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Çocuk Ansiklopedisi 
Bu iki büyük ciltlik eıer her evde bulunması li· 

ı:ım bir kütüphanedir. Çocuğunuzu bundan mah· 
rum b1rakmav1011. Tam eserin fiyatl 7 liradır. 

Konsey, dünya hidiselerini g·örüştü 
Bugiin, Son Toplantıdan 
Sonra Geniş Bir Tebliğ 

N eşredilece ği Anlaşılıyor 
Balkan 
Su·varesinin 
lntıbaları 

Gazetelerin 

--0-

J\nkaTa, 26 (BtJf"lalaar
ririmiden telelonla ) 

Neşriyatı 
Dün Geceki Balkan Aile Müsame
resi, Çok Samimi Bir Hava lç:nde 

Geç Val{te Kadar Devam Etti iki gün evvel fehrimizJen ayrdan Sel Atatürk, AnkaraJa mera.imle karfılanclılar. Bu resim. 
Cümhurreisimain Ankaraya muvaaalat anna ait bir intıbaı te•bit ediyor , 

D ün aktam, Hariciye Köt
künde verilen ıuvare geç 

Takitlere kadar devam etti. 
Dünyanın bütün /Dem'eketleri

nin mümeuilleri Kötkün kabul 
aalonlanna dolmuftu. 

İnsan, bir suvare akşamı bu salon
lara girince kendini bir 01'f anus va
purunda sanıyor. Mimann gözü önün 
de herhalde böyle bir vapurun da
hili tertibatı bulunmuş olmalıdır. U
zunluğuna, biribirine geçen biraz ba
ııkça salonların suvare akşamlann-
1iaki hali ve manr.araaı b~ Okya
DUS vaı-ıırlahndaıı ftrk11z4rr. 

Yugoslav 
Başvekili 
Dönüyor 

· Ankara, 26 (TAN l\ıu-

1 ha birinden) - Yugoslav 
ı Başvekili Ekselans Stoya
dinoviç, yann gece yansı 
şehrimizden hareket ede- . 
cek ve Pazartesi akşamı da 
İstanbuldan hususi bir tren 

f ~.,""", .,Q1,..,,1.,,., ~ı1:ı;ıı11),p:rAn r::n 1. D .:11'( .... J..,. ~nnccch.t\r B. 
ar - & z çarpıyor: liuywc cır vapu- Stovadinovio'Ja , •• ~ 
nın ~kıyafetine siren yolc:ulan Anhra, 28 (Tan muhabirinden) - minike llefl'edilecelf anlaşthnakta - yetlerden bir gün evvel 
:.r::.:oında dünyayı w_ıutmaktan ba§ka Balkan Antantı daimi konseyi, bugün dır. · Bu tebliğde, müştereken gözden memleketimizi terketmesi
b~ ~z~ yokt~. ~ı kıta arasındaki öjleden evvel saat 10,30 da Hariciye geçirilmiş olan dünya hadiseleri etra ne sebep, Yugoslav Parla-

ca 
Yb. k av~~ uzerınde ~yahate çıkın Vekll,tincle ilk toplantısını yapmış- fında1d görüşlerin Balkan Antantı 

ır aç gun Okyanusun her iki ta- tır. Toplantıya Elen Başbakanı Gene- zaviyesinden ifade edilmesi ihtimali mentosunda bütçe müza-
r~ını ve hayatın umumi ve hususi hi ral Metaksas reislik etmiştir. kuvvetlidir. kerelerine başlanmış olma-
d~le~i un~t~ is~rl~. Haber alındığına göre, ilk toplan Pazartesi günü. Konsey faaliyeti - j 1 sıdır. 
d ancıye koşku~d~ı ~usamered~ Ltıda Balkan devletlerini yakından ve nin bitmiş olmasına rağmen. Yunan I Yunan ve Romen he-

e akşam kıyafetli misafırler ~~ı. 1ruzaktan alakadar eden dünya hadise ve Romen heyetleri şehrimizde ka - I vetleri de Pazartesi günü 
;:; ;~ dans vardı. Faka~. bu m~saf~- !erinin gözden geçirilmesine başlan lacak ve ağlebi ihtimal matbuat mü- i hususi bir trenle şehrimiz
te unyayı unutınıya hıç meyıl gos- mıştır. Konsey öğleden sonra bir top messillerini kabul ederek beyanatta d İ ta b 1 h k t d 

rrniyorlardı. Hepsinin kulağı kirit- lantı daha yapmıştır bulunacaklard en s n u a are e e e-

Et Ucuzluğu Başlıyor 

Etin Azami Satış 
Fiatı. Tespit Edildi 

Salıdan itibaren, Her Semtte 
Ayni Fiatlerle Satış Yapılacak 

Et ucuılu_W!, öntimüzdeki salı gü- lar büyük harflerle et komisyonu ; 
91uQden lübuelL r .... _ta..ıı..,. ,.......t -~ fi,yatlan etin cınsl 
ua ~; ~ J acaimr. llbu haftanın ve nevilerine gore, emaye etiketlaı
son ıçtımaını yapan et komisyonu. ler dükkanlarına asacaklardır. Buna 
Ankarada. Başvekilin reisliğinde top riayet etmiyen kasaplar ağır tekilde 
landığı günden bugüne kadar pera- cezalandırılacaklardır. En az para 
kende satışlarda hiç bir yükselme cezası 50 liradır. Kaymakamlar ve 
olmafüğını teSpıt etmiştir. beledi')"<> ~ıhe mı.idürleri mıntakala-

Salı gününden itibaren. şehrin her rı dahilindeki kasapıaıa. ıw. • .,,, a olo• 

tarafında, etler, şu Iiyatlarla satı- tebligatı yapmışlardır. 

lacaktır: Da:ma on kuruf ueu% 

Karaman lıilON 40, clağlıç 41, 
lnrnrcık 50, keçi 25, kuzu 41, 
.ağır 35, dana 40, mancla 25. = idi. Dünyada olu~ ~iten şeyler hak- Yann pazar olrn~ına rağmen iç- Ankara, 26 ~~.A) _ B. Metak58S I ceklerdir. Heyetler büyük 

... nda. ~tr~ .b~ fikır pe~da etmek tlmalara devam edilecek ve akşam fa- ve Stoyadinoviç, bugün İsmet lnö- merasimle uğurlanacak- Bir marttan itibaren mezbaha res
mi kalkmıştır. Kilo başına ayakta 

~iiiiiiiiiii!!iiii!iii!!iii!!i!iii!iiiii!ii~iiiiiiiiiiiii!!~~~I yüz para alınacaktır. Bütün kasap-
~in bırıbırlerını suale çekiyorlardı. aliyete son verilecektir. nü'nü ziyaret etmişlerdir. 

· B ir ecnebi diplomab dedi ld: 
Bu toplantıdan sonra geniş bir ko- (Devamı 8 incide) 

Et meselesı hakkında valı ve be
lediye reisi Muhıttin Ustündağ di.ın 

şu beyanatta bulunmuştur: 

"-Şehrimizde et fiyatlarının on 
kruş indirilmesi hakkında ittihaz 
edilmiş olan karar, martın birinci 

(Devamı 1 O uncuda) 

Ben öyle zamanlan hatırlıyo
l'am ki, bir tek siyasi hadise hafta
larca, aylarca gazete slltunlannı ve 
insanların zihnini doldurmıya kafi 
aelirdi. Mesele konu,ulur, tetkik edi
lir, hadiselerin ne tarafa dotru ııit
tlii rörUlürdil. Bugün hadiseler. tay
~re ıUratile cereyan ediyor. Mühim 
•uldu~uz bir inkişafı rözden P
tlrrniye vakit bulmadan sağdan sol
dan Yeni hadiseler, daflardan dflşen 
~" Yığınlan gibi akıyor. ridiyor. O-

cak gibi rörünen filan ihtimal mi 
=h•klruk edecek, yoksa işler hiç hf'k-

111nez cereyanlar mı alacak? •. Dün
)aıu11 bugttnkü halinde buna iptida- . 
::: kestirebileceklerini zannedenler, 
'bir di kendilerini aldatmaktan başka 
lb.a-~Y yapmıyorlar. Yakın ufkun 
~ası her cün detipyor.,, 

• 

Dünkü Müzclkerelerden Sonra 

Fransız Kabinesi, Tam 
itimat Reyi Aldı . 

1 - Fransa, lngiltereye sadık kalacak. 
2 - Sovyet paktı sadakatle tatbik edilecek. 
3 - Çekoslovakyaya karıı 9iri1ilen taahhütler, 

icap ettiği takdirde, yerine getirilecek. 

J nsan böyle bir süvarede top- • 
1'ad lananları gözden geçirince bu- ı 

Paris, 26 <TAN> - Fransa parla
mentosu harici siyaseti müzakereye 
devam etmektedir. Hariciye Nazın 
B. Delbos, bugün söylediği nutukta 
Mister Edenin istifasından ehemmi -
yetle bahsetmiş ve onun dostluğunu 
ve yüksek meziyetlerini takdir etti
ğini kaydettikten sonra Mister Cham 
berlain'ın da daima Fransa tara
fını tuttuğu ilave etmiştir. Delbos. 
Fransa siyasetinin esaslarını şu şe -
kilde icmal etmiştir. 

fırtı akt diplomatlann hepsi birden çok 
•ld nalı bir Alemi temsil ettiklerini 
ler ın~ ~.idıramıyor, her tarafta gü
ııu Ytb:lu, nazik insanlar görüyorsu-
18 z. Uzak Şarkta tarihin en büyük 
vaşlanndan birine dalmış olan iki 

~~in mümessilleri bile biribl
lıYorlar. ve meslektq aıfatlle ırelAın-

E?l çok tekrar edi1en sual şu: 
- Şuşni~ nutkuna ne mA

na veroiniz? 
B' . . 

b
. 1~ bilınece sorar gibi herkes blri-
nnın intıb 1 p aını an amıya çah'1VOt. 
ek c-oklan; ôlümüne k~ ve~en 

bir hastanın birdenbmP Cltl':llllıllqlf •e kalkınıya hazırlandQını 
libi. ha)'l'et IÖlteriyarlir. t 

<De ..... ıo 

1 - FranHnın milli mUdafaau
nı takviye etmesi lhundır. 2 -
Fransa bütün dostlanna ve bilhas
sa, fngiltereye sadık kalacaktır. 
3 - İngiliz - Franıız dostlup, sul 
hiln ldameıl için en emin aman
dır. 4 - Fransa. Sovyetler blrltii 
ile aktettlli itilafı sadakatle tat -
bik etmektedir. 5 - Fransız hilk6· 
meti Milletler Cembedne sadık

tır. 1 - Avrupa ıilihlanm tahdit 
... illa ................ ,,. 

lngiliz • ltalyan 
Müzakereleri 
Ağır Yürüyor 

B. GranJi 
(Yazısı 3 cüncft uyfadal 

Bir Gemimiz Daha 
Denize lndlrlldl 

Türk Casusu M. SIFIR'ın 
Mütareke Rihratan 

l stanbulun işgal kuvvetlerinin çizmeler; 
altında t;iğnendiği o kara ve uzun yıllar 

içinde lstanbuJda gizli bir müeadele de
Yam edip, gidiyordu. Bir tarafta mil
letin manevi mukavemetini kırmak. mem
leketi köle haline inrlirmek icin bol IT\&fltli VR· · 

ıntalarla. ıreniş teskHatıa cahsanl~r vardı. Di
ğer tarafta 1,ir avuc Türk ca,.ucıu 1tililf'1n kuv
vetli cephP.~ine karsı valmz fedakarhkl~rma 
ve yurt sevgisine dayanarak sa,•aş açmışlardı. 

Türk casus teşkilatı içinde en canh rol ov
nıvRnlardan biri. casusluk havatınd;tki adı 
(l\ffM SIFIR) ttlan kıymetli bir arkada4111tt. 

Bu arkadaş. e&!'uııhık hatıralar1m 2'A7.ete
mİ7. kin yazmıştır. Bunları okuduvnn117. za· 
man sröreuk,.iniz ki kar•1n11.:a ha"ıcınl,.rin 
U'7Rktan dnvulmuş, anlatılmış bir hikayesi 
(ıkqnvacaktır. 

(MİM SIFIR) ın hahrnlan hiivük l{;irük 
herke,.te alAka uyandıracak voldadır. Rn ha· 
tıralarda eski nesil. mütarP.keyf venhtf!n du
yacak ve yqıyaak. yeni " • bir 



z TAN 27 - 2 - 938 =-············· .................................... . 
1 Ank r ! 
5 Telefon ve Telgrafla : :......... -···--= 

ifl..JJ ı---__.;;;;;;;.;..._.;;;;;;~, MAARİFTE : EMINÖNÜNDE iLK iSTiMLAKLER : 
Yazan: 

~li Haydar Mithal 

,~_,,..,.,..:;,.-~ 

[Tcrcilme ve llctıöu 

ba.kkl mabiıudur,] 

ah e vesika i e getiri
l şekerlere ait rezale 

No. 84 fedakarlık namına ne yaptılar? 

Q sıra~~ ~~rp ticareti al-

Ekalliyet 
Mektepler~nde 
Yeni Bütçe 
Azlık ve yabancı okullar.ı bundan 

sonra iki bütçe yapacaklardır. Bu 
bütçelerden birisi yalnız mektep i
çinde ve mektebe ait işlerden dola
yı elde edilen varidatlar, yine mek
tebe mahsus masrafları gösterecek
tir. Diğeri bu gibi okulların alaka
dar oldukları kiliselerin mektep için 
elde ettikleri gelir ve yaptıkları 

masraflara ait olacaktır. Bütçeler -
den birincisi maarif, ikincisi vakıf- ' 
lar müdürlüklerine ve her ikisi de 
behemehal mart ayı içinde verilecek 
tir. 

1 

n 
Ankara, 26 (Tan muhabirinden)-= 

Devlet ziraat işletmeleri kurumu, 
teşkilatını tamamlamış ve faaliyete 
geçmiştir. Kurum İktısat ve Ziraat 
Vekaletlerinden aldığı iktısacli ve zi
rai direktifler dairesinde çalışmala

rına devam etmektedir. 
Atatürk tarafından hediye edilen 

müesseseler müdürlerinin Ankarada 
kurum merkezinde yaptıkları toplan 
tılarda bu müesseselerin vaziyetleri 
esaslı surette tetkik edilmiş ve idare 
ve işletmeleri hakkında yeni karar
lar verilmiştir. 

mış yunımüştu. Memleket
teki tabii mahrumiyetlere çare bul 
ma,k lazım gelirken, bu mahrumi
yetlerin şunun, bunun tarafından 
ticaret metaı haline getirilmesine 
goz yumuluyordu. İttihat ve Terak
ki~in harbe ait en büyük suçu, bu 
musamahadır. Şeker, gaz, kahve, 
yağ, buğday gibi ihtiyaç eşyası, ih
tikar yüzunden görülmemiş fiyat
lara çıkmıştı. Mahdut nakliye im
kfuılan, halkın lehine kullanıla -
cak iken, şunun, bunun zengin e
dilmesine bir vasıta haline indiril
mişti. Birçokları büyük bir hırsla 
vagon ve koli ticaretine ve ihtiyaç 
eşyasına ait ihtikarlara atılınl§tı. 

Halkın açlığı ve sağlığı pahasına 

kazanılan paralardan büyük kısmı 
rezalet şeklinde yeniyor, israf edi
liyordu. 

Birtakımlan fedakarlığa bem:er 
bir şey yapmnk şöyle dursun, ne· 
zaket diye ihtikar dediğimiz öyle 
şakavetlere saptılar ki, bu .rii~ -
den kadınlar ve çocuklar sokaklar
da aç, çıplak bir halde sürünüy<"'r
lar. Memurlar, maişetlerini teınln 
edemiyorlar. Memlekette bir n::
lık olan bu ihtikareıların gözünde 
kaçanç hırsından başka bir şey yult 
tur. Ahali açlıktan ölmfü; vatan 
mahvolmuş, milli istiklal~~iğnen -
miş ... Bunlara hiç aldırmıızlar. E
melleri, para toplnmaktır, sefahat 
sürmektir, ömrümün darlığından 
ve zaruretinden istüade E!tmek, mil 
Jetin boğazından, kanından etin-

Birilaniş Kıdem Zamlan 
936 yılında terfi eden, fakat bir 

türlü zamlarını alamıyan 371 ilko
kul mualllminin önümüzdeki ha
ziran başından itibaren maaşlarını 

yeni zamla almaları kararlaştırılmış 
tır. 

Bu krokide istimliık snhnsını görüyoruz. Kalın çizgilerle gösterilen kı

sım, ilk istimlak edilecek binalardır. 

ihracat Fazlamız 4 ilyon 
Ankara, 25 (A.A) - istatistik umum 

mUdurlüğQ 1938 İkinciklinun harici tica
ret istatistiklerini Uımnmlnmıştır. 
Alınnn neticelere göre 1938 ilk ayındaki 

iUıalat kıymeti 9 ve ihracat kıymeti 13 
milyon liraya baliğ olmuştur. Bu miktar
lar 1937 ilk ayına nazornn iUıalat 4,5 mil
yon, ihracat 2 milyon lira nrtış göstermek
tedir. İthalı'lta nazaran ihracat fazlası 4 
milyon liradır. 

B ir gün Sipahi ocağında En
ver Pasaya rastgeldim. Ken 

disinc dedim ki: 
- Bu memleket, varlık veya ö

lüm şeklinde bir mücadeleye atıl
mış bulunuyor. Halkın zararına 
şunun, bunun vagon ticareti etm~ 
sine nasıl müsamaha gosteriyorsu
nuz? 

Bana açık ve samimi bir ifade i
le şu cevabı verdi: 

- Ben istisna şeklinde bir tek 
adam hakkında böyle bir müsaa
de verdim. İşin bu şekli alacağını 
o zaman kestiremedim. ( ... ) valisi 
ahbabımdır. Çok borçlu olduğunu 
ileri sürerek bin lira kadar bir pa
ra kazanmak üzer~ benden bir va
gon istedi. Ben de 1smail Hakkı Pa 
şaya, bu zata bir vagon vermesini 
söyledim. Ne bilirdim ki, vagonu 
başka birine satıp açıktan dokuz 
bin lira alacak ve bu istisnai mü
saade birçok kirli suiistimallere ka 
pı açacak ... Fakat şimdi kati karar
lar aldım: Bundan sotıra kimseye 
vagon vcrilmiyecektir. 

Ne çare ki, iş işten geçmişti. En
ver Paşanın aldığı "kati kararları,, 
dinliyen olmadı. Her gücü yeten 
vagon alarak harp ticaretine atıldı. 

Halkın sağlığı ve memleketin se
lameti hesabına zengin olmak sev
dasına düştü. 

Bir gün Avusturya ticaret a
taşesi beni klüpte gördü. 

Vagon ticareti hakkında guya ilim 
edilen memnuiyete rağmen Sirke- · 
ci gannda on dört vagon şeker bek 
lediğini söyledi. Tasviri Efkar ga
zetesinde 25 temmuz 1918 tarihile 
nçık bir mektup yazdım ve şekerin 
sahiplerini meydana çıkarmasını 

hiikCımetten diledim. Mektubum -
da şu sözler vardı: 

.. Şeker meselesi hakkında bir 
mebus aleyhine kanuni takibat baş 
lııdığını diınkü gazetenizde mem
nuniyetle okudum. Şimdiye kadar 
bu gibi hallere karşı müsamaha 
gösteriliyordu, bu müsamaha da 
türlü türlü tefsirlere yol açıyor
du. Bahsettiğiniz hadise, müsama
ha devresinin sonuna geldiğine bir 

den zengin olmaktır. ' 
Bunların gözünde istikbal karan

lıktır. Memleket için. yarın ümidi 
yoktur. Mühim olan şey, kendi ge
milerini yürütmekten ibarettir. 

B ilmem bu hilkatteki in.san _ 
Jar, yann dunyanın hangi 

noktasına sığınacaklardır? Fakat 
ben hesap ve mcsuliyet gununun 
geri bırakılmasına razı değilim. 

Hükı'.imcttcn dileğim şudur ki, ka
nunca cezaya lüzum gösteren ha
rekette bulunan muhtekilrelr, harp 
zenginleri, vazifelerini çiğniyen me 
murlar derhal ortaya çıkarılsınlar. 
İster mebus, ister vali olsunlar 
hepsinin isimleri ilan edilsin. Eğe; 
mcbussalar, Macaristanda yapıldı
ğı gibi, millet vekilliğini hususi 
menfaate iılct etmek suçundan do
layı istifaya davet edilsinler. Milli 
meclisin itibar ve haysiyeti korun
sun. Vali iseler layık oldukları ce
zaya çarpılsmlnr. Millette nncılk
bn uretle emniy t ve itimat uya
nabilir. 

Meclisin son içtimalarında a-
lınan kararlar mucibince 

mebuslarla ayandan bir iaşe ko -
miıc:ynnu kurulmuştur_ ..Bu komis
yona tetkikler yapmıya, tavsiye -
lcrde bulunmıya salahiyet veril
miştir. Fakat icraat salahiyeti ve
rilmemişti. 

Öğrendiğime göre, bu komisyo
na İsmail Hakkı Paşa bir defter 
göstermiştir. Defterde vagon alan
lann isimleri vardır. Bütün gaze
telerde bahsedilen mebusun ismi 
de o zaman. duyulmuştu. 

Şimdi, iaşe komisyonundan Sfr 

ruyorum: Cezaya layik hareketler
de bulunan başka mebus var mı
dır? Varsa kimlerdir? 

* Köy okullarına muallim yetiş -
tiren çavuş kurslarının ayni usul ve 
tedrislcre tabi olmak üzere, ilk okul 
mezunu köy kızlarına da teşmil e
dilmesi kararlaştırılmıştır. * Ekalliyet ve ecnebi mektepleri
le hususi Türk mekteplerinde tedris 

ücretinden gayri talebeden her ne 

nam ile ve her ne miktar olursa ol

sun para toplanması yasak edilmiş-
tir. · 

CEMİYETLERDE: 

Verem Mücadele 

Cemiyeti Kon~resi 
Istanbul verem mücadele cemiye

ti yıllık toplantısını dün, cemiyet re

isi doktor general Tevfik Sağlamın 

başkanlığında yapmıştır. Yıllık çalış 
ma rilporları 'kabul -edildiltten sonra 

bazı azalar, söz almışlardır. 
Raporda, Erenköy sanatoryomu -

nun genişletilmesi için 36 yataklı ye 

ni pavyon ilavesi işinin mali zorluk 
yüzünden hala pltirilemediği tasrih 

edilmiştir. 'Bunun üzerine Kızılay 

cemiyeti umumi merkezi 17500 lira

lık bir yardım yapmış, inşaata tek

rar başlanmıştır. Mayıs sonunda ta

mamlanacağı ümit edilmektedir. 

Eyüp dispanserinde de, yine mali 

müşkülut yüzünden, istenildiği de

recede faaliyet gösterilemediği ra

porda kaydedilmiştir. Dispanserdeki 

metrük röntgen mnkinesinden istifa 
de edilememekte, yenisi de alınama 

maktadır. Geçen bir yılda Eyüp dis
panserinde 794 hastaya bakılmıştır. 
Erenköy sanatoryomuna da· son bir 
sene içinde 236 hasta girmiştir. Ve
remle mücadele işi için halk arasın
da lazım gelen propağandanın ya -
pılması için bütçeye bu yıl daha faz 
la tahsisat konulmuştur. 

Raporda, cemiyetin gelir kaynak
larının çok mahdut olduğundan, icap 
eden geniş alakanın uyanmadığın -
dan, bütün hayır müesseseleri gibi, 
aza miktarının az oluşundan da şi -
kfıyet edilmektedir. 

Yeni yıl çalışma programı da ka
bul edildikten sonra, yeni merkez 
heyeti seçilerek kongreye son veril
miştir. 

POLİSTE: 

Maslakta 
Bir Otomobil 
Parçalandı 
Evvelki akşam Maslakta bir oto

mobil kazası olmuştur. Şoför ağır 

yaralanmış, araba parçalanmıştır. 
Hadisenin tafsilatı şudur: 
Şoför lbrahim, idaresindeki 2925 

numaralı taksi otomobili ile Taksim 
den Büyükdereye müşteri götürmüş, 
kar fazlalaşmadan dönmek için der
hal Istanbula hareket etmiştir. Zin
cirlikuyudaki tuğla fırınları önün -
den süratle geçerken otomobil pati
naj yaparak yolun sağ tarafındaki 
bir ağaca çarpmış ve parçalanmış -
tır. Göğsünden ağır surette yarala -
nan şoför, Şişli Çocuk hastanesine 
kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. 

ÜNİVERSlTEDE: 

a ı 

Hukuk fakültesinde doktora imti
hanları dün neticelenmiştir. Imtiha
na giren talebeler arasında yalnız 

medeni hukuk asistanı Ferit Hakkı 
Saymen muvaffak olmuş ve "dok
tor" unvanını almıştır. 

Aile Bütçeleri Anketi 
Aile bütçeleri anketine çarşamba 

günü başlanacaktır. Müşahedeleri 

yapacak talebeye defterleri dağıtıl -
mıştır. Her talebe, iki ailenin bütçe
leri ile meşgul olacaktır. Anket üç 
ay sürecek ve neticeler Iktısat Ve
krueti konjüktör servisine bildirile
cektir. 

DENİZ ve LİMAN : 

Liman işletmesinin 

Yeni Su Gem·ıeri 
Liman işletme idaresinin Ham -

burgdaki Alman tezgahlarına ısmar 
ladığı i~i su gemisinin inşaatı bit -
miş ve denize indirilmişlerdir. Ge -
milerin her biri 300 zer tonluktur. 
Nisanda lstanbula getirileceklerdir. 

Limanımızda muntazam su duba
ları bulunmadığı için rıhtıma yanaş 
mıyan gemilere su verme işi halen, 
çok büyük güçlüklerle yapılıyor. Bu 
yüzden bir çok ecnebi gemileri sula
rını Pireden almağı itiyat edinmiş
lerdir. Bu gemiler geldikten sonra, 
güçlük ortadan kalkacaktır. 

alamettir. Memleketim için fay
dalı saydığım bir hakikati, işte bu
na dayanarak, söylemiye cesaret e
diyorum. J çine daldığımız harbin in • 

Daha bir hafta evvel İzmire 
gönderilmek üzere, bura;a on beş 
vagon şeker getirtildi. Bunlardan 
on dör:t v~gon ~Jman askeri heye
t~e a~.t b1: vesıka ile gelmiştir. 
Gumrük şuphelendi. Alman heye.. 
tinden telefonla sordu. Heyet böy
le bir siparişte bulunmadığını bil
dirdi. Şeker, gümrükte kaldı. Er
tesi gün nüfuzlu bir zatın müda
halesile (Üygur) veya (Üydur) a
dında biri bu vagonlara sahip çık
tı. Tabiidir ki, bu şeker de fakir 
halka 300 kuruşa yedirilecek ve 
muhtekirlerin cebine bu sayede 
280 bin lira gibi bir para inecektir. 
İşte burada hükumetin vazifesi 
bu nüfuzlu sahtektirı ele geçirmek 
ve muhtekiri cezaya çarpmaktır.,, 

Ali Haydar l\fithat VEREM MÜCADELE KONGRESf: 
(Arkası var) sanlık üz.erine olan korkunç 

tahripleri her türlü tarif ve tasvir- ı-
de~ ü~t?ndü.r. Bu harp bizim istik- 1 lspiır 0 Fiya ları 
balımızı tayın edecektir. Böyle bir 
vaziyet karşısında her birimiz fe- İspirto fiyatlannın ucuzlatılması 
dakarlığın son derecesini göstermi- için verilen karar kolonya ve losyon 
ye mecburuz. ların da ucuzlamasını temin edecek-

Fedakarlıklanmızın en büyüğü- ~ir. Ancak bu gibi tuvalet sularının 
nü topraklarımızı duşmana kar~ı ıçinde esans ta bulunduğu için ucuz
kn~larile canlarile koruyan va~ - luk nisbeti ancak ucuzlıyan ispirto 
tandaşla; gostcrmektedirler. Bun- fiyatın~ n~~betı: olabilecektir. 
lar hayatlarını, memleketin saadet Komur Fıyatlan Fırladı 
ve selameti uğrunda bu dakiknda Havaların soğuması üzerine kö-
cephelerde feda etmekle me~gul - mürcüler fiyatları yükseltmişlerdir. 
dürler. Evvelce muhtelü semtlerde 5,50 ku-

Fakat vatanı koruma vazüesi, ruşa satılan· kömürler kar yağınca 
yalnız cephede çarpışmıyanl&ra ını pııhalılaŞmış 6,5 - 7 kuruşa fırlamış 
aittir? Cephelere gitmekten kurtu- tır. Elleme kömürler ise 7,5 - 8 ku· 
lanlar, acaba harbin başından beri rustur. Verem l\lilcadele Cemiyetinin dün toplanan yıllık kon~esindc bulunanlar 

İMAR PLANI: 

Emi önünde 
Kira Bedeli 
Bir isli Arttı 
Eminönü meydanının açılması için 

lazım gelen istimlake martın sonuna 
doğru bilfiil başlanacağı anlaşılıyor. 
Müstakbel Eminönü meydanının 

"A,, planına dahil Valde hanı ada
sı üzerindeki kiracılara martın onun 
cu gününe kadar, işgal ettikleri yer
leri tahliye etmeleri için şubatın 22 
sinde tebligat yapılmıştır. Bnzı ki
racılar itiraz etmek istiyerek tebliğ 
kfığıdını imzalamamışlardır. Bunun 
iızerine bu gibi dükkfınlarda zabıt 

tutulmuş, müessesenin göze görünür 
bir yerine asılmıştır. 

Ilkönce yıkılmağa başlanacak Val
de hanı adasıdır. Meydandaki diğer 
adalar üzerindeki kiracılar da bir ni
sanda dükkfın ve müesseselerini tah 
liyc etmiş olacaklardır. Fakat, he
nüz bunlara tebliğat yapılmamıştır. 
ll' n-••""" +~H~~fıa 1 I'\ m!trUn vnnıl 
ması ıcap eımeKte ır. 

Valide Hanı evvelce PcrtevniYal vak
fından iken, sonradan cvknf umum mU
dUrhiğüne dcvrcdllmişür. Bu hnnın içinde 
20 den 1nzla dUkktın ve müessese vardır. 
Binanın bugün yıllık gayrisafi geliri 48 
bin lira kadardır. 

Bu hnnın dükkfın kiralan cok yüksek
tir. Buradnki mahallebici ayda 280, Vali
de kıraathanesi 200, bakkal 190, şekerci 
160 lirn kira vermektedir. Handaki kira
cılardan bazılnn evkafa müracaat ederek 
konluraUarmı feshetmek istemişler, fakat, 
İstanbul vakıflar müdürlUğü, henüz bu 
mevzu Uzerlnde bi~ tebligat alınmadığını 
blldirmiştir. Belediyenin bu hanı kaı; lira
ya lstimU'ık edeceği mal~m değildir. Jstim
ltık kanununa göre, maliye &ubcled tara
fından tespit edilen gayrisafi irndın sc
neliğlnln on misli tutarı istinilfık bedeli
dir. Ancak son yapılan vergi tahririnde ye 
nl konulan kıymetler üzerinden yüzde 25 
tcn1Jlüt yapılır. 

Eminönü meydanının açılması ka 
rarı üzerine yıkılacak binalar içinde 
574 kadar dükan, müessese, yazıha

ne vardır. Bu arada 8 han da istim
lak edilecektir. Şimdi, bütün dük -
kan ve yazıhane sahipleri yine o ci
varda ve Karaköy mıntakasmda yer 
aradıklarından, kira bedelelri birden 
bire yükselmiş, hatta bazı semtlerde 
bir misline çıkmıştır. 

Eminönü meydanındaki yıkılacak 
dükkanlarda oturan kiracılar bazı 

dileklerde bulunarak diyorlar ki: 
1 - Dükkan bulmak zorlaştı. Hava 

parnsı modası da tekrar çıktı. Hctn 
kiralar arttı, hem de boş yer bulun
muyor. 

2 - Bina sahipleri bu işte zar.?r 
etmiyorlar. Biz zarar ediyoruz. Çun 
kü, dükkanlara bir çok masraf ettik. 

3 - istimlak bedeli, nasıl, gayri 
safi varidatın on misli hesap edile
rek mal sahibine veriliyorsa, biz 
kiracılara da bu bedelin onda biri 
zarar karşılığı olarak verilmelidir. 

4 - Bu binaların varidatı gayri
safiyclerinin yükselişine biz amil ol
duk. Çünkü, bu binalarda bir Çok 
tesisat vücude getirdik. 

MÜTEFERRİK: 

An ·ara Me usu 

B. Rasim Dün Öldü 

Bir Haftada Tutulan 
l<açakçılar 

Ankara, 25 (A.A) - Verilen mS-: 
lumata nazaran geçen bir hafta için
de gümrük muhafaza teşkilatı, 59 ka 
çakçı, 169 kilo gümrük kaçağı, 2 si
lah, 4 mermi, 27 altın lira, 37 Türk 
lirası ile 16 kaçakçı hayvanı ele ~e
çirmiştir. 

Millet Meclisi 
Toplantısı için 

Ankara, 26 (Tan Muhabirinden)~ 
Büyük Millet Meclisi 2 Martta açı

lacaktır. İntihap dairelerinde bulu
nan mebuslar şimdiden gelmiye baş
lamışlardır. Meclis ruznamesinde ge 
çen devreden kalmış ve müzakeresi 
yapılamamış birkaç hesabı kati layi
hası ile zeytin ağaçlarının korunma
sı hakkındaki layiha vardır. 

' . 
l!adıköy Su Şirkr 1P~ .,,,. 

...,/;.nlrnra__ 26...cDın_~uba! ._oz:P.}ltfl.. 

su şirketi imtiyazı ile teçh ....... r~un sa 
tın alınmasına dair mukaveleniri !GB 
diki hakkındaki kanun layihası Bü
yük Millet Meclisine verilmiştir. 

MEMLEKETTE: 

Tipi Çok Müth:ş 
Trabzon, 26 <Tan Muhabirin: 

den) - Dört gündenberi fasılasız biJ 
surette kar yağıyor. Yerlerde 60 san 
tim kalınlığında kar toplanmıştır. 

Fırtına ve tipi çok şiddetlidir. Va
purlar yola çıkamadılar. İyi hava 
bekliyorlar. 

Bir ihtiyarı Vurdular . 
Balıkesir, (TAN) - Şamlıya bağlı 

Toybelen kÖYÜnde Bekir oğlu 60 ya
şında Mehmet, bir su almak mesele
sinden. Hasan oğlu Salih tarafından 
başından balta ile tehlikeli surette 
yaralanmıştır. 

Erzurum, 26 (A.A) - Dün akşam
danberi buraya kar düşmiye başla
ınıştır. Transit yolunun kapanmama 
sı için bu yol üzerinde devamlı suret 
te çalışılınnktadır. 

Giresun, 26 (A.A.) - Karadenizde 
kar fırtınası şiddetli tipi halinde de
vanı etmektedir. 

~AKViM ve HAVA\ 

PAZAR 
27 Şubat 1939 

2 inci ay Giln: 28 
Arabi: ı356 

Zilhicce: 26 
Güneş: 6.30 - Öğle 
İkindi: 15,32 - Akşam: 
Yatsı: 19,26 - İmsak: 

Kasım: 112 
Rumi: 1354 

Şubat: 14 
12,27 
17,56 

5,00 

YURTTA HAVA V AZIYETl 
Yurdun doğu, cenup doğusu ve Karade

niz kıyılan mıntnkalnnnda hava knpnlJ 
ve yağı&lı, Trakya, KQcaclide mevzii ya .. 
ğışlı, diğer yerlerde kısmen bulu~lt eç-
mlş, rilzgllrlar doğuda cenubi dili' ver-
lerde umumiyetle şimali lstiknm~ .t<' , or
ta kuvvette esmiştir. 

Ankara saylavı B. R~sim: dün, Ka 
dıköyde Mühürdardakı evınde ansı 
zın vefat etmiştir. Cenazesi, bugün, 
ikindi namazından sonra kaldırıla -
rnk · Sahrayiceditteld mezarlığa gö _ 

Dün, İstanbulda hava kar·ılı v.. ....atı 
znmnn knrlı geçmiştir. 24 saat ' r t '18 
ğnn karın metre murabbaına bır k•ı ı sıJ 
miktarı 6,3 kllogrrundır. RUzeAr .- ,. fflll' 

biden saniyede 2 - 3 metre hızla csmW 
tir. at 17 de barometre 772,4 mılı"Tleıre 
idi. Hararet en çok 3 ve en nz 1.1 santlgr8t 
olarak lmYdcdilmisür. müleccktir. 

--r • • • • t 
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L~UGU~J 

lmanya ve 
Çe~os ovakya 

Omer Rıza DOGRUL 

A lmanya Şefi Her Bitler son 
nutkunda Almanya dışın· 

da, yani Avusturya ve Çekoslovak 
Yada ) aşıyan 10 milyon Almanı hl 
ınaye lüzumundan bahsetmekle A· 
'\'Usturyadan başka Çekoslovakya 
ile de meşgul olacağını göstermiş· 
ti. Avusturynda şimdilik muslihn· 
be hulUI siy~ctinin tutulacağı ve 
neticeleri bekleneceği anlaşılıyor. 

Acaba Çekoslornkyaya karşı da ay 
lıi si)•asct mi takip edilecek? 

Çekoslovakya crkaniharbiye re
isi birkaç gün önce Çckoslo\•akya
:nın gafil avlanmayacağını, bilakis 
her harp ihtimaline karşı hazır ol· 
duğunu ve hududunu ansızın vu· 
kubulacak taarruzlara göre tah • 
kim ettiğini söylemekle Almanya 
ile Çekoslovakya arasında harp ih 
timalinin zayif olduğunu da anlat
ınış oldu. 

iki memleket arasında davanın 
en belli başlısı, Çekoslovakyada 3 
ınilyondnn biraz fazla olduktan 
•nlaşılan Almanların diğer Çekos
lovak tebaası ile tam müsavat dai· 
resinde yaşamamalandır. Alman· 
Ya bu Almanların mahalli muhta
~iyeti haiz olarak yaşamalarını ve 
bunların lideri olan Henlein'in Çek 
kabinesine girmesini istemektedir. 

Çekoslovakya hiikl'tmeti mil 
liyetler nezareti vücuda 

getirerek vaziyeti ıslaha çalıştığı 

halde bu çalısmalar Almanyayı 
tatminden uzak kalmı~tır. 
Almanyanın Çckoslovakyadnki 

Alman unsurları tahrik etmesi, 
Macarları ayaklandırması, hatta 
Slovakların bir kısmına huUıl 
etmesi. ve ortaya çıkacak dahili 
karı ıklıklardan istifade ederek 
İspanyada yaptığı gibi gönüllüler 

göndermesi. yahut aııkeri blr te -
ıehhüse f!irmesi ihtimal dahilin-

'Y· ,.... ' > 1 . ... "' - --1 .. 1 ... .:!_, __ 

beynelmilel ilitilatlar yapmıya çok 
1nü aittir. Sonra Ce'ko lovakvanın 
kendisi btitün dahiİi kı •amlar~ bas
tırabilecek bir vaziyettedir. 

Hakikatte ÇckosJo,•akya asker· 
lik bakımından ku\•vctli bir mcm· 
lckettir. Sonra bu memleketin ha
:tid emni ·eti Fransa ve Sovyet Bir 
liği ile olan ittitaklarına da daya
llıvor. Fransa. son giinlerde de bu 
fttifakına sadık kalacağını anlat • 
llıı tır. Sovyet Birliği de Çekoslo
\'akyaya yardımdan geri kalmıya
taktır. 

Bu itibarla Çekoslo\'nkya mesele 
•i. Avrupanın en tehlikeli mesele
lerinden biridir. 

Fakat Almanyanın da bu me e
leyj kurcalamaktan hali kalnuya • 
~a,., apaçık göze çarpıyor. 

Hatta A vu turya ile yapılan 
son anla~manın hir cephe

li de Çckoslovak:vava aittir. Çün-kh . 
l u hu anlaşma Almıınyanın Çckos 
?\:ak:vaya karşı stratejik vaziye

tını dilzcltmi ve icabında Bohemia 
)"J Çeko lovakvndan ayırmak irin "u . • .. 
h kubulacak, kıskaç içine alma 
k areketinl kolayla~tırac.-aktır. Fa -
~t böyle hir hareket derhal nıu
b· ht'}e görebilir ve Alm:ınvanın 
1 ırçok merkezleri tayyare tecavüz 
:thıe maruz kalır. Ve arada hev
b eltnilel mühim vahim ihtilatl~r 
a~gö tcrir. 

1 Çekoslovakyada yaşayan Alman 
~r, llirleşik bir halde değildirler. 
Unların bir kısmı Nazisi, bir kıs 

tbı so . 1 d S)a demokrattırlar. Sosyal 
l'~~okratıar Çek hiikumcti ile teş 
~ı tnesa· 

~il ı etmekte Ye bunlan tem-
Sıh~:;n. doktor Ozcck, kabinede 
Yal d ~azırlığı yapmaktadır. Sos 
ic: "d' ernokratların çoğu talebe ve 
"'çı ırler Ç k N ·1 . d •. 

lı · · <' azı erın en mu • 
h ırnk bir kısmının bu fırkava ilti-

a ları beki k . . 
ı k enm<' tedır. Esasen bu 
~r a liderleri, Nazilikten çıkarak 
d u fNırkava geçmi<ılerdir. Bu yüz-

en a:d ti . d . . crın e Çek hffkıime. 
tı ıle anla<; 
n 1 k ma )olunu tutmaları U• 
ıu ma ·tadır. 

Bu bakımd . nn Çekoslovakya me 
selesı ehenııniyl'tini muhafaza et • 
:ekle beraber Yakın bir istikbal

e ortalığı kanştıracak ve büyük 
bir tehlike doturacak mahiyette 
lf,.JHldir. 

ALMANYA: 

Ribbentrop'un 
Londra 

1Ziyareti 
Londra, 26 CA.A.) - Alman ha-

riciye nazırlığına gelen eski Londra 
j büyük elçisi Von Ribbentrop'un kra-

l 
la vedanamesini vermek üzere ya -
kında Londraya yapacağı ziyaret mü 
nasebetile Alman müstemlekeleri me 
selesi yine günün hadisesi halini al· 
mıştır. 

Siyasi mahafilde bütün alakadar 
devletlerden mürekkep bir konferans 
toplanması ihtimalinden tekrar bah -
sedilmektedir. Bu hususta kaydedil
diğine göre, Amerika. eski Alman 
müstemlekeleri üzerinde hiçbir man
daya sahip olmamakla beraber. man
dalar rejiminde yapılacak her deği· 
şiklikte kendisHe istişarelerde bulu -
nulmasını istemektedir. Filistinin 
taksimi planında da bu böyle ol
muştu. 

Liberal Star gazetesi, İngilterenin 
Berlin Büyük Elçisi Henderson'un 
Van Ribbentrop'a bir muhtıra vere
rek Alman müstemleke talepleri hak 
kında bazı noktalann tavzihini iste
miş ve lngilterenin müstemleke me
selesini görüşmek arzusunda bulun
duğunu bildirmiş olduğunu yazmak
tadır. 

BULGARIST AN: 

Yeni Seçim için 
Mücadele Başladı 

Sofya, 16 (TAN) - Bulgaristanda 
mebus seçimi, 6 martta başlıyacak -
tır. Hükumet ile feshedilen partiler 
arasında seçim mücadelesi devam cdı 
yor. Hükumet, partilerin her türlü 
siyasi toplantı ve neşriyatını menet· ... .. . .. . 
neye kaClar hapis cezası hüknıcdıle . 
cektir. 

Sahte Papazlarla Mücadele 
Sofya. 26 iTAN) - Zarya gazeta 

sinin yazdığına göre, Yunan zahıta
sı, Yunanistanın muhtelif yerlenndu 
peyda olan sahte papasların takip e
dilmesi için bir emir neşretmiştir. 

Bu gibi papaslann faaliyetlerın~ ka 
ti olarak son verilecektir. * Sofya. 26 iTAN) - Bulgar is
tikliılinin 60 ıncı yıldönümüne tesa
düf eden 3 martta Bulgaristnndu bü
yük merasim ve şenlikler yapılncak
tır. 

MISIR: 

Bir Tevkif Daha 
Kahire. 26 (A.A.) - Vefd parti

sinin organı El Mısri gazetesinin di
rektörü tevkif edilmiştir. Seçimde 
tethiş usulüne tevessül etmekten suç 
ludur. 

İki Tayyare Çarpıfh 
Londra. 26 ı A.A. 1 - Mısırda Is . 

mniliycde bulunan 33 üncü lngiliz 
hava alayına mensup iki bombardı • 
nıan tayyaresi. Süveyş kanalı civa -
rında biribirine çarpışmıstır. Bir yük 
sek zabit ölmüş. pilotların ikisi de 
hafif yaralanmıştır. 

INGILTERE: 

Dünyanın En 
Sür'atli Hücum 

• 
Gambotu 
LÖndra, 26 (TAN) - İngiliz harp 

filosu, bugün dünyanın en süratli ge 
misine malik bulunmaktadır. Bir ön
de. bir arkada iki torpil iJe müceh
hez olan hücum gambotunun ilk tec 
rübeleri dün Portsmoutz'da yapıl

mıştır. Bu gemi saatte elli mil sürat 
temin etmiştir. 

TAN 

IYENI MÜZAKERELER: 

... . 
. lngiltere, Mısır için 
ltalyaya Fedakarlıkta 

Bulunmıyacak 

General tı!atsui 

Londra. 26 (TAN) - İngiliz - f. iştirakile kabul edilebi1eceğinf blldJr 
talyan müza~erelerinin başlıyacağı mişlerdir. Ingiliz makamları bu ka • 
şu sıralarda İngiliz mebuslarile hu- rardan haberdar edilmişlerdir. 
kumet arasında münaltaşalar devam Ahmet Mahir Paşa. söylediği nu -
ediyor. Dün, Oxford'ta söz söyliyen tukta. kanalın müdafaası hakkının 
muhalefet lideri B. Attlee Britanya- yalnız Mısıra terettüp ettiğini kay -
nın siyasetinin yeni aldığı istikameti detmiştir. 

Uzak Şark: şiddetle tenkit ederek demiştir ki: Franısz gazetelerine göre 
"- Chamberlainin iktidarı ele aldığı Açılacak İngiliz • İtalyan müzake-

gündcnberi herşcydcn evvel Lord Hallfax' releri hakkında Fransız gazeteleri • 
ın memuren Berline gittiğlnı gördilk. Yek-

Çin Tayyareleri 
ll<i Japon 
Gemisini Batırdı 

diğerine mUvazl hatlarda çalışan faknt bı- nn ifikirleri şöyle hülasa edilebilir. 
ribirlerlnden haberi olmıyan lki Hariciye "Herhangi bir müzakerenin sulh 
Nezareti mevcut bulunduğu zannı hfısıl lehinde bir neticeye vanp vannıya
oldu. Mnske düştü ve hukumetin eski em- cağı hakkında bir hüküm vermek i-
peryallst politikaya dönmıye karar ver- . . 
miş olduğunu görüyoruz. İngiliz milleti- çın ° müzakerelerin ne gibi şartlar 
nin, bunun "sulh jçin sarfedilen bir gay- altında ve nasıl bir zihniyetle yapıldı 
ret,, olduğu tarzındaki bahaneyi kolııyca ğını gözönünde bulundurmak lazım 

Londra. 26 (TAN) - Uzak Şarktan kabuJ edeceğini zannetmem. Hilkümetin dır. Halbuki bu müzakereleri tehlike 
gelen en son hauerlere göre, Japon ı tuttu~ ycru istikametin . . bizi sulhe değil. ye düşüren bir cihet vardır ki. o da 
kuvvetleri Linghın'i zaptetmişler • anarsıyc ııl\türdilğunO bılıyoruz... her iki tarafın son kozunu oynamakta 

d . ç· d . ğınlan Gene 1 1 Nutuktan sonra talebe Attlee'yi el • 1 . 1 ır. m en gerı ça ra .. .. olduklarının ilan edi mış o masıdır 
Matsui'ye Tokyoda muazzam blr istik 1 ustunde taşımışlar ve Oksford sokak- Bunun müzakereler üzerinde ağır 
b 1 • · ı ıştır larında dolaştırmışlardır. a merasımı yapı m · . bir tesir yapmamasına imkan yok-

H k H k ti . k • j Dığer taraftan eski hariciye nazı· t 
an ov. ava uvve en ararga tur. ngilterenin ötedenberi müda -

hının resmen bildirdiğıne göre. Çin n .Eden ken~ı d~ıreyi i?t~habi- faa ettiği umumi anlaşma cer('evest 

1 · b b h v h • i yesı olan Hamıngton da verdıği nu . tayyare erı. u sa a . u u nun y r . . . . içinde de azimli bir hattı hareketle 
· k'l t k da kl nda y hık vesılesıle sokaklarda ve ıçtıma 

mı ı ome re a r açı arı ang sulh pekala kurtarılabilirdi . Yine es-
l 

.. . d k' J h g · ı . salonunda şiddetle alkışlanmıştır. t se uzerın e ı apon arp emı erme ki ngiliz formülü dahilinde böyle bir 
karşı bir hücumda bulunmuşlar ve Eden'in siyasetine mi.ıntahiple • umumi anlaşma haricinde devamlı 

rin tam itimadını beyan eden takrir 
bır torpito muhribi ile bir topçekeri sulh teminine de imkan yoktur. Bila 

alkışlarla kabul edilmiştir. Bu karar 
batırmışlardır. kis mutavassıt hal tarzlarına istinat 

suretinde Eden "Hepimizin tak-
J apon Meclisinde it!razlar dir ettiği. sevdiği ve bıze lazım olan eden vuzuhsuz bir anlaşma ile karşı-

Tokyo' 26 (TAN) - Japon Mecll
·• adam ... diye tavsif edilmiştir. laşmak tehlikesi vardır. Böyle bir 

şey ise Berlin - Roma mihverine yeni 
sinde "Milletin umumi seferberliği., Müzakerelere hazır'ık yeni hamle imkanları verecektir. MiJ 
hakkında miızakerelere başlanmıştır. Böyle bi.r hava ıçınde huzırlanan letler Cemiyetim zayıflatmak ve kol-
Büyük partilerin mümessilleri. hü - anlaşma müzakerelerinin ünıit edi - lektif emniyette gedikler açmak su • 
kumete büylik salahiyetler verildiği len si.ıratle ilerlemediği anlaşılmak -1 retiyle sulh baltalanmış olacaktır. 
takdirde memleketin butün askeri. tadır. Başvekil B. Chnmbcrlain, ha- ı 

iktısadi ve entellektüel kuvvetlerin nciye nazırı Lord Halifax ve lngil- A VU STU R YA: 
eo ro r bı naı gctınlmı oıacagını terenın buyuk elçisi Roma Perth a

ileri sürerek bunun Kanunu Esasiye rasındaki gôrusmclerden bahseden 
muhalif olduğunu iddia etmişlerdir. Daily Telegraph ~unları kaydediyor: 

Hükumet ise. bilakis Kanunu Esa ı "Lord Perth'in bu görü~elere de. 
sinin harp vaziyetinde istisnai kanun vam etmek üzere gelec<'k hafta sonu-
lar yapılması imkanını verdiği kana na kadar Londrada kalacağı sanı] -
atindedir. maktadır. Kuvvetle tahmin edildiği-

Harbiye nazırı general Sugiyama, ne göre. hükıimet. Mısır ile alakadar 

Japon milletinin. yalnız Çin ihtilafın olarak İtalyaya hiçbir fedakarlıkta 
dan doğabilecek tehdit ve tehlikelere bulunmıyacaktır. 
karşı siliıhlanmakla kalmıyarak. ay· İngiliz - Alman müzakerelerine ge
ni zamanda çok mühim ve fevkaliıde lince. bu müz.akereler hakkında. soy 
vahim hadiseleri de derpiş etmesi lendiği gibi. hükumet. Alman hükü
liızım geldiğini bunun için memleke- meti nezdinde resmi bir müracaatta 
tin ekonomik kuvvetlerinin temer • bulunması için Bertin büyuk elçisine 
küzü ayni zam nda milletin diğer e- talimat vermiş değildir.,, 
nerjileri de organize edilmediği tak- Londra, 26 (A.A.) - Ingilterenin 
dirde, kiıfi gelmiyeceğini söylemiş _ Roma büyük elçisi Lord Perth. bu • 
ti gün ôğleden sonra B. Chamberlain r. 

Amerikanın notası 

Vaşington, 26 CA.A.) - Hariciye 
nazırı Hull beyanatında demiştir ki: 

"Merkezi Çindeki Amerikalıların 
oradan çekilmesi ve Amerikan binala 
rına hususi işaretler konulmasına da 
ir Japonyanın talebini Amerika hüku 
meli kati olarak reddetmıştir. 

ile uzun bir görüşmede bulunmuş ve 
Ingiliz Başvekilini , Kont Ciano ile 
son görüşmeler neticelerinden haber 
dar evlemiştir. 

Mısır kabinesinin kar~rı 
Kahire, 26 <A.A.) - Dün oğledcn 

sonra toplanan nazırlar Süveyş ka -
nalı hakkında Ingiliz - Itnlyan mü
zakerelerinin ancak müstakil Mısırın 

YENi AVUSTURYA ICACltlfSI: 

Avusturya 
Hududunda yeni 
T ahşidat mı ? 
Londra, 26 (A.A.l - Burada do

Jaşan bir şayiaya göre, Roma - Ber
lin mihverinin teessüsu üzerine Bre
nner, Avusturya hududundan çekil • 
ınış olan Italyan kıtaları, son gün • 
ler zarfında yeniden Avusturya - I
talya hududuna gönderilmişlerdir. 

Schuschnigg'in son şiddetli tarzı 

lı&reketi bu suretle izah edilmekte • 
dir. 

Son nutkun akisleri 
Paris, 26 l TAN) - Avusturya Baş 

vekilinin Avusturya istiklali hakkın
dn soylediği nutuk muhtelif memle
ketlerde hfila akisler yapmaktadır. 
Şimdiye kadar fikirlerini söylemek
te teenni göst~rmlş olan Italyan gaze 
teleri de nutkun umumi bir sempati 
yapmış olduğunu söylemeye başla -
nıışlardır. 

Amerikanın kanaati 
Vaşıngton. l6 lA.A. ı - .l$urada B. 

Schuschnıgg'in nutkundan sonra A
vusturya ıstikliıliru muhafaza etmek 
hususundakı azmin sarsılmadığı ve 
müfrit nnsyonal sosyalistlerin zafer 
teraneleri tegannı etmek hususun -
da acele ettikleri kanaati hasıl olmuş 
tur. 
Çekoslovakyanın da her türlü nas 

yanal sosyalist teşebbüslerine şiddet
le mukavemet edeceği intibaı kuv -
vetlenmıştir. 

Diğer taraftan B. Chamberlain'in. 
B Eden'in polıtikasını çok hissoluna 
cak derecede değiştırmek nıyetinde 
olduğu da tabının edilmemektedir. 

IRLANDA: 

lngiltere ile Yeni 
Görüşmeler için 

Bundan başka haber verildiğine 

gore, Mart başlarında Parlômentoya 
verilecek olan İngiliz bnhnye bi.ıtçe
si, şimdiye kadar kaydedilmemiş 
yüksekliktedir. Yalnız harp filosu ~Uer - Susnfı.g mülakatından sonra, Avusturya kabinesinde btr değişme oldu, 
için 144 milyon İngiliz lirası tahsis Naziler yeni ve mühim vazifelere getirildi. Bu hlı.dise gtınün siyasi meseleleıi ara-
edilmi.+;.. sında, henüz, taze!Qini muhafaza ediyor. Yukankl raım. bu değipneden sonra, A-

Londra, 26 IA.A.) - Irlanda Baş
vekıli De Valera ve Irlanda heyet1 
murahhasnsı bu sabah Londradan 
ayrılmıslardır. Heyeti murahhasa 
perşembe günü tekrar dönecektir. 
O zamana kadar mtitehassıslar tek -
n1k mahiyetteki meselelerin tetkiki

'Y"'44 • V\18t4r.ra bbineslnin Dk toolantuıuıa aittir. ne devam edeceklerdir. 
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§ fLEK 
Al Elimi 
[Ycızan: B. FELEK] 

- Vermek sörliniln ne dehşetli şey 
oldutunu sen bana sor .. diyen hir ar· 
kadaşımız vardır. Ha~istir. Ve o. hu
nu bir meziyet sa)-maktadır. Cfinkü, 
ona göre, cömertlik. önüne gelene boı 
yere para vermektir. 

Ondan dola~-ıdır ki: 
- Bana vermek teklif f'fme.<lienb 

iyi olur. neyi oluna olsun. ıff'r .. 
Ve hep hu mütalea ile hirine: 
- Selim verdim. demez, 
- Selam1aştık. der. 
Ve öğüt vermez tav!iiye eder. 
Söz vermez. vadeder. 
Haher vermez. ihbar eder. 
Sailık vermez. taT"if eder. 
Hak vermf'z. tasdik eder. 
Karar vermez. kararlaştınr. 
Hüküm vem1e:r. kesip atar. 

Ve rey vermu amma. mUta1f'P 1-.e

:van eder. Al rengi. )·edh•eren gülü ve 
Tezveren dedeyi se'l.'er. 

Bıraksalar, verginin adını al11ya 
çevirir. 

Ben hu dostumu gördükçe aklıma 
şu Fıkra gelir: 

Bir ha<ıis adam suya diişmilş, kur
tarmt'.\'B gel~nler: 

- Ver elini. diye hağırdıkra. 117Rk 

la"itp ka<'armış. Bu \'Ü7.lfen hot?ulmak 
üzere iken onu t&"1\"&n hiri 2elmi~: 

- Çekilin, ben kurtarırım, demi1o 
Ve: 
- Al ~u elimi. dİ\·f' hal!ı""m'"· 
Adamuh:ı. da hemen uzatılan ell 

tutmu ve kurtulmuş. 
Huvunu hilmediiimiz affnmt cu • 

elan c.-tka1"lllak idn hile. ona elimizi 
uzatmanın yolunu bilmek la7:ımıfn·. 

Galat asa ray 

Klü:,ünün Ankara 

Merkezi Açı~dı 
Ankara, 26 <TAN) - Galatasnray 

Klübünün Ankara merkezi. bus,rüıı 

çok nezih ve kibar bir gençlik kütle
si huzurile a~ılmıştır. Davetliler ara
sınaa toplantıya riyaset eden Dclıili-
ye Vekili ve Parti Genel Sekreteri 
Şükrü Kaya. Adliye VekfU ve Fener 
bahçe Klübü Reisi Şükrü Saracoğlu, 
Milli Müdafaa Vekili ve Galata,.ara
yın Fahri Reisi Kazım Özalp\ Güm
rük ve İnhisarlar Vekili. Rana Tar
han. birçok mebuslar ve diğer zevat 
hazır bulunmuşlar. genç klübe mu
vaffakıyetler temenni etmişlerdir. 

Dahiliye Vekili. açılış merasimi sı
rasında bir nutuk söylemiş. hazır 

bulunanlann şiddetli alkışları ile 
karşılanmıştır. 

POLONYA : 

Bir Dörtler 
Misa kına 
Aleyhtar 
Varşova, 26 <A.A.l - Beck. 1 

marttan 1 l marta kadar Romada ka· 
l&caktır Salahiyettar mahfiller. P~ 
lonya ve ltalya ricalinin bu aralık 
temas etmelerinın pek şayanı arzu 
olduğunu çünkü Beck'ın artık Cencv 
rede ltalyan mumessilini gormek fır 
satını bulmadığını beyan etmekte • 
dirler. Bununla beraber yan resmı 
mahfiller, Polonyanın bir dortler 
misakı akdedilmesine veya ayni su
retle teşekkül edecek bir devletler 
grupunun diğer devletlere hükmet -
mesine muarız bulunduğunu tekrar 
etmektedirler. 

Goering Berline Dönüyor 
Varşova. 26 ıA.A.) - Reısıcüm

hur tarafından tertip edilen av par
tisine dün akşam merasımle nihayet 
verilmiş ve Goering. Bialowecza'dan 
aynlmıştır. 

Goenng doğrudan doğruya Beril· 
ne gidecektir. 

Opera G revi Büyüyor 
Varşova 26 ı A.A. ı - Operıı !V"e

vı devam etmektedir Bır murahhas 

heyet hükumet mümessillcnnden bı

rile temas ederek vazıyeti ızah et • 

miş ve açığı 240.000 zlouye baliğ o
lan opera içın tahsisat ıstemiştır. 

Opera binasının etrafında buyuk 

bir ~labehlr ftl'dlr. Grevcileri bir-
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İHTİLAS: 

• 
Si 

T s 
ar 

du 
uç u, " Hazineni~ 482 Lirasını 
~aybettim, Suçluyum, Vicdan 
Azabı Çekiyorum.,, Diyor 

Süleyman oğlu Mustafa adlı bir 
genç, evvelki gün emniyet müdürH.ı
ğune giderek kendisini tanıtmış ve: 

- Ben Salihli maliye tahsildarı -
yım. Kanunusaninin 31 inci günü va
zifemi terkettim. Çünkü hazinenin 
482 lirasını kaybettim, suçluyum vic 

dan azabı çekiyorum. Teslim oluyo
rum. İcap eden muameleyi yapmam
zı rica ederim, demiştir. 

Emniyet mudürlüğü tahkikat yap
mış, Mustafanın söylediklerinin haki
kat olduğu neticesine vardığı için dün 
kendisini müddeiumumiliğe teslim et 
miştir. Sultanahmet sulh birinci ce
za hiıkimi sorgusunu yapmıştır. l\fos 
tafa, bir çocuk gibi hüngür hüngiir 
ağlamış, başını mahkemenin masası
na çarpa çarpa şunları anlatmıştır· 

- Bay hiıkim ben mücrimim. Dev· 

TECAVÜZ: 

Çolak Hayri 
iki Suçtan 

Tevkif Edi di 
Meşhut suçlar müddeiurnumiliği, 

dün bir zina ve tecavüz iddiasını tet
kik etmiştir. İddiaya göre, nakliye 
komisyoncusu Çolak Hayri geçenler
de Arşalos isminde genç bir kıza te
cavüz etmiş ve Şerüe isminde bir ka
dın vasıtasile de elbise diktirme ba
hanesile terzi Melihayı evine getire
rek kendisine .zorla tcca\•Üzc kalkmış
tır. Polis Hayriyi tehdit ve cebirle 
ırza geçmekten, Melihayı zinadan, 
Şerifeyi de aracılık yapmaktan suçlu 
olarak müddeiumumiliğe ver -
miştir. Sultanahrnet sulh bi-

letin parasını zimmetime geçirdim 
Heyecan ve asabiyet içindeyim. Ceza 
mı isterim. 

Mustnfa 482 lirayı kaybettikten son 
ra şuursuz bir halde dolaşınıya baş· 
lamış, Bergamaya, Menemene, 1zmi
rc, Bahkesire gitmiş ve nihayet İstan
bula gelmiştir. Yanındaki son parala
rını fakirlere dağıtmış, sokakta yat-

mıştır. 

Bunları, kendisi de anlatırken: 
- Evet Bay hiıkim, paralan son 

santimine kadar düşkünlere, fakirle
re dağıttıktan sonra vicdan azabı duy 
mıya başladım. Bu cehennem azabın 
dan kurtulmak için kendimi adaletin 
pençesine teslimden başka çare bula
madım, demiştir. 

Hukim, suçlunun tevkifine ve Sa
lihliye sevkine karar vermiştir. 

DİLENCİLİK: 

" o göz,, ı ·· 
B·r Suç , 

ahkiim O u 
Meşhut suçlara bakan Sultanah -

met birinci sulh ceza hiıkimi Reşit, 
dün öğleden sonra bir dilencilik da
vasını tetkik etmiştir. Polis, hakimin 
önüne pejmürde kıyafetli, iri yan 35 
yaşlarında bir adam getirmiştir. Suç
lu: 

- Adım Gözütok Baba Tahsindir, 
dedikten sonr.o. haldır> .... h'L+ 

\'arakasını okuyarak kendisine sor
muştur: 

- Baksana.. Sen dilencilik yap -
mışsın? Gôzütok adam böyle şey ya
par mı, anlat bakalım niçin yaptın? 

TAN 

Bugün 
Aşk - Neşe 

ROD 
L 

Zevk - Eğlence - Musiki 

sinemnsındn hayatınızın en güzel iki' 1 
saatini yaşayacaksınız. 

ve dans lilmi 1 

938 
Ba~ rollerde: ELEANOR POW L ve ROBERT TA YLOR 

•ummıı:::z:mıı:z::ıı .. .:ı:~ Seanslar: 11 (tenzilatlı) - 2 - 4,15 - 6,30 suvare 9 da .... mlil!lllmllmllll:-mli 

~r.:::11:1ı:mt:~• Bugün ÜRK sinemasında fevkalade bir film----, 
Fransanın meşhur romancısı 

A. KAPUS'ün (Aventurier) eserinden 1 
vı 
Baştan başa 

BLANCHE MONTEL 
Ve (Komedi Fransez) ar.ti.sti 

merak, zevk ve heyecanla görülen - Bütün dünyada alkı~lanan muazzam film. 
ilaveten: MIKl'nin BAHAR SERENADI renkli komedi 

OR A 

Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

BUGÜN SA AY SINEMASI ., 
Bütün lisanlarda okunmuş '\'e tereiime edilmiş olan senenin en meşhur romanından iktibas edilen 

hüyiik ve zengin filmini takdim ediyor. 

B ş oler e: 'GE FEUILLER S ve PIERR RIC A D WILM 
Hindistnnın en büyiik mihraccsinin aşkına nail olan bir A vrupah kadının şayanı hayret macerasını musav
vcrdir. İlaveten: FOX JURNAL de: Amcrikndn son ynpılan CiM LONDOS - .TOHN SULLİVAN giires maçı. 

Fırtına, ayli 
Tahr·bat Yaptı 
Fırtına ve kar, dün biraz hafifle

miştir. Büyük vapurlar, yollarına 
devam imkanını bulmuşlardır. Trab
zonda barınan Ege vapuru dün Avo
na'ya gelmiştir. Karadeniz vapuru 
da üç günlük rötarla, evvelki gün Si 
noptan Istanbula hareket etmiştir. 

Bugün, limanımıza gelecektir. Cu -
ma günü Karadenize hareket eden 
Cümhuriyet vapuru, yoluna devam 
etmektedir. ~.ğer küçük gemiler, 
sığındıkları limanlardan ayrılmak 
kin havanın tamamen dinmesini bek 
liyorlar. 

Gelen haberlere göre, bir hafta -
danbcri devam eden fırtına, olduk
ça munım ı.uıırıu.ıı. -,apnuy•"'· ıı ...... 

Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

Meşhur O W S K Y'nin 
YEGANE 

Bu Çarşamba 
Ak,amı 

PiYANO RESiTALi 

A y sinemasında 

verilecektir. 

. Programda : Bach - Beethoven - Chopin - Scarlatti -
Rachmaninoff - Liszt, v. s .... 

Biletler gişede satılmaktadır. Telefon: 41656 

Milyonerlerin hayatı... Çılgınlıkları... Aşkları ... 
Bütün dünyayı hayrette bırakmış olan emsalsiz bir film .. . 
Paris ve Londra'da bütün hasılat rekorlarını kıran taJıeser .. .. .. 

rollerde: 
L 1 VE 

PO LL 
Baştan sonuna kadar güldüren 

Bu hafta SÜ 

A 1 •••• 
KU c 

LOMBARD 
fransızca sözlü bir komedi. 

R Sinemasında 

27 - 2 - 938 

Bugünkü program: 

İstanbul radyosu: 
Öğle nesrlyatı: Saat 12.30 Plakla Tllrk 

musikisi, 12.50 Havadis, 13.05 Stüdyo Çi
gnn orkestrası, 14 Son. 
Akşam neşriyatı: Saat: 19.30 Pl!l.kla 

dans musikisi,, 19 Nihnl ve arkadaşla· 
rı tarafından Türk musiki ve halk 
şarkıları, 19,30 Konferans: Profes6r Sa
lih Murnt (Radyo dersleri), 20 Muzaf
fer İlkar ve nrkndaşları tarafından Türlt 
musikisi ve halk şarkıları, 20.30 Hava 
raporu, 20.33° Ömer Rıza tarafından a
rapça söylev, 20.45 Müzeyyen ve arko
daşlan tarafından Türk musikisi ve halk 
ş.ırkılrırı, (Saat ayan). 21,15 Cemal Kfı
mil ve arkadaşları tarafından Turk mu
sikisi ve halk şarkıları, 21.50 Orkestra: 
1 - Keler Belli: Ouvcrture Espagnolc, 
2 - Zelveker: Viencrvald, 3 - Blanquettc! 
Lcs cloches de Comeville, 4 - Learsl: 
Revcil des Sourccs, 22,20 Keman kon
seri: Oı;han Borar, Violonist, piyano Va· 
lanUn Tnskin, 1 - Adagio: Und Allegra, 
Corc111, 2 - Ungarischer Tanz No. 2: 
Brahms, 3 - Aus Vien: Krclsler, 4 -
Valı.cr: Brahms, 5 - Adajiev Presto: Me
sut Semil. 22.45 Ajans haberleri, 23 Plfılt 
la sololar, opera ve operet parçnları. 
23.20 Son haberler ve ertesi günün pro-
gramı, 23,30 Son. 

Ankara Radyosu: 

Öğle neşriyatı: Sant 12,30-12.50 Muh .. 
tellt plAk neşriyatı, 12.50-13.15 Pl!l.k! 
Türk musikisi ve halk şarkıları, 13.15-
13.30 D<ıhllt ve harici haberler. 
Akşam neşriyatı: Saat 18.30-18.35 

Pllık neşriyatı, 18.35-19 Çocuklarn ma
sal: Nurettin Artam, 19 - 19.30 Türk mu 
slkisl ve halk ı;arkıları (Servet Adnnn 
ve nrkadaşları), 19.30 - 10.45 Saat aya
n ve nrnpça nesriyat, 19,45 - 20,15 Türk 
musikisi ve halk şarkılnn (Mahmut Kn
nndns ve arkadaşları) 20-15 - 20.30 Ce-o 
mal Arıtman: (Köy kalkınmasında hay
van yetiştiriciliği), 20.30 - 21 PlfıklB 
dans musikisi, 21 - 21.15 Ajans haber
leri, 21.15 - 21.55 Stüdyo salon orkes• 
t.rası, 1 - Franz Lehar: Die Blaue :Ma
zur operette, 2 - Arnold Vilke: SoljankB 
Potpourri, 3 - G. Gllbert: Das Splel un 
dle lelba intermezzo, 4 - Maurice Yvain 
Tn Bouche Operette, 21.55 - 22 Yarınki 
progrnm ve isUkH'ıl marşı. 

• 
SENFONiLER 

9,45 Bcrlln kısa dalgnsı: Neşeli Sen
fonik musiki. 

}JAFİF KONSERLER 
6,45 Pnris _.K.o1onyal: Pl~k konserl. 7,~Q 

Devnmı) 9,15 BerllilkıSa dalğası: o~ 
konseri. 9,45: Askeri bando. '10,30 PariS 
Kolonyal: Plllk konseri. 12 Berlin kıstı 
(lnlgası: Bando muzika. 13 Berlln kısa dııl 
gnsı: Hafif musiki (14,25: Devamı) 14,15 
Paris Kolonyal: Konser nakli. 15: Kcztı· 

16 Peşte kısa dalgası: Hafif musiki ve Ma 

rinci • ceza hakimi, sorgularını yap

mış, Çolak Hayri ile Şerifenin tcvkif
lerine knrar vermiştir. Melihayı da 
serbet bırakmıştır. 

Baba Tahsin, şunları anlatmıştır: 
- Bay hakim, "Gozütok,, diye So

yadı aldım. Fakat, nihayet yakalan
dım. Bu çalışkan polisi soyadı filan 
aldatamıyor. Evet, şimdiye kadar di
lendim, fakat bundan sonra dilenmi
yeceğim. Çünkü polisten korktum. 
Fakat, Bay hakim mademki dilenme 
miye karar verdim. Şimdi huzurunuz 
da yemin de edeceğim. O halde bana 
bir iş verin de çalışayım. Ben aslan 
gibi adamım. Taşı sıksam suyunu çı
karırım. 

limanlarda vapurların kara ile irti
batı kesilmiştir. Sinop limanında bi 
le gemilerin barınması güçleşmiştir. 
Sinopta muvakkat bir tamir gören 
Aksu vapuru, zincirini taramış, ka
patılan yaraları zedelendiği için tek 
rar dalgıç indirilerek muayeneden 
geçirilmiştir. Gemi kurtarma şirke -

car halk şarkıları. 16,45 Peşte: Çigan or
kestrası. 17,15 Bcrlln kısa dalgası: BüyülC 

t.l::m~ım::~• Bugün saat 11 de tenzilatlı matine •••••illi nrtlsUerin küçük eserlerinden. 17,15 Bet 
lin kısa dalgası: Büyükartistlerln küçiılC 

eserlerinden: 17,35 Ostrava; earkıll 

Bu sırada adliye jandarma kuman 
danı Kanber onbaşıya Melihanın kar 
deşleri Ali Rıza ile Necatinin Çolak 
Hayriyi vuracakları haber verilmiş
tir. Kanber onbaşı Ali Rızayı merdi -
Yen başında şüpheli vaziyette görmüş 
ve kendisini çağırmak istemiştir. 

İddiaya göre, Ali Rıza, arkasındaki 
tabancayı tutarak kaçmış ve kalaba
lık arasına kanşmıştır. Kanber onba
şı üç defa dı.idük çalmış olmasına rağ
men kendisini yakalıyamamıştır. Rı
za, postane kapısından dı~arıya fır
lamış ve taşıdığı iddia edilen taban-
casını bir yere sakladıktan sonra tek
rar adliyeye dönmüş ve kaçan adam 
kendisi değilmiş gibi dolaşırken ya -
kalanmıştır. Müddeiumumilik, Rıza 

hakkında da tahkikat yapmaktadır. 

NEŞRİYAT: 

Sa i a Ze eriyat1n1 
Aç ığı Dava 

Hakim şahitleri dinlemiş suc:1mu 
sabit görerek gözütoku bir hafta be
lediye emrinde iımme hizmetlerinde 
boğaz tokluğuna çalışmıya mahkum 

etmiştir. 

Baba Tahsin, polisin önünde salon 
dan çıkarken şöyle söylenmiştir: 

- Belediye iş vermez ki. .. Ah ver
se ölünciye kadar boğaz tokluğuna 

çalışınıya razıyım. Şimdi yemin ettik. 
Dilencilik te yapamıyacağız. Ne halt 

edeceği.ıh bilmem ki... 
---o-

SAHTEKARLIK: 

ek" rhk Suç usu 
• 1 Tev i 

hl. · "Aksu" tinin Hora ta ısıye vapuru, 
ya iki motörpomp bırakarak dün ak 
şam Sinoptan lstanbula hareket et

miştir. 

VEFAT 

MÜDDEİUJ\füMİLİKTE: 

70 ·raya Kadar Ma 

lan ak·mıer 

Zırhlı donanma kumandanı mer
hum amiral Mehmet kerimesi bakte 
riyolog general Hamdi Aziz refikası, 
Hariciye memurlarından Muammer 
Hamdinin valdesi yüksek mü-

Ş bendis mektebi elektrik profesörü 
Burhanettin Sezarar ve elektrik şir
keti mütercimlerinden Fazıl Suat 
Gelenbevinin kayınvaldesi Bayan 
Rain vefat etmiştir. 

Ankaradan alakadar adliyecllere 
gelen bir habere göre, 70 liraya kadar 
maaş alan hakimlere terfi listesindeki 
haki~ mahfuz kalmak şartile, birer 
derece yüksek maaş verilecek, terfih
leri temin edilecektir. 70 lira maaşa
lanlarla 30 lira maaşa geçip te iki se
neyi doldurmıyanlar bu zamdan is
tifade edemiyeceklerdir. 

TOPLANTILAR 

DAVETLER 

Bugün:" * Saat 15 te Şişli Halkevinde "Okullnr
da inzibat ve ceza meselesi,, mevzuu üze
rinde münaknşalı bir toplantı yapılacak

Cenazesi, 28 şubat pazartesi günü 
Taksim, talimhane, Larnartin cad -
desi Nazar apartımanından saat 
11,30 da kaldırılarak namazı Ağaca
miinde kılınacak ve aile kabristanı
na defnedilecektir. 

İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları 

DRAM KISMI i"1llrını~ 
Saat 20,30 da 

11~1 ' ıılm1 
BİR ADAM YARATMAK 

1
lj ıııırl".1\ 

~perde llllill~ 
--0--

;

;.I, 1 I' ,~,ı KOMEDİ KISMI 

i
l Saat 20,30 da 

I' 1111 
1 SÖ~ÜN KISASI 

Dün asliye ikinci ceza mahkemesin 
de muhnrrir Sabiha Zekeriya tara·
fından Cumhuriyet gazetesi aleyhine 
nçılan hakaret davasına devam edile
cekti. Geçen celsede suçlu gazetenin 
neşriyat mudürü Hikmet Münif suç 
mevzuu olan gazeteleri okuduktan 
sonrn mahkemeye cevap vereceğini 
ve avukatım getireceğini söylediği i-

Dün Sultanahmet sulh birinci ce

za hakimi, bir sahtekarlık suçlusunu 

tevkif etmiştir. Adı Herahttır. İddia, 
şudur: 

tır. 

Hafta içinde: * Fatih Kızılay kongresi, yarın akşam 
saat 20 de Parti Unkapanı semt ocağı mcr 
kezinde toplanacaktır. * Doçent Kf'lzım İsmail Perscmbe günil 
saat 17,30 da Eminönü Halkevinde "Kan
ser nedir?,, mevzulu bir konterans vere

UUUll ' 4 perde komedi 
(S O N il A F T A) 

1 MART SALI 

ONIR NUREDDiN 
cektir. KONSERi 

Fransız Tiyatrosunda 
Biletler Tiyatro gişesinde satıl
maktadır. 

Hakiki Eğlence -

OVOTNİ'de 
Her aktaJD 

AKEA 
Yun an Opera tenonı 

A G NE S BRE E 
Meşhur Berlin muganniyesi 

ve sevimli tenor 

YUN K A 
Meşhur Bay KEMAL 

orkestrası i~tirakile 

- DAiRE - TEPEBAŞI 

Bu sene görebileceğiniz en son 
FAKAT EN GÜZEL FİLMLERİ 

karnaval musikisi. 17,45 Berlln kısa dal 
gası: Halk konseri, 18,50: Devamı 18 peş 
te Askeri konser. 18 Varşova: ÇoculC 
dansları. 18,05 Bükreş: Askeri bando. 
18,35 Prag: Karışık musiki, 18,35 BrUno: 
Şarkılı konser. 19 Viynna, Grnz: E(:lcn
ccll musiki ve dans havaları. 19,30 Bcr
lin kısa dalgası: Askeri bnndo. 20 Bet .. 
Un kısn dalgası: Pazar konseri. 20.25 
Varşova: Dünyaca tanınmış orkcstrala .. 
nn pltıklan, 20,30 Viyana, Grnz: Askeri 
bando. 21 BrUno: Karnaval orkestrasJ. 
21,20 Bükrcs: Neşeli plfıklar, 21,30 Vi
yana: Karnaval popurisi, 21,25 Peşte: 
Karnaval popurisi (Viyanadun nakil)• 
22 Berlin kısa dalgası: Neşeli havalnt 
ve karnaval musikisi. 22,10 Prag: Eğle!' 
celi orkastra musik.si, 22,45 Bükreş: Ra~ 
yo orkestrası. 23,20 Peşte: Çigan orkCS" 
trnsi. 

OPERALAR, OPERETLER 
20,20 Brüno: Rndyo opereti. 22,10 Bil~ 

rcş: Operet musikisL 
RESİTALLER 

11,45 Berlin kısa dalgası: Artistik rı" 
ğız armoniği 15,30 Bc.rlln kısa datgnsı: 
Brahms Chopin ve Lövc'nin eserleriP1 

den balladlar. 16,15 Berlin kısa dalga' 
sı: Chopln'in eserlerinden piyano resi' 
tali. 17,05 Vnrşova: Piyano resitali (Schıl 
bert, Liszt, Chopln, l/agncr) 17,25: tuıl 
yan eserleri. 18,10: Brüno: Solo saks:J1 

fon (Romantik parçalar) 19,30 Peşte! 
Keman - piyano konseri. 

DANS :MUSİKİSİ 
18,35: Bretislnva (PlAkla) 19,15: BtIW 

ııcs. 20: Bükrcş. 22,55: Viyana, Grnı-
23 : Varşovn. 23,35: Prag. 23,35: Viyan!!' . ~ 

Hava Kurumu Balos&I 
L O R E L • H A R D 1 Türk hava kurumu balosu, dı.l 

FAKA BASMAZ gece Tokatlıyan salonlarında veril 
miştir. Baloda, şehrin bir çok tanıt' 

TÜRKÇE SÖZLÜ ••• mış simaları bulunmuşlar, geç vı:ı.l' 

çin duruşma talik edilmişti. Dün mah 
kemeye davacı Sabiha Zekeriya ile 
avukatı Esat gelmişlerdi. Suçlu Hik
met Münif dört gün istirahate muh
ta~ olduğunu bildiren bir rapor gön
d rmi ti. Reis raporu okuduktan son
ra davacının avukatı soz aldı ve: 

Herant, tanınmış ve büyük ticaret 

hnne sahiplerinin kartlarını ve baş
lıklı kağıtlarını taklit etmiş, bu tica· 
rethanelerin tanıdığı müesseselere 
mektup ve kart yazarak hamallarla 
göndermiştir. Buralardan topladığı 

eşyaları da öteye beriye satmıştır.Bir 
haftadan6eri de tüccardan Mehmet 
Alinin imzasını taklit ederek Vitnli 
kağıt mücsse""'sinden iki defn mühim 
miktarda kalem ve kalem ucu aldır
mış ve dün de Cihat isminde bir ha
malla üçüncü mektubunu göndermiş, 
yazı takımı aldırırken yakalanmıştır. 

* Halk Partisi Beyazıt nahiycsl, 8 
Mart Salı günü Şehir Tiyatrosu sanatktır
lannın da işUrakile Ferah Tiyatrosunda 
bir müsamere hazırlamıştır. Bayan Mual
lfı ve arkadaşları dn bu milsamerede bir 
kon.c;cr vereceklerdir. 

1 
l111111•1E1B:!!J!!BE!l!l!!ID!lllBl'J!!•m!I• 

te kadar neşe içinde eğlenilmiştir. 

- Geçen celsede de arzetti&rim gi
bi uc;lular davayı uzatmak ve bu su
ret ı c mururuzamana uğratmak isti-

) Orlar Muhakemenin yakın bir güne 
hır kıym-:u;ını ve müruruzaman had-

dınin kc>. ilmesini isterim, dedi. 
Mahkeme, icabını müzakere ettik-

trn a muh keme · 3 marta talik 

Hcrant, hakime suçunu itiraf etmiş 
tir. 

Hakim, muhakemenin mevkufen 
devamına ve şahitlerin çağınlmasına 

• 

Sinemasında 

I R E E D U. N E 
RANDOLF StOT 
DOROT Y LAMOUR 
Reii : R. M A M O U L 1 N A 

10 binlerce figüran - Müthiş sahneler - Atk - Heyecan - Sergü zeft - ve macera şaheseri 
llaveten: AMERIKADA yapılan CiM LONDOS - JOHN SULLIVAN güref maçı. 

Bugün Saat 11 de Tenzilatlı Matine ---------~ 
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27 - 2 - 938 

TAN 
Gün Gaze e 

-0-

TAN'ın hedefi: Haberde, fikirde, her• 
ıcyde temiz, dOrUst, samimi olmak. 
kıırlln gaz.eteıl oımıyıı çaııımaktır. 

-o-
ABONE BEDELİ 

TürKlye 
1400 Kr. l Sene 

750 • 6 Ay 
400 • 3 • 

Ecnebi 
2800 Kr, 
1500 • 
800 • 

150 • 1 • 300 • 
HıllcUcrnrnsı postn lttihzıdına dahil ol
mıynn memleketler l.çin 30. 16. 9. 3.5 li
r dır. Abone bedeli peşindir. Adres de· 
ğlştirmek 25 kuruştur. Cevap için mek· 
tuplara 10 kuruştıJk pul U!'ıveııi llizı.mdır. 

1 GONON MESELELERi 1 

Eminönü Açdırken 
[Yazan: M. Zekeriya) 

Eminönii meydanının açılma ka· 
rarı o mıntnkada bulunan esnafın ba
zı şikayetlerini davet etti. Bu şika· 
yetlerden bir kısmı haksızdır. Nite
kim bu şiküyetlcri belediye de dik· 
kate almıyacağmı bildirmiştir. 

Fakat bazı haklı şikayetler ''ardır 
ki, vaktile alınması lnzımgelen ted
birlerin alınmamış olmasından doğ • 
muştur. 

Bu mıntnkada yüzlerce dükkan, 
Jnağazn ve han var. Bu hanların için· 
de de birçok ticarethaneler yerleşmiş· 
tir. Şimdi Eminönü meydanında bu
lunan bu dükkfınlar ''e hanlar yıkılın· 
en burada bulunan esnaf ne olacak? 
Belediye vaktile meydan açıldıktan 
sonra şereflenecek olan arsa ve kü
çük dükkanları satın alıp buraya şe
hir planına uygun modern binalar ve 
ticarethaneler yaptırmış olsaydı, hem 
bu esnaf yeri ecek yer bulacak, hem 
de belediye is mlfık masrafını kıs -
men olsun karşılıyacak bir varidat 
temin etmiş olacaktı. Bunu yapama· 
yınca esnafın sıkıntısını giderecek 
başka tedbirler düşünebilirdi. Mesela 
hunlara dükkl\nları boşaltmak için 
bir mühlet tayin edebilir oradaki es· 
nnf bu mühletten istifndc ederek bir 
arnya gelebilirdi.Ve kendilerine yeni 
nieydnıın luıkacnk olan yerlerde yeni 
~; -1-- ""'1*1~• .. ı.JJ1· .. 1:1,.,u Dir nl""'"'r.fP r 1' il KO Ol .ı ar, UK 

sek kiralar ödemek mecburiyetinden 
kurtarıla bilirlerdi. 

Dükkan ve mağaza sahiplerinin şi
kayetlerinden biri do bulundukları 
Yerlerde, işlerinin icabına göre bin
lerce lira sarf ederek yaptıkları tesi
satın bugün birdenbire sıfıra miincer 
olmasıdır. 'Mal sahiplerine verilecek 
istimlak bedellerinden bir kısmı yeni 
tesisat yapan mağaza ve diikkanlara 
tazminat olarak ayrılamaz mı? 

Maksat iyi bir iş yaparken \'&tan· 
duşların rencide olmasına meydan 
Vermemektir. Mal sahiplerini mem· 
nun etmeyi düşünen hükumetin ve 
belediyenin bir parça da dükkan ve 
ltıağaza sahiplerini gözönünde bulun· 
durması herhalde faydıılı olur fikrin
deyiz. 

* Ya Moskova 

Ya Londra 
l\Jr. Eden'in istifasından sonra İn

Ciliz siyaseti daha vuzuh kesbetti . ' k Şımdi artık biliyoruz ki, ingiliz hü 
ftmeti Almanya ve italyıı ile anlas-

ın k " a tarııftarıdır. l\lilletler Cemiveti-
be tk • ar ı bel bağlamamaktadır. Avru-
l>a sulhünün dört büyük devlet (Al· 
lnanya, Fransa, İngiltere ve italya) 
:.asında aktedilecck bir pakt ile te
e ın .edileceğine kanidir. l\1iişterek 
Jtını"et • t• . d" l la " sıyase ı yerme ort er an· 
~ntasına taraftardır. 

tlyd ransn, siyasetini İngiliz siyasetine 
bi Urınıya karar vermiştir. Fakat 
edr taraftan da ittifaklarını muhafaza 

ece)',.in· b'ld' . . Ş ı,; ı ı ırmıştır. 

]az u halde Fransa için halledilmesi 
;ntgelen birkaç mesele vardır: 

ne ;- Fransız • Çekoslovak ittifakı 
·a 0 acaktır? ingiltere Ç~koslovakya 

) Yardım t · ğ" . 'h t • ti e mıyecc anı ı sas e mış· 
r. Ahn nıa anya Çekoslovakyadaki Al· 

ra n ekalliyetler meselesini halle ka
r verın· • 1 

ısında 1
• tır. ngiltrere bu karar kar 

, ap k lııkayt knlacaksa Fransa ne 
.; nen tır? • 

2-Fr 
r •

1 
h' • ansa Sovvct Rus'-'n"n nske-
ır ıtt'f • ,, ,, 

itt C k 1 akla bağlıdır, İngiltere bu 
,. t' a. ınuhaliftir. Fransa İngiliz si
,, a ını tak' k d ıp ederse Sovyet ittifa -

mi an 'azgeç<"cek midir? 
ştc bug · · . unun halle muhtaç en mü. 

hım suali bud .. ur. Fransa da bu sualin 
henuz ce\•abuıı verm • •=-cmısu..c. 

!I 

asyonel 
alışma 

TAN 

e Demektir? 

sayısı da bir hayli artmıştır. Fakat, ı 
bu gençler, lstanbulda leyli ve mec
cani bir mektebe girmek isterler, an
cak talip o kadar çoktur ki, bunla
nn hepsini yerleştirmek mümkün de 
ğildir. Vaziyeti bilmeden yola çıkan 
bu vatandaşlar da burada hayli pe -
rişan olurlar, güç halle memleketleri 
ne dönerler. 

Yine son senelerde 18-20 yaş arasın 
da bazı gençlerin de iş bulmak için 
İstanbula akın ettikleri nazandik -
kati celbetmiştir. Bu gençler biraz 

iş kanununa göre, iş daireleri, ka- r ı 
nunun meriyct mevkiine girmesin -
den bir yıl sonra, iş bulma teşkilô.tı • 
vücuda getireceklerdir. Kanun çıkalı 

BÜYÜK BiR FABRIKANIN iÇ MANZARASI 1 
• 

okumuşlardır. Fakat, muayyen bir,ih
tisasları yoktur. Henüz hayata atılma 
mışlardır. Bunlar da, muayyen aylık
lı bir büro işi arark}r. Fakat, bu ka· 
bil gençlerden maalesef, burada mu
vaffak olanı, bir iş tutanı pek az • 
dır. 

Son uımanlarda, Anadoluda yeni 
fabrikaların açılması, demir yollan, 
şöseler, sair bina inşaatının artmasf, 

maden ocaklarının çalışması iş an -

yanlan çeken kaynaklar olmuştur. 

Buna mukabil, alakadarların söyledi

ğine göre, İstanbulun taşı toprağı ai

tındır, sözünün doğru olabileceğini sa 

nan vatandaşlar haliı pek çoktur. 

7 ay kadar olduğuna göre, bu teşki -
ıat beş ay sonra kurulmuş olacaktır. 

Bugünkü halde, iş verenle iş arıyan 
arasında bir mutavassıt, bir rehber 
yoktur. Senelerdenberi, yerleşmiş bir 
itiyat neticesi olarak, her yıl memle
ketin muhtelif yerlerinden İstanbula 
iş aramıya gelen binlerce vatandaş 
vardır. Bu vatandaşlardan mühim bir 
kısmı uzun zaman İstanbulda işsiz ve • 
sefil dolaştıkları halde bir iş bulamaz 
lar, nihayet memleketlerine dönıni -
ye karar verirler. İstanbula bu şekil
de iş aramıya gele!1 bu vatan~aşlar, 
hem ömürlerinin bir kısmını büyük 
bir sıkıntı ve sefalet içinde geçirir
ler, hem de İstanbtJl şehrinin omuz
larına yük olurlar. Bunlardan bir kıs 
mı, burada hastalanır, feci bir şekilde 
sokak ortasında kalır. İstanbul bu 
vatandaşların yükünü iki taraflı ola· 
rak omuzlarına almak ıztırarında ka- Bir de seyyar satıcılık için gelen -
lıyor: Birincisi resmi daireler ve be- ler vardır. Bunlar mevsimlere göre 
lediye .. İkincisi de burada iş güç tut- İstanbula gelirler, muvakkat bir müd 

det kalıp, memleketlerine dönerler. 
Son zamanlarda, yaz sonunda, bu

rada tahsil etmek için gelen gençlerin 

Yapılan istl\tistiklere göre, İstan -

bul belediyesinin, İstanbul vakıflar 

idaresinin bütçeleri ile idare olunan 

ve bu şehir halkının ödediği vergiler 

le idame olunan İstanbul hastanele

rindeki yatakların mühim bir kısmı 

nı da Anadoludan gelen vatandaşlar 

işgal etmektedir. İstanbul, Anadolu 

için, hastanesi de çok ve bedava bir 

şehirdir. Fakat, buna mukabil, haki

katen muhtaç ve yatmıya layik bir 

çok hemşcriler de kendi hastanelerin 

de yer bulamamakta, sıra beklemek -
tedirler. 

ve ıt.. ı -33' 

Mil i lstiklCirmiz 
[Yazan: Sabiha Zekeriya] 

1918 den 1933 e kadar del'am eden 
sulh devresi, 1933 te had bir devre 
giren iktısadi buhranlnr neticesinde 
sarsıldı. O zamnna kndar harp tahri· 
batını tamir ve, iktısadi kalkınmaları
nı teminle uğra nn milletler, dahili ve 
harici tazyiklerin karşısında ve 1914 
harbini meydana getiren amill<"rin 
tesiri altında, silahlaıımıya bac;ladı· 
lar .. O zamana kndar beseri~et tnri· 
hine nefes veren sulh devri nihavet 
buldu, yer yer harpler başladığını 

gördük. 
Bugün dünyanın manznrıısı ideolo· 

jik gruplar ismi altında diinynnın ye
niden paylaşılmnsını istilzam e
den bir harp manzarasıdır. llntta 
harp başlamı • irayet noktalan gün
den güne artan bir şekil almıc;tır. Dün 
yanın yeniden giriştiği lıu harp badi· 
resine karşı Kemali t Türki ·enin ilk 
aldığı tedbir Balkan ittifakı olmuş

tur. Türkiye emperyalist bir devlet 
değildir. Hiç kimsenin toprağında 
gözü yoktur. Gayesi, bütün enerjisi
ni, kudretini, iradesini, asırların mi
ras bıraktığı gerilikleri gidererek, 
kültürü ve tekniği yüksek asri bir 
Türk devleti kurmaktır. Kemalizm 
bunun temellerini atmış, üzerine çok 
kuvvetli binalar kurmu tur. Türk 
Cümhuriyetinin on be senelik haya
tı bunun en giizel ispatıdır. 

muş, mütevazi bütçeli hemşerileri. ,-----
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Tiirkiye bu giizel eserini, dü man 
hırslarından, dü man jstilalarından 

kurtarmak, birçok insan kanı paha
sına elde cttiU-i milli istiklalini kem 
bakı lardan korumak için dost elini 
evvela yakın komşuları Balkanlılara 
uzatmıştır. Balkan ittifakı banş se
ven Tiirkiyenin barışı korumak için 
diktiği ilk taştır. Kemalist Türkiye 
hiçbir ideoloji grupuna dahil değil
dir. O Balkanlar kadar bütün dünya 
milletlerinin ve devletlerinin dos-

üç beş lira olarak dağıtılır. Fakat lİ\! ~ 
bu para kafi gelmez, mali senenin so· ~~~~~~~~~!iiii!!~!!i!!!!~ • • • • ~~~~~~~~~i!!!ı!!!!!!!i~,.. 
nu gelmeden biter. Vilayete daha bir
çok müracaat olur. Bunlar maalesef 
isaf edilemez. Fakat, bu fasıldan bir 
iki lira alan vatandaş, bir iki günlük 
sıkıntısını görmüş olur. Ondan son· 
ra, hayatı tekrar sefaletin kucağın-

i Ki HEM ŞERi! 
uau~ı.. 

Belediyenin de yardım faslı vardır. 
Bütçede, hasta düşen kimsesiz, fakir 
vatandaşlara ilaç parası olarak 10 bin 
lira ayrılmıştır.Bu on bin lira da çok 
az gelir. Çünkü, muayene ve ilaç için 
pek fazla müracaat olur. 

Buraya iş nramıya gelip te bu1amı
yan ve ümidini keserek tekrar mem
leketine dönmiye karar veren vatan
daşlar, yol parasına mühtaçtırlar. Bu 
nun için de belediyeye müracaat e
derek, memleketlerine gönderilmele
rini isterler. Bu yolda yol parası is
tiyen o kadar çok vatandaş vardır ki, 
belediye bütçesinde, bu gİbilere yol 
parası niımile bir fasıl ayınnıya, se
nelerin verdiği tecrübe neticesinde za 
ruret hasıl olmuştur. 

pazar ~n?. blr_iş~iz. a~am :i~,~~rlm 
arkamdıı uzun bir korna ile kendime ael 
dlın. Tombalakça bir spor araba içinde 
lışJnolnrımdan - belki siz de tanırsınız -
Kemal Nuriyi gördüm. Daha iyi tanıya
sınız diye soyadım söyliyeyim: Kemıll 

Nuri Elegcçen.. Hah! İşte o! Spor ha
yatından tanırım. Burada tahsilini bitir
dikten sonra Avrupayn gitti. Ne tahsil 
ettiğini pek bilmiyorum. Doğrusu o da 
pek iyi bilmiyor. Uıkin her halde Av
rupada "bulundu". Şimdi burada "iş, 

yapıyor. Ne isi diye kaç defa sordum. 
Yüzüme güldü. 

- İş, işte! Ne işi diye son.ılur mu? 
dedi. Ben eski mektepten yetişmiş ol
duğum için kelimelerin yeni anlrunla
rını pek knvrıynmıyorum. Amma Kemal 
Nuri bu cevabı verirken halinde o ka
dar açık bir inanış vardı ki, bir daha 
üstelemlyc cesaret edemedlmdl. İşte ar
kamdan düdük çalan o imiş. 

- Ne dolas1Yorsun hacım?! Dlve ses
lendi. 

Bu faslın yekunu 6 bin liradır. Bu 
para mali sene sonu gelmeden har _ 
canmış olur. Çünkü, her gün, yol pa
rası istiyen vatandnşlar belediyeyi 
doldurur. Birçok seneler, belediye, / 
başka fasıllardan münakale yaparak, 
bu faslın yekununu kabartır, faknt 
yine de kôfi gelmez. Şöyle yuvarlak 
bir hesapla, İstanbula gelen işsizler 
belediye ve vilayete senede vasati 25 
bin liralık bir yük olurlar. 

- Hiç! Geziniyorum. 
- Bir dolaşalım! 
- Geç beni! istemem! İşim vaı: 
- Ne işi? 

Bir de, İstanbula iş bulmıya gelen 
bu vatandaşların, burada yerleşmiş 
olan akraba, ahbap ve hemşerilerinin 
taşıdıkları yük vardır. Bir köyden, 
gelen vatandaş, iş bulmak derdile, 
İstanbulda zor geçinen bir hemşeri -
nin evinde aylarca yatar, kalkar, yer, 
içer. Böyle, şehrin aile iktisadiyatını 
sarsan saygısız misafirlerin sayısı çok 
kabarıktır. Bunlann, şehirli bütçesi
ne tahmil ettikleri yük bir haylt 
mühim bir yekundur. 

İstanbuln iş bulmıya gelen vatan
daşların ekserisi, Karadeniz sahilleri, 
orta ve şarki Anadolu ahalisidir. Ka· 
radeniz ahalisi liman işleri, kayıkçı· 
lık ve gemicilik gibi işler bulmıya 

gelirler. Çilek zamanı da çilek yetiş
tirirler. Son zamanlarda, han, otel, 
apartıman kapıcılığı, on bin kişiden 
fazla bir kütleyi geçindiren bir mes
lek olmuştur. Fakat, bu işin nihayet 
bir haddi vardır. Orta Anadolunun 
muhtelif vilayetlerine mensup birçok 
vatandaşlar böyle bir iş tutmak üze
re İstanbula gelirler. Çoğu, iş bula
maz. Perişan vaziyette kalır. İnşaat 
ameleliği için gelenler de hayli bir 
yekuna hali~ olur. 

- İşin nesi olur mu? İş işte! 
GilldO, kapıyı açtı ve: "Yol Qstilnde 

durı_nıyalım, atin!., dedi, ben de sanki ls
tcmıycrek arnbaya blndlın. Görüştülr 

- Güzel araba! Kaı;n aldın! 
- 1700._ 
-Ne? 
- Ne olncak, kurus olmaz ya, lira._ 
- Pnhalıyn! 

. - Belediyenin yaptığı el arabaları 80 
liraya çıkarsa, bu spor otomobili... 

H er otomobil meraklısı gibi bana. 
5 şişe ile kaç kilometre yaptı~ını, Şiş 

hane yokuşunu ilçOncll ile uçar gibi çık
tığını, direksiyonun kuş gibi hafif oldu
ğunu, frenlerin idrolikllğlnl ve ne bile
yim, arabanın bütün mez.lyeUerini an
lattı. 

Uıta dalmıştım, bir de baktım ki, Ok
meydanının ardına düşmüşüz.. Oranın 

manzar::ısı hoştur. Hnllce ve İstnnbula 
bnkar. lstnnbul tarafından Beyoğlu kı
yısına bnknnlar şehrin tnm çehresini gö 
rüyorum sanıyorlarsa nldanıyorlnr. Asıl 
Beyoğlu sırtlarındnn öteye bakmalı ki. 
İstanbulun orijinalliği görünsün. 

spor arabanın ön tarafında hcmze
lif gibi - yeni nesil bu tabiri bil-

mez, onlara göre de söyliycyim - bir 
S harfi gibi iki bQklüm oturmaktan yoru
lan vücudOmüzü dinlendirmek için bi
raz 2ezinPJlın. dNlik. O...t.ard.o Atu...... 

~~ ~~ .1 ,,...,."""' 
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cak, nefes alacak bir kahve, bir ağaç di
bi aramak Arafat dağında kayak spo
ru yapmak için kar aramıya benzer. O
nun için nfıçar şByle tlmenlcrin üzerine 
çöktük ... Biraz nefeslendikten sonra ö
nümüzden, elinde tesbih gibi ipe, dizil
miş, kuru kcstnna satan bir adam geçtL 
Kemal Nuri: 

- Aman monşcr, çok orijinal şey! Şu 
odamla görilşelim .. Kim bilir nerelidir? 
Memleket hakkında malômnt nlınz. Sa
de dolaşark öğrenilmez ya! Biraz da so
rarak öğrenilir. 

- Hay, hay! dedim ve bağırdım: 
- Kestnnecll 
Adam yaklaştı. Kemal Nuri, külQnQ 

dökmek için piposunu kalın kundurası
nın tnbanına vururken kestaneci sokul
du: 

- Buyurun, milsü! 
Kemal Nuri içerledi: 

- Ne müsQ be! Beğenemedin mi? 
Satıcı pişkin bir külhanbey ağzı ile: 
- Yok bayım! Affedersiniz, aldan-

dım. Kusura bakmayın! Diye yarı cid
di yarı ltıtlfe özür diledikten sonra elin
deki kesıntıe dlı.llerinden bir ikisini sun
du. 

Kemal işin alnyında: 

- Ayol, bunlar kestane mi, tcsbllı mi? 
Yiyecek miyiz, çekecek miyiz? 

- Nasıl istersen öyle kullan bayım. 
İster ye, ister cckl İstersen hem cck. 
hem yel 

N e ise bir iki dizi aldıktan sonra 
Kemal: 

- Otur bakalım! Bir cıgnra ynk! De
di ve cebinden çıknrdığı paketten bir cı
gara verdi. Kestaneci cfgarayı yaktıktan 
sonra yanımıza çömeldi. Ve göril~iye 

ba§ladılnr. Kemal sordu: 
- Senin adın ne? 
- İsmail! 
- Soyndın yok mu? 
- Var nmmn doğrusu aklımda değll! 

Nüfusuma yazdılar. Bir daha soran ol
madı. 

- Nerelisin? 
- Şehir uşağıyımı 
- Hangi şehir uşağı! 
- Aman bayım! Hangi şehir usağı o-

lur m.ıı? Sehlr usali:ı dedin nıi. 1.ctanhul 

uşağı demektir. Zatınız nerelisiniz? 
- Ben de İstanbulluyum! 
- Ya! Hiç benzemiyorsunuz, doğrusu 

'en sizi Raya zannettim. 
- Neden? 
- Kusura bakmayın, sordunuz da söy 

lüyorum. Hani çubuk itiyorsunuz da on
dan. 

K emnl Nuri güldü ve devam etti: 
- İstanbulun neresindensin? 

- Topkapı taranarından. 
- Evli misin? 
- Evli değilim amma anam var. 
- Ne iş yaparsın? 
- GörmOyor musun bayım. Kestane 

.satarun. Destan satnrım, bayrnmlarda 

bayrok satarım. Ynzın sakız leblebisi, ga 
zoz sntnrım. Allah bereket versin. Ek
mek pnrasını çıknnnz.. 

- Eh, buraya ne ile geldin. Tramvay
la mı? 

- l!ayır bayım! Biz tramvaya bny
rnmdan bayrnmn bineriz. Yaya geldim. 

- Otomobile binmez misin? 
- Ayağımı sıkar bayım. AL'ly mı e-

diyorsun? 
- Geceleri ne yaparsınız? 
- Uyuruz bayım. 
- Sokağa çıkmnz mısınız? 
- Çıkmam bayım! Karanlıktır, canım 

81kılır. 

- Akşamları ne yaparsın? 
- Ekmek yerlın. 
- Geceleri nnsıl vakit geçirirsin? 
- Uyuruz, dedik yal 
- Eğlence !alan. Sinema, tiyatro_ 
- Rüyn görürllz bayım. 

Kemal Nuri, kestanecinin cevapla
rına bayılıyordu. 

- Çalgıya, falan merakın yok mu? 
- Şeker bnyrıımında davul dinleriz, 

Cümhuriyet bayramında mızıka. 
- Oyun :fıİlan oynamaz mısın? 
- KilçOk iken oynardık. Balık kaçtı? 
- O da ne? 
- Çok eğlencelidir bayım, bir de u-

zun eşek! 
- Eşekle mi oynanır? 

- Hayır, adnmlnr eşek olur. Affeder-
siniz bayım. Ben de size birkaç şey so
rabilir miyim. Hnddlrniz olmıynralc 

- Buyurun! 
- Siz nerede oturursunuz. 

- Maı;kndn (Kekli) npartmanınan. 
- Ev midir, o dediğiniz, otel mi? 
- Apartman .. Canım. Kat kat kiraya 

vernır hani! 
- Hn! Anladım bayım. Eh, geceleri ne 

yaparsınız? 

- Briç oynarız. 
- Peçiç mi? 
- Hayır briç. f sknmbn oyunu. 
- Yal Kaça kadar? 
- Bire, ikiye kadar. Sonra da bara gi 

deriz. • 

- Bar, dediğiniz baloz falan mı? 
'Ben karı,,tun; 

tudur. Ycgiine gayesi sulhii 
korumak, sulh ve ükun ıçın-

de kendi inkılfıbını tamamlamak, mil
Ji i&tildAJlni ~ağlnmln tırmaktır. Bu 
gayeyi Hariciye Vekilinin Balkan kon 
fcransı ınünasebetilc söyledij:;<i nutuk
ta açık görüyoruz: 

''Dört memleket için dış poli
tikada hakim olan prensip, pole
tik ve ekonomik istiklalimizi ko
rumaktır. Ve bu prensipin en iyi 
barış zımanı teşkil ettiği kana
atiledir ki, dahili mukavemet 
kuvvetimizi ve harici müdafaa va
sıtalanmızı imkiin nispetinde tak
viye etmek suretile bu ülküye hiz 
met ettiğimizi müdrik bulunuyo
ruz.,, 

Snğ,sol,demokrat.bütün emperyalist 
devletlerin girişmeleri pek muhtemel 
olan biiyük harp badiresinden, Bal
kan devletlerinin uzak kalabilmek 
arzuları çok temiz ve yüksek bir his, 
ekonomik ve politik i tiklalleri koru
yacak en kuvvetli bir zımandır. Bal
kanlıların ha~kalnrı hesabına istik
ltıllerini tehlikeye koymaktan koru
yan bu ittifaklarının güç olması

na rağmen muvaffak olmasını te • 
menni edelim. 

Zeytinli Köyünde 
Bir Yaralama 

Edremit, (TAN) - Zeytinli köyün 

de geceleyin Bekir oğlu Mustafa, iki 
kişi tarafından bıçak ve sopalarla teh 

likeli surette yaralanmıştır. Müteca

vizlerin, kendisine kin besliyen Sa

lih oğlu Hüseyin ve İbrahim oğlu Ha
san oldukları anlaşılmış, ikisi de ya
kalanmıştır. 

- Onun gıbi bir şey. 
- Eh, ne zaman uyursunuz? 
- Gündüzün. Yazıhanede, gazete o-

kurken falan kestiririz. 
- Ne iş yaparsınız? 
- Komisyon! 
- Ya! Komisyon yaparsınız demek? 

Bizim mahallede komisyon çavuşu Mus
tafa nğa diye bir ihtiyar vardı. Hep eski 
zamanlardan komisyonun m-nntal nn -
dan Ia! edcrdı. Ondan aklımda ı, ı ı 
Ktırlıdır, de"ıl mi, komisyon? 

- Eh oldukça. 
- Allah versin bayım. Bizim kim~c-

nin malında gözümuz yok. Kestane dt
zer geçiniriz. Ne ynpalım! Eyvallah b -
yım. 

- Güle glll<' h iT' iT'' dt'd k \e z 
arabaya atladık, üçuncu vitesle yol re
van olduk. O da kestane dizilerini dır
seğine toplayıp mütevekkil adımlarla 
YÜl'ÜIDil'e bu1ad&. 
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ideal bir oda anyonun. Buhmcı,a 
lraclu da ç.hpcal!m • 

Biç ımn. bu 8ÖS1erln ..... 

- Vallab1 bUmiJonım.. ..... 
ll. .. Bu )iL_ s....,.- fala ita. 
ta'mn iyi bir dereee ile yedtnct .. 
mfa ~ litt)oıw. .....,. 
DUllUDt Raneviç ı&One• 
vam.W: 

- ipe biSya Leopo1dovna'llm 
JeDf yıl hakkındaki cWelderlnl • 
nndtk .. Şimdi de ......... ---
hm.. K..M m ......... , •• w 
JeDl Jll tçin ..._. lattioım?. 

Rlmnic'ln ,...,... ~ 
olanlU'lflllwfl..,._blrlilldla 
eneJI bina klwdl. aaı'a: 

-·~--olablllr?. S.lmecle ............ 
vaffak oJımlr. ipe binim ..... 
bu! .. 
~ 
-Çok--t.dedl.slala4e e; 

JelbJlwl ~ flllidl«>'-S.. 
wvaa'mn fikrini.....,,...._' "llarlds.. ..,.,. •dl: 

- Benim anam •Mm. dl& 
Ben on metn mUl'ltbbmnıılüL r.. 
lan ,.mld odamı .,.. .. h •• 
ftlta -tteld bir oda ile....._.. 
........_ dln)'WD - ...... 
ll-aaGl11stm 

na IMnmemakla Mraberı.Jdld• m ... 
bebl .. bir tiirli laıffedemM'll· 

Olp Semenena ,_. ,.ıı. ar
bdqlanDdaa Ond1alor.· 

larda brpladı. 
Her. DIUll bu ... ~ oldu

lu o.... "t&Yl• bDdt ~ 
...,.,,. tuarlmm~ Balb11-
ld 90Bl'adab blrQok .......... 
aeldl. Oramo!cmlar ku~ O... 
ler dama ....... ,. Berlrel ........ 
'kelMflll .... 

T..- .. t OtJ ikide uıklar ~ 
~-çalımya '-'l• Giüııtl 
• th-lemekle tan11\m14 O'• .... 
lift Raneriç •7111a 1Wkt1. ... .... 
qatah 6ntinc:leld tabala .. .... 
vurank: 

- ~. dedi. fQ iaktka ye 
m yıla ıtrmtt bulmıPJ• m bt an
ce berielln J9D1 )'11 ~ binr 
bcleh ._.aı teklif~. 
8lıçok kadeh birden bava:p 

lraQdı.. Kadehlerin blrlblrla. ~ 
-emdan m8tftıelllt macllıal bir• 
.,. Cloldmd1L K.e '* .. r...s.m 
iMIN Banftlc J'lae IMM .... 
Mil: 
-~tliılft.1hndt•• 

hb'bDlatn ..... ...-U lda ldı-t 
nt. teklif......,... fakat ....... 
&ace ima bir ..... ,.,...._ .... 

~~---•etmek *"-la w~aa,.. 

~·-~ Lalt1ıp;lla~ ... .._ 
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r ~OST DE~LiT MÜMESSiLLERi ANKARADA 

Balkan Konseyi, iki gündenberi Ankarada toplantılarına 

1 başlamlf bulunuyor. Doat devlet mümeHilleri, hükumet mer

kezimizde parlak merasimle karfılanmışlardır. Ankara loto 

muhabirimiz., misafir devlet adamlannın Ankaraya vanşla

rına ve ziyaretlerine alt ilk lotoğrallan göndermiştir. Bu re

1 

• Şu Garıp 1Jün11a: 

• 
ım 

Cerrahi 
Tecrube 

Bir Amerikalı doktor, beyaz bir m; simleri, bir lilm halinde veriyoruz. 
~~~~~~~~ ~~~~~~~- sanın derisini siyah insana. siyah in 

sandan aldığı bir parça deriyj de be • 
yaz insana yamama teşebbüsünde bu 
lunarak mühim bir cerrahi tecrübe 
yapmıştır. Tecrübeleri. muvaffakıyet 

• 

Altı cuırdanberi mahzenlerde yığılmıf 

tarihi evrak, vesikalar, eski vergi del· 

terleri, lerman'ar, hükümler İfte bövle 

tetkik ve taşnil edüiyor. 

arihini 
diğine göre, evvelce, her dairenin 
kullandığı kağıdın cinsi, §ekli da
hi ayn olurmuş.. Mesela bir ve
zir. eline evrakı alınca, daha oku
madan. hangi daireden veya bey
likten geldiğini anlarmış .• 

il 

• 
• 

ltı Yiiz Yılın 
Yaşata n 
Vesikalar Dost devlet mümessilleri, An,'~araya ayak bastıkları anda 

A kçe tahsisini istiyen kapı ket 
hüdasının arzuhali, şimdi

ki maroken kaplı hatıra defterle
rinin yüzünden daha sağlam.. Ar
zuhalin altında bir derkenar var: 
.. Padişah ferman buyurdular .. ., di
ye yazılı •. Tarih: Zilkade 15 fi 986 .. 
O zamanki defterdarın mührü de 
bala yerinde,, 

Daha uzun, daha kalın bir kajb.
dı önüme sürdüler: 

- işte bir fetva .• 

Zamanın şeyhülislamı, güne~ 

battıktan sonra. reşit olan "baki
re" veya "gayri bakire" hatunla
nn "enzarı nas" önünde suklar
da {*) "geştü güznr" mı menedi
yor! Tarih: 1126. 

lşte bir de cihat ilfınını havi ve
sika! .. 

Bir defter gösteriyorlnr: Timar 
ve zeametin vergi kayıt defteri .. 
Bir ba ka kfı_ğıdın üzerinde, bd
rı yanık yeniçerilerin acı feryadı
nı okuyunuz. Kapıkulluğundan ar
tık çırağ olmak üzere padişahın 
hulCısuna sığınıyor. Fakat, bir de 
nylık verilmesini istiyor. 

B ir saatten fazla bir zaman-
dır, asırların arkasın-

dan ses veren bu tozlu 
evrak arasındayım. Eski eser
leri ve evrakı tasnif eden komis
yon, Eyüp sabn ile çalışıyor. 600 
Yılık Osmanlı tarihinin hayatını 
bu pejmürde, küflü, tozlu, yırtık 
kağıtlar .üzerinde okuyabilirsiniz .. 

Dört yıl var ki, eski eserlerin 
tnsnüi ile uğraşılıvo~. Ne uzun tas
nif... bitmedi mi, demek istiyen 
bir haliniz var, değil mi?. Ben de, 
asırlık toı.lu tomarları yakından 

gormeden önce. böyle düşünüyor
dum. Beni asırların hatıraları ara
Btnda dolaştıran rehberim, güle
l'ck: 

- Bütün tarihi evrakın 80 nıl!
~on adet olduğu tahmin ediliyor, 
dedi .. Bir kAğıt üzerinde yalnız 
bir dakika dursanız ne eder, he
ıap edin.. 
Üşenmedim. Hesaba vurdum. 80 

ll'lilyon evrak günde 6 saat çahşıl
ll'lak, yalnız birer dakika gözden 
Ceçirilmek şnrti1e, tamam 75 scne
:e tetkik edilebilir. Henüz, evra-

ırı tasnifine başlanalı . dört sene 
0ltnuş. Bütün eski, tnrihi evrak mu 
~~en yerlerde toplanmış. En mü
T1l'llleri Babıali hazinei evrakında, 
0Pkapı sarayı müzesinde, Ayasof
~ arkasındaki medreselerde, Sul
S nahnıetteki Taşmektepte. yine 
tı'Jltanahmctte Mimar Sinarun yap 
ğı tarihi hamamda .. 

Q ntimüzdeki masan1n üzerln-
b de duran asırlık kağıtlara 

akarken, insan derin derin dü
b~nliyor. Bu işlerde ihtisası olan 
ır zat bana şöyle anlatıyordu: 
- Bu evrak. hüku:netin elinde 

revcut olanlardır. Daha doğrusu 

l
stdanbulda bulunanlardır. Anado
u a T vı ayetlerin evrak depoların-

da hususi kiıtüphanelerde muh-
telü ~ ' ve muteferrik ellerde daha 
bir çok evrak vardır. Başvekale
te bağl~ arşiv müdürlüğü kurul
duğu gundenberi, eski evrakı top
luyoruz. 

- En eski evrak kaç yıllıktır? .. 
- Elimizde Osmanlı imparator-

luğunun ilk teşekkülü tarihlerine 
ait olan vesikalar var. Bunlar 600 
yıllıktır. Osmanoğullarının hüku

met merkezleri daha Bursada. E
dirnede ve nihayet İstanbulda 

iken, devletin bütün resmi muha
beratı, dosyaları, hepsi burada. şu 
gördüğünüz tomarlar arasındadır. 
Maalesef eski yılların ihmali yü
zünden bu evrak rutubetli mah
zenlerde çürümeğe terkedilmiştir. 
Elimize öyle kıymetli kağıtlar ge
çiyor k i. mnalesef tamamını oku
yamıyoruz. mahiyetini iyice anlı
yamıyoruz. Çünkü, çürümüş, ber
bat olmuştur. 

- Eserleri tasnif etmek üzere 

kaç mütehassıs çalışıyor? .. 
- 32 mütehassıs asırların bi

riktirdiği evrakı muntazam bir ar
şiv haline sokmağa uğraşıyor. Şim
di yaptığımız tasnü yalnız sene 
itibariledir Bu fiil bittikten son
ra, işlerin mahiyeti ve alakadar ol
dukları daire ve vazife şubeleri 
itibarile tasnifler yapılacak.. tabii 
bu, bir gün. bir sene işi değildir. 

Gelecek nesiller de bu evrakın 

tasnifine devam edeceklerdir. 

E vrakın tasnifinde mühim 
olan bir mesele, üzerinde

ki yazıyı okuyabilmektir. Eski a
rap harflerini iyi bilenler, bilhas
sa hattatlar kaç türlü yazı şekli 
olduğunu hatırlarlar.. İşte bu ev
rakta bunların her şekli var. Son
ra, lisan tamamile muğlak .. Arap
ta ve Farsça .. Hatta. sırf arapça 
ve farsça yazılmış evrak ta bir 
haylidir. Siyakat ismi verilen bir 
yazı var. Bu yazının 500 sene ev
vel yazılmış örneklerini okuyup 
anlamak ne müşkül şey.. Bir iki 
kağıdı elime aldım ve ilk kelime
sini bile çıkaramadım. 

Bu işte ihtisası olan yaşlı muha
tabım, gülerek elimden kağıdı al
dı. Gözlüklerini düzeltti. Çatır ça
tır okumağn başladı. Ve o, okudu, 
ben dinledım amma, ne yalan söy
liyeyim, yine bir şey anlıyama
mıştım. Nihayet tercüme etti. An
ladık ki, bu, bir ferman imiş .. San
cak beylerine gönderiliyormuş. 

Su yollarından bahsediyormuş. 

Tarihi evrak arasında askeri 
siyasi vesikalar, arizalar. 

istidalar. resmi muhabernt. defter
ler. cihatlar. fetvalar her şey var .. 
Hatta, konuştuğum zatın ifadesi
ne göre, bu eski evrak arasında 

bugün bile mahrem olmaSl lazım 
gelen bazı vesikalar bulunabilir
miş .. 
Osmanlı İmparatorluğunun kul

landığı kağıtlar bilhassa ııazarı 

dikkatimi celbetti. Bunlar taş gi
bi sağlam, kalın, sert kağıtlar .. 
Şimdi. kiığıt fabrikaları böyle ktı
ğıt yapıyorlar mı, bilmem.. Bana 
izahat veren mütehassısın söyle-

T arihi evrak dolu sandıkla
rın arasından geçip gidi -

yorduk.. Artık asırların bu canlı 
tarihini mütehassıslarla haşhaşa 

bırakacak hm .. 

• 
• 

- Allah kolaylık versin. diye
cektim. Hatırıma. bu eski yazıla
rın. mesela bundan bir kaç yıl 
sonra nasıl ve kimler tarafından 
okunabileceği suali geldi. Ben bu
nu diışünürkcn. yaşlı muhatabım, 
sanki bir hissikablelvuku ile ce
vap verdi: 

- Biz ihtiyarladık artık. dedi .. 
Geldik. gidiyoruz. Nihayet şura
da. belki bir kaç yıl daha vazife 
görebiliriz. Sonra. bu evrakı kim 
okuvac-ak. kim tasnif edecek?. 

(•) Sokaklarda. 

loünyan1n En Büyük 

Transatlantiği 
Avrupa gnzt'."tclcri Ingilizlcrin ycnı 

Transatlantik inşaatına başlndıklnn
nı haber veriyorlar Gemi mavi kur
dela rekabetinin ' verdiği hırsla ya
pılıyor. 

• 

a 

Hatırlardadır. Fransızların Nor -
mandie ismindeki gemisi lüks. ihti- • 
şam, rahat ve sürat hususlarında di-
ğer rakiplerinden üstün olduğu, hele 
Avrupa - Amerika seferini en kısa 

bir zaman zarfında yaptığı için mavi 
kurdelay:ı muhafaza ediyordu. İngi· • 
lizler bu üst(ınlüğü Fransızlardan al
mnk maksadile Queen Marie adında 
hir gemi yaparak talihlerini tecrübe • 
etmişler. fakat bu tecrübe boşuna .çık 
mıştı. Şimdi hem Queen Marie. hem • 
ı:le Normandie'den daha büyük ol- 1 

mak üzere yeni bir gemi yapmıya ko
yulmuşlar, ve bunun iskeletini çat - il 
mışlardır. 

Yeni Transatlantik 86.000 tonluk 13 
olacağına göre. şimdiye kadar dün
yanın en büyük gemisi sayılan Nor
mandic'den üç bin ton büyüktür. ı 

Boyu, Normandie gibi 310 metredir. 
Makinelerin kuvveti 200,000 beygir il! 
olacaktır. j 

Geminin inşaab şnynnı dikkat bir • 
süratle ilerliyor. 1 

Planları gizli tutuluyorsa da biçim .. 
itibarile Normandie'ye benziyeceği, • 
yalnız on iki güverte yerine on dört 
güvertesi olacağı anlaşılmaktadır. 

İlk tecrübeleri ancak 1940 senesin 
efe yapılacaktır. Şimdilik inşaatta a
mele ve mühendis mecmuu iki yüz 
bin kişiyi bulan bir kadro çalışmak
tadır. 

BURSADA: 

Ziraat Mektebi 
Genişletiliyor 

t:Sursa, 26 <Tan muhabirinden) 
Bursa ziraat mektebinin ıslah ve tev
sii takarrur etmıştir. Bugün 100 ta
lebe vardır. Bunun miktan 300 e çı
karılacaktır. Binaya iliiveten yeni pa 
viyonlar inşa edilecektir. 

M. Kemalpafada Elektrik 
Bursa. 26 ITan muhabınndenl 

M. Kemalpaşa .kazasında 16 bin lira 
sarfile modern bir halkevi binası 

yaptırılacak. kazada elektrik te te
min edilecektir. 

• 
il 

il 

il 

111 

• 

Bando, clötl mültct;k dev!etin milli marş!arını ça'ıyor 

M:.Sal:rler:miz, ütcuyondan avrılı.vorlar 

Doıı Nazırlar, Meclis Reisimiz.le birarada 

Balkan eazetecileri istcuyonda karııJıyanlarla beraber 

• 
lil 

• 

l ıe neticelenmiştir. Yalnız. yamadığı 
derilerin rengi değişmiştir. Yama de 
ri, vücuttaki derinin rengini almıştır. 
Yani, beyaz insana tatbik edilen si
yah deri beyaz olmuş; siyah insana 
yamanan beyaz deri de sonradnn si· 
yah olmuştur. 

1 

* Çöpçatan 
Bcrlinli bir Alman olan Yoahim 

Verner, Avrupa. Amerika ve Avus
tralyada, evlenecek kız ve erkeklerin 
ilanlarını yaparak scnelerdenberi ge 
çiniyormuş. En ziyade Avusturya ve 
Fransada yaptığı ilanlardan kazanı ... 
yormuş. 

Almanyada da evlenme namzetle
rinin drahomalarından ve mevcut ge 
lirlerindcn yüzde muayyen bir nis -
pet alıyormuş. Umumiyetle, evlene
cekler, kolayca kan veya koca bul
mak için, drahoma veya gelirlerini 
ilanlarda çok yiıkseltiyorlarnuş.. Bu 
na rağmen tanıştıktan ve iş aşkla ne 
ticelendikten sonra namzetler evle-
ncbilyorlarmış . 

* Milyoner Kaçakçı 
Nevyork glimriığü, şımali Ameri

ka milyardcrleirnden Blumingdolun 
karısını. gümrlikten Paris tuvaletıne 
ait ipekli ve kıymetli eşya knçırmak 
teşebbusünde bulunduğundan dolayı 

120 bin dolar para cezasına rnahküm 
etmiştir. 

* 
Bir Hafıza Rekoru 

Geçenlerde, Fransız Onıversite ta-
lebelerinden Bayan Poleta Jıro. geçir 
diği buyuk bir otomobil kazasında 
beyni sarsılmış v.e üç gün hastanede 

j 
kendini bilmeden. baygın surette yat-

• .m1şbr Kendisine ameliyat yapılma
sı icap etmiştir. Bundan sonra kitap 
ve saire okumıya başlamıştır. Dok
torların tesı.ıit ettiklerine göre. bu ka-
zadan sonra Poletnnın hatı:ua~ı <:n" 

il derece kuvvetlenmiştir. O kadar ki, 
I Poleta, okuduğu bütün kitap. gazete 
ve saireyi. adeta kelime kelime ez-

• berlemiş gibi, hafızasında tutuyor -
muş ve sonradan bunlan, hafiz gibi 
okuyormuş. Doktorlar. bu esrarengiz 

1 hfıfıza biıdisesini bir türlu izah ede
miyorlannış. 

• 

* Aşkından kudurmuş 

Polonynda Sumovka koyunde bir 
aile faciası olmuştur. 40 yaşında Luis 
Kun namında bir adam, kendisıne 

ı uiş:mını geri çevirmek istiyen nişan-
lısı bir genç kızı tabnnca ile öldür
müştür. Hiddetinden kudurmuş bir 
hale gelen katil, bedbaht nişanlısı kı
zı kurtannıya koşan kızın annesile 
iki kız kardeşini de öldürmüştür. Ô· 
len kızın ağabeyisini de yaralamıştır 
.Nihayet kendisi de olmuştür. 

* Cenubi Amerika şehirlerinden bir 
çoklarında sınema sahıpleri sinemala
rında kendi hoşlarına giden filmleri 
gösterirler. Patron beğenmezse filmi 
yanda kestirir.Beğendiği bır filmi 2 
defa tekrar ettirebilir. Hatta bir fil-
min bir sahnesıni birkaç defa tekrar 

• ettirebilir. 

* Jnponyada garson, hamal, berber 
gibi hediye kabılindcn para alan es
naf verilen paranın açıkta verilmesi
ni hakaret sayarlar. Bu paranın bir 
zarf içinde kapalı olarak verılmesınt 
isterler. 

* Tarihin her devrinde kadınlar mo-
da ve tuvalet yuzünden vücutlannın 
şu veya bu kısımlannı boyamak. süs
lemek, hatta değiştirmekten çekinme 

1 
mişlerdir. Hatta bir zamanlar Rusya
da kadınlar gozlerinin akını siyaha bo 
yarlarmış. 

* 
Uçurtmayı kim İcat etmiş? 
Şimdı çocukların oynadıkları UÇ'Urt 

malan Çin Generali Han • Sin - Çu -
Tao. 1206 senesinde icat etmiştir. O, 
bunlardan askerlikte istifade etmış. 

• tır. Fakat çocuklar, uçurtmalarla oy-
1 namıya MilAd: fsadan 4 asır sonra 

1752 senesinde ba.elamıslar6tr. 
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Konsey, Dünya Hadiselerini Görüştü 

ugün, Son Toplantldan 
Sonra Geniş Bir Tebliğ 
eşredileceği Anlriş~lıyor 

~!!!!lli!!!i!!!!!!!!i!!i!!!!!i!!!!!!!!!i!ii!!i!!!!!!!!!!ii!!!!!!!!!!!!!!!iiii!!!!!!!!!il zlnetlenmif bir halde çıkan Cuvantul 

Dün Geceki 
Balkan Aile 
Müsameresi 

eliyor ki: 

Bir tek tüp sizin b• 
Neticeyi almanıza 

Kafi ,ıellr. 

MEi LMIHI 
Grip, Baı ve Dlı Ağrılan, 

(Başı 1 incide) 
'ElpJerin mİİflerek ziya/eli 
Ankara. 26 (Tan muhabirinden) -

"unanistan, Yugoslavya ve Romanya 
nın Ankara elçileri Konsey toplantısı 
au,uıuebetile yann akpm Ankarapa
lasta müşterek bir ziyafet verecekler 
dir. Bu ziyafeti bir süvare takip ede
cektir. 

"İngilterenin yeni bir harici siya 
aet tutması, İngiliz - İtalyan ıöriif
melerinin baılaması ve nihayet orta 
Avrupada bazı b6diaelerln wkua gel 
me91, Balkan blokunu yml bir vazi 
yet ~ koymaktadır. Buıilnkü 

Anklın. 11 <TAN ...... ,,... lugln ilk it olarak 
den) - B• .... Anklını PalMta .. , lçtlmam iyilili, b6tün maeleleri IOll 

Artritizm, Romatizma 

BulBar Selirinin rahat.ulıfı 
Ankara, 26 (Tan muhabirinden)

Hariciye Vekilimiz doktor Arasın 
dun akşam Hariciye köşkünde ver -
diği suvarede Bulgar sefiri Jıarıf bir 
rahatsızlık geçirmlştir. Başvekilimiz 
ve Hariciye Vekilimiz, sefirin sıhha
ti ile çok yakından alikadar olmuş
lar ve bugun hastalığının tamamen 
geçmit olduğunu memnuniyetle öl -
reıımi§lerdir. 

kan Kowyl11e lftlnık .... V•--. hAdtwlerin aydm)atıp altında tetkik R A D y O L 1 N 
Yugoelav ve R ...... ...,...... ..,.n. eyliyebileceilndedir. Koı(erana, Bal • 
ne h.....r bir slyafet verll•lftlr. 0 • kan Antmtınm SovyetJer birliği ile alınız ve bitinclye kadar günde Mütekait 1 Dul ve yetim Maaılan Hakkında: 
telllt blyDk •lenu tok n•ll bir... olan mOnuebetlerl meee'e81nl unuta 
ce manul'MI arudlyordu. üç defa kullanınız. Bu müdde- Emlcik ve Eytam lankaıı lıtanb•I f ubeıladen ~ 

Mluflrler •Y" •Y" ..... ı.rc1a o· mıyacaktır.,, tin sonunda dişlerinizin evvel- 8 A ... 
tumulfl•dı. Bqvekll B. Celil ... Curentul ~ 18e, huaual muha- kindetl çok daha parlak, çok da- 1 - Haziran, Temmuz, Afustos/ 193 ~ aylıklannm iskontosuna mar 
yar, Kowy Relel Genenıı lletak· birinin, İtalya. Yıananf•tn m:ünase- ha beyaz ve çok daha temiz ol- tın birinci günü ba§lanacaktır. 
aa•n bulundutu 111 .. de ,... al•lf- betlert ile Balkan Antantının Bulga _ 2 - İlk ild gün harp malUllerine tahsis edilmi§tiı' Bugünlerde müra-
tı. Salonun bir tarafında da TOrk duğunu göreceksiniz. caat eden maltUlerin iskonto muameleleri ayni (IOnde yapıhr: Martın U• 

ristana karşı vaziyetini tahlil eden u-
Baaın Blrıttı Relll Falih Rıfkı Ata· R A D y o L 1 N çıinden itibaren malMler de umum! -- tabi olur. "'" mlufl t ıı fi zun bir makalesini ne-.ylemektec:Ur. -J-, r gaze ec er .. re ne ver- ır-- 3 - Cüzdanlar 28 fUbattaD itibaren kabul edilecektir. 

Dört tleolet ca..Ma a6ı 

dııı aıyaf~ virdı. Yanan •aetelm 
Bu ak .. mkl Balkan allo mDaamere· • ile muhakkak sabah, ve ak~ 4 - Cüzdanlannı vererek numara fişi alanlara ancak bu fitler i1ze.. 

ıl çok aamımı bir hava içinde devam Atina, 26 (A.A.) - Atina ajansı ve her yemekten sinra di§lerini- rinde gösterilen gün ve saatlerde tediyat yapılacajuıdan bu tarihlerin 

tloatlulı oe İf 6il'lifi ederken nveli 
0

Atlna hflrl Au .. n bildiriyor: zi fırçalaymız. değiştirilmeei için vaki olacak müracaatlann kabul edilmiyeceji ilAn 
Efl'Of, mllll nybek oyunumun pok Gueteler, Ankara telgraflanna ge .. ___________ olunur. (1084) 
güzel bir .. kilde oyna11uftır. Bundan nif sütunlar ayırmakta ve bu toplan Belgrat, 26 (TAN) - Biıtün gam

teler, mlittefik devletler mumeuille
rine Ankarada yapılan samimi hüs
nu kabulıi büyük man,etlerle teba
ruz ettirmekte ve B. Rüştü Aras ve 
Metaksasm nutuklarını tefsir ederek 

monra Bapekll CelAI Bayar, 1111111 o· \ 
yunumuau tam uıulDnde ve tok can· tmm Biıbtan Antantmm sulhsever !!!!!!! !~!!!!!!!!! 
ıı bir .. kilde oyrıamıflar ve lllrakll prensiplerini ve dört müttefikin hu-

:~=kl:~k•::::•";:::;.a~U::;:~ :.~m::a:,.= :~~ ZJer Eve Llizım Olan 
kili kendilerini 1c1ı,..1ıyı&nık bir fi· cı ~ 
çek vermlttlr. B. Celil Bayar, bu ti· mektedir. / 

Balkan tesanüdüne bilhıSM ipret çetl yakasına ıetlrdlkten eonnı iki BaJJriın heyetlerine karp Türkiye- y EN 
eylemektedir. m0ttef1k Batvekl~ tok unalnalyetle de gösterilen umtmt hümd kabulü 

b!::=-·~~.:e!ı': sıo!:nıa;: öp~:ı:::d:v ,,.. üdar '°" -- ~mevzuu alan Katimerini, diyor Ç A . klo P edı· s 
setesi diyor ki: mimi ve doetaM bir ltavf lflnde de· : o c u k ns 1 
"Avrupanın e°:~ . k~ bir- vam etınlttlr. ti =~~·~n ı:::: 

çok kargaşalıklar hükum _ ıurmekte iabat eylediğini tebarüz ettirmekte- rinde hlasetmlşıerdir. Zira, Türk _ 
iken, Balkan konferansı, guzel ve fe- dir Elen dostluğu, diğer Balkan dostluk-
rahlı bir hava içinde An - · . . 
karada toplammf bulunuyor. Bu- Gazete bundan sonra sözlerine fÖY larımilletçerçeveaıdakiiçinde,tesan~d. ti ilb~t~ 

alkaıılarda sulh h- _ le devam edıyor: arasın u un u un = sm!eıctedir halbuki dün;.- "Balkan Antantı, enternasyonal genişlijini teyit eylemektedir. An -
' bir teşekkül olarak semereler ver- kara toplantısı, A vrupanın bu k111 -

nm diğer lcmmı.n -bir •tlıt ,..._. meld• •ır mmda bu ile riıc:ude 
dır. Balkan ~' ~ ~ dostluk, gittikçe resanet bulmakta 
mtı memnuniyet ile telikki ettiği bır ve d&t memleket devlet edamlan a- yeni bir metanet ilave edecektir.,, 
neticedir ve Balkanlar muhadenetl raSmc:taki ifbirlill gittikçe daha sıkı Proia pmtell, Elen, Yaplav ve 
eaerini vücude getirenler, luakh b1r bir hale gelmektedir.,, Romen delegelerinin yolda bulut -
111tttte bunda" uuııar duyabilirler. ma1armı, Ankarada hararetli bir ·su-
DOrı müttefik memleketten her bt- Romen wa:zetelerinle rette karplanmalarmı, Balkan dele-
ri, Balkanlann bugünkü süktinetli, Bükref, 26 (A.A.) - Rldor Ajanm aeJer1nbı ReisicOmhur Atlııtflrk ta -
muvaffakıyetli ve heyecanlı vaziye- bildiriliyor: Tarihi plebisitin uyandJr rafmdan ilk gün kabul olumnalarmı 
tinde ayn ayn paylan bulunduğunu dılı fevkalade aJakqa nlmen, .,. tebarQa ettirdikten m diyor ld: 
hakkıyla ileri siirebillrler. tün gueteler, Ankara konferamına "Bütün bu tezahürler, Balkan müt 

Müttefik Balkan memleketleri a- genif sütunlar tahsis lf'lemekte ve tefUderinln fikir ve hedef birlillni 
rasuıdaki sadakat ve karplıkh iti- Balkan Antantı balan aramndald mü Hrih surette ge;.termektedir. Bu se
mat hisleri yalnız fazlalaşm8kla kal- tekabil münuebetlerin çok umtmt ferld toplantı, çok mesut prait al -
mamış, fakat ayni zamanda tesanüt mahiyetini tebarüz ettirmektedir. • tmda 9Ç11mı§ bulunuyor. Dört mam
te kuvvetlenmiştir.,, Balkan Antantının diler devletler leket arasındaki ifbirliji zihniyeti ve 

Gazete, bundan IOJll"ll, Yugoslav- le münasebetltuini tahlil eyliyen ünl- mevcut dostluk, bu konferanstan ye 
yanın komşulatile uzlapna eserini versal, İtalya ile olan mÜnasebetle- ni bir kuvvet alacak ve ayni za -
'bahis mevzuu yapmakta ve Yugım- rin iyileşmesi üzerine JSrar eylemek- manda, bugünkü enternasyonal en
lavyanm bu suretle Balkan Antantı- tedir. difeler ortumda Balkan 8Ulhü da-
nın liyakatli bir Azası bulunduğunu Atatiirldbı büyük bir ponnm ile ha &iyade rewıet keılbedecektir.,, 

- Gız, senin nikihın ne kadar ? Gaç kurut nlkAh 
pydılar sana? .. 

Birdenbire habrlamadım; bu, benim hiç ehemmi
yet vermedijim birfeYdi; ben kendimi satacak cS. 
lildim. birlikte yaşadığım adama ancak kafamla, 

Müessesemiz tarafından net
redilen Yeni Çocuk Anllk· 

Jopedlsi her çocu~ mutlaka -
hip olması JAzım gelen bir eaerdir. 
Çünkü çocuk bu eserde ders ema-
11nda ve den cbfl1'Jda aradılı bö-

ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ bü
tün dünya lisanlanna tercüme e
dilmiftir. Bu beynelmilel ..-1. 
Türk çocuklarmm lhityaçlannı ve • 
mektep programlannı g6zönünde 
bulundurarak lisanımıza çeviren
ler, Profesör Salih Murat, Faik 
Sabri ve M. Zekeriyadır. 

Eser 1500 sayfalık Od bQyilk 
ciltten mürekkeptir. Tam• eserin 
fiyab 7 liradır. 'Muammıere ve 

TAN Neşriyat ı:-_=::'-Ti 
lslanbul 

metiep talebesine aynca tenztIH 
yapılır. 

Bu eeer yalnız çocuklar için de
lil. bütün lllmıektep oğretmenlert 
için en kuvvetli yardımcıdır Çün
kü btltiln ~it bu esettle re-

ginleştirilmiştir. 

Eser hakkında bir fikir ectlıimWI: 
lstiyonamz aplıdald kuponu dol· 
dunıp bize gonderiniz. Size be
dava bir broüşr gönderlrlz Bu bro
für ~ Amildopedlnln kıymetini 
anlatacaktır. 

ISTANBULDA TAN MATBAA81NA 
Yeni Çocuk ADl:lklopedUl brofQrOD• 
den bir tane a&ıdermenlzl ve mu
allimlere alt IOD fi7atımzı bUdlrme
nizl rica ederim. 

lain&: • • • • • • • • • • 
Adna: • : : : : • • • • • 

kusura bakma; Elbet yavq yavq ölreJllrlm: 
Diye alayh bir ..ıe ona yalvardım. 
Bundad 90DJ'8 yemek dersi kesildi; aelAm verme 

dersi baf)adı ••. önOmclen geçen tanım•chpn lman
lan bile göstererek: 

- GördOn mü, ee1'm verdin mi? diye beni dürt6-
yor; aklınca bana medeniyet deni veriyordu.. 

gönlümle bailanmıttım; ondan maddi hiç birfeJ bek 
lememiftlm; hatıl beni geçindirmesini bile-. Çalıt
mak fikrinden de Haunın mriyle bir zaman için vaz 
geçmlftim; biraz dufiindükten sonra ihtiyara cevu 
verdim: 

YAZAN: $'ôkLJ-FE N'ı+-tAL 
Bir bahçede, bir gazinoda, arkamdaki maa1aıda 

oturan, götmeclliim tnunlan bile bana haber vere
rek hapını çevirip aelAm vermemi Jatiyordu.. Bu _. 
lim bahsl de bir gün artık beni isyan ettirdi. - Galiba bet yüz lira, efendim. 

İhtiyar, hkldetle yerinden kımddadı; gölsünO ile
ri dojru çıkardı; ellerini baldaf kurulu db1erlne da
yadı; gözleri evinden fırhyarak bet bir ..ıe hay
kırdı: 

- Ne? .. Bet yüz lira mı? Vay anam var!. Gız. bet 
yüz lirayı bu otlan sana nual öder; bu ne insafsızlık
tu bu! .. Bet yüz lira. .. Bet yüz lira .. Bet yüz lira ga
zanman golay mı? Onda para ne ger.er? Bu parayı 
ben sayacağım, ben! .. 

Deli gibi yerimden fırladım: 
- Ne demek istiyorsunuz, dedim? Sizin ollunuz

dan beı yuz lira değil, beş para bile lstiyen yok. Eter 
soylemek istediğiniz birşey varsa onu daha açıkça, 
daha mertçe so7liyebilirsiniz ... Hasan bet para ver
meden de benden aynlabllir, eğer istedlllnlz bu lae ... 
Ne Hasana, ne de beş yüz 1iranıza benim lh~acun 
yok; paranız da, oğlunuz da lizin olsun. •• 

Bu çatış, iki aydanberi birDmıit hınçlum bir bo
plmasıydı. Odama çıktım, ne oldutumu, nelere çattı
jımı, bilmiyordum; hıçkıra bıçlp.ra ağl•m•m•k için 
boğazımı tırnaklanm1a parçaladım: 

Huan ge1dl, meseleyi öjrendl, beni yatıfbniuya 
çahftı: 

- Ben sana demedim mi, o bunaktır, yapbklarma 
belgna, diye .• 
~ ..... dllllmmk _..._ 

-Z8-
da da yamlc111n"1 ımlwhm Ve tekrar etti.mı 

- Sen kal. ben lidlJanam. 
Kaan yÜftrdı: 
- Oç dört 11bı abtet. lflerlm ftr; onlara bir kar

phk yapnuya delmez; onlar lenden ne anlarlar? 
Uç gün sonra yola çıktık; ne candan heyecanla l'tl

diğim yerden bir gece yarw kırllll. ezilmiı bir hal
de ayrıldım. 

• 
** 

Hasan, amcasından ne yapıp yapıp lstedili 1erma

yeyi almlftı; lstanbula dönünce Karaköyde büyücek 
bir yaahane açtı; ifleri iyi gidiyordu; ka:ıanm•ya baş
layınca ilk lfl yeni hayat, monden hayat, Avrupa ha
yatı, prb hayatı, sosyete hayatı ve daha bilmem ne , 
bayatı declfklerl yanlıf, anıa,ımıt. yanın öirenilmif 
bir AJ.mtn ~ atalmak oldu. 

Daha bir 'Jı1 6Dce, 90Duna kadar bana esir olmıya, 
benim bir peJklm tlbl yapmıya razı oldulunu IÖJ
llym BUa, dört tane kokot1a karşalıkJı geçecek bir 
,_,ı bile feda ~ benim öHlmle pençelq
Ullm. baçak .ıtmc1a ıöz1ertmi bJ»dıpn bir sabah. 
brpma, • buram buram içki kokarak, çakmaktan 
ut.ınnwmfb. 

O•Hkpapdüf evdeD Ştf)lde bir apartunana geç
mlffk Nmmk ~-le de o malarda tanıflak S. 
-. ... .,...._.. dlırrıM lctD ....,_ fldJdl. Bir 

dalla ........ 

venemiyordu. Herkesin kendisini bilmemezlikle, gör
güsüzlükle itham edeceklerinden korkuyordu. ~ 
nim giyinişime karışıyor. Acaba §Öyle olsaydı, böyle 
daha mı iyi olurdu, diye söylenip duruyor
du. İyi glyindilini sandılı bir kadının arkasında bir
feY gördü mü hemen bana dönerek: 

- Sen neden bu renktt! kuınq almadın? Neden bu 
biçimde diktirmedin? 

Diye mutlaka itiraz ediyordu. Kendine inanamadı
ğı için her ,eyde başkalarını kopye etmek istiyor; 
beceriksiz, anlamaz aörüneceğim kaygusiyle yanıp 
kavruluyordu. • 

Hasan bir zaman da bana yemek yemeyi öğretmi
ye kalkıştı: 

-Bak, Yıldız, diyordu; çatalı şöyle tutacaksın; p
hadet parmağım şöyle uzatıp demirin üstüne dayıya
rak ... Bıçaiı f(>yle .. Anladın mı? Keserken fazla kuv
vet sarfediyor görünme; §Öyle hafifçe Od yana ayın-
ver .•• 

Hasan, beni ancak Topkapıda bir tahta san
dıktan yapılmış masada yemek yemlf bir kadın ola
rak görüyor; herkesin yanında kendtaini mahcup ~ 
ceğimi düşünerek nasıl yediğime dikkat bile etmeden 
bana ders veriyordu. •• 

Bu dersler o kadar çoğaldı ki. nihayet bir güd da
yan"P.'adım: 

- Btca •ım. ~ decHio; 1-laa ....... 

- Benimle tanlfmak, sellmlaprıak iatiyenler vu
u, dedim; buraya kadar gelirler; Yıldıza ae1Am ve
rirler; ben JAzım gelenlere, tpıdık1anma selAm. Vel\

meyi bilecek kadar bu iflerln terbiyesini daha bet 
yquıda iken öğrendim. Sen. latedilin ber tnunın 
önünde ejilebillrsin! 

Bu bahis de böylece kelilcll. 
* •• 

Apandisit ameliyatından eonra Hasanla ilk defa 
beraber sokala çıkmıftım; Beyoiluna indik; uzun biı: 
yolculuktan dönmuı gibiydim; ıamdıjım yerler san
ki bana çoktan beri özlennıif bir dost gözüyle bakı
yor; ruhumda bir bahar 1evinci var. Hayatı güzel bu
luyorum. 
Mağazalan seyrederek, etrafımıza bakarak alır • 

jır yürüyoruz. Yanımı:«lan bize çarparak Od kadm 
geçti; önümüzden yürümiye bafladılar, Huan onlara 
baktı ve bana döndü: 

- Neden 1e11 bunlar gibi yürümüyOl'IUll, Yıldı ? 
Dedi. 
Onlar gibi yürümek.. Huan ne demek iltivor• 
Huan adımlarım ınklaftırdı; onümü7.den 

kwlınl•nn yüzlerine baktı; galiba pek merak etm 
ti. .. Bunlar, en adl tabakadan yüzleri kötü e 
boyamn1f klldınlardı. Bellerini lr:ıvın lr:ım; kana
m. tombul ~lçıalanm ~ oınata; -ıa. llOla a.. 
-- ~~ld,L. 
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!ılo. 47 - İKİNCi KISIM - Yazan : Ziya Şakir 

H;ocalar Güruhuna Çok 
Garip Gelen Bir Te~lif 

Kara Vasıf Bey, milliyetper-
verler namına gosterilen va

tanperverane husnü niyet ve tema 
Yüliıtın böyle çirkin bir şekilde 
reddedildiğini görür görmez şaşı
rıp kalmıştı. Kalpleri ihtiras ile na 
sırlaşnuş olan bu adamların şu ga
rip his ve telakkileri karşısında söy 
liyecek söz bulamamıştı. Hislerin 
\>e telak.kilerin bu derece tereddi
Ye uğradığı bir muhitte, daha fazla 
duramamıştı. 

O gün, ikinci bir hadise daha zu
hura gelmişti. Bu içtimaa iştirak e 
den nıanav oğlu Nevres. Çopur Hak 
kı, Kiraz Hamdi Paşa ve saire gibi 
(askeri nigehban, cemiyeti) erkanı 
Söz alarak: 

- Hepimiz. bir gaye takip edi
:Yoruz. Fakat, ayn ayrı çalışıyoruz. 
Bu gidişle hiçbir işte, esaslı suret
~ muvaffak olamıyacağız. Cemiye
Uınizi, fırkaya ilhak edelim. Tek bir 
l>rogram üzerinde yürüyelim .. Ya
tın açılacak mecliste. bu tesanüdü 
gösterdiğimiz takdirde, hicbir mu
halefet yaşatmayız. 

Dem.işlerdi. 
Bu tek.lif. hocalar güruhuna çok 

garip gelmişti. Her taraftan; 
- Buna ne lüzum var?_ 
Sözleri yükselmitşi. 

Ekseriyet ellerinde olan Hürriyet 
\re İtilafçıların böyle bir harekete 
luzunı görmemeleri pek tabii idi 
rakat Nigehbancılar için mesele, 
tnühimdi Çünkü. çok fena vaziyet
telerdi. Zira; tahsisatı mestureden 
lıldıkiar.ı (17 bin altın liral yı kam! 
len Galata ve Beyoğlu meyhane, u
~Utnhane ve kumarhanelerinde. on 

e_ş Ylnni gün zarfında yiyip bitir
mışlerdi . Buna mukabil de, en kü
çük bir iş görememişlredi. 

lar .. Kanlanmzı. kızlarınızı da be
raber satacaklar. Burada böyle otu 
rup duracağınıza. memleketlerini
ze gidiniz. Elinize birer silah geçi
riniz. Üçer beşer kişilik birer çete 
teşkil edinzi. o, müslüman adı taşı
yan gavurlarla mücadeleye girişi
niz .. Bu yolda atacağınız her adı
ma, Cenabı Hak bin yıllık savap ya 
zacak .. Hele. her attığınız kurşun, 
(Cennetiala) da size birer köşk 

hazırlıyacak. 
Diye. bir takım hezeyanlar söy

lemişti... Bu temiz kalbli askerler
den biri derhal yerinden fırla

mıştı. 

- Hoca. bana bak! .. Sen şuradan 
boyunu kırar da. gider misin? -
Yoksa, ben Cennete gitmeden seni 
Cehenneme göndereyim mi? .. 

Diye bağırmıştı. Ve öteki asker
ler de, bu sahte softanın üzerine 
çullanmak icin verlerinden fırla

mışlardı 

M anavoğlu Nevres. kendini güç 
kurtarabilmişti. O kıyafetle 

Galatadaki kahvesine gelmişti. Ve 
başındaki sarığı çıkarıp. oradaki ar 
kadaşlannın öni.ıne atarak: 

- Bu da. para etmiyor. birader .. 
Anlaşılan. artık hiç kimse dolma 
yutmak istemiyor. 

Diye bağırmıştı. [1) 

İşte; gerek bu. ve gerek buna 
benzer bir takım hadiselerle nigeh 
hancılar artık hiçbir iş göremiye
ceklerini anlamışlardı. Onun için, 
adetleri kırk elli serseriyi geçmi
yen teşekküllerini Hürriyet ve İti
laf fırkasına ilhak ederek. fırkanın 
kuvvetiyle birer külah kapmak fik 
rine kapılmışlardı. 

Bu fikri de evvela, Manavoğlu 
Nevres Bey ortaya atmıştı. Maksa
dı da, fırkanın yardımı ile bir me
bus olmaktı. Buna, arkadaştan da 
razı olmuşlar: 

de (askeri bir cemiyet) in başında
sınız. 

- Canım, hocam. Bu kadar za
man. siyasetle meşgul olduk Bir 
kere daha olalım. Ne olur? .. 

- Hayır .. Olamaz. 
Manavoğlu Nevres Beyin talaka

ti ile arkadaşlarının ısrarı. hocala
rın inadı karşısında iflas etmişti. Bu 
entrikacılara. açıktan acığa: 

- Hiç yorulmayın. Sizi, resmen 
aramıza sokmayız 

Demişlerdi. 

Hocalar zümresinden bu kPstir
me cevabı alan. yalnız Nigehhan
cılar değildi. Bugünkü gürültülü 
ictimaa iştirak eden miralay Sadık 
Bey ile havarisine de istiskal gös
terilmiş; 

- Sizin için. ekseriyete tabi ol-
maktan başka çare yok. 

Deni1mişti. 

Fakat Sadık Bey ile taraftar
lan. bu ihtar karşısında ko-

layca teslimiyet gösterememisler -
di. Mücadeleyi andıran bir müna
kaşaya girişmislerdi. 

Hocalar cephesi. kuvvetli idi Bu 
gün, Zeynelabidin Efendi. 
(bihakkin ı celadet göstermiş. Fır

ka <Iiderl liğine istihkak kesbet
mişti. Ali Kemal. Mehmet Ali. A
danalı Zeynelabidin BeylPr de. ta
lakatlerinin bütün kuvvetini orta 
ya dökerek. - kendi tabirleri ile -
Sadık Bey ve taraftarlarını <matı 
ederek, birer paçavraya çe
virmişler... Ondan sonra da, kapı 
nın yolunu göstermişlerdi. 

<Arkası var) 

l_E_ .... _K_O_ N_O_M_l __ I 
İHRACAT: 

Tiftik ve 
Y apalc ihracatı 

••••••••••••••••••••••••••• 

GUNLUK 
PJYASA 

Yerli fabrikalarımız Klevland dns 

I Yi Gidi v or oıımuklara ehemmiyet vererek bu 
t cins pamukları ıyi tiyatlıırla almıya 

. . . . f bııslamıslardır Adana ve İzmir mın-
Son hafta ıçınde tıftik. pamuk. va- i takalarının Klevlandları kilosu 45 

pak üzerinde ihracat işleri canlan- ı l(urustan ve Sakarya mıntakası Klev 
mıştır. İtalyanlar piyasamızdan iyi landladrı dal kllosul 44 - 45E kurluk~ 

. .. . t ıtrasın a o arak a mmıştır vve ı 
bır muşterı olarak mal almıya başla : ııun bu fiyatlarla yirmi bin kilo pa-

mışlardır. İtalyanların alış muamele : rnuk satılmıştır. 
e 

leri piyasamızda iyi bir tesir bırak

mıştır. Fiyatlar da biraz canlanmış- l Bir müddettcnberi ihrac edileme
diği idn oivnsahırda durmakta olan 

tır Kütahya. Eskisehir. Keskin. Ka- t •kinci kırkım yünlere helvadan ta
: tip cıkmıştır Yeniden canlıınan bu 

rahisarın birinci mal tiftiklen kilo- t ..,ıvn~ada beş vü7 balya kadar mal ı:a 
su 122 - 126 kuruştan ve ikinci mal ı ılmış Rumeli mı>lları kilosu 90 k11-

f ruştan ve Anııdolu mrılları kilosu : 
Ankara. Beypazar Pulatlı ve Çerkeş l 10 _ 82 kuruştan verılmiştir. t 
tiftikleri 116 - 120 kuruştan. oğlak ı • ı 
tiftikleri 130 - 135 kuruştan satıl- .oc gfindenberi piyasa~ıza ool if 

l t mıktarda kuru fasulye ı?etırılmekte-
mıştır. Birkaç halyan firması mü- 1' dir. Dün de otuz yedi bin beş yüz kı-
messilleri şehrimize gelerek pivasa- 1 lo e:etirilmiştir. Gelen mııllıırın bir 

. · j .. l<ısmı boylarına ıı:ore 8 - 12 kuruş i 
mızla yakından ala.kadar olmuşlar. t ~ıı.,1 ,...nıı •mtılmıı:tır 

tetkikat yaparak gelecek sene icin 1 ;-·---··------
de mal almak imkanlarını araştır- BORSALARDA : 
mışlardır. 

Pamuk ta T opJuyorlar 
Türkborcu 19,30 

Liraya Yüdseldi 

ZiRAAT: 

Toprak 
Kon'ro Ü İ .;in 
Yeni Esaslar 
Ziraat Bakanlığında. muhtelif ve

kalet mümessillerinin iştirakiyle top 
lanan komisyon "'Zirai ıslahat.. ka
nun projesini· hazırlamaktadır. Ko
misyon. mesaısını bitirmış gibidir. 
Proje toprağı . mülkiyet meselesini, 
toprağın işletilmesini. geniş ve esas
lı hükümlerle içine toplıyan ve top
rak ekonomsini kôkünden halleden 
bir ana kanun mahivetindedir Pro
je. kücuk müstahsilin olduğu kadar, 
büyük ve orta halli çiftçının menfa
at ve haklarını da gözetecektir Pro
je ayni zamanda müstahsilin toprağı 
uluorta kullanmasını ônliyecek ve 
devleti yurt topraklarının daimi bir 
kontrolörü haline getirecektir. 

Diğer taraftan. Ziraat Vekaleti 

köylünün pulluk ve suni gübre ihti· 
yaçlan üzerinde de esaslt tetkikler 

yapmaktadır. Orta Anadolu köylü

sünün gübre ihtiyacını karşıhyabil

mek piçin Kütahyada bir sun1 gübre 

fabrikası kuracaktır. Fabrikanın 
İtalyan müesseselerı namına piya

samızdan yapak alınmıştır. Yapağı-

lar tiftik gibi tasnif edilmemiş oldu

ğundan yalnız ince ve kıvırcık cins

ler aranmaktadır. Fakat bu gibi mal 

lar piyasada kalmamış gibidir Bôy

le olmakla beraber İtalya hcsabma 

1250 balya Trakya malı kiJosu 69 -

70 kuruştan ve üc bin balya Anado

lu malı 52 - 56 kuruştan satılmış

tır. 

Ünitürk fiyatı yükselmekte de- planları hazırlanmıştır. 

vam ediyor Dünkü satışlarda 19.30 Diğer taraftan pulluk fabrikası Ü• 
lirava kadar muamele olmuştur. Bu eki 1 ı d bı·ımı·şt~-. .J zerind ça ışma ar a .... 
fiyatlarm daha yükseleceği ve 19.90 Fabrika senede 500 bin pulluk imal 
liraya kadar çıkacağı tahmin edil
Mektedir. Bazı kimseler ellerindeki 
Ünitürkü tebdil etmektense Mayısta 
kuponunun bedeli olan doksan ku
ruşu aldıktan sonra değıştinneyi dü 
şünüyorlar. 

Aslan çimentosu 13.15 liraya. Mer 

edecek kudrette olacaktır. Fabrika

nın orman çiftliğinde. devlet çiftlik-

leri işletme kurumunun halen mev

cut pulluk fabrikasının genişletilme 

si suretiyle tesisi düşünülmektedir. 

Ayni fabrika köy kalkınması prog-
* kez Bankası hisseleri yüz liraya. Er- ramında lüzumu olan beş bin pulluk 

KaradPniz mıntakasına yemlik o- gani .tahvilleri 99.25 liraya çıkmış- imalı için Ziraat Vekaleti ile bir an
larak gônderilmekte olan mısırlar pi tır. Anadolu tahvilleri 41. mümessil- laşma yapmıştır. Göçmenlere veril

yasamızda mısır fiyatlarını 5 - 7 pa ler 40. hissele~ 24.75. gayri mübadil mek üzere de ayrıca beş bin pulluk 

ra kadar yükseltmiştir. Adapazarın 24 liradır. Borsa dışında gayri mü- daha imal edecektir. 

çuvallı mısırlan 4,15 kuruştan 4.25 badil bonolarının elden ele dolaşb-

kuruşa ve bandırmanın küçük tane- rıldığı ve spekülasyon yapılmakta ol 

li mısırlan 4,35 kuruşa satılmakta- duğu haber veriliyor. 

dır. Londra borsasında bir St.erlin 

153,66 dolar 5.0062 dir Paris botsa-

sında Ünitürk 350 franktır. Sterlin 

627 - 630 kuruştur. 

Zahire Piyasası Deği,medi 
Zahıre borsasına 305 bın kilo 

buğday. 120 bin kilo arpa. 45 bın ki
lo çavdar gelmiştir. Fiyatta ve piya-
sada hiçbir değişiklik olmamıştır. 

Tiftik ve 
Tütün Birliği 
Kuruluyor 

Halbuki bu parayı Damat Ferit 
l>aşadan alırlarken. birçok şeyler 
\radetrnişlerdi... Herşeyden evvel, 
ardunun milliyetperver kumandan 
Ve zabitanı arasına nifak düşüre-
Ceklerd.i Sonra da. mevcut asker 
kıtaları arasına sokacaklan propa
~andacılarla yavaş yavaş orduyu 
llıhilale sevkedecekler.. Böylece 
lnilll mücadele kuvvetlerinin bü
tün faaliyetini 'hitama erdirecek
lerdi 

- Aman. bu işi yapalım. Yaman 
bir mebus olursun. Nevres ... Lüzumundan Fazla Yenilirse ••• Yumusak buğdaylar 5.28 - 5.32. 

sertler 5.1 - 5.28. yemlik arpalar 

Tütik birliği kurulması i~in birin
ci toplantıyı yapmış olan tüccarlar 
evvelki gün tekrar toplanmışlardır. 
Haber aldığımıza göre. birlik teşkili 
etrafındaki konuşmalar. henüz kati 

bir şekil almış olmamakla beraber 
esasta bazı noktalar tespit edilmiş
tir. Fakat. birliğın gayesi yalnız tü~ 
cann değil ayni zamanda müsUıhsi
lin de vaziyetini ve haklarını temin 
etmek olacağına göre. bu işin bütün 
alakadarları toplıyarak görüşmek 
lazım geleceği kanaati vardır. Piya
sadan alınan malumata göre. birlik 
teşkiline geçilmesi. tüccarlann top
lanabilmelerini temin edecek. bu mü 
him işin her bakımdan umumi men
faatleri koruyabilecek bir şekle gir
mesi mümkün olacaktır. 

V ak~a bu cemiyetin müteşeb
. bıs ve müessisleri, gerek ce 

lnıyete aza kaydetmek. ve gerek 

~:unat Ferit Paşaya verdikleri sö-
2? tutnıak için bazı teşebbüslere gi 
tiŞ?nişlerdi. La.kin, kendilerine -ü
!nit ettikleri kadar- taraftar bu
lamadıkları gibi. tasavvurlarını da 
tatbik ed . l d' a·· dükl' . b.. ~ ememış er ı. or erı 

k~tun iş, manavoğlunun Galatada-
1 kahvesinin serseri müdavimleri

~e birer (mecidiye) yevmiye ile bir 
ı::1nı. beyannameler dağıttırmak
""'' bır parmak bile ileri geçeme
.. 11Ştl 

llı:~op~ganda şebekesini idare et
~ Yı. bılhassa Manavoğlu Nevres 
tn ey deruhte etmişti Fakat. hiçbir 
li uv~ffakıyet elde edememişti ... 

atta bir gün bir tecrübe yapmak 
istenıış· k d" . d f""l . . . in. • en ısı e ıı en ışe gırış-
G 

1fi. Hürriyet ve İtilaf Klübünün 
eı:.ata_ şubesi vasıtasiyle bir softa 
g· ısesı tedarik etmiş; bu elbiseyi 
ıı::lYerek.. -bahriye zabitlerinden 
ı·n~er Bey istn.inde birinin delale-

1.Y e, tersanedeki efradın arasına 
:ırnı.~ş~i İyi laz taklidi yaptığı için, 
endısıni su·· li b' h .... n .. rmene ır oca susu-
u vermişti. 

d 
Evvela, askerlerle şuradan bura

an konu d . şnıuş. sonra da propagan-
aya gırışmişti: 

1 
~ Hernşeriler!. Burada ne bek

l e;ıp duruyorsunuz Artık asker-
1 ~ilan. hapı yuttu. O: din~iz ıman
sız Ittihatçılar memleketi gavurla
ra sattılar. Paraları alıp kaçtılar. 
Bunlardan bir okları ıu-

Diye, onu teşvikte bulunmuşlar
dı. 

Manavoğlu Nevres, birinci sınıf 
şarlatanlardandı. Oldukça iyi ve 
gürültülü söz söyler: ve hatın sa
rılacak derecede yazı yazardı. Ze-

kası da. keskindi. Fakat bu keskin 
zeka, bütün hayatırıda bir kere bile 
ne kendisine ve ne de onu yetişti
ren millet VP. devletine en kücük 
bir fayda temin etmemişti. Evvel
ce de arzettiğimiz veçhile: yaratılı

şındaki bozukluk. onu tereddi uçu
rumunun en derin bataklığına ka
dar sürüklemişti 

H ürriyet ve İtilaf Fırkasının 
müessislcri. ilk zamanlarda. 

bu adama biraz ehemmiyet vermiş 
ler; (hüsnü kabul) göstermişlerdi. 

Fakat, aradan kısa bir zaman geç
tikten sonra. onlar bile. bu adam
dan bir ürküntü ve tiksinti hisset
mişlerdi. 

İşte şimdi. Nigehban cemiyetinin 

fırkaya ilhak edilınsei fikri ortaya 
atılır atılmaz, Hürriyet ve İtilaf 
Fırkası erkanı arasında, o anda bir 
telaş ve hoşnutsuzluk başgöster

mişti. Derhal, Mustafa Sabri Efen
di ortaya çıkarak: 

- Hayır .. Olamaz .. Biz. askerle
rin siyasi işlerle meşgul olmasına 

taraftar değiliz. 
Demişti. 

O zaman. şöyle bir münakaşa 
başgöstermişti: 

- Fakat biz, şu 81?-da asker deği
liz ki... Kimimiz. vaktiyle istüa et
mişiz .. Kimimiz. melim İttihatçılar 
tarafından cebren tekaüde scvke
dilmişiz. 

- Evet. amma .. Ne de olsa. yine 
asker saylırsınız ... Nitekim, bugun 

(1) Manavoilu Nevres Bey bir aralık 

Herkesin rahat oturduğuna, ya
hut gördüğü işin cinsine göre. yir
mi dört saatte şu kadar kaloriye, 
şu kadar madene. şu kadar vitami
ne ihtiyacı var. Onun için albomin
li, yağlı, şekerli ve madenli şu ye· 
meklerden, şu kadar yiyecek. ye
diği şeylerin hepsinin kana karışa
mıyacağını hesap ederek biraz da 
fazla yiyecek ..• 

Fakat daha fazla, her türlü lüzu
mundan daha fazla yerse ne olur? 
Bir defa. birkaç defa fazla yemek 
herkesin başına gelir. Bu kadardan 
büyük bir şey çıkmaz, bir mide bo
zukluğu, biraz rahatsızhk ... Halbu
ki bazı adamlar vardır ki, her gün, 
her övünde lüzumundan pek fazla 
yerler. Onlar için iştahın haddi 
yoktur. Yedikçe iştahları artar. 
Keselerinin de müsaadesi olursa 
hiç durmadan yemelerine bir en
gel kalmaz. Onlar ne olur? 

Lüzumundan fazla yemek böyle 
k;ş mevsiminde olursa, işe yarar. 
İhtiyacı temin ettikten sonra artan 
kaloriler insanı soğuğa karşı daha 
iyi mukavemet ettirir, hem de vü
cutte ihtiyat halinde bulundurulan 
maddelerin yanmasına meydan 
vermez. 

Ancak, lüzumundan fazla yeyen
Jer, kış ve yaz bilmezler. Pek sıcak
larda iştahları azalsa bile, yine lüzu 
mundan fazla yerler. O vakit ye
dikleri fazla yemeklerden kazan
dıktan kalorilerin büyük bit kısmı 
boşuna kaybolur. Kaybolurken de 
biraz fazla sıcaklık verirler.Bir kıs
mı da viicudün ihtiyat maddeleri· 
ne ilave edilir. 

Bu ihtiyat maddelerin birike bi
rike ne olacaklarını anlamak için 
de çok yiyen kimseyi normal ya
hut bir hastalık nekahatinde bu • 
lunduw 

mın fazla et yediğini farzedelim. 
Azotlu maddeleri çok olan sebze
ler de bu ihtimale girer. Viicut a
zot müvazenesini daima temin et
nıiye çalıştığından en önce azotlu 
yemekleri yakar. Fazla gelen azot 
vücutte pek kısa bir zaman. ancak 
üç gün kadar kalır. Sonra yanar. 
Çok et yiyenlerin idrarında üre 
miktarı artar. İnsan ne kadar çok 
et yese vilcudiinün albominli kı -
sımları. meseliı adaleleri. biiviimez. 
Onları büyütmek için hareket et· 
tirrnek lazımdır. 

Bundan dolayı çok et yenilirse 
azot fazla yanar. onun yerine vü
cutteki şeker ve yağ kalır. Çok et 
yiyen adam bir taraftan şişmanlar, 
bir taraf tan da belki fazla kalan şe
keri eritemez. 

Fazla yiyen adam, çok et yeme
yip te.çok şeker yerse viicudiinde· 
ki alhominlcr daha az yanar. Fay. 
dasız kaybolan kalorilerin yüzde 
dördü nisbetinde albominden tasar 
ruf eder. Fazla yediği şekerin iist 
tarafı da yağ haline dönerek yine 
şişmanlık verir. Fazla yağlı yerse 
albominden yine, fakat fazla şeker 
yiyenden daha az nisbette tasarruf 
eder. Üst tarafı da aynile yağ ha
linde kalarak şişmanlar. 

Demek oluyor ki, ihtiyacından 

fazla yiyen adam ne yese neticede 
yine şişmanlar. 

Hastalık nekahatinde bulunanla
rın da iştahlaıa çok olur. Onlar 
sarfettiklerindcn fazla yerler. Fa
kat onların fazla yedikleri gıdalar 
hastalık esnasında erimiş olan kı

<ıımları tamir clfğinden fa~dalı o
lur. 

Çocukların da sarfettiklerinden, 
fazla :remiye ihtiyaçları rnrdır. 

Çünkü bir taraf tan hergünkil ka
lori ve ihtiyaçlarını temin edecek-

4.20. Anadolu arpaları 4.0S--4.07.5. 
çavdar gevşek ve 4.32 kuruştur. Bur 
çak 3.22.5 naturel nohut 6 içfındık 

33 kuruştur -

B o R s A 
25 - 2 - 938 

PARALAR 

Alq Satıı. 
Frank 78.- 83.-
Dolar 123.- 126.-
Lıret 98.- l06. -
Belçika Fr 80- 84.-
Drahmı 18- ıı.-

lsviçre Fr, 57S.- 582,-
t..eva 20.- Z3.-
Florın 65.- 70.-
Kron Çek 78.- 82.-
Sılın Avusturyı 21.- 23.-
Mark 22.- zs.-
Zlott 20.- 22.-

t-'engo 2l.- 2~.-
Ley 12.- 14.-
Dınar· 48.- S2.-
Kron lsveç so.- 32.-

Sterlin 627,- 632.-
• 

ÇEKLER 

Açılq Kapanıs 

-Paris 24,39 24,39 
"11evyork 0.79625 0.7960 
\Ulino 15 1380 15.1380 
':Jrüksel 4.6916 4.6916 
'\tina 86.7460 86.7460 
~enevre 3.4272 3.4272 
-:;otya 63.4920 63.4920 
i\msterd. 1.4234 1.4234 
Prag 22,6682 22.6682 
Viyana 4.2063 4.2063 
'Vladrid 12.3810 12.3810 
\erlin l .9fl!l6 1 Pf'IRfl 
'';ır~rı,·:ı 4 195 4 19 .. 

uda peşte 3 9875 3 0875 
·\ ikreş 101) 19 10'119 
qelgrad 34 2857 34.2R~7 

Yokohama 2.7268 2.7268 
~tokho m 3.0810 3.0810 
T,ondra d30.- 630.-
1\1askovı 24.12 ıu2 

İhraç mallanmızm kıymetlerini 
muhafaza ve dış piyasalardaki satış-

ların intizamını temin için ticari bir
likler kurulması hakkındaki düşün

celer müspet kararlara bağlanmak 

üzeredir. Tiftik birliği için yapılan 
hazırlıktan sonra tütüncüler birliği
ni kurmak üzere de faaliyete geçil
miştir. 

Tütüncüler. bir toplantı yaparak 
birliğin esas nizamnamesi üzerinde 
görüşmüşlerdir. 

Müteşebbisler tarafından henüz 
hükumete müracaat edilmemiştir. 

Fakat, tütün birliği idare heyeti a
zalıkları seçimi için tekrar bir to~ 
lantı yapılacak ve azanın isim ve ad
resleri resmen hükumete bildirildik
ten sonra birlik faaliyete geçebile
cektir. 

Bir Türk Sanatkarının 
Muvaffakıyeti 

Pariste çıkan 
Le Petit Joumal 
gazetesinde oku-
du {!umu za ~öre 

Erzıırumda ter-
zi M Şlıkrü An, 
Pariste Ladivez 
ve Napolitan 
terzi mekteple-
rinde makastar· 
lıkta birinci gel. 
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Bal an 
Çin Üniversite 
Rektörü 
Şehrimize Geldi 

'r- P R O F i L A ·K S i 
1 

Suvaresinin 
İntıbaları 

(Ba!& 1 incide) 

istiklôlinin, Şuşniğin eski azimli, 
imanlı lisanı ile teyit edilmesine se
bep aranıyor: 

"Acaba işin esası zaten böyle 
mi idi, yoksa sonradan mı vazi
yeti değiştirecek amiller hare
kete geldi?,, 

Edenin istilası hakkında fikirler 
dağılıyor: 

- İdealizm tarafı çok mü
kemmel! 

Deniliyor. 

Fransız. Parlamentosu toplantı halinde 
Fakat, daima yan yolda kal

mıya mahkum bir idealizm aca
ba istikrarsızlık doğurmuyor 
mu? .. Eğer esas prensiplerden 
fedakarlık etmeden bir anlaş
maya varılmak imkanı varsa, 
neden böyle bir imkan yoklan-

( Baflt 1 incıcteJ ı nin tntbiki bahsinde müessir garan-

7 - A\•usturynnın istiklfıli Avru- tiler temin lüzumunu hiçbir zaman 

Pn ıh ·· • · 1 h' ' d gozonimden ayırmıyncaktır. su u ıçın es::ıs ı ır unsur ur. . • 
8 - Frnn anın Çekoslovakyayn .. Fra~s?~.tngılfer~ye parlamenter re 
knrşı giriştiği tcahhütler, icap eder Jı~ bı~lıgı ve ayn.ı sulh ve ndalet en 
şe, yerine getirilecektir. 9 _ Fran dışelerıyle sıkı bır surette bağlıdır. B. Şuming T. Liu 
sn ne İspanyaya ne de Çine müda- Frnnsnnın Polonyaya ve küçük an 

? masın .. ,, 
Bir diğeri iluve ediyor: 

Avrupa ve Amerikada bir tetk~ 
seyahatine çıkan Çinde, Çilu üni
versitesinin rektörü B. Şuming T. 
Liu bir müddettenberi Ankarada 
bulunuyordu. Çinin maruf terbiye
cilerinden olan B. Liu, dün şehrimi
ze gelerek Ozipek palas oteline in
miştir. 

hale etmek ist.er. tanta karşı olan dostluk nişanelerini, 
"Lord Halifax ta bugün baş

ka birşey söylemiyor. İngiliz si
yasetinin değişmdiğini, yalnız 
anlaşmıya varmak için ciddi 
bir gayret sarfedileceğini, im
kan yoksa bunun da bilinmesi 
bir fayda olduğunu anlatmak 
istiyor.,, 

Nihayet Delbos, hülfısa olarak şun- bu ayni tesanüt zihniyeti ile telakki 
lan söylemiştir: ediyorum. Bu dostlukların daha mü-

"Fransa, sulhü sever. Fakat her ne essir bir hale gelmesi için kültürel 
pahasına olursa olsun değil.,, ve ekonomik sahada mübadelenin 

Söz alan mebuslar fnzlnlaşması lazımdır. 
Silahlanma yarışına had Komünist mebuslardan G. Peri hu 

kfımetin lspnnyada yeni bir kuvvetli 
Italyan - Alman müdahalesine mü 
samaha edip etmiyeceğini sorduktan 
sonra Japonya aleyhinde iktısadi sa
hada zecri tedbirlerin tatbik edilme 
miş olduğuna teessüf etmiştir. 

Sosyalistler birliğine mensup me
buslardan B. de Monzie Almanyaya 
Jspanya işlerini tanzim etmek hak
kının verilmesi hususunda mutabık 
olduğunu fnkat tam bir ademi müda 
haleye taraftar bulunduğunu, söy -
lcmiştir. Hatip bundan sonra A vus
turya halkmın ilk defa olarak itti -
fakla birleşc-r<'k müstakil olmak ar
::ıusunu izhar ~ttiğini kayd tmi ir. 

Fransa, hiçbir askeri hükmü veya it 
tifakı ihtiva etmeyen Fransız - Sov 
yet paktına karşı vaziyetini inkar. et 
memelidir. 

n. de Monzie, Ingiliz - Italyan 
görüşmelerini tabii telakki etmekte 
fakat Frnnsanm bazı meselelerde ka 
tiyetle hareket etmesi lazım geldiği
kanaatinde bulunmaktadır. 

Müfrit sağ cenah mebuslarından 

Louis Marin, ltalyanın menfaati 
Stresa siyasetine avdet etmek oldu
trunu ve Ingiltercnin de Fransanın 
müzaherctile bu avdeti teshil etmesi 
icap ettiğini söylemiştir. 

Taahhütlere hürmet, Avrupa 
tesanüdüne iman 

Mebusan ·meclisinde harici siya -
set müzakereleri esnasında hariciye 
nazırı B. Dclbos şunları söylemiştir: 

"Fransızların ilk vazifesi, vatanın 
maddi ve manevi kuvvetlerini azami 
hadde çıkarmnktır. Dünyn bilmeli -
dir ki, vatanın tehlikede bulunduğu
na dair yapılacak bir hitabın Fran
sada olduğu kadar heyecanla karşı
lanacağı başka memleket çok azdır. 
Fransanın yalnız kaldığını, Mil -

Jetler Cemiyetinin tamamile mah -
kum olduE,runu ve harbin önüne ge
çilmez bir halde bulunduğunu söyle
mek hatadır. Fransanın, maddi ser -
vetten başka, müdafaa edilecek ma
nevi serveti de vardır ve bu, taah -
hütlerine hürmet ve Avrupa tesa -
nüdüne imandır. Frnnsa, sulhü or
ganize etmek istiyen milletlerin ilk 
safında kalmalıdır. 

Faknt, bı..itün komünistlerin yaptı
ğı gibi, bütün bu vazifelerin Fransa 
için kolay olduğu ve Fransanın bü -
tün mütecavizlere karşı dünya jan
darmalığını yapması lazım geldiği 

manasını cıkartmıyorum. Hükumet, 
menfi vazlyette bir infiradı reddet -
tiği gibi hnrekette de infiradı red -
deylemektedir. Fransa, gayretlerini, 
muessir bir role hasretmiştir. 

Franı:.anın ispanyada bır müdaha
lesini i tiyenlere kar ı ise, bu müda
hal nin mucip olacagı tehlikelere işa 
r t etmek isterim. Fransa - Ingil -
t .. antantı, bütiın siyaset değişme
k n fevkindedir. 

F ransanın münasebetleri 
1 ly il ol n munas('betler mes" 

k ın gel nce, bu mesele, İngiliz nazır 
lan ile uzun uzadıya göruşülmüştur. 

hal sureti-

Hataların en büyüğü, bir memle -
ketin infirnt halinde bir tarafa çekil 
meklc kendisini her türlü tehlikeler
den masun bir vaziyette bulunduraca 
ğını düşünmektir. Buna emin oldu -
ğundan dolayıdır ki, hükumet, Millet 
ler Cemiyetini müdafaada devam ey 
liyecck ve Cenevre de hiçbir zaman 
susmuş bir vaziyette kalmıyacaktır. 
Fakat Fransa hükumetinin fikrince, 
bütün bu güçlüklerin herbirinde işlen 

miş hatalar vardır. Avrupa, tehlike 
li bir silahlanma yarışına girmis bu
lunuyor. Eğer Avrupa, bu siliıhlanma 
ya bir had koymaz is~ mahvolması 
tehlike i :rn vcuttul'. E"tcr Avrupn 
mahvolmak istemiyorsa, biribirine 
girmiye ve ayn gruplar teşkil etme
ğe bir nihayet vermelidir. 

Ispanya meselesinde, katliarrilann 

önüne geçmek üzere elimden gelen 
her şeyi de nyrıca yapacağım. Bu hu
susta başladığım teşebbüs, maltimu
nuzdur. 

Avusturya istiklali 

Toplantının sebebi, Balkan Kon 
seyinin senelik toplantısı ol-

duğu halde suvarede en az bahsedi -
len mesele Balkan işleri idi. Çünkü 
birlik, ahenk ve istikrar gibi yüksek 
kıymetlerde, bir havadis ve dediko
du mevzuundaki unsurlar yoktur. 

Sofrada Doktor Aras tarafından ve 
misafir heyetler namına kıymetli 

dost ve müttefikimiz general Metak
sas tarafından söylenen sözlerin, I3al
kan birliğinin hc-r gün bir kat daha 

} lf d 'l'U dl --1 

Çinli alim dün kenclisile görüşen 
bir muharririmize seyahatinin mak
sadı hakkın'da şunları söylemiştir: 

"- Avrupa ve Amerika üniversi
telerinde ilmi tetkikler ynpmak üze
re seyahate çıkmıştım. Memleketini
ze de bu maksatla gelmiştim. 2'\nka
rada Ismetpaşn kız enstitüsünü, yük 
sek mektepleri gezdim. Çok mükem 
mel. Burada da lstanbul üniversite
sinde tetkikler yaptıktan sonra Yu
nanistan, Italya, Fransa ve lngilte
reye gideceğim. 

Et Ucuzluğu 
aş yor tesirler uyandırdığı göze çarpıyor -

du. Saat ikiye doğru ve süvareden ay 
nlırken, dünyanın uzak ve yakın (BaEt 1 incide) 
memleketlerinin mümessilleri ile bir gününden itibaren fiiliyat sahasındn 
arada bir devritılem seyahati yapmış tahakkuk etmiş bulunacaktır. 
gibi bir his duyuyorum. Bu seyahat Halkımızın iyi beslenmesi bakımın 
esnasında fırtınalı bir alemle temas dan büyük bir ehemmiyeti haiz olan 
etmiştim. Neticede şu kanaate var - bu gıda maddesine hükumctimizce 
mıştım ki, bütün bu geniş dünya i- ciddi surette el konµlmuş olması ve 
çinde barışı, istikrarı ve emniyeti cid kasaplık hayvanların istihsal mınta-Fransa, bugün, Avusturya istikla-
di ve samimi bir surette temsil bakı- knlarından istihlfık mahallerine gelinin Avrupa muvazenesi ve Avrupa 

sulbü için elzem bir unsur olduğunu mından Balkan birliği eşsiz bir ör- linciye kadar bütün scyrü hareket
nektir. Bunun sebebi de tışikiirdır: lcri göz önünde bulundurularak ilk teyit eder. Tuna havzasında herhan-
Balkan milletleri, Balkanlılık dersi- hamlede et fiyatlarından on kuruş gi bir hegemonia tesis imkanı yok-
ni, tarihin acı tecrübelerle dolu mek- düşu" rülmesini Istanbul müstehlikletur. Hiçbir şeyin muhik gösteremi-
tebinde öğrenmişlerdir. Kuvvetli mil ri hiç şüphesiz minnet ve şükranla 

yeceği bir müdahaleyi meşru göster-
mek için ırki bir hısımlık meselesi- !etlerin yedeğinde yürümek, Bnlkan karşılıyacaklardır. 
nin ortaya atılması ise katiyen kabul milletlerinden her biri için sonsuz Bu tenziliit, kasaplık hayvanın 

felaketler uyandırmış, tam istiklali muhtelli kademelerden geçerken, is olunamaz. Fransanın Çckoslovakya-
ve milli mukadderata tamamile ha - tihsal maliyetine inzimam eden unya karşı olan muhabbetini bir kere 
kim kalmak imkanını hep beraber surlar üzerinde en başta hükümetidaha t~it ederim. Fransanın Çekc;ıs-
korumnk ihtiyacını Balkanlılara öğ- miz olmak üzere Istanbul Belediyelovakyaya kar,şı olan taahhütleri, !ü-
retmiştir. Bu dersi, Balkanlılar hiçbir si ve bu ticaretle alôkadar vatan -zumu takdirinde, sndikane bir suret-
zaman unutamazlar. Çünkü, öyle bir ·duşların yapmış oldukları fedakar -tc yerine getirilecektir. 
dersi unutan millet, kendi varlık ve lıklarla elde edilmiştir. Fransa hükumeti, harici siyasette, 

azim ve metanet gösterecektir. Hü- beka kudretlerine inanmaktan vazgeç Bu tenzilat payı daimi olduğuna 
kumet, gerginliğin izalesi şeraitini miş demektir. nazaran 1 marttan sonra ilan olunn-
çok dürüst bir surette aramıya bü- Ahmet Emin YALMAN cak fiyatlar, tenzilattan evvel teşek 
tün gayretini sarfedecektir. Fakat ,l!'!!I!'!!_....,~"'!'!!!!!-?'!"'-'""!""!!!!!'!!""'!"!'!'-~-~~ kül etmesi lazım gelen fiyatlardan 
hükumet, herhangi bir fedakarlığa (Hikayeden Mabaat) daima on kuruş aşağı bulunacaktır. 
katlanmamnk azmindedir. s "M k• Şüphe yok ki bu müdahale eti daimi 

Fransnnın harici siyasetinin esas eyyar ar JZ,, surette muayyen ve müstakar bir fi. 
hatlarını bir kere daha tekrar ediyo- (Başı 6 ıncıda) yat htıd ve seviyesinde tutmak mak 

rum: 
Fransa harici siyaseti, Fransnnın 

ittifnklnrı, Milletler Cemiyeti ve kuv 
\'etli bir milli miidnfaa üzerine mües 
sestir. 

Fransa, sulhc uşı1dır, fakat her ne 
bahasına bir sulhe değil. 

Hükiımet, parlfımentonun itimatlı 

müznhcretinin kendisine bahşedece
ği otoriteye hiçbir zaman bugünkiin 
den daha ziyade muhtaç olmamıştır. 

Saat 24 te B. Chautemps'i dinliyen 
mebusan meclisi hukumete iki mu
halüe karşı 439 reyle itimadını bil
dirmiştir. 

Palamut Tutuluyor 
Havaların knrlı olmasına rağmen 

üç gündenberi palamut tutulmakta
dır. Boğaziçinde koy yerlerde sabah
tan akşama kadar palamut tutulu.
vor. Üç gı..inde tutulan balık miktnrı 
35 bin çüttir. Limanımızda bir Ital-

yan ve bir Yunan gemisi balık al
maktadır. 

D oktor gülümsiyerek: 
- Fakat bu oda işinde 

sana hiç güven olmaz dedi. Gradu
sof'Jar senin için: "seyyar Markiz,, 
diyorlar .. Sen hiçbir odada üç ay
dan fazla oturmnazmışsın!. 

- Müsterih ol.. Bundan sonra o
da değiştirmek için artık sebep kal
madı.. Eskiden bu kadar fazla o
da değiştirmemin sebebi ne idi bili 
yor musun?. Arzumn uygun bir ko 
ca bulabilmek.. Yeni taşındığım 
evlerde, ısrarla böyle bir koca ara
dım .. Kendim eczacı olduğum için 
tercihen orta yaşlı bir doktor arı
yordum .. 

"Seyyar Markiz,, bir yudum çay 
içtikten sonra, yine güzel gözlerini 
kırpıştırarak ve gülerek sözüne de
vam etti: 

- Şimdi artık oda değiştirmek 
için sebep kaldı mı yaJ. 

Ertuğrul Sadi Tek Tiyatrosu Yarın 
gece-Kadıköy-Süreyya Sinemasında 

SEFİLLER 

sadını gütmek değildir. Bütün tüc -
car mallarının t5.bi olduğu fiyat te
mevvüçleri, elbette mevsime, arz ve 
talep şartlarına istihsal fiyatlarına 
nazaran et fiyatlarında da cari ola
caktır. Bizim müdahalemiz bu nor
mal tcmevvücatm muhassalnsı olan 
fiyat ücretintlen her mevsimde ve 
bütün şnrtlar altında kilo başına on 
kuruş indirmek esasına müstenittir. 

Ucuza satış yapılabilir 
Istanbulda tatbik olunacak et fi

yatlarını tayin eden komisyon bu 
fiyatları hayvan borsasile mezbaha 
toptan satış fiyatları esası üzerine 
tespit etmiştir. Bu komisyon, her 
hafta toplanarak fiyatlarda bir deği
şiklik olduğu takdirde tekrar fiyat 
tayin edecektir.Komisyonun koyacağı 
fiyatlar azami fiyattır, bu fiyatlar
dan ucuza satılacak olursa müdaha
le edilmiyecektir. 

Ilan edilen fiyatları behemehal tat 
bik edeceğiz. Bütün zabılai belediye 
memurları bu hususta kati talimat 
almışlardır. Tespit olunan fiyatlar-

-· Belsoğukluğu ve Frengiden korur. 4 

Demir Köprü inşaatı Eksiltme ilanı 

Nafıa VekCiletinden: 
1 - Evvelce ayak kısmının ihalesi yapılmış olan Tunceli Vilayetinde 

Elaziz - Mazgirt yolu üzerinde 70 metre açıklığındaki (Şeyhsu) köprüsünün 
bu defa demir üst yapısı kapalı zarf usuliyle münakasaya çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli 45.000 liradır. 
2 - Eksiltme 24/3/1938 tarihine müsadif Perşembe günü saat (16) da 

Nafıa Vekaletinde şose ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu odasında 
yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (225) kuruş mu
kabilinde şose ve köprüler reisliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin (3375) liralık muvakkat temi
nat vermeleri ve müteahhitlik vesikasiyle demir köprü işlerinde ihtisasla
rı olduğunu ispat eden vesaik ibraz etmeleri lazımdır. (Türkiyede mümes
sil veya vekili bulunmıyan maruf ve müştehir yabancı firmalardan müte
ahhitlik vesikası aranılmaz.) 

İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı vakitten bir saat 
evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muk-
tezidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (293) (665) 

lstanbul Defterdarhğından : 
Keşif bedeli 22959 yirmi iki bin dokuz yüz elli dokuz lira 25 kuruştan 

ibaret bulunan Sultanahmette Atmeydanında kiiin umumi hapisane bi
nasının yıkılma işi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. İstekli
lerin ve keşif ve şartnamesini görmek istiyenlerin teklif mektuplarile bu 
işe benzer en az on beş bin liralık iş yaptıklanna dair Nafıa Vekaletinden 
alacnklan vesika ile Ticaret Odası vesikasını ve l 722 liradan ibaret mu-
vakkat teminatlnrını 14-3-938 pazartesi günü saat on dörde kadar milli 
emlfık müdürlüğünde toplanan komisyon başkanlığına tevdileri ve saat 
on beşte de zarflar açılırken hazır bulunmaları. M. (1023) 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden: 
50 adet 76 "Xn fond boru için yank boru ile 60 adet menhol kapağı ve 

bileziği açık eksiltmc;ye konulmuştur. Eksiltmesi 7-3-938 tarihine müsa-
dü pnzartesi günü saat 15 de Müdürlüğümüz merkez binasında toplanacak 
Alım Satım Komisyonu huzurunda icra edilecektir. Muhammen bedel 
2160 ve ilk teminat 162 liradır. Şartnameleri her gün Levazım dairemi% 
de görülebilir. İsteklilerin mezkur gün ve saatte ilk teminatlarile müra
caatları. (8C6) 

. ::Ôe\ılef Oemfryolları ve .Liman lan işletme U. idaresi ,ilanları 
. . 

Devlet Demiryollan 2 nci işletme komisyonundan: 
Ankara İstasyon büfe ve gazinosu ile müştemilatının kiraya verilmesi 

için 28-2-938 tnrihinde icrası mukarrer bulunan pazarlığın görülen lü
zum üzerine iş'arı ahire kadar bırakıldığı ilan olunur. (1074) 

-tturtç1 A-sk~r1 K1hıvt---.. "" RULUACA 
llônları DUNKU BULMACAMIZIN HALL11 

3600 takım yazlık elbisesi kapalı 

zarfla eksiltmiye konulmuştur. Hep
sinin biçilen ederi 27 ,000 lira olup ilk 
teminatı parası 2025 liradır. İhalesi 
11 mart 1938 saat 11 dedir. Şartna
mesi 135 kuruş karşılığında M. M. V. 
satınalma Ko. dan almı_r. Eksiltmiye 
gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde istenilen bel
gelerile birlikte teminat ve teklü 
mektuplarını ihale gününden en geç 
bir saat evveline kadar Ankarada M. 
M. V. satınalma komisyonuna ver
meleri. (740) (943) 

Taşköprü Asliye Hukuk Mahke
mesinden: Tnşköprünün Harmancık 

M. den berber Salih oğlu Kemalin 
Aşağı Emerce K. den Ali Çırak oğlu 

Mehmet kızı Saadet .aleyhinde açmış 

olduğu boşanma davasının mezbure 

Saadetin gıyabında yapılan muhake 

mede: Davalı Saadete ilanen tebli

gat yapıldığı hnlde mahkemeye gel

memiş ve bir vekil de göndermemiş 

ve mazeretinden de haberdar etme
miş olmakla bu bapta şahit dinlene
ceğinden bahisle davalı mezbureye 
yine ilanen gıyap kararı tebliğine ve 
muhnkemenin 9-3-938 çarşamba günü 
ne talikine karar verilmekle muha
keme günü Taşköprü Hukuk Mah
kemesinde hazır bulunması ve ilan 
tarihinden beş gün içinde hnkkı iti
rnzını istimal etmesi aksi halde mu: 
hakemeye gıyaben bakılarak intaç 
edileceği ilan olunur. 

da et vermiyenler ve yahut nevi üze 
rinde oynamak istiyenler derhal ce
zalandırılacaktır. 

Et alışverişinde dikkat 
Bu noktayı izah ederken muhte -

rem halkımızdan da bir ricamız var
dır. Bu hareket sırf halkın doğru -
dan doğruya menfaatini istihdaf et
mekt~ olduğundan et alış verişinde 
halkımızın da dikkatli ve hassas dav 
ranması, resmi makamat ve memur
ların işlerini çok kolaylaştıracaktır. 
Herkesin, aldığı etin cinsine ve ma
hiyetine dikkat etmesi ve parayı o
na göre vermesi, kasaplardan res -
men ilan edilen fiyatları araması bu 
davayı esasından halledecektir.,, 
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1 1 1 ]il 1 1 1: * SOLDAN SAGA: 

1 - Yemek satan. 
2 - Ell~i - Siyah. 
3 - Sıkınb - Cilve. 
4 - Olmadan ynzılmnz. 
5 - Sayı - Kabul etmemek. 
6 - Büyük çadır - Sıvacı Aleti. 
7 - Emir - Bir m!llet. 
8 - Duman - Bir deniz. 
9 - Küpü ile meşhur knsaba - Ydf 

serilir. 
10 - Havayı gözlemek - Şap deııızııı' 

de blr liman. 

* YUKARDAN AŞAGI: 

1 - Yutulur - İz. 
2 - Elişl - Bir nevi oyun. 
3 - Başa giyilir - Sada. , 
4 - Yurt - Sonsuz znn. 
5 - Yılbaşından evvel bir yortu. 
6 - Yorulanlardan akar - Balık tutlf 

lur. 
7 - Beyaz - Diyar. 
8 - Ruh - Biltün - İsim. 
9 - Kom~u memleket - Nota - ıJ 

rabcr. 
10 - Kıt - Ateş. 

Tiyatro Sanatkarları Birliği 

"Türk Tiyatro sanatkarları bit 
ği,, çalışmıya başlamıştır. Türkiye 
deki artistler, varyeteciler, oyunc 
lar, sazende ve müzisyenler bu b 
likte toplanacaklardır. 
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retle her ab&h daha genç olarak u. ____ ....;.. _________________ _ 

JUllr " Jbllnbdeld çizgi ve buru. M t T • • 
pkluklann byboldutunu g6rllntl.. as arcı esvıyecı 
ntıs.. Gbdtls iCln be)'U renghıdeld 

=::=..:ı:~ ALI NACAK dbalal beyazlatıp yumueatmıe w on 

~çı:!n ~ daha Askerf Fabrikalar Umum Müdürlüğünden : 
genç göı:tlnmek, t.ue ve aermin bir • Kınkkalede Topçu mühimmat Fabrikası için bel birinci mut mastareı 
y0se malik olmak için mutlaka haki. tavlyeciye Dıtiyaç vardır. Yol muraflan kendilerine ait olmak üzere 
ld cilt unaunı olan Topıon kremle. yapılacak lmtUıanda takdir olunacak gündelikle çahfmayı kabul edenler 
rlni lm11anwus. imtihan için nüfus ve ukerlik, tahsil ve sanat vesikası ve bonservisleriyle 

lhtjy.a.r.hkta k lstiyenler 
Yap ilerilemif olanlarda müzml'n ~tler, ~~. ftoia 811'1ewt, m..lllYMııif!';NI 

· sıcak yataktan bir kaç kereler kaldıran idrar zorluldan, böbrek iltihaplan eksik olamıyacağından bu 
l'ahatsızlıklardan kurtulmak için yegane çare tıbbın ehemmiyetle tavsiye ettiği nebati katranlardan yapıl
nuş KATRAN HAKKI BKRBM'l Jıw llanmelrb:r. 

1 
Sıhhat ve ltffmal M•d•et Y .. tletl 

Tasfiye Heyeti Relıllğlnde•: 1 / Yanya mübadillerinden ve Pendik mürettebatından Mustafa Paşonun 
bakiyei istihkakı için verilen 6032 sayılı bir Kuponlu ve 1380 lira kıymet
li tasfiye vesikasının Yunanistanda kalan ve hayri mahiyette olan Anlan, 
Zülfikar ve Mehmet vakıflanna karp verildil:t tebeyyün etmif ve keyfi
yet heyetimizin 4/1/1938 tarihli içtimaında görüşülerek mahiyetleri iti
bariyle hususi mülkiyete inkıllp etmelerine kanunen imkAn bulunmıyan 
bu vakıflara karp Mustafa Paşo namına pyri kanuni olarak tanzim edi
len bu tasfiye vestka11nın iptaline karar verilmif olmakla te,fiyet llAn ~ 
lunur. (951) 

RUTUBETLi HAVALARDA 

8 iP ve IULE' ye karş• 
el( lüzumlu ilaçtır. 

BaUTadl,..te•...._ 

lark ittihat sı ... a 
ve Tiyatro 

Tlrk Anoalm llrlcetl: Antivirüsle 
tedavi H•redarlan heyeti umumly..a nl

unmamel dabillnin 42 inci mlddwl 
mucibince 1938 Mart ayuwı 28 inci 

Kan çıbanları, el Ye a7M parmaJdannm arumdald bflDblar, Pmrtesl abü Mat 11 de Beyollun 
dolama, meme iltihabı Ye çatlaklar, yanıklar, braf da İngiltere aefaretanesi karpsında 

yaralan, ergenlikler, koltuk altı çıbanları. klln Turing Palu'ta 8Ur'8ti adlyede 
lçtimaa davet olunurlar. 

Tedavisini en erken Ye en.emin bir surette temiıı ed•. Mbake~ Olanacak Haauat: 
Şark ispençiyari LGboratuvan lstanbul 1 - aı-11-1931 tarihine kadar 

-----------~~-~--~-~--· istihsal olunan netice hakkında tas------------- I d 5 t im K i fiye memurlannın raporu: 
b~ Y1P - Davutpaşa Ortamekte- Sfanbul Jan arma a ına a Om S- 2 _ Murakıbın raporu ~ 31 -

den aldığım tasdiknameyi kay - 12 - 1937 de kapatılan hesaplann 
~ Yenisini alacağımdan hük- yonundan : ve billnçonun tasdiki. 

6 Yoktur. 4 A. 179 Mehmet Fethi h 1 .... _~ U ...._ 3 _ T---ye memurlannın ifa --Milden Cimi Ta m n ...,..e • aı& Teminatı ...,.. -., 
------------- Lira Kurut Lira K111'11f ledikleri vazifelerden dolayı kendl-

1~ 1 ~~~ lıtanbul Komutanllğı 63 Kilo Balmumu so 40 a 78 4 - 1938 aenest için bir murakıp 
_, llanlan 401 Kilo Monta Çivisi 152 38 ıı 43 wp ve Ocretiniıı tayinini. 

h.. • 88 Kilo Çelik Çenber &1 80 3 8'1 5 - Tuftye muamelesine hitam 
ı. &Uale gunu talibi çıkmadığından 1717 Kilo Kabara Çivisi 583 78 '3 78 vertıme.lne müteallik müzakerat lc-
tanbuı Komutanlığına bağlı kıt'at 70 Kilo Çam Sakızı 17 SO 1 31 ram. 

ihtiyacı için 600 ton yulafın kapalı 30.061 Çift Nalça 901 83 87 8' Heyeti umumiyenin bu içtimaına 
~ ihalesi 18 Mart 938 Cuma gu- ift1rak etmek için akalli 25 hisseye 
ııü laat 16 da yapılacaktır. Muham- 1757 49 131 11 malik olan hissedarlar içtimadan on 
:en tutarı 34500 liradır. İlk temina- 1-Vekiller Hey'etl kararlyle parası 938 mall aene tab"'8tmclan veril- gün evvel hisse senetlerini İstanbul
k 2588 liradır Şartnamesi hergün mek üzere miktan, tahmin belle11 ve ilk t.mlnat miktul ~ Jamlı da Bahçekapıda Hacı Bekir malaza· 

Yonda öileden evvel gorülebi- 6 kalem kundura malzemesi 184-988 Çarşaaba güntl ..aı 11 de Ged1kpe- 11 yanında Yaldız Hanında No. 1 da 
killerinin ilk t minat makbuz şadald Jandarma Satınalma ~ca ... elmlltme ne satın alma- Bar Krokodilm tdarebanemlne tevdi 

" 8 mektuplan ile 2490 sayılı kanu caktır. etmelidirler. 
:un 2 ve 3 üncü maddelerinde yazı- 2 - Altı kalem malzemenin anı &111 isteklilere nw.t caiz olduğu gt- Hillelerinl telUm. edenlere birer 

e _..ber ihale gıinü bl hepsinin veya birkaç kaleminin bir istekliye lba181l de caizdir. makbuz verilecek ve bu mübm he-
iba saa inden en az bir saat evveli- 3 - Şartname her gun Gedlkpapdaki adı geçen komisyonda görüle- yeti umumiye lçthna1na mabaua dü
ne kad mek uplannı Findık- bilir. hullye varakası blzmetlnl g6recek-
lıda Komutanlık satın alma komla- 4 - İsteklilerin yazılı gün ve saatte 2490 sayılı kanuna göre ibrazı il- Ur. 
ııuna VeftnelerL "1089_ amaeten veatkal•n ve ilk t.emtnatlariyle komisyona aelmelerl. (1091) 

dotruca Fabrika Müdürlüjüne müracaatlan. (748) 

ava urum 

BUYUK PiYANGOSU 
L ci Kepcle 11 Mart 938 eledir. 

Büyük ikramiye : 5 O. O O O Liradır_ 
8aDdan '-tb: 19.000, 12.000, 10.000 Llralık Daamlyelerle 
(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mOkifat Yarclır-

Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin eden 
bu piyangoya iıtirak ediniz._ . 

Kültür Bakanlığından: 
1 - 2219 •yılı kanunun tatbikine dair olan talimatnameye göre ilk ~ 

tul1ar için evvelce mOlahüa O. kabul eclilmlf olan kitabın üç yıllık mOd
deti bittikten 10nra okutulmak üzere 1939-40, 1940-41 1941-42 ders yıllan 
için yeni bir alfabe kitabı yapım- müababya konulmQftur. 

2 - Müsabaka müddeti 15 mart 1938 tarihinden başlamak ve 14 ikincl
tepin 938 pazartesi ıano üpım bitmek üzere ~ aydır. 

3 - Müsabakaya iftirike karar verenler 15 Ağustos 1938 pazartesi g6-
nü akpımına kadar bir dilekçe ile lttlltGr Bebnl11Jna müracaat ederek bu 
müsabakaya girecekler defterine adlannı yazdırarak bir numara alacak-
lardır. . 

4 - Müsabakada birlnclllji kazanan kitap üç yıl müddetle okullarda oku 
tulacü ve müellifine her yıl için bet yüz lira telif hakkı verilecektir. İkin
ci çıkan kitabı yazana bir defaya mahsus olmak üzere birincinin muelliflne 
verl1enln bir yıllıtı. üçiincü, dördüncü ve beşinci çıkanlara da birer defaya 
mahsus olmak üzere ildfer yüz Ura mükifat verilecektir. 

5 - Müsabakaya glreceklerln eserlerini üç nüsha olmak üzere makine 
ile ve kAjıtlarm yalnız bılrer taraflanna yazılmış olarak Kiıltür Bakanlıtı
na matbua mukabilinde vermeleri veya göndermeleri Iizımdır. Kitaba gi
recek resimlerin m1lan .._ nüsha olarak müsvec:ldelerle birlikte verilir. 
Müsabab,. bUllrrnt bir kitapla girenler de kitabın iıç niıshasını Bakan
hla verecekler wra ıanıs.r.cetıerdtr. 

8 - MOlabakaya girenlerce eser müsveddeleri ile birlikte, eseri kabul 
edllc:Uli takdirde, eserini illıı edilen telif hakkı mukabilinde ve tıer turlu 
ı.sarrut hakkından vazgeçerek Kültür Bakanlığına üç yıllık bir devre için 
terkettil1nl ve ldtabm o devre içtDdeld. her basılışının son taahihlerinin 
tenclttl ftja bnc:U mes'u11J9ti altmda taJin edecell diğer bir at tarafın
dan yap1'acep ,mtertr Noıtmlikten ._,,Orli bir taahhutname verilecektır. 

'I - Kitapta balun!MW Mzılngele pecloğojik ve teknik vasıflan g 
im prtname ile Noterltle tucUt ettttllecek taabhutnamenın form K 
tar BakanblJ yayın Dlrektörlillünden alınabilir. Mektupla lat yeni nn b 
kuııqluk bir posta pulunu da birlikte gondermeleri JAzımdır 840) 



==== !:========-==================================== I A ~ ==================== 

Yeni ISıtlklerlmlzln çifte 
takvlyell tel tertlbatana 

dikkat ediniz. 

1938 Modeli 

GOODYEAR 
kamycn lcist;klerinde damaCJ 

çift telD yap1larak azami suret· 
te takviye olunmuıtur. Gerek 
kamyon ve gerek tenezzüh n:o· 

del 
' ' 

SURE GRiP 
Lcish9klertntn bezlerl meıhur Su· 
pertwist lplklenıe imal olunmuı· 
tur. Bu suretle SURE GRiP kis· 
t:klerinin her bez katı bütün yol 
arızalanna mukavemet edecek 
bir ıekle konmuıtur. 

KARDA ..•• GoodYear•en -"' Sura GrlD IAs
tikJırinin çekme kuvvetinin emsali yoktur. 

YOKUŞLARDA .... Goodyear'ın Venl 
Sure Grip lastikleri otomobil ve kamyonlar. fazJa kuv
vet sarfetmeden, patinaj yapmadan kurtarır. 

YENi 

. 
ÇAMUR-llE-YA KUMDA _a •• .a 
year'ın Sure Grip lôstiklerl vakit kazandmr - ZJncir 
kullanmaga IUıum barakmaz. 

UZUN YOLLARDA ..•. Goodyear"ın 
yeni Sure Grip l6stikleri patinaja ve her tUrlU yol an. 
ıalarma kat$ı azamı emniyet verir. 


