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Jthmet Emin YALMAN 

B ugün Romanyanın yeni a.. 
nayasaaı hakkında Ro

men millet:nin reyine müracaat 
ediliyor. Yeni anayasada h;ç 
9üphe yok ki demokrasi tekille
rinden büyük fedakarlıklar var
dır. Fakat bunların münakapaı, ı 
Romenlere ait bir aile itidir. 

Romanyanm müttefikleri ve 
~ostlan araamda derin alfı.kalar 
uyandıran mese ~ e, Roman yanın 
harici itlerinde tam Romen milli 
ölçülerine uygun bir milli ıiya
.Ct tutulması ve harici telkin ve 
t~irlere imkan bırakabilecek ı 
kapdann ıdu bir surette kapan- ~ 
maaıdır. 1 

Balkon konseyinin toplantısı arüe
sinde Romanyadaki istikrarsızlığın 

ve ifratçılığm ortadan kalkması ve 
böyle bir milli manzara belirmesi 
memnuniyetle karşılanacak bir ha
disedir. Romanyanm tuttuğu yol. 
Balkan birliğinin ruhuna uygun bir 
Cidiştir. 

Balkan birliğinin başlıca hede
fi. Balkan milletlerinin, ya

km tarihin acı günlerinde olduğu gi
bi, şu veya bu büyük devletin yede
~ne dü§memeleridir. Başkal~ının 

mukaddmtlafüıa sırf öz milli men
faatleri bakımından hlkim kalına

landır. 

Balkan birliği, bu yüksek gayeleri 
elbirllğile korumıya mahsus müşte
rek bir cephedir. 

Balkan milletlerinden herhangi bi · 
rinin; sağdan veya soldan esen rüz
garlardan biri tarafından sürüklen
!J\esi, Balkan birliğinin ruhunu öldü
recek bir felaket olur. 

. Türkiye, Mütareke devrinin acı 
tecrübelerinden sonra doğrudan doğ
ruya milli siyaset ve umumi menfa
at yolunu tutmuş ve bu tabii hedefi? 
kestirme yoldan, az sarsıntı ile var
mı§tır. Hareket noktasına nisbet e
dilmek şartil~ bol ve geniş verim 
alınması bu sayededir. 

Yunanistanda bir aralık fırka
cılık sisi gözleri o kadar bağ

lamıştı ki, Yunan milli menfaatleri 
gözden uzak düşmüş ve siyasi müca
dele cephesinde hariçten gelen sağ 
~e sol cereyanlarının çarpıştığı gö
rülmüştür. General Metaksasm ağır 
mesullyetler altına girmekten çekin
miyerek oynadığı tarihi rol, Yunan 
milli menfaatini kurtarmak, Yuna
niatanın gidişinde Yunan milli ölçü
lerini hikim kılmaktır. 

Yugoslavyada vaziyet, hariçten ge
len cereyanlardan başka dahili bir
takmı ihtilaf sebeplerini de adını a· 
dım tasfiyeyi icap ettiriyordu. Dok
tor Stoyadinoviç. bu çetin işi başa
nrken, milli ölçüleri hiçbir zaman 
elden bırakmamıştır. Yugoslavyanın 
mukadderatına milli menfaatlerin 
hikim kalması idealinden hiçbir fe
da.karlık kabul etmemiştir. 

Romanyada fırkacılık vaziyeti 
bu aralık o şekli almıştı ki, 

Romen parlamentosunda dokuzda 
bir nisbetinde azası bulunan müf
rit bir fırka iş başına gelebilmiş V'! 

llomanyayı yabancı memleketlerin 
Yedeğine düşürecek şekilde cereyan
lar acmıştır. Bu siyasetin ac1 netice
len devlet varidatının beşte bire. ha· 
rlci ticareetin dörtte bire inmesi şek· 
linde derhal kendini gösternıiştir. 

Bu vaziyetler karşısında ,..Romen 
Jn.illi şuuru az zamanda hHekeP.l gel· 
iniştir.Fena gidiş purduru~uşMr.B 
ınuva.k.kat ifratlann intibahlı · 

(Devamı S 

Balkan Konseyi Yarın T Oplanıyor 

Dostlarımızın Kıymetli 
Şefleri Akşam Buradan 
Ankaraya Gidecekler 

Kardeş Yunanlstan ve Yu~oslavyayı Bizzat Sayın Baıvekilleri, Dost 
Romanyayı da Çok Değerli Hariciye Müsteşarı Temsil Edecek 

Dr. Aras, G. Metak•cu, B. Comnene, Dr. Stoyadinoviç 

Bugün üç müttefik Balkan hüku
metinin reis ve mümessillerini ara
mızda selamlıyarak sevinç ve ferah 
duyacağız. Müttefiklerimizi kardeş 

deş Yunanistan doğrudan doğruya ı-

at:neral M~taksas tarafından ~msil 116 y acında 
edılmektedir. General, geçen ılkteş- S Bir Çocuk 

di~e..karşılıyacağız. _9nlar~aJ>k.!t.!lr

muzu geçer geçmez duyacaklardır. 
Bu defaki Balkan konseyinin reis

liği Yunanistana düşmektedir. Kar-

rinde bizi ziyarete gelmişti. Ankara
da Atatürkle ve devlet adamlarımız· T .-....: 'l;;ll-- .... ,..._._ .. __ __ 

du. Kullandığı lisan samimi bir as· 
kerin kalbinden konan sözlerivd.1. 

(BD.1t 4 üncüde) 

Kabinemiz Evvelki 
Gün 130 Karar Verdi 
İstanbulda Et Ucuzluğu İçin 

• 

Bazı Resimler indirildi 
Ankara, 23 <A.A.) - İcra Vekille

ri heyeti 22 - 2 - 938 tarihinde Başve
kil Celal Bayann reisliği altında, ge
nelkurmay başkanı Mareşal Fevzi 
Çakmak'ın da huzuru ile toplanarak 
muhtelif işler hakkında 130 u müte
caviz karar vermiş ve bunlar arasın
da aşağıdaki kararları da kabul et-
miştir. . 

1 - Yeni yaptlacak Büyük Millet 
Meclisi binasına ait plan, 2 - Fe
nerbahçe mesire mahallinden hazine
ye ait kısmın 2290 sayılı kanuna gö
re parasız olarak İstanbul belediye
sine terki, 3 - 2490 sayılı kanunun 7 
nci maddesine göre 15.000 lirayı ge
çen arttırma, eksiltme ve pazarlık-

(Devamı 7 incide) 

Bir Çin Hava Filosu 
F ormuzu Bombaladı 
Japonlar Bir Sovyet Vapurunu 

Yolcularile Beraber Tuttular 
Tokyo, 23 (A.A.) - İmparatorluk 

umumi karargiıhının bu sabah neş
rettiği bir tebliğde, General Matsui i
le imparatorun amcası general Asi
kanın Nankin ve general Yanagua'
nın Hançav mıntakalarından geri ça
ğırılmış olduğu haber veriliyor. Yük 
sek askeri şiıra arasından general 
Hatarfu, general Matsuinin yerine 
Çin deki Japon kuvvetleri başkuman 
danlığına tayin edilmiştir. 

Bu tayine, Çinde temadi edecek mu 
harebelere karşı koymak hususunda 
kati karar verilmiş olduğu ve müsa
dematm hali hazırda "ikinci safha
ya .. girmiş olduğu sebep olarak gös
terilmektedir. 

vaziyetine gelince, Japon 
eri Pekin - Hankov demiryo-
~ (Devamı 7 incide) 

~ 

Çinde .on harp 

vaziyetinin krolıiai 

Kendisi Gibi Ge~ 
Arkadaşını Ö!dü:· d1i 
~ 

il 
il 

il 
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Cinayet:n faili Arif 

[Tafsilat ikinci ıayfada] 

Yeni Demiryolunun 

ihaleleri Y apddı 
Ankara, 23 <Tan muhabirinden) -

Diyarbakırdan inşasına başlanmış o
lan dem.iryolu 60 ıncı kilometreye ka 
dar müteahhitlerf: ihale edilmiştir. 
Diğer kısımların da istikşa!ına devam 
ediliyor ve etüt işleri. Irak - İran hu
dut hatlarının birleştiği 165 inci ki
lometreye kadar ikmal edilmiştir. Gü 
zergüun esas mihver kaZJklannın ta 
kılması işleri de Diyarbakırdan itiba
ren 65 inci kilometreye varmıştır. 

, I Bir Adam Yaratmak 1 ! 
1 
1 

"Necip Fazıl,,ın ba güzel pi

yui çok muvallak bir kud

retle temail edilmiştir. Lut· 

ı / len ikinci aaylamızı açınız. 
-- -ı 

Bir Seçim· istiyor 
1 - ltalya • ln9iltere Görüşmesi Başhyor. 
2 - Hariciyeye Lord Halifax. Tayin Edildi. 
3 - Liberaller Vesikaların Neşrini istediler. 
4 - Roma ve Berlin, Chamberlain'den Memnun! 

Lond!a, 23 (Hususi) - İngiltere 
kabinesi bugün haftalık içtim.aını yap 
mış ve İngilterenin Roma sefiri Lort 
Perth'e İngiliz - İtalyan müzakereleri 
için verilecek talimat üzerinde görüş
müştür. Yeni Hariciye Nazın henüz 
tayin olunmamıştır. Başvekil bugün 
yine Avam Kamarasında beyanatta 
bulunurken, bu meseleye işaret ede
rek, kısa bir zaman sonra yeni Hari
ciye Nazırını bildireceğini söylemiş
tir. Lort Halifax'tan başka, Morrison 
ile Malcolm Macdonald'ın isimleri de 
ileri sürülmektaedir. 

İngilterenin Roma sefiri Lort 
Perth, İtalya Hariciye Nazın Kont 
Ciyano ile iki saat süren konuşma -
!ardan sonra bugün Romadan hare -
ket etmiştir. Lort Perth'in haftaya 
Romaya dönerek müzakerelere başk. 
ması bekleniyor. Lort Perth'e İtalya 
tarafından İngiltere aleyhinde yapı -
lan propagandaya son verilmesi hak
kında teminat verilip verilmediği he
nüz anlaşılmamıştır. Buraya gelen 

lngiltere amele partisi 
lideri B. Atlee 

bir habere göre Bari radyosu dün A
rap memleketlerine İngiltere işleri 

(Devamı 7 inci.de) 

Hitlerin Maksadı Nedir? 

Orta Avrupada Bir 
M;llollo:r t:'emi~TQf;; mi? 

Çekoslovakya Siyasileri, Memleketin 
lstiklCili için Azimlerini Bildiriyorlar 

Londra, 23 (Hususi) - Avustur
yada vukubulan son hadiseler ve Çe
koslovak.yaya karşı Almanyanın ye
ni vaziyet alacağını gösteren alamet
lerin her muhiti meşgul ettiği sıra
da Mareşal Göringin, ziıhirde av av
lamak için Varşovaya seyahat ' etme
si göze çarpmakta ve merak uyandır
maktadır. Almanyanın eski Viyana 
sefiri Von Papenin Amerika gazete
rine vukubulan beyanatı bu merakı 
arttırıyor. 

Von Papen, şu sözleri söylemiştir: 

u-Avusturya, Orta Avrupadaki 
teşevvüşlerin ne suretle izale edile
ceğini gösteren bir örnektir. Alman
yanm Avusturyadan bütün istediği 

şey ,milliyetçilerin diğer gruplar dere 
cesinde fikirlerini anlatabilmeleridir. 
İtalyanın İngiltere ile anlaşma te -
şebbüsünün Almanya ile arasını boz
duğunu söyliyenler yanılıyorlar. Çün 
kü Hitler, İtalyanın siyasetini, Al
manya lehinde sayıyor ve esasen Al
manya da ayni şeyi yapacaktır. Al-

( Devamı 7 incide) 

Teruel Faciasının Blançosu 

Şehir Tahrip Edildi, 
· 2600 Kişi Esir Oldu 

Vapurları, İspanyol 
Yine Bombalandı 

Fransız 

Sularında 

Teruefin geçen taarrazda tahrip edilmif bir kumı 

[Son haberler üçüncü aayfamızdadır] 
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Edebi Hayatımızda Bir Hadise 

Necip Fazılın Bir Adam 
Yaratmak Piyesi Çok 
Muvaffakiyet Kazandı 
Şehir Tiyatrosu evvelki akşam 

Necip Fazıl Kısaküreğin (Bir 
:Adam Yaratmak) adlı piyesini oy
nadL 

Daha piyes oynanmazdan evvel or 
tıtda alakalı ve münakaşalı bir hava 
vardı. Fikri bir hadisenin arüesinde 
olduğumuzu düşündürecek emareler 
eksik değildi. 

Dedikodular şu şekilde idi: Piyes 
gazeteciler aleyhine yazılmış, mes
lek küçük düşüriilüyormuş... Şehir 

Tiyatrosunun mecmuasında çıkan bir 
makale de bu dedikoduları haklı gös
terince gazetelerden biri Necip Fa
zıla çattı. Diğer bir gazetecinin de 
oyunun oynanmaması için teşebbü
se geçtitti duyuldu. 
Eğer d~ikodu üzerine körü körü

ne böyle menfi bir yola gidilseydi 
çok yazık olacaktı. Çünkü (Bir adam 
Yaratmak) piyesi, kıymetli bir sanat 
eseridir ve fikri hayatımız için üze
rinde durulacak bir hadisedir. 

Necip Fazıl, büyük emeklerle e
serini meydana çıkardıktan sonra işi 
tesadüfe bırakmamıştı. İlk oyunun 
seyircilerinden bir kısmını; edipler, 
sanatkarlar. psikoloji mütehassısları 
ve doktorlar, gazeteciler içinden bi
rer birer seçmiş, localara yerleştir
mişti. Tenkit edecek salahiyetteki se
yircilerini böylece ilk akşam bir a-
raya toplamıştL · 

Diğer seyircilere gelince, bunlar 
da kendi kendine seçilmişti. Salon
daki koltukların hepsini fikir genç
liği doldurmuştu Koltuklardaki va
sati yaş otuzdan aşağı idı. 

Gazetecilerde kendi meslekleri 
bakımından da umumi bir alaka var
dı. Adeta jüri halinde hükmedecck
lcrdi: Piyes mesleklerine dil uzatı
yor mu uzatmıyor mu? 

Necip Fnzıl çeiln blr mevzu seçmiş ve bu 
nu buyük bir emekle işlemiştir. Tanınmış 
bir muharrir bir piyes yazıyor. Piyes aUı
ka topluyor, günün htıdısesi haline geliyor. 
Gazetecıler, muharririn hnyabna ve ı>~es.e 

Itır. Ynzılan piyeste kendini incir ağacına 
asmış bir baba var. Bu babanın oğlu ölum 
korkusunun tesiri altında seneler geçiriyor. 
Sonra bir gün bir kaza neticesinde ımne.ı:i
nl vuruyor. Bunun azablle hayatı büsbütün 
sarsılıyor. Nihayet bir gün babasının yap
tı mı yapıyor, kendini bir incır ağacına a
s.ıyor ... 

Piyes, muvaffnkıyeUe oynandıktan son
ra bir gün muharririn birkaç dostu, çay 
zamanı Boğazdaki yalısında toplanıyorlar. 
Aralarında meşhur bir sinir doktoru, bir 
gazete sahibi var. Gazetecinin karısı haztr ... 
Genç kadın sekiz sene evvel muharrirle bir 
sevda macerası geçirmiş. Muharrir so?hı
muş, kadın eski macerayı devam ettirml
:rc taraftar_ Muharririn bir de halasının 
kızı var: Ayni evde bilyümilş, çok ince bir 
kız ... Muharrire, gizliden gizliye tutkun, o
nu herkesten üstun görüyor. Hattfl piyeste 
baş rolil oyruyan meshur aktör Mansur ken 
d ile evlenrnlye talip olunca tereddütsüz
ce reddediyor. Muharririn annesi de toplan 
tıda bulunuyor. 

Muharririn daha evvel blr gaZetecl ile 
olan konuşması neticesinde seyirciler şunu 
ö enmiş bulunuyorlar ki yalının bahçe
ıınde bır incir ağacı var. Muharririn ba
b ı kedini otuz sene evvel bu incir ağacı
na nsmış. Bunun uzerlne seyircilerde şu 
lntiznr uyanıyor: Muharrir de tıpkı piyesin 
de ynrattığı kahraman gibi bir kaza çıkara 
cnk ve günun birinde kendini incir ağacı
na asacak. 

Çay içilirken bir münakaşa: Ka7.a de

nilen ıeyin hayattaki rolil nedir? 

riy te anlatıldığı gıbi, öyle hiç umulmaz 
bir kaza olabilir mı> Milnakaşnnın sıcaklı
tı içinde muharrir, doktor arkadaşının si
Uıhını istiyor, piyesteki kahramanının ka
ı:ayı nasıl yaptığını tc!errüatla anlabnıya 
b lıyor. Revolveri boşaltıyor, menni kal
D1adğıru kahramanın yaptığı gibi muaye
neden geçiriyor. Bu sırada revolver anne
sine doğru çevrildiği için seyirciler her 
an piyesteki kazanın tekrar edilmesiru ve 
ınncnin vurulmasını bekliyorlar. Bu hele
canlı intizar boşa çıkınca ve muharrir ta
rifini bitirerek revolveri masa üzerine bı
rakınca seyirci küUe$ıin geniş nefes nl
ı:lığı ve oh çekUği duyuluyor. Adeta seyir
ciler bu noktada oyunun alAkasım ve he
rec nını yükseltmek için sahnedeki oyun
ı:ulnrla birleşmiş gibi oluyorlar. 

Fakat tarlt tamam olmamış. Muharrir 
revolveri tekrar ele nlıyor, karıştırırken ka 
uı kUZ'iunu çıkıyor, Muhahirl gizliden 
ıfzllye seven, masum genç kızı vurJyl)r. 
Kızı içeri taşıyorlar. Muharririn fe!Aketli 

duruşu karşısında perde kapanıyor. 
Perde aralığında çok alakalı mü

nakaşalar başladL Bu perde umumi
yetle çok beğenildi. Sahne tesirleri 
çok iyi hesap edilmiş, alika dalına u
yanık tutulmuştu. Piyeste fena bir 
gazeteci tipi tasavvur edilmekle be
raber bunu mesleğe tecavüz diye kar 
fllamıya yer olmadığmda hemen her 

kes birleşmişti. Bu perde arası konuş 
malanna Necip Fazıl da karıştL Yal
nız arkadaşlarının şu ısrarlı sualini 
cevapsız bıraktı: "Beylerbeyindeki 
evinde incir ağacı var mı ,, 

• 
i kinci perdede muharriri sarsılmış, 

;yıkılmış bir halde buluyoruz. Dost 

saydığı bir adam tarafından ncşrcdllcn 

gazetede husus! hayatı hakkında yanlan 
yazılar ve hele kaza neticesinde öldürdü
ğu kızın hatıralarının bu gazetede neşre
dilmesi ve bu hatıralarda kızın mu
harriri ne kadar derin bir sevda ile sevdi
ğini göstermesi muharrir Hilsrevi çileden 
çıkarıyor. Tam bu aırndn ylne dost sandı
ğı sinir doktorunun kendisini deli diye hu
susi hastanesine celbe uğraştı~ını ve bunu 
menfaat ve reklfun duşuncesile yaptığını 

k~fedlyor. Artık gözlerinde insanlığın ci
lası hakkındaki butün perdeler duşüyor. 
Riyakfırlığın, dar mcn!anUerln hergünkü 
ltlyatlnrın arkasındaki hakiki hayatı çıp
lak, çıplak görüyor, böyle bir görüşün Ta
hatsızlığını ve sarsıntısını duyuyor. 

•• u çQncü perdede muharrir gece boş 
ynlıya gidiyor. Yelsi son dereceyi 

bulmuştur. Boynunda bir boyun şalı vnr. 
Bununla oynuyor. SeyJrci, muharririn her 
dışarı çıkışında şunu bekliyor: Piyesindeki 
kahraman gibi o da kendini incir ağacına 
ıısacak." 

Husrev, bir aralık yeis içinde içeri giri
yor ve haber veriyor: Meğer meraklı anne 
lndr ağacını kestırmlş. Muharririn sabit 
fikrini yapmasına imklın yok. 

Bundan sonra gözlerindeki bütün per
deler duşmüş bir adamın kAinnt ve hayat 
hakkınd::ı görüşlerini dinliyoruz. Piyesinde 
blr adam yaratmak ona bir ruh, bir ka
der vcrmeğe çalışmııı oldu~ için kendini 
Adetn çarpılmış, kahramanın hayatını so
nunn kadar bizzat yaşamağa mahko.m edil 
mi5 görüyor. 

Neticede bir entrika meydana çıkıyor: 
Ruh doktoru ile gazeteci bir olmuşlar, mu 
harririn deliliğlnl hükılmet doktoruna ak
settirmişler. Maksat, artık dilşmanlıklan
nı açığa vurduklnn muharriri, husus! has
taneye knpatprnk ... Neticede muharrir, go
nül hoşluğu ile umum! bir huktlmet tı
marhanesine gitmeyi kabul ediyor, sırf a
ralarında doktor ve gazete sahibi tıynetin
de insanlar bulunan bir i\lcm içinden u
znkla:ımak mal sadile.-

l t:ıll\.1 ı.ı;ııt:ı, ı'l 1:e1p :r uzınn uu 

piyesine türlü türlü kusurlar 
bulabilirler. Fakat Necip Fazıl, en 
saltıhiyetli tenkitçi olan halkın im
tihanını i)i geçirmiştir. İçtimai tah
lillerle dolu bu kadar ağır bir mevzu
un, seyircilerin hiç gevşemez alaka~ı 
içinde akıp gitmesini temin etmiş ve 
çok takdirli, sürekli alkışlar topla
mıştır. Seyirciye heyecan vermiş, dü 
şündürmüş, başından sonuna kadlr 
seyirciyi perde aralarında bağlı tut
mıya muvaffak olmuştur. Tenkitçi 
zümre de, perde aralarında ve oyun
dan sonra bütün alaka ve münaka
şalarını hep piyes üzerinde toplamış
tır. 

Necip Faz.ılın mevzuu orijinaldir. 
Eser üzerinde çok çalışılmıştır. Gü
zel ve sanatli taranan çoktur. 

Eser adeta Ertuğrul Muhsin için 
yazılmıstır. Piyesin butün yükünü Er 
tuğrul Muhsin taşınıış ve muvaffakı
yetini temin etmiştir. Anne rolünde 
Neyyire Neyyir çok iyi idi. Cahide, 
Nevin Akkaya, 1. Galip, Talat, Mah
mut gibi ikinci rolleri alanlar rol
lerini sevgi ile, muvaffrikıyetle oy
namışlardır. 

Şehir iyatrosu, dekorlarda her va
kitki gibi bu piyeste de çok muvaf
fok olmuştur. 

Son söz şudur: Necip Fazıl, ortaya 
yaşıyacak bir eser koymuştur. 

Eserin ilk temsilinden sonra yüz 
kadar üniversite talebesinin hazırla
dıkları bir çiçek buketi Ertuğrul Muh 
sine verlimiştir. Buketi veren genç 
sahnede büyük sanatkara şunları söy 
lemiştir: 

"- Bu çelengi Tilrk tiyatrosunun 
temel taşı, eşsiz sanatkar Ertuğrul 
Muhsine Üniversitelilerin yüreğin -
den kopan bir parça olarak takdim e
diyoruz,, 

Üniversiteliler, bundan sonra, Ne
cip Fazıl Kısaküreğe de bir buket 
vererek kendisini tebrik etmişlerdir. 

Denizbank Müdürü Geliyor 
Denizbank umumi müdürünün An 

karadan .şehrimize dönmesi bekleni
yor. Yusuf Ziya Öniş, buraya geldik
ten sonra, bankaya bağlanan müesse 
seler müdürlerinin de iştirak edecek 
leri birkaç toplantı yapılacak ve ban 
kanın İstanbul merkez teskilatı kuru 
lacaktır. 

TAN 

Ali Han 

MÜTEFERRİK : 

Ağa Hanın Oğlu 
Ali Han 
Şehrimizde 
Hindistanda Hint müslüınanlannm 

bağlı olduğu 1smailiye mezhebi lide 
ri meşhur Agahanın oğlu Ali Han, 
refikasile birlikte şehrimize gelmiş 

ve Perapalas oteline inmiştir. 
Ali Han, dün Perapalas otelinde 

kendisile görüşen bir muharririmize 
şunları söylemiştir. 

"-Türkiyeyi çok severim. Birkaç 
defa buradan gelip geçtim. En son o
larak bundan altı sene evvel geçmiş
tim. Altı sene içinde Türkiyeyi çok 
değişmiş buldum. Türkiye ve bilhassa 
İstanbul bir yabancı için muhakkak 
dünyanın en şayanı dikkat şehridir. 
Burada bütün tarihi eserleri görmek 
ve istifade etmek için insan hiç de -
ğilse üç dört ay kalmalıdır. 

Çocuklarım İsviçredcdirler. Ben d!\ 
refikamla birlikte oraya gidiyorum. 

Baba.mm da şimdi İsviçrede bulun
duğunu zannediyorum. 
Ağa Han bir müddet sonra Hindis

tana dönecektir. O zaman çok sevdiği 

"B~~iryôlu -l<onf eran~i M~;~h
haslan Ankaraya Gittiler 

Şehrimizde toplanan Balkanlarara
sı demiryol konferansı murahhasları, 
dün öğle trenile Ankaraya gitmişler
dir. Murahhaslar, bugün Ankarada 
bazı tetkik ve ziyaretlerde buluna
caklar ve akşam üstü tekrar şehrimi
ze döneceklerdir. 

Konferans, son bir toplantı yaptık
tan sonra dağılacaktır. Evvelce hazır
lanan müşterek hareket projesinin 
eşya kısmı üzerinde de nihai görüş
meler yapılmıştır. * Gümrük komisyonculan için ö
nümüzdeki martın birinde bir imti
han açılacaktır. 

DENİZ ve LİMAN ~ 

Karadenizde Fırtına 

Henüz Dinmedi 
Karadenizde fırtına devam eciiyor. 

Sinop limanında havanın yatışmasını 
bekliyen Aksu vapuru dün saat ikide 
Hora vepurunun yedeğinde Sinoptan 
kalkmış ve 1nceburuna kadar geldik
ten sonra yola devamı im.kansız bula 
rak tekrar Sinoba dönmüştür. Diğer 
büyük gemiler ve bu arada denizyol 
1arının Ege ve Karadeniz vapurları 
dün yollarına devam etmişlerdir. Bu 
iki vapurun şimdilik birer günlük 
rötarı vardır. 

POLİSTE: 

Genç Bir Çocuk Hiç 
Yüzünden Arkadaşını 
Y aralıyarak Öldürdü 

Evvelki gece, saat 19 sularında Tah 
takalede bir cinayet işlenmiş, henüz 
16 yaşında bulunan bir genç, Hasan 
ismindeki arkadaşını tabanca ile öl
dürmüştür. Hô.disenin tafsilatı şu -
dur: 
Kırkçeşmede oturan ve henüz 16 

yaşında olan Hüseyin oğlu Arü, sey
yar satıcılık yaparak hayatını kazan
maktadır. Ayni civarda oturan ve 20 
yaşlarında kadar olan Hasan ismin
deki gençle, Arifin arası bir müddct
tenberi açıktır. Hasan, Arife sataş -
makta bu yüzden kavga etmektedir
ler. Aralarında, bir para ve bir de kız 
meselesi olduğu söylenmektedir. 

Arifin Sa18haddin isminde, ayni 
yaşta bir başka arkadaşı daha var -
dır. Hasan, Salfıhaddine de sataşmak
ta, para ve saire istemektedir. Geçen
lerde de paltosunu alıp satmıştır. 

Evvelki gece, saat 19 sularında, 

Tahtakalede, sokak ortasında Hasan 
yine Saliıhaddine rastlamış ve bu se
fer caketini soyarak almak istemiştir. 
Bunu gören Arif, Salfıhaddini Hasa
nın elinden kurtarmak için koşup yan 
lanna gelmiştir. Fakat, bu müdaha
le kavgaya dökülmüştür. Hasan bı
çağını çekerek ileri atılmış, Arif te 
tabancasına davra)'lmış ve ateş et -
miştir. Çıkan kurşun Hasanın tam kal 
binin üzerine rastlamıştır. 

Cerrahpaşa hastanesine kaldınlan 

olmuş, bir talebe, mektep müdürünü 
sokak ortasında tokatlamıştır:. 

Saint Georges lisesi talebesinden 
17 yaşlarında Argir mektep dissiplini 
ni bozduğu için, bir arkadaşile be
raber mektepten koğuhnuştur. Bun
dnn muğber olan talebeler, mektep 
kapısı civarında dolaşarak direktör 
İstefan Selinkanın yolunu beklemiş 
!erdir. Direktör akşam mektepten çı
kınca, kovulan talebe Argir, üzerine 
hücum etmiş, tokatlnmıya başla -
mıştır. İstcfan, bu vaziyet karşısında 
sükunetini muhafaza etmiş, biraz son 
ra da haylaz çocuklar kaçmışlard_!!::, 

Sokakta olan bu hadise derhal po
lise aksetmiş, mütecaviz talebe yaka
lanarak Beyoğlu cürmümeşhut mah
kemesine verilmiştir. 

Dün muhakemesi yapılım Argir, ağ 
lamıya başlamış ve af dilemiştir. Di
rektör de çocuğu affetmiş, dava sükut 
etmiştir. 

Bir Dükkan Çöktü 

Dün, Tarakçılarda, Ekberyan Hanı 
nın yanında, bu han hissedarlanna 
ait bir dükkan ile üstündeki oda, son 
yağan yağmurlardan çökmüştür. İn
sanca zayiat yoktur. Dükkanda bir 
terzi kiracı olarak bulunuyordu. Bir 
kısım eşya harap olmuştur. 

Hınız Cezumı Buldu 

yaralı, fazla kan kaybettiği için bir Bostancıda, oturan Hasan, gazino-
saat sonra ölmüştür. cu Şabanın bahçesindeki arı kovanın 

Hadiseden sonra kaçan katil Arif, dan bal çalmak istemiş, fakat anların 
sabaha karşı yakalanmıştır. Vakaya hücumuna uğramıştır. Hasan, muhte
müddeiumumi muavinlerinden Sa _ lif yerleri şişmiş bir vaziyette ve fer 
dettin el koymuş. adli tabip Salih Ha- yatlar içinde kaçarken tutulmuştur. 

şim cesedi muayene etmiştir. Bir Dükkan yandı 
Dün. Sultanahmct sulh birinci ce-

~.m0k«çar"dnnasnm\nT ultıifyı gızıı __ J).ün •. '!k§.?.rn_ıın<Mılk.ş.v.wn.slil . .ll~v-
sorgusu yapılmış ve hakkında tevkif len yanmış, dükkandaki çuvallai' da 
kararı verilmiştir. kurtarılamamıştır. 

Muallimini Tokat!ıyan Talebe 
Mahkemeye Verildi 

* Vatmıın Mustnfanın idaresinde
ki tramvay, Beyoğlunda Mustafa is-

Dün Beyoğlunda çirkin bir hadise minde birine çarparak yaralamıştır. 

BELEDİYEDE : 

Et Ucuzluğu 
Kasaplara 
Bildiriliyor 
Et komisyonu, dün de toplanmış, 

tetkiklerine devam etmiştir. Komis -
yon bir marttan itibaren etlerin cins
lerine göre konulacak azami fiatları 
tespite başlamıştır. Bu kararlara kar
şı gelen kasaplardan ilk defasında 25 
lira para cezası alınacak, tekerrür e
derse bu cezalar arttırılacak, sonra 
dükkanların kapanması cihetine ka
dar gidilecektir. 

Bir martta sıkı bir kontrole tabi 
tutulacakları ve ihmali görülenlerin 
cezalandırılacağı bugünden itibaren 
kasaplara bildirilecektir. . * Harita ve müstakbel plan için ya 
pılacak masrafların, hiçbir suretle 
halktan tahsil edilmemesi Dahiliye 
Vekaletinden vilayetlere bildirilmiş
tir. 

MAARİFTE: 

Muallimler 
Nasıl izin 
Alabilecek? 
Orta tedrisata dahil muallimlerin 

bundan sonra hariçten getirecekleri 
raporla izin almaları usulü kaldırıl
mıştır. Maarü müdürlüğünde ·"orta 
mektep sağlık bürosu,, adile yeni bir 
büro kurulmuştur. Muallimler bura
da muayene olarak izin alabilecekler 
dir. 

Kooperatif Talimatnamesi 

DÜN DÜKKAN: 

Mekteplerimizdeki okul koopera -
tiflerinin sayısı gittikçe çoğalıyor. 

Bugün mevcut kooperatiflerin sayısı 
800 den fazladır. İstihlak kooperatif
leri mahiyetinde olan bu teşekküller 
tnlebenin gündelik hitiyaçlanna ya
nyacak ders vasıtalan ile yiyecek 
maddelerini temin etmektedir. Elde 
edilen karın mühim bir kısmı hisse

darlara dağıtılmakta, bir kısmı da 
okulun sosyal işlerine tahsis edil -

mektedir. Kültür Bakanlığı, okul ko
operatülerini esaslı bir tetkikten ge
çirmiş, bu teşekküllere tamamen ter
biyevi ve sosyal bir istikamet ver -
miştir. Bu hususta bir talimatname 
vücuda getirilmiştir. 

Tarakçılarda dün bir dükkan ansızın çöktil, bu resimde hldise yerinin 
çöküntüden sonraki manzarasını 2örüyoruz. 

-* Kaza maarif memurları dün de 
maarüte toplanmışlar ve çifte tedri

sat usulü kaldınldıktan sonra yeni

den kaç mektep açılması lazıın gele

ceği hakkında tetkiklerine devam et

mişlerdir. 

* Şehir bandosuna ilkokul mezun. 
lan arasından yatılı talebe alınması

na başlanmıştır. 

* Muallimler yardım sandığı dün 
Maarü müdürünün başkanlığında 
\anm.ıjtır. 
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Atatürk, Litvanyayı 

Tebrik Ettiler 
Ankua, 23 (A.A.) - Lltvanyanın mllll 

bayramı mDnaaebetlle, RelslcUmhur K. A· 
tatDrk ile Lltvanya RelılcOmhur B. Sme• 
tona arasında aıa!iıdakl telgraflar teati o· 

lunmuıtur: 

Ekselans Annstns Smctona, Lit-
vanya Reisicümhuru, Knunas. 

Litvanya milli bayramı mümısebe
tile, ekselansınıza en samimi tebrik
lerimi bildirir ve şnhsi saadetleri ile 
Lltvanyanın rehafı hakkındaki hara
retli temennilerimin kabulünü rica 
ederim. 

K.ATATURK 
Ekselans Gazi Kemal Atatiirk. 
Tiirkiye Reisicümhuru, Ankarn 
Yeniden elde edilen lstlklAlln ylrrn ncl 

yıldllnUmU mOnaeebetlle tebrlklerl ile Llt· 
vanyanın ve phıım hakkında izhar IOt
funda bulundukları temennllerden dolayı 

ekıellnsınıza hararetli surette te§ekkürler 
ederim. 

Anastaa Smetoncı 

Dostunu Öldürdü 

Kendisi de Y aralartdı 
Ankara, 23 (Tan muhabirinden) -

Bugün Ankarada bir cinayet oldu. U
mumi bir kadın öldürüldü, katil de 
ağır yaralandı. Hadise şudur: 

Kastamonulu Mehmet oğlu Gazi a
dında birisi, Şükrün•o.in 7 numaralı u
mumi evine devam etmektedir. Bu ev 
de Niğdeli Hüseyin kızı Nesibe adın
da genç bir kadın, Mehmet oğlu Ga
zinin gönlilnü çalmıştır. 

Bu sabah saat 10 sularında, Meh
met oğlu Gazi yine Nesibenin odası
na çıl<mış ve bir müddet oturup ko
nuşmuşlardır. Epeyce bir zaman son
ra, yukarı odadan feryntlar duyulmı 
ya başlamış, aşağıda bulunanlar me
rak ve telaşla Nesibenin odasına çık
mışlar, kilitli kapıyı kırarak içeri gir 
mişlerdir. 

Odada görülen facia manzarası şu
dur. Necibe bir köşede ölü olarak yat 
maktadır. Vücudünde muhtelif bıçak 
yaraları vardır. Mehmet oğlu Gazi de 
bir tarafta ağır yaralı olarak yatmak 
ta ve inlemektedir. 

Mehmet oğlu Gazi derh 
ııa,lro.1.d .. - """'"°"~'* v-.-- -

Yapılan tahkikat neticesinde ... 
benin Mehmet oğlu Gazi tararfından 
öldürüldüğü anlaşılmıştır. Cinayetin 
sebebi henüz belli değildir. 

Ziraat Kongresi 
Ankara 23 (Tan muhabirinden) __: 

Ziraat kongresi hazırlıklanna devam 
edilmektedir. Kongrenin tarihi bugün 
lerde tespit edilecektir. Toprak ka .. 
nunu projesinde bazı noktaların yeni 
den tespit edilmesine lüzum görül -
müş, proje vekalete gönderilmMlr. 

Denizbank Umum Müdürü 
tzmirde Tetkikler Yapacak 

Ankara, 23 (Tan muhabirinden) -
Denizbank umum müdürü Yusuf Zi
ya Öniş bugün 19,50 trenile İzmire 
gitti. B. Öniş, İzmirde birkaç gün kal 
dıktan sonra, İstanbula dönecektir. 
İzmirde bulunduğu müddet zarfında 
bazı tetkikler yapacaktır. 

İZMİRDE: 

Sef erihiaarda Bir Tevkif 
İzmir, (TAN) - Müfettişlerın tet

kiki neticesinde icraya ait evrak ü
zerine yapıştırılması lazım gelen pul 
ıarın yerinde olmadığı görüldüğü i
çin, Seferihisar mahkeme katibi Sıt
kı tevkif edilmiştir. 

1 TAKViM ve HAVA 1 
24 Şubat 1938 
PERŞEMBl 

2 nci ay Gün: 28 
Arabt: 1356 
Zilhicce: 23 
Güneş: 6,44 - Öğle: 
İkindi: 15,3 - Aqam: 
Yatsı: 19,23 - imsak: 

Kasım: 109 
Uuml 1354 

Şubat: 11 
12,27 
17,53 

15,6 

YURTTA HAVA V AZIYETl 
Yurdun Ege mıntakaıımda hava fazla bu 

!utlu ve mevzii yaşığlı, diier ıruntakalarda 
papalı ve yağışlı geçmiş, rtizgir doğu ve Ka 
radenizin ıark kıyılarında cenubi ıstikamet 
ten orta, dıter mmtakalarda ıst> :wnal sti 
kametten kuvvetli esmı$ vağıtjlar ek , et 
le kar ıeklinde olmu$tur 

Diln, latanbulda hava kapalı karı ıe 
rüzgiriı geçmiş, rüzgar ıımalı şarkıdeı sa 
niyede 8-10 metre hızla esmiştir, Saat 14 
te barometre 761,5 mılimetre idi, Hararet 

çok 6 ve en u ı.z 1&11tirrat olarak kay 
. . tir, 
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Son HCidiseler 

Karşısında 
ispanya Harbi 

Ömer Rır.a DOGRU L 
• 

I ngiltere ile İtalya arasında 
siyasi müzakerelerin açıl· 

ınası için İspanyanın gönüllüler -
den tabliyesi şart koşulduğu sıra
da Teruel nıuharebeleri yeni bir 
netice daha verdi ve bu defa İs -
panya asileri şehrl zaptettiler. Bu 
hadise Terucl dramının bir perde
&ini dal1a bitirmiş oluyor. İspanya 
cümhuriyeti kuvvetleri geçen İlk· 
kanunun ortalarında harekete ge • 
çerek asilerin bu cephesine ansızın 
taarruz etmiş, asilerin kuvvetleri· 
ni şehrin içinde yapayalnız hıra • 
kan bir askeri hareketi başarmış, 
daha sonra şehri zaptetmiş, bu 
muvaffakıyet ~ayesinde asilerin 
geçen yıl sonunda beklenen büyük 
taarruzunu geciktirmiş veya aka· 
mete uğratmıştL 

Teruel'in Cümhuriyet kuvvetleri 
tarafından zaptı üzerine iki taraf 
arasında siirekll mücadeleler baş
ladı. İki taraf ta biribirine sıra ile 
taarruz ediyor, fakat bu taarruz
lar bir netice vermiyordu. Daha son 
ra haıp sahnesi, şehrin şimalinde
ki Alfambra'ya intikal etti ve Cüm· 
huriyet kuvvetleri asilerin Saragos 
aaya giden müvasale hatlarını teh 
dit ettiler. Fakat buradaki hedef • 
lerini tahakkuk ettiremedilerse de 
isiJerin Teruel havalisindeki kuv - · 
vetlerine malzeme göndermelerine 
mini oldular. Asiler, bu taraflara 
malzeme ve erzak gönderemiyor, 
ancak geceleri köy yollarından is
tifade edebiliyorlardı. Çünkü Cüm 
huriyetçiler Sierra Palomera'dan 
geçen ana yolları top ateşi altında 
tutmakta idiler. 

Şubatın be~inde asiler bu taz
yikten kurtulmak için Sierra Palo
mera'nın iki cenahına karşı çifte 
bir taarruzda bulunmuşlar ve ana 

bi -§r}e gcçirmiye muvaffak ol

~ ililş~.u hareket Teruel'in 

mukad~ .. · şehrin· el değiştirmesi 
.., •ut1 _.ışti. Bu hadise evvelld gün 
tahakkuk etti. 

Arada asiler, hüklımet ordusunu 
imha ettiklerini, büyük sahalar 
işgal ettiklerini iddia etmişlerse de 
bütün bunların mübalaga ve yalan 
dan başka bir şey olmadığı apaçık
tır. Hakikatte asilerin muvaffakı -
yeti, mahalli taktik muvalf akıyet
tir. T eruel'in Cümhuriyet kuv-

vetleri tarafından ani bir 
darbe ile zaptedilmesi, yeni Ciim
huri31et ordusunun taarruz kabili
yetini göstermesi bakımından bü • 
yük bir ehemmiyeti haizdi. Asile
rin nisbeten faik topçu ve tayyare 
kuv\'etlerine güvenerek sırf pres
tijlerini kurtarmak için burayı İS· 
tirdat için ~arfettikleri emek ve 
katlandıkları fedalcirlık. kazanılan 
muvaffakıyetin kat kat fevkinde 
idi. 

Esasen TerueJ muharebeleri hal' 
bin kati neticesi üzerinde müessir 
olacak mahiyette değildir. 

Harbin kati neticesi, hali asker
lik bakımından Cümhuri:vetin le • 
hindedir. İspanya cümhuriyeti, şi
ınaldcii Ba<:k ülkesinin sukutun· 
dan sonra asiler buradaki kuvvet
lerini de naklederek Ciimhuriyet • 
t-ilere yükleneceklerdi. Hiikiimet 
kuvvetleri bu sırada Teruel'e hü
cum etmekle. asilerin ihtiyat kuv
\'etlerini hu tarafa toplattı. bunla
n hurada harcettirdi. Ve hu sa:vede 
Asiler tarafından yapılacak taarru
zun inkişafına mani olduklanndan 
ba~ka belki daha esaslı tesirler 
)'aptı. 

B u~ün iki tarafın her biri si· 
lah altında 600.000 kişi bu

lundurduğunu iddia ediyor. Müşa
~itlerin anlatışına göre, bilhassa 
asilerin bu iddiası çok müha!aga· 
hdır. Çünkü asiler. ister istemez, 
hep taarruzi hareketler yapmış ve 
bu vüzden cok ağır za:data uğra
ını-.Iardır. Bu yüzrlen a<ıilf'rin. mii
h•m "a"f'k ~ t1 .. ,. İ<'İn kliriil< f11lrnt 
tr,,ı- :il•eli k ıt nl:n k ııllanmn·a has
la rlık'arı e-ö riilıHi. F'akat asilerin 
tarafındaki navarlar. :vahancı Lej· 
Yonlar ve Faslılar aıo;keri tecrübe 
bakımından faik oldukları halde 
döğilşme kabiliyetlerinin çok app 
Oldutu g&ze çarpmaktadır. Diğer 

TAN ı 

ISP ANY A HARBi : 

F ranco' cular T erueli 
Tahrip Ettiler ! 1 

1 
1 

••••••••-••••••••••••••••• I Londra, 23 (Hususi) - İspanya . f harbine dair asi kaynaklarından ve-
Surıy ede: 11 rilen malfımata göre, Teruel, asiler 

i tnrafından dün sabah saat sekizde 
f tamamen işgal edilmiş bulunuyordu. 

Muhalefet Şefleri 

Mahkum Oldu 

Şam, 23 (A.A.) - Muhale
fet şeflerini!! muhakemesi dün 
bitmiştir. Mebus Münür Aclant, 
sabık mebus Zeki Hatip ve gaze-

ı teci Nesip, gayri kanuni siyasi 
1 toplantılar yapmak ve ihtilale 
i teşvik eder mahiyette nutuklar 

bebiyet verdikl.erind~n • dörder ! 
ay hapse mahkum edılmışlerdir. .................. -········ 

RUSYA: 

Kızıl Ordunun 
Yirminci 
Yıldönümünde 
Moskova, 23 (A .A.) - Tas Ajan

sı. kızılordunun yirminci yıldönümü 
münasebetile Sovyetler birliği mü
dafaa halk komiserlerinin bir emir
namesinin tahlilini neşreylemekte
dir. 

Mareşal Voroşilof, kızılordunun e
bedi bir şan kazandığı dahili harp 
senelerini hatırlattıktan sonra, ez
cümle diyor ki: 

"Sovyetler birliği, vatanımıza kar
şı. yeni tecavüzler için daimi bir t eh
ıiittıta"ıdı ı:nrl \'!!97' )7-P.:t ... H ... tt ""'l-~k
Ke ene çevrıunış ouıunma.ıt aaır. ı:su 

nun içindir ki. bolşevik partisi hü
kumetimiz ve şahsen Stalin. yorul
madan, ordumuzun savaş kuvvetinin 
inkişaf eettirilmesi ve fazlalaştml

ması ile meşgul olmaktadır. Kızılor
du, mükemmel bir tekniğe maliktir. 
Fakat yalnız teknik. ölü bir şeydir. 

Her şeyden evvel, bu tekniğin yük
selmesini elinde bulunduran insan 
.gelir. Bunun içindir ki, partimiz. sa
dık evlatlarını orduya göndermekte 
ve onlardan mükemmel bilgi istemek 
tedir. 

Bunun içindir ki, Sovyeet milleti. 
vatanımızın en iyi evlatlarını kıztl
orduya vermektedir. 

YUGOSLAVYA: 

Yeni Sırp Patriğil~e 
Nişan Veri~dj 

Belgrat, 23 (A.A.) - Naip P:rens 
Paul, Sırp ortodoks kilisesinin ye
ni ruhani reisi patrik Gavrilo'yu ka
bul etmiştir. Bu münasebetle. Naip 
Prens, bizzat kendi elile patriğe "Be 
yaz Kartal,, nişanını vermiştir. 

taraftan hükıimetin yeni ordusu 
gün gectikçe kuvvetleniyor. 

Asilerin yabancı kaynaklardan 
edindikleri top ve tayyare fa ikiye
ti göze çarpıyorsa da hükfunetin 
yerli istihııal ile bu yolda da asi -
lerle boy ölt:iiştüğü. asilerin ise an 
cak yabancılara güvendikleri ve 
yabancı kaynaklar kurutulduğu 

taktirde ya~ a kalacakları anlaşılı
yor. 

Hükumetin tefevvüktlnü tebarüz 
ettirdiği diğer nokta motörlü nak
liyattır. Bunlar hem kemmiyet. 
hem ke~·fi:vet bakımından kar!!J ta
rafa faiktir. Bu da askerlik bakı -
nundan çok mühim bir keyfiyet -
tir. 

Hiikumet tarafınm en miihim ~a 
ile!'i. ~ıfa maddeleri iıfi. Ru vazh·et 
t<' !?"iin-'('n ı_riin" rfii7.,.lm<'ktP VE' hu 
nnn dii1:rlmrsi Franronıın lrnnrn -
ma ihtimallerini sıfıra indirmekte
dir. 

O halde İtalya. İspanyayı tahliye 
ettiği taktirde İspanya Cümhttri
yetinin muvaffakıyet ihtimalleri 
büsbütün kuvvetlenecektir. 

Sokaklarda bir saat kadar şiddetli 

muharebeler olmuş. ve sonra nisbi 
bir sükun teessüs etmiştir. Saat on
da da şehir tabii hayatına avdet et
miştir. Asilerin eline geçen esirlerm 
adedi 2600 dür. Şehir. asiler tarafın
dan kamilen tahrip edilmiştir. Asi
lerin kumandanı General Valera. öğ
leden sonra saat birde şehre girmiş
tir. 

Cümhuriyetçilerin ricati asi tay
yareler tarafından taciz edilmekte -

dir. 
Asi kuvvetler halen Teruelin beş 

kilometre cenubunda bulunmakta ve 
Valansiya yolunu tehdit etmektedir
ler. 

Madrit cephesincle 
Hükumet kaynakları tarafından 

verilen haberlere göre dündenberi 
başlıca faaliyet Aravakanın karşısın
da Pardo mıntakasında görülmüştür. 
Orada asiler, dün kaybetmiş olduk
ları mevzileri istirdada teşebbüs et
mişler, fakat yaptıkları hücumlar 
şiddetle tardedilmiştir. Hükumetçi
lerin bataryaları bundan sonra düş
manın· hatlarını bombardıman etmiş 

ve her türlü yeni teşebbüse miın.i ol
muştur. 

Madridin cenubu şarkisinde Hükıi

mC'tçiler elde etmiş oldu.klan mev
zileri tahkim etrnislerdir. 

Fransız gemilerine karşı 
Tanca, 23 t A.A.) - "Mareşal Ly

autey .. adındaki Fransız vapuru. "Re 
gina Pacis,. ismindeki Fransız gemi
sinin Valansiyanın 12 mil şarkında 

- .. , 
dirmiştir. 

Prado admdaki Fransız vapunı. 

Valansiyaya 15 mil mesafede meçhul 
bir takım tayyarelerin mitralyözle 
kendisine hücum etmiş ve gemi 1-

çindekilerden bir kişinin yaralanma
sına sebebiyet vermiş olduklarını bil
dirmektedir. 

Opervier adındaki Fransız torpi
do muhribi. son sürati ile hadise ma
halİine gitmektedir. 

Gönüllüler ve Almanya 
Londra, 23 (A.A.) - Öğrenildi

ğine göre Alman maslahatgüzarı 
B. Woerman, İngilterenin İspan -
yadaki gönUllüler!n ~ekilmesi hak
kında yapmış olduğu teklifleri Al
manyanın kabul etmiş olduğunu 

Hariciye Nezaretine bildirmiştir. 
Bu teklifleri, 8. Grandi evvelki 
gün kabul etmiş idi. 

lngilterenin yeni no.tası 
İngiliz gemilerinin Franco kuv -

vetleri tarafından hücuma uğrama
lanna mukabil İngilterenin protesto
suna Franco tarafından cevap veril
miştir. Mister Chamberlain. bugün 
Avam kamarasında. bu cevabın hü
kumeti tatmin etmediğini, bu yüz
den Salamankaya yeni bir nota gön
derildiğini bildirmiştir. 

ITALYA: 

ICralların Ziyareti 
Tekzip Edjliyor 

Roma, 23 <A .A.) - Dolaşan bir şa 
yiaya göre B . Hitlerrlen ba<:ka Belci
ka ve Siam Kralları ile Hollanda Kra 
liçesi. Arnavutluk ve Yunan Kralla
rı da İtalyaya gideceklerdir. 

· Tekzip Ediliyol' 
Atina, 23 CA.A.) - Salahivettar 

mahafil. Kral Georges'un İt~yaya 
gideceği hakkındaki şayiaların asıl -
sız olduğunu beyan etmektedir. 

Tirana. 23 lA .A.) - Arnavutluk A
iansı. Kral Zogunun. vahancı memle 
:.etle rde dolaşan savia la ra ıröre Ar
na\•utluk haricinde bir seYahı:ıti hak
kında hicbir habere m alik bulunma -
<lığını bildirmektedir. 

Brüksel. 23 ( A.A.) - Kral Leo
pold'ün Romayı ziyaret edeceğine 

dair olan şayialar tekzip edilmekte
dit". 

G. Perşfng 

T"l:;raf haberleri. Amerikanın bü
yük harpte Avrupaya gönderdiği kuv 
vetlerin kumandam General Perşing 
in çok ağır hasta olduğunu bildiriyor . 
Bu münasebetle Generalin bir resmi· 
ni dercediyornz. 

l tal ya, I ngiltz çizmesini 
giymiye çalışıyor 

R()MANYA • 

Yeni Anayasa 
Plebis~ti Bugün 
Başlıyor 
Bükreş, 23 <A.A.) - 24 Şubatta ya 

pılacak olan Plebisite. mebus seçimi 
ne iştirak hakln olan bütün vatandaş 
lar mecburi olarak iştirak edecektir. 
Vilayet bürolarına. mahalli mahke
me reisleri başkanlık edecektir. * Bükreş. 23 CA.A.) - Memleketin 
her tarafından saraya birçok mektup 
ve te lgraf gelmektedir. Bu mektup ve 
telgraflarda. mi.llcte yeni bir kanunu 
esasi verdiğinden dolayı halkın krala 
karşı olan minnettarlığı tebarüz etti
rilmekte ve milletin kendi kralının 
eserine sarsılmaz bağlılığı bildiril
mektedir. * Bükreş. 23 (A.A.) - Siyasi bir 

!FRANSA: 

lngi:tere 
Ve Ita'ya 
Anlaşırsa •• 

tfClfK 
Terkos Suyu 

Ne Oluyor? 
[Yazan: 8. FELEK] 

Beni ötedenberi okuyanlar bilirler 
ki; bu sütunlarda haftada hir olmaz
sa. on beş günde hir mutlaka terkos 
suyuna ilişir ve halkın sahık şirketten 
çektiklerini apaçık yazardım. Şirket 

Paris, 23 (Radyo) - Har;ci:ve Na lstanhul belediyesi tarafından ııatın 

zırı Delbos bugün Mebusan Mecli· alındıktan sonra da bu itiyada devam 
si Hariciye Encümeninde, İngilte- edebilirdim. Lakin doğruıo;u hir taraf
redeki değişikliklerden bah!lletmiş tan işler rlüzelmiye haşladı. sular bol· 
ve İngiliz - Fransız dostluğunun ı landı. Üfleyen saatlerle para almak· 
baki ve kuvvetli olduğuna işaret tan vazgeçildi: diğer taraftan idare 
etmiştir. bir miUİ müesıo;ese oldu. O sebeple 

M. Flandin'in İtalya ile anlaşma sataşmayı kestik. Fakat hir miiddet 
meselesi hakkında sorduğu suale sonra idarede garip ve heklenmi~·en 
B. Delbos, bunun Londra ile yapı· bazı hareketler olduğunu gorunce 
lacak anlaşmaya muallak bulundu- tekrar kaleme yapıştık . Hatta hu ~·üz 
ğunu ve İtalya Londra ile anlaştı- den idare ile şahsen mahkemelere bi
ğı taktirde Fransanın anlaşmama- le düştiim . Ben hu hareketlerimde 
sı için sebep kalmadığını beyan et- tamamen samimi olduğum id11 kim
miştir. senin hana kırılacağını 'lannetmi:vor• 

Bundan başka hiikumet miidafaa dum. Halhuki hu işle do~udan doğ· 
tahsisatının tezvidini istemiş ve hu ru:va a!ftkat"far olanlar hağ'h old11k1an 
talep kahul edilmiştir. Bu miktar makamları henim alcy himf' kı.,kırt-
3 milyar 200 milyon frank radde· mak icin ya7ı1arımı \'e o 7.aman at·h· 
sindedir. Rir kııımı hava kuvvetle- ğım davayı kimbilir ne şekilcle anlat
rine. bir kıc;mı da kara kuvvetleri- hlar ki hir liizum görmediğ'im halde 
ne tahsis edilet'ektir. Su muhakkak hu makam1arm sahsıma karşı ii!hira· 
tır ki memlekt'tin miiıfafaa ve em- rını kazandım. Nek:ldar ı;idiikle, 
niyeti için birka~ ay içinde Fransa nt'kadar 7.ahmetle 11<"kader ağırhklar 
hükumeti hü,.·ük hir hava ordmm la kazantldıihm gördiiğiim dostluklar 
meydana rıkarmak istt"mektedir. dan mahrum oluşumu7. zatPn kafi hir 
Bu arada 800 milvon frank ta hah· zarar iken bir de iğhirar kazanmayı 
riyeye tahsis edilmistir. hi~ fa:vdah hulmnclığtm \'e :rnzıları-

flu senenin müdafaa hütcesi 15 mın da ali'ikaclarların hırsını ve hid. 
milyar franklık bir yükselme gös- detini celhetml'kten ba-şka bir tesiri 
teriyor. olmadığını gördiiğiim icin •mstum, 

-------<>--
AMERiKA: 

VaJİngtonun Yddönümü 
Nevyork. 23 IA .A. ı - Vaşingto

nun do~munun 206 ıncı yıldönümıi 
memleketin her tarafında geçit re
simleri vesair merasimle tesit edil
miştir Bilhassa Vaşingtonda birçok 
nutuklar söylenmiştir. 

t\.IC.11 TCD C • 

lrlanda ile 
Başlayan 

Müzalcere 
Londra, 23 (A.A.) - İngiliz - İr

landa müzakereleri dün tekrar baş
lamıştır. Müzakere edilen başlıca 
noktalar, milli müdafaa, ticaret ve 
maliye meseleleridir. 

Neşrolunan bir tebliğde ancak nok 
tai nazar teatileri yapıldığı ve Baş
vekilin müstacel siyasi meselelerle 
fevkalade meşgul olduğundan hakiki 
müzakerelerin henüz başlamadığı bil 
dirilmektedir. 

şahsiyetin öldürüldüğü hakkında dö
nen şayialar asılsızdır Bütün memle
kette tam bir sükunet hüküm sürmek 
tedir. 

sesimi kestim. Ve şahsen mutazarnr 
olsam da artık sesimi cıkarmarnıya 
karar vermiş idim. Buı?iin hu karan· 
ma rağmen sHkiıtu ihlal E>disim haki· 
keten pek !llıkışık bir vaziyet hasd ol .. 
duğtındanclır. 

Bu sıkıo:ıkhi?ı izah etmerlen evvel 
şurayı acıkca kavdedeyfm ki: ni:ve
tim kimsevi tenkit etmek değil. 7.ah
met çektij?imiz bir işi acığa \•urup dil· 
zelmesi imkanlarını aramnktır. 

Geçende bir yakınımız Rcvoğlunda 
kf 11nnrhmarıına su l!Clmerfi(!inden 
flolayı kıra<'ıların şıkay<'t ettı~ını . oy• 
liyerek su idart"si ne7.ıiinde teselı hil· 
<ıatta bulunmamı isterfi Ben de bir 
hoş saatimrft" itfareve eittim. <ıikaveti 
mi o;;öyledim. Beni. hu işlere karışan 
bir zatm yanına soktuJar. Şöyle gö
rüştük:. 

- Efendim! Falan tarafta hir apar 
tımanımız var. Üst kata su çıkmn•or. 
Acaba kusur bizde mi. sizde mi? Di • 
ye müracaat ediyorum. 

Bu zat sert bir eda ile sordu: 
- Üst kat. kaçıncı kat? 
- Beşınci kat! 
- Biz size beşinci kata su verlris 

diye taahhi.it ettik mi? 
Ben bu cevabı alınca içerledim. Ve 

haklı olarak şu karsıhğı verdim: 
- Bu taflar mahkemede edilir. 

Biz daha oraya düşmedik Ben o;ade
ce su gelmediğinin sehchini anlamak 
isth·orum. Hem hir müşt<'ri~·e böyle 

mukabeleye de mahal \'Oktur. Eski· 
den çıkı)·ordu. Şimtfi cıkmıvor An
lamayı istiyorum Bh:im enı-;tallasyon 
mu hozuk sizin tazvik mi az? 

BÜYÜK EHRAMDA RADYO: Memur bu sözünii İstanbuhın en 
melek gibi müşteri<ıine ele -.öylese 
şiiphesiz hiddetini tahrik ederdi. 

Birk~ç giin önce l\fısırda biiyiik ehramın üzerinde bu civarda yapılan 
son keş~er hakkında radyo ile bir konferans verilmiş ve konferans her 
tarafta dinlenmistir. Resim büyük ehram üzerı·ndek· b d · ·· t · ~ ı u ra yo neşnyatını 
gos erıyor. 

Ne ise bazı sorushırmalarclan son• 
ra ana borunun esaslı bir tamiri ıfo

layısile o tarafların suy u ve ta'T.Viki 
az olduğtı için i.ist katlara su çıkma· 
dığı cevabını verdiler. 

- Acaba ne zaman biter? Sualine 
de: 

- Bir avak ev,·el hitmesine cahşı
yoruz. cevabını aldıın amma ısrar e
di :l<'e: 

- Bir hu<;uk, iki ay siirebilir, dedi
ler. 

Ben orarta ayni m~murla miinaka
şa etmemek için müracaat dairesine 
gidip: 

- Madem ki: avlar<"a sular keıı;ile
cek ve taz:vik azalacaktı. hunu va e
lektrik şirketinin <'ereyan kesileceği 
7.aman ~·aptığı ihharlar ı?İhi sahsi ve 
miinferit ihharlar1a ,·alluf biı-ka <' t!İİn 

ı?a7Ptt>lerıif' V87rnAkb ha ... PT \' P'"Tfl('k 
irıtp ctme7 mi n Ji" N e olur hi?:İ de 
hira7 a " »m \•cr•nl' ko\«anı:ı:' rletliın 

- Ooı?r•ı!. F'alı:ın ıfivip hira7 giıl
dii lcr. Cıktım !?İttim. 

O zamanlar. <;u haho;Pttiifön apar
tımanın iic katına cıkıvor<lıı Hah~r 

aldım ki: üc riindür hiishiitiin kf'si1 
miş. ne a~ağıya, ne yukarıya su gel
mez olm11f. 

(l>etHımt 7 ncide) 
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Balkan Konseyi Yarın Toplanıyor 

AiYET: d. o·· 11 5 y ı Dostlarımızın Kıymetli 
tın ış mer, , ı Ş fi . Ak B d 

Bugünkü program: 
İstanbul radyosu: 

ÖGLE NEŞRİYATI : 

Hapse Mahkôm Oldu e erı şam ura an 
Ankaraya Gidecekler· 

12,30: PlAkla Türk musikisi. 12,50: Ha
vadis. 13,05: PlAkla Türk musikisi, 13, 
30: Muhtelif pll'l.k neşriyatı. 14: SON. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

18,30: Çocuk tiyatrosu: Serçecik uma
cının evinde. 19,00: Nihal ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve halk şar
kıları. 19,30: Spor müsahabeleri: Eşref 
Şefik. 19,55: Borsa haberleri. 20,00 : Ce
ma1 Kii.mil ve arkadaşları tarafından 

Türk musikisi ve halk şarkıları. 20,30 : 

Soygunculuk, Öldürme, Yaralama 
Suçları Sabit Görüldü 

Dün ağır ceza mahkemesi yedi se
ne evvel işlenen bir soygunculuk ve 
6 sene evvel işlenmiş bir öldürme 
davasının muhasebesini bitirmiştir. 

Bu hadiselerin kahramanı Altındiş 
Ömerdir. Jandarmalar Ömeri yerine 
geçirdikten sonra kucağında çocuk 
tutan Meryem isminde bir kadın da 
suç ortağı olarak yanında yer al
nııştır. 

Soygunculuk suçu, 930 senesin
de Arnavutköyünae ValideiHidivinin 
evinde işlenmiştir. Öldürme ve ya
ralama hadisesi de Saraçhane başın 
da olmuştur. 

Mahkeme, kararında her iki hadi
seyi de etrafile tahlil ve teşrih edi
yordu. 

Altındiş Ömer, Validei Hidivinin e
vinde oturan Alinin çok zengin oldu
ğunu ve onda kıymetli eşya ve mü
cevherat bulunduğunu, ayni evde hiz 
metçilik yapan akrabasından Mer
yem vasıtasile tesbit etmiş ve eve sık 
sık gelmiy'e başlamıştır. Validei Hidi 
vinin İstanbula geldiği bir gün ev 
sahibi Alinin ve bütün ailesinin is
tikbale çıkacaklarını tahmin etmiş 

ve arkadaşı Rıza ile beraber eve git 
miştir. Evde yalnız Alinin hizmet
çilerinden Zeynep ve Meryem var
mış. İçeri girer girmez Rıza bir do
laba saklanmış Ömer Meryemle o
turmuş. konuşmuş, sonra da dışarı 
çıkmıştır. Bu sırada Meryem de ev
den uzaklaşmış fakat Ömer unuttuğu 
şemsiyesini almak için tekrar eve dö 
nerek kapıyı çalmıştır. Zeynep ka
pıyı açınca, hemen Ömer gırtlağına 
sarılmış, Rıza da saklandığı dolap
tan çıkmıştır. 

T.?' -..J---- _, 1 --!-! ---, , • v, 
dıktan sonra evvela garaja, sonra da 
bodruma götürmüşlerdir. Rıza, Zey
nebi burada beklerken, Ömer, yuka
rı katlara çıkmış, 10 bin lira kıyme
tindeki mücevheratla, birçok kıymet
li eşya almış ve sonra kapının önüne 
bir otomobil getirterek eşyayı koy
muş ve yalnız başına gitmiştir. ö-

HIRSIZLIK: 

mer, yanına Rızayı almamış, ona yal 
nız biraz para vermiştir. 

Polis, tahkikata başladıktan biraz 
sonra, Meryemle Rıza yakalanmış, 

fakat Ömer elde edilememiştir. ·Ha
diseden sonra, Ömer, İzmire ve Biga
ya gitmiş, buralarda da birçok soy
gunculuk yaptıktan sonra İstanbula 
dönmüştür. Bu sırada, polisçe yaka
lanmış, çaldığı eşyadan bir kısmı sat 
tığı yerlerden alınmıştır. Kendisinde 
akıl hastalığı bulunduğunu iddia et
tiği için de Bakırköy akıl hastanesi
ne yatırılmıştıi. Fakat, Ömer, bura
dan kaçmıştır. 

Soyulan evin sahibi Ali, karısı Şem 
si ve hizmetçisi Zeynep, Ömerin Fa
tih ve Karagümrük taraflarında sey
yar dondurmacılık yaptığını öğren
mişler ve kendisini aramak için 931 
senesi nisanında Saraçhanebaşına çık 
mışlardır. Ömer, bunları görünce kaç 
mıya başlamıştır. Zeynep, "hırsız 

kaçıyor,, diye haykırmış, Ömer, ta
bancasını çekerek tam on dört el a
teş etmiştir. Kurşunlardan birisi ba
lıkçı Mahmudu öldürmüş, birisi de 
Rüstemi yaralamıştır. Bundan sonra 
Ömer Yusufpaşa medresesine kaç
mış, kurşunu tükendiği için burada 
polise teslim olmıya mecbur olmuş
tur. 

Mahkeme, suçlarını sabit görmüş. 
evvela soygunculuktan 3 ve öldür
mekten 15 sene hapse mahkum et
miştir. Rüstemi yaralamasından do
layı af kanunundan istifade etmiş
tir. Mahkeme cezaları birlestirerek 
ômeri 11 sene 6 ay hapse mahkum 
etmiştir. 

Yaralama Suçlusu MahkUnı 
Dün ağır ceza mahkemesinde ctort 

ay evvel Burgazadasında metresi 
Makbule ile anası Fatmayı çakı ile 
yaralıyan polislikten çıkarılan Avni 
nin muhakesi neticelendirilmiştir. 

Mahkeme, suçu sabit gördüğü için 
Avniye bir sene 3 ay 9 gün hapis ce
zası vermiştir. 

İHTİLAS: 

Sabıkalı Bir Halı iki İhtilas 
Hırsızı Dün 
Tevkif Edildi 

Sultanahmet sulh birinci ceza ha
kimi, dün Vadullah isminde bir sa
bıkalıyı tevkü etmiştir. İddia edildi
ğine göre, Vadullah, bir hafta evvel 
gece yarısı Sarıgüzelde Ömerin evi
ne girmiş, iki halı aşırmış, gidt'rken 
bekçiler görünce yere atarak ka-;mış 
tır. Vadullah, suçunu inkar etmiş

tir. Hakim müdafaasını varit görme
miş, muhakemt>sinin mevkufen ıie
vamma karar vermiştir. 

Yankesici MahkUın Oldu 
Sultanahmet sulh birinci ceza hakimi 
dün Mehmet isminde sabıkalı bir yaı 1 

kesiciyi 9 ay hapse mahkum etmiş· 
tir. İddiaya göre, Mehmet, Yenica· 
mi kemerinin altından geçerken Ele
ni isminde bir kızın cebinden iki lira
sıpı yankesicilik suretile çalmıştır. 

Mehmedin ayni zamanda tevkifine 
de karar verildiği için, jandarmalar 
kendisini tevkifhaneye götürmüşler
dir. 

SAHTEKARLIK: 

Mübadil lir Kadını 
Dolandıranlar 

Yunanistanda bulunan bir kadına 
ait mi.ıbadil bonolarını sahtekarlık 

yoluyla dolandırdıkları iddia edilen 
Tahsin ve Abdulla'ı ismincl~ ikı arka
dakşın tevkif edildiklerini dün yaz
ını tık. Bunların, hir kadını Altıncı 
Notere göti.ırcrek sahte \ekaletname 
tanzim ettiklerinden bahsediliyordu. 
Altıncı Noter B. Galip Bingöl, bize 
gönderdiği Ôir mektupta bu bAdise l-

davasında 

Karar Verildi 
Ağır ceza mahkeme ;i, dün iki ih

tilas davasını neticelendirmiştir. Suç 
lulardan birisi belediyenin Küçükpa
zar şubesi tahsildarı ı:crküklü Ne
şettir. İddiaya göre, Neşet, Küçükpa
zarda birisinden altı mal :buzla 43 lira 
yol parası almış, bunun yalnız 10 li
ra 70 kuruşunu vezneye 1 eslim etmiş, 
32 lira 30 kuruşunu da zimmetine 
geçirmiştir. Fakat, Neşet, yakalandı
ğı zaman, derhal bu parayı beledi
ye veznesine iade etmiştir. 

Mahkeme, suçunu sabit görmüş, 

beş sene on ay hapsine 14 arar ver -

rniştir. Yalnız hükümden evvel pa
rayı iade ettiği için mahkı ·me, ceza
sını 3 sene 10 ay ve 3 gün hapse in
dirmiştir. 

İkinci hadisenin suçlusu da Çatal
ca belediye tahsildarı Hayridir. Bu 
da muhtelif kimselerden alı lığı yol 

paralarının dip koçanlarına noksan 
yazmak suretile 73 lira ihtilaJ etmiş
tir. Hayri, suç ortaya çıktık1an son
ra ihtilas ettiği parayı notere teslim 

etmiştir. Mahkeme, evvelce Hayriyi 
5 sene hapse mahkum etmiştir. Tem 
yiz de bu karan tasdik etmiştir. Yal
nız kararda paranın yatırıldığı na
zan itibara alınmadığı için 'ashihi 
karar yapılmıştır. 

Mahkeme, suçu sabit görmüş, 

Hayriye 5 sene ağır hapis cezar.ı ver
miştir. Parayı yatırdığı için bu ceza
sı 2 sene on bir aya indirilıniş1 ir. 

le dairesinin hiçbir alaka ve müna
sebeti olmadığını badirmiştir. Bu 
yanlışlığı tashih ede '.iz. 

(Bası 1 incide) 
Ankara ziyareti, General Metaksa

sın, hükumet başına geçtikten sonra 
yaptığı ilk seyahatti. İkinci seyaha
tini yine bize yapması, Türkiye hak
kında duyduğu dostluğun ve yakın
lığın güzel bir üadesidir. 

Balkan birliği ve Türk dostluğu, 
Yunan milletinin varlığında derin 
kökler tutmuş bir siyasettir. Gene
ral Metaksas, bu siyaseti kendi şah
sında derin ve coşkun bir kanaatle 
temsil etmektedir. Memleketin bu 
kıymetli dostunu Balkan konseyinin 
reisi ve müttefik Yunanistanın mü
messili sıfatile tekrar aramızda gör
mek, sevindirici bir hadisedir. 
Dost Yugoslavya : 

Yugoslavya Başvekili ve Hariciye 
Nazırı Doktor Stoyadinoviç, hiç ya
bancımız değildir. Memleketimizi zi
yaret için ne zaman bir fırsat düş
müşse işlerinin çokluğuna rağmen 

bu fırsattan daima bizzat istüade et
miştir. 

Bu sırada, bütçe müzakeresi gibi 
Belgratta bulunmasını icap ettiren 
sebepler vardır. Böyle olduğu halde 
Balkan birliğinin toplantısına bizzat 
i;;;tirak etmek suretile birliğe olan 
bağlılığını ve bu birliğin, binanın bu 
kısımlarında sulh ve istikrarın baş
lıca amili olduğu hakkındaki kana
atini üade etmek istemiştir. 

Yugoslavyanın her şeyden evvel 
bir Balkan devleti olduğunu ve ha
yati menfaatlerinin Balkanlarda bu
lunduğunu tam bir surette duyması, 
Doktor Stoyadinoviçin iş başına gel
mesile başlar. Atatürk ile Yugos
lavya kralı Birinci Alcksandr ara
smda ilk temeli kurulan Balkan bir
liğinin kuvvet bulm~asını ve~ inki_şaf 

en baş hedeflerinden biri saymış

tır. 

Her şeyden evvel Balkan birliğine 
dayanan bir harici siyaset, Yugoslav 
devlet adamlarının başlıca hedefi ol
makla kalmaz, bu siyaset Yugoslav 
milletinin de emellerine en uygun 
yoldur. (Balkan, Balkanlılarındır) 

sözü, Yugoslavların en üstün tuttuk
ları bir prensiptir. Doktor Stoyadi
noviç, bunun, Yugoslav milletinin ha 

Müttefik Balkanl devletlerinin değerli diplomatlarındwı 
üçü birarada 

rici siyaset hakkındaki akidelerine lü gibi konferanslarda Romanyayı 
temel olması için elinden gelen her temsil etmiştir. 
seyi yapmıştır. B. Comnene, 1928 senesinde Ber-

B N P C line sefir olmuş ve harpten sonra iki . • • omnene: 

B. Tatarescu'nun dahili işlerle meş 
gul olması dolayısile bu defa Bal
kan konseyinde Romanyayı Hariciye 
Müsteşan B. N. P. Comnene temsil 
edecektir. 

Romen Hariciye müsteşarının, Ro
men siyasi hayatında parlak bir ma
zisi vardır. Pek yakın bir zamanda 
daha mühim mevkilere geçmesi ihti
malinden de bahsedilmektedir. 

B. Comnene, 56 sene evvel Bük
reşte doğmuştur. Pariste hukuk tah
sil etmiştir. Kısa bir zaman Bükreş
mahkemelerinde hakim mevkiinde 
bulunmuştur. 1919 ve 1922 seçimle
rinde Dobrice mebusu olmuştur. Bu 
seçimin bizim için dikkate değer ta
rafı, Romen devlet adamının iki de
fa Türk müntehipler tarafından se
çilmesi ve Türk dostu diye tanınma
sıdır.:.J?o~:riç!t_q~ Türk!erl!';! .9Jim.!Wt\ 
Türkleri yakından tanımış ve kendi
lerine sıkı bir sevgi bağı ile bağlan
mıştır. 

Romen diplomatı, muhtelif harici 
vazifelerde memleketini temsil ettik 
ten sonra 1922 senesinde Rornanya
nın Bern elçisi ve Milletler cemiye
tinde daimi murahhas olmuştur. Ay
ni zamanda da milletler arası birin
ci mesai konferansında, sfüıh1arı 

terk, afyon, silah ticaretinin kontro-

memleket arasında muallakta kalan 
işleri az zamanda tasfiye etmiş, 1931 
senesinde de Vatikana sefir diye gön
derilmiştir. Bundan maksat Roman
ya ile Vatikan arasında imzalanan 
kilise anlaşmasının tatbikatile meş
gul olmaktL 1932 senesinde birinci 
sınıf elçi payesini kazanmış olan sa
yın diplomat 1933 te yeniden Berli
ne sefir olmuştur. 

Birkaç gün evvel Romanyada mil
li bir kabine kurulunca ve Romen ha 
rici siyasetine tamamile milli bir 
cereyan verilince B. Comnene gibi 
üstün vasıflarda bir diplomat, Ro
men Hariciye müsteşarlığına çağırıl
mıştır. B. Tatarescu, Başvekil mua
vini sıfatile daha ziyade dahili işler
le meşgul olduğu için hakikatte B. 
Comnene'nin rolü müsteşarlıktan mü 
himdir. 

.. ~~]\..Haril:l~.ıoGa.U,u.rının .hık.. 
bir çok eserleri vardır. Sermaye ile 
işçi arasındaki ihtilaflara devlet mü 
dahalesine ait eseri Romanya aka
demisi tarafından mükafata layik gö 
rülmüştür. Dobrice meselesine, Ro
man yada Yahudi meselesine ve Ro
manyanm asırlardanberi geçirdiği in 
kişaf safhalarına dair etütleri var
dır. 

Muhterem misafirler bugün 

şehrimize geliyorlar 

YAKAN PUSELER Ankarada yarından itibaren top
lanacak olan Balkan Antantı konse
yine iştirak edecek olan Yugoslavya 
Başvekili B. Stoyadinoviç, Yunanis
tan Başvekili Metaksas ve Romanya 
Hariciye müsteşarı Comnene, bugün 
memleketimize geleceklerdir. Misa
firler Balkan hududumuzda dost Bal 
kan elçileri ve protokol amirlerimiz 
tarafından merasimle karşılanacak
tır. Misafirlerimizi hamil hususi tren 
bu akşam saat 20 de Sirkeciye gele
cek, dost devlet nazırları, Sirkeciden 
doğruca Haydarpaşaya geçecekler ve 

Filmi; S A K A R Y A Sinemasında 
neden bu kadar parlak bir muvaffakıyet ·kazanıyor? 

Çünkü: T 1 N O R O S S 1 nin sesi ve oyunu 
hiçbir filmde bu kadar mükemmel olmadığı gibi sahne arkadaşı 
VİVİAN ROMANCE da baş döndürücü ve son derece işvebaz bir 
yıldız olarak tanınmıştır. Fazla olarak, bu film, her vakit seyredil
miyen bambaşka bir filmdir. 

DİKKAT: Bu mevsimde başka hiçbir Beyoğlu sinemasında gös
terilmiyeceğinden son günlerinden istüade ediniz. 

Suvarelcr için yerlerinizi gündüzden temin ediniz. 

Telefon: 41341 ••••••••••• 

..................................................... 
Bu alqam T Ü R K Sinemasın<la 

-M A C E R A A D A M 1 
ALFRED KAPUS'ün (Aventurie) romanından 

VICTOR FRANCEN ve 
Komedi Fransez'in meşhur artisti B L A N C H E M O N T E L 
Aşk, mecara, güzellik, zevkle ve merakla görülecek şaheser. •'•••• ,, ____________________________________________ ..... 

BU AKSAM İPEK Sinemasında 

IRENE DUNNE 
DOROTY LAM O UR 

SKOT RANDOLF 

KARA Al.TIN 
Reii : . ROUBEN MAMOULIAN 

Hava raporu. 20,33: Ömer Rıza tarafın
dan arapça söylev, 20,45: Blınen Şen ve 
arkadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları. (Saat Ayarı) 21,15: Tah
sin ve arkadaşları tarafından Türk mu
sikisi ve halle şarkıları. 21,50: Bedriye 
Tüzün Şan: Orkestra refakatile. 22,20: 
ORKESTRA: 1 - Auber: La Muette de 
Portici, ouverture. 2 - Luigini: Ballet 
eğpytlen. 3 - Holmes: Tokasai. 4 -
Pulotta: Korcha. 22,45: Aans haberleri. 
23,00: Plakla sololar, Opera ve operet 
parçaları. 23,20: Son haberler ve erte
si günün programı. 23,30: SON. 

Ankara Jladyosu: 
OOLE NEŞRİYATI: 

12,30-12,50: Muhtelif pllk neşriyatı. 
12,50-13.15: Pliık: Türk musjkisi ve hallt 
şarkılarL 13,15-13,30: Dahili ve harici ha 
berler. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

18,30-19,00: Karışık plAk neşriyatı. 
19,00-19,30: Türk musikisi ve halk şar
kıları (Makbule Çakar ve arkadaştan) 
19,30-19,45: Saat ayan ve arapça neşri
yat. 19,45-20,15: Türk musiki ve halle 
şarkılan (Nezihe ve arkadaşları} 20,15-
20,30: Havacılık: Ş. Hazım Ergökmen. 
20,30-21,00: PlAkla dans musikisi. 21,00-

21,15: Ajans haberleri. 21,15-21,55: Stüd
yo salon orkestrası, 1 - P. Tosti: Sere
nade, 2 - Muscagni: İris, 3 - Veber: 

· İnvitatlon a la Valse, 4 - Rubinstein: 
Danse des Fiancees de Kasehmir. 21.55-
22.00: Yarınki program ve İstikW. mar
şı. 

OPEBALAB OPEBETLEB 
14,45 Roma kıaa dalgası: Lirik opera 

musikisi. 17 Bedin kısa dalgası: Sevilen 
opera ve operetlerden. 22 MilAno, Torl
no: Vittadini'nin "Caracciolo" operası. 

ODA MUSİKSİ 
10,15 Berlin kısa dalgası: Keman bi

yosu. 20,20 Bükreş: Debussy'nin eser
lerinde?> oda musikisi sonatları. 21,30 
Bertin kisa dalgası: Yayli kuartet tara .. 
fından romantik akşam muslkisL 

RESİTALLER 
9,30 Berlln kısa dalgası: EnstrOmım-

fırA. .... ~..,__,..._,. .. '" ~u• .J<"ı •Tt<af!nu'ln ... -. 

Berlin kısa dalga,ı: Piyano ile Rom&N 
ve Rondolar. 18,15 Mil!ino, Torino: Sar• 
kılı konser. 20,40 Bükreş: Fransız şar
kıları (Georg Stefanescu tarafından). 

21,30 Bertin kıs adalgası: Alınan şar

kıları. 22 Berlln kısa dalgası: Chopln'in 
eserlerniden muhtelif parçalar, 22,15 
Peşte: Beethovenin 10 uncu sonatı (Pi
yano ile (Beethoven tarafından}, 22,40 
Florans, Napoll: Piyano konseri. 

saat 21 de kalkacak hususi trenle 
Ankaraya hareket edeceklerdir. Sir
kecide ve Haydarpaşada büyük me
rasim yapılacaktır. · 

Müttefiklerimizin matbuat' 

erkanı memleketimizde 

Balkan antantı daimi konseyinin 
Ankaradaki toplantısı münasebetile 

dün sabah Belgrattan şehrimize ge

len Belgrat elçimiz B. Ali Haydar ile 

birlikte, Yugoslavya Hariciye siyasi 

daire umum müdürü B. Sınilianiç, ay 

ni nezaret Balkan şubesi şefi B. Ria

tiç, hariciye şube şeflerinden B. Gav 

riloviç, Avala ajansı umum müdürü 
B. Yovanoviç, Vreme gazetesi muhar 
riri B. Svitovski de şehrimize gel • 
mişler ve Perapalas oteline inmişler
dir. 

Konsey münasebetile 
rimize gelecek Yu~ı 
de şunlardır: 

bugün şeh
gazeteciler 

Yunan matbuat cemiyeti reisi Za· 
rifis, Katimerini gazetesinden Vla
kas, E. Aniki gazetesinden Politis, 
Etnos gazetesinden Daskalakis, Proia 
gazetesinden Drosos, Akropolis gaze 
tesinden Yeramidis ve Vradini gaze
tesinden N apoleon N aum. 

Hasan Fehmi 
Terzihanesi Halefi 

FiKRİ ÜSTÜNDAL 
Dün akşamki 

Semplon Expresi
le Londraya ha
reket etmiştir. 

10 binlerce figüran - Muhtelif •ahneler • Dönüşde yeni 

'.AŞK - HEYECAN - SERGOZEŞT ve MACERA fahueri. mevsimlik kumaş 
ve modeller geti-

F O K S J U R N A L 'de : Amerikada son yapllan receğini ~imdiden 
CiM LONDOS • JOHN SULLIVAN GÜREŞ MAÇI sayın müşterileri-

~ ........................................................................ ne bildirir. 
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s 

24 - 2 - 938 

TAN 
Gündelik Gazete 

SiY ASET ALEMiNDE. BiR ŞÖHRETiN T ARIHÇESI GONU~ 
iSt:ERi 

"f'AN'ın tıedefl: Haberde, fikirde, tıer• 
.. yde temiz. dUrUst. .. mimi olmak, 
karlln gazetesi olmıya çalıtmaktır. 

ABONE BEDELİ 
TOrklye Ecnebi 

ıcoo K.r. ı Sene 2soo Kr. 
1so • e A7 1500 • 
400 • 3 • 800 • 
150 • 1 • 800 • 
MıUeUerarası posta ittihadına dahil ol
mı:ran memleketler için 30, 111, 9, 3,5 li
radır. Abone bedeli peşindir. Adres de
liftlrmek 25 kuruştur. Cevap tçtn mek
tuplara 10 kurusluk pul llAvest IAzımdır. 

1 coNoN MESELELERi 1 ffil_!i!!ii!!!~~~· Anlatan: -~!!!!!!!!!!i!iiiil!!i~~ll 
ltalyada vaziyet il LADY SYBIL EDEN __ 

[Ya.zan: M. Zekeriya] l!!!!i!!!!!!!!!!!!!!i!!!!l!!!!!~!!!!!!!!!~i!!i!!!!!i!!!l!!!!!!!!!!!i!!!!!l!i!!!!!!!!!!!i!!i!!!!!!i!!!!!!!!!!~~!!!!!!!l!!!!!i!!!!!ii!!!~ 
ltalya İngiltere ile niçin anlaşmıya Mister Eden q bqında luk, oğluna da geçmif bulunuyor, 

çahpyor ve İngiliz Başvekili niçin bu ve İn•iltere Dıt Ba- O da, korkmadan, yılmadan kendi 
t "mi tt ı düıriincesi üzerinde inat eder. Fa-

defa talyanın samı sure e an aş- kanhgmv da bulunduiu müd- 7 -

mak lateditlne inanıyor. • I '-· dan kat Eden, babasının birçok vasıfla-
Çtlnldl İtalyanın dahili vaziyeti çok detçe bir f&hrettı.. f UVoTm tile sanat sevgisine varis oldu. Re-

clır çekilmesi töhretini bir kat da- alın yapmayı çok sever ve boş va-

'8;abe~ macerası balyaya milyarla- ha yükseltti ve lngiltere siya- kit bulup çalıp& muhakkak kuv-
ra mal olmuştur. İtalya buradan ham setinde bir hadise tetkiJ etti. veteli bir ressam olur. 
madde alacatım ve oradan yapacatı Bu vaziyet karfıımcla onun 
ihracat sayesinde hayli döviz temin birkaç sene aonra, yahut daha 

edeeethıl umuyordu. Halbuki Bt abe- evvel, yeniden Hariciye Neza
tiftana yapılan ithalat için talya 
Hnede 110 milyon liretlik döviz lh· retine fiejil, c:laba yüksek bir 
raç etmlye mecbur oluyor. makama, yani Batvekilliie 

Pula olarak Babeşistanda sulh te aehnesi ve lnriherenin tarihin
teeuils etmiş değildir. Orada daimi deki genç Bqvekiller aruın
nrette Z50 bin kişilik bir işgal ordu- da mevki alması bekleniyor. 
ıu bulunmaktadır. Ve bu ordunun bil O halde bu adamın kim olduğu
ttln yiyeceğl, giyeceği ve sairesi ana- nu tanımak, her halde faydadan 
Yatandan gönderilir. Bu da ltalyaya uzak değildir. Bu işi başarmak is
milyonlarca lirete mal olmaktadır. tiyen İngiliz muharriri Jarnes 

Babe·'·tana gönderilen İtalyan mu-,.... Spencer, Londradaki Eden'lerin e-
hacirleri yerleşememişlerdir. Her ay vine gitmiş ve Edenin annesile gö
bunlann mllhim bir kumı eski top • 

rüşmüştür. 
raldanna dönmektedir. İngiliz muharriri gördüklerini, 

ispanya macerası İtalya için daha konuştuklarını şu şekilde anlatı
mesut bir netice vermemi,.tir. İspan· 7 yor: 
)'aya gönderdiği ordusunu bir tarafa Mister Anthony Eden'in annesi 
barak•hm, yalnız Francoya borç ola- beyaz saçlı, fakat ihtiyarlığını za-
rak verdiği mühimmat ve silAhlann rafet ve güzellik içinde yaşatan 
bedeli flç buçuk milyar lireti bulmuş- yüzü gibi, içi de güzel, dimağı faal 
tur. İtalyan bütçesinin açığı her sene bir kadındır. En belli başlı zevk
biraz daha kabarmaktadır. Halbuki larinden biri otluna ait yazıları ga-
1938 bfltçesi ıeçen senekinden CJG> 78 zıetelerden keerek blr deftere ya
fazladır. Dövls kıthtı hariçten en za. pıştırmaktır. 
nd at"• maddelaıinin ~ali~e bile 
!'mmııtır. 1 htıyar Bayan Sybıl, oğlun-

Bu sebeple ltalyanuı ispanyadan dan §Öylece bahsetti: 

cekilmeyi istemesi, İngiltereden bir 
"Tahsil sırasında mektepten e

'\-e getirdiği mükafatlar azdı. Hat-
miktar para bulması zaruret halini al tl çocukluğu sırasında parlak bir 

' llllftır. İngiliz Başvekili vaziyetin bu zekl olduğunu gösterecek bir ,ey 
hususiyetinden istifade etmeyi dil -
fÜDIDe]dedir. yapamamıştı. Okumaya, yazmaya 

başladığı günden tarihe merak sar-

Macaristanda Korku dırdı ve bu merakı eksilmedi. En 
belli başlı eğlencesi pul toplamak-

Almanyanın A VU8turyaya kabul et 
tirdiji yaziyet Orta Avrupada akisle
rini derhal göstermiye başladL 

tı. Hill da toplar. Ata binmekten 
hoşlanırsa da bu işi babası derece
sinde ileri götüremedi.,, 

Edenin babası Sir Villiam Eden, 
Kraliçe Viktorya devrinin tanın

mış adamlarından biri idi. Seci
yeli, ruhen artist ve kuvvetli bir 
hatipti. F.den ile üç kardeşini bu 
adam yetiştirdi. Fakat baba, biraz 
da huysuz bir adamdı. Bu huysuz-

F akat F.denin çocukluğunda 
musikiye karşı gösterdiği 

nefret, hakikaten dikkate değer bir 
haldi. Büyük bayan, Edenin bu ha
lini anlatırken, evde musiki mü
Hmereleri verildiği zaman onun 
kitap okuduğunu ve ortalığın sa
kin olmasını, yani musikinin sus
masını istediğini söylüyor ve fU şe
kilde devam ediyor: 

"- En belli başlı oyunu asker
llidi. Küçük kardeşi Nikolas ile baş 
başa kaldı mı derhal askerlik oyu
nuna başlarlardı. Nikolası hepimiz 
de seviyorduk. Parlak bir zeki ola
cağı belli idi. Fakat ne yazık ki, 
bu çocuk Jutland'da maktul düş
tü. O zaman Eden siperlerde idi. 
Kardeşinin ölüm haberini aldığı 
zaman kendini o kadar kaybetmit
ti ki, siperden fırlamış, siperin ü
zerine çıkmış, ve o da ölmek iste
mişti.,, 

Lady Eden en büyük oğlu 
John'u büyük harbin kopmasın -
dan iki ay sonra Flanderde kay
betrnisti. İki o~lun~ han>te kay
oeden Lady ~en,· hayatla kalan 
oğlunun vuıf1anm anlatırken onun 
korkmak nedir bilmez bir adam ol· 
duğunda ısrar ediyor ve onun ço
cukluğundan başlıyarak siyasete 
merak sardırdığını anJatıyor. Da
ha on bir yaşında iken her tren se
yahatinde tren bir istasyonda dur
dukça o intihap dairesinin mebus
larını saydığını söylüyor. 

L ady Edenin anlatıpna gö
re Mister Edenin bir vasfı 

da ara sıra dalmaktır. Daldığı za
man tuhaf hAditelere sebep olur. 
MeselA bir defa evden çıkmak üze
re idi. Şapkasını ar&m1f ve bula
madılı için •nN8lne dönerek 80r
muş: 

- Annecilim! Şapkam nerede! 

Evli Kadınlara 
Evlenecek Kmlara 
Yedi Nasihatim 

[Yazan: Gönül Doktora] 

1 - Evlilikte neşenin büyük roltl 
vardır. Evlendikten sonra mesut ol• 
mak isteneni• neşeli olunuz ve etra
fınıza neşe saçınız. 

z - Koc8DID daima alakadar et • 
miye çalışınız. Kocanız için hem ka
n, hem ana, hem sevgili, hem de ev 
sahibi olunuz. Olamazsanız bu rolle
ri oyniyacak başka kadınlar derhal 
sizin yerinizi alır. 

3 - Kocanızı gülerek karşılayınız. 
Eve gelir gelmez ona olup biten caa 
sıkıcı vakalan saymayınız. O, yorgun 
argın eve dönünce dinlenmek ister. 

4 - Kocanıza başka kadınlann gö
rünüşleri, kıy af etleri aleyhinde bu
lunmayınız. Onu o kadını müdafaa 
mecburiyetinde bırakabilirsiniz. Bu 
da sizin kllkançlığınm artırabilir. 

Evde kavıa deditin bundan çıkar. 
Etlen ve Muaolini (bir lolo montaj) 5 - Şi,manlamayınız, ve kıyafeti 

nizde laübaliliie başlamayınız. Er • 
kekler evde Allahlık bir kadın gir
mekten bıkınca hariçte başka kadın 
aramıya mecbur olur. Her glln temiz 
ve muntazam giyininiz. V~cudllnllze 
ve sıhhatinize dikkat ediniz. Kencll
nizi kaderin eline bırakmayınız. 

Lady Eden, dikkat etmiş ve oğ
lunun iki şapkasını da başına ge
çirmiş olduğu halde ppka aradı
iım görmüş! 

Eden, lngilterenin en iyi giyi
nen adamlarından biri olmakla 
meşhurdur. Anası bu bahis üze -
rinde şunları söylüyor: 
"- Fakat oğlum çocukluğu sı

rasında iyi giyinmiye ehemmiyet 

vermezdf. Bugün giyinişine bu de

rece itina göstermesinin sebebi va 
zifesi dolayısiledir. Sefirler ve li
derler onun giyinişine ehemmiyet 
vermediğini görürlerse ne derler? 
Fakat oğlumun sevilmesine sebep, 
tam bir İngiliz centilmeni olması

dır. Bu yüzden o da Peel, Glads

ton. Disraeli ve Austen Chamber
lain gibi üstüne başına itina eder. 

Oilumun Sir Austen Chamber
laln gibi bir devlet adamını takip 

etmesi. ivi hlr . t.alih eseridir. Za
ten kendısı, ışını köiayıaşıırmak ıçin 
bir bqkaamı takip etmekten ge
ri kalmaz. Mektepte de alabeyi
si Thomas'ı takip ederdi.,. 

E den, büyük harbe iştirak et
tiği zaman 17 yaşında idi. 

Daha sonra gösterdiği yararlık do
layısile erkanı harp yüzbaşılığına 
terfi etmişti. Harpten sonra İran
da petrol arıyan bir heyete refa

kat etmiş ve arkada§lanna sosis 
kaynatmakta gösterdiği hünerle ta

nınmıştı. O kadar ki bu sosislerin 
lezzeti, onun Cenevrede söyledi
ği nutuklar derecesinde fÖ)ıret bul-
muştu. 

ı.dy Eden, harpten IODra ol
lunu Oksford'a gitmiye tefvik et
mif, Eden, bu teklifi istemiye is-

temiye kabul etmekle beraber an
nesini dinlemiş ve Oksford'da bil
hassa muhtelif lisanlara hakimi
yet bakımından parla'k bir zeki ol
duğunu göstermiştL 

Mister Eden tahsilini bu şekil

de tamamladıktan sonra sıra mes

lek seçmiye geldi. Anası onun me
seli hariciyede memur olmasını is

tiyordu. Fakat Eden, evvell City'

de ve borsada çalışmış ve bu işte 

muvaffak olacağını göstermişti. 
Çok geçmeden Eden, siyaseUe 

meşgul olarak mebusluk için ça • 
lışmış, fakat ilk seçim mücadele
sinde matlup olmuşsa da ikinci 
hamlede muvaffakıyet kazanmıt. 

ve parlAmentoya girmişti. 

Edenin daha sonraki hayatı 

malıimdur. Sir Austen 
Cbamberlain ile teşriki mesai et
mesi, onun kltipliğini yapması. ve 
A nct~n t••afıntfan +atr.ff,. -'n 
mesi, onun bayatta attıtı muvaf-
faakıyet ac1ımlanm çabuklaftırmıf 

ve kabineye girmesine saJk olmUf-
tur. İlkönce Mührühas na-
zırlığı ve lngilterenin Mil-
letler Cemiyeti mümessilli-
ğini yapan Mister Eden, Samu
el Hoare'un Habeı meselesi yü -
zünden istifası üzerine İngiltere Ha 
riciye Nazırlığına gelmit ve birkaç 
gün evveline kadar bu vazifeyi yap 
mıştır. 

Fakat Edenin anası da dikkate 
değer bir kadındır. "Lady F.den 
hastanesi,, Jdıyla tanılan hastane 
onun yardımile vücude getirilmit
tir. KuvveUi kanaatler sahibi olan 
bu kadın bilhassa riyaya ve çocuk
larla hayvanlara eziyete düşman
dır. 

1 - Ben kocamı yola getiririm di
ye övilnmeyinlz. Kadının en bllyiik 
hatası kocasını kendi istediil kalı
ba dökmlye çalışmasıdır. Erkek er
kektir. Deilşmez. insan yirmlsindea 
sonra değiıir mi? 

7 - Bir defa kocanızı elde ettinis 
diye artık kendinizi ona betendirml
ye mecbur olmadığınızı sanmayuın. 
Erkek bahçe gibidir. Mütemadi ihti
mam ve bakım ister. bunal ettiifnls 
gün derhal bozulur ve kaçar. Sevgi
sini idame için daima kendinizi ona 
sevdirm.iye mecbursunuz. 

• •• 
lstan•ul•an (GflseD bmalı o~ 

caya: 
Madem 1ı:1, ilk 8'k tenfl ........ , 

nçer. Kann tuttufuııu söyledijlals 
,..ı ıdmle mes1lt •tr ya.a ~ 
mlnldlr. Bırakınız o yolunda yftri • 
atin, sis de kendi yolunma gidinb. 
Yollannız ayn.qldufu için biribirinl
ze bir daha tesadüf etmezsiniz. 

GÖN"OL DOKTORU 

BAŞMAKALEDEN MABAAT 

Balkan 
Konseyinin 
Arifesinde 

(Başı 1 incide) 

Alm•nya, A vusturyadan sonra Ma· 
eariatana sarkabilir. Macaristan nü
fmmaan onda biri Almandır. Naziler 
•urada ıeniş teşkilita maliktirler. 
Banlama baıında Mecser isminde bir 
Alman nazın vardır. Bu zat Macar 
kabinesinde Başvekilin siyasi mflşa
'Viri vaziyetindedir. Fakat ayni zaman 
tla draat tefkilitının baıındadır. Al
manya ile yapılan bfltlln ticareti bu 
tepilit idare eder. Yapılan ll)ten Na
si t.efldlitı için yüsde Ud komisyon 
a)'nlır ve bu komisyonun bir kısmı 
~ verilir. Macar köylüsil bu 
aretle Nazilerin tesiri altında bulu-

Üniversitede : 

Hukukta Doktora 
imtihanı Baıladı 

•MUVAllllA k 4" 
~LMANIN S llllR 

Hukuk Fakültesini bitirerek 934 -
aar. sınıf kur-

l'abt kabinede Baıve1d1, orman 935 yıllannda doktora mm 
Nam n Harbiye Nazın Nazilerin lannı takip edenlerin imtihanlanna 
Maearlstanda iktidar mevldine ıel _ dün başlanmıştır. Jilrl heyeti, prof• 
meslne muhaliftirler ve bu cereyanın sör Şvarts. Hirş ve Honig'den mil
bvvetlenm•ine encel olan onlar • rekkeptir. Doktora tmtibanlanna bu-

NASIL ZENGiN OLUNUR? 

le, Romen bünyesinin umumi muJta,.; 
vemetini yükseltecek, hususi menfa. 

at yollannı kapayacak ve umuml 
menfaati h8kim kılacak tedbirler a
lınmıştır. Demir Muhafızlık adı al

tında açıkta, gılya milliyet namına 
en ifratlı gidişi istiyen, hakikatte 
tecrübesiz gençler arasında yabancı 
bir siyasi dinin misyonerliğini yapa
rak Romen milli ruhunun istiklilini 
eritecek yolda çalışan teşkilitın da
ğılması ve reisinin siyasetten çekil
miye karar vermesi, Romen bünye
sinde sağlık ve mukavemetin hi.kim 
bir hale geldiğine canlı bir delildir. 

m. gün de devam edilecektir. 

Bu defa Avusturya Nazilerin eline Aakerlik Deni Gören Ka 
~lnee, Macaristanda Naziler faali· Talebelerin Kıyafeti 
79te pçmek istemi,lerdlr. Biik6met Askerlik dersi gören Wılvendtedeld 
.__ inine ıeçmek için Nazi parti-

kız talebenin talim sırasındaki abd Jqvetmiye mecbur olmuştur. 
Maearlar istiklallerine dllşkllndilr· kıyafetleri hakkında allkadarlara e

ler. Tekrar Alman veya Avusturya mir gelmiştir. Buna göre, bu yıl için 
'boyanduruluna girmek istemezler. tallın kıyafeti yüksek topuklu ayak
Mui partisini lijvetmeluinin sebebi kabı giymemek prtile her gün üni
de budur. 

Almanya Maearistanı elde etmek i- verslteye gelinen kıyafettir. Derste 
selim vaziyetine gelince; l\ibay, llDl

Pa ona Çekoslovakyadan eski Macar fa girdiği vakit kız talebe ayağa kalk 
topraklanm videdebillr. Böyle bir mak suretile muallimi sellmhyacak 
•ait Macarlan Almanya tarafına sil- tır talim sırasında kız talebenin başın 
rilldiyebilir. Zaten Macaristan bütün 

da şapkası bulunup bulunmadığına airai istihsalini Almanyaya satar. Bu 
1eheple Almanya onun için en kav- göre, resmi selAm değişmektedir. 
" t1i müşteridir ve Macar köylilsti Talimler, şapka ile yapıldığı tak -
böyle bir müşteriyi elinden kaçırmak dirde selam resmi tıpkı askerlerde ol 
istemez. duğu gibi elle yapılacaktır. 

Binaenaleyh Macarlatanda Nazi Başı açık yapihrsa, subay, esas va-
PUtilbdn ıatvedilm•l meHleyl hal- ziyette ve başla selAmlanacaktır. Bu 
Jetm1t SB)'llamu. Burada daha bir- usuller, bugilnlerde kız talebeye öl
sek mlhbn laldlaeler beklenebilir. retilecektir. 

Napoleon mD adında bir A
merikalı sensin olmanm 

, )'olana anlatan bir kitap nepettL 
Bu adam blrka~ gilndenberi bah
Htmekte olduiam Kametle'nln 
muvaffak olma preulplerbü pua 
kazanmı,.. tatbik ..U70r. 

Bu adam .Uyor ki: 
"llerlıaql bir kimse sensin ol· 

mak latl7ebillr. Nitekim latiyenler 
de pek çoktur. l'akat banlama pek 
uı senet J'8JNBÜ lfin maa;nea 
bir plan •e kHa•ma lıınmm ye
she yol oldalma11 bWr.n 

Bu adama ııre _...... olmak 1-
~in evvela •asin olma)'I istemek 
•e sensin olma)'I •lf8nmelE limn· 
dır. Zeqbıllk te fakirlik te ..... 
cemizin mahsultldtlr. ZamıedU.U -
il pbl para para)'I pkmes. Para 
için lunınu 01-ak, Adeta paraya 
sahipmiplni• pbl duyaeak, clrecek 
ve inanacabuus. Bu altın merdi
venden belki de bir Ud defa )'Uvar
lanıp dtqeeebfnls.. l'abt çıkmak. 
ta devam eden IOnmacla kaunır. 

Dlmai'ınmla Ut para tahlı.I ol
mü latedlilnhd bnr'lalDnaa. 

Buna mukabil ne vermiye ran ol· 
dalmama tespit edinis. Bu paraJ'8 
sahip olmak için bir zaman tayin 
ediniz. Bu zamana ıöre bir plln 
tertip ediniz ve derhal ip başlayı
nız. Kararının n pliDUUSI bir ka
tıda YUUllZ. Her alqam yatmadan 
Ud defa bu yazıyı okuyanus. Ve 
her weyden evvel hayal ettitinb 
paraya tabip olduiuaan fanet -
mellsinb. 

Muharrir, ricudtlmtldl n me
lekelerimisi bir ordu)'a bemeti -
yor. Bu ordunun bir kumandana 
lhtiyaeı vardır. Bu kumandanın 

emrine •ereeetiml• askerler f1Ul
lardır: Maksadmm. tasarruf iti
yadı. nefse itimat, hayal, tefebbtls, 
n salhn dilftlnce, heyecan, kendi 
kendini kontrol, kooperuyon, ve 
saire.ur. 

Muharririn servet yapmak isti
yenlere so9 tavsiyesi ,udur: 

"Bayat bir satranç tahtuma ben 
ser. Eler taflannm vaktinde oy
DNDM, yerinde opamusann 0111 

na kaybedebllinhm. KaJ'flllDÜ
kl 0)'1111C11 branablı affetmes.. 

Bu zatın f'ıkirlerinl birka~ keli
me ile hülisa etmek lhımıeline 
diyebiliriz ki: 

insan kendine gftvenir, azim ve 
irade sahibi olur, kendisine muay
yen bir hedef çizerek yılmabına 
o betlefe dotru gidene muvaffak 
ta olur, sensin do. 

P.ilıoloi 
Beybeliadada Ş. A. 
Vlyanab bir psikolot şöyle bir 

tecrübe yapmq: Sizin ıibi lfllme
sini bilmiyen imanlara daima mtl 
tebeuim bulunmayı teklif etmlt
İnsan gfllünce veya tebessüm edin
ce bileti ruhlyesi ~eti,iyor. Za • 
mania tebesııllm itiyat halini alı
yor. Ve evvelce gülmiyen adam 
dünyanın en neşeli insanı oluyor. 
Size de bu usulü tavsiye ederim. 
Her vakit her yerde mütebessim 
durmıya çalışınız, hatta yalnız kal 
dığınız zaman bile. Bunan üzerin
de uru ediniz ve bunu bir itiyat 
laaline ptirmlye fabpnn, alaeatı
ım netice ıbi memn- edecektir. 

Palıolol 

Ayni dakikada Macar milli bun
yesinde de bir intibah göriılınuştür. 
Harici bir kuvvetin yedeğinde gidi§I 
temsil eden teşkilat takibata uğra
tılmıştır. Milletlerin mukadderatına 

hikiın kalmaları bakımından bunu 
da memnuniyete liyik bir hadise di
ye kar§ılarız. Macarların ruh ve men 
faatçe Balkanlılara çok yakın bir de
mokrat millet olduğunu hiçbir zaman 
hatırdan çıkaramayız. 

8 u defaki Balkan konseyinin a
rifesinde, Q.unyanm umumi 

siyaset sahnesinde çok muhım hadi
seler başgöstermiştir. Balkan b rli · 
dünya vaziyetini hep beraber goz
den geçirecek ve hiç şuphe etmı:> o
ruz ki, bu defaki toplantı da Balkan 
milletleri arasındaki tesanüt ve birli.. 
ğhı en canlı ve kuvvetli bır tekilde 
ifadesine vesile olacaJıtır. 

~ &ain Y ALllAN 
• 
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Y ard.m lsttyen ihtiyar 
Sirkecide Biga oteli kıraathanesi su te

siııntçısı Mehmet Ali imza.sile şu mektubu 
aldık: 

"İstlkllıl harbinin başından sonuna ka· 
dar hizmet ettim. Ben cephede çalışırken 
düşman evlll}e bomba attı. Ailemden 13 nü 
tus şehit oldu. Evim, atölyem yıkİldı. 73 ya 
şımdan sonra, perl5an bir halde sokak or· 
tasındayım. Altı defa Milli Müdafaa Vekl 
letine ve altı defa da Başvckiılete müra
caat ettim. Ben sanatklınm. Elimden iş ge
lir. Fakat, lhtiyanm, diye imalAthaneler, 
fabrikalar beni almıyorlar. Bana bir yar
dım yapılması hususunda alakadar makam 
ların nazarı dikkaUnl cclbctmcnizi. rica e
aerim. 

* Pariste pazar günü yapılan Peşte • Pariı mul.t~l:ti maçından bir enstantane Haklı Bir Şikayet 

Hadiseler ve Fikirf er: 
j Beynelmilel: 

"Kadıköylü Hikmet" imza.sile aldığımız 

bir mektuptn şu satırlar var: 
"- Kndıköyündc Aziziye hamamının 

knrştsında bir arsa vardır. Mahalle çocuk
lan toplıınıp her zaman burada oynarlar. 
Oynamalarına bir şey demiyorum. Fakat 
son gUnlerde bu çocuklar ateşle de oyna
mağa başladılar. Ellerine geçirdikleri sa· 
mıın minderlere ate~ verip etrafında bir· 

Nizamnameye Aykırı 
Verilen Kararlar 

ve Lüzumsuz Masraflar 
Son günlerde faaliyete geçmiş olan 

milli kümeden dolayı klüplerle umu-
mi merkez arasında temaslar arttık
ça ufak tefek ihtilaflar belirmiye 
başladı. Bunlardan birisi mıntakalar
dan oyuncu nakletmek hususudur. 

Türk Spor kurumunun yeni nizam
larına göre, bir oyuncu bir mıntaka
dan kalkıp öteki mıntakaya giderse 
yeni mıntakasında hiçbir müddete 
tabi olmadan müsabakalara iştirake
der. Bu esasa dayanana Fenerbahçe 
klübü birkaç aydnnberi Ankarnda bu 
lunan, kendi yetiştirdiği oyuncuı;u 

Yaşarı İstnnbuldaki M. küme müsaba 
kalarına iştirak ettirmek istemiş ise 
ele umumi merkez reisi buna müsa
ade etmemi~tir. 

Halbuki, ayni klübün, iş dolayısl
le İzmire ve Ankaraya gitmiş birta
kım oyuncuları oralara gittikleri za
n1an merkez buna ses çıkarmış de-
t;ıı•.u. ı:r5.:• v1un"uuuu ın .. 11•.u uıuını• 

k <ısında ikamet etmesi, gibi yeni bir 
hüküm ileri sürülmek isteniyorsa ge
çen sene Beşiktaşın Hakkısı da An
t.arada yerleşmiş olduğu halde İstan-
bula gelio klübünün maçlarına iştı-

rak etmi~ti. 
Kaldı ki, bir klübü veya ferdi her 

Son haltaki millf küme 
maçlarına bir bakış 

tı. Geçen sene milli küme hasılatın-
dan klüplerin seyahat masrafları çık 
tıktan sonra 1800 lira artmış amma 
bu pranın da bazı idarecilerin seya-

hangi bir haktan mahrum etmek icin hat masrafına gittiği anlaşılmıştır. 
nizamnamede sarahat olmalı ve eğer Bu noktada blrnz dıırmnk istiyo -
bu cihet meskut ise müsabakalardan ruz. Geçen sene olduğu gibi bu s~· 
evvel ittihaz edilip aleme ilan edilen ne de umumı m~rkcz ve ıutbol fede-
bir karar bulunmalıdır. Bu tarzda 1 .11• k .. 
münferit hadiseler üzerinde verilmiş rasyonu ~cnsup arı mı ı ·ume moç 

l h kı d
.. .. 

1 
.. t .t larını vesıle saya rak lstanbula, İzmi-

karar ar, a ı uşunce ere mus enı 
1 ı b

·1 ld 1 ~kad 1 

1 

re, şuraya, buraya seyahate başladı-o sa ar ı e evve en a a ar ara . . . . 
b

.ld' .1 i ld - i · tatb"k k lnr. Nıtekım bu hafta bılet getırmek 

ı ı 1
1~ı mekm şbod ugu çınlt ı ~ vesileslle umumi merkez lisans me· 

<iY ıgını ay e er ve sızı ıyı mucıp t . 
1 D'ğ b' 1 d d muru stanbula geldiği gibi. umumı o ur. ı er ır mese e e şu ur: 

Milli küme maçları hakkında altı- merkez muhasebecisi de milli küme 

k d 1 1 
.. - ·· ı·· h 1 t maçlarının hasılatını bizzat alıp An· a ar ar a goruşu up azır anan a- .. . . . 

limatnameye göre, diğer mıntakalar- k~ra~a got~rmek ıçın lstanbula gel 

d t b l mill
. k"" mıştır. 1zmırdeki maçlar icin de fut-

an stan u a ı ume maçı yap- . • 
1 t k l b

. . . .. hol federasyonu ıkinci reisi Danya-
mıya ge en a ım ar ırıncı musa- 1 . . . .. 

1 
. 

. . ın oraya gıttığı soy enıyor 
bakalarını yanı cumartesı maçlarını B h b . .. k · 

. u a erın vusu unu bilmesek i-
'l'aksım stodyomunda yapacaklar. pa 

rınnmıyacağımız geliyor. 
zar maçlarını müsabaka yaptıkları İ Maç biletlerini stanbula gönder-
klübün sahasında yani Fenerle olan mek için postane mi yok? Buradaki 
maçını Kadıköyünde, Beşiktaşla ise h 1 t A k ·· ..ı k .. ası a ı n araya gon•JCrme için 
Şeref stadında ve Guneşle. Galata· b k . . . . an a gışesı, posta havaleleri mi 
saraya karşı ıse Taksım stadında ya- k' 

ak lvo . 
pac tı. 

ı un günlerde milli klime hasılatın . Futbol : 

in gi. tereC:e 
Lig Maçlarının 
Yeni Neticeleri 

Paris - Peşte 
Muhte~itleri 
Berabere Kaldı 

des 
takım oyunlar oynuyorlar. Bu sırada bil

Pazar günü Pariste Pare tün mahalleyi bir duman istila ediyor. 
Princes stadında 50 bin seyirci önün-

Bundan başka rlh:gfırlı bir hnvadn bu a-
de yapılan Peşte • Paris muhtelitleri teş oyununun tehlikeli bir yangına sebep 
maçı, her iki tarafın galibiyeti ken- olmnın da mümkündür. Alfıkadar mcmur
di lehine çevirmek için bütün ener- lıırın bunun önUne geçmelerini rica ede

* 
jilerini sarfctmesine rağmen 1-1 be- rlm.,. 
raberlikle neticelenmiştir. 

Bir ay evvel sakatlandığını haber Ka!'lap Diikkiınları Kapana<'Bk mı? 
verdiğimiz meşhur Şaroşi. Macar ta· Aksnraydn LAlellde oturan Raşit Alaman 
kımındaki merkez muhacim mevkii- imznlı bir okuyucumuz yazıyor: 

"Kasaplar hakkındtı belediyenin hn7.ır-
nı Kallayi isminde bir genç oyuncu- lamııkta olduğu tallmntnnmeyl okudum. 
ya tcrketmişti. Bu tallmotnııme tatbik edilince, İstanbul

Oyun çok sıkı olmuş, maçın mühim da bulunan yedi ylıze yakın kasap dUk
klinından ancak 50 tanesi kalır, ötekiler 

bir kısmı Fransızların hakimiyeti al-
knpanır. Çünkü, dükkan ebadının 4 met-

tında geçmistir r.oll('r hirinri d<'>v· re genişlik ve uzurılukta olması isteniyor. 
rede yapılmış ve Fransızların hakim tstanbulda böyle dukktın bulunur mu? 
oynamasına rağmen bırmci gol Mu- Aksi t."lkdirdr. beledıye şehrin muhtelif yer 
carlar tarafından yapılmıştır. !erinde nsrl ka:ıap dükklınlnn yaptırtma-

lıdır.,. 
Birinci devrenin 26 ıncı dakika-

s 1da Macar sol açığı Titkaş, avut çiz 
gisine kadar sürerek geriye ortaladı-
ğı topa merkez muhacim Kallayi şüt 
atar gibi yaparak topa temas etme· 
den üstünden atlamış ve topun sağ 
açık Bekinin önüne gitmesine sebep 
olmustur. Merkez m11hnC!imin lm sn- ) ;;;u nıi'b ıu:1ren.euıı~-attıınra11- "'7'"tttıtSTz. 

kalecisi sağ açığın şütünü ancak goz 
lerile takip edebilmiş ve Macarların 
golüne mimi olamamıştır. 

Fransızlar hakim oynadıkları hal
de mağlüp vaziyete düşmelerine fe
na halde içerlemişler ve oyuncuları
nın beceriksizliklerile alay etmiye 
başlamışlardır. 

Bu sırada sol haf oymyan Rasin
gin Arap müdafii Digan, topu ayağı- ı 

na geçirmiş ve öniine gelenleri çalı
ma dizerek Macar kalesine kadar gi
derek kaleye şüt atmıştı. Bu çok sıkı 
şütü Macar kalecisi bloke etmek im
kanını bulamıyarak ancak karşılıya 
bi1miştir. Geriye gelen topa Fransız 
sağ açığı yetişerek kaleye atmıya 

muvaffak olmuş ve Fransızlar bu sa- 1 
yede maçı beraberlikle bitirebilmiş
lerdir. 

İlk devre. bu vaziyet değişmeden 

1-1 beraberlikle neticelenmiş. ikinci 

devre her iki tarafın sıkı çalışmala

rile geçmiş ise de ilk devredeki va
ziyet bozulmadan maç berabere ni
hnyetlenmiştir. 

Paris - Budapeşte arasında yapı

lan bu karşılaşma şimdiye kadar bu , 
iki şehir arasında yapılan maçların ! 
altıncısıdır. ı 

Bunlardan dördünü Macarlar, biri ' 
ni Fransızlar kazanmışlardır. 

Ouz J-lokeyi: 

Kancd .lhlar Kazandı 

D~tbahar için 

r:i,". n1ıar i~in 

tahsil etmek için İstanbula gelen u
mumi merkez muhasebecisi. milli kü 
me talimatnamesindeki bu kayde ay
kırı olarak milli küme maçlarından 
ı~tanbul dışından gelen klüplerin ya
?acağı müsabakalardanTaksim stadya 
munda yapılması hakkında stadyom 
tdaresile mukavele imzalamış ve işi 
aUıkadarlara bildirmiştir. 

Bu suretle Fener ve Beşiktaş klüp
leri kendi sahalarında oynanacak 
nıaçların saha hisselerini kaybetmiş 
oluyorlar. Klüplerin açıkça zararını 
mucip olan ve ilk talimatnameye de 
aykın bulunan bu karan yerinde bul 
mamaktayız. Umuyoruz ki. umumi 
n1er'· 0 z. bu kararı tadil etsin. 

Bu hafta içinde Londrada yapılan 
futbol lig maçları birçok sürprizler
le neticelenmiş ve lig lideri vaziyetin 
ele bulunan Brentford klübü Derby 
Kounty takımına çok sıkı bir müca
deleden sonra 3 - 2 mağlup olmuş
tur. 

Bir aydanberi Pragda yapılmakta 
olan buz üstünde hokey dünya şam- l 
piyonluğu müsabakalarının finaline 
kalan Kanada ve İngiltere milli ta
kımları pazar günü büyük bir kala
balık önünde son maçı yapmışlardır 

Oyun çok seri olmuş ve zaman za· 
man her iki takım maç üzerinde ha· 
kim vaziyete geçmişlerdir. Fakat Ka 
nadahların bilhassa vücut çalımların 
daki maharetleri İngilizlerin artan o· 
yununu bozmuş ve maç 3-1 Kanada
lıların galebesile ve dünya şampiyo · 

nu olmasile neticelenmiştir. İngiliz
ler ikinci olmuşlardır. 

nanhalar ve postane'er 
bu işi göremez mi? 

Diğer taraftan Arsenal meşhur 

Chelsea takımını 2 - O mağltıp etmiş
tir 

5 a : Yazan: O. Henry Çeviren: 8. Tok c 
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Mavi elbiseli çoban: 
- Seksen birinci cadde: çık 

mak istiyen var mı? .. diye haykır
dı. 
İnsanlardan mürekkep bir koyun 

sürüsü dalgalanarak vagondan çık
tı. Bunun yerine bir başka insan sü 
rüsü girdi. 

Con Pcrkins te sürüye dahil di
ğer insanlarla beraber istasyonun 
merdivenlerinden aşağı indi. Ağır 
adımlarla evine doğru yürüdü. Bu
rada bililtizam "ağır" tabirini kul
lanıyoruz. Çünkü Con'un gündelik 
hayat programında "acele" kelime
si bulunmazdı. İki senedenberi ev
li olan ve bir apartımanın bütün 
bir dairesini işgal eden bir insan i
çin "ani vakalar" ın olması hitima
li yoktu. 

Con Perkis yolda gideriken, ke-
derli kederli, hergünkü yeknesak 
yaşayışını gözden geçirdi. 

Keti, her vakitki gibi onu kapıda 
karşılayacak ve öpmesi için yanağı 
nı uzatacaktı. O içeri girecek, palto 
sunu çıkaracak, taş gibi sert bir 
mindere oturarak akşam gazetesini 
açacak, Rus - Japon harbi hakkın
daki en son havadisleri, gündelik 
polis vakalarını okuyacaktı. Bu a
rada yemek hazır olacak ve yeme
ğe oturacaklardı. Yemekte kızar
mış et, salata ve reçel yiyeceklerdi. 
Yemekten sonra Keti ona yorganla 
rındaki yeni bir yamayı göstere
cek, yedi buçuğa doğru da üst kat-
taki kiracıların jimnastik mümare
selerinden dökülen duvann sıvası
nı yapıştırmak için bir gazete ke
seceklerdi. 

C on Perkins bütun bunların 
aynen böyle cereyan edece

ğini gayet iyi biliyordu. Yine Con 
Perkins, tam saat sekiz buçukta 
şapkasını alarak sokağa çıkmağa 

davranacağını, kansının öfke ile: 
- Con Perkins, nereye gittiğini-

zi öğrenmek isterdim? diyeceği 

ni; kendisinin de : 
- Mak Klask'a gidip bir parti 

bilardo oynıyacağım! diye cevap 
vereceğini gayet iyi biliyordu. 

Con Perkins bunu bir adet hali
ne getirmişti. Evine saat ona - on 
bire doğru dönerdi. Evine geldiği 
zamanlar ekseriya karısını uyumuş 
olarak bulurdu. Bazan da karısı, bü 
yük bir öfke içinde, neredeyse ağ
lamıya hazır bir vaziyette onu bek
lerdi. 

Halbuki bu nkşam Con Perkins'i 
evinin kapısında, hergünkü hayat 
tarzında bir inkılabı ifade eden bir 
vaziyet bekliyordu. 

Con, kapısını açıp ta evine girdi
ği zaman, karşısında şefakatli ve 
nazik Ketiyi göremedi. Evin her üç 
odasında da büyük bir karışıklık 
hüküm sürüyordu. Her tarafta ka-

zarım. Çok ncclc ediyorum. 
Keti,, 

1 ki senelik kan - koca hayat
larında bir gece bile biribir

lerinden nynlmnmışlardı. Con bü
yük bir keder içinde karısının tez
keresini üstüstc birkaç defa okudu. 
İki senedenberi hiç değişmiyen ya
şayış tarzları, birdenbire esaslı bir 

arızaya uğramıştı. Onu kederlendi· 
ren de bu idi. İşte şurada, sandalye
nin üstünde, karısının iş yaparken 
daima giydiği siyah benekli kırmızı 
onlüğü, hazin bir tarzda asılı duru
yordu .. Her gün giydiği entarilerioda 
nın şurasına burasına atılmışlar-• 

dı. Kendisinin daha dün getirdiği 
ve karısının el siınniye bile vakit 
bulamadığı içi şekerleme dolu kü
çük kesektığıdı , el sürülmemiş bir 
halde, rafta duruyordu. Yerde. şi
mendifer tarifesinin bulunduğu kıs 
mı kesilmiş bir gazete yuvarlanı
yordu. 

Con Pcrkins. kalbinde büyük bir 
azap olduğu halde. karısının met
ruk eşyaları arasında uzun uzun 
durdu. Sonra evi, mümkün merte
be intizama koymıya çalıştı. Eli ka
nsının şahsi eşyalarına değdikçe 
vücudünü bir ürperme alıyordu. O 
Ketisiz nasıl yaşayabileceğini hiç 
bir zaman düşünmemişti bile .. Ka
nsı, hayatının ayrılmaz, zaruri bir 
parçası haline gelmişti. 

Karısı birdenbire gidivermiştt 
Fakat bu. hiç şüphe yok. ancak bir 
kaç giin, nihayet bir hafta içindi. 

Buz dolabından söğüşü getirdi 
Kendisine bir kahv~ 

na oturdu. Uzun uzun. elden giden 
saadetini duşündü. Yemeğini yedik 
ten sonra pencerenin başına gitti. 

Canı sigara da istemiyordu. Aşa
ğıda gürültühi şehir, onu zevk ve 
çılgınlık girdabına çağırıyordu. Ar
tık geceler onun olmuştu. Kimse
den korkmaksızın, tıpkı bir bekar 
gibi, istediği kadar zevkin tellerin 
de parmak gezdirebilirdi. Ketiye 
hesap vermek mecburiyetini duy
maksızın sabahlara kadar içip eğ
lcnebilirdi. Dostu Mak - Klaks'a 
gidip, güneşin ilk ışıkları elektrik 
ziyasını söndürünceye kadar bil8.r
do oynayabilirdi. 

l' rısının karmakarışık eşyalan göze 
. çarpıyordu : Ayakkaplar. saç maşa

ları, taraklar. pudralıklar. adeta üst 
I üste yığılmış bir vaziyette odanın 

1 şurasında burasında yuvarlanıyor-
lardı. 

Con Pcrkins hislerini tahli1 et
miye alışmamıştı . Fakat şimdi. Ke 
tinin bıraktığı bu boş evde tek ba
şına otururken, ilk defa olarak ru
hunda ağır, ezicı birşey dolaştığını 
hissetti. Kendi bahtiyarlığı için Ke 
tinin vücudünü zaruri görüyordu. 
Bugüne kadar, yeknesak ev hayati 
le uyuşuk bir hale gelen hisleri. Ke 
tinin bulunmadığı şu dakikalarda 
ilk dcf a olarak uyanmış bulunuyor 
lardı ... Birçok ata sözleri. hiç kıy
met vermediğimiz en basit şeylerin 
bile kayboluşlarından sonra gözü.. 
müzde birdenbire büyüyüvcrdik -

ıerini söylemiyorlar mı)dı? 

1 B ütün bunlan gördüğü zaman 
' Con Pcrkins'in kalbi şiddet· 

le çarpmıya başladı. Çünkü karısı 
intizamı çok severdi. Evin bu hali. 

onun çok acele olarak bir yere git· 
tiğine delalet ediyordu. 

Con Perkins etrafına bakındı. 
Nihayet, lambanın durduğu yerin 
yanında iğne ile tutturulmuş bir ka 
ğıt gözüne ilişti. Kağıdı aldı. Bu, 
karısının bir tezkeresi idi. Tezkere
de şunlar yazılıyordu: 

C on Perkins. kendi kendine 
düşünmiye başladı: 

- Ben cidden fena bir adammı
şım... Ketıye karşı ne kadar fena 
davranıyordum. Evde kalarak o
nunla başbnşa oturacak yerde her 
akşam ya bilardo oynamağa veya.. 
hut arkadaşlarımla gezmeğe gidi-
yordum. Zavallı her akşam 

yapyalnız beni oturur bek-
t~·n başlangıcında mı,li küme mar 

J arı hasılatının taksimi meselesi gö
rüşülürken federasyonca bu yolda ya 
pılan masraflar çıktıktan sonra para 
artarsa milli kfune klüpleri arasın

da mütesaviven taksimi kararlaşmış-

Lig lideri vaziyetinde bulunaı' 
Brenı..uoro un bu ma.gtubıyetı ve Ar· 
senalin ~nlcb"'S İ ligde puvan cetveli· 
ni tamamile değıştirmiş ve Arsenal 
alışık olduğu baş mevkie 36 puvanl:ı 
p,eçmiştir. İkinci 36 puvanla Hamp
tun, eski lider Brentford 3ö puvanla 
üçüncü gelmektedir. 

Üçüncülük ve dördüncülük için Al 
manya ile Çekoslovakya karşılaşa

caklardır. 

Şimdiden şık. zarif ve son moda iki 
elbise örneği. 

"Sevgili Con; şimdi. ann«"min 
ağır hasta olduğunu bildiren bir 
telgraf aldım 4.:rn trenile R"idiyo 
rum. Kardeşim Sem heni istas
yonda hekli)·ecek. Btı7~1ukta ko. 
yun söğüşU var. Sütçü kadına 
50 sent borçluyuz!. Bunu \"erme. 
yi unutma. Hesap meselesi için 
yazacağın mektubu ihmal etnıe. 
Yeni çorapların sandığın üst kıs 
mmdadır. Yana sana oradan h-

lerdi. Con Perkins. sen dünyanın 
en kötü bir mahlukusun! .. Bundan 
sonra, ona şimdiye kadar yaptığım 
bütün fenalıkları telafi edeceğim ... 
Onu bundan sonra her yere. bütıin 

[Devamı 10 uncuda} 
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mesele, hükumetin Kamarada ekseri
yet kazanmasına rağmen, henüz ka
panmamıştır. Bilakis dün rey verildi 
ği zaman bir muhafazakarın muhalif 
rey vermesi, Churchill, Eden ve daha 
başka muhafazakarların müstenkü 
kalmalan nazandikkate çarpmıştır. 
Bundan başka, hükümet tarafından 
kazanılan reyler, onun her zaman bü 
yük meseleler karşısında kazandığı 

reylerden çok aşağı idi. Bu yüzden 
hükumetin sırf fırka disiplini tazyiki 
altında rey kazanmış olması mesele
gi ortaya çıkmıştır. Times, bu noktai
nazan kabul etmemekte ve bu içtihat 
meselesinde fırka disiplininin bükü -
meti kurtarmaktan uzak • kalacağını 
anlatmaktadır. Muhalefet gazeteleri 
ise, Chamberlain'in ancak fırka dis -
siplini yüzünden mevkiini kurtarabil 
eliği kanaatindedirler. 

Amele partis:nde 

• 

Bugün Amele Partisinin Konseyi 
toplanmış ve bir beyanname neşre
derek derhal umumi bir seçim için Chamber'ain aFcyhinde takbih 
karar verilmesini istemiştir. Hükume takriri veren Mr. Greenwood 
tin harici siyasetinde yaptığı değişik- 1 -~-~~~~"""""~~~~~~~~"il 

Hali ax 
Hariciyede 

mek üzere müzakerelere başlanmış
tır. 

Chamberlain'in siycıaeti 
ve Küçük Antant 

Bütün Avrupa matbuatı Avam ka· 
marasında vukubulan son münakaşa
lar ve söylenen nutuklarla meŞgul
dür. 

Paris gazetelerinden Figaro, dört 
devletin anlaşma teşebbüsünü man
tıki görmekte ve bunun Avrupayı 
her tehlikeden koruyacağını söyle -
mekte, fakat Chamberlain'in bu si
yasette muvaffak olması için meta
net ve kuvvete dayanmak liızun gel
diğini anlıyacağını ilave etmekte
dir. 

Epoque gazetesine göre, Cham
berlain'in yaptığı tecrübe, Hitler ile 
Mussolinlnin hakiki temayüllerini 
pek yakında meydana çıkaracaktır. 

Echo de Paris'ye göre, en mühim kor 
ku. küçük antant ve Lehistanın gar
bi Avrupadan ümidi keserek Berlin 
ve Romaya dönmeleridir. Bu korku 
tahakkuk ederse. Chamberlain ister 
istemez Edenin yoluna dönmiye mec 
hur kalacak ve bu yüzden Almanya 
ile İtalya vakit kazanmış olacaklar
dır. 

lik. efkan umumiyeye ol:ın taahhüt- 1 
!erinden döneklik. Milletler Cemiyeti 
ve kollektif emniyet siyasetinden ay- 1 
nlma, bu teşebbüse sebep olarak gös- 1 

teriliyor. 
Beyannamede bundan başka Ame

le Partisinin, Faşist İtalya veya Na -
zist Almanya ile Başvekil tarafın

dan anlatılan şartlar dahilinde hiçbir 
anlaşmayı kabul etmiyeceği bildiril
mektedir. 

Lehistan. şimdiye kadar Çekoslo
vakya tehlikesine lakayt göründüğiı 
halde artık daha hassas davranmıya 

Londra, 23 (A.A.) - E'\·ening başlamıştır. Chamberlain'in dörtler 
Standard gazetesinin diplomatik müzakeresinden bahsetmesi buna se-
muharriri Lord Halifax'ın Bari- bcp olmuştur. Populaire gazetesine 
ciye Nezaretini kati olarak kabul 1 göre Chamberlain, küçük devletlerin 
ettiğini bildirmektedir. t\faama- I , Milletler cemiyetine artık güvenemi
fih, Lord Halifax'ın Hariciye Ne-

1 
yeceklerini söylemekle faşist taarruz 

zaretinde az bir müddet kalması , lara açık bono vermiştir. Chamber-Amele gazetelerinin hepsi de bu 
yolda neşriyat yapmakta ve Başveki
lin Mussoliniye karşı "Alçak~a tesli- , 
ıniyet,, siyasetini tuttuğunu söyliye
rek İtalya aleyhinde şiddetli neşriyat 

da kararlaştırılmıştır. lain, Fransa ve Avrupanın bağlı ol-
İngiliz • İtalyan miizakereleri- duğu bir sergüzeşte girmiş bulunu-

nin nihayetlenmesi Uzerine Lord yor. 
Hnlifnx harlci:vcden cekilec<-ktir. 

yapmaktadırlar. '~~·-----------....---=-.-........ _,ı 
çok iı.za Edenin istifasını teessürle kar Cenup Gali maden işçileri federas-

::1 v"•·•uwı 01'.:.cı ~vuıu~ı n:araııte top
lanmış ve kendisine merbut bulunan 
sendikalara gelecek pazar günü bir 
miting yaparak, "Cümhuriyteçi İs -
panyaya ihanet için Faşist M ussoli
ni Hitler ve Franco ile birleşen,, 
Chamberlain siyasetini protesto etme 
lerin itavsiye etmiştir. 

Avam Kamarasında 

.sı).Rci 1kJsıMn1 hilr! i ......... içln.,. T ~_. ~~~ ... 

Mister Edenin Delcasse gibi tekrar 
iktidar mevkiinc geçeceğini söylemiş 
ve Lort Halüax hükumet namına is
tiladan müteessir olduğunu anlat
mıştır. 

Cenevre taraftarları 
Mister Chamberlain'in dünkü be

yanatı Milletler Cemiyetine bağlı İn 
giliz mahafilini heyecanlandırmıştır. 

Bugün de Avam Kamararsında yi-
ne mühimce bir müzakere vukubul _ 10 milyon azası olan Milletler Cemi

yetine müzaheret birlikleri, Edenin 
ınuş, Liberallerden Mander, Başveki-
lin, İngiltere ile İtalya arasındaki mü istifasını hazırlıyan vaziyeti protesto 

ile karşılıyacaktır. İngiliz amelesi de 
zakerelerin açılmasına ait vesikaların 

cuma günü büyük bir içtima tertip e-
ııeşrini istemiş ve Başvekil Mister decek ve liderlerin son hadise hak _ 
Chamberlain ile eski Hariciye Nazın 
.Mister Eden'in vakaları biribirinden kındaki nutuklannı dinliyeceklerdir. 
farklı bir surette anlattıklarını vesika Siyasi görüşmeler 
1art tetkik ederek bir hffküm veril • Bugün Fransız sefiri Ademi Mü -
mesl Iıizımgeldiğini söylemiş ve Baş- dahale komitesi reisi Lort Plymouth 
vekilden bu vesikalan neşredip etmi- ile İspanyadan yabancı gönüllülerin 
yeceğini sormuştur. Başvekil bu su- çekilmesi meselesini görüşmüş da-
ale cevaben "hayır!,, demiştir. ha sonra İtalyan sefiri Kont Grandi 

B ·· · · de Lort Plymout'Ja görüşmüştür. unun uzerıne muhalefet lideri mi 
ralay Atlee vesaikin neşri üzerinde ıs ltalyaya para verilecek mi? 
rar ederek, Başvekilin Kamarada söy Financial Times gazetesi ltalyaya 
}ediği nutuklarda bu vesikalardan ik- kredi ihtimalinden bahseden bir ya
tibaslnrda bulunduğunu, binaenaleyh zısında diyor ki: 
bu vesikalann neşri liızımge1diğini :'Londra yüksek mali mahafili 1-
•Öylemiş, Mister Chamberlain vesi _ talyanın mali vaziyetini çok şüpheli 
kalardnn hiçbir kelime iktibas etme gormektedir. Bunlar, lngıltere - İtal
diğini, yalnız konuşmalan tarif etti- y& dostluğu lehindedir. Fakat vazı. 
~ini anlatmış ve bu vesikalarda ken-ı yet saliıh kesbetmeden ve İtalya ma
disini utandıracak bir şey bulunmadı- li taahhütlerini if~ ~abiliyetini gôs
ğını, yalnız mahrem olduklan için termeden herhang~ b.ır harekette bu-
neşredilmiyeceklerini bildirmiştir. lunmıya hazır değildırler.,, 

Mister Mander. Başvekil tarafın- Bazı Londra bankaları, son zaman-
dan verilen izahattan hoşnut olmadı- larda, garantili poliçeler kabul etmek 
tını bu meseleyi tekrar mevzuubahse 1 suretile normal vaziyette İtalyaya 
deceğini söylemiştir. verdikleri krediyi fazlalaştırmışlar -

dır. Fakat buna mukabil bazı ban-
Hükii.meti müdafaa kalar da bu normal kredileri azaltmış 

Sir Samuel Hoar bugün bir ziyafet bulunmaktadır. Bugün, umumiyet i
te hükumetin siyasetini müdafa et - tibarile İtalyan garantilerinin kabu
ıniş ve hükumetin sulh fikirlerine ve- lü hakkındnki vaziyet, bundan bir 
da ederek harbe hazırlanma ve silih sene evvelki vaziyetin aynidir. Di· 
lanma programını arttırma yolunu ğer taraftan. İtalyanın ihtiyacı bı.. ·ın 
tutmıyarak gerginliği ve hoşnutusz- duğu kredi, bu nevi kredi değildir. 
luğu kaldırma yolunu takip ettiğini Italyanın istediği bir istikrazdır. Hal 
ınaksadının harp korkusunu kaldır • buki herhangi bir istikraz. siyasi bir 
tnak olduğunu. muvaffakıyetin de ih- anlaşmanın vukuundan evvel bahis 
timal dahilinde bulunduğunu söyle - mevzuu dahi olamaz.,, 
iniştir. * 

Lordlar KamarcuınJa Bir müddettenberi tadili derpiş e-
Mister Eden cuma akşamı münte- dilmekte oian İngiliz - İtalyan kli

hiplcrine hitaben bir nutuk söyliye-1 ring anlaşmasının yeni esaslar üze
c:ek ve istifa hadisesini izah ederek rine kurulması için İngiliz ticaret ne 
ehemmiyetini tebarüz ettirecektir. zaretile İtalyan mümessilleri arasm-

Dün Lortlar Kamarasında da bir- da bu sefer kati bir netice elde edil-

Roma yine memnun 
Roma mahafili Chamberlaın'in İn

giltere - İtalya arasındaki müşkülle
rı ızale ıçın snrfettıği gayreu takaır 
etmekte, fakat vazıyeti henüz nazik 
görmekte ve kati bir hükum verme
mektedir. Gazeteler bilhassa Avrupa 
sulhünün dört devlet teştiki mesaisi
ne bağlı olduğuna dair Chamber
lain'in sözlerini tebarüz ettiriyorlar. 

Berlinden Eden' e hücum! 
Berlin gazeteleri Loit Corç ile Chur 

chill'in avam kamarasındaki sözlerini 
şiddetle tenkit etmekte ve Chamber· 
lain'in sözlermi "Cenevre sistemine 
ve kollektif emniyete karşı bir teza
hür telakki etmektedirler. Frankfur
ter Zeitung'a göre, Almanya. İtalya
nın bir kenarda ~imasına mani ol
muştur. İtalyanın Almanya aleyhine 
bir nevi oyuna alet olmıyacağına Al
manya emindir. Diğer gazeteler Mis
ter Eden'in çekilmesinden memnuni
yet göstermektedir. Gazetelerden bi
ri, Edenin dünya müşküllerini artır· 
dığını ve Sovyetler birliğinde yaptı
ğ! seyahatten sonra bolşevik siyase· 
tini daha müsait şekilde gördüğünü 
anlatıyor. 

Yugos!avya 
Bclgratta çıkan Somuprava gazete

sj diyor ki: 
"Edenle beraber bütün bir sistem 

istüa etmiştir. Vakıa Ingiliz siyase
tinin uğradığı muvaffakıyetsizlikle • 
rin hepsinden Eden mesul tutula • 
maz. Ancak Eden tngilterenin girmiş 
olduğu ç,kmnza hiçbir yol bulama· 
mıştır. 

Franco'cu ispanya 
Franco Ispanyasmda çıkan bütün 

•azeteler, Edenin istifasından mem 
nundur ve bu istifayı Italya için mu· 
zaaf bir zafer saymakta, çünkü İtal
yanın Habeş ilhakı tanınacağını ve 
bundan başka İngiliz dostluğunun ka 
zanılacağını söylemektedir. 

I ng 'ltere. - Amerika 
Vaşington, 23 (A.A.) - Amerika 

Dahiliye Nazırı lckes. dün akşam rad 
yoda söylediği bir nutukta demiştir 
ki: 

"İngiltere ile Amerika arasındaki 
menfaat birliği kuvvetlendirilmeli
dir.,, 

Söylediği sözlerin münhasıran şah 
si olduğunu kaydeden Dahiliye Na
zırı totaliter rejimleri fesatçılıkla 

tavsü etmiştir. 
Bu nutuk İngiliz radyolan tarafın 

dan da alınarak neşredilmiştir. 

Kabinemiz 130 
Karar Verdi 

(Ba~ 1 incide) 
larda mahalli gazeteden başka ilan 
yapılacak iki gazeteden birinin Ulus 
olması ve diğerinin işin icabına gö
re hükumet namına alakalı daireler
ce seçilmesi, 4 - Türkiye - Eston
ya muahedesiyle verilen kontenjan
lardan (328 a) pozisyonuna ilaveten 
yüz tonluk daha kontenjan verilme
si, 5 - Ankara ile Etimesut radyo 
istasponu arasında yapılacak 145,000 
lira keşifli elektrik şebekesinin pa
zarlık la Ankara elektrik şirketine 

yaptırılması, 6 - Muhtelif vilayet
lerin 937 senesi hususi idare bütçe
lerinde münakale yapılmasına ve 
munzam tahsisat verilmesine müte
allik bütçe tetkik komisyonu karar 
lannın tasdiki. 

7 - (1683) numaralı nskerl ve mülki te
kaüt kanununun 3 üncü maddesine (2936) 
numaralı kanunla eklenen (F) fıkrası mu
cibince millki memurların sicilleri üzerine 
tekaQtlüklerfnln sureU icrası ve tezkiye 
varakalarının tarzı tanzimi hakkındaki ni 
zamnaıne, 

8 - Emniyet rnuameldt memurları ni
zrunnamesı, 

9 - Emniyet teşkillıt memur ve müstah
demlerinin kıyafet ve techızatı hakkında
ki nizamname. 

10 - Cami hademesi nizamnamesinin 21 
inci maddesini değlşUren nizamname. 

11 - Hayvan Sllğlık zabıtası nizamnıı

mesinin 1 inci maddesinin değiştirilmesine 
ve 2 inci maddcstnln kaldırılmasına dair 
olan nizamname, 

12 - Bclgrnt Üniversitesindeki iki Türk 
talebeye mukabil İstanbul Onlversitesın
de tahsil etmek ilzere gelen ikJ Yugoslav 
talebeye ayda 75 şer lira yardım yapılma
sı, 

13 - Devlet dcmiryollan Sıvas atölye
si için getirilecek montzj aletlerinin mu
vakkat kabul usum ile memlekete sokul
masına izin verilmesi, 

14 - İstanbul kitapsarnylannın tasnifi 
işlerinde çalıştırılacak memurlara wt kad 
ronun tasdiki, 

15 - Elfızığda yapılacak 96.923 lira 64 
kuruş keşifli cOzzam pavyonu inşaatı kin 
938 yılına geçici tnahhüt salf.lhlyeti veril
mesi, 

16 - Türkiye - İsveç tfcaret ve klirlng 
aniaşmalarında bazı tashihler yapılması, 

17 - İstnnbulda et fiyatlarının 
ucu:r.lnhlması için belediye ve ma
halli idareler ellerinde bulunan is
kelelerden ge1:cn kii!:ük hayvan 
yu·rularından alınan 0,50 ve kü
çiik hayvanlardan nlınnn 1 kuruş
tan 0,25 kuru a. ve hüviik ba 
hnyvnn yavrulanndnn nh~an 5 ve 
büyük bn hayvani rdan nhnnn 
10 kuruşun dn 2,50 kuruşa indi
rilmesi, 
18 - 5:5820 linı keşifli Bergama kasa

b:ısı elektrik tesisatının ycn1lenmesi işi-

nin emaneten yaptınlması, 

'1 

Bir Çin Hava Filos 
F ormuzu Bombalad 

·Japonlar Bir Sovyet Vapurunu 
Y olcularile Beraber Tuttular 

Çinin yeni motörlü ordusundan bir müfreze 

(Başı 1 incide) 
lunun garbinde ve sarı nehrin 15 ki
lometre kadar şimalinde bulunan Hi
vayigclngfu şehrine varmışlardır. 

Çin kuvvetleri şehrin 20 kilomet
re kadar cenubunda toplanıyorlar. 

Çinliler. Japonların bu noktadan sa
rı nehri geçmesine mani olmıya çalı
şacaklardır. 

Hankov, 23 (A.A.) - 36 Çin bom
bardıman tayyaresi. bu sabah. For
muz adasında Taiboku tayyare 
karargahına bir hücumda bulunmuş 
ve kırk Japon tayyaresini tahrip et· 
tikten \•e iki hangar ile bir benzin 
deposunda yangın çıkardıktan sonra. 
hepsi salimen hareket üslerine dön
müşlerdir. 

Siyasi bir hadise daha 
Moskova, 23 (A.A.) - Japonlar 

lngilteredelci 
ihtilaf 

(Ba~ 1 incide) 

hakkında neşriyat yapmamış ve yal -

bir Sovyet vapurunun 35 kişiden iba
ret olan mürettebatını ve 37 yolcu
sunu tevkif etmişlerdir. Hiıdisenin 

sebebi meçhuldür. 
Vapuru ziyarete ve hadisenin tah

kikine giden Sovyct konsolosu ge
miye çıkarılmamıştır. 

Mançuko ve Almanya 
Tokyo. 23 (A.A.) - Harıcıye Ne

zeretl namına söz söylemiye salRhi -yettar bir zat Mançukonun Alman.Ya 

tarafından tanınmış olması hakkında 

şunları söylemiştir: 

"- Bu vaziyet dünyayı sürükle
mekte olan hareketi takip etmekte bu 

lunan Almanyanın Mançukonun teş

kiline hakim olan ruhu anlamış ol
du(!unu isbat eder .• , 

.T erkos Suyu 
Ne Oluyor? 

(Başı 3 ünciide) 
Gerçi hep hi:r.im iyiliğimiz için, hep 

suyu artırmak i~in, hep modem ol -
n!Z musiki ile iktifa etmistir. -~•- :.,; .. hn mAhrnntiV4'fl<>rP mAPll'7 

Mister Edenin istifasından doğan kalıyoruz nmma galiba İstanbul su
manya ile ltalya. Avrupnda devamlı 
sulh tesis etmek istiyorlar ki, bu da 
ancak büyük devletlerin nnlaşmasile 
mümkün olabilir.,, 

Von Papen, lngilterenin Alman 

lar idare i de hu u tevziatı l inde 
pek ta asız hareket ediyor. 

Biliyorum, nliıkndarlnrdnn bu satır 
ları okuyanlar: 

19 - Aşı ve serom fiı:ıtıan için yeniden müstemlekelerini iade etmesile ara-

- Ukalfi! Gene neler yumurtlamış! 
diyecekler ve tamirat vnrsa ne yapa

biliriz? diye bana bir de sual tc,•cih 

edeceklerdir. 
hazırlanan listenin meriyctc konulması, da bir dava kalmıyacağını ve Van 

20 - KüUıhyonın Emet kazasının Kızıl- Zeeland tarafından dünya vaziyetini 
bük köyündeki linyit madeni imtiyazının ıslah için verilen ekonomik raporun Ben su miihendisi değilim! Suyu 
Eilbnnk uhdesine ihalesi, Avrupa sulbünü temin için de iyi bir ek">ilen, tazyiki eksilen, hatta bu yüz 

21 - Güven Türk anonim sigorta şir
keti esas mukaveJcnomcsinin 1, 2, 35, 78 
ve 80 inci maddesinin kaldırılm:ısı ve di
ğer maddelerinin madde numaralarının 
değiştirilmesi, ., 

22 - İçel vfiAyetin!n merkez kazasına 
bağlı Yenlköydc füıhrctUn ve Muhittin 
Yunus kardeşler Uırafındnn meydana çı
knrılnn krom madeni imtiyazının adı ge
çenler uhdesine lhafosi, 

23 - Çankaya cnddeslnden ayrılıp Kü
ç{lk Ayrancıya giden yol üzerindekJ 1300. 
1466, 1467 sayılı imar adalarının müs
takbel imar vaziyetlerini göst .. ren 4501 sa
yılı plfının tasdiki. 

24 - Klreçllk kömür madenleri T. A. Ş. 
esas mukavelenamcsinin 7, 83 ve 100 ün
cü maddelerinin değiştirilmesi, 

25 - Türkiye imar Bankası esas muka
velenrunesinln 5, 33, 35, 39, 47, 79, 80. 84, 
87 ve 109 uncu maddelerinin değiştirilme
si. 

26 - 1081 şahsın Türk vatandaşlığına 
alınması, 

27 - Bazı saruıyi hnm maddelerinin 
937 mall yılı ipUdat maddeler muafiyet 
cetveline ithal edilmesi, 

28 - Türkiye - Lctonya tfcaret muka
velesinin tasdiki hakkındaki kanun lAyi
hosının yüksek M~se arzı, 

29 - Türkiye - Letonya ticaret ve kli
ring anlnşmnlariyle merbutalarının tasdi
ki ve buna miltelallk kanun lfıyihasının 
yüksek Meclise arzı. 

IRAN: 

Milli Y ddönümü 

Törenle Kutlanda 
Tahran. 23 CA.A.) - Majeste Peh

lı:vinin 22 şubat 1921 de Tahran Ü· 

zerine yürüyerek iktidan ele aldığı 
tarihin yıldönümü bütün lranda ha
raretle kutlanmıştır. 
Şah ve veliaht. Tahranda yapılan 

büyük askeri merasimde hazır bUlurı 
muşlardır. Bu münasebetle yapılan 

geçit resminde tayyareler, motörlü 
toplar, tanklar ve zırhlı otomobiller 
de iştirak etmiştir. 

temel teşkil edeceğini söylemiş ve den kirarılnrını kaybetme tehlikesine 

Her Hitlerin Orta Avrupada Alman maruz olanlar susuzluktan şikayet e

hükmü altında bir Milletler cemiye- derler. Hüner, hu şikayetlere mnhal 
vermeden lazımgelen tamiratı yap • 

ti vücude getirmek istediğini söyle-
maktır. 

miştir. 

Çekoslovak 
istnnbuldn en az 50 bin kişiyi dört 

gazetelerinden Der 1 k b" '"dd t k t ay ı ır mu e su sı ·ın ısına ma-
Montag. bu beyanatı ehemmiyetle r~z bırakan idareyi burada yazarak 
kaydetmekte ve Alman idaresi al-

1 
dikkati celhettiğim için 0 idarenin 

tında orta Avrupa devletleri birli- mürakabesine memur olan makamın 
ği vücude getirilmesine dair olan söz bana güceneceğinı hatırıma bile getir 
lerini tebarüz ettirmektedir. 

Ç ekoslovakyanın istiklali 
Alman gazetelerinden Angrü ise, 

Cekoslovakya hükumetinin Alman e
kalliyetleri hakkındaki itilaf nameyi 
daha realist bir esasa istinaden yeni
den tetkik etmek tasavvurunda oldu
~unu bildiriyor. Prag siyasi mahafili. 
bu haberin Pragı korkutmak için i

leri sürüldüğünü söylüyor ve "Fakat 
Çekoslovakya tam hükümranlığım 

muhafazaya azmetmiştir., diyorlar 

Çek gazeteleri Prag hükumetinin her 
hangi yabancı devletin dahili işlerine 
müdahalesine asla müsaade etmiye

ceğini kaydetmektedirler. 

Avu!:turya ameleai 
Avusturya müttehit amele sindi

kalan himayesi altında Avusturya
nın istiklali lehinde amele sınıfı ara
sında bir plebisit tertip edilmiştir 

Daha şimdiden bir milyon kişınin top 
lanacağı tahmin olunuyor. Amele 
kendi istiklalini ve Avusturya istik
liı.lini korumak için Şuşniğe müzahe
rete karar verecektir. 

Başvekil Şuşnigln yarın <bugün) 
Bunderstrat'ta söyliycği nutuk rad
yo ile neşredilecek ve Almanya. Çe
koslovakya, Macar. İtalyan radyola
rı taraf mdan naklolunacaktır. 

miyor ve bu snhrlnrın müspet neti

celerini bekli~·orum. 

HiNDiSTAN: 

Meşhur Gandi 
Çok Ağır Hasta 

Delhi, 23 <A.A.) - Milli Hint kon 
gresi mahafilinden alınan malumata 
göre, Gandinin sıhhi vazıyeti büsbü
tün fenalaşmıştır. Bir iki güne kadar 
Harpurdan aynlacaktır. Hiçbir ziya
ret kabul etmiyeceği gibi kimse ile 
de görüşmlyecektir. 

Verem Mücadelesi 
İzmir, (TAN) - Veremle mücade

le cemyietinin yıllık kongresi yapıl
mış. bu korkunç hastalığa karşı alı
nacak tedbirler görüşülerek geçen 
seneki faaliyet raporu tasvip olun -
muştur. 938 bütçesi 5266.5 lira ola
rak kabul edilmiştir. Yeni heyeti ida
de şu suretle intihap olunmuştur: 

Bn. Hasene Nalan, Bn. Cevriye İs
mail. Dr. B. Mitat Orel. Bn Saadet 
Kağıtçılar, B. Süleyman Faik Özkan. 
B. Cevdet Alanyalı, Bn. Ferzan, B. 
Şükrü Nuri İçsezen ve B. Ali Halim 
Bayer. 
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BURSADA: 

Bursa lzmit 
Iialkevlerinde 

Kara bükte inşaat 

Toplantılar 
Bursa, (TAN) - Bursa halkevinin 

kurtuluş yıldönümü belediye salo-

Su ihtiyacı Yakında, Halledilecek 
Y enişehirde 12 Yataklı Yeni 

Bir Hastahane Kuruldu 
nunda pnrlak merasimle kutlanmış- K b-k {TAN uh b* · d ) . . ara u , m a ırın en -
tır. Merasımde vali ve Bursa sayla- Kı b d k hafü t"ği · · d 
vı Münir Akkaya da bulunmuştur. .ş. uralika çfob ik la g~ ı ıçhıni ake-
l. tikl"l d' 1 dikt hal mır ve çe a r a rı ınşaatı ç s a marşı ın en en sonra .. 
k · b k T fik A b' .. sarnadan devam etmiş ve haylı ılerle-
cvı aş .~ ev . ycan ır soy- miştir. Eskiden yapılan 12 yataklı re

lev vermiştır. Muallım Celal, Ata- · .1• t y · h. d 12 t kl 
·· k dl ·· . i 0 h vıre ı ave en enışe ır e ya a ı 

tur a ı şıınn, r an Şaik Fuzuli h t•• 1.. od t · t h · b" . . ve er ur u m em esısa ı avı ır 
dıvanından bırkaç parça, Ali Ulvi hasta k lm şt K b'"k"" ne uru u ur. ara u un 
Elöve kahraman piyesinden bir par- ınt· d k k d h ıı d'l su ıyacı a ço ya ın a a e ı e-
ça okumuşlardır. Sedat Ataman, be- ekt" y · h" K bük' 11 . . . c ır. enışe ır - ara yo an e-
ledıye reısı muavini Zehra Budunç lektrikl t . d"l · A ·· 
ta f d d şiirl k 

e envır e ı mış, raç çayı u 
ra ın an a er " unınuştur. . . _ _ _ _ .. 
B · d d tl"l ik zenndekı buyuk kopru açılmıştır. Bu un an sonra ave ı ere çay - _ . .. 

d'lm" 1 • B . yük şchır haline gelen Karabukte 
ramk elkıı 

1 
ış, gştıenç eGn~ e.ngık 0

1
yunu henüz belediye teşkilatı yapılmamış 

ço • a ş anını r. ostent o unun . 
" olması, bırçok sıkıntılara sebep olmak 

Aynaroz Kadısı,, komedisinden son tad B" ·ık kt 1 d k . . . . . ır. ır ı me ep açı ması a, pe • 
ra merasıme nihayet verilmıştır. • il b" iht" hal" d k d" · h' _ ac ır ıyaç ın e en mı ıs-

Saat 15 te Ataturk anıdına gidile- settirilmiştir. 
rek halkevi namına bir çelenk konul .. 

t Fah. Perte b d b" .. Karabükte spor faaliyeti de çok 
muş ur. ır v ura a ır soy . . 
ı •şt· canlı bır vazıyete girmiştir. Yenişehir 
ev vermı ır. İ .. 

de ngılızler tarafından güzel bir sa-
Yalanda inşaata başlanacak olan ha yapılmış, istasyon yanında Kara- "6'""'r 

yeni halkevi binası, kısa bir zaman- bük klübü tarafınd~n büyük bir fut-
da tamamlanacaktır Karabük infaatından 

bir görünüş 
• bol sahası açılmıştır. 

M. Kemalpaşa halkevi de merasim 
le açılmıştır. Parti başkanı İslam A
raç, bir açılış söylevi vermiştir. Mü
nir Çetin, Ali, General Aşir ve Naz
minin sözlerinden sonra merasime 
nihayet verilmiştir. 

İzmit, (TAN) - Halkevlerinin yıl 
dönümü merasimi çok parlak şekil
de kutlanmıştır. Valinin de bulun -
duğu bu toplantıda gençler milli bir 
piyes temsil etmişlerdir. Karamür -
selde yeni açılan halkevinde de he
yecanlı tezahürat yapılmıştır. 

• 
Gemlik, (TAN) - Halkevimi -

zin açılması münasebetile, gece bir 
müsamere verilmiş, muhtelü milli 

oyunlar oynanarak "Atatürke ilk 
lnırhı:ın" ua "f!:imsi7. ksıhr<>,...ft_,, -: 
yesleri oynanmıştır. 

* Erzurum, (TAN) - Sıhht şartları ye 
rine getirdikleri için hamamlar tekrar a 
çılmıştır, * Aııkale, (TAN) - Bilhassa gecele 
ri kasabamızın içlerine kadar kurtlar inmek 
tedir, Bunlar, 5--6 kurttan ıbaret sürüler 
halinde etrafa saldırıyorlar, * Eskişehir, (TAN) - Burada Eskişe 
bir postası ismi altında cumartesi günleri 
haftalık bir halk gazetesi çıkmağa başla 
mıştll', 

Safranboluda Pahalılık Var 

Safranbolu, (TAN) -Karnbükteki l 
inşaat dolayısile kalabalıklaşan şeh-1 ANTALYADA: 
rimizde ev kiralarile beraber yiyecek 1 •• 
fiyatları da artmıştır. Etin kilo~m 40- Evltaf 1 Karagoz Suyunu 
45 kuruşa fırlamıştır. Meyveler, en 

büyük şehirlerdeki kadar pahalıdır. 
İkinci ve üçüncü sıra elmaları 15 ku
ruşa, iyileri 20 - 25 kuruşa verilmek
tedir. Safranbolu - Karabük arasında 

belediyenin otobüs seferleri açılması 
fikri suya düşmüş, bu iş birkaç müte
şebbisin elinde kalmıştır. Seferleri 
yapan otobüslerden iki, üçü istisna 
edilirse, diğerleri "pek te itimada şa
yan görülmüyor. 

IZMIT HALKEVINDE.: 

Şehre Getirtiyor 
Antalya (TAN) - Evkaf idaresi, 

buradan 28 kilometre uzakta çıkan 
ve Karagöz diye maruf olan suyun 
şehrimize isalesi işine başlamıştır. İlk 
kazmanın vurulduğu gün, vali ile Na
fia ve Sıhhiye müdürleri de Karagöz 
mcvkiine gitmişlerdir. Yüzlerce ame
le, suyun bir an evvel buraya getiril
mesine çalışıyor. 

* Kart1; (TAN) - Villyet içindeki an 
kovanlarının adedi 10 bini bulmuştur, Bu 
7ıl bal iıtihsalitmm 250 bin kiloya vara 
cağı tahmin olunuyor, İzmit Halkevinin kuruluş yıldöniinıünde bulunanlardan bir gTUp 

BURSADA: 

Devrengeç Suyu 
Kontrol Altına 
Alınacak mı? 
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Baş, dit, nezle, grip, romatızma, Nevralji, kırıklık ve bütün 
ağrılarmızı derhal keser. icabında günde üç ka,e alınabilir. 

B U R S A, ( T A N ) - Şu- p 

olan Devrengeç suyunun belcdıye 1 
::~edi::~~;~ıi:

1

i~ıiçm!;::: el!~~:: M 1 an 
kontrolü altına alınması hakkındaki 1 
teklü üzerinde gorüşrnüşlerdir. Tica- ı 
ret maksadile bu suyu taşıyanlardan • 
bir mikdar resim alınması, su tene- Grıp, Baş ve Diş 

Artritizm, 

Ağrllar;, 

Romatizma Nevra ip, 
ke1erinin mühürlenmesi ve etiket ya· 
pıştırılması hakkında Belediye ReLc;i 
tarafından ileri sürülen proje, hayli 
münakaşalara yol açmıştır. Bu işin 

y~M~te&~inis~to~antıın~b~ I•••••••••••••••••••••••••••••~ 
rakılmıştır. 1 

Yalova Yolunda Bir Otobüs Deniz Levazım Satınalma Komisyonu UCinları 

Devrildi --------------------------B U R S A, ( T A N ) - İki Marmara Üssü Bahri K. Satınalma ,Komisyonundan: 

gün evvel Orhangazinfu yakın Cinsi 
köylerinden kalkan iki otobüs Gemli-

Kilosu Tahmin fiatı 

Kuruş 

Teminatı 

Lira 

Eksiltme gün saat 

ğe giderken yolda yarışa başlamışlar, 
arkadaki otobüs, yolun dar kısmında Sabun 28,000 30 630 26 Şubat 938 12 
bir hendeğe yuvarlanmıştır. Kaza, 
hafif savuşturulmuştur. Fakat yolcu
lardan çoğu muhtelif yerlerinden ya 
ra almışlardır. Otobüste bulunan bir 
kaç teneke zeytinyağı da etrafa sa
çılmış, herkesi perişan bir hale ge
tirmiştir. Eşya bavulları da tamamen 
parçalanmıştır. 

17 Şubat 1938 tarihinde açık eksiltme ile eksiltmesi yapılacak olan De-

niz Erlerinin ihtiyaçlarından yukatıda miktarı yazılı SABUN için muay-

yen günde talip çıkmamasından, yeniden pazarlıkla hizasında gösterilen 

gün ve saatte İzmitte Tersane kapısındaki kom~on binasında eksiltmesi , 
yapılacaktır. Bu işe ait şartname komisyondan bedelsiz olarak alınabilir. 
İsteklilerin muayyen gün ve saatte Kanunun istediği vesikalarla ilk te-
minatlarını k,omisyona vermeleri. (987) 

Her Eve Lazım Olan 
• • 
YEN/ 

Ansiklope Çocuk • • IS 
Müessesemiz taran na an neş

redilen Yeni Çocuk Ansik
lopedisi her çocuğun mutlaka sa
hip olması lıizım gelen bir eserdir. 
':;'·· .. - lı 

sında ve ders dışında aradığı bü
tün malumatı bulabilir. 

ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ bü
tün dünya lisanJanna tercüme e
dilmiştir. Bu beynelmilel eseri, 
Türk çocuklarının ihityaçlarını ve 
mektep programlarını gözönünde 
bulundurarak lisanımıza çeviren
ler, Profesör Salih Murat, Faik 
Sabri ve M. Zckeriyadır. 

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

T .AN Neşriyat: Evi ·,. 
· l s tan b u·r 

nektep talebesıne ayrıca tenzııat 
yapılır. 

Bu eser yalnız çocuklar için de
ğil, bütün ilknıe.ktcp öğretmtmleri ... 
kü bütün dersler bu eserde re
simlerle ve geniş malumat ile zen
ginleştirilmiştir. 

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

ISTANBULDA TAN MATBAASINA 

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

' 
1 !sim: • • • : • . . . . • . . ! . . . . . . : Adres: . . . . . . . . . . 
~ ---- -

Dona kaldım, taş kesildim. Hasanın yüzüne bak
tım, o anladı: 

- Aldırma, dedi; ihtiyardır, bunaktır. Onunla ev
de konuşmazlar bileL 
Hasanın bu tefsirine inanmadım. Amcası her za

~an Hasana mektup yazardı! O mektuplar pek te 
bunak kaleminden çıkmışa ben7.emiyordu. Ne ise, u
,;atmadım, sustum. 

YALNIZ 
DONUYORU.M 

lar belki öyle alışıktırlar, diye, biraz da Hasanın ha
tırı için boyumca ayağa kalkıyordum. Kolejli kuzinin 
iptidailiğin!, kıymetsizliğini, bana karşı takındığı so
ğuk tavrı görmemezliğe gelerek gayet samimi görü
şüyor, kendimi onlardan ayrı göstermemiye çalışı
yordum. 

İlk günlerde kahvaltımızı odamıza getiriyorlar
dı; kıştır, rahatsız olmasınlar, diye Basana, aşağı ine 

Amcanın girdiği odadan ihtiyar yenge çıktı; biz.\ 
karşıdaki odaya aldı. Ortada bir bakır mangal yanı
yordu. Etrafta dokuma örtülü yer minderleri pen
cerelerde ayni bezden perdeler vardL Yenge yine 
batır sordu: 

- Nasılsınız evlatlar, iyi uyudunuz mu bari? 
Bu, oldukça nazik bir kadın Rl118, ne bileyim, bu 

seste bir samimiyet yoktu ... Bu incecik ses bana pek 
yapmacık geldi. 

Az sonra odıtya saçlan iki örgü ile iki yana aynl
nuş, be!den kuşaklı, uzun dallı bir basma entari giy
miş; kara, kuru, gözleri hileli bakışlı, çirkin, yirmi 
beşlik biı kız girdi. Dişlerini meydanda bırakan ka
lın dudaklı, büyük bir ağzı vardı. Kara, buyük, yu
varlak delikli burnu havaya kalkmıştı. Tıpkı bir 

şempanze gibi ... 
Hasan bizi biribirimize tanıştırdı: 

- Yengen Yıldız ... 
- Kuzinim . Gulsüm. 
Sonra bana eğildi, yavaşça: 
- Kolejli kuzin, dedi ve alaylı bir gülüşle güldü. · 
Kolejli kuzin bu, demek! Eh, otura, çirkince kız-

cağız, ne çıkar? Sonra orada giyilen kıyafet te bu ise 
kızcağız ne yapsın? 

Kolejli kuzin zaten hiç kapannmıyan ağzını biraz 
daha açtı: 

- Safa geldiniz, hoş geldiniz, bu mu aldığın gı .. z? 
Hasan ona da akşam yengesine söylediğini söyle

di: 
- Evet, Gülsüm, aldığım hanını bu; nasıl güzel 

-26-
değil mi? 

Kolejli kuzin doğrudan doğruya cevap vermedi; 
tıdeta dudak büker gibi bir tavırla; 

- İstanbulun en güzel gızı demişlerdi, dedi. 
Hasan yukarıya çıktı; hediyelerle dolu bavulu ge

tirdi; basmaları, yünlüleri, şekerleri çıkarıp dağıt
mı:r.a başladı. Ben, bir sürpriz olsun diye, Hasandan 
giz1' bavulun bir tarafına sakladığım İngilizce güzel 
ciltli kitapları, mendilleri, eşarpları çıkardım, Ko
lejli kuzine uzattım: 

- Size layik değil, ama, dedim, belki buralarda 
bulunmaz diye bunları almayı düşündüm. 

Kızcnğız afal afal yüzüme baktı; Hasana döndü: 
- Bunlar ne ki? .. Neler getirmiş bu senin gnrin a

yo .. .l? Hasan iki kat olurcasına gülmiye başladı; ko-
lejli kuzin açık ağzını hayretle büsbütün açmış; Ha
sana ve bana; yarısı benim elimde, yarısı kendi elin
de kalan kitaplara bakıyordu ... Sonra kitapları bana 
uzattı; renk renk vualden eşarpları, incecik Brüksel 
dantelli mendilleri evirdi, çevirdi: 

- Ne güzel bunla: .. r! Ama, o gara kitaplardan ne 
anlarım ben? 

Kolejli kuzin demek kara kitaplardan anlamıyor
muş! 

- Şey, diye kekeledim; Hasan sizin kolej mezunu 
olduğunuzu söylemişti de... Burada bulamazsınız, 

diye::. 

Kızcağız bir daha iri dudaklarını ikiye ayırdı: 
- Golej, dediğin de kim oluyor? Nedir bu senin 

garın, ayol, Hasan? 
Hasan, hala katılırcasına gülüyordu. İhtiyar yen

ge oturduğu yerde kendisine ait kumaşları evire çe
vire bize bakıyor; konuştuklarımızdan o da bir şey 
anlamıyordu. 

Hasan bana döndü: 
- Olur saf şey değilsin, Yıldız, dedi, Anadolunun 

şu çamurlu, viran kasabasında kolejin, molejin de
ğil, adamakıllı bir ilkmektebin bile varlığı şüpheli
dir. Ben sana şaka ettim, sen de buna inandın, de-
mek?!. . 
Ağzım açık kaldı. Kitaplara epeyce para vermiş

tim; ben ingilizce bilmem ki, onları okuyayım .. Ya
zık oldu, dedim. 

• •• 
Beni beğenmediler ... Beni sevmediler; bana bir 

türlü ısınamadılar .. Hasana ve Anadoluya bağlı oldu
ğum için daha görmeden içimde sevgisi yaşıyan bu 
evin, bu insanların kalbi bana karşı buz gibiydi, on
lara karşı bütün hayatımda kimseye yapmadığım say 
gıyı gösterdim. Babamın, amcamın, yengemin ve Fa
hir ağabeyin yanındaki o şımartılmış, nazlı Yıldız 

dan bu evde eser yoktu. Başı hayatının her safhasın
da göklerde gezen ben, Hasanın amcası, yengesi o
daya girince içimden gelen bir saygı ile, hem de on-

lim, hep birlikte yiyelim, dedim. Hasan benim bu 
samimiyetime sevindi, o sabah aşağı odaya indik. 

Yere kirli bir sofra bezi serilmiş, amca, yenge, 
Ali ve Gülsüm (kolejli kuzin!) sofranın etrafına' bağ
daş kurmuşlar, çömelmişler ... Kiminin çıplak, nasır
lı ayakları, kiminin iç pantalonu meydanda ... Kara, 
kirli bir bakır mangalda ekmek kızartıyorlar; kızar
mış ekmeklerin üstüne tereyağı sürerek ve bir Ame
rikan torba içinde durnn kıllı. esmer bir peynir kel
lesinden kesip dilimlerin üstüne koyarak, avuçla11n
dan yağlı damlalar sıza sıza yiyorlar ... Ağızlarında 
yarım dilim, bir lokma oluyor ... Avurtları elma gibi 
şişiyor ... 
Mangalın içindeki yanmamış kömürlerin kokusu, 

odnnın geceden kalmış gazlı havasına karışıyor ... 
Camlar galiba sabahleyin hiç açılmamış! .. 

Ka:,nda kocaman al renkli bir pamuklu perde ... 
Bize de. kızarmış ekmeklere yağ sürerek, üstüne 

'nllı, karo peynirden dilimler koyarak ikram etti
ler ... Bu, benim ' tahta gaz sandıklarından yapılmış 
yemek masasında bile alışık olmadığım bir yemek 
yeme şekli değildi. Birdenbire Hnsana yaptığtll" hu 
aşağıya inmek teklifinden pişman oldum, amma '"ıir 

şey belli etmemiye çalıştım. Bilakis onların bu ""ri
liğin in sebebi yine bizler, münevverler olduğumu
zu düşünerek kendimi1..e kızdım. Memleketi nekAdar 
ihmal etmişiz, dedim. Bu bakımsız illerde çalışmak 
için yine eski hülyalarım uyandı. 

Lakin, Cenabın meşhur bir sözü vardır: 
<Arkası var) 
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kanın Sıklet Merkezi ... 

• 
ır Anda Değişiverdi 

- Nasıl? .. Bizim işimizi bozmak 
ister misin?. İşte, neticesi böyle o
lur ... Senin gibi budalalar, kül8.h 
kapayım derken, altındaki postu da 
üste verirler. Bu sana ders olsun. 
Bir daha, kıvıramıyacağın .işe ka
rışma. 

Diye bağırmıştL 

F ırkacılık oyunu, bütün gara
betiyle devam ediyordu. Ce 

reyan eden hallere gülmek mi, yok 
sa ağlamak mı liızım olduğu bir tür 
lü kestirliemiyordu. 

Gümülcüneli İsmail Bey, Bursa
dan savuşarak 1stanbula gelri gel
mez, doğruca fırka merkezi umu
misine gitmiş; vaziyetten acı bir su 
rette şikayet ederek: 

- Beni Bursaya niçin gönderdi 
ğiniz anlaşıldı. Evvela, başınızdan 
savmak .. Sonra da şu veyahut bu 
bahane ile azlederek muhakeme al 
tına almak ... Böylece benim (siya
si şöhretimi) sarsmak için değil mi? 
Baksanıza benim gözüme siz .. Sizin 
gibi yobazları on defa suya götürür 
de, susuz getiririm. İşte ben. istifa 
ediyorum. Memuriyet hayatından 
çekiliyorum. Ve, tekrar fırkacılığa 
giriyorum. Şimdi gidip, Sadık Bey 
ile birleşeceğim. Onunla, size kar
§1 bir cephe teşkil edeceğim. Daya
nabilirseniz, aşkolsun. 

Diye, tehditlere girişmişlerdi. 
Gümülcüneli İsmail Beyin bu söz 

teri, fırka merkezinde bir telaş hu
sule getirmişti. Çünkü; hrehangi 
bir mücadelede olursa olsun, o mü-

mül edilmez derecede bir şerir ve 
küstah haline geldiği, bilinen haki
katlerdendi. 

T evlik Paşa, sulh konleranıından döndükten •onra 

Hatta bir gün, Sadık Beyle fena 
halde kavga etmiş ; 

- Sizin yüzünüzden, benim de 
çekmediğim kalmıyor ... Bir zaman 
lar, nekadar rahattım. İskilibe çe
kilmiştim . Fırkacılığa, tamamile 
sırtımı çevirmiştim . Bu sükünet 
bana o kadar hoş gelmişti ki; o gü 
zel memlekete yerleşerek her tür 
lü gürültülerden ve mücadeleler -
den uzak bir hayat geçirm.iye ka
rar vermiştim. 

Mektuplar yazdınız. Beni getirt
tiniz. Artık herkese kanıp inanmı
yacağınıza yeminler ettiniz. Fa -
kat, yine eski huylarınızı terket
mediniz. 

Diye, acı acı şikayet eylemişti. 

Şaban Efendi, artık Sadık Beyi 
ısl;:ıh pfmplc mi1mtr;;,.. nı,...,.,~.jj."' 

görünce. bir tarafa çekilmek mec
buriyetini hissetmişti. Ve hatta, 
fırkacılıktan da uzak yaşamak iste
mişti. 

Padişah Vahdettin bunu haber a
lır almaz Şaban Efendiyi saraya 
celbetmiş; 

recede ehemmiyet vermiş; elden ~ 
den !hükumet kuvveti) ni, Meclis
te ekseriyet kazanarak lhüktımete 
nafiz olmak) suretile telfı!i etmeyi 
esas ittihaz eylemişti. 

Bu hadise, İstnnbulun varlığını 
sarsan ihtirasın. bir kat daha şid
det kesbetmesine sebebiyet vermiş 

ti. " 
İlk mücadele, yine Hürriyet ve t 

tilfı! fırkası erkanı arasında başgös
termişti. Mustafa Sabri Efendinin 
Partisi, 

- Fırkayı, biz temsil ediyoruz. 
Namzetler, kiımilen bizden olmalı
dır ... Sadık Bey taraftarları, bizden 
ayrılmışlardır. Onlara bir tek rey 
bile vermeyiz. 

DiyorlnrdL 
(Arkası var) 

1 E K o N o M i 1 
BORSALARDA : 

Unitürklerin 
Yükseleceği 
Zannedili ror 
Borsada Ünitürk 19.10 liradan mu

amele görmektedi~. Mübadelesi ya
pılmakta olan Onitürklerin miktarı 
azalmıya başlamıştır. Bundan dola
yı fiyatların yavaş yavaş 19.50 lira
ya kadar yükselmesine ihtimal veri
liyor. Dün Anadolu tahvilleri 41 li
radan, Ergani tahvilleri 98. 75 lira
dan, Sıvas - Erzurum tahvilleri 9:1 
liradan muamele JlÖrmfü:tür . A~lan 
çimentosu tekrar yükselmiş ve 13 li
rada kapanmıştır. Bir sterlin 627 -
630 lira üzerinden alınıp satılmıştır 
Londra borsasında bir sterlin ~53,35 
frank ve 5.00121 dolardır. 

Günlük Zahire Satı~lan 
Dün piyasamıza yalnız iki vagon 

buğdayla iki vagon arpa getirilmiş· 
tir. Evvelki günlerde getirilmiş olan 
buğdaylarla beraber kilosu 5.25 - 6.10 
kuruş arasında on dört vagon yumu 
şak buğday ve 1 - 2 çavdarlı Polat
lının ekstra buğdaylarından iki va
l?On kilosu 6.18 - 6.20 kuruştan. Ana
dolu sert buğdaylarından da kilosu 
!i.15 - 5,20 kuruştan üç vagon satıl-

................................... : 
i 
ı • • 

GUNLUK 
P1YASA 

j
f Diln bir kısmı dökme ve bir kısmı 

çuvallı olarak st>ksen bin kiloluk b.lr 
parti arpadan dökmeler 4,08 ve çu- t 

1 

vallılar 4.22 kurustnn ve on bes bin t 

kilo Akşehir 4,32 kuruştan satılmış- ı 
• tır. 

• 
Adapazan san mısırlarından on beş 

bin kilo çuvallı olarak kilosu 4,30 ku- .• 
ruştan ve K nrablgn san mısırlanndan 
da on beş bin kilo 4,35 kurust.an milş
teri bulmuştur. 

IÇ TİCARET: 

Ticaret Eşyası 
için Y apılacal( 
Muameleler 
İç ticaret eşyasının beyanname ile 

sevkedilmesine lüzum olmadığı yo
lundaki karara rağmen. mali beyan
name istendiği anlaşılmış. giımnik ve 
inhisarlar vekaleti. bu hususta ala
kııdarlara bir tamim yapmıştır. Bu 
tamimde deniyor ki: 

"Mahreç gümrüklerinin ibraz olu-
• nan dahili tıcaret beyannamcsı muh-

Anadolu mahsulO nohutlarından tevası eşyanın konşımentolarını tet-i dökme olarnk kiJosu altı ve çuvallı o- kik etmesi ve tetkik net icesinde be-
t tarak 6,50 kurustnn ve kalburlnnmıs yannemede yazılı eşyanın bir şahsa 
•ı nohutları~ kilosu 

7
'
15 kuruştan satıl- ait olduğu anlaşıldığı takdırde beyan 

~::,.m•u ,.;imiş 28 bin kilo ~;:~=y~.""~u::r~:i. :.ı:::~~k7e:~~: 
fasulye, 14 bin kilo susam, 17 bın ! başka başka şahıslara ait eşyanın bir 

t kilo zeytinyağı ve bir miktar dnn- beyannameye dahil olduğunu gördük 
ı dnn yalnız darıların kilosu beş ku- l~ri takdirde pul noksanlığı ikmal o-
ı nışt.an ve evvelki gün gelen m111lar- ı ıunmakla beraber mı.irsillen hakkın ! dan oğlak Uftiği 131}-131, mal tiftik 
! 121}-125, ıc fındık 34,50 kuruştan lh- • ı da gümrük kanununun 109 uncu 
• racat için satılmıştır. t maddesinin tatbik edileceği yazılJ,. 
!..-••••• • •••--• • • •• • •• -J dır . ., Tamim şöyle bitmektedir: 

CEMİYETLERDE: 

Bu Seneki Küçük 

Sanatlar Sergisi 

"Müverrit gümrükler ince bu hu
susta yapılacak işi gelen eşyanın or
dinolarını tetkik ederek bunların bir 
nama ait olup ol madığını ve beyan
namenin bir vesikaya uyup uymadı
ğını araştırmak ve bu suretle beyan

Küçük sanatler erbabı, geçen sene namede gösterilen teslim yerinin ib-
olduğu gibi. bu sene de bir küçük raz olunan ordinoya uyduğu anlaşıl
sanatler sergisi açmıya karar ver- dı~ı takdirde başka bir muamele ya~atılmıştır Borsnmızdan 67 bin kilu 
miş ve hazırlıklara başlamıştır. pılmaksızın işin neticelendirilmesiııl 

mıştır. Piyasa. evvelki günün ayni

dir. Yulaf Anadolu malı kilosu 4.20 

kuruştan çuvallı olarak 19 bin kilo 

tiftik. 67 bin kilo yapağı, 400 bin Geçen seneki küçük sanatler sergi- temin etmektir ... 
kiloluk biiyük bir parti arpa. 125 bin sinde malları teşhir edilen küçük sa · 
kilo kuşyemi, 3 bin kilo iç badem i)p ı nayi erbabından hiçbir ücret alın-
3 bin kilo iç fındığın ihraç muame- mamıştı. Bu sene serginin daha bil· 

lesi yapılmıştır. 

Paris rorsası 
Londra 139.90,5, Nevyork 30,75, Berlln 

1942,-, Brüksel 519,5, Amsterdam 1721,-, 

Roma 161,35, Cenevre 713,-, Llzbon 139,25. 

Kurşun 16,3.3,5, Bakır 45,5 - 46.5. Kalay 
190.17, AlUn 139.10,5, Gümüş 20,3, Çinko 
14.10,5. 

yük bir binada yapılmosı için ı;anayi 
erbabından küçük bir ttcret alınma· 
c:ı düşünülmektedir. 

Aile 
Bütçeleri 
Anketi 

Gümrük Gelirimiz Artıyor 
Yapılan bir istatistiğe göre. güm

rüklerimizin geliri devamlı olarak 
artmaktadır. 1937 yılında bu gelir 
72447000 lirayı bulmuştur. Bu mik
tar 1929 senesinde 66863000 lira. 
i930 da 71015000 lira, 1931 de 
~7303000. 1932 de 50866000. 1933 te 
48104000. 1934 te 50068000. 1935 te 
52739000. 1936 da 60686000 lira idi. 
Son senenin 72447000 lirasından 

467700001irası ithalat resmi10377000 
İktısat Fakültesi tarafından hazır- l rası istihlôk resmi. 12734000 lirası 

lnn:ır:ıl.. l'ilP büt~olı>ri ıınlı:-atinc ın.~ ı~uamele vergisi, 2476000 lirası sair 
tın birinden itibaren başlanacaktır. elirlerdir. 
Bugün saat 14 te Fakülte dersanesin g 
de yapılacak büyük bir toplantıda an 
ket işinde vaz.üc alan talebeye. icap 
eden talimat verilecektir. Bütçeleri 
tespit edecek 400 kadar aile. esnaf 
cemiyetleri ve sanayi birliği tarafın
dan temin edilmiştir. 

ZİRAAT: 

Kongrenin 12 ar fa 

Açllması M htemel 

Onun için hocalar zümresi, Gü
mülcüneliyi susturmak için bazı 
dostlarının tavassutuna müracaat 
etmişlerdi. Fakat buna bir türlü im 
kfın görememişlerdi. O zaman hü
kumet kuvvetine başvurmak lüzu
munu hissederek, Gümülcünelinin 
Bursada bulunduğu esnada gerek 
bizzat, ve gerek bilvasıta irtikap et 
tiği yolsuzlukları ve suiistimalleri 
ihtiva eden dosyayı ortaya çıkart
tırmışlar.. Mülkiye müfettişlerini 
tahkikata giriştinniş1erdi. 

- Bundan sonra, doğrudan doğ
ruya bana hizmet etsin. Kendisini, 
(hazinei hassa müfettişi) yaptım. Eski Adam~aran 

Her talebe iki ailenni bütçelerini Ankarada toplanacak olan büyük 
tespit edecek ve bu ankete mayısın 1 iraat kongresinin 12 martta açıla
sonuna kadar üç ay devam olunacak- cağı haber veriliyor. Kongreye bütün 
tır. vilayetlerden alakalı zevat ile ziraat 

Bu hareket Gümülcüneliyi büs
bütün öfkelendirmişti. Hiddetin
den, küplere bindirmişti. Derhal Sa 
dık Beye koşarak: 

- Azizim, Sadık Bey!_ Eski 
dost, düşman olmaz .. Gel, gene el
ele verelmi. Şu yobazların sarıkla 
nnı kafalanna geçirelim. 

Demişti. 

Sadık Bey bu süzlere, çarçabuk 
aldaruvermiş: 

- Hay hay, mirim .. başımın üs
tünde yerin var ... İşte mühür .. iş
te ben.. ikimizde, emrine mühey
yayı.z. Tek, şu softalar, ortadan 
kalksın. 

Diye cevap vermiş.. elinden tu
tarak sedirin üst köşesine çekilmiş
ti. 

Gümülcineli ile Sadık Beyin 
birleşmesi , bir anda fırka dediko
dularının üstüne geçivermiş.. Ar
tık o günlerin en hararetli mevzu
Unu teşkil etmişti. 

Birçokları; 

- Eh .. Artık Sadık Bey, muhak
kak partiyi kazanır. 

Derlerken, bir kısım fırkacılar 
da; 

- Zavallı Sadık Bey.. işte, asıl 

§İmdi uçuruma sürükleniyor. 
Diye, teessür göstermişlerdi. 
Fakat bunların içinde en çok 

nıuteessir olan, Şaban Efendi idi 

S a ban Efendi. a"a~ı yukarı 
fırkacılıktan çekilmek üze

l'e idi. Büyük bir sadakat ve sami 
!niyetle merbut olduğu Sadık Be
Yin, düşüncesizce hareketlerinden 
dolayı vaziyeti bu berkez:e getir
diğinden dolayı son derece müşte
ki ve müteessirdi. 

Demişti. 

Sadık Beyin bu sadık ve samimi 
müşaviri, o tarihten itibaren eski 
dostunu, Gümülcineli İsmail Be -
yin cereyanına terketmiş; Sadık 

Bey ile ve bütün fırka arkadaşlari 
le olan allı.kasını ancak resmi ziya
retlere hasreylemiştL 

Gümülcineli, Sadık Beyi mas 
ke yaparak derhal işe giriş

mişti. Kendisine, en evvel şu tel
kini vermişti : 

- Fırka dahilinde ayn parti yap 
manız, hatadır. Biz, bilakis fırka
yı benimsemeliyiz. Zorla içlerine 
girmeliyiz. Ve zorla da onlara mev 
kilerini terkettirmeliyiz. Demişti. 

Sadık Bey, derhal bu fikri ka
bul etmişti. Ve eder etmez de, mü
cadelenin şekli büsbütün değişiver
mişti. 

İşte bu sıralarda; Anadoludan i
nen yıldırım, Damat Ferit Paşayı 
Sadaret sandalyesinden fırlatıp a
tarak sadaret mevkiine. (Ali Rıza 
Paşa) gelmiş .. (Hürriyet ve İtilaf 
Fırkası) nın da siklet merkezini 
bir anda değiştirmişti. 

Ali Rıza Paşa kabinesi. bazı 

şartlar dahilinde iktidar mevkiine 
geçmişti. Bu şartların en mühimi 
(derhal Mebusan Meclisinin toplan 
ması) idL 

Hükumet tarafından, intihap ha
zırlığına başlanması için emir ve -
rilmesi, gerek İstanbulda ve gerek 
Anadoluda, her zümreyi harekete 
getirmişti. Fakat bu arada en dik
kate şayan olan cihet, İstanbulun 
vaziyeti idi. 

(Hürrıyct ve İtilfı.f Fırknsı). <Da 
mnt Ferit Paşanın h ı.ikumetil gibi 
bir istinatgahı kaybeder etmez, 
müvazenesini kaybetmişti. Halbu
ki fırkanın bütün gayesi, her ne şe
kilde olursa olsun, memlekette bir 
(nüfuz ve kudret) elde etmekti... O
nun için fırka; bu intihaba son de-

Hekimlere sorarsanız, insanların 
vasati ömrü gittikçe artıyor, der
ler. Sağlık ilminin, bütiin hekimli· 
ğin, operatörliiğiin durmadan iler
lemesi· de bunu icap ettirir. Zaten 
böyle olduğunu istatistikler de tas
dik ederler. Avrupanın garbinde, 
on dokuzuncu asrın ilk yirmi beş 
yılında insanların vasati ömrli 38 
yıl olduğu halde, bir asır sonra, ya· 
ni 1925 te 54 yıln çı1·mıştır. 

Eski kitaplara inanan kimseler, 
istatistiklerin tasdik ettikleri hu ha 
kikati inkar etmeseler de. biraz bı
yık altından giUerek, pek eski a
damların şimdikilerden pek çok zi
yade ya~adıklarını iddia ederler. 

- Mesela, diye de, ilave ederler, 
Adem babamız bin yıl yaşamış. o
nun oğulları arasında dokuz yüz ya 
şından önce ölenler miiste~nac'ır. 
Nuh peygaml1er de 950 yaşına ka
dar ömiir sürmiiş ••• 

O e ki kitaplar ya pek ziyade mü 
balağa etmişlerdir, yahut onların 
yıl ölçUleri şimdi bizim ölçümHz 
gibi değildi. Çiinkü ne kadar eski 
tarihlere kadar çıkılırsa, insanların 
o kadar az yaşadıkları yeni ilim a
raştırmalarından meydana ~ıkıyor. 

Geçenlerde Nol.'vcçte toplanan, ta 
rihten önceki zamanlar kongresin
de Vnllois adında bir alim, pek e ·• 
ki zamanlarda ölmüş, müstehase ol 
muş insanlann yaşlan üzerine ken 
disinin yaptığı ara tırmalarla, ken· 
disinden önce hu i le uğraşmış olan 
tarın tetkiklerinden çıkan neticele
re göre. hu zamanılnkilere benzer, 
mükrmmel istati tikler göstermi,. 

- l\Jfü;teha"c olmuş insanlnrın 

nüfus tezkerelerini nereden bul
mu lar da yaşlarını öğrcnm;şlcr ? 
diye sormayınız . Çiinkü ölmiiş in
sanların yaşları dilllerinden, kemik 
terinin yapışmasından, kafa ke
miklerinden kolayca anlaşılır ve bu 
neticelere, Mkerlik yaşını mümklln 
olduğu kadar l?CC ı;:-etirmek üzere 

çocuğun dol:'lnasindan birkaç yıl 
sonra çıkartılmış nüfus tezkerelerin 
den ziyade inanılır. 

Birkaç ilim adamının böyle ke
mikler üzerinde yaptıkları tetkik
lerin neticelerine göre şimdilik en 
eski ırk diye tanınmış olun Nean
dcrtal insanları ve onlardan sonra 
paleolitik insanlar arasında altmış 
yaşını geçirmiş bir tane hile yok· 
tur. Altmış yaşını geçirmiş kemik· 
ler ancak meznlitik dc\•rinde. o da 
yalnız yiizde bir buçuk nisbetinde, 
bulunur. 

İnsanlar biraz daha ilerle:rip te 
bakır devrine geldikleri zaman Ö· 

nıürlcri biraz artmış. O devirde alt 
mış yaşını geçirenlerin savısı yüz· 
de 7,3 nisbetini buluyor. Daha son
ra, eski Mısırlılar medeniyetinde 
haylice ilerlemiş olduklarından, Ro 
ma de\•rindeki Mısırlılar arasında 

altmış yaşını geçirenler yüzde 13,4 
nisbetine çıkmış .•• 

Halbuki bu zamanda altmış va
şınn gelmiş adam • genç kızlar ken 
disini beğenmeseler bile • daha e
peyce yaşnyahileceğinl umar. Za
ten eski adamlara ait i tatistiklerle 
yenilere ait i tatistiklerin mhkaye
ır;esi hu zamanda altmışından sonra 
yaşıyan haylice adam kaldığını gös 
teriyor. Şimdiki Avusturya toprak· 
larında bakır devrinde yaşıyım in
sanlar arasında altmışından sonra 

ya kalmış yüzde ancak 13,4 kişi ol
duğu Jılde 1829 yılında yüzde 21, 

bir asır sonra 1927 yılında yüzde 47 
kişidir. 

Bu tetkikler. is1·at cdiYor ki in
sanların rahatını temin eden. öm
riini.i uzatan ancak medl'nh·::ttir. 
Son asır içinde nıedenivetin tcrak· 
kisi ayni topraklarda insan ömrünü 
iki kat etmiş. 

Eski insanların hin yıl yaşadık· 
lannı rivayet eden kitaplardan zi
yade medeniyete imnn etmek daha 
doğru olur. 

Anketin gayesi bilhassa. lktısat ve- ve iktısat mütehassısları davet edi
kaleti konjüktör servisinin hazırlıya- 1ecektir. 
cağı fiyat cetvelleri (index) için esas İktısat 
olacaktır. 

Vckiıleti mevcut olan 

r " B o R SA 
22-2-038 

PARALAR 

Alış Satı~ 
Frank 78.- 83,-
Dolar 123.- 126.-
Lıret 98.- 106.-
BcJçıka Fr, 80.- 84,-
Orahmı 18.- 22.-

İsviçre Fr. 570,- 580,-
~eva 20.- 23.-
Floruı 65.- 70.-
Kron Çclr 78.- 82.-
Sılın Avu:nurya 21.- 23.-
Mark 22.- 25,-
llou 20.- 22.-
t'engo 21.- 25.-
Ley ız.- 14.-
Oınar 48.- sz.-
Kron lııvcc 30.- 32.-
~ter Un 62':.- 832.-

1 

ÇEKLER 

Açılıt Kapanı$ 

Parls 24.415 24.41 
Ncvyork 0.7950 0.7945 
Milano 15.135 15.135 
Brllkscl 4.6920 4.6920 
Atina 86.7460 86.7460 
Cenevre 3.4275 3.4275 
Sotya 63.4920 63.4920 
Amsterdam 1.4233 1.4234 
Prng 22.6587 22.6587 
Viyana 4.2063 4.2063 
Madrlt 12 3810 12 3810 
Berlın 1.9694 1.9688 
Varşova 4.1 950 4.1!150 
Buda peşte 3 9968 3.9968 
Bu kreş 106.19 1Ô6.1!1 
Bclgrat 34 .2857 34.2857 
YoknhPma 2.7268 2.72fl8 
Stokholaı 3,0810 3.0810 
Londra 630.- 630.-
Moskova 23.11 23.71 

.... 
.ı 

' 

\ 

vilayetlerden istenilen raporlar 
şubat sonuna kadar gönde-
şubat sonuna kadar gönde-
rilmiş olacaktır. Ziraat Vekale-
ti de kendi teşkilatlarından ma
ll.ımat toplatmıştır. İstanbul zıraat 
mektebi muallimlerinden üçü Anka
raya çağırılmıc:tır c:: .. ı, .. ; ...,..;., --~· .... '"<t 

'rnntrol bürosunca da meyva ihracı 
ve yumurta. zıraat mcscıeh::ı • u.ı;<.

kında bir rapor hazırlanmaktadır. 

Sanayi birliği idare heyeti. hazırla
nan raporları muvafık bulmuştur. 

ERTU(°iRUL SADi Tim: Tiyatrosu 
Pazartesi: (l<.ADIKÖY • SÜREYYA) 
Sinemasında: SEFİLLER -HALK OPERETi 

25-2-38 akşamı Şehzadebaşı 
TURAN 'l'iYATROSUNDA 
ENAYİLER 

~~~~~~~~~~~~~---

İstanbul Belediyesi Şehir Th.,.+ .. nll\n 

DRA!\I KISl\11 
Saat 20,30 dn 

BİR ADAM Y ARATl\IAI 
~ oerde 

[llliljfil~ rın~ 
ijlıııı~ ",,111111!1 
~ııı ııı~W 

~~ 
ı:B 

-o
OPERET KlSl\11 

Saat 20,30 da 
SÖZÜN KISASI 

4 perde komedi 

YENi NEŞRJY AT: 

A.n-
karada <Yenı Külttır) ayuk hır 
terbıye mecmuası çıkm d r Her ohret-
rnenin muti ka ok ıın ı ı g ı n bu 
mecmuanın on nUshndan ibaret olan her 
yıllığının aboncsl 150. fakot öğretmenle -
re 120 kurustur. 1938 sonkfl nun sayıı;ıle 
ilçüncü yılına clren CYenl KOltür), yeni n
bonelertne bir de kitap hediye etmektedir. 
Abone ve yazı işler Uçin Ankanıda Manısa 
saylavı K4zım Namı Duruya başvurulma
lıdır. 
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* SOLDA..1'1 SAGA: 
1 - Meşhur Türk amirali 
2 - Gökte - Efsanelere nlt 
3 - Denizde yi.ık taşır - Şeref 
4 - Erkek - Ehll hayvan 
5 - Nezır - Ayar etmek (piyano) 
6 - Yemek yememiş - Rus hukümdn-

n - Zar sayısı 
7 - Utanacak şey. 
8 - Biribirine yakın - Hizmet 
9 - Ünlü 

10 - Bir ırk - Deniz ölçüsü * YUKARDAN AŞAGI: 
1 - Zen:avat - Sinirler (arapça) 
2 - A vuc içi - Ana kardeşi 
3 - Kapalı olmıyan 

4 - Leke - İşte (kaba) 
5 - Eserler (arapçn) - İyi işiten 
6 - Paranın yarısı - Babamız 

7 - BUyük otomobil - Başsız ve kuy
ruksuz ördek 

8 - Pis böcek - Ayak takımı 
9 - Adalar Denlzlndc bir ada - Bilyük 

10 - Meşhur Turk denlzclsi 

ı-;::;-Askeri. Kıtaat 
l__!lanları 

İsliıhiyedeki kıt'at için 305000 ki
lo un kapalı zarfla 7 /3/938 Paiartc-

(Hikayeden Mabaat) ı 

Yine Hergünküı 
Gibi ... 

, (Başı 6 mcıda) 
eğlencelere götüreceğim ... Şu daki
kadan itibaren de şu Mnk - Klaks 
denilen hergele ile her türlü ilişiği· 
mi keseceğim. 

Pencerenin dışındaki gürültülü 
şehir onu eğlenceye çağırıyordu. 

Arkasındaki sandalyanın üzerinde Ke 
tinin önlüğü asılı idi. Önlük aynen 
Ketinin şeklini muhafa7.a ediyor
du; kollarında, güzle zor farkedilir 
hafü kıvrıntıJar vardı. Bu kıvnntı
lar, karısı onun için, onun isitraha
ti için çalışırken meydana gelmiş
ti. Önlükten karısının hafif bir ko 
kusu yayılıyordu. Con onu eline al 
dı; sabit gözlerle ona uzun uzun 

baktı. Bu önlük sessizdi; dilsizdi. 
Halbuki Keti ona karşı hiçbir vakit 
dilsiz olmamıştı.Con Perkinsin göz
lerinden yaşlar - evet gözyaşları -
boşandı. 

K eti döndiiğü zaman yine her 
şey değişecekti. O, kansına 

ka:ı:şı yaptığı bütün kaba ve fena 
hareketleri tamir edecekti. Ketisiz 
hayatın ne kıymeti vardı?. 

Birdenbire kapı açıldı . Elinde kü 
çült bir el çantası olduğu halde i

çeriye Keti girdi. Con şaşkın göz
lerle ona bakmıya başladı. Keti: 

-Geri döndüğüme bilsen ne ka· 
dar sevindim, dedi. Annem hiç te 
tahmin ettiğim kadar hasta değil
miş. Kardeşim Sem istasyona gel
mişti. Annemin muvakkat bir bay· 

TOPLANTILAR 

e DAVETLER e 
Bugün: * Docent Ziya ettin Fahri, saat 17 ,30 da 

EminönU halkevi salonunda "Liselerin 
felsc!e derslerinden ne istiyoruz?,. mcv
:ı:ulu bir konferans verecektir. 
Hafta iç:nde : 
* CumartcsJ akşnmı 21 de Beyoğlu bal

kevinde bir toplanU yapılacaktır. Muharrir 
arkadaşımız Ömer Rıza Doğrul "Abbasiler 
devrinde Türkler" mevzulu bir konferans 
verecektir. Bunu, ar ~besinin konseri ta
kip edccekUr. * Cumartesi akşamı saat 21 de Aziz 
Çorlu tarafmdan Eminönühalkevinde "Garp 
musikisi,, hakkında bir konferans verilecek 
tir, Bu konferansı bir konser takip edecek 
tir, Davetiyeler, ev bürosundan alınacaktır, 

gınlık anlattığını ve bana telgraf 
çek-tikten biraz sonra iyileştiğini 

söyledi. Ben de hemen ayni trenle 
geri döndüm. Canım dehşetli kah· 
ve istiyor. 

Con Pcrkins'in evnideki hayat 
makinesinin hergünkü faaliyetine 
nasıl başladığını kimse fnrketmedi. 
Gizli bir el görünmiyen bir düğme
ye bastı. Kayışlar döndü. Tekerlek 
ler harekete geçti. Hayat, yine eski 
minval üzere cereyana başladı. 

Con Perkins saatine baktı. Seki· 
zi çeyrek geçiyordu. Şapkasını aldı 
ve kapıya yollandı. 

Karısı Keti öfkeli bir sesle: 
- Con Perkins. dedi. N ereyc git

tiğinizi öğrenmek isterdim?. 
Con: 
- Arkadaşım Mnk - Klask'a gi· 

dip bir parti bilardo oynıyacağım. 
dedi 

lstanbul Üniversitesi A.E.P. Komisyonundan: 
Cinsi Muhammen fiyatı Mikdan Muvakkat teminatı 

Asitfinik 120 Kr. 200 Kilo 
Gılserin 130 .. 800 

" Formalln 100 
" 200 

" 111 L. 

Tıp Fakültesi Anatomi laboratuvarına alınacak üç kalem ecza 25-2-938 
Cuma günü Universite Rektörlüğünde ihale edilmek üzere açık eksilt
meye konulmuştur. 

isteklilerin 2490 sayılı ihalat kan°ununda yazılı belgelerle mezktır gün 
komisyona gelmeleri. Şartname hergün Rektörlükte görülür. (756) 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden : 
Cinsi l\Iiktan Tahmini tutan % 7,5 pey akçesi: 

si günü saat 15 te !slahiyede To2ay ______ _..._ 
Satınalma Komisyonunca satın alı- ve Kadrat uuu hllO ınr~ nra t> r,o:> Lıra 

nacaktır. Muhammen bedeli 39497 ve Kadrat. 300 Kilo, 
lira ilk teminatı 2962 lira 31 kuruş- Devlet Basımevi için 300 kilo ayarlı Anterlin ile 800 kilo kadrat açık ek
fur. Mektuplar saat 14 de Komisyon siltmeye konmuştur. İsteklilerin pey akçeleriyle 4-3-1938 Cuma günü saat 
Başkanlığına verilmiş olacaktır. İs- 15 de Bns1mevi idare komisyonuna müracaatları. 

teklilerin ilk teminat ve evrakı müs- Şartname Parasız olarak Direktörlükten alınabilir. (881) 
piteleriyle birlikte Komisyon Baş

kanlığına müracaatları. 

"738,, "905., .. 
750 ton 87 oktanlık benzin pazarlık 

la eksiltmeye konulmuştur. Tahmin 
edilne bedeli225bin lira olup ilk temi 
natı 21250 liradır. İhalesi 14Mart938 
pazartesi günü saat 15 dedir. Şartna
mesi 1125 kuruş mukabilinde M. M. 
V eknleti Satın alma Komisyonundan 
alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2, 3 ncü madde
lerinde istenilen belgelerle ihale gü. 
nü ve saatinde Ankaradn M. M. ye
kaleti Satınalma Komisyonunda ha
zır bulunmaları. (743) (1008) 

... 
Tümen birlikleri ihtiyacı için 

55300 kilo Bulgur kapalı zarfla 7-3-
938 saat 15,30 da alınacaktır. Teklü 
mektupları belli saatte bir saat evve
line kadar kabul olunur. Muhammen 
bedeli 7742 lira ilk teminatı 580 lira 
65 kuruştur. İsteklilerin şartnamesi
ni görmek üzere her gün ve eksiltme 
ye iştirak için belli gün ve saatte tek
ili mektupları ve kanuni vesikalariy
le Lüleburgazda Tümen satıııalnıa ko 
misyonunda bulunmaları. 

E 
(745) (1010) 

RESiMLi ZABITA ROMANI: 43 

TAN 24 - 2 - 938 

ESA T ABDO RRAH1M ta.rafından 

Borçlunun ismi Adresleri Satın aldıkları şeyin cinsi 
ve motör N o. 

Bilal Sarsmaz Nişantaş, . Meşrutiyet mah. 
ve İlhan sokak No. 25 P4-336173 

Abdullah Karul Nişantaş, Meşrutiyet mah. Plymouth otosu 
Kellck sokak 37 

Biliıl Sarsmaz Nişantaş, Meşrutiyet mah. 
İlhan sokak N o. 25 

Abdullah Karul Nişantaş Meşrutiyet mah. 
Kellek sokak 37 

İbrahim Tunç Sıraselvi Nuri Bey çıkmazı 
No. 128 

İbrahim Tunç Sıraselvi Nuri Bey çıkmazı 

No. 128 
Ömer Sert Nişantaş, Teşvikiye Büyük 

Çiftlik sokak 7 No. 
Suat Eyilme Cağaloğlu Nuru Osmaniye 

, caddesi No. 35 
İsmail Fırat Samatya Mütcselim sokak 

No. 48 

Kadri Erkal Tophane Eski Salıpazarı Ca· 
mi sokak No. 11 

Hakla Erdemir Taksim kışla arkası Yeni ga
raj No. 27 

Hasan Şaşmaz Nişantaş, Meşrutiyet mah. 
Kodaman sokak 47 

Belkis Yürüten Mecidiyeköy, Büyükdere cad
desi No. 28 

Belkis Yürüten Mecidiyeköy, Büyükdere cad
desi No. 28 

Belkis Yürüten Mecidiyeköy, Büyükdere cad-
desi No. 28 

Belkis Yürüten Mecidiyeköy, Büyükdere cad

Bayan Makbule 

Nuri Köksal 

desi No, 28 
Taksim Valide Çeşme so -
kak 23 · 

1 Balat, Molla Aşki Dökmeci 
sokak 3 

Bodos Oztaşcı Tadabaşı. Uzunyol Kayseri 
apart. 10 

Kemal Akıncıoğlu Sıraselvi Hocazade sokak 
No. 8 

Hovsep Basmacı Çarşıkapı, tramvay durak 93-
95 

M. Nuri Soyer Maçka garajı geçidi 47 

:i ani Raf'.tonuln Taksim Osmanlı sokak 26 

Yuvan Strakaris Beyoğlu, Aynalıçeşme adalar 
sokak, Sıvas apart. 8 

ClS-16703 
Kraysler otosu 
Cl8-16734 
Kraysler otosu 
P4-336178 
Plymou th otosu 
ClS-16681 
Kraysler otosu 
PG-118272 
Plymouth otosu 
PG-123776 
Plymou th otosu 
PG-118305 
Plymouth otosu 
P6-118356 
PG-118313 

PG-118315 
PG-126902 
PG-124943 
Plumouth otolan 
PG-123774 
Plymouth otosu 
P6-77663 
Plymouth otosu 
P4E-111181 
P4E-111194 
Plymouth otosu 
P4-336185 
Plymouth otosu 
P6-72748 
Plymouth otosu 
P6-82236 
Plymouth otosu 
PG-98743 
Plymouth otosu 
P6-92012 
Plym6uth otosu 
P6-70865 
Plymouth otosu 
P&-77642 
Plymouth otosu 

P6-40911 
Plymouth otosu 
P6-77660 
P6-77652 
Plymouth otosu 
P&-77645 
Plymouth otosu 
PG-123771 
Plymouth otosu 

2768 

2931 

2929 

2769 

2932 

2930 

2977 

2969 
2964 ) 
2965 ) 
2966 ) 
2967 ) 
2968 ) 

2970 

2721 ) 
2722 ) 

• 

2905 

2884 

2892 

2877 
2880 
2881 ) 

2990 

8::>24 

16-6-37 

932 
20-1-938 
1021 
22-1-938 
8523 
16-6·37 
931 
20-1-938 
927 
~0-1-938 

1187 
27-1-938 
1189 
27-1-938 

1645 
4-2·1938 

1648 
4-2-1938 
1025 
22-1-938 
3867 
26-3-937 

8875 
22-6-937 
20847 
20·12-37 

1028 
22-1-938 
21455 
28-12-37 
21740 
30-12-93? 
20806 
20-12-37 
20808 
20·12-37 
20997 
23-12-37 
20872 
21-12-937 

20834 
20-12-937 
1676 
5-2-938 

Beyoğltı 
Birinci 
Noter 

,, 

" 

" 
., 

.. 
n 
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Yukarda isim ve adresleri yazılı şahıslara hizalarında numara ve cinsi yazılı otomobiller tarafımdan se
menden olan borçları ödeninceye kadar mülkiyeti muhafaza kaydi şartile satılmış bulunduğu ve mezk<ır 
otomobillerin şahsı salis tarafından satın alınacağı zaman tarafımdan rıza ve muvafakati tahririvesinin 
istihsali lazım geldiği bcrmucibi kanun ilan olunur. 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 
Me7.at kaime No. sı 8869 FUI\1: marka 1/21 No. 1ı kanuni safi sikleti 451 

kilo 199 lira 31 kuruş değerinde müstahzaratı kimyeviye ve sinaiye. Bu 
eşya açık arttırma ile dahile satılır. MKN 699 bila M ve N ks 700 K 216 L 
65 KD cilalı toprak şişe MKN 10002 ABC 9168 M ve N KS II K 700 G 210 
L 23 KD Yün mensucat MK'N 9095 FİAT .M bila N KS 3 K 500 G 207 L 
21 KD Demirle mürettep ipek perde MKN 740 AÔFA L 918 M ve N KS 58 
K 416 L 84 KD Sun'i ipek ipliği MKN 10154 on üç sandık İnhisarlar idare
si anbarında KS 629 LD Defter halinde sigara kağıdı MKN 2110 
HOZ/ ADM 54 M VE N KS 6 K 530 G 313 L 17 KD İpek potin bağı MKN 
9833 SARTİ M VEN KS 135 K 108 L 8 KD Kıldan hayvan torbası MKN 
9885 SART.t M VE N KS 350 K 39 L 75 KD beygir kılından hayvan tımar 
fırçası MKN 2040 biliı M ve N KS I K 500 G 122 L 92 KD İşlenmiş sün
ger MKN 750 NPC K 80/ 81 M VEN KS 284 K 316 L 70 KD Kurşundan 

adresli boyalı boş tüp MKN 9126 <VK) 817 M VEN KS 244 K 2103 L 73 
.KD Yün mensucat tela MKN 10082 LUGE 2219 M VEN KS 16 L 500 G 
489 L 15 KD Dolu sinema filmi MKN 9861 DD Bila M VE N KS 45 K 97 L 
50 KD kösele parçası MKN 10037 bila M ve N KS 5 K 27 LD yer keçesi 
MKN 10036 bila M VEN KS 41. 500 G 200 L 21 KD Şark halısı MKN 3211 
bila M VEN KS 51K116 L 21 KD Liıstik talaş MKN. 10025 Bila M ve N 
KS 10 K 500 G 51L85 KD iki adet Şart halısı MKN 2163 bili M VEN KS 
1420 K 94 L 75 KD Adi ağaç gaz sandığı MKN 2068 bila M ve N KS 5 K 
490 G 246 L 29 KD yüzleri ipek içi kanadından aynlmış kuş bu eşyalar
da 1549 sayılı kanun mucibince 28-2-938 gününde ve saat 13 buçukta 2490 
sayılı kanun hükümleri dairesinde Sirkecide Reşadiye caddesinde güm
rük satış salonunda aktarmaya satılacaktır isteklilerden % 7,5 pey akçesi 
ve maliye ünvan tezkeresi istenir pey akçelerinin saat on ikiye kadar yatı
nlması mecburidir. (995) 

ISTANBUL BELEDiYESi 

Memurları 

Kooperatif Şirketinden ! 

Kooperatifimiz umumi heyeti 14 
mart 938 tarihine tesadüf eden Pazai 
tesi günü saat on altı buçukta TürbJ 

de Koope~atif salon~da adiyen sd 
nelik toplantısını yapacaktır. 

Müzakerat Ruznamesi 

1 - 938 senesi hesap devresine aid 
idare meclisi ve Murakip raporları' 

nın okunması J 
2 - 938 senesi bilanço ve kir v 

zarar hesaplannın tetkik ve tasdıkf 
ve idare meclisi azalarile ~ürakiple' 
rin ibrası. 

3 - Esas mukavelenin 28 nci ma<f 
desi hükmüne göre müddeti biten id 

re meclisi azalan yerine yenil · · 

seçilmesi. 

4 - Yeniden ik! mürakip intiha 
ve ücretlerinin tayini, 

EVET. FAKAT LAM_ ' 
ARDA. BU\~\ &i~ , 

....,.,..._ AN L~RSA . ."· 

' WINS-
TONUN 

.· s~KL~ 
, OIGtYER 
. OE 
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Mastarcı Tesviyeci 
ALI NACAK 

Askeri Fabr•alar Umum Müdürlüğünden : 
Kırıkkalede Topçu mühimmat Fabrikam için bet birlnct sınıf mutarcı 

tesviyeciye ihtiyaç vardır. Yol masraflan kendilerine ait olmak üzere 
yapılacak imtihanda takdir olunacak gündelikle ~mayı \tabul edenler 
imtihan için nüfus ve askerlik, tahsil ve sanat vesikalı ve bomıervisleriyle 
dotruca Fabrika Müdürlüğüne müracaatlan. (748) 

lstanbul Jandarma Satınalma Komlsyo-
nandan: 
~lkdan Cinsi 'f#hmln bedeli tık teminatı 

LiraKu. Lira Ku. 

807750 Adet Kapsul 242 32 18 17 
120840 Adet Suatalı kapsul 193 34 14 50 

207 Kilo Çirif 62 10 4 66 
137 Kilo 9. Katlı keten ipliği 732 95 54 97 
450 Kilo 3. Katlı keten ipliği 2632 50 197 44 
197 Kilo Ökçe perçin çivisi 223 16 16 74 
191 Kilo Ökçe takviye çivisi 53 48 4 01 
850 Kangal Ağaç çivisi '42 00 33 15 

93 Metre Zımpara k iğıdı 55 80 4 19 
9000-12000 Kilo Kösele ~0280 00 1521 00 
'1240 Kilo Vaketa 18027 60 1352 07 

42945 25 3220 90 
1 - Vekiller heyeti karariyle parası 938 mall senesinde verilmek üze

n cinsi miktan, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukanda yazılı (11) kalem 
kundura malzemesi 2/3/938 çarşamba günü saat (15) de Gedikpaşadakl 
Jandarma Satınalma Komisyonunca kapalı zarf eksiltmesiyle satın alına
caktlr. 

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

3 - Şartname her gün Gedikpaşadakl Jandarma satınalma komisyonun
~ *'o'~u1u.. -Yt:~w. \'-.1ilJ Kuruş m\lkaou.ınae ıucun1abillr. 

4- İsteklilerin eksiltme günü saat (14) de kadar kanun ve f81'b1amesiDe 
ıöre hazırlıya~aldan teklif mektuplanm komisyona vermeleri lhımdır. 

('763) 

Nafıa Vekaletinden: 
Afalıda <.-etvelde parti ve mikdarlan yazılı cem'an 126455 adet normal 

.tayın traversi avans verilmek üzere tediye maddesi tadil edilmif olan şart
namesi dahilinde yeniden 3 partide 28.2.938 Pazartesi günü saat 15 ten iti
baren ayn ayn eksiltmesi yapılmak üzere kapalı zarf UIUlile eksiltmeye 

• konulmuştur. 
Eksiltme Ankarada Vekalet Malzeme Eksiltme Komisyonunda yapıla

caktır. Her partiye aid eksiltme şartnamesi ve teferrüatı cetvelde bizala
nnda yazılı bedel mukabilinde Ankarada Vekllet Malzeme Müdürlüğün
den alınabilir. İsteklilerin her parti için ayn ayn tanzim edecekleri teklif 
mektuplannı cetvelde hizalannda gösterilen muvakkat teminat ve tali
matnamesine göre Vekiletten alınmış Malzeme müteahhitliği vesikalı ile 
birlikte 28 fllbat 938 Pazartesi günü saat 14 e kadar Ankarada Vekilet 
Mabeme Müdürlüğüne vermeleri lizımdır. 
Partiler Mikdan Muhammen Muvakkat Şartname 

1 

u 

Normal travers bedel teminat bedeli 

61 901 

9 289 

Lira Kr. 

216653.50 12082.68 10.83 Bolu vtllyetl 
Düzce kazaS1 
Girlşkuzu or
manından. 

27867.00 2090.03 1.39 Bolu VUAyeti 
Düzce kan11n
daki Kokurclaaı 
ormanından 

m 55 265 175190.05 10009.50 8.76 Bolu VUAyett 
Akçakoca tua
mndaki Orban
dalı ormanm
dan. 

Bu eblltmeye husus! orman ıahlplerl de girebilirler. (363) ('182) 

Kimyager Almacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden : 

Kırıkkalede çall§tırılmak Ozere maden tahlillerinde çalıpmf ve ye
Uşmif bir kimyager alınacaktır. isteklilerden askerliğini yaplDlf olarıla
nn vesikalarile Umum Müdürlüğe şifahen veya tahriren müracaat
hırı. "830,, 

Devlet Oemiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanları 
Muhammen bedeli 2232,5 lira ol an her biri 4, 700 boyunda 500 adet 

loltomotif alev borusu açık eksiltme usuliyle 5/3/938 cumartesi günü 
saa& 11 de Sirkecide 9 uncu İşletme binasında mübayaa komisyonunda 
latm alınacaktır. Bu ite girmek lsttyenlerin kanuni vea1ka1ari1e birlik· 
te ve ~7,:5 nlsbetlnde teminat akçelerDe komisyona müracaatları nan 
plunur. Şartnameler paruıa olarak komlqcmdan wrilmektedlr. (8'78) 

ı ı lıtanbul Komutanlığı l'ı 
ııaıtlan 

~----.----------------~ 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
19 - Şubat - 1938 Vaziyeti 

ı.tanbul Komutaıılığma bağlı olan AKTiF> PASiF. .. 
ve olmıyan Birlikler namına bınek KASA: 
kotum mekklri hayvanı puarlıkla 
Atin alınacaktır. Hayvan aahiplerL Altm: Safi kf1oeram 19.70Uot 

nin hayv&nlan ile Fmd!klıda Komu- ı:::T 
tanlık satm. alma komisyonuna mtı. Dablldeld llabablrler: 
racaatlan. "684,, 

Tfirk Urua * llarlGtekl llababb'ler: 3. Kor fçtn 46 çept evrakı matbu-
anın açık eksiltme ile ihalesi 25 Şu
bat 938 Cuma ,wın saat 15,30 da 
yapılacaktır. Muhammen tutan 272 
liradır. Dk teminatı 21 liradır. Şart

Altm: Safi kilogram 8.482,IOI 
Altma tabYili kabil Serbest 
dklaler 
Diler dhld• .. Borcla ldl
riac baldJeleri 

namesi her gün öğleden evvel ko • 11y1ne 'l'ahvlllerb 
misyonda görülebilir. İsteklilerinin 

ilk teminat makbuz veya mektupla
n ile beraber ihale günü vakti mu
ayyeninde Fındıklıda Komutanlık 
Satın•lına komisyonuna gelmeleri. 

Denahte edi, eYrala nakcn79 
brpbtJ 

Kan11D1111 1 " 1 inci maddel• 
rine tnf'tba buine tuafmdan 
Ylld tedi79t 

. 

(777) 8eaedat Otbldam: 

--------------------------İstanbul 4 ilncO icra memurlu- HAZiNE BONOLARI 
ğundan: 37/3891, paraya çevrilme- TiCARi SENEDAT 

sine karar verilen elektrikli motör FAlwn ve 1'abvllit Cttzduu 
tezgihının 1 inci açık arttırması 26 (Dcnabde edil• nrakı aa1ı 
-2-938 cumartesi günü saat 9 5 A- ( dİJCDID kaf'tıbiı Babam •• 

ta Galatada Kaval aokalında 21 n~- CTabYUltCitibul tmn.tle) 
marada, Paraya çevrilecek ve kıy- B - lerbat eabam n tabYillı 

metinin ~ 75 ni bulmadılı atkc:lirde 
ildnc{ açık arttırmuınuı 1--3-938 Altm 99 Da.Is berine 
salı gQnü ayni mahal ve saatte ya- Talmltt herine 
pılacalı illn olunur. (5288) 

0

Sahibi: Ahmet Emia Y'ALMAN 
Umumi Nepyiab İdare Eden: 

S.SALtM 
Gazetecruk ve Nepiyat TOrk Lhnltet 
Şirketi. Basıldıiı yer TAN matbaıun 

il 

·-· 
M.alıtellf: 

2'1.713.148,17 
23.939.767,-
1.145.175,30 

Ha.653,60 

1.118. 729,56 

ıuoa,n 

28.08'7.332, 17 

158.748.563,-

H.1'12.271.-

2.700.000,-
37.106.681,40 

38.635.518,02 
5.189.183,81 

5'1.170,22 

8.584.857 ,25 

l'ekb 

T.-1 BAHKA~I 
1938 

Küçü~ Cari Hesaplar 

lkrami'ie. pl&.nı== 
4adet1000 liralık-4000 lira 
8 

'' 500 
'' -4000 '' 16 

'' 
250 

'' -4000 '' 76 
'' 100 

'' -7600 '' 80 
'' 50 

'' -4000 '' 200 
'' 

25 ,,. -5000 '' 
384 

'' 28600 '' 

.·~=~===i 
............................................................................. 

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

• 

Lira Sermaye Lira 
15.000.000,-

ihtiyat Akçml . 
52.798.090,47 Adi Ye fnbllde 2.105.172,4~ 

Hmul 4.516.007,70 1.821.180,lQ 

668.653,80 Tedavllldeld e..lmotlar: 

Denahde cclilea enab aakcB79 158.748.563,-
Kanunun 6 •e 1 ind maddeleri-
llC tnftba buiDe Wafmda 
Ylld tediJ"&t 14,372,277,-

31.22o.970ı20 
Derabde ecli. evralı::I nüdi79 
bül,...& 144,376,286,-

Karpblı tmnamea a1tm olarü 
Dlvetea tedavUle nzedllea 19,000,000,-
Reeskont mllkabili ilbctcD ted, 
nad. 13,000,000,- 178.378 288,-

' H4.1'1a.2aa,- nrk Llruı llndaatıı 12.188.'lM,8' 

Dövla taa.lıblldatı: 

39.806.681,40 

Altma tabvlU kabil ms.tzıer 1U34,24 
Ditcr dövialcr •• alacaklı idi-
nnc bül1cleri 30.988.569,44 3UIOS.OM.• 

Mabtellfi 105..aoiMl,Q 

a.825.4119,a 

8.642.227,47 

4.500.000,-

15.157.837,41 

346.996.346,22 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren 
Iskonto haddi % Sl/2 Altın berine aftlla. % 4~ 

.f 

• 
" ' ,,, 
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Aslan ve Eskihisar Miitte· 
RADYOLIN 

i/'9 .............................................. ~ 

Nezle 
Düti.in göğüs hastahklanna 

yol a~abilir: Fakat bir telr 

GRIPiN 

Ba§, dl§ adale ağnlarile diğer ağrılan en kısa zamanda ve en kat'i şekilde 

dindirir, nezleye, soğuk algınlığına, gripe ve emsali 

hastalıklara karşı blihassa müessirdir, 

icabında güı:d:! 3 kaşe ahnabilir. 
İsim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakımnu 

• 

Ba.yanlarm adet zamanlarında seve seve kullancaıklan en 
birinci ırhhi, pra.t:k adet bezleridir.Her büyijk 

Ticarethanede bulunur. 

hit Çimento ve Su Kireci 
Fabrikaları Anonim Şirketi: 

t LAN 

ikinci Davetname 

Aslan ve Eskihisar mütt~hit çi
mento ve su kireci fabrikaları ano
nim şirketinin 23 şubat 1938 tari
hinde içtima eden adi hissedaran he 
yeti u.mumiyesinde ticaret kanunu -
nun 366 ncı maddesinin istilzam et
tiği nisabı müzakere hasıl olmadı -
ğından şirketi mezkure hissedaranı 

1 
zirde münderiç ayni ruznameyi mü
zakere etmek üzere 17 mart 1938 

ı tarihine müsadü perşembe günü sa
at 16 da Galatada Agopyan hanında 
şirket mrekezinde inikat edecek i- I 
kinci acil bir heyeti umumiye içti
maına davet olunurlar. 

RUZNAMEİ MOZAKERAT 

1 - Meclisi idare raporu ile mu
rakip raporunun kıraati. 

~ - 1937 senesi muamelatına aid 
hesabatın kabulü ve meclisi idare 

azasının ibrası ve senei mezkure ne
tayid muamelatına dair meclisi ida
renin tekilli, 

3 - Meclisi idare azasına verile
cek ücreti huzurun tayini ile beraber 

umuru şirketin idaresine sureti mah 
susada memur edilecek aza aidatı

nın tesbiti, 

4 - Meclisi idareden çıkan azanın 
yerlerine yenilerinin intihabı, 

5 - 1938 senesi için bir murakip 
intihabı ile aidatının tesbiti ve mu
rakibin mazerti halinde ifayı vazi-

Dişlere hayat verir. 
1 

1 ANCAK ı 
Her sabah ve akşam, her 
yemekten sonra mutlaka lır· 
çaİamak şarttır. Bu usulü 
şaşmadan, muntazam bir 
metod'a takip edenlerin 
dişleri mikroplardan, haııta· 
lıklardan muhafaza edi/m:f 
olur, paslanmaktan ve çü
rümekten kurtu'ur. Her za
man temiz, parlak ve güzel 
olarak kalır. 

Sabah, ve ak~am her ye

metken sonra dişlerinizi 

fırçalaymız. 

fe eylemek üzere diğer bir zatın in- iıııı••••••••••••ıııi 
tihabı, 

Liı.aka) 25 hisse senedine malik o
lup ta içtimaı mezkurde hazır bulun 
mak isteyen zevat ticaret kanununun 
'l71 inci maddesine tevfikan içtima 
tarihinden bir hafta evvel hisselerini 
>irket merkezine tevdi etmelidirler. 

Bankalara tevdi edilecek hisse se
nedatı mukabilinde alınacak makbuz 
lar şirket merkezine tevdiat mahiye
tinde olarak kabul edilecektir. 

İstanbul 23 şubat 1938 

Meclisi İdare 

Her banyodan sonra aaçımz 

Bu şekle girerse 

Öksürenlere ve 
göğüs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM BRİY ANJiN PERTEV 

onları düzeltınevi t~min eder. 

\ 

TÜRKİYE 
CU/AffU RİYETİ 

SIRAA&B 

HAYATiMiN 

En büyük 
HEYECANI 

YENi SiNEMA 
Yll.DIZI 

Uç meras1m gtinlinde adi bir pudra 
kullanmak mecburiyetinde kaldım . 

Pudra, cildimde parça parça yapışı 
yor ve yüzüm "makyajlı,. bir şekil 

gbsteriyordu. Bu pudradan tamamen 
sarfı nazar ettim. Ve havalandıntmı~ 
ve krema köpüğü ile karıştınlmış ye
nı ve tamamen görünmez bir pudrı:ı 
lrullanmağa başladım. Beni görenJe1 
şaşıyordu. Çünkü ben artık aynı de. 
ğildim. 

Pudra a.ıemınde keşfedilmiş en bü
yük sırdır. Bu yeni pudranın formülü 
ve ıstimal hakkı büyük mali fedakar
lıklarla hemen Tokalon müessesesi 
tarafırıdan satın alınmıştır. Şimdi To. 
kaJon pudrası namile ve her gün da.. 
ha. taze, daha. nermin, daha. gil7.el gö. 
rününüz. 

Avrupanın bayat, kurtlu çocuk g: d ;tlarından 

sakınınız! Yavrularınızın midesini abur 
cuburla doldurmayınız! Tabii, saf, lezzetli 

-

na çocuklar bayılıyor. Çok i~tibah ve severek büyürler. Bu saf 
özlü unlar vitamini bol, gıdası çok ve kalorisi yüksektir. Bü
tün çocuk doktorları buna şehadet eder. Avrupada daima dip· 
lomalarla musaddak birinciliği kazanmı,tır. Bu kadar yüksek 
evsafa malik tabii gıda ancak H A S A N Ö Z L O U N -

LARIDIR. 

Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, 
Patates, Mısır, Türlü, Bezelye, Badem, 

Çavdar özü unlarını çocuklarınıza yediriniz 

MEY VA TUZU 
EN HOŞ VE TAZE MEYV ALARIN USARELERINDEN 
iSTİHSAL EDiLMİŞ T ABll BlR MEYV A TOZUDUR. 

lNGILIZ KANZtTK ECZANESi 

BEYOGLU • ISTANBUL 

-
~l.\M fl'qlJfr,\ 

~~ 

............................. .-:ı ............. . 

inhisarlar U111u111 Miidür.lüğii ,. ll~nları . 
~. . ' . 

1-Şartname ve projesi mucibince Urfada yaptırılacak Müdürlük bina

sı inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
Ii - Keşif bedeli (22864) Ji.ra (97) kuruş ve muvakkat teminatı (1714) 

Ura C87) kuruştur. 
m - Eksiltme 7 /lll/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 15 de 

Kabataşta Levazım ve Mubayaat §Ubesindeki alım komisyonunda yapıla

caktır. 
IV - Şartname ve projeler (l.15) lira bedel mukabilinde tnhisarlu U-

mum Müdürlüğü Levazım ve Mübayaat Şübesiyle Ankara Başmüdürlü
ğünden ve Urfa Müdüriüğünden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak ve vesaikini İn-
hisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca ehliyet 
vesikası almaları laZlındll'· 

Vl - Mühürlü teklif mektubunu, hususi vesaik ile 5 inci maddede va
zıh eksiltmeye iştirak vesikasını ve muvakkat teminat parasını ihtiva ed~ 
cek olan kapalı zarflar eksiltrne günü en geç saat -14- de kadar yuk:rda 
adı geçen Alım Xonı.iSyonu Başkan.lığına makbuz mukabilinde verilmiş ol 
nıaın J.3zımdır. (B) (919) 


