
le olduğu gibi, heniiz hir hal şekli hu
lunanuyan siitte de. yoihırıtn da. yağ 
da ve hatta suda da hö~· Iedir. 

Dün hana bir mana\'. kan portaka
lı satı;ınlar diye bir satıcının adi por
takalı kırmızıya hoyadığını ve Belo

Moskova, 22 (A.A.) - Profesör O- diye memurlarının da herifi yakala
to Şmidin bulunduğu Erman buzkıra- dıklarını söyledi. Esnafın gidişi hu şe
nı dün sabah Groenland denizinde kilde olunca huna Befodiye ne ya. 
Taymir ve Murman buzkıranlariJe bu par? Komisyon. kontrol ne yapar? 
luşmuş ve Papanin grupunun kahra- Portakalı boyamak kimin aklına 
manlarile samimi bir mülakat yapıl- gelirdi? .. 
mıştır. Bütiin hu satırlarla varmak istedi-

Ermak buzkıranı buzlar arasında miz netice şudur: 
kalmış bir vapurun yardımına gider- Sade hiikiımet. helediye velhasıl 

ken Taymir ve Murman Rusya sahil- resmi teşkilatın kontrolü kafi değil· 
!erine doğru yol alıyorlar. dir. 

Prf. Şmit son kutüp kahramanhğı Halkın tt'miz şey yemesi. saf. süt, 
hakkında matbuat mümessillerine :.·ağ ve su bulnhihncsi i<:İn satıcılar

şu beyanatta bulunmuştur: daki ticaret namusu mefhumu iyi in· 
"Bir harika olan kutup destanı par kişaf ederek ayrı<:a bir de nnmus kon 

lak bir zaferle nihayet buldu Bugün trolü ıccssüs etmt'si liizımdır. O za-

Muhtariyeti haiz amortisman san
dığının prensiplerine göre, ihdas P 

dilecek olan bu sandık bir mart 938 
tarihinden itibaren milli müdafaa 

Sefir. resmi Çin mahafilinin hoş
nutsuzluğundan bahsetmiş ve bolşe
\•iklerin tesiri altında olduğu iddia 
edilen Çin hakkındaki ithamları red 
--- - - .. ·••"lf"'••• 

Roma. 22 < A.A.) _ Bir istatistiğe ı şimal kutbu telsiz istasyonu hükiıme man Belediye kontrolii olmasa hile 
nazara 31 t• mm z 1937 de !t.alya- te son telgrafını gönderdi. Dört kah çok defa saf yiy<'rek ve hilesiz gıda 
nın nu~usu 4~ mıryon 600.000 ıdi. .. uı ...... ıı :.1.:cıyct\.:o v.: ı>ogUKKanııııK· maddesı bulmak Kolay olur. tır. 

Hava işleri nazın da bir çok karar 
nameleri meclise tasvip ettirmiştir. 

Bu meyanda bilhassa general Vuille
min'in hava ordusu umumi erkanı • 
harbiye reisliğine tayinine mütealik 
olan kararname vardır. 

Bir Hava Faciası 
Paris, 22 !Radyo) - Almanyadan 

1 buraya yolcu getirmekte olan bir tay 
yare alev almış. içindekilerin hepsi 
yanarak ölmüştür. 

BULGARIST AN: 

Nüfus Sayısı 

6~077,939 Ki~i 
Sofya, 22 (Hususi) - İstatistik mü 

dürlüğü Bulgaristanın umum nüfusu 
nu 6.077,939 olarak tesbit etmiştir. 

Bunun 3,053.R39 u erkek. 3.024.046 sı 
kadındır. Sayıma göre Bulgaristanda 
bugün 821.298 kişi müslümandır. Ya 
hudi 48,398 kişidir. Bu arada 23 bin 
kadar da Alman vardır. Bütün nü
fusun beş milyona yakın olan mikda 
rını köylüler teşkil ediyor. 
Diğer bir hesaba göre Bulgaristan

dan diğer memleketlere 936 senesin
de 21 bin kişi göç etmiştir. 

Kraliçe ltalyada 
Sofya. 22 (Hususi) - Bulgar Kra

liçesi. amca zadesinin düğününde bu
lunmak üzere İtalyaya gitmiştir. 

Dipdiri HastaJI 

Mezara Gönderenler 

Mahkemeye Verildi 
Adana, 22 CTAN) - Memleket has· 

tanesinde yatan Salih kızı Cemile a

dında bir kadın ölmeden mezara gön

derilıniş, fakat orada hayat eseri 

gösterdiği için tekrar hastaneye ge-

Firari Maslahatgüzar 
Roma, 22 ı A.A.) - Tribune gaze· 

tesi Sovyetlerin eski Bükreş mas
lahatgiizarı Butenko'nun Romadan 
ayrıldığını yazmaktadır. 

MISIR: 

Seçim Tar:h~eri 

T esbit EdJIC:i 
tirilmiş, ancak bu feci ihmal neticesi Kahire. 22 <A.A.) - Yeni intiha
olarak bir gün sonra ölmüştü. Yapı- bat tarihleri tesbit edilmiştir. Yukarı 
lan resmi tahkikata göre, hemşire ve- Mısırda 31 Martta ve aşağı Mısırda 
kili Sıdıkanın, nefosi kesilmiş ve vü- da 2 Nisanda yapılacaktır. Dahiliye 

Cud .. ğ ld . h" ed" 1 Nazırı yarı askeri bütün tesckkülle-u so umuş o ugunu ıss ınce · 

' 

ri ve bu meyanda yeşil gömleklileri 
Cemileyi ölüler koğuşuna kaldırtmış, kapatmıştır. 
hemşire Nebahat te bunu duyunca 

kendi kovuşunda yatan Cemile ile 

fazla alakadar olmıyarak "belki bay

gındır,, demekle iktifa etmiş ve dok

torlara haber verilmemiştir. Böylece 

tabelaya ölü işareti konulmuş, cena-

ze otomobili şoförü de, resmi puslası 

BELÇiKA: 

Bir Ölümden Sonra 

Yapllan Tahkil<at 
olmadığı halde, Cemileyi diğer ölüler Brüksel. 22 <AA.) _ Geçen ilkka-

Je beraber mezarlığa götürmüştür. nun ayında birdenbire ölmüş olan Ma 
Vilayet idare heyeti, hemşire ve- liyecilerden .Julius Bormat'nın ahsa

kili Sıdıka, ha.stabı3:lucı Nebahat v~ 1 s~.nı tahlile memur edilmiş olan profe
doktor Kemal ıle asıstan doktor Azmı sor, raporunu vermiştir. Bu raporda 
haklarında muhakeme kararı vermiş 

1 
hiç bir zehir izine tesadüf edilmedi-

tir. ği bildiriliyor. 

Kırbaç Cezasına Mahfcüm 

lan akla hayret verecek derecededir. Bu netice sade hizim sıhhatimiz 
Bunlar gemilere alınmak için tazyik ve kesemiz için f>ir kar değil. ticııret 
te bulunmak şöyle dursun, vapurla- ahlakımız hakımından da hiiyiik bir 
rın muvasalatına kadar dayanabile- kazanç olur. Bu hususta da en mü
ceklerini bildirerek ameliyatın lü- 1 essir şey kontrollerden sonra ceza 
.zumsuz bir tehlikeye maruz kalma- vermek değil. höyle karışık mal sa
dan yapılmasını ısrarla istediler." tanları halka teşhir etınt'ktir. ismi, 

Şimal kutbü istasyonunun mesaisi ahlakını ıashih edinceye kadar kara 
muazzam ilmi neticeler vermiştir.,. listede kalan bir satıcı bir daha bu 

Umumi Bir Af fena hareketi t<.'krara diret cdemh•e-
<'eği gibi. başkaları da hunu göriip iirMoskova. 22 IA.A.) - Yüksek Sov-

yet meclisinin divanı. kızılordunun 
20 inci yıldönümü münasebetile umu 
mi bir af ilan etmiştir Bu aftan dev
lete karşı cürüm işlemiş olanlar müs
tesna olmak üzere 3 seneye kadar ha 
pis cezasına mahkılın olanlar istifa
de etmektedirler. 

LEHiSTAN: 

Mareşal Göring 

Varşovaya Gidiyor 
Varşova, 2 2(A.A.) - Mareşal Goe 

ring, Reisicümhurun daveti üzerine 
bir av partisinde bulunmak üzere 
çarşamba günü buraya gelecektir. 

Hariciye Nazırı balyada 
Varşova, 22 (A.A.) - Resmen bil 

dirildiğine göre, hariciye nazırı B. 
Beck, İtalyan hükumetinin daveti Ü· 

zerine mart bidayetlerinde Romayı 
ziyaret edecektir. 

ker ve ~·avaş yavaş bugünkü fena iti-
yatları terkcderler. 

* Okuyucularımızdan Mersinde Bay I(._ 

mal: 

Her iki mektubu11uzu da aldım. Fotoıt• 

raflar kUçUk ve bulan•k olduQundan ma

alesef istifade edemedik. M uslkl hakkın· 

dakl mektubunuzu 

dtm. - B. F. 

(Redakalyon)a ver. 

™ 

l~in 

Seçilen Plan 

Meclis Binası 

Ankara, 22 ( A.A.) - Türkiye B. 
M. Meclisi binası için açılan millet
ler arası ve anonim müsabakaya iş
tirak edenlerin planlarını hakem o
larak intihap edilen Isveçli profe

sör Mimar Mr İ Tengbom. Hollan
dalı Prof Mimar Or Dudok ve İn
giltereli mimar Mr. Hevad Robertson 
tetkik etmiş ve 13 14 ve 8 matrikül 
numaralı planlan seçmişlcrdır Mu
sabaka talimatnamesı mucibınce bun 
!ardan 14 numaralı olun plan Cüm
huriyet hükümetı tarafından tefrik 
ve tercih edilmistir. 

Bu plan profesör Holzmeister'e a
ittir. 

KIZILCAHAMAMDA: 

Kurtlar indi 

Dayak ce:r.ası, gerçi orta çağ hukukunda geniş mlk~·asta yer almış· 
tır. Fakat bu ceza, bugün en ileri saydan memleketlerde hükmiinü sür· 
mektedir. Şu dört delikanlı İngilterede hırsızlık suçu ile mahkemeye 
verilmişlerdir. Dördü de kibar ailelere mensuptur. Bunların sefahat i-

çin hırsı7.lığa kadar cüret ettikleri sabit olmuş ve 1nsa miiddetlerle ha· 
pis cezasına mahkum edilmişlerdir. Aynca şu köşedeki kırbaçla her biri 
dayak yiyeceklerdir. Mahkeme karan mucibince bu kırbaç mahkUnı
larm çıplak vücutlerine vurulacaktır. 

Kızılcahamam ITANı - Civnrda
ki kö:vlerde l.5 . 2 m0tre kadar kar 
olduğu bildirilivor Cavboyunda bır 
c:ok kadınlaı c:amaşır vıkurlarkt>n uç 
kurt gelmış Hacı Mehmet ısmınde 
birinin iki yaşındakı devesını parça
lamışlardır. Kurtlar deveyı tama -
men yedikten sonra. hiç kimse tara
fından rahatsız edilmeden, çekilip 
gitmi§lerdir. 
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SAH l'EKARLIK: 

ir Mübadil Kadının 
o ları Dolandırılmış 1 
Sahtekarlık Suçluları Hakkında 

Dün T evkıf Kararı Alındı 
Müddeiumumilik birinci bürosu Eline geçen yüz liralık bir bonoyu 

şefi, dün iki sahtekarlık suçlusu hak- 9 bin lirn yaptıktan sonra noterden 
kında tevkif karnn almıştır: bir suret almış ve bunu Vehaba 3 bin 

YARIN AKŞAM 

i PEK 
Sine masanda 

TAN 

Y arm aktam T 0 R K SiNEMASINDA 

MACERA ADAMI 
ALFRED KAPÜS'ün (Aventurier) romanından 

VICTOR FRANCEN ve Komedi Fransez'in meşhur artisti 

BLANCHE MONTEL 
Aşk, macera, güzellik, zevkle ve merakla görülecek şaheser 

IRENE DUNNE 

DOROTHY LAMOUR 
RANDOLF SKOT 

Reii: RUBEN MAMOULIAN 

KARA AL TIN 

23 - 2 - 938 

Bugünkü program: 
İstanbul radyosu: 

OGLE NEŞRIYATI~ 
Saat 12,30 Pl1kla türk mus"kisi, 12,50 

Havadis, 13,05 Plikla Türk musikisi, 
13,30 Muhtelif plik neşriyatı, 14,00 Soıi, 
AKŞAM NEŞRIYATI: 

Şimdi Yunanistanın Yanya şehrin- liraya satarak parnlarını çekmiştir. 
de yaşıyan Vehibe isminde mübadil Tahsinin bunun gibi birkaç suçu da- 10 binlerce ligüran-Müthişaahneler AŞK-HEYECAN-

lnn bu kadın, çoktanberi tstanbula lik bunları da tetkik etmektedir. :::::::::::::::::::::_S•E•R-G•U•Z•E•Ş-T•v•e-M•A-C•E•R•A-•Ş•A•H•E•S•E•Rml:::-.•::::::::::::::::-:; 

Saat 17,00 inkılap dersi, Universite 
den naklen, Yusuf Kemal Tengirşenk, 
18,30 PIAkla dans musikisi; 19 Radife ve 
arkadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk ıarkıları, 19,30 Eminönü halkevi 
gösterit kolu tarafından bir temsil, 19,55 
Borsa haberleri, 20 Necmettin Rıza ve ar 
kadaşları, tarafından Türk musikisi ve 
halk p.rkılan, 20,30 Hava raporu, 20,33 
Omer Rıza tarafından arapça söylev, 20,45 
Nezihe ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk p.rlpları, (Saat ayarı), 
21,15 Fasıl saz heyeti, 

bir kadın vardır. Tnm 130 kiloluk o- ha tesbit edilmiştir. Müddeiumumi-

gelmemiştir. Tahsin isminde bir ko- B" p· B'l t" · • . . rr ıyango ı e ının i S mısyoncu ıle arkadaşı Abdullah bu ~· . . TANBUL 
kadının mübadil olduğunu öğrenmiş- Numaralarını Degıştırmıfler BELEDiYESİ ŞEHİR TİYATROLARI 1 

21,50 Orkestra: 1 - Boito: Mephısto 
phele fantasie, 2 - Zibulka: Adam valse, 
3 - Kalman: das Var'n noch Zcitcn. 4 
- Chopin: Rolende, 5 - Berger: la 
faute des Roscs, 22,45 Ajans haberleri. 
23 Plllkla ıololar, opera ve operet par 
çaları, 23,20 Son haberler ve ertesi gU 
nün programı, 23,30 son,' 

ler ve bonolarına konmak istemişler- Müddeiumumilik, tayyare piyango 
dir. biletlerinin numaralarını tahrif ede-

Bu iki 
0 kafadar bir gün altıncı no- rek bir gişeyi dolandırmak istiyen 

tere Vehibe isminde bir başka kadın Taksimde 22 numaralı İbrahim Galip 
götürerek vekaletname verdirmişler, apartmanında kapıcı Recep oğlu Sey
sonra da Vehibenin mübadil bonola- fettinle Ligor oğlu Panayot hakkın
nnı alarak satmışlardır. daki bir iddiayı tetkike başlamıştır. 

TEPEBAŞINDA 

DRAM KISMI 

~~' 

Yalnız iki Hafta 

BiR ADAM 
YARATMAK 

ANKARA RADYOSU 
OGLE NEŞRIYATI: 
Saat 12,30-12,50 Muhtelif pl9.k neşri 

yatı, 12,51-13,15 Plik: Türk musikisi ve 
halk oarkıları, 13,15-13,30 Dahili ve ha 
rid haberler, 

Vchibenin böyle bir bonoya istih- Bu iki arkadaş isabetsiz bir bile
knkı olup olmadığı bile şüpheli iken tin numnralarını 22959 yaparak bu 
bu şekilde para dolandırmaları ak- numaraya isabet eden on bin lirayı t"..;;;;;;;;~~~~~~~--iiiii~~----~!!!_iöi;;;;;;;;~~~~~~!!!!!~~~~~~iiiii--~iiiii!!!!!~iiiiiii--iiiiiiiiiiiiiiiiJ 
rabasının nazarı dikkatini çekmiş ve almak için gişeye müracaat etmişler, S Q N H A F T A İstiklal caddes"ınde 

~~lınıın~~ AKŞAM NEŞRIYA Ti\ 
Saat 18,30-19 Muhtelif plll: nCJriyatı 

19-19,30 Türk musikisi ve halk prkıla 
n (HalGk Recai ve arkadaşları), 19,30-
19,45 Saat ayart ve arapça neşriyat, 19,45 
-20,15 Türk musikisi ve halk ıarkıları, 
(Nezihe ve arkadaıları), 20,15-21 Plikla 
danı musikiıi 21,-21,15 Ajans haberleri 
21,15--21,55 Stüdyo salon orkestrası, ı -
Puccini Manon Lescaut operasından par 
çalar, Puccini Le Villi operasından bir 
parça, Pucclni La Boheme operasından 
bir parça. Puccini La fille dıı "Far V cst 
operasından bir parça, 21,55--22 Yarm 
ki program ve lstiklal Marşı, 

müddeiumumiliğe müracaat edilmiş gişe sahibi biletin sahteliğini görün-

ür. ce her ikisini de polise haber vermiş s o· . z u·. N K 1 s A s 1 K o M E D 1 K 1 s M 1 
Sultanahmet sulh birinci ceza ha- ve yakalatmıştır. 

kimi Reşit, dün bunların sorgusunu yapmıştır. İkisi de suçu biribirlerine Bir Sahtekarlık iddiası ;~~rıılffi!~ 
atfetmişlerdir. Dün adliyeye mühim bir sahtekar- l..I 5 Q k rııf~ l\1\\1 

Müddeiumumilik, Vehibenin 130 lık iddiası intikal etmiştir. Serkis, n er yer UrUŞ I ını 11 

kilo olduğunu tcsbit ettiği için daha Mümtaz ve Cemal isminde üç arka- ~~~~~~ ..... ----~~---••••••••••••••••İİİİı İlıııı11mıliİıİıı•••••• 
evvel noterden vekaletnameyi veren daşın, noterlikte resen tanzim edilen SARAY sineması kadını sormuştur. Alınan cevapta bu •bir senedin üstüne (kefaleti muteber- BU AKŞAM M E L E K 'te 

Hayatınızın en güzel iki saatini 

YB.fryaca.ksmız. 

kadının çok zayıf ve kısa boylu oldu- dir) kaydını ilô.ve etmek surctile sah MİSCHA ELMAN ve THİBAUD 
ğu anlaşılmıştır. Tahsin, ayni zaman- tekfırlık yaptıkları iddia cdilmekte- dan sonra 3 üncü ve mükellef 
da Gümüşsuyunda oturan Vahap is- dir. Tahkikat dosyası birkaç güne ka-

Emektar Bir Maarifçimizi 

Daha Kaybettik 
minde yaşlı bir bahçıvanı da dolan- dar sorgu hiıklınliğine intikal edecek musiki hadisesini 

B O R O V S K l'nin 
Aık • Neş'e • Zevli • Eğlene, 

Musiki ve Dans Filmi Fatih ortaokulu Fransızca mual
limi Suphinin babası mülga ma
arif nezareti yüksek tedrisat 
şubesi müdürü Bay Sabri ma
alesef hayata veda etmiştir. 

Merhum hilmiyeti ve tevazuu 
ile herkese kendini sevdirmiş, 
zattı. Cenaze namazı cugünkiı 
çarşamba günü öğle namazını 
müteakip Aksarayda Valde ca
miinde kılındıktan sonra Mer
keze! endi de aile makberine def
nedilecektir. Kendisine karşı 

son vazüeyi yapmak üzere mer
humu tanıyanların cenaze me
rasimine gelmeleri rica olunur. 

dırmnktan suçludur. ür. 

MÜDDEİUMUMILİKTE: 
Yegane Piyano Resitalini 

Karışık yağ satan Suçlu Papazlar, 2 Mart çarşamba akşanu için 

Y - 1 Mu--saart·e aldıkla- ilan eder. Biletler bugünden agcı ma .. {e• U ,,...,--."SatiJıyor. "lele!On: :l!lb:>t>'~· =-·-

GİZLİ MEKTEP: BRODWAY 
M E LO D i 
~ avaalue'1cul .. & .... 

• td• • dd• d• .ERTUGRUL SADİ meye verı ı rını ı ıa e ıyor rEK TİYATaosu ELEANOR POWELL 
ve en güzel sinema yıldızı 

ROBERT TA YLOR Müddeiumumilik, dün bir boyalı Dün Asliye birinci ceza mahkeme- Bu gece: 
yağ satma davasını tetkik etmiştir. sinde gizli mektep açmaktan suçlu (Üsküdar - Hale) 
Belediye zabıtası Asmaaltmda Taşçı- papaz Aleksandr ve Teodosun muha- Sinemasında 
lar caddesinde 1/2 numaralı dükkan- kemelerine devam edilmiştir. İddia- MUREBBIYE 

Ayrıca: Paramount dünya haberleri 
Dikkat: Numaralı koltukların erkenden 

aldırılması rica olunur, da yağcılık yapan Hıristo oğlu Yorgi ya göre, bunlar Kumkapı kilisesinde HALK OPERETi 
de karışık yağ bulmuşlar ve bunu gizli bir mektep açmışlar, elli tale- 25 ıubat akşamı Sehzadebaşı TURAN 

Telefon: 40868 

kirnyahanede tahlil ettirmişlerdir. beye ders verirken cürmü meşhut ha tiyatrosunda, ENA YILER, 
Kimyahane, yağın süt yağı olduğu- linde yakalanmışlardır. -------------------------·------------------------·-------

nu, fakat içine sıhhate muzır boya Dün mahkemede cürmü meşhudu 
katıldığı neticesine vardığı için dos- yapan komiser Yaşarla polisler şahit 

MÜJDE ... I 

YILDIZ yası müddeiumumiliğe verilmiştir. olarak dinlenmişlerdir. 
Müddeiumumilik dün tektiklerini bi- Suçlular, kendilerini müdafaa eder 
tirmiş ve umumi hıfzıssıhha kanunu- lerken: 
na muhalif hareket ettiği iddiasile - Biz pa~rikhanenin de müsaade
Yorgi, asliye ikinci ceza mahkemesi- sini aldıktan sonra kilisede çocukla-
•Q verilmiştir. ra yalnız dini telkinler yapıyorduk. 

Cesedi Bulunan Kadm Mektep açmadık, demişlerdir. 
İçin İhbar yapıldı Muhnkeme, karar için başka bir 

güne talik edilmiştir. 
Polis, iki gün evvel Ortaköy sani- ---~~~..,...~~~~--~-""":!: 

.finde bulunan cesedin hüviyetini tes
bit etmiş, bunun Pangaltıda Hacıba
ba sokağında 31 numaralı evde otu
ran Makruhi olduğu anlaşılmıştı. 

Dün, Makruhinin torunu Y etvard, 
Horhoroni, müddeiumumiliğe müra-

caat ederek teyzesinin, büyük anne
sini dövdüğünü ve dişini kırarak ölü
müne ve denize düşmesine sebep ol
duğunu ileri sürmüştür. Müddeiumu 
milik, bu ihbar üzerine tahkikatı de
ri nleştirmiye başlanmıştır. 

:Oevlef Demir\iollan ve-Limanları isletme U. idaresi ilanları· 
l • 

Muhnmmen bedeli 1868 lira 6 kuruş olan 620 adet 33 X 38 X 2620 eb'atlı 
dar hat kazan alev borusu 7.3.1938 pazartesi günü saat 10,30 on buçukta 
Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 140 lira 11 kuruşluk muvakkat teminat ver
meleri ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine ka
~r komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan paruız olarak dağıtılmaktadır. (900) 

* * * Muhammen bedeli 67.200 lira olan 11.250 adet makas meşe traversi 
6-3--1938 Salı günü saat 15,45 de kapalı zarf usulü ile An.karada İdare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiycnlerin 4610 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa Müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni 
gün saat 14,45 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Ş rtnamclcr 336 kuruşa Ankara, Haydarpaşa, Eskişehir, İzmir, Mudan

ya ve Balıkesir veznelerinde satılmaktadır. (934) 

Otobüs, Kamyon ve Hasta Nakliye 
Otomobili Ahnacak 

Adana Belediye Riyasetinden! 
10-12 adet fabrika malı karoserlll otobüs ile bir adet devirme tertibatlı 
3.5 - 4 tonluk kamyon ve bir tane çüte yataklı hasta nakliye otomobili 
alınacaktır. Teklü yapmak ve fazla tafsilat almak istiyenlerin Adana Be
]ediyesine mürcaatlan ilin olum. (96'1• 

Yarın akıam EDWIGE FEUILLERES 

sinemasında 

SARAY ve 

PIERRE RICHARD WiLM 

gibi Frans12 sinem.asmm en büyük 2 yıldızı tarafından yarabfan 
FRANCIS DE CROISSET'nin methur romanından alman 

Sinemada 
Jeannette Mac Donald, Nelson Edy'nin ölmez taheseri 

LEYLAKLAR 
A Ç A R K E N filmi 

MALAKALI KADIN Bugünden itibaren bir hafta daha göstermiye karar vermiftir. 
........................................... ~ı 

zengin filminde en büyük ve methur tahsiyetlerin rollerini ya

ptacaklardır. 
Lüks ve muhtetem bir mizansen. .•• Hindistanm bütün sihir ve 

füsunu .. Atkırt bütün azamet ve ihti,amı .•• 

Yarın alqam için yerlerinizi evvelden aldır~ız. 

Damga ve Darphane Matbaası 

Müdürlüğünden : 
1- Sınai işleri için yerli malı 30.000 kilo külçe kurşun kapalı zarf usu

lile, 
2 - 520 kilo kalay açık ~ksiltme ile satın ahnacaktır. 
3 - Tahminen 4,5 - 5 ton hurda çelik ile müstamel iki tonluk bir kam-

yon pazarlıkla satılacaktır. 
4 - Kurşunun muhammen bedeli dokuz bin, muvakkat teminatı 675 

liradır. Eksiltmesi 28 şubat 938 pazartesi saat 14 dedir. 
5 - Kalayın muhammen bedeli 884 ve muvakkat teminatı 66 liradır. 

Eksiltmesi 1 Mart 938 salı saat 14 dedir. 
6 - Çelik ve kamyonun pazarlıkla arttınlmasına 2 Mart 938 çarşamba 

günü saat 14 de başlanacaktır. 
1 - Kurşuna ald teklü mektuplan eksiltme saatinden bir saat evvel 

müdüriyetimizdeki komisyona verilecek ve eksiltme ve arttırmalar bu ko
misyonda yapılacaktır. 

8 - İstekliler şartnameleri almak ve satılacak eşyayı görmek için 19 şu-
bat 938 tarihinden itibaren her gün saat 14-16 da tdveye müracaat edebi
lirler. (809) 

lstanbul C. Müddeiumumtliğinden : 
İstanbul Ceza ve tevkif evleri hastalan için mübayaa edilecek 116 ka

lem eczayı tıbbiye açık eksiltmeye konmuştur. Muhammen bedel 546 li
ra 58 kuruş olup muvakkat teminat 41 liradır. Eksiltme 10-3-1938 Per
şembe günü saat 15 tedir. Şartnameyi görmek istiyenler tatil günlerinder. 
maadn hergün Adliye Levazım Dairesinde görebilirler. Eksiltme Sirkeci
de Aşıref endi Sokak 13 numarada Adliye Levazım Dairesinde yapılacak
tır. (979) 

lstanbul Üniversitesi A.E.P. Komisyonundan: 
Istanbul Universitest Merkez bina sının (719) lira keşifli çatı kurşunla

rmın tamiri 17-2-938 Perşembe günü saat 15 de Universite Rektör
lüğünde pazarlıkla yaptırılacaktır. 

Isteklilerin en az 500 liralık bu iş e benzer iş y.aptıklarma dair İstan
bul Bayındırlık Direktörlüğünden e ksiltme tarihinden bir hafta evvel 
alınış olduklan müteahhiklik ve tica ret odası vesikasile 54 liralık muval 
kat teminat mektuplarını hamil ol malan lazımdır. 
Şartname her gün Rektörlükte görülür. (757) 

. 
· lnhi~arlar , Umum Müd~rlüijü Uan.la~ı ;· ~ 

~ . . . • .. 

1 - Şartname ve Projesi Mucibince Cibali Tütün Bakım ~vinde yB 
tırılan tadilat ve tamirat işi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 10124 lira 64 kuru§ ve muvakkat teminatı 760 · 

dır. 
3 - Eksiltme 25-2-938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 

Kabataşda levazım ve mübayaat şu besindeki Alım komisyonunda ya 

lacaktır. 

4 - Şartname ve projeler elli bir kuruş bedel mukabilinde leva 
ve mübayaat şubesinden alınabilir. 

5 - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin f ennI evrak ve vesaiki 
hisarlar. inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca ehliyet vesikası almaları 

Zlmdır. 

6 - Mühürlü teklü mektubunu kanuni vesaiki ve beşinci madd 
yazılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve muvakkat güvenme parasını ilt 
va edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 14 de kad 
yukarıda adı geçen alım komisyonu başkanlığına makbuz mukabili1' 
verilmiş olması lazımdır. (800) 
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ABONE BEDELi 
TGrklye Ecnebi 
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Son haftalar lglnct. hadlıeler slnclrleme blrlblrlnl kovaladı. Alman• 
yada Hltler orduya Nazlleıtlrcll. Avuıturya, Alman niifuzu altlna 
tam manaıll• girdi. Romanyada kabine buhranlan Ye adeta bir. 
reilm değiımeıl oldu. Macarlıtanda da yeni hadlıeler bekleniyor. 
Bu arada lnglllz kabinesi de ağır buhranlar geglrcll. löyle bir an• 
da maruf bir lnglllz dlplomahnın Avrupa ılyaıetl•I kendi göriıl 

il• tahlil eden bir ya1111 ller •alde dikkati seker. 

a a 

lanmakta kendllerinl sebıet hı.e
deceklerdir. 

Bu, herhangi bir rekabet mesele
m c:lelildb'· Blrbç ..... içinde , .. 
pon deniz kuvveti bet - bet - üç illa 
betinden daha qalı dü§eCektir. 

H erkesin gözü bütiln dlkkatl
le AlmanyaJ.8 çevrilmlftlr. 

En basit bir ftldr~ bile 
dünyanın Alman yalmz 
rekabetine delil, fakat milabet yal' 
dunın• mOhtaç oldulunu kestirir-

5 

IGONlf~ 
İSLERİ 

On Suale 
On Cevap 

Mllletıeraruı posta tttnıadma dahil ol· 
~ memleketler için ao. 18, •• 3.5 u
radır. Abone bedeU ~ndtr. Adrel de
ltft;lrmek 25 lcuruftur. Cevap için mek· 
tupJara ıo kurueluk pul Ulvest llmndır. Hadiseler Karşısında 

ler. Son ~ generaller llDl

fınm Almanyaya, parlAmenter 
memleketlerdeblr8e!llpllühlsslu
yandınmf oldujunu 16ylemek 
dolru olur. Totaliter bir 

[Y caan: G6nül Doktora] 
1 -B,,lenmelc ~ en mÜIUJ· 

.q, l/flf (erlcelc) oe (kadın) da 
lıan11ı.üllr 1 

Orta bir adam evlenmeyi otana• 
dan 10nraya bll'akmamabdlr. 

Evlenmede iyi bir ana olmayı takip 
.... bir cenı im da zz 1apm ıeçir
meaıelidlr. 

lc0
"

0
" M~ELELERll Henüz Son Söz 

Chamberlain~ Eden · 

lhtnafrnın 1 •• •• S .. l . D "' ·ıd· ' -!:-:n~~~. oy enmış egı ır. 
bblaeelni ikiye ayıran noktai nuar 
Uatllifubr. Eden'i istifaya mecbur • 
'- n lnsiliz kabinesini İtalya kar· 
...... Meta dfa dtlıtlren hakild 
...... nedir? Zahiri sebebi Chamber· 
lala n Bdg lnclliz parllmentoeaa· 
da uJattılar. Fakat hld.lselerbı içyil· 
dall nna lnsiliz pseteleri ba ihtl· 
Jafı üha çok evveldg haber verdi· 
ler, ft Bden'ln kabine dıpna atılaea· 
ima lilldlrdiler. İfln içyUzil tudur: 

1 - Chamberlaln Avnapada dört· 
J. pütma taraftardır. Yani Avnapa 
nllalatba Almanya, Fransa, lnsilte
.. n İtalya aruuıda vuku bulacak 
lalr ul•pna ile temin edJlecejine ka· 
ilidir. Bir tarafta Fransa • lnsiltere, 
diler tarafta Boma - Berlin mihver· 
lerblia tepJddilll Avrupayı harbe gö
ttlreeektlr. Bunun önüne seçmek için 
PnDNnm Sovyet Basya ile akclettl· 
il ittifakı boanuı, banan için de 
l'.....ıa muhafez•klr bir hilldune
tla lktWar mevkilne seçmeli lhım· 
m. Ba tahakkuk ettikten IOnr& Fran 
1a lleAlmanyanuı arumı bulmak sllç 
ebmpeakUr. Çfbaktl, Chamberlaba 
A'-an)'Ullll l'nmap kup Wt ltlr 
..... _.. ................... i .... 
_ _... .......... h~.~a ım~nııxe 

et.ek lhulicbr. Chamberlain iktidar 
........ plcllil lfbadenberl bu aiya
.-i tüip etmif, bir taraftfta Frama
.. S.,.U.t hükfametin yerine bir 
mnh•fenkAr hük6met test.ine, Al· 
manya ve İtalya ile mflzakere yollle 

S OD OD bet IÜD bize, İyİ 
olduiu kadar fena ha

berler de ıetiriyor. AYutur
yanm akıbetini ve orada ıe
çen teYleri açıkça ıördüiü
müz dakikada, ciddi bir mü
nakafAy& muhtaç bir meeele 
meydana çıkmıfbr. Buaün fU 
hakikat ortadadır ki A YUatur

ya hidi.eleri Garp devletleri
ni rencide ettiii kadar ltalya 
diktatörlüiünün de menfaat
lerine aylun dütmüftür. 

Romanyada Yahudilerin düşma
m Goga birdenbire otoritesini kay-
betti ve Romanya ordusunun silih 

ihtiyaçları bir kere daha Fransa ta
rafından temine başlandı. 

Görülüyor ki Romanyaya hikim 
olan kuvvet, Nazi mihverine müte
mayil olmaktan kolaybkla kurtula

maz. Napolycm bedbin nutukların
dan btrlnde: uımıetı.r hürriyetten 
a, fakat milsavatıan fazla rahatsız 
olurlar!' l'akat Napolyondan şiın-

füKftKtW 'iıY.Ü3 ıM"(;ı8.ff:Buytrı. d ii'el"CL. 
hürriyet bllhaua yüksek bir hayat 
standardına tekabül edene, rejim
leri ne olursa olsun, tadın, erkek 
her memleketin lnsan1annı cezbet
mekten hali kalmaz. 

Mlqınıy• te19bbfls etmiştir. Bu t~ M utavassıt bir işçi ne için ~ 
............ flmdlye kadar hi~ bir cağını ısıtmak ve allesin.l 

Diinyamn tl6r1 JıB,..uwlelıl i4tilôlltml1111 6iri: 'ÇintleM Japon 
ütUa lwırhine lııırfı lıo7'ftl7G .,ılfGll Çin miitlal"" o,.,Iuaunılan 

6ir .arüniif .. •lüet netice vermemesi İaailiz Bat· yükseltmek talihine mazhar olma-
wldllnl me1m etmemlşdr. mn. Neden birçok memleketlerde uırlan ve birçok lnldpflardan IOD ha kudretli gemiler yaptıracaklar-

l'üat :Eden ba fikirde defildlr. E- polis, ailelerin huzurunu payemal ra bu telAkkf medeni muhitlerde ~ dır. 
._ m1fterek emniyet taraftandır. eden saWıiyetlere malik bulun- mamen aökülmil§til. Büyük Britanya ve Birleşik Ame 
o, Almanya ve ltalyanuı ancak kuv- 8Wl? Neden çalıpn unsurlar, mem rika devletleri bir hayli zaman ge-

leketlerini idare edenler hakkında u Uık Şarkta kadtm imparator ml lnpatlanmn hududunu muay-
ftt lnflnde yola celeceklerine İnan11'. fikirlerini söylemek hakkından luja hükmeden ukert er- yen bir hadden yutan çıkarmamak 
Almaya ve İtalyamn 1ncWz nüfuz malınım olsunlar? Ne içln"bazı fi- Un Japonywn raptırmakta olclu- gayretile kendilerini iyice sıktılar. 
99 1aa7aiyetlnl karmak için yıapfltı kirler cinayet tel:Akld edilsin ve po lu lemllerln ebadı h•kJn!Mla temi- Bundan sonra yurtlannm emniye 
.......-.dan alnlrlenir. Yıelnız b- lia muhtelif parti mensuplanna nat ftrmql nıddettiler. Bu, fUDA t1 için lüzumlu gördillderi gemlle-
slbmeaia Prama ile birlikte bu dev- muhtelif muamele yapsın? Din n. iprett1r ld arac:lald matekabil Jra.i. rl lnp etmek üzere iktısadl ve 
Jedeıi p1a ıetlreeek ıwnaam huJQ. den bir tazyik vasıtası olsun ve in- vaic:le ralmen Japonlar Amerikalı· mail vOsatlerinlıı kendilerine ver-

devlette herhangi bir fikir 
Dıttllbna teud6f etmek, ne 

Bu cevaplar femal sebeplere istinat 
eder. Biyoloji ilminin emrettili baki-

de olsa blr Gmit ft k:nnt vermek- bt budur. Baaa ileride bafka bir IÜll 
balı ederim. 

ten hali olmuyor. Bu tekamüle yar J - Dul 6lr kadın 'Oe1/G dul 
dım etmek ve onu •ı•ml•m•k va- bir erkeltk eıılenmetle 8tlllllet U.. 
zlfe olarak tel"ld ett1l1mlz blrfe1· timall ne derecededir 1 
dfr. · Eter ilk evlilik hayal sukutuna ba-

Almanyadald bAdllatm ne latlka taı etmezse ildnci evlilikte ıaeeut ol
met al,.,..lım pmdlden hiç kimle ma imklnı çok, eter mesut bir Wi

vaçtan 10nra dal kalmıpa bu imkla 
k.tiremez. udır. Birincide dal çabuk mesut o-

Almanya ordum demir diatpllnl lur, ildnclde dalma maziyi hatırlı,... 
la)WiDde dflnya emniyetine .tem rak ve makayeMler yaparak betbalat 
edici olan bu h~ ha'VMIDI ko- blı hulrlar Onan için bir dulla evleııl 
ruyablllr. Diler taraftan llsli po- meden evvel eski evlilik .. ,.tı haJr,. 

llsin yardımına malik olan Nazi 
parti.si Nazi premlplerindm ilham 
alan bir diğer ordu tefkil edebilir. 
Şu halde genif bir nefes alabW
riz. Zira hiç bir parti ordusu, u
keri kıymetlnden blqeyler kaybet 
meden yqıyamaz. 

landa tahkikat )'apum ve evvelce 
mesut elmapa onmata evleameybals. 

1-Allal taraluulan eolenfll 
rllen lcu, ltotaaurı lcendl bula 
kıza niabeU. daha fazla ,,,.,,, 
olurma1 

&aeryla ...ı. Km serben ....... 
.. ,. avalc1179 varır, ,. nraacqa 
elerler. Ba lidln sbledlii •aklkat .._ 

B urada 1abitler asker! kıymet il bald~. Bir cenl im ha)'ale bPl
lerinden dolayı delil. parti- larak koca balar n eberl)'a aldanır. 

zanlıklarlle mevki alabilirler. Her Fakat aile lmlaruu meaut etmek ~ 
rübte ve her müfreze ihtlruuı pen- ller .. timall •llfDntlr. 
çestııdedlr. Fena bir zabitin terfi vıe I -Şüıull ~ ...,_. 
terakkisi mümkündür. Çünkü fır-- Ü geeUunelainln eebebl 'llMlb-1, 
ka doktrinine INldık bulunuyor. tıitaadl 1ebepleria 'btlylk roltl ~ 
Harbin ağırlığını omuzlannda tap- dar. Fakat laaldld sehep ,.m ..,..... 
yacak karar aahibi nisanlar bu ~ mb ha)'atm uraretlerbuledlr. 
yun için iyi tellkki edilmezler. 6 - ErJinde oturall 1clifti ... 

Zaman zaman Fransamn suku- nun, dıfantla ffllıfan kıza ıde
tundan bahsedilir Fakat Fransız or betle daha mard bir l/ıwtı Ani-

. bllil" m/,1 
dusu en büyük kumandanmdan en m-. •• kına•• dUa .... Wr,... 
küçük neı..me Udu IU'alcl ft Jrıo. .. bnaılı kaaaati ....... o-.ı. 
münlstleDe btr1fkte F'rinayr be.ra evleiaeCelderl ...... eberip 1"I ..._ 
lülllgı Dır ıaarrua .hrp koruyacak lan tenila ...... liabt ~ .. 
kabiliyet\ falallle .. .,,~ Ba -- Awlbııl• ,...... ......... .__ 
clumm ,.q.t A._ _. ....... w.t lır6'1ilr. 
lfazlJ ........ nl ......... 1:% l-K""""""1a ..,.,..,,., ... 
lirler. NlhaJ'8t Plerimlzl bütün lan ~ aoiıdlllllf .,._ 

dur1 
bunlardan daha ehcmmtyetsfz olmı Eler w 18,. ......_ .. ,.tı --
yan İtalyaya, daha dolrusu İtalya- kankteriıai, tlayp ve dlflnt-.._... 
)'1 §alısında temsil eden adama \'e- detlttlrecek: kadar mma •lrm• ~ 
vfre1fm. vet, abl takdirde ha;rır. 

B u hafta tngfllz gazeteleri, t
talya il~ anlaşma mevmu 

Oatilnde kendtni hlssettaren birçok 
hareketrere kulak kabarttılar. 

Hiç filphe yok ld Avam Kam•ra
llllda bütün fırkalar Akdenizde bu 
memleketle aramızrald münasebet 
lerin eski haline ıelmeslni temen
ni ederler. Fakat Mister E<ten•n 

1 - Ylibek talull, lvua "1f 
bir ff """"" obnauıa """' ... dlr1 

Aala. Kam neb4ar okuna -. 
na, onan hakUd yeri yine evdir. Ve 
okum1111wt•n• daha 17' •• ka4ıa ol. 
dala llrllm~. 
8-Bvll ltad111111 nln .,,, 

Nriflnl 1ta4i ,,.,,,,..., .,,.,, 
1111Ulıır1 

AD 1rklan ayrı muhakemeye W>l lardan, Fransız ve İngilizlerden da dili faikıyeti istedfk\erl gibi kul-
.... War Milletler Cemiyeti boa· bulunsmı? Bü-·n. Fredrik: ''Prus- r----------""""'------------=-----~ IVJa ft1817eti idare etmek lbuncbr 3 ...... 

O YÜ&ıl kadar boyan etnae~k. f• yada herk .. kendi vuıtalarile iste
Irat pd4ete de milracut etmemtık ta· cliii kadar kuanabillr." demem•ı 

Birm:ughamdald nutkunda söyle
diklerini okumak IAzımdır. Harici
ye Nazın diyor ki: "Buıün yapıı.. 
Dllf olan bütün •nlapn•larda esas 
prensipleri ve mesuliyetln ajırhlt· 
m çabuk netice almak U'ZIUuna fe 
da etmemelidir. Sulbü temin et
mek, hüsnüriiyet atm almakla 
mOmkün olmaz. Bunun için müte
kabil bir hürmet içinde mert bir 
fedakArlık lbımc:br." 

TabU. Evin her ıp bdma alttı&: 
Kadıa evlnln ....... lwlar çok .... 
aı....,.. o bdar ~ wt olu. O.. 
...... alıperlflal TaPb .......... 
........ daba 17' INlpnr. 

miydi? .. Herhangi bir ırktan ve her 
aattenmr. Shlbail ytibeltecek saman hangi bir tekilde dofmak iJtwnın 
l8llnce (ki lnsillz alWıl•nma11Dın bi· kendi elinde midir? Birçok külttır 
lllld laamı 931 da tamam olacaktır) 91!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!'!!1!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!1!!1!!!!!!!!!!11!!!!!!!!~ 
.aa. • ..,. ve İtalyaya müıterek ıulJı d b 
...... lal kabul ettirmektir. nl clap ettiren sebeplerden biri e U· 

itte ı.,w. ~vekili ile Barleiyo d";. _ İnplterede yeni lntlhahat ... 
,...... ayıran birinci nokta budur. ııwu pidapJor. Dalıllde Labour Par· 

1 1 - lnaiUz siyaseti fberlnde CitJ ty cfbiden ıtbıe kuvvetleniyor ve Be
llen Londn maU mahafUlnln bfl. tediye intlhaplannda eberl1etl ka· 

Mit ıoll •ardır. City dtlnyamn iJdı. mıyor. Malwfeuk•r parti iktidar 

:: &tatirüdllr. Onan muvafakati mevkilnl mahafm edebllnıek lpa 
... ça Avnapada Mı bir mali mu ba intihapta bunmıp mecbard111\ 

...... ppılamH. Clfy timdlY• kadar intihabı k•unahlhnesl lpa de slpat 

._... devletlere lattkru teklinde pa bir ıaavaffüqete ilatl,aa nrdır. 
9-llmeline muhalifti. İki ay ev- Berlln " Boma ile anlapn•k mavak· 
.. braruu deifftirdi ve hal'ice kat tm _. itin Avnapa4a •asa-

.._ 'ftrilebllecejine karar verdi. na, ........ emnl7etl telis iNler pbl 

•--.. .. bort pan almak latiyea sirllneeek im ma•affaJaJ'9t slbl slll
~ 11apnda İtal1a vardır. İtalyanın terllebWr. intihabat arifeUnde itiyle 
...._ .... maU vui7etl pek bonktar. •ır mavaffÜIJet laalkı mah•faukAr 
ltt\ıtktaa On11D •azlnelinl tamtakır partisinin JelüM 19'riıebWr. 
.,,,111r. Hariçten para tedarik etmes itte Cluunbulaln'i İtal7a n Al
• 16 mtltkfll vaziyetlere dllfebillr. maaya ile bir aa e...ı •nlapnıp •v 
aa.a...;laln'ln b..an Bomada deiif Wen lmilJerdg biri de budar. 

1- nziyet var demekle kaadettl· Füat Edea'in pldl....t hela İqll 
11..._ budar. Cify de İtaly&J'a para tende, .._ ~ ı.a karp)aa· .._ine taraftardır. Jlattl biyle llllfhr· Ba ayrılık Chamberlaln lal· 

.lıltlbazuı, İncilteretle maU iatJk. ktbne~ için bir df vtleade ptlrmit-
.._et edecejine bnldlr. Nite- tir. Bu sebeple de flmdlllk lnciUs 
... haltAJar içinde Clt7, •flk6- &.tvekiliala tlmltleri tahakkuk etme 

._.. Ahnan7a ile dahi teknr mU.- mif, bilikla alyaaetl .. hafenk&• 
. ._.._ llnai7e 1eVketmeldedlr. ..-rtl7' fehHb79 dtlfllıuık 111r Yui

laCl'k. tt.l,... IDflabreled. ,. ............ 

.. MUYAFlll=A~ ..... 
•OLMANltt llRRI$ 

Her lıi Yapan Adam 
M ekteptea )'eni '*1mt ·~ 

ıeac lbe mtlneaat ederek 
bir it ister. Soranum? 

- Ne it ppabllinlnb? 
O, teredtllt etmeden ceqp nrlr: 
-Bertp. 
Yalım •u cnap 1na pacln teerl

be.ıs oldaiana ve laiı bir it bilme
dliinl s6ate1'11117e kafidir. 

Kendlaine fula stlveaen adam i
p. Jaaptta ....... ....-...... 
:badl1erlne tüJif edllea ..... ... 
•.ı ederler. Çok ......... ,. ...... 
lar. 

NefaiM ltlmat "7tlll 111r maval• 
~ •m•u-ar. •- lreadine 
.......... manevİT9dnln,........ 
..... ~ sanuttllr ...... a ..... 
7atındaba6ae,............ro11 
b17t11dt1ı. lllllda, bedbin, lratl .... 
•am• mnaffak olman ""6ı'. 

l'üat Mqe7fa ifna fena .. .......................... 
................... nedce
................. tutmab; 
.. talanıu .,. hlarlarau ...... ......................... 
~~ .......... 

U. Vadedlleaden fazlamı yapmak 
dalma iyi teeir bınlm. Fakat çok 
vadedip 1anauu yapmak dalma o 
ad.,_ hakkında fena bir kanaat te• 
lldlae sebep olur. 

VadetmMen enel dllfbtlntls, 
ancak derhal yapabileeelfnb M7' 
ndedlnlz. llqaramıyaealum ip 
ldUr •irilnme)'bıb. 

itte ,..... ......, pbm irade, 
pbm .... nl7et kAft delildir. 
TeallMınba n bilslnla de roll btl
,akttlr. Bayata yeni atdan bir pn
chı teel'Qbeala, .. blJslak ....... 
tabiidir. İt ararken ba dfımm bl· 
leıek laareket etmeli, muhatabına 
...,...e feaa tedr ppaeak amette 
lddlah ÜVl'IUUDam•lıaınıs. İddialı 
adam ekseriya lllbı mevlde dl· 
fer· Bir defa da keacll h•kkında f• 
na bir tesir bıraktı ma, Hna .lza. 

illi "' olur • 
I•• unutma,_.. ki •~ iman 

her iti bllemeL Berkeeba bildlil n 
17' ,...blJeeeil Wr tld .......... . 
IM&ah-~ ........ ... 
•piaaaı-. 

1-Çoaıbaı.,, ~ .. 
..w.tle """" tU mı ,,,..,,,,,,,. , 

lllphesia. 8otanma ve aynlma .t. 
Yalan s&ter11or ld IOCabn •• .._ 
vaaaaısm. Çocak aile Madetlnba te
melidir. 

10-YMl eDUkr ,__. fO
Bu sözler sedeae Hatlclye Nuı- elik l/flpınalı mulırlal'1 

nnın delil, &)'Dl AIMnda Chamber Ba1&71 pPnceye kadar ~ ~ 
lainin teWdd edilmek ıerütir. Ya ma11 telılr ~ daJıa dolna ola. 
ni İngiliz hü.k6metinin ve 1n,iltere a. ba1a7i buıJanna sın •lr ...., 
Avam Kamaruuıın aözO!.. baalanna slre bet sene atlnWlir. 

• 
GELENLER. GİDENLER: 

Ankarahulnıktalebed 

seyahatlen cRinclil 

SOOO'ıTE: 

Oluklu Köyünde • 
Facia Oldu 

Ankara hukuk ı.Jdllte.1 talebe ve 861Gt, (TAN) - Oluklu kaythıde 
mezwılanndua mlrekk:ep 40 ldfillk bir facJa olmU§tar. Dellkanhlar Ta 
bir kafile, oı1a Avrupa 89Jahadnden paklı Emine t11ntncle bir ~ OJ
dQn l>aga vapurlle Köstencedeıı feh nldlrlarken Jandarma devriyesi ml
rlmlze clönm(lftilr. Profe.ör Bay Bü- d•bale etmif, bir gOrillttı k:opmUft 
aeyfn Cült Ola oflunun reillllin- karakol kumandanı delikanlıJan kor 
de •yahat 41den gençler, Berlin, LA- kutup daiıtmü: mabadlle havaya 
ipzlg, Dreaden. Prag, Budapepe, ve kurpıh atmak lstemiftlr. Kuqun, 
Bi1krefte tetldklerde bulunmUflaı' - karpld evin ı>enceresl önilnde oturan 
dır. Berlinde Türk talebe cemiyeti ve o ÜflUl1 nişan merasimi olan genç 
TGrk talebeleri tereflne bir toplantı blr ima isabet etmiştir. Beyni par
tertlp etm1f, Pepe ve Bflk:rette Türk çalanan kız hemen abnOftflr. Buaa 
elçileri gençlere elçl1ik blnalannda onbafa tıey)df edllmlftit. 
birer 987 zlyafeu vwmiftlr. ~t p iltltlMlell l'IÇIDiptr Ka-

Bukukçular ~ ettik:ı.r1 ........ file bGaOn ..... _. JN)a.,...._ 
........ daltca .............. --~.j 
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E HiKAYE i OKUYUCU 

6 

© 
Mektupları = = .. 

Kayak sporu, ortak memleketimız· 
de de taammüm etmiş bulunuyor. Bir 
kaç sene evveline kadar bizde bilin· 
miyen kayakçılık. bugün yüzlerce 
cencin uğraştığı bir spor şubesi ol-

...........• 
Bir 

............ 
Okuyucumuzun 
ldd~ası 

---... ----·= ----------Janıtarma subaylarından sakat emekli ön : 
yüzbaşı ve h:ılcn Darpanede çalışan zev ı: 

1 

cim Nüzhet As. 29-\2-937 tarihinde it : 
başında mcrd venden duşcrek yaralandı ve ~ :S 
daıresi tarafından Cerrahpaşa hastanesine : 
kaldırılarak tedavi altına alındı. Zorlu ağ E 
rılar yUziınden gayrtiabii hareketler cöster 1 = 
diği için gömlek giydir terek kollarının 1: 
bağlanmasına liızum hasıl oldu, E 

Bağırıp c;atırmaları ve iniltısi koğuştaki S 
diter hastaları rahatsız ett ği için bir cece. ; 

muştur. Bilhnsıııa Uludag. hugiin ka· nöbetçi hastabakıcı. doktorlara, danışmıya = 
"' . . 1 rak kendlsini koridora çıkartmış. sırtmdaki ı : 

y~k sporc~luğunun merkezı hahnde- gömleği de aldığı ic;in pek tabii olarak. has :; 
dır. Bu resımler de Avrupa kayak spo, ta. yataktan fırlıyarak bağırıp çağırmakta j: 
ru merkezle,dnde mevsim faalyietini devam etmiş, Sonradan oğrend k ki. bunun , E 
gösterili~·or. • önline geçmek maksadile yerde yatan has ::; 

. ' 

öMER EF Dl 

i --E ... = ---= ----: -= -.. -= -i -:c -= -... -E -----------= tanın lizerine c;ıkmışlar ve sesini kesmek 3 
içın de ağzına öteberi tıkmışlar, 1 a Çeviren : Faik BERCMEN i 

~ 111111111111ııır11111ıı• 
GÜREŞ: 

Sırtmdaki gömlefin doktorun muvafaka • .11nnmn11nr111111 • • 

T elcirdağ~ının 
Kazandığı 
Son Galebe 

lngilterede 
Kral Kupası 
Müsabakaları 

b olmadan çıkarılması. bu hadiseye •ebep 
olmuştur, Hastanm yok yere hırpalanma 

ama ve tedavi muddctinin uzamasına ma 

hal vermiştir, Ovündüğumüz ve iftihar et 
tiğimiz b' r sağlık müessesesinde tedavi cö 
ren bir hastanın bu şekilde muameleye ma 
ruz kalması, bızi müteessir etti, 

Uludağ.fa Kn~·nkrı1ar cvinder 1 'lte d K 1 k 1 
Pariste bulunan Türkiye pehlivanı ngı re e ra upası maç arının 

uzaklara bir bakı" k f' ı ·· bak 1 · · k Tekirdağlı Hüseyin. orada ilk yaptığı :ır çeyre ına musa a an ıçın arşı-
müsabakada Litvanyalı hasmını bir ME!'ı'ILEKETIE: laşan Aston Villa ile Charlton befabe 
çeyrekten evvel yendikten sonra ev- ı re kalmışlar ve maç temdit edilme-

Hastane idares'nin pek ısabetli obrat 
bu işe alika göstereceğine ve suimuamele 
nin sebeplerini ara$tıracağma eminiz, Mek 
tubumun neşri suret'le nazarı dikati cet 
betmcnizi rica ederim,, 

velki akşam da Mehmet Arü sahte u 1 d ..- J sine rağmen bu beraberlik bozulma-

lsmiyle kendini Türk diye gösteren & U agc a mıştı. 
Bulgar Todor Bankofu ıı dakikada K k S Hafta içinde bu iki kuvvetli klüp 

BAKIRKOY, YENIMAHAU,E 10 TEM 
MUZ CADDESI 2.C NUMARADA .MELi 
HA NUZHET AS, 

• 
Kaıtirşinnslık V171m mağlup etti. aya poru federasyon tarafından tekrar karşılaş 

Tekirdağlının kuvvetini ve güreşte c ' G. 1 • tırılmış ve tekrar temdide rağmen 
ortaya doktüğü enerjisini bilenler an 1 ıaı yor maç yine 2 - 2 berabere neticelen-

Paristeki muvaffakıyetlerini çok gör- B (TAN h b' . d ) miştir. 

Okuyucularımızdan Hatcmi Göncü! yol 

ladığı bir mektupta diyor ki: 

mezler. Alelhusus pehlivanlığın iyi G u::· k mu a ır~n en -;: Bu vaziyet karşısında bu iki klü-
çağlannda olan Hüseyin, acı kuvvet-\ ere aya s~oru yapma v~ ~ere bün bu hafta içinde üçüncü bir maç 
li d. . 'lk b' .. 'd' K se Uludğa temız hava almak ıçm çı- yapmalarına ve nizami vakitte yine 

: ın .ve .~nerJ . ır gu:eşçı ır. ~en- kanların sayısı her sene birkar mis- be b dısine ılkonce verılen Lıtvanyalı. ote- li rt kt d y d h .,f d ra ere kalırlarsa maçın temdit edil 

d b 
· h 1 k tt k' hl' a ma a ır. ur un er tara ın a mesıne ve yanm saatlik temdit tek

en erı meç u uvve e ı pe ıvan 

la d k 
. . il . .. -ı d kayak sporu yapmak için kadın ve rar berabere neticelenirse maçın 

n eneme ıçın erı suru en a am . 
la 

d bl . 'eli erkek bırçok gençlerin kafile kame müddetsiz olarak uzatılmasına ve ilk 
r an rı ı . B ld'kl . .. ··1m 
Hüseyin bu adamı haklayınca ken ursaya ge 1 en goru ektedir. gol yapanın galip sayılmasına karar 

Cumartesi günü Bursa kız lisesinden verilmişt' 
dlsine karşı Todor Bankofu çıkardı- 18 kişilik bir grup Uludağa çıkmış, ır. 
lar. Bankof Litvanyahdan daha ciddi 1942 senesinde yapılacak dördüncü 

kayak yapmışlardır. Bu kafile ile du''nya k · · · 'k' bir pehlivandır. Esasen Hüseyinin upası organızasyonu ıçın l ı 

ilk müsabakasını yaptığı Wagram sa- ~:te~l~~~u~a;~;;;:d~:iu;:ğtul~~~~ ~~ millet talip çıkmıştır. Bu milletler Al 
lonu Parisin en bü~k ~re~ salonu rn • c. _, -- - - ,.. manya ve Arjantindir. 1946 senesin
defıldi. Hilscy'in orada müsa akasmı küçücük kayaklarile büyüklere par- ~aÇ1;n için de Yugoslavlar n~et
yapıp kendini g9sterdikten sonra bu mak ısırtacak bir maharet ve çevik- tiklerini ileri sürmüşlerdir. 

"Gazeteniz.in 5. 2. 938 tarihli nQshnsm
da sayın Bay Profesör DÖktor Akil Muh
'ar Özdcn'in Parls Tıp akademisine aza ol
duğunu okudum. Bu h~dise dolayıslle gön 
IOm iftiharla kabardı. Gozlerim heyecanla 
yaşardı. Bu vesile ile ölilmilndenberl bu 
nna kadar kalbimde ukte olan ve her sene 
ihtifali yapılması lfız.ımgellrken, nedense lh 

mal edilen hlr hıılırnyı ıındım . Sayın ho
c.am merhum teşrihçi Mazhar "Paşa., yı 

hntırlndım. Binlerce doktor yetiştiren bu 
büyük adamı hal.ırlamak kadirı;lruıslık de

ğil midir",, 

sefer en büyük salon olan !palais de lilde bir ğefa olsun düşmeden kaya- Önümüzdeki haziranda Pariste top 
sportsl ismindeki muazzam yerde gü rak Uludağa gidip gelmiş ve bütün }anacak olan beynelmilel Futbol fe
reşti. Bankofu Litvanyalıdan daha er- kayakçıların takdırini kazanmıştır. derasyonu 1942 dünya kupası maçı
ken yenmesi Litvanyalının Bulgar- Beş gün evvel Ankara Gazj Ensti- nın Almanya veya '1.rjantinde yapıl
dan fazla oluşundan değil. Hüseyinin tüsü talebesinden 30 kişilik bir kafi. I mas1 için bir karar verecektir. 
muhite ve halka alışmıya başlayışın- le Uludağa çıkmışlar ve kayak evi-

1 Futbol . 
dan dolayıdır. ne yerleşmişlerdir Bu kafile ay so- • 

Hüseyin bu yolda galebclerlne de- nuna kadar Uludağda kalacaktır. 
vam ederse Avrupa şampiyonu olur On beş gündenberi Uludağda bu- Milli Küme Maçları 
mu? lunnn İstanbullu kayakçı kafilesi Is-

Bu suale cevap vermek biraz güç- tanbula dönmüştür Bu kafile i,inde 
tür. Bu güçlük. Hüseyinin kuvvetin- birçok kayak sporu yapmış genç bir 
den şüphe ettigimizden değil. Avrupa de İsviçreli Bay ve Bayanları, bir de 

pmpiyonluğu diye organizatörler ta- İsviçreli kaynkçı vardı. 
ralından tertip edilen müsabakaların Uludağa karşı artan bu alaka. dağ 

. ~ _ . . da büyük bir koyak evi ile bir hnva 
daha zıyade danışık dovuş kabılınden 1 1 • . 'dd. bb- 1 .. . . . .. yo u yapı ması ıçın cı ı teşe us er 
olması ve Huseyının de bu çeşıt mu- doğurmuştur. Bir iki seneye kndar 
aabakalara girmek istemediğini bura\ 15 • 20 dakika gibi kısa bir zamanda 
da ısrarla bize vadetmiş olmasından , yorulmadan Uludnğa çıkmak müm

lleri geliyor. Avrupada kuvvetinden, j kim ola<"aktır. 
maharetinden hakikaten ürkülecek 1 Batı Anadolu Kupası 
pehlivanlar yok değildir. Fakat bu a· Aydın, (TAN) - Aydın Spor mm-

. . . takası, Spor Kurumu Umumi Mer-
damlar tamamen (artıst> halını ala-ık . " h' b' t kl'ft b 1 . .. . . . ezıne mu ım ır e - ı e u unmuş-

Futbol federasyonu tarafından ter
tip edilen milli küme maçlarının 
fikstürüne göre bu hafta şehrimizden 
Galatasaray klübü Ankaraya gidecek 
orada cumartesi günü Muhafızgücü 

ile, Pazar günü de Harbiye ile karşı
laşacaktır. 

Diğer taraftan f zmirden İzmir şam 
piyonu Üçok şehrimize gelecek. cu
martesi günü Güneş ile, Pazar günü 
Fenerbahçe ile karşılaşacaktır. 

Bu karşılaşmalar Taksim stadında 
yapılacaktır. Maçlan idare edecek ha 
kemler federasyon tarafından henüz 
tayin edilmemiştir. 

TEBLİGLER: 

Güreşçiler Çaijrdıror 

ra~ az çok o~ganızato~lerın ıstedık- tur. Mıntaka bir Batı Anadolu kupası 
lerı şekilde gureş etmıye alışmış ol· likleri kurmak t.esebbüsünde buluna
duklanndan ne kadar yorucu ve sert rak bu hususta Balıkesir. Manisa, De 
olursa olsun, yaptıkları müsabakala- nizli. Muğla ve İzmir mıntakalarına T. s. K, Istanbul Bölgesi Güreş Ajanlı 
nn neticesi malum olduğu için onlar- mektuplar yazmıştır. ğmdan: 
ca yalnız maddi yorgunluktan başka Teklife göre. bu mıntakalann her 1 - Estonyada yapılacak olan Avrupıt 

1 • k f tb l t k l güreş birincilikler ne iştirakimiz Türk Spor 
bir tasası ve üzüntüşü yoktur. Onun Y1 tşa~pıyon çı an u .0 • ~. lm an kurumunca kararlaştırılmıştır, Yeni takıma 
için bu adamlar Hüseyin gibi herşeyi ve zmır mıntakasının mılh kume ha- • dahil ciıreşçilerin Ajanlığımızın nezareti al 

göze .almış, ciddi güreş tutmak isti- ricinde kalan kHiplerinden birincisi a tında c;alıştırılması federasyonca tensip edil 
yen bir pehlivana karşı kuvvetleri. rasında bir devrelik lik maçları ya- m ş oldııfundan. 
hünerleri fazla olsa bile yürekleri pı1ocaktır. 2 - Güneşten Mustafa. Mer~inP Ahmet 

Yusuf Aslan, Yaşar. K. Huseyin, Galatasa 
yufka olur Ondan dolayı pehlivanı- Bu liklerin fikstüründe son mnç, raydan Çoban Mehmet, Adnan, Kenan, Ah 
mızın Pariste ve Londrada muvaffak İzmir fuvarının açıldığı günü takip met, Beşiktaştan Samsunlu Ahmedin 24--2 

olacağından emin bulunuyoruz. Yal- eden ilk pazara rastgetirilecektir. -1938 per15embe günü akşaml saat altıda T. 
nız. dediğimiz gibi. bugün Avrupada Bu müsabakaların masraflarını işti S, K, Istanbul bölgesine celmeleri ehemmi 
profesyonel güreş bir tiyatro artistli- rak edecek mıntakalar vereceklerdir. yetle rica olunur, 
ği haline geldiğinden, bunu kabul et- Teşvik Mü~abaka1arı için 
miyen Hüseyinin karşısında kendisi Basketbol: d.!; S, K. btanbul bölccai cüreo ajanlrim 

gibi danışık dôvüş yapmak istemi- ı - 20, 2, 938 de başlamrı olan güres 
yen rakipler bulması her zaman ko- teşvik münbalannın ikincisi 27, 2, 938 pa 
lay olmıyacağmı zannediyoruz. Halkevi Turnuvası zar günü Fatihte Güneş klübiınlin güreş sa 

Bütün bu mülahazalann fevkinde • !onunda (eski Hal c; klübü) yapılııcaktır. 
olarak bizi sevindirecek bir mesele Beyoğlu Halkcvi Spor komitesinin ı - Tartı saaı to dan 11 e kadardır, Gii 

reşlere saat 12 de ba$1anacaktır, 

varsa o da Tekirdağlı Huseyinin. federe ve gayrlfedere kluplcr arasın 3 _ Sıkletlerde ıolerans yoktur, 
kc-ndısıne Turk süsü vererek aleme 1 da tertıp ettiğı baı;ketbol turnuvası- .c - Hakeml'ğe Galata'!laraydan Mehmet. 
m eydan okuyan ve pehlivan gecınım na lfalkevi salonunda başlanmıştır. Kenan. B~iktaştan Esat Giineşten Saım. 
Bu 1gar ıTodor BankofJu yenerek Tur Bırınci musabakayı Galatasaray ile Yusuf Aslan. Yaşar, Kasmıpaşadan K, Mus 

tala ile Tcimen Münir sec;ilmişlerdir, 
kün galebesini bihakkin temin etme- Beyoğlu spor klupleri yap~ışlardır. s - Jürı olarak seçilmiı olan Ahmet Fet 

bahar Gelirken 

Ş :1pt<a Örne~deri 

Eıı ~ cııi f .. u i:ı ıııoJcli 

nu ıln znrif lıir model 

E vime yakın, küçük bir otelin 
bir odasında oturuyordu. 

Uzun boylu, geniş omuzlu. iri yüz 
lü idi. Gözleri siyah ve parlaktı. 
Burnu uzun ve eğri idi... 

Onu hemen her sabah, pencere
sinin kenarında, kalın sarma siga
rasını içerken görürdüm. Başını 
bir avucunun üstüne yaslar öylece 
düşünürdü. Bazan hareketsiz du -
rur hazan başını göğe kaldırarak 
ellerile işaretler yapar ve hazan 
de dudaklarını oynatarak kendi 
kendine konuşurdu. Adından baş
ka onun hak.kında bildiğim bir şey 
yoktu. 

Bir akşam güneş batmadan az 
evvel onu odasına dönerken gör
düm. tık defadır böyle erken dö
nüyordu .. Gözleri bulutluydu. 

- Merhaba Efendi, de-

dim .. Nasılsın? 
- Pek iyi değilim dostum 
- Neden şikayetçisin? 
- Yer yüzünde insanın parasız-

lıktan başka bir şikayeti var mı? 
- Çalışmıyor musun? Bir işin 

filan yok mu? 
Biraz tereddüt etti. Sonra: 
- Var. dedi. Çarşıda dükkanım 

var. Fakat işler kesat gidiyor. 
- Bu zamanda hep öyle .. Tica

ret işleri iyi gitmiyor.. Herkes şi
kayetçi.. 

- Hayır hayır azizim .. Bura -
dan, bu şehirden hicret etmek is

' tiyorum. Bir müddettir bir şeye 
teşebbüs etmek istiyorum. Fakat 
yardımcıya ihtiyacım var. 

O nu yalnız bıraktım Ömer E
fendi bu teşebbüsünün ne 

olduğunu söylememişti. Fakat an
laşılan her sabah pencerenin kena 
nna oturarak düşiındüğü şey bu 
teşebbüstü. Acaba büyük bir tica 
rethane açmak için ortak mı arı
yordu.? Yoksa dükkanını sattp baş 
ka bir şehire gitmek ıçin pliın mı 
kuruyordu? 

Bir sabah: 
- Arkadaşlar geldiler; bakalım 

ne yapacağız? dedi. 
- İnşallah muvaffak olursunuz! 
Aradan bir hafta geçti. Hakika

ten akşamları odasına birkaç ki
şi geliyor oturup şarap içiyorlar 
şarkı söylüyorlar. Ve bu suretle 
uykumu kaçırıyorlardı. 

Bir akşam üstü şehitler mey
danından geçerken Ömer Efendi
yi gördüm. Önünde bir işporta var 
dı ve tevazula bağırıyordu: 

rı korkak adam \ar vesselam .. Filb
tini. İstanbulu. Halebi. Mısırı bü
tün dünyayı dolaştım amma bu şe 
hir ahalisi gibisine rastlamadım. 
Korkak cebin herifler .. 

- Arkadaşların teşebbüse işti
rak etmiyorlar mı? 

- Cesaret edemiyorlar. Ne vakit 
teklif yapsam hemen: "Hükumet! 
Hükumet! .. ,, diye sızlanıyorlar .. 
Her yerde hükumet var .. 

- H ukumet sizin işinize kant-
mnz !;i. .. 

- İskenderiycde oturdum üç se 
ne .. Şehrin en kibarlarile düşüp 
kalktım. Saraylarda otururlar; 
herkes onlara hurmet eder Fak!t 
gece onların ne iş yaptığını kımse 
bilmez. 
Giıldüm ve: 
- Ne ynpacnklar? Uyurlar el -! , 

bet! Dedim. 
BaŞlnı ~lladı: 
- Uyumuş olsalardı. o kadar 

büyük serveti nereden bulacaklar
dı? Gece olunca yüzlerine birer 
maske vurup hırsızlık yapıyorlar .. 
dedi. 

- Senin teşebbüsün bu çeşitten 
nıiydi yoksa Ömer Efendi? Sakın 
sakın böyle işlere karışma Ömer 
~f9fldk Utüe yapJYorsun ı_.apmn 

• - Hayır dostum, latife yapm1yo 
nım. Biıtün zenginler servetlerini 
çalarak elde etmışlerdir. Yoksa in 
san bu halle çalışarak zengin ola
maz.. İskenderiyede birısini tanı

rım ki ..• 

O•• m('r Efendi bana uzun bir 
hikaye anlatmıya başladı. 

Ve çok zengin birisinin servetini hu 
sızlıktan elde etmiş olduğunu izah 
etti.. 

Nihayet: 
- Bunlara pek innnncairım gel-

miyor Ömer Efendi! Dedun. 

- Gözlerimle gordiım.. 
- Zannetmıyorum. 

Güldü ve sonra: 

- Sen ne iş yaparsın' Dedi Ma 
aşın nekadar. yuz !ıradan fazla mı. 

yüz elli Jıra mı? Bu parayla ne ya

pılabilir kı. Eğer giızel bir hayat 
surmek istersen bu hiçtir Bir tek 
kqdını bile elde edemezsin 

- Ne soylüyorsun Ömer Efen
di.. Bcnı de mı .. 

- Eyi çoraplar. havlular var .• 
Çabucak başımı çevirdim ve o

nu görmemiş gibi davranarak ora
dan uzaklaştım. Anlaşılan Ömer 
Efendi seyyar satıcı olduğunu söy 
lemeye utanmıştı.. Zavallı Ömer 
Efendi! .. Ben de hic bahsetmedim. 
Onun izzetı nefsini kırmayı asla 
istememıştim. 

- Hayır onu demek istemiyo ; 
&'Unl .. Vallahi dostum, hayatımda 
birçok kadınlar tanıdım.. Bir ka
dın. her şeyden evvel erkekten pa
ra ister; evet her şeyden evvel pa· 
ra. Yoksa ne gençlik ve ne de llii
zellik .. 

Bu sefer de aşıkane ma('eraıanru 
anlatmıya koyuldu Nıhayet; 

- Şlmdı hangı kadını sevivor
sun Ömer Efendi? bıye sordum. 

- Butun kadınları F'akaı hPnl 
seven bir tek kadın bile yok .. Ne 
fayda? 

O na sordum: 
- Teşebbüsün ne oldu 

Ömer Efendi? 

Gtildüm ayrılırken; 
- Sakın Ömer Efendi! dedim.: 

Öyle işlere girişme! 
si ve bunun sahte isimlere mühtaç ol- Galatasaray takımı bu musabakayı geri, Ismail Hakkı Vefa. Seyfi. Sadullah. 
mıyacak kadar açık bir hB.dise olduğu 24 sayıya karşı 28 sayı yaparak ka-

1 
Saip ve Rıza Suerinin müsabakalara ıelmc: 

nu aleme göstermesidir. zanmıştır. J.eri ehc:mmİ7etlo rica olunur, 

Bilhassa uztm yilı.lcr için çok uygun 
bir örnek 

- Bilmem ki. dostum .. Sana söy 
lemeli miyim? Bu fehrin insanla-

Sözlerime gülümsedi .• 
[Devamı 9 uncuda] 
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BAŞMAKALEDEN l\IABAAT 

Milli Bir 

Hükômet, Faşizme teslim 
Olmakla İtham Edildi 

(Başı ı incide) 

)erinin ricatini tazammun etmez. Bu 
kütleler şehre hakim olan mevzileri
ni muhafaza ediyorlar. Şehir, cfvann 
daki tepelere yerleştirilmiş toplarla 
dövülmektedir. Asilerin hücumu şid
detli olduğu halde hükümetçiler top
raklarını adım adım müdafaa etmiş
ler ve külli kuvvetlerinin Teruel'in 
birkaç kilometre cenubundaki Puer
to Escandon mevziine çekilmesini 
temine muvaffak olmuşlardır. Yine 
Barselonadan bildirildiğine göre, 
cümhuriyetçilerin kumanda heyeti 
Frankistlerin çemberini yararak 
muntazam bir şekilde ricat etmişler-

l Bqı l itıclde 1 
akşam dost diplomatlar tarafından 
Ankara palasta müşterek bir suvare 
verilecektir. 

Pazartesi sabahı konsey son top
lantısını yapacak ve müteakıben bir 
resmi tebliğ neşredilecektir. Öğle 
yemeği hususi surette yenilecek, ye
mekten sonra Ankarada bir gezinti 
yapılacaktır. Misafirlerimiz Ankara
da bulundukları esnada münasip bir 
zamanda Cümhurreisimiz tarafından 
kabul edileceklerdir. 

.Vatan 
Borcu 

(Bası ı lnctde) 

him geçit sahalannda tam manasile 
istikranmızı korumak ve yüksek re
jimimizin inkişafına sevgi, birlik ve 
ihenk içinde çalışmak; insanlığa ve 
dünyanın banş ve istikrarına da en 
büyük hizmettir. 

(Bası 1 fnctde) 
bth takriri haZlrlamış ve Meclis rei
liğine takdim etmiştir. 

Tevbih takriri hayli şiddetli idi 
Bu takrirde, sabık Hariciye Nazı

n Mister Eden'in istilasına saik olan 
sebepler dolayısile hükumet hakkın
daki itimadın sarsıldığı ve meclis ek 
seriyeti ile Chmaberlain arasında de 
rin bir uçurum açıldığı, Başvekilin 

prensiplerinden ayrılarak diktatör - ı 
lerle pazarlığa giriştiği ve Mister E
den prensip dairesinde hareket et
tiği halde Başvekilin kör bir inanç 
dairesinde yürüdüğü anlatılıyordu. 
Başvekilin Milletler Cemiyetinden 
V<' kollektif emniyetten bahsetmesi 
de ileri sürülüyor ve hakkındaki iti 
madm zail olduğu bildiriliyordlL 

Dünkü müzakereler 
Bugün Avam Kamarası tekrar top 

lanarak tevbih takririni görüşmüş 
ve Mister Chamberlain · söz alarak 
kendini ve siyasetini müdafaa etmiş 
tir. 

B. Eden ALlam Kamara11.ndcı nutuk'arından birini •Öylerken 

dir. 
Dün geceki muharebe son derece 

şiddetli olmuş, iki tarafın topçu, pi
yade, süvari ve tayyareleri hareke
te geçmiştir. 

Frankistlerin verdiği habere göre. 
hükümet 25 binden fazla zayiat ver
miş ve şehir içinde 3 bin esir alın
mıştır. 

Diğer taraftan bugün Barselona-

Yunan ve Yugoslav Başvekillerile 
Romen Hariciye müsteşan saat 20.30 
da Ankaradan kalkacak hususi katar
la şehrımize hareket edecekler ve is 
tsyonda yine mutat merasimle uğur
lanacaklardır. 

Salı sabahı saat 11 de hususi katar 
H. paşaya gelecek, merasimle kar -
şılanacaklar, Akayın bir vapurile Ka 
raköye çıkacaklar.oradan otomobiller 
le Perpalasa gidecekler ve saat U.30 
da vali tarafından şereflerine V'"ri
lecek öğle yemeğinde hazır buluna
caklardır. 

Misafirlerimiz şehrimizde hükume 
timizin misafiri olarak diledilaen ka
dar kalacaklardır 

dan 50 mil açıklarda iki Fransız ge
misi tayyareler tarafmdan bombar
dıman edilmiş ve mitralyöz ateşine 
tutulmuştur. Tayyarelerin asilere ait 
olduğu anlaşılıyor. 

Avusturya hükümeti. İspanya cüm 
huriyeti dahilindeki bütün konsolos
luklarını kapamıştır. 

Bükref Elçimiz Geldi 
Bükreş elçımiz B. Hamdullah Sup

hi Tannover. refikasile birlikte dün 
Bükreşten şehrimize gelmiştir. i;lçi-

11!!!!!!!!!!!11!!!!"'!!~~"'!""'-----"!'!'!!!!!!!!!'!"!!!!!! miz. yarın buraya gelecek olan dost 
istizah takriri sunulmuştur. 

Yabancı telkinlerin her nev'i, 
kendi ideallerimizin ve men

faatlerimizin yabancı bir ölçü hesa
bına felce uğraması demektir. Şükrü 
Kaya bu fikri son nutkunda çok g4-
zel ifade ediyor. Diyor ki: 

Mister Chamberlain, muhalefetin 
kendisini kuyruk sallıya sallıya, yal
taklana yaltaklana Mussoliniye doğ 
ru koştuğunu söylediği halde kendi
&inin bu sozlcrdcn müteessir olma -
dığını anlattıktan sonra anlaşmak ze
nıinl~rini hazırlamakta ne kadar ça
buk davranılırsa o kadar isabet edil 
miş olacağını anlatmış ve müzakere 
ye başlamanın dıktatörlere boyun eğ 
mek 'manasına gelmiyeceğini, çünkü 
lngilterenin her istediğini yapmağa 

kadir olduğunu anlatmış ve daha son 
ra Fransadan bahselerek şu sözleri 

-. ....... •••-•••••...+-••••• •ı 1 bir maltımat aldığından beni haber-

i L d G I dar etmiş ve fnkat bunun hangi men-

0 y e o 1' g e a 1 badan elde edilmiş bu~~nduğunu so! 

United Press'in Paris muhabiri ta
rafından verilen malümata göre, 
Fransa da, İtalya ile anlaşma siya
setini takip edecektir. Yalnız M. Del
bos. bunun için İtalyanın evvela İs
panyadan çekimesi. sonra Milletler 
cemiyetinin Habeş ilhakını tanıma
sı lazım geldiği fikrindedir. M. Del
bos, parlamento hariciye encümenin
de Fransanın bilhassa bütün ittifak
lanna sadık olduğunu ısrar ile anlat
mıştır. 

devlet nazırlarile birlikte Ankaraya 
gidecektir. 
Bükreş elçimizi. Tophane rıhtımın 

da Romnnyanın Ankara elçisi B. Te
lemak karşılamıştır. 

"Yabancı telkinlerde behe
mahal o yabancı memleketin 
menfaati hikimdir. Memleke
timiz bu kadar esaslı, metin 
bir ikbal devresine girmişken, 
istiklalimiz ve hürriyetimiz 
maddi ve manevi kuvvetlerle 
emniyet altına alınmış iken; 
büründükleri vasıflar ve gös· 
terdikleri gayeler ne kadar al 
datıcı olursa olsun, hariçten 
gelecek telkinleri dikkat ve 
ihtiyatla telakki etmek ve böy 
le rejimimize aykırı, yabancı 
telkinlere ajanlık, çığırtkan· 
Jık tellallık edenlere müsama 
ha 've mü"aade etmemek hepi· 
miz için milli bir vatan hor· 
cudur.,, 
Evvelki gün bir sabah gazetesin-

de çıkan bir makalede (bahsettiği
miz sabah gazetesi Kurun arkada~
mız değildir) Dahiliye Vekili ve Par-
ti Genel Sekreterinin ortaya koydu
ğu haklı ve hassas ölçülere çok aykın 
unsurlar gördük ve derin bir teessür 
duyduk. Bu gazete. hayran hayr3n 
Führer adını verdiği bir yabancı dev-

8Öy lemiştir: 
"- Biz, Fransaya müşterek de -

mokrasi, hürriyet ve parti hükumeti 
ideallerile bağlı bulunuyoruz. Ede -
nin bu meseleden dolayı çekilmesi
nin Fransa ile olan sıkı dostluk mü· 
rıasebetlerimizde bir inhirafı tazam
mun etmesinden Fransızlar asla en-

,..,..,..a::r-..r - =x--.. --'··' - · t ...,,_., ı.,ı......,_ı h-aa 

dimi sadık bir Fransız dostu olarak 
biliyorum. Eden ile benim aramdaki 
ihtilaf Fransa hakkında da aramızda 
bir ihtilaf bulunduğunu ifade et -

mez." 
Mister Chamberlain daha sonra 

Milletler Cemiyetinden bahsetmiş ve 
Cenevrenin kollektif emniyeti temin 
den aciz olduğunu, fakat Milletler Ce 
miyetinin kendisini toplıyacağma i
ıı:ındığı için İngilterenin cemiyette 
kaldığını söylemiş ve cemiyetin sank 
siyonlarla ve kuvvet istimalile değil, 
boş iddiaları bir tarafa atarak ve ne 
yapılabileceğini açıkça söyliyerek 
bütün dünyadaki itibarını yükselle -
bileceğini ve ona bugün inanmıyan
lann yarın tekrar inanacaklarını an 
!atmıştır. Mister Chamberlain, daha 
sonra amele partisi tarafından tutu
lan siyasetin ancak harbe gidebile -
eeğini, fakat kendisinin vazifesini 
yapmış olduğunu söyliyerek nutku 
bitirmi~tir. 

Hafpler Kürıüde 

• j lememiştlr. Ben Harıcıye Nazın ı-B ır hl ar ken Hariciye Nezaretine böyle bir 
şey gelmemiştir. Maamafih eğer gel-

Londra, 22 (Radyo) - Lloyd miş dahi olsaydı, bu benim kararımı 
Georgc'un bugün l\leclisteki be· katiyen değiştirmezdi. 
yanatJ. Mister Chamberlain ta· Diktatörler ve Eden 
rafından mukabele görmüş ve Loit Corç, bunları anlattıktan son-
Başvckil hi!?hir \"eçhile şeref· i ra demiştir ki: 

siz bir harekette bulunmadığı- "- 17 sene kabine nazırlığı yap-
Dl söylemiş, bir çok aza Lloyd tım, fakat böyle bir şey görmedim. 
Georgc'a sözünü geri almasını Diktatörler Edeni atmak istediler. 
ihtar ettmiş, fakat Lloyd George i Çünkü onlara karşı duran biricik a
sözlcri üzl'rinde ısrar etmiştir. damdı. Başvekil ise onlara karşı du-

M. Delbosun her şeyden fazla bu
nunla Sovyet Rusya ile misaka işaret 
ettiği söyleniyor. 

Doıt Romen Gautecileri 
Balkan antantı konseyini ta.kip et

mek üzere Romanya Hariciye Neza
reti matbuat umum müdürü B. A
nastasiu. tanınmış muharrirlerden B. 
Romülüs, Dianu ve Üniversul gaze
tesi muharrirlerinden B. Raul Geor
geo. dün Da__sia vapuru ile Köstence
den şehrimize gelmişler ve Perapalas 
oteline inmişlerdir. 

B. Comnen Belgratta 

let reisinin nutkunu dinlerken C<>f!J• 

yor, bir tek reisin etrafında t-0p1S\. 

nan genç milletleriı ·merjisi ve de

mokrat memleketlerin uyuşwduğu 
hakkında banşçı, halkçı , inkılapç! A
tatürk rejiminin prensiplerine çok ay 
kın IÖaler sarfediyor. -..-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• racak bir adam olmadığı için müte

basmıştır. Küçük fakat tarihi İtalyan madiyen ricat etmektedir. 
d iktatörü ise F.dPnP kars1 nl~n in ti- Müteakıben amele partisi azasın
kam hislerini tatmin edebilmiştir. dan birkaç kişi aaha Mister Eden le-
Mussolini, bu işte kazanmıştır. Fakat. hinde söz söylemiştir. 
Majeste İngiltere kralının bütün kuv Bugünkü münakaşalar esnasında 
veti ve Büyük Britanya imparatorlu- bilhassa Loit Cor9 ile Çurçilin nutuk
ğunun bütün azameti, parlamentonun ları şiddetle alkışlanmış ve bir çok
müttcfik azmi ile sabık İngiliz Hari- ları Chamberlain'e bakarak "Çekil! 
clye Nazırına tevdi ettiği davayı mu Çekil!,, diye bağırmışlardır. 
vaffakıyete eriştirmiye kiı.fi gelme- Meclis hakikaten vaziyeti çok şüp-
miştir. heli gösteren bir görünüşte idi. Her 

İngiliz • İtalyan görüşmelerine ge- nutuk hararetle alkışlanıyor ve mü
lince, muhakkak ki İtalya bizden pek temadiyen nümayişler ve tezahürler 
çok şeyler istiyecektir. Biz ise. İtal vukubuluyofdu. 
yadan pek az şey alacağız. Alacağı- Fakat nihayet reye müracaat olun 
mız, belki de yalnız sebepsiz olarak du ve Mister Chamberlain, kahir bir 
aleyhimize yapılmakta bulunan İtal- ekseriyet kazandı. Neticede hükü
yan propagandasına karşı nihayet metin 340 rey aldığı, aleyhteki rey
verilmesi olacaktır. Eğer İtalyanın A- lerin de 168 olduğu tesbit edildi. 
vusturyanın istiklal ve tamamiyetini Bütün aleyhteki tezahürata rağ -
müdafaa için İngiltere ve Fransaya men hükümet siyasetini kabul ettir-
yardım etmek suretile vazifesi~i yap miş bulunuyordu. 

ması mümkün olsaydı. fedakarlıkta: lngiltere- ltalya müzakereleri 
herkesten fazla ben ileri giderdim. I . . . 

ak b bö. l lmıyacaktır. Londra, 22 <Hususı) - Eskı Harı-
F at u y e o . M " Ed b .. kr 1 

f - · genı·ş ne cıye nazın ıster en, ugun a 
Edenin isti asının verecegı . . 

. te üf olacaktır. tarafından kabul olunmuş ve Harıcı-
tıceler, çok şayanı ess . ye Nezaretine ait mührü krala tes-
Edenin Hııriciye Nazırlığı devresı, yal . . k 

· d larak kal lim ederken kral ile yanm saat a-
nız çok yüksek hır evre o - d .. .. ··.,+·· M" te Ed n da-. nda unutul ar goruşmuır-ur. ıs r e , 
mamış, fakat aynı zama - ha sonra hariciyeye uğrıyarak arka-
maz bir devre olmuştur.,, k"l' 

daşlarına veda etmiştir. Başve ı ın 

Parisin salahiyettar mahafili. Cham
berlain 'in dün Chautemps'a bir tel
graf göndererek iki memleket ara -
sındaki anlasmada hiçbir değişiklik 
yapllmamış oıaugurıu ve l>UtUn me

selelerin iki memleketin tam muta
bık kalmasile halledileceğini. iki 
memleket teşriki mesaisinin hiçbir 
veçhile haleldar olmadığını teyit et
miştir. 

Hariçteki te.sir'er 

Berlin mahafili Chamberlain'in 
son nutkularından memnundur ve 
Avrupa sulhünün İngiliz - İtalyan 
anlaşmasından istüade edeceğine e
mindir ler. 

ltalyanın düfünce.si 

Roma gazeteleri Edenin çekilme
sile İngiliz - İtalyan münasebetleri
nin inkişaf edeceğini yazıyorlar. 

Tribune gazetesi diyor ki: 

Belgrat, 22 (A.A.) - Romanya Ha
riciye müsteşan B. Comnen, bugün 
hususi trenle saat 15 te Belgrada gel 
miş ve istasyonda Hariciye Nazır mu 
avını B. Andriç ile Romanyarun Bel- 8 a IÖzler hakkındaki dü~nce-
grat elçisi B. Cadere ve küçük antant lerimbf derinleştirerek dün-
ve Balkan antantı mümessilleri tara- yanm bu çok nhik günlerinde man
fından selilmlanmıştır. leketimizde milli siyasetin istikamet

Saat 16 da B Comnen. B. Stoyadi- leri hakkında en küçük bir iihenksiz-
noviç tarafından kabul edilmiştir. lik bulunduğunu zan ettirecek bir 

Bu akşam. B. Stoyadinoviç tarafın manzara blstl et~iye r zı değıliz. 

dan Comnen şerefine verilen ziyafet- Hadiseleri ilk anda h talı bir göz. 

ten sonra Yugoslavya Başvekili ve le görmek hlikesi her gazete için 
Romanya Hariciye Müsteşan, birlik- labillr 

k ed kl d . mevcut o • Hükümetimizden 
te Ankaraya hare et ece er ır. 

Avusturya 
Hadiselerinden 
Sonra 

beklediğimiz hareket tarzı , milli siya 

.. Ne Edenin lngiliz efkarı umumi- . . (Başı 1 inctdeJ . 
yesinde kazanmış olduğu sempatiyi . ~tlen almı§tır. Bılh~ ~~le u;şkı
muhafaza edip edemiyeceği ne Cham 1 latı, Avusturya.nın . ıstıklalı le~ınde 
berlain'in İtalyaya karşı aldığı rea- karar suretlen gonderme~tedırler. 
list vaziyet sayesinde bu siyaset tn- Krallık taraftarları da Şuşnıge cesa
giliz efkarı umumiyesinin teveccühü ret verici telgraflar çekiyorlar. 

set istikametinden inhiraf ta bulunan

lan derhal ikaz etmek ve umumi A
henge aykın istidatlann önüne geç
mekilr. Bir dimağın içinde şu veya 

bu yanbf düşünce bulunabilir. Jt'akat 

memleketimizde olduğu gibi tam ml 
nasile müstakil, açık ve dürüst bir 
mllU siyaseti olan bir memlekette ba 
siyasete aykın ve ecnebi örneklerin
den mülhem düşünceleri yaymak hür 
riyeti kimsede yoktur ve olamaz Da
hiliye Vekilimizin dediği gibi, bun
larla kal"§lla§Ulca hassasiyet gi>ster
melc ve bunlara müsamah:ı V<' müsa
ade etmemek, hepimiz için milli bir 
borçtur. 

nü celbetmiye muvaffak olamıyaca- Macari•tanda 
ğı hakkında şimdiden hiçbir şey söy- Avusturyada Nazilerın çıkardıkla-
lenemez.,. n kanşıklıkların bertaraf edilmesi i-

Paru matbuah ~in çalışıldığı sırada Peştede Macar 
Nazilerinin merkezi basılmış ve 50 ka Alamet Emin YALMAN 

Bunun üzerine bir çok hatipler söz 
söylemişlerdir. Mister Churchill, Mis 
ter Eden'in lehinde ve Chamber -
lain'in aleyhinde beyanatta bulun -
muş ve Eden'in istifasını kabine ha- Looit Corca göre Lord Halifakstan Hariciye Nazırlığı

nı kabul etmesini rica ettiği resmen 
bildırilmektedir. Fransa sefiri B. Gor 
bin, bu sabah Lord Halüaks ile gö
rüşmüştür. Bugün Franco İspanyası
nın Londra ajanı Dük Dalbade. İngi
liz makamatile temas etmiş ve anla
şılan bayancı gönüllülerin çekilmesi 
hakkında Salamankanın noktai na-

Fransız gazetelerinin mühim bir dar Nazi nezaret altına alınmıştır. Ma 
kısmı bedbihdir. Epoque gazetesine caristanın bazı yerlerinde de tevkif
göre, Almanyadan yeni müdahaleler I ler yapıldığı da anlaşılıyor. Macar Na 
beklenir, Bu da medeniyet aleminin zi partisi fesholunmuştur. 

GEDİZDE: 
kımından çok müessif bir hadise say Bundan sonra Loit Corç söz söyli-
dığını söyledikten son~a _b~yanatına yerek Eden ile Kranbo~ kahraman 
fU şekilde devam etmıştır. b" karar verdiklerıni ve bu ka-

" M l" • b d · 1 l • ca ır - usso ını .. ~ sıra a, .. ıç .. s erı- 1 rarı takdir ettiğini, fngilterede muh-
nin bozukluğu yuzunden muşkül va-1 telü artilere mensup milyonlarca in 
ziyettedlr. ı sanınp bunlara müzaheret ettiğini. hü 

Bu yüzden ona harici bir muvaffa k. etin demokrasilerin cesaretini 
kıyet lazımdır. Onu bu müşkü~ vazi: k~:;;ığını ileri sürmüş, daha sonra şu 
yetten kurtarmıya koşmak bıze mı noktayı ifşa etmiştir: 
duşi.ıyor? İtalyan_ın _Mi~~er ~de~~:~ "İtalyanın gönüllüleri İspanyadan 
kurtulmayı kenchne ış guç edındıgını k . it İngiliz formülünü kabul 
hepimiz biliyoruz. Ne yazık Mister çett 'mğ_ıye ~t telgraf pazar sabahı gel-
Ed ·1 ük' k ü · ·f e 1 ıne ene verı en y se vaz enın ı a- ·.,ı· o gün öğleden sonra bir ka-

d k d
. . .. t .1 . r mı'ii'.ır ve 

sın a, en ısıne gos en mesı azım b" toplantısı vukubulmuştur. Hal-
g~len müz~he~et gö.steril~~~i~. ve-~ b'; bu telgraf bu toplantıda mevzu 
gıltere zelıl bir vazıyete duşurulm~ş- ubahis edilmemiştir.,, 

zarını anlatmıştır. 

İngilterenin Roma sefiri Lord 
Perth. bugün İtalyan Hariciye Nazı
n Kont Ciano ile görüşmüştür. Lord 
Perth, yann talımat almak üzere Lon 
draya hareket edecektir. Lordun Ro
maya dönmesi ile yeni müzakereler 
başlıyacaktır. 

tür. Başvekil tarafından İtalya ıle be 
1 

. 
1 

ak demic.. 
.. 1 .. zak vaf Cham r aın, cevap o ar ~ 

yapılacağı soy enen mu ere mu • B ·· İ ı k b' · 1 
lh tir ki: ugun ta yan a mesı top anmış. 

fak olduğu takdirde Habeşistan i a- 1 "- Grandi, bu telgrafın mealini ba sa da kabinenin yalnız dahili işlere 
kını tazammun ettiği için milronlar-
ca insan tarafından teessürlerle na pazar sabahı bildirmiştir. Ben de meşgul olduğu bildirilmiştir. 

bunu kabinede bildirdim.,, Bugün Fransız kabinesi de toplan-
kar!\tlanacaktır.,. Bunun üzerine B. Eden, ayağa kalk mış ve Hariciye Nazırının vaziyet 

Mıster Çurçil daha sonra şöyle de-
mış ve demiştir ki: hakkındaki beyanatını dinlemiştir. 

vam etmiştir: "- İstifam dakikasına kadar. Baş- M. Delbos. hariciye encümeninde 
••- Bu son hafta, diktatörlerin şim 

l · · · b" h fta vekilin bahsettiği tarzda İtalyan hü- de izahat vermiş bulunuyor. Parla-
diye kadar görmedik erı ıyı ır a • - - b ·c1 · 1 

diktat ·· ·· lini bü- kümetinden hiçbir resmi malumat al- mento cuma gunu an sıyaset e 
olmuştur. Alman emlekoruti, e a---'- mıı d...Jtilim. B Cbamberlain, böyle megul olacaktır. Daha §imdiden 16 
tan alırlıliyle m e ~~ "'et • 

kati bir darbe arüesinde olduğunu 1 Romanyada Faşist mahiyette olan 
gösterir. Buna karşı gelmek istiyen Demir Muhafızların dağılmasını da 
akıllı ve cesur bir adam Edendi. bu münasebetle kaydetmek icap eder. 

Figaro bu fikirde değildir ve Cham M ~•Ahi 
b la. ·1 H ı· f k hakk d ·t· t acar sua anmaaı er ın ı e a ı a s ın a ı ıma İ . 

1
• 

göstermektedir. Budapeşte. 22 <A.A.) - yı ma u-
mat almakta olan mahafil, memleke-

Amerikaya göre tin milli müdafaasının yakın bir za-

Taıla Yaralamışlar 
Gediz, (TAN)- Yelki köyünde bir 

hadise olmuştur.Muhtar Mehmet Ok
çu ve aza arkadaşları köy salgını top 
larken, Şerif oğlu Mehmet ve karı
sı Emine bir şey venniyeceklerinl 
ısrarla söylemişler, evlerinin yuka
nsından büyük bir taş atarak Muh
tar Mehmedi başından ağır surette 
yaralamışlardır. Mehmet söz söyliye 
memektedir. Hldise adliyeye intikal 
etmiştir. 

Amerika ayanından Adong. Mister manda takviye edileceğini beyan et
Eden 'i; diktatörlük istilasına karşı mektedir. Bazı kimseler, Macarista
demokrasinin mümessili saymakta - nm silahlanmak haklanrun resmen i
dır. Amerika gazeteleri İngiltere hü- lan edilmesini iltizam etmekte. diğer 
kornetini şiddetle tenkit etmektedir bir takımlan /ia böyle bir ilinm ha
ve lngilterenin faşist blöfü karşısın- lihazırda mevsimsiz olduğu mütalea tar mahafil, ecnebi memleketlerden 
da teslim olduğunu yazmaktadır. sında bulunmaktadır. intlfar eden ve Macaristanın yakında 

Şimdiye kadar hükumet hukuk mü müsavi askeri hukuk isteyeceğini id
savatının teessüsünü resmen ilin et- dia ve mim müdafaa komisyonu top
mekten imtina etmiştir. Ve biç bir lantısmm mfınhasıran 1938 senesi 
şey hükümetin hu husustaki noktai bütçe projesinin tetkiki ile alakadar 
nazarını değiştirmiş olduğuna deWet olduğunu ilave eden haberleri kati 

Ru•ya ne düfiincede? 
Moskova gazeteleri hadisenin e

hemmiyetini kaydetmektedir. Sov
yet matbuatı Edene ötedenberi teca
vüzlere. tavizlerde bulunması dola
yısile şiddetle hücum ediyordu. Şim
di Edenin çekilmesi üzerine kabine
nin İngiltereyi Alman ve İtalyanlara 
teslim edecek bir siyaset tutacağı soy 
leniyor. 

etmemektedir. surette tekzip etmektedir. 
Maamafih hükUmetin, noktai na - Prag. 22 (A.A. ı - Dün akşam Prag 

zarını yeniden tarif edebilmesi için da toplattınlmış olan Telegraph gaze 
milli müdafaa komisyonu bugün iç- tesi, Macaristanın yann askeri hu
timaa davet edilmiştir. kuk müsavatuu nan edeceğini beyan 

Budapette, 22 (A.A.) - S.lAbtyet etmeldedir. 



TAN 8 • 
Bir Haydutluk Suçlusu başlamış, iki betbaht yavruyu önüne 

alarak, onların mini mini parmaklari
le oynamıya başlamıştır. 
Parmaklarını kırıyor: 

Romanganın 
Anayasası 

Metresinin Çocuğunu 
Kan Emerek Öldürmüş! 

Bu sırada biraz kendine gelir gi
bi olan Cevada: 

- Cevat, demiş, parmakların ar
kaya doğru nasıl kıvrılır, bilir misin? 

Masum yavru, korku ve şaşkınlık
la: 

(Başı 1 incide) 
Papaslann, ruhani otoritelerini si

yasi propaganda maksadile kullan
maları, yahut kanunda yazılı olanlar
dan gayri vaizlerde bulunmaları ya
saktır. 

İstanbul zabıtası. dün İstanbulda 
müthiş bir işkence suçlusu yakaladL 
İddiaya göre, bu adam, küçük ço
cukların kanlarını emmek suretile 
ôldüren müthiş bir canavardır. Bu 
facianın kurbanları da 3, 4 yaşların
da iki masum yavrudur. 

Zabıta muharririmiz dün bu hA
diseyi ta.kip etti, bütün teferrüatile 
tespit etti Şimdi sözü ona veriyoruz: 

- Hay?r amca bilmiyorum, deyin 
ce, Salih çocuğun körpe parmaklarını 
nemnıt bir hareketle arkaya bülce
rek, çatır çatır kırmış ve parmaklar 
dan birini de dişlerile ısırarak kökün 
den kanatmıştır. 

Cevadı öldürdü: 

Salih biraz sonra sızmış, uyumuş, 
çocuklar bağırıp ağlamışlar, kadınlar 
korku ile yavrulara mümkün olan te 
daviyi yapmıya ı;alışmışlardır. 

Ertesi günü, henüz çocukların sağ 
olduğunu gören Salih, bu masumlara 
tekrar afyon yutturmuştur. Kendile
rinden geçen zavallı iki kardeşi tek
rar bahçedeki suya batırmış, bu ara
da Nijat yutuğu afyonu kusarak çı-

. karmıştır. Fakat, yaralı Cevat, buz gi 

Harp zamanına mahsus olan idam 
cezası, krala, kralın ailesi erkanına, 
yabancı devlet reislerine suikastler 
gibi hallerde barış zamanında nazır
lar heyeti kararı ile tatbik edilecek
tir. 

Yeraltı servetleri devletin malıdır. 
Devlet, ortodoks ve Greko - Katolik 
kiliselerine ayni hürriyet ve himaye 
yi bahşetmektedir. Ortodoks kilisesi 
hakim kilisedir ve greko - katolik ki
lisesi de diğer bütün dinlerin üstün
de yer almaktadır. 

Söz, yazı, resim ve ses ile fikir ve 
mütaleaların neşri hürriyeti temi
nat altındadır. 

Kasım.paşada Kulaksız mahallesin
de Dereboyu sokağında 61 numaralı 
evde bir aile oturuyor. Asiye adında 
yaşlı bir kadın, kızı Meryem. Bu 
Meryemin iki küçük yavrusu ve bu 
çocukların babası Motör İsmail bu 
evin sakinleridir. İsmail esrar ka
çakçılığı yapar. Bundan bir ay ka
dar evvel yakalanmış ve hapse atıl
mıştır. 

İsmail hapse girdikten sonra, ev- Olümden kuTtulan bedbaht 
de geçim vaziyeti hayli zorlaşmıştır. NEJAT · 

· bi suya daldınlmasma rağmen, af
yonu çıkaramamış ve yavrucak gece 
yansı ölmüştür. 

Sivil ve askeri memurluklara yal
nız Romanya milletinin majoriter ve 
devletin hurucusu mahiyetini gözö
nünde tutan Romanya vatandaşları 
girebilirler. 

Genç Merye~ kuru ekmeğe muhtaç l kapı eşiğinde gecelerce sabahlamış -
olmuştur. Yıne Kulaksızda oturan !ardır 

Kazancı Salih isminde biri, Kurban Al · I k • 
bayramında Meryemle tanışmıştır. yon f encesı: 
Meryem Salibe çabuk iltifat göster- Fakat, hala yaşıyan iki çocuğun 
miş ve beraber yaşamağa başlamış - evin içindeki mevcudiyetleri Salibin 
lardır. Metres hayatı, Meryemin e - neşesini mütemadiyen kaçırmk.tadır. 
vinde mesut bir şekilde devam et- şu geçen pazar günü, Salih, kafayı 
ınektedir. Salih, Meryeme, kendisini iyice tütsüledikten sonra eve. gel -
ııikahla alacağını da vaat etmekte- miştir. Küçük Cevat bu sırada karnı 
clir. 

Fakat, kazancı Salih gece gündüz 
fçki kullanan, üstelik esrar da çeken 
bir adamdır. Tabü zamanı çok az -
dır. 

ilk ifkenceler: 

Son zamanlarda; Meryemin hapis
teki kocası İsmailden olan 4 yaşın
daki oğlu Cevatla 3 yaşındaki oğlu 
Nijat, Salihin canını sıkmağa başla
mıştır. Rahatı bozulan Salih ara sıra 
Meryeme: 

aç olduğu için ağlamaktadır . . Bunu 
gören esrarkeş Salih küçücük yav -
runun üstüne atılarak, fena halde 
dövmüştür ve yavru susmayınca, ba

caklarından yakalayıp yerden yere 
çalmıştır. Çocuk bitkin bir halde yer 
de yatarken, gözlerini kan bürümüş 
olan Salih, cebinden koca bir afyon 
parçası çıkarmış, zorla yavrunun bo 
ğazına tıkmış ve masum yavru bir 
köşeye sızmıştır. Bunun..iizerine, Sa
lih, küçük Nijadı da yakalamış, onu 
da yerden yere çalmağa başlamıştır. 

Sizi öldürürüm! 

Cevadın öldüğünü gören Salih, bir
den telaşlanmış ve sabaha karşı ev
den kaçmıştır. 

Bunun üzerine Asiye, karakola: ko 
şarak hadiseyi haber vermiştir. Der 
hal eve gelen memurlar, Cevadı,. o
danın köşesinde ölü ve Nijadı da bay 
gın bir halde görmüşlerdir. 

Bel kemiği ve parmaklan kırık, vü 
cudü mosmor kesilen küçük Ceva
dın cesedi Morga kaldırılmıştır. Ni
jat ta, Şişli çocuk hastanesine ya -
tınlmıştır. 

Salih yakalanıyor: 

Katil Salih, ihbardan ild saat son
ra yakalanmıştır. Müddeiumumi mu
avinlerinden Necati Kütülcçüoğlu tah 
ki.kata elkoymuş ve hadise yerinde ev 
velki gece sabaha kadar meşgul ol
muştur. Adli tabip Salih Haşim dece
sedi muayene etmiştir. Müddeiumu
milik, suçluyu dün öğleden sonra Sul 
ta.ıiahmet Sulh Birinci Ceza mahke-- Ah .. bu çocuklar olmasa, ne me 

sut yaşıyacağız, derneğe başlamış -
tır. 

mesine göndermiştir. Salibin ilk sor 
Bu vahşet sahnesi karşısında daha gusu yapılmıştır. Hakim Reşit iddi

fazla seyirci kalamıyarak nihayet anameyi okuduktan sonra, Salihten 

Teşrii kuvvet kralın millet mümes 
sillerindedir. Kral kanunları reddet
mek hakkını haizdir. 

Tekili hakkı krala aittir. Meclisler 
ancak devletin umumi menfaatine ta
allUk eden kanunları teklif edebilir
ler. 

İcra kuvveti krala verilmiştir. Kral 
bu kuv:veti hüktimet vasıtasile kul
lanır. 

· Kral, teşrii meclisleri en az senede 
bir kere içtimaa davet eder. Kral bu 
meclislerin içtimaına nihayet vere
bilir. Meclisler, bu tarihten bir sene 
sonra, eğer bu müddet zarfında içti-
-naa çağınlmamışlarsa, kendiliğin -
den toplanmak hakkını haizdirler. 

Kral, nazırları tayin ve azleder ve 
iki parlamento devresi arasında, son
radan tasdik edilmek üzere, kararna
meler çıkarır. 

Kral, harp ve banş ilan eder. Po
litik ve askeri muahedeler, ticaret 
mukaveleleri ve saire akteder. Bun
lann dahilde kanun kuvvetini alma
sı meclislerin tasvibine bağlıdır. 

Salih ilk günden itibaren, zevkini 
bozan bu cocukları voketmPIYi .ııkh
Da koymuş, bir aralık zavallı yav -
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ihtiyar Asiye bu işkenceye mani ol
mak istemişler. fakat Salih bin bir 
küfür savurarak: 

Mebuslar, devletle ve belediyeler
le mukaveleler akteden müesseseler
de idare meclisi azası olamazla,r. 

,. .. ., .. n ;.,+ ....... >.. 1· --1• .. -- -'-- - --1-: .M.ecııs ıçm ruen rey v-ermek hakkı: 
hiç birşey yapmamış gibi, büyük bir ı _ Ziraat ve el işçiliğine mensup 

- Bunların terbiyesini veriyorum, 
eğer karışacak olursanız sizi öldü
rürüm, demiştir. 

soğukkanlılıkla şunları söylem.iştir: 
olmak, 

Çocukların büyük annesi Asiye, 
kendisile görüşen muharririmize de
miştir ki: 

- Çocukların babası İsmail, iyi kö 
tü bize bakıyordu. O, hapishaneye 
düştükten sonra, biz aç kaldık. Dile
nerek geçiniyorduk. Kızımın karşısı 
na bir gün Salih çıktı. Ntkilhla alaca-

Bat, dif, nezle, grip, romatizma, Nevralji, kırıklık ve bütün 
ağrılanmzı derhal keser. icabında günde üç kate alınabilir. 
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Havayolları Devlet lıletme idaresi 
Ahm Satım Komisyonundan : 

ı - Eksiltmeye konulan iş: Ankarada Çimento fabrikası karŞ1S1nda tay
yare meydanında yapılacak umum müdürlük ve tayyare ist~yon müdürlü 

ğü binası. 
2 _ Keşif bedeli: 125,440 yüz yirmi beş bin dört yüz kKk liradır. 
3 - Eksiltmenin şekli: Eksiltme kapalı zarf usuliyle görülebilir. 
4 - Muvakkat teminat: 7522 liradır. Bu teminat nakden verilmek iste-

nildiği takdirde Devlet Hava yollan idaresinin Ankara Ziraat Bankasın
daki 3667 sayılı hesabına yatınlarak Bankadan alınacak makbuz teklif 
mektuplariyle birlikte komisyona tevdi edilecektir. . 

5 _İhale günü ve mahalli: 2-3-1938 çarşamba günü saat 14 de Ankara
mn 10 kilometre garbinde Devlet Hava yollarına aid Tayyare meydanın-

daki umum müdürlük binas~nda yapılacaktır. 
6 - Keşif evrakı, şartname, ve mukavele projeleri Ankarada P . T. T . 

umum müdürlüğü binasındaki ve lstanbulda Karaköy Postanesindeki Ha 
vayollan gişelerinden ve İzmirde Nafıa Müdürlüğünden altı lira yirmi se
kiz kuruş mukabilinde alınabilir. 

İsteklilerin eksiltme şartnamesinde yazılı Belgeler ile muvakkat temi
nat ve teklif mektuplarını muhtevi kapalı zarfların en geç eksiltme sa
atinden bir saat evveline kadar um um müdürlüğe vermiş olmaları la
zımdır. Posta teahhürü kabul oİiınmaz. (834) 

2 - Ticaret ve endüstriye mensup 
olmak, 

3 - Entellektüel meşguliyetlerde 
bulunmak şartile 30 yaşını geçen va
tandaşlara verilmiştir. 

Reyler gizli, mecburi ve tek isim
lidir. İntihap daireleri meslek üzeri
ne temsili temin eder. 

Mebus.lar 6 sene için seçilir, Me
busların ve seçim dairelerinin adedi 
seçim kanunu ile tesbit edilecekler • 
d.ir. 

Senatoda üç türlü aza bulunur. 
Tayin edilen aza, hukuken aza ve 

seçilmiş aza. Tayin edilen aza ile se
çilen aza nisbeti yan yarıyadır. Se
natörlerin müddeti dokuz senedir. 

Nazırlar, siyaseten yalnız krala 
karşı mesuldürler. Yalnız en az üç 
nesildenberi Romanyalı olanlar na
zır olabilirler. 

Eski adliye nuırlan. kabinedeıı 
çıktıktan sonra bir sene avillffıffı.ıt 

yapamıyacakları gibi üç sene de, mu 
kavele aktettikleri müesseselerin i-

dare meclislerine giremezler. 

Romanya adliye sisteminden isti
naf mahkemeleri kaldırılmıştır. 

Harpten sonra köylülere temlik e
dilen topraklarla 923 kanunu esasi
sinin 133 üncü maddesile tasdik edil
miş olan kararnamelere müstenit po 
litik haklar müktesep hak teşkil e-

gazetelere vermiştir. 
Sansür bu tamimin neşrine müsa

ade etmiştir, çünkü yüzbaşı Cardre
anu hiç beklemediği bu sırada siyasi 
hayattan çekilmek fikrinde olduğu
nu bildirmekte ve taraftarlarının ken 
dine yapmış oldukları sadakat yemi
nini çözmektedir. 

Hadise büyük bir heyecan uyandır 
mıştır. Bu tamim üzerine demir mu
hafız teşekkülü dağılmış bulunuyor. 
Partinin merkezi kapanmıştır. Gad
reanu, ana yasaya göre, nazırlık halt 
kından mahrum kalmaktadır. 

Köylü Partisine gelince 

Bükreş, 22 (A.A.) - Köylü parti

si, yeni ana yasa için perşembe gü
nü yapılacak plebisite iştirak etme
melerini kendi taraftarlarına bildir
miştir. 

U mwni rey için 
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bildiriyor: Yeni kanunu esasi hak • 
kında plebisitin icra edileceği 24 şu
bat perşembe günü bütün daireler 
kapalı kalacak ve muhakemeler de 
başka bir güne talik olunacaktır. Ple 
bisite iştirak mecburidir. 

Asarak öldürmüşler 

ruları denize atmağı tasarlamış, ku
m gibi boğazlamağı düşünmüş, fa -
kat, bu şekilde bir cinayetin çabuk 
meydana çıkacağından korkarak vaz 
geçmiştir. Nihayet masum yavruları 
her gün bir parça zehirliyerek öldür 
meğe karar vermiş ve çocuklara es
rar yutturmağa, hırpalamağa, dövme 
ğe başlamıştır. Çocuklar tesemmüm 
arazı gösterince, yavrucukları bacak 
larından tutarak bahçedeki havuza 
daldırıp bu suretle ayıltmak yolunu 
da bulmuştur. Çocukları zatürreeye 
yakalatmak için, gece soğukta, kapı 
nın önünde bırakır, kendisi sobanın 
başında Meryemle keyif çatarmış .. 
Küçük Cevatla Nijat, atılmış kedi 
yavruları gibi, biribirine sokularak 

Bu esnada, yuttuğu fazla afyondan 
tamamen ha.-eketsiz kalan Cevat, Sa 
lihin nasılsa nazarı dikkatini celbet
miştir. O sırada hemen Cevadı almış, 
bahçedeki havuzda buz gibi soğuk su
ya batırarak çıkarmıştır. Bundan son 
ra odaya getirmiş, mangalın üstünde, 
mendil kurutur gibi, kurutmıya ça
lışmıştır. Fakat, zaten esrar dalgasın
da olan Salih büsbütün kendini kay
bederek, zavallı yavrunun başını yak 
mıştır. Büsbütün hayale dalan bu ga 
rip adam, fUursuz kahkahalar atmıya 

- Bay hakim .. Cevadı öldüren, par 
maklannı kıran annesidir. O, çocuk
lara her gün esrar verirdi. Ben de 

çocuklar rahat uyusun diye, onlan so 
ğuk suya batırır, sonra da ateşte ku
ruturdum. Evvelki gün Cevadi man
galda kuruturken yüzünü kazaEjn 
yaktım. Çocuklar abdeste çıkıpadık
lan zaman makatlerine sabun sokar 
dım. Dün de annesi çocuklara afyon 
vermiş. U ğraştı.m, kurtaramadım. 

Yavrucak öldü. 

der. 
ğını söyliye;rek Meryemi aldattı. Be- Bu kanunu esasiye muhalif olan 
raber yaşamıya başladıkları günden bütün kanun ve nizamnamelerle 923 
beri, iki küçük yavrumu hemen her 

Ödemiş, (TAN) - Bebekler kö
yünde Mustafa oğlu 23 yaşında Meh
met, kendi evinin damında meçhul 
kmiseler tarafından asılmak suretile 
öldürülmüştür. 

Muallim mektebini bitirdim; Hasanla evlendik. 
Arkadaşım gün geçtikçe bana daha büyük bir sami
miyetle bağlanıyordu. En değersiz şeylerime bile kıy 
met verdiğini, benimle meşgul olduğunu görüyordum 
İlk zamanlarda Hasanı pek beğenmiyen yengem bile 
şimdi: "İyi çocuk, doğru, terbiyeli çocuk!" demekten 
kendini alamıyordu. Hatta anneme yazdığı mektup
ta onu epeyce methetmiştL 

Hfiltim Reşit. dosyadaki şahitlerin 
ifadelerini de okuduktan sonra, Sa
libin tevkifine ve muhakemesinin 
mevkuf olarak devamına karar ver
miştir. 

.kanunu esasisi mülgadır. 
saat, sebepsiz yere dövüyor; dişlerile 
ısırıyor, parmaklarının ucundan kan Demir Muhafızlar dağıldı 

Kızma Sata.fan Baba 
İzmir, (TAN) - Değirmendere kö

yünde, öz kızı 14 yaşında Zübeydeye 
kemgözle bakmaktan suçlu örner 
Lutfi, ağır ceza mahkemesince 4,5 
sene hapse mahkum olmuştur. 

lannı emiyordu. O gece, çocukları Bükreş, 22 <A.A.) - Demir muha-
kurtarmak ist~iğimiz için beni ve kı fızlar reisi yüzbaşı Cadreanu tarafla
zımı öldürecekti" nna gönderdiği bir tamimin suretini 

- Yarın görüşürüz öyleyse, yengeciğim, dedi. Se
ni rahatsız ettik. Biz de yorgunuz, uyuyalım da sa
bahleyin görüşürüz . 

.İki günlük tren sarsıntısından sonra sessiz bir o
da, sarsılmıyan bir yatak öyle rahat geldi ki... Delik
siz bir uyku ile sabah geç vakte kadar uyumuşuz ... 

Yengemin Ömer Paşadan kalan tekaüt maaşiyle 
ve annemin bana gönderdiği küçük para ile birkaç 
yıl epeyce sıkıntı çekmiştik; şimdi, beni öz evladı 
gibi büyüten, yetiştiren yengemi biraz rahat ettir
mek istiyordum. Çalışmam lizımdı; niyetim, Anado
luda bir hocalık almaktı; Hasan, işlerinin daha fazla 
İstanbulda olacağını söyliyerek benim tek başıma • 
Anadoluda yaşamamı doğru bulmuyordu. O zaman, 
1stanbulda çalışının, dedim; Hasan buna da şiddetle 
eng~l oldu; ben seni geçindiremez miyim; benim ça
lıştığım elvermez mi? Bir de senin çalışmana, sokak
larda sürünmene ne lüzum var? diyordu. Bu mesele 
üzerine aramızda epeyce çarpışmalar oldu; Hasan bu 
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Gözlerimi açınca pencereye koştum, hayatımda 
ilk defa bir Anadolu kasabası görecektim: Damları 
karlarla örtülü sık evlerden sonra, .alabildiğine be
yaz kırlar, uzakta beyaz başlı tepecikler ... Kasaba ö
lü gibi sessiz ... 

Hasanın aflesini, 
görecektim. 

Hasanın doğup büyüdüiü yerleri küçük bir gaz llmbasfle aydınlanmıştL Bulanık ışığın 

isteğime karşı o kadar engel oldu ki... Şaşırdım; ken
disine biraz gücendim. Onun beni ideallerimden vaz 
geçirmiyeceğini sanmıştım; bunu söyleyince, şefkat-
li bir tavır takındı; senin için söylüyorum, Yıldız, de 
di. Senin biraz dinlenmiye ihtiyacın var; zayıfsın; bu 
kadar üzüntüler geçirmişsin; biraz dinlen. Ne za
man olsa çalışırsın! 

Bir zaman için biraz dinlenmek üzere çalışmak

tan vazgeçtim. Evimizi değiştirdik; Gedikpaşaya 
geçtik; Hasan evi döşemek için J.Azım olan parayı ve
riyordu; yengem, görmüş, geçirmiş olmanın bütün 
zevkiyle küçük evimizi düzeltiyordu ... Oldukça zevk 
ll, güzel bir yuvamız oldu; mesuttum, hep mesuttuk. 

• • • 

Hasan; bir gün bana: 
- Orada Kolejli bir kuzinim var; görsen ne kadar 

seversin, beğenirsin, dedi. 
Kolejli kuzin! Orta Anadoluya yalan bir yerde

Önce şaştım; sonra inanır gibi oldum, Anadolunun 
bazı yerlerinde Amerikalılann açtığı mektepler var
dır; Hasanın kuzini belki oralarda okumuştur. 

Gitmeden evvel Hasanın yengesi, amcası, amcası
nın oğlu ve kızı için yünlüler, basmalar, şekerler al
dım. Ben kolejli kuzin için Hasana haber vermeden 
aynca hediyeler hazırladım. İngilizce yazılmış en ye
ni romanları, en yeni şiirleri buldum; yeni elişi ka
taloğlan, dantelli mendiller, zarif eşarplar aldım. 

Hasanın ailesi için gönlümde daha görmeden derin 
sevgiler yaşıyordu. 

Bir kış gününde yola çıktık; iki gün iki gecelik bir 
tren yolculuğundan sonra bir gece yarısı .. - ye var
dık. Soğuk, karlı, tipili bir geceydi; Basanın amca
sının genç oğlu Ali bizi bir araba ile karşılamıya gel
mişti. Bozuk düzen yollardan geçerek on beş dakika
lık bir sarsıntıdan sonra zifiri karanlık dar bir so
kakta tahtadan bir bahçe kapısının önünde durduk. 

Hasan memlekete gidiyordu; istersen seni de götü- Ali kapıyı açtı; karanlıkta çamurlu, büyücek bir hah 
reyim, dedi. Nekadar sevindim; kısa bir zaman için çe geçtik, iki katlı bt!yaz duvarlı bir binanın içine 
de o~ Anadoluda kalmak bo~ F~_-_So_nr_a __ girdik. ___ İki_yanında odalar bulunan toprak bir evaltı. 

.arasından oldukça yaşlı olduğu sezilen ufak tefek, bu 
ruşuk, esmer yüzlü, başı bir yazma örtü ile örtülü 
bir kadın bizi karŞlladı: 

- Buyurun evlatlar, buyurun . .: 
Bu, Hasanın yengesiydi. Bizi üst kata çıkardı; pa

tiska perdeli, ortada bir yer yatağı serilmiş, bir ba
kır mangalla ısıtılmış bir odaya girdik. 

İhtiyar yenge bize hatır sordu: 
- Hoşgeldiniz, safa geldiniz, nasılsınız?. Aç mısı-

nız, tok musunuz?. 
Sonra Hasana döndü; eliyle beni işaret ederek: 
- Bu mu aldın g ... .ız? 
Hasan: 
- Evet, yengeciğim, dedi. Gelininiz Yıldız. Nasıl, 

güzel değil mi? 
- Eh, Allah iyilik versin; Allah dirlik, düzenlik 

versin; birer (kayve-kahve) içer misiniz? 
Hasan: 
- Hiç birşey istemeyiz, yenge, dedi Rahatsız ol

ma; amcam nasıl, Gülsüm nasıl? 
İhtiyar kadın: 
- Onlar erken yatırlar, dedi. Efendi ihtiyar; Gül

sümün de çok başı ağrıdı. İstanbullu gelini çok me
rak ediyordu amma, dayanamadı, uykusu da gelince 
yattı. 

Hasan:: 

Oda kapısı yavaşça aralandı, içeriye bir tepsi için
de kahvaltı bırakılıp yine kapandı. Ben bir an evvel 
evin içindekilerle, Kolejli kuzinle görüşmek için sa
bırsızlanıyordum. Sonra kasabayı dolaşacaktık. Kır
lara, dağlara çıkacaktık. Köyleri gezceektik. 

Hasan: 
- Nasıl Yıldız, diyordu. Anadolu, Anadolu diye 

sayıkladığın, · hasret duyduğun yerleri beğendin mi? 
Bakalım, kaç günde camn sıkılacak?. 

- Canım hiç sıkılmaz, Hasan dedim. Bir defa se
nin yanındayım. Sonra burası yabancı yer değil, bi
zim yurdumuzdan bir parça ... Basit, geri de olsa, o, 
bizimdir. Seninle tanıştığımız günlerde görüştükleri
mizi unuttun mu?. Buraları biz yükselteceğiz; işleri
ni bitir de buralara dönelim. 

Tereyağı, süt ve peynirden ibaret olan kahvaltıyı 
yedik, aşağıya indik. Toprak evaltından şalvarlı , sa
kallı, takkeli, asık yüzlü, hemen iki kat bir iht iyar 
geçiyordu. 

Hasan koştu, elini öptü; bana yavaşça: 
- Amcam, dedi. Elini öpüver. 
İhtiyar amcaya doğru yürüdüm; elini öpmek ı cın 

hürmetle elimi uzattım; ihtiyar birdeJ?bire bana ba
şını çevirdi; dik dik yüzüme baktı ; ~u, ne çatkın yüz 
lü adamdı. Tutmak için uzattığım elimden elini hız
la çekti; başını eğdi, anlamadığım birşeyler homur-

danarak odaya 2irdi. (Arkası var) 
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j PiYASA 
f Bandırma malı san mısırlardan yüz 
f yirmi bin kilo ve çuvallı olarak kJ-

M i 1 
HURSALAHUA : 

Uydu.rma Çete Ortalığı 
Velveleye Boğdu 

Küçültü~en 

imalathaneler 
Karşısında 
Fabrikalarını küçük bir imalatha

ne haline koyan dericilerin beş bey
girliden az bir kuvvetle çalışmak üze
re kurdukları müesseseler, İktısat 
vekaleti miifettişleri tarafından tef
tiş ve kontrol edilmiştir. Bu küçük i- i 
malilthaneler. vergiden ve teşviki sa- ~ 
nayi kanunu hükumlerinden istifade f 
etmek için müesseselerini kanuni i- • 

losu 4,32 kuruştan ve Adapazarı san 
mısırlarından on beş bin kilo çuvallı 
mal kilosu 4,33 kuruştan satılmıştır. 

• 
Samsun mınta'kası kalburlanmış no 

butlarından elli blrı kiloluk dökme 
bir parti kilosu 6,10 kuruştan, Çanak S 
kale mıntnkası nohutlarından elli ye- f 
dl bin kiloluk ikinci bir parti dokme f 

olarak 6,13 kuruştan lhracat için müş- ı 
terisine verilmiştir;. l 

Frankta Yine 
Biraz Düşü.klük 
Bekleniyor 
Dün borsamızda Anadolu tahvilleri 

ile :()nitürk ve Sıvas • Erzurum tah
villeri üzerınde epeyce muamele ol
muştur. Anadolu tahvılleri 40,75 li
radan kırk bir lıraya çıkmıştır. Si
vas - Erzurum tahvilleri 45 liradan 
satılmıştır 13.30 liraya yl.ikselmiş o
lan Aslan Çimento hisselerı. dün 
12.85 liraya kadar duşmuştur Gayri
mübadil bonoları 23,10 liradan alın
mıştır. Cumhuriyet Merkez Bankası 
bir isterline 627 630 kuruş kıymet 
koymuştur Londra borsasında bir is
terlin 153,29 frank olarak kapanmış
tır. Bir gün evvel bir isterlin 152.62 

Suikastte bulunacaklar .. Bendeniz 
bu melünların yakalanması içın mü 
diriyete gidiyorum. 

Diye. haber vermiştir. 
Damat Ferit Paşa bu sözlerden o 

kadar ürkmüştür ki. adeta bir si
nir buhranı geçirmişti. Derhal. zi
le basarak içeri giren hademeye: 

- Yaverlere söyle .. hepsi buraya 
gelsinler .. Çabuk. 

Diye emretmişti. Ve yaverler, 
koşa koşa odasına girer girmez. on 
larla kendi arasında şu muhavere 
geçmişti: 

- Haberiniz. var mı? .. 
- Neden efendimiz?. Birşey mı 

olmuş .. 
- Daha ne olacak .. Anadoludan 

bir çete gelmiş. Köprüde bekliyor 
muş. Bizi öldüreceklermiş. 

- Mümkün değil. efendimiz. 
- Canım. mümkün olmaz mı, 

hiç? .. Şimdi. Emniyeti umumiye 
müdür muavini geldi, söyledi. Göz 
!erile görmüş. 

- Hayret. 
- Hayreti, mayreti yok.. Şiın-

di ne yapacağız? •. 
- Ne ferman buyrulursa, onu 

yapa hm. 
- Canım .. Böyle zamanlarda ne 

yapılır? .. Bunlar, evvelden düşü
nülmez mL 

Y averlerin en akıTiısı olan 
Tarık Mümtaz cevap verdi: 

~Efendimiz!. Düşünülmez olur 
mu. hiç ... Şimdi. muhafıılara emir 
-.tr:b Dairenin her tarafını ku
ptırlar. Buradan, kuş füle uçur
mazlar •.. Sonra da telefonla Mer
kez Kumandanına söyleriz. Bir ta
bur asker celbederiz. 

- iyi amma .. Ben burada kalıp 
ta. Nazım Paşanın akıbetine uğra
mak istemiyorum. 

- Allah. esirgesin, efendimiz ... 
Öyle şeyi aklınıza getirmeyiniz .•• 
Eğer burada kalmak arzu buyrul
muyoı:sa ... 

- Evet .. Evet .. 
' - Hemen şuradan Topkapt sanl
yına geçeriz. Oradan da Saraybur
nuna ineriz ... Bir istimbotla ... 

Damat Ferit Paşt; yaverin sözü-
nü kesti: 

- Çabuk .. Çabuk.

Diye emir verdi. 

Sadrazam odasındaki bu teUışı, 
derhal dışanya taşmıştı. Bir anda 
her taraf biribirine karışmıştı. 

Dairenin alt katındaki muhafız
lar, silahlarını kaparak dışan fır

lamışlar .. Babıali caddesine hakim 
olan duvarın iç tarafına sıralan-
11ıışlardı. 

Bu telı\ş araStnda Damat Ferit 
Pasa, otomobiline binmiş; son sü
l'atle Topkapı sarayının Soğuk<;e~ 
ine kapısından girmiş .. Doğruca Sa 
l'aybumuna inmişti. 

Sadr:izam böylece kaca dursun; 
l!!mniveti Umumiye Müdür Mua
~i. İspartalı Kemal Bey vakayı 
Sadrazama haber verdikten sonra, 
koşa koşa Polis Müdiriyetine gel
iniş: 

- Ne duruyorsunuz? .. Anarlolu
dan bir çete gelmiş ... Sadık Beyin 
adamlarile birleşmiş .. Köprüyü tut 
lnuşlar .. Sadrazamı bekliyorlar ... 
tle ise .. Ben, vakayı Sadrazam Pa
taya haber verdim. O tehlikenin ö
nüne geçtim. Şimdi, §U çeteyi tu
ta 1 ırn. 

Diye, ortalığı velveleye vermiştL 

Q anda, bütün Polis Müdiriye 
ti harekete gelmişti. Ayni 

ZSmrında itilaf devletleri zabıtası
na Galata ve Beyoğlu polis mer
kezlerine. Merkez Kumandanlığı· 
na Jandam1a dairesnie .. hatta de
nizden yardım etmeleri için Bahri
ye Nezareti İnzibat Kumandanlığı 
lla telefonlarla haber verilmiştL 

l'ırkacılık gayreti, derhal bura
da da bqıöstermlftl. Sadık Bey 

caplara göre kurduklarından ve az i 
masrafla işlettiklerinden istihsal et- • 

tikleri mallar daha ucuza gelmekte

dir. Kiiçi.ik imalathanelerin bu vazi-

Anadolu av derilerinden pfy;ı!:amı- 1 
ı.a getirilen büyük bir parti içinden 
dün zerdova derilerinin çifti 35 - 39 
lira arasında ve sansarlann çifti 3223 
- 3850 )<uruıs arasında ancak yfizde 
beş tenzflflUı olarak muşterisine sa
tılmıştır. 

yeti. büyük müesseseleri endişeye dü- ı • 
şürdüğünden arasıra şikayetler ol- ı Piyasaya getirilen Trakya kuı;yem

maktadır. Evvelki gün Yedikuledeki 1 terinden 74 bin kiloluk bir partiden ı 
1 
İ bir kısım kilosu 7.37 kuruştan satıl- t 

küçük müessese sahipleri bir toplan- ı mıştır. ı 

tı yaparak şikayetlerin yerinde olma ----••• ••• • • • • • • •• • •• •• 
dığını tesbit etmişler ve teftışe gelen 

müfettislere bildirmişlerdir. İC PİYASALAR: 

1 frank olduğuna göre. frankla daha 
bir mikdar düşüklük olmuştur. Bir 
isterlin 5.0140 dolar olarak kapanmış 
tır. Paris borsasında Onıturk 347,5 
frank olarak muamele gormuştur. 

Hayvan Borsasındaki Satışlar 

ltüal~ıların birçok Toplantılarına sahne olan 
Balta Limanındaki yalı 

Yeni Bir Kablo fabrikası 

Pcştede biıyük sermaye ile kurul

muş olan bir kablo fabrikası beynel

milel kablo ve demir karteli ile yap

Deri Satışları 
Çolc Gevşek 

tığı anlaşma üzerine çalışmasını ta- Geçen seneye göre. bu sene av de
lil etmiş ve Türkiycde tesis etmek rileri piyasasında gev~~klik olduğu 

için fabrikanın malzeme ve makine- görülmüştür. Yeni mallann kıymeti 

Hayvan borsasına getirilerek mez

bahaya gönderilmek üzere satılan ka

saplık hayvanlardan 405 beyaz kara 

man orta fiyatla kilosu 21.43 kuruş-

tan. 322 kızıl karaman 20.96 dan. 622 

dağlıç 22,34 ten. 23 kıvırcık 19.88 den 
60 karayaka 20,50 kuruştan. 1442 süt 

kuzusu 24.43 kuruştan. dört keçi 17 

kuruştan; 27 öküz 15,03, üç inek 

partisine düşman olanlar; birkaç 
dakika zarfında köprüye hücum e
den bu zabıta kuvvetlerinin önüne 
geçmişlerdi. 

Başta Deli Hüseyin olmak üze
re. ötekiler daha hala köprüde bek 
lemektelerd.i Deli Hüseyin. kurnaz 
ve tecrübeli bir zabıta memuru ol
duğu için, Sadrazamın gecikmesin
den şüphelenmişti. Eminönü mey
danına kadar giderek vaziyeti göz 
den geçirmişti. Yenicami tarafın
dan birkaç sivil ve resmi memurun 
koşa koşa köprüye doğru geldikleri 
ni görür görmez. derhal işi anla
mış.. Sürat. fakat sükünetle geri 
dönerek. arkadaşlanna şu kısa em
ri vermişti: 

- l..cpıt!rınızaeKııen aenıze atın. 

İskelelere dağılın ... 
Emir. derhal icra edilmişti. Ora

da bekliyen yirmi Sadık Bey feda
isi, iskelelerde vapur bekliyen hal
kın arasına karışıvermişlerdi. 

Köprü. iki baştan da sanlmıştı. 

Bir tarama hareketi başlamıştı. Me 
seleden haberdar olmıyan halk. bir 
denbire bir heyecana kapılmıştı. 

Fedailerden bir kısm1. kendilerini 
kurtarmıya muvaffak olmuşlardı. 
İçlerinden ancak sekiz on kişi ya
kalanmıştı. 

Polis müdiriyetinde sıkı bir istic 
vap başlamıştı. Fakat <maznunl lar 
teşebbüs ettikleri işi külliyen inkar 
ederek. hepsi de köprüde nicin bu
lunduklarına dair birer yalan uy
durmuşlardı. 

1 spartalı Kemal Beyin iddia
sı üzerine Deli Hüseyin de 

tevkif edilmişti. Fakat. olur olmaz 
şeylreden metaneti sarsılmıyan bu 
pervasız adam. Kemal Beyin iddia
sını altüst etmişti. 

- Kemal Bey. külah kapmak is
tiyor. Bize. iftira ediyor •.. Hem bl! 
iş, Kemal Bey işi değil. bir fırka 
meselesi... Mustafa Sabri ve Zeyne
labidin hocalar. Sadık Beyi mah
vetmek istiyorlar .. Araya, Ispartalı 
Kemali koydular .. Böyle bir yalan 
uydurdular .... Bu, ne rezalet? .. Ka
nun yok mu? .. 

Diye, avazı çıktığı kadar bağırmı 
ya başlamıştı. 

Polis Müdiriyetinde vaziyet bu 

merkezde iken, hariçte de Sadık B. 

partisi feryada başlamışlardı. On

lar da, tıpkı Deli Hüseyin gibi ba

ğırıyorlar; Padişah Vahdettnie tel

graflar çekyiorlar, mektuplar gön
deriyorlar: 

Jhtlhat~ılann dewlnde, bunea 
zuliim ve ltisafa göğüs gerdik. Zin
danlarda ve menfalarda inim inim 
inledik. BiitUn iimidimiz. :ıatı "'aha· 
neni7.de idi. Sizin Hltanat devrini
:ı:i, dört gözle heklemiş. !'aa~etı- ka
vmm<"nğımızı 7.annetmiştik . Fakat. 
hcyhfıiu1t .... Adal<'t. a~·nklar altın· 
da çiğneniyor. Kiilih kapmak ic;in 
birtakım masumları eşkiya ~etesi 
gibi gösteren ispartalı Kemalin yil· 
zilnden, birtakım zavaJlılar dayak
lar, itkeneeler altında çürütülil-
7or ... Kime mtlracaat edelim? .. in-

gilizlere. Fran!l17.lnTn mı? Yoksa, 
Yunan sefaretine mi? ... ] 

Diye. feryada devam ediyorlardı. 
Bu gürültü, köprüde çıkarılmak 

istenilen skandaldan ziyade işe ya
ramıştı. Gerek Padişah Vahdettin, 
ve gerek Damat Ferit Paşa fena 
halde korkmuşlardı. Bir çıbanbaşı 
kopanlacağını tahmin etmişlerdi. 
Derhal mevkuflann tahliyesine, or 
talığı altüst eden Emniyeti Umumi 
ye Müdür Muavini İspartalı Kemal 
Beyin de azline emir vermişlerdi. 

B u hadise de. böylece geçmiş
ti. İşin en gülünç tarafı şu

rasıdır ki: kısa bir zaman sonra. 
Anadoludan inen bir yıldırım dar
besile Damat Ferit Paşa. Sadaret 
sandalyesinden yıkılıp gıttikten son 
ra bir gün Deli Hüseyin. tspartalı 
Kemale rastgelmiş .. Evvela karşısı 
na geçerek bir kahkaha atmı$: 

(Arkası var) 

1 g..,.en seneye nazaran. yüzde otuz•nis terini lstanbula getirmek için aliıka- - .. 
betinde noksandır Amerika için pi

dnr makamlara müracaat eylemiştir. 

ZİRAAT: 

Kongreye 

Rporlar 

Verilecek 

Hazır 
Ticaret odası tarafından büyük zi. 

raat kongresine gonderilmek üzere 
hazırlanan patates, tiftik. konserve, 
deri hakkındaki raporlar odaca tasvip 
edilmiştir Bu raporlar ilci üç güne 
kadar İktısat Vckiıletıne gönderile
cektir. Sanayi Birliği muhtelif sana
yie ait raporlarını tamamlamak uze
redir Bugün. Sanayi Birlığinde bir 
toplantı yapılarak raporlar son dela 
olarak gozden geçirilecektir. 

yasamızdan henüz mühim miktarda 
mal alınmadığı için yalnız Londra ve 
Hamburg piyasalarına bir miktar 

14,64 ten, bir dana 13 kuruştan. iki 

boğa 16 kuruştan. sekız manda sekiz 
buçuk kuruştan ve bir malak on altı 

mal gönderilmektdeir. Yeni Amerika kuruştan diri fiyat olarak satılmıştır. 

ticaret anlaşması yapılır yapılmaz av Türkborcu Tahvillerinin 
derilerinin kıymetleneceği tabü gö-
rülmektedir. Mübadelesi 

Tilki derileri hiç aranmamakta - Onitürk mubadelesi başladığı gün-

dır. Tavşal"ların adedi Trakya malı denberi Cümhuriyet Merkez Banka-

15 • 16, Anadolu malı 19 • 20 kuruş- sına yatırılan Ünitürk tahvillermin 

tur. Bunlann yüzde beş tenzilatı var mikdan sekiz bini bulmuştur. Piya

dır. Tilkilerin çifti Trakya mallan samızda pek az mikdarda Ünıtürk kal 
2.5 - 3. orta Anadolu mallan 4.5 • 5 dığından dün Ünıtürk fi atlan 19 li
liradır. Fakat yüzde 5 • 20 tenzilatlı radan 19.10 liraya yukselmiştir. 

olarak. Porsuklann çifti 4. çakalların Zahire Piyasasında lnuamele!er 
çifti 2. zerdovalann çifti 38.5 - 39. 
sansarların çıfti 28,5 - 29 liradır. San
sar ve tavşana alıcı vardır. 

Dün piyasamıza tuccar namına sa
tılmak üzere on bir vagon buğday 

Deri fabrikalarında Tetkikler dört vagon arpa. iki vagon çavdar. uç 

Francala 

Dericilerin müracaati üzerine İk- vagon un. bir vagon mısır gelmiştir. 
tısat Vekaleti tarafından şehrimize Piyasa evvelki gun piyasasının ayni 
gönderilen İktısat Vekaleti müfettiş- olarak kapanmıştır. Yumuşak buğday 

leri tetkiklerine devam ediyorlar. lar 5.29 • 5.32.5. sert buğdaylar 5.20, 
Müfettişler. dün Yedilculede Kazlı. Anadolu arpaları 4.08 • 4,10. çavdar 

çeşme ve civarında bulunan deri. kö- 4,32,5 • 4,35 kuruştan satılmıştır. 
sele gibi imalathane ve fabrikaları Tiftik kilosu 122 • 125 Iğdır mm _ 
gezmişler. alakadarlardan lazım ge-

takasmın pamuğu kilosu 41 kuruştan 
len malumatı almışlardır. 

iç cevızın kilosu 30. iç fındıklann 

32.50 . Antalya susamı kilosu 16.22 

kuruştan muşterisıne verilmiştir. 

Dün piyasamızda dcnız yoliyle yüz 
yirmi bir bin kilo zc •tinya~ getıril-

fstanbulda, bir :ı:amandanberi, 
francala adanı hangi ekmeklere ve
receğimizi bilemiyorduk. Vaktile 
okkalık ekmek narka tabi, francala 
ekmeği serbest olduğu zamanlarda 
francala diye en beyaz undan bira 
mayasile yapılmış ekmeklere deni
lirdi. Sonra francala ekmeği de nar 
ka tabi olunca, esmer unlardan, ne 
türlü maya ile yapıldığını bileme
diğimiz, küçük küçuk ekmeklere de 
francala denilmiye başlanmıştı. 
Sayın belediyemizin hazırlatmış 

olduğu yeni çeşni listesinde, fran· 
cala imaline mahsu ekstra ekstra 
buğday unu denilmesine göre bun
dan sonra francala adının ancak 
beyaz undan, tabii bira ma~·asile, 
yapılan beyaz ekmeklere verilebile 
ceği anlaşılıyor ... 

Böyle ekstra ekstra undan yapı
lan fran<"ala ekmeğinin glüteni, ya
ni azotlu maddesile yağlı maddesi 
az olmakla beraber nişastası çok bu 
lunduğundan lezzeti pek iyi olur. 
İnsan francala ekmeğini ağzına 

alınca ilkin biraz tatsız gelirse de 
nişasta ağız içerisinde hemen şe
ker haline geçtiğinden biraz sonra 
adeta hafif hir tafh VCJ' pjl.i nim• 

Bundan dolayı francala ekmeği 
ince yemeklere, yagaıca ~buyu ıs"'· 
risine ~okranmıya, hele kızarmış e
tin suyunun içine batırmaya pek 
yaraşır. 

Hazmedilmeııi hlraz :n\'aŞ olmak 
la herahcr mid<'\'l" hi~ ezİ;\'Ct \•er
mez.. Ra' ağı t•kmck gibi ic;<'rcl<' şiş· 
m<'diğindcn yedikten sonra bir da· 
ha hissedilmez. Mideden aşağıda bi 
le ağırlığı duyulmaz. Yediğimiz ne
bati gıdalar arasında beyaz ekmek· 
ten daha az mikdarda, ite yarama
yacak madde bırakaa hi~ ltirşe7 

yoktur. Onun ic;in ~nde Franula yi· 
yenlerin karanları hiiyük olmaz. 

Francala çok piı,kin olunca daha 
hafi( olur, dnha kolay hazmediliT, 
fakat az pişkin olduğu \'akit lezzeti 
arttığıl'\dan az pişmiş francala <'k· 
meğini sıcak sıcak yemeyi sevenler 
daha çoktur. 
Ta~e veya hayatlamış oldu~·una 

göre hasııaları değişir. Taze fnn
ealanın kabuğu pek lezzetli olur. İ· 
çinin lezzeti daha az olduğundan 
kahuklarının nisheti daha hUyük o
lan kiiçiik küçiik francalalar en 
makhul olanlarıdır. 

Franula bayağı ekmekten daha 
çabuk hayatlar, daha kuru olur. O 
\'akit lezzeti de azalır. fakat bayat 
francala in.,.anı daha zi)•ade semir· 
tir. Francala ekmeği üç. dört giin 
sonra • hele iyi pişmemişse· hiç be 
ğeni1emcz. 

Franu1a ekmeğinin 1ez7.et1i ol· 
masına. çalıuk hazmedilmesine kar 
şılık bir mahzuru vardır: BBTsak-

• ların içinde pek ağır ağır yürür, 
bundan dolayı francala ekmeği yi
yenlere inkıhaz verir ••. Amerikada 
kırmızı derililerin felaketine üç 
şey sebep oldu, demişlerdi: BiTi vis 
ki, biri francala ekmeği (inkıhaza 
ve onun neticesi hastalıklara sehep 
olduğundan), üçüncüsü de adı çir
kin hastalık ..• 

Alô ve he~·a7. franrnlın·ı vf!olki ile 
bir tutmak ' ' iskhe şeref ''crirs<' de. 
Ötl'ki hastnlıklıı hir arada sö,·lc•m<'k 
aıwak hir Anwrikalının hatırına 
gelchi1ir. Fnkuı francalanın inkıhaz 
vermek mahuzundan dolayı daill\ıl 
ondan yemek doğru değildir. Bir 
hafta içinde birkaç ölün okkalık, 
daha esmerce ekmekten de ;yemek 
faydalı olur. 

r ., 

B o R SA 
22-2-938 

PARALAR 
Al1' Sau, 

Frank 78.- 83.-
Dolar 123.- 126.-
L.ıreı 1111.- 106.-
Bel çıka !'re 80.- 84.-
Drahmı ıa.- n.-

lsviçrc Fr, 575,- 582,-
l...cva 20.- 23.-
Florın 65.- 70.-
Kron Çelr 78.- 82.-
Sılın Avwmır,a 2ı.- 23.-
Mark 22.- 25,-
Zloti 20.- 22.-
Pengo 21.- 2~.-
Ley 12.- ı4.-

Dınar 48.- 52.-
Kron lsveç 30.- 32.-
Sterim 827.- 832.-

ÇEKLER 

Açı111 Kaı>&nı• 

Parfı 24,295 24,33 
Ncvyork 0.7950 0,79 
Milano 15,1142 ıs.u 
Brubel 4,6857 4,6360 
At na 86,7460 86,7460 
Cenevre 3.4275 3,4275 
Sof ya 63.4920 63,4920 
Amıtcrdam 1,4233 l,4233 
Praı 22.6380 22.6380 
Viyana 4.20 4.20 
Madrit 12.3810 12.3810 
Bcrlın l,9694 l,9694 
Varşova 4.195 4.195 
Buda peşte 3.9980 3 9980 
Bukret 106,19 106 19 
Belgrat 34,2460 34,2460 
Yokohıma 2.7268 2.7268 
Stokholm 3,01110 3.0810 
Londra 630.-- 630,-
Mt>Kova 23,3775 23,3775 

... .... 

miş. fakat henüz satılığa çıkarılına-

mıştır. 

Paris [o~sası 
Londra: ı53,40. Ncvyork: 30.50 Bcrtinı 

1238.-. Brlikıcl 519.-, Amsterdam 1711. 
Roma 161, Lizbon ı39- Cenevre 711 Kur 
tun 15.10.5, Bakır 43,44, Ka1ay 186,ıo.ıo. 

Altm 139,50, Ciumut 20.1/8, Çınko 14,10,5, 

(HIKADEN MABAAT) 

Ömer Efendi 
(Başı 6 ıncıda) 

A radan yine birkaç gi.ın geç
ti. 

Ömer Efendi artık erkenden o
dasına donuyor ve kapısını kılıtli

yerek "hususi bır iş" le meşgul o
luyordu •. 

Ara sıra elinde bir~ok anahtar • 
lar görüyorum Bir akşam yıne e
linde bir sürü anahtarlar vardı. 

Sordum: 
- Bunlar ne Ömer Efendi? 
Gülümsiyerck cevap verdi: 
- Bu gece teşebbiısumi.ı mevda

na koyacağım.. Bir arkadaş bul -
dum .. 

Ertesi giinii c;:ıhcıhlevin odac;ıl"da 

gozlerı kan<>annğımı donmus bır a
dam gordum Onu tanıdım Mahal 
lenın seyyar boğaça satıcısı ıdı O 
akşam beraber kaldılar orada .. 

Fakat bildiğım bir şey varsa o 
da Ömer Efendinin ikinci geceyi 
hapiste geçirdiğidir. Ve zannedi -
...um Jd. bu8Qa de bAIA oradacbr 
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Esnaf 
Cemiyetlerinin 
Toplantısı 

( Lokantacılar ve kasaplar cemiyet
lerı kongreleri dün Eminönü halke
vınde toplanmıştır. 

Lokantacılar cemiyeti kongresinde 
idare heyeti seçimi yapılınamı§, aza
ların dilekleri üzerinde görüşülmüt
tur. İdare heyeti bunlara cevapl8r 
vermiştir. 

Ticaret odasına şimdiye kadar ve
rilmekte olan 35 kuruş sicil fiş! ve 
pul parasının bundan sonra cemiyete 
verilmesi kabul edilmiştir. Bu suret
le toplanacak para ile esnaf cemiyet
leri muşterek burosu dispanseri için 
ve röntgen makinesi ve bir hasta na
kil otomobili alınacaktır. 

Bazı aza, umumi muessese, fabri
ka gibi yerlerde yemek pişirildiğin
den şikayet etmiştit. Sutçu, mahalle
bici, helvacı gibi dükk&nlarda da ye
mek yapılmasının doğru olmadığını 
ileri sürülmüş, vazifesine nihayet ve
rilen aşçı, aşçı yamağı, bulaşıkçı gibi 
müstahdmelere çıkarken Bon servis 
verilmesi temenni edilmiştir. Bu gibi 
müstahdemlerin vesikalarına sıhhi 

ve ahliı.ki muayene kayıtlannın ili
vesi istenmiş, bu meselelerle idare 
heyetinin meşgul olması kararlaştı
nlmıştır. 

Kasaplar Cemiyetinde 
Kasaplar cemiyeti toplantısında is

tifa eden idare heyetinin yerine ye
nisi seçilmiştir. Mehmet Ergenç, Nu
ri, Hüseyin Avni, Mehmet Kumkapı, 
Hasan Fehmi, Hasan Balcı, Şerif 

Türkmen, Halil Karabıyık, Tahir, İb
rahim, Hüsnü Beşiktaş yeni heyete 
ıetirilmişlerdir. Yedek aza da ayrıl
dık~ sonra kongreye nihayet ve
rilmiştir. 
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lstanbul Jandarma Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin İlk 

Miktan 
Kilo Cinsi 

bedeli 
L. K. 

Teminatı 

L K. 

800 Yün Kar Başlığı İpliği 1920 oo 144 00 
1 - Yukarıda miktarı, cinsi, tahmin bedeli ve ilk teminatı yazılı (800) 

kilo yün kar başlığı ipliği açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - Eksiltme Gedikpaşadaki Jandarma Sat1nalma Komisyonunda 11-

3-1938 Cuma günü saat 15 te yapılacaktır. 
3 - Evsaf, nümune ve §&rtname' her gün adı geçen komisyonda görü

lebilir. 
4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı evrak ve Vesaik ve ilk teml

natlarile belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. (974) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
İzmirde yapılacak İnhisarlar pavyonunun projesi için açılan müsabaka

nın prtlan hakkında bazı izahat daha verilmesi münasip görülmüştür. 
1 - Projelerin gönderileceği müddet 25 Mrt 1938 tarihine kadar tem 

dit edilmiştir. 
2 -Tezyinat için kati bir projeye lüzum yoktur_ Yalnız zikredilen reJ 

lerin yerli yerinde gösterilmeleri kilidir. 
3 - Şerait metninde bazı hatalar görülmüşütr. Bundan dolayı metni 

KISIMA: 
Müsabaka şeraiti: 

1 - Müsabakaya iştirak edenler, yapacaklan planı muhtevi kapalı zar
fı ikinci bir zarf içerisine koyup buna isim ve adreslerini havi bir kart 
ilive edecekler ve nihayet 25 Mart 1938 tarihine kadar Neşriyat Şubesine 
vermif olacaklardır. PlAnlara katiyen isim ve adres yazılmıyacaktır. 

..-.,....,.....,..."""'"..,.."""!""""'"--. .... -. • 2 - PlAnlar; isimleri biWıara bildirilecek bir Jüri Heyeti tarafından 

* SOLDAN SAGA: 
1 - ADadolada maruf bir dal 
>- Erkek adı - Karadeniade bir kala .. 
S - Garbi ADadolada bir nehir 
4 - Aza kanaat - latihk1m 
5 - Kiiıt O)'UIUI - Sb 
t - Flnana 
7 - Emir ıipaı - Kİrlc 
1-Bir Arap payitahtı - Lekenin JV111 
t - Bir ua - Rekllmlar 

:lO - Geçip Pim - lleri * YUKARDAN AŞAGI: 
1 - Bır nevi bea 
2 - Dünya - Gece merulım 
1 - Metbar tanared 
4 - Kapı (fariai) - Erkek adı 
5 - Mutekellim ııamiri - Renk 
t - Sıla - Bir nevi luıbabat 
7 - Küme - Nota 
1 - Para konar - Mesai - Nota 
9 - Genitlik - Deierlilik 
to - Bır nevi teker 

tetkik edilecek ve birinciye 300, ikinciye de 100 lira mükafat verilecektir. 
3 - Yapılacak pavyonun hami bedeli 15,000 liradır. 
-4 - Pavyon; ön cephesi 18,-40 olan 24x18,40 ebad1nda bir arsa fizerine 

kurulacaktır. 

5 1 Verilecek plinın mikyası 1/100 olacaktır. Gönderilecek olan plAn
lar fUD}ardır; 

Zemin, maktalar, cepheler, renkli dahnt prespektivler. , 
6 - İnşaat malzemesi kabil olduğu kadar modern olacak, yani metal 

cam vesaireden terekküp edecektir. 
KISIM B: 

Dahill taksimat': 
1 - Atatürk köfeSL 
2 - Hem içeriden, hem dışandan satış yapılabilecek tarzda bir satıf 

yeri yapılacak ve burada tütün, tuz ve kapalı şişe içki satılacaktır. İşbu 
satış yerinin tozdan, topraktan mahfuz ve mamulltm çalınmamasına karşı 
da müemmen bulunması meşruttur. 

3 - Bu Atış yerine yakın elverişli bir yerde mamulltm stok edilmesi 
için bir depo yapılacak. 

4 - Münasip yerlere vestiyer ve bir tuvalet yapılacaktır. 
S - Çatının üzerinde veya münasip bir yerde klfi derecede masa konu

labilecek ve ayrıca ayakta içki içilebilecek bir bar Amerikan yapılacaktır. 
8 - 2 X 5 ebadında bir sigara imli yeri ayrılacaktır. 
KISIM C: 

Tezyinat: 
1 - Yaprak tütün, sigara, tuz, içki, banıt teşhir etmek ve bir de ma

ğaza vitrini nümunesi göstermek için altı vitrin yapılması mutasavver ol
duğundan bunlara yer ayrılacaktır. 

2 - İçki, tütün, tuz satışlarını gösteren ve inhisarlarm köylQye yardı
mını tesbit eden "tütün, incir, üzün mübayaasında köylüye yapılan yar. 
dun" 4 grafik yapılacağından bwiıara yer tefrik edilecektir. 

3 - Mevcut olan 5 X 2 ebadında kabartma bir Türkiye haritası ve barut 

RESiMLi ZABITA ROMAN 1: 42 

... 
N ... 

"l A ft 

iC'l'AAUll'.II .l"'...AVDiı«i\n...aı:..b I ~D v-..na.:ic:uA11Jıı-.:ınaw. 

O. No. Semti ve mahallesi Sokağı EmlikNo. lllsseye göre 
Muhammen K 

2449 Edimekapı Kariye! Salma tomruk E. 119 ili ~nm 24/40 400 Açık 
Aük Alipaşa Caddesi 127 His. Artırma 

Y. 127 ilA 
129 

2704 Edirnekapı Hocı Sultan Cet- E. ve Y. KAgir Hane 500 • 
Kasım Günanl mesi 42 

3018 Usküdar İcadiye Kerpiçbane E. 9 Y. 5 Arsa 210 • 
-4002 Eminönü Rüstem Büyük Çukur E. ve~ Odanın 1/3 His. 3-40 • 

Paşa Han ikinci kat 22 

4943 Samatya İmrahor İmrahor Cad. E. 124 Y. 138 Ananın 18/21 1180 Kapalı 
İlyas B. His. Zarf 

6927 Beyoğlu Hüseyin Yenişehir E. 121-123-125 Kagir üç dOkldn 1000 • 
Ağa Caddesi Y. 3-107-109-111 ve üzerinde oda-

1arm ve bahçenin 
1/4 His. 

7291 Eminönü Ahı Çelebi Balık Pazan E. 116 - Y. 10 BilA hava klglr 120 AÇ1k 
Caddesinde dükklnın 80/2880 Artırma 

His. 
7r49 Tarabya Derelçl E. 41 - 43 Arsa 320 • 
.~33 Feriköy Kısım fk1 Gürcü Kato- E. 31 Mü. Arsa 370 • 

lik Kilisesi 
8520 Aksaray KAtip Kasım Y. Kumsal E. 27 Y. 31 Arlanm 1/4 Hl& 250 • 
8677 Beyoğlu Kurtuluş Kurtuluş Cad. E. 152 KAglr Hane ve 1500 Kapa 

Y. 152 - 152/1 diikkirun 3/4 His. 1ı, arf 
Notaj: 188 - 190 

Yukanda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satıp çıkanlmlfbr. lbalelerl 4-3-938 tarlhlne dü 
n cuma günü saat 14 tedir. Satı§ münhasından gayrimübadil bonosiled ir. 

satı§lDl gösterir Od pano için JM ayrılacaktır. 
'4- l,5X2,5 ebadında yapılmıf ufki Cibali fabrikası maketi için yer te

min edilecektir. 
S - Otomatik Şarap fıskiyesi için bir yer ayrılacaktır. 
Fazla tafsillt için Rekllm Neşriyat Şubesine müracaat edilmesi. (935) 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN 
Umum! Neşryiatı İdare F.den: 

S.SALİM 
Gazetecilik ve Nepiyat TOrk Limi 
Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaası 
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Harici Askeri Kıtaat 
llCinları 

Kırklareli Tümen birliklerinin ihti_ j 
yacı için kapalı zarfla 120,000 kilo~ 
sığır eti satın alınacaktır. Muhammen ı 
fiyatı 26 k:uruş.,,50 santim olup tutan 
31800 liradır. !halesi 25-Şubat-938 
cuma günü saat 16 dadır. lstekliler ı 
§8.rtnamesini her gün Tüm satmalma 
komisyonunda görebilirler. Taliplerin 
kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki ! 
vesaik ile teminat nıek:tupla.rrnı havi 
.f.a.rflarmı belli gün ve saatten en az 

• 1 
bir saat evveline kadar Krrklarelin-
de TUın satnıalma komisyonuna ver 
meleri.. "730.. "768,, ~ ı . - ~ 

Her bir metresine biçilen ederi ! 
275 kuruş olan 10000 ila 15000 met
re kışlık elbiselik kumaş kapalı zarf- , 
la münakasaya kon.muştur. İhalesi 
14-3-938 Pazartesi günü saat 11 1 

dedir. İlk Teminatı 3093 lira 75 ku-: 
nıştur. Evsaf ve şartnamesi 207 ku- ı 

ruş mukabilinde M. M.. Vekfileti Sa- J 

tınalma Komisyonundan alınır. Ek
siltmeye girecekler 2490 sayılı ka- 1 

nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ya- 1 
zıh belgelerle teminat ve teklif mek , 
tuplarım birlikte ihale saatinden en 
geç bir saat evvel Ankarada M. M. ı 

Vekaleti Satınalma Komisyonuna ! 
vermeleri (742) (944) 1 

1 
lstanbul Komutanhijı 

llônları 

Süvari Birincilik okulu için 148 ila 

( 

152 yüksekli.ı!inde ve göğüs cevresi 
lôO dan yukarı ebadda olmak ve hay 
vanların göstereeekleri vaziyetlere 
göre vasati 170 lira üzerinden 27 bi. 
nek hayvanr alınacaktır. Hayvan sa-

Ü-

rltet 
aası 

!! 

EL 

hiplerinin hayvanlarım göstermek ve 
pazarlığı yapmak üzere her giln Fm 
dıklıda Komutanlık Satrnalma Komi~ 
~oll'UD.a müracaatlarL "754,, 

Türk Ticaret Bankası 
A. Ş. ldare Meclisinden: 

Alelade Toplanh Davetnamesi 

Türk Ticaret Bankası, A. Ş. hisse
darlarının toplantısı 28 Mart 1938 
Pazartesi günü saat 16 da Ankarada 
Işıklar caddesinde Banka merkezin
de yapılacaktır. 

~ 

Esas mukavelenamenin 24 üncü 

1 

:maddesi mucibince iştirake salahi -
l'ettar olan hissedarların 26 ncı mad 1 

deye tevfiküan toplantı gününden 
en az iki hafta evvel duhuliye va -
l'akası almaları lazımdır. Vekillerin 
de hissedarlardan olması meşruttur. 

Hissedarların duhuliye varakası 
almak üzere Banka Merkezine veya 
Şubelerine müracaatlarını dileriz. 

Müzakerat Ruznamesi 
1 - 1937 senesi muamelatına ait 

idare Meclisi raporile murakıplar ra 
l>orunun okunması, 

2 - 1937 senesi bilançosu ve kar 

\>e zarar hesaplarının tasdiki ile ida- ] 
re Meclisinin ibrası, 

3 - Müddetleri biten idare mecli

si azası yerine aza intihabı, 

4 - 1937 senesi mürakipler ücre

tinin tayini ve yeniden iki murakıp 
intihabı 1 

5 - tdare Meclisi Azalarına veri
lecek huzur hakkının tayini. 

İDARE MECLİSİ 

F'atih sulh ücüncü hukuk hakimli
tinden: 938/6-İ 1: S~atyada Sancak 
tar Hayrettin M. nin Kader S. da 2 
l'-'i · lı evde ölen Ropen kızı Merukan 
\>e Yedikulede tramvay C. de 83 N. 
lı <.lükkanda ölen Kiripolos oğlu Yur-

~itıın alacak ve borçluların bir ay ve 
lcldiayi veraset edenlerin'üç ay zar-

fında mahkemeye müracaat etmeleri 

aksi takdirde muamelei kanuniyesi 
icra kılınacağı il.An olunur. (5253) 

- ~ , : 1\ •• j-ı • • •ı• • , ,J • • ... • ' 

EViNiZDE 

B 1 R. PUDRA 
MUSABAKASI 
V A P 1 N 1 Z· 

Ku11andığıruz pudranın rengi ne olursa olsun belki de size uygun 

~elmiyor. Bazı sarışınlar, esmerlere mahsus bir pudra kullandıkla

rında kendilerine daha uygun geldiği gibi bazı esmerler de, sarışın

ara mahsus bir pudra kullandıklarında keza kendilerine daha uy

{Ull gelebilir. Bunu anlamanın çaresi, yüzünüzün bir tarafında bir 

renk ve diğer tarafında başka renk pudra tecrübe etmektir. 

Posta, a.m.balaj vesair masarife karşılık olmak üzere lstan bul 622 

1osta kutusu adresine (T. T. 5) rumuzile 12 kuruşluk pul göndet 

Iiğiniz takdirde size hususi modelde bir kutu pudra ile muhte

if renklerde nümunelik 4 ufak paket pudra gönderile 

ektir. Mektubunuzda her vakit kullandığınız pudranın rengini de 

ıildirmeği unutmayınrz. Bu suretle yalnız kendi başınıza veya ar

cadaşmızla beraber tecrübe ederek hakiki bir pudra müsabakam 
yapmış olursunuz. 

Tokalon pudrasmın her tene uygun yeni ve orijinal renkleri var

lır. Bu pudra havalandırılmış, gayri mer'i ve kat'iyyen sudan mü

eessir olmaz. Gazeteler, iki Amerikalı yüzücüsünün sudan müte

•ssir olmıyan bu pudrayı kullanaraR iştirak ettikleri olimpik oyun. 

·ırından sonra bile tenlerinin kat'iyyen bozulmadığmr yazıyorlar. 

Nümune istiyenlerin çokluğu karşısında gönderme işinin 

bir kaç gün geri kalmasının mazur görülmesini 

mü,terilerimizden rica ederiz. 

Sultanahmet Üçüncü Sulh Hukuk Hakimliğinden: 

l(Cigıir mükemmel ve Kelepir Bir . Irat 
Sirkecide Murad.iye caddesi ve tramvay durak mahallinde kain 32 

ve 34 numaralı meşhur Viyana oteli ve cesim kıraathanesinin tama
mı satılıktır. Yirmi iki oda, üç salon ve fevkalade nezareti vardır. 
Kıymeti muhammenesi yirmi bir bin lira olup senevi üç bin lira va

ridatı vardır. Şubatın 24 üncü perşembe günü saat on dörtte 936/l 
dosya numarasile Divanyolunda kain Sultanahmet Üçüncü Sulh Hu
kuk mahkemesine müracaa~ları ilan olunur. ................................................ 

BAHÇIVAN ARANIYOR 
Çiçek, sebze ve meyva ağaçlarından anlar bir bahçıvana ihtiyaç 1 

vardır. Şeraiti anlamak üzere postane arkası Basiret hanı 27 numara
ya müracaat. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti Tasfiye 
Heyeti Reisliğinden : 

Yanya mübadillerinden ve Pendik mürettebatından Mustafa Paşonun 
bakiyei istihkakı için verilen 6032 sayılı bir koponlu ve 1380 lira kıymetli 
tasfiye vesikasının Yunanistanda kalan ve Hayri Mahiyette olan Arslan, 
Zülfikar ve Mehmet vakıflarına karşı verildiği tebeyyün etmiş ve keyfi
yet heyetimizin 4-1-938 tarihli içtimaında görüşülerek mahiyetleri itiba
riyle hususi mülkiyete inkılap etmelerine kanunen imkan bulunmıyan bu 
vakıflara karşı Mustafa P~o namına gayri kanuni olarak tanzim edilen 
bu tasfiye vesikasının ibtaline karar v~ olmakla keyfiyet ilan olu· 
nur. (951.) 

• 
• 

Her Eve Lazım Olan 
YENİ 

Çocuk 

KELEPİR FİYATINA 

Sattlık 2 ev ve 1 bina 
Şişlide Halaskar Gazi caddesinde 

büyük bir bahçeyi havi ve arka so
kağa da nazır 2 ev ve büyük bir bina 
kelepir fiyatına satılıktır. İstanbul 

176 No. lu posta kutusuna (D.S) ru
muzile müracaat. 

Ansiklopedisi 
Müessesemiz tarafından neş-

redilen Yeni Çocuk Ansik
lopedisi her çocuğun mutlaka sa
hiı;ı olması lazım gelen bir eserdir. 
Çünkü çocuk bu eserde ders esna
sında ve ders dışında aradığı bü
tün malılmatı bulabilir. 

ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ bü
tün dünya lisanlarına tercüme e
dilmiştir. Bu beynelmilel eseri, 
Türk ço!!uklannın ihityaçlarını ve 
mektep programlarını gözönünde 
bulundurarak lisanınuza çeviren
ler, Profesör Salih Murat, Faik 
Sabri ve M. Zekeriyadır. 

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

&rn::!ttep talebesine aynca tenzilat 
yapılır. 

Bu eser yalnız çocuklar için de
ğil, bütün ilk.mektep öğretmenleri 
için en kuvvetli yardımcıdır. Çün
kü bütün dersler bu eserde re
simlerle ve geniş malumat ile zen· 
ginleştirilmi§tir. 

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

l ı iSTANBUL.DA TAN MATBAASINA 

Yeni Çocuk Ansiklopedisi broşürün- i 

den bir tane göndermenizi ve mu
allimlere ait son fiyatınızı bildirme
nizi rica ederim. 

DENIZBANK 
Fabrilia ve Havuzlar Müdürlüğünden: 

Fabrikamızda gemilerden çıkan eski saç ve köşebent parçalan pazar
lıkla satılacaktır. Alıcı olanlar idaremiz levazım şubesine müracaatla
rlyle şartnameleri bila bedel almaları ve pazarlığa girmek istiyenlerin 
200 lira muvakkat teminat paralariyle beraber 25-2-938 cuma saat ıs 
de idaremizde hazır buhmmalan ilin olunur. CHl.l 
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Hakiki çiçeklerden istihsal olunan 
kıymettar esanslarla en saf mevaddı 

iptidaiye ile yapılan Hasan ltriyatı 

cihanşümul bir töhret kazanmı,tır. 

ihtikar derecesinde pahalı olan Tür
kiyede yapılıp Avnıpa etiketi kulla
nılan ve halkı aldatan ya1dızlı ve süs
lü markalara itimat ve emniyet ede
miyen Bayanlar ve zevk ıahiplerile 

anlayışlı İnsanlar bilhassa Türkiyede 
ikamet eden ecnebiler ıeve seve ba
yıla bayıla ve takdir ede ede Hasan 
rtrryatını kul1anıyor'ar. Türkiyede o
na rakip olabilecek bir tek ecnebi fir
muı bile yoktur. 

Mıor vı a.tı&.ı"uı.A• "u~T•AH.ız. 

içıt.ME!>İ LATİf 

MOTTEH1T 

Ermis-Emniyet-Kartal 
Konserve Fabrikaları 

Türk Anonim Şirketinden: 
Ticaret kanununun 361 ınci ve 

şirketimızin esas mukavelenamesi -
nin 22 inci maddesi mucibince his
sf>darlar 26 Mart 1938 Cumartesi 
günü saat 10 da Feriköyünde Bo
monti Bahçesinin salonunda sureti 
adiyede yapılacak toplantıya davet 
olunur. 

Ruznamei Müzakerat 
' 1 - İdare meclisı ve murakip ra
porlarının okunması, 

Ağız 

daima 
bütün 
açık 

• 
mı 

bir 
r lara 

dır 

UNUTMAYINIZ Ki: 
Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin 

difteri. bademcik. kızamık. enflo
enza, ve hattiı zatürreeye yol açtık
lan. iltihab yapan diş etlerile kökle
rinden mide humması. apandısit. 
nevresteni sıtma ve romatizma yap
tığı {ennen anlaşılmıştır. Temiz. ll

ğtz. ve sağlam dişler umumi vü
cut sağlığının en birinci şartı ol
muştur. Binaenaleyh dişlerinizi her 
gün kabil olduğu kadar fazla · liı· 
akal 3 defa - ı Radyolin l diş ma
cunule fırçalıyarak sıhhatınızı ga· 
ranti edebilirsiniz ,;e etmelisiniz 
Bu suretle mikropları imha ede
rek dişlerinizi korumuş olursunuz. 

l8A~HlriiYAIRLll K •• •• •• 

2 - 1937 senesı hesabatının ve bi
lançonun tasdiki ve idare meclisi a
zalarının ibrası . 

3 - İdare meclisi azalarının intl· 
habı, 

OU MESUT Mt.Y4TI 

MUH1'~AZ~ ~TMEI( 
VE OAIM1' YUVANI· 

~ı. ŞENLENDİRME~ 
iÇiN 

GA 
~ 

SON MODEL RADYO 
L ~ R 1 H1' T 1 R.1 N t Z - , 
DAN ÇİKMASIN tf ;;;, 

,,~~:~· /,,.,,..'/, 
~~#, ,, 
~~~~ 
~~;,.:." 

;ık a,u_ ~L 
~a_~,· 

~a. 

auta~····· 

4 - 1938 senesi için murakip ta
yini ve ücretinin tcsbiti. 

Esas mukavelenamemizin 23 ve 25 
inci maddeleri ahkamına tevfikan en 
aı 20 hisse senedi sahıplerinden a
saleten veya vekiıleten toplantıda 

bulunmağı istiyenler. hisse senetle
rini toplantı günunden on gün evvel 
şırketin Ayvansaraydnki fabrikası -
nın veznesine tevdi veyahut hisse 
senetlerini Bankalardan birine tevdi 
ederek alman makbuz ilmühaberle
rini şirketin veznesine ita etmeleri 
icap eder. 

İstanbul. 22 Şubnt 1938 
İDARE MECLiSİ 

Yazma Dokunıa 

Koo eratif 
~ irll"Pf l 

Şirketimizin 1-3-938 tarihinde 
salı gi.ınu sant 10 da Dördüncü Va
kıf han 3 üncü katta Ticaret ve Sana 
yi Odası ıc;tima salonunda genel top
lantısı arkasından ayni gunde fevka
liıde olarak yapılacağını hissedarla
rın asaleten ve vekaleten iştiraki~ 

ri için muknvelenamcmiz mucibince 
i<:timadan bir hafta evvel hisse se -
netlerinin ibrazile duhuliye kağıdı 

almak için Çakmakçılarda Sümbül
lü handa 18 numarada Kooperatif 
Şirketi merkc>zıne müracaatleri 

Senelik içti marn Ruznamesi: 
1 - idare hcyctı ve murakıp ra

porları. 1937 senesi bilançosile idare 
heyetinin ibrası, 

2 - 1938 senesinin bütçe onaylan 
ması, 

3 - idare heyetinin ve murnldp
lannın tamamen seçimleri. 

Fevka'ade Toplantı Ruznamesi: 
8 inci maddenın goruşulmesi, 
22 inci madder1in gorüşülmesi, 
70 inci maddenin görüşülmesi, 

Dilber Kardeşler 

Müessesah Tuhaf~ye 

Türk Anonim Şirketi 

Toptan sahş deposu: 1sfanbul Sultnn1·ıım:ımı Tis-m•lillcy geçidi No 54, Perakende !!atış yeri: Galata Bankalar 
caddesi RADYOt'ON l\tnğnznsı ve Anadolunun bütün ~chirlcrindc accntnlnrımız vardır. 

Hissedarlar Umumi heyeti 25 
nıart 1938 cuma günü !'aat 1101 da 
Mahmutpaşada Mahmutpaşa hanın -
da 15 l nun'larnda adi surette topla
nacağından hissedarların o gün gel-

1 meleri rica olunur. 

fl_\\O • 
\.o\ ~~~\tt"' IİR 

~'\# '\~~ 

\~~~GÜLNİHAL 
LOks g6mlek maOa:rıısı, (. 
levkaliıde bir rekllım satışı ~ 
teıtıp etmektedır. l ,

1 
Hıtrlcl ve dahlll camekı'ınlarımızdan se· 
çılecek 2 gömlek alıcısına, bJrıncı gömlek 
esasen gayet makul olan norma ı f ı at 
Ozerınden, ikıncısı ise yarı FIATLA hesap 
edılecektır. 
Bu 1>ergı ıçın hususi surette tertip edilen 
camekı'ınlarımız• bir del• bakan isle• 
istemez dükk na glreceküı. 
Bu lırsatı kaçırmayınız. 
NOT ı GO•lek, ıu ..... Yfke. pil"- iç,.,,. .... Ut ~ 

dQk•l1tatntıd• aatııaın ~tU.n "'"• bu tek • ~. 

İstanbul, Borsa karşısında 

Taklit hiç bir zaman 

ayni olamaz. 

Taklit benzeri 
demektir 

KREM PERTEV 
bu itibar1 a en üstün 

kremdir 

KAYIP. 1335 yılında mülga lzmıt 

sultanısinin beşinci sınıfından aldı· 

, ğım tasdiknameyi zayi ettim. Yeni· 

sıni alacağımdan eskisinin hükmü ot 

madığı iliın olunur. Beşinci Sınıf ta
lebesinden No. 57 Hasan oğlu Hasan 

Esas mukavelenamenin 26 ıncı 

maddesi mucibınce 50 hısseye malik 
hissedarların haiz oldukları hisse se
netlerini içtima günlındcn nihayet 
bir hafta evvel Şirket merkezine 
tevdi etmeleri icap eder. 

Müzakerat Ruznamesi 
1 - 1937 yılı ışlerine ait idare 

meclisi raporunun okunması, 
2 - Bilanço ve miirakip raporu -

nun okunarak lnsdiki ve Meclisi ida
renin ibrası. 

3 - f\1uddeti hitam bulan mecli· 
"ı idare azalarının yerme yenilerinin 
ıntihabı. 

4 - Ticaret knnununıın 323 üncü 
maddesıne gore Şırketle ticaret mu· 
amclclerınde bulunmak üzere idare 
meclisi azasına salahiyet verilmesi. 

5 - Yeniden iki mürakip tayinile 
ücretlerinin tespiti. 

DiS MACU U , 
Bütün tehlikelere karşı sıhhatin:zi korur. 

Beyhude ıstırab çekmeyin 

ROty~ATIZMA 
NEZLE, 

SANCILARI, SO~UK 
KIRl'CLIK ve GRiP 
RAKiPSiZ DEVA 

AlGINLIGI, 
iÇiN 

NEVROZi dir 
Bu kanşık havalarda yanınıı:dan NEVROZİN eksik etmeyiniz 

icabında giinde (3) kaşe alınabilir. 

........................................... 
. 

CAFER Müshi erı 
Tesiri kat•i is imi kolay 

en• iyi müshil şekeridir. 

•-•Bilumum eczanelerde bulunur. Posta kutusu 1255--• 

DENIZBANK 
lstanbul liman işletmesi Müdürlüğünden~ 

1 - Sirkeci tarafı nhtımlarına yanaşan vapurlar ile jtioP<.'Pk ve
ya bu vapurlardan çıkacak yolculara bu kere ac.-ılan tstanbul Yeni 
Yolcu Salonu onündekı sandal ıskelesi tahsıs edılmıştır Yolcular 
bundan böyle bu yolcu salonundan J?eçerek salon rıhtımındakı ıs
keleden vapurlara gidecekler ve vapurdan bu ıskeleye çıkacak

lardır. 

2 - Yolcuları nakletmiye mahsus sandallar yalnız bu iskelede 

bulunur. 
3 - Sandal ve hanıallar tarüelerl salonda asılıdır. "910., 


