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Sof yaya 
Gösterilen 
Yakınlık 
Ankara, 28 (TAN Muhabirin

den) - Dört müttefik Balkan mem 
leketi Bulgaristana daima Balkan 
Di rliğinin tabii bir uzvu gözüyle 
bakmışlardır. Hakikatte Balkan 
Konseyinin miizakere masası etra
fmda dört değil, beş :sandalye var
dır. Bunlardan biri hakiki menfa
at ve emel bakımından bir Balkan 
milleti olan Bulgaristana aittir. An 
cak Bıılgaristandaki tesanüt duy· 
gulannın çok yavaş bir şekilde in
kişar geçirmekte olması sandalye
nin şimdilik boş kalmasına sebep 
olmalüadır. Bu defaki Kon
sey miizakcrclerinde Balkan zavi
yesinden müşterek ıörüşler tespit 
ettikten sonra. Konsey rciıi Gene
ral Metaksns Dulgaristanın Anka
ra seririle temasa ıeçmiş ve teb • 
liğdeki esasları, umumi bir surette 
neşrinden evvel bir Balkan memle
keti ve alakadar bir taraf 11fatlle 
Dulear hUkümctinc bildirmiıtir. 

Balkan 
Gorus 

' Zaviyesi 
J\nkara, 28 (Baf""UM· 
ririmiulen tele/onla) 

B alkan Konseyinin bu de
faki toplantısı da ıaa

terdi ki ortada Balkan görüt za
Yİyeai denilebilecek bir teJ Yar. 

Dört Balkan devleti kendilerile 
ali.kası olan hadise' ere bu müt
terek zaviyeden bakınca, ayni 
Z&ınanda ayni teYİ görüyorlar. 

Balkan Birliğinin müşterek bir te
mele dayanan blr siyasi varlık oldu
funa bundan güzel bir imtihan ola • 
ınaz. Bu defaki toplantı, çok çetin 
dünya hadiseleri karşısında yapılmıt
tır Böyle olduğu halde dört Balkan 
devleti arasında bir görüJ birliğine 

varmak içın hiçbir münakaşaya ihti
yaç görülmemiştir. Gözden geçirilen 
meselelerde herkesin hadiselere Bal
kan olçüsile baktığı ve ayni şeyi gör
diığ.U derhal meydana çıkmıştır. 

Ölçüdeki bu ahenk sayesindedir ki, 
Balkan birliği yalnız Balkanlarda bir 

SUih ve istikrar Amili olmakla kal • 
lnamıştır. Tebliğde denildiği gibi bu 
birlık dünya yüzünde umumi bant 
idealin in tahakkukuna doğru çalışan 
en sağlam kuvvetlerden biridir. He
le dünyanın karışık ve kararsız ha
dıseleri karşısında. her zamandan sa
ltı ve sağlam bir tesanüdün ifade bul
lnası ve kendini gösterebilmesi Bal
kan bırliğ inin istikbali hakkında en 
lenış ümitlere hak veren bir manza
radır. 

SuTh ve emniyet idealine o 1ca· 
dar bağlı olan Balkan devlet

lerinin Milletler Cemiyeti idealine 
levgi duymalarından tabii bir şey o
lamaz Bu cemiyet. gönüllerin iste
dıği olgunluğa sahip olmaktan uzak
tır Fakat dünyanın bugünkü halin
de daha fazlasına imkan yoksa bunu 
da bir kar sayanı. Yalnız cemiyete 
ba~Iı kalmamızın tabii bir şartı var
dır ki. o da bütün hükümetlere karşı 
tarn bir musavata sahip olmamızdır 
~e istiklalimizin mutlak surette bür
lnet gormesidir. 

Tebliğ Milletler Cemiyeti idealine 
bağlılığını ifade ettikten sonra dün
Yada hi.ıkum süren yabancı ifrat ce
revn n ları hakkındaki görüşünü de 
B ikan ıdeallerıne uygun bir dille üa 
de edıyor : 

I 

'-Y 

BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

r 
iDEAL BURO 

Bu klt•p bOrol•r•n•n it çık•rm• kudretini •rtır· 
nıetc latlyenler için kıH. t.k•t •meli bir kitaptır. 

O elıe •z m•er•flerl• çok it neaıl çık•rıl•bllecetlnl 

ghterlr. "en• ve ,,.,, .. , bOro uıullerl yOzU11den 
geri k•len, hettl ur•r eden vey• b•t•n mll-••· 
ler Nyılmıyecek keder çoktır. Bu k ltep, bu 9lbl· 
•·~• lttt,..•~'"•" '""''" v•rtlmt.+ır J:"lvat ı ~n M'r 

a 
a 

Mutlak Mô.nada Bir Hakkaniyet Belki de Dünya 
Yüzünde Kurulamıyacaktır. Bununla Beraber 
Bütün Kuvvetlerimizi Bu Yüksek ideale Doğru 

Ankara, 28 iT AN Muhobirlndenl ~ ç • ı • • 
Atatürlcün müttefik gazetecilere olan mü- E ev ırm e ıyız 
him hitabesi Anadolu Aiansı tarafından 5 
ne§redilmi§ti. Anlcarada bulunan Yunan ga· : 
zetecileri, Şefimiz Atatürk, General Me- S 
talcsasla lconuıtuğu sırada hazır bulunmu§· E 
lar ve Atatürkün söylediği bazı sözleri gü- 5 

! duğu lcadar uzatmak için elden gelen her 
§ gayreti ve hüsnüniyeti sarfetmeliyiz. 
c Milletleri idare edenler için ille ve en 
§ müılcül vazife, ıahsl gurura lrapdmaktan -= kendilerini korumaktır. Herkesi memnun -§ edecek bir adalete varmalc güçtür. Mutlalc --ıel bir ilham diye kar§ılıyarak telgrafla : 

dayanır. ideallerimizin tahakkuk edeceği
ne tam emniyetimiz vardır. Tesanüdümüzün 
temeli nekadar sağlam olursa bütün dün· 
yaya göstereceğimiz örnelc o kadar mü
lcemmel olacaktır. Bu örneğin her türlü 
tahminlerden üstün olacağına lcanaatim 
vardır. 

5 monada bir hakkaniyet belki de hiçbir za-
5 man dünya yüzünde lcurulamıyacalctır. Bu
= gazetelerine bildirmi§!erdir. Gazetecilerln : - : nunla beraber bütün kuvvetlerimizi bu bildirdiği beyanat §Udur : : = yüksele ideale doft"u fevirmeli ve buna 
§ yalclaımalc i~in elden neler gelirse hepsini 
5 yapmalıyız.,, 

-"Milletlerimiz arasındaki çalı§ma bera· : 
Uzun sulh devreleri tarihte nadirdir. 

lfinde bulunduğumuz devreyi mümkün ol· 
bertiği zamanla mukayyet bir ıey değildir. 5 
Bu beraberlik mantığın devamlı icaplarına : 

MiSAFiRLERiMiZ SEHRIMIZDE Celal Bayarın Atina Ziyareti 

Başvekilimiz Nisanda 
G. Metaksas Ankarada 
Y e~i Beyanatta Bulundu 

Atinaya Gidecek 
Hariciye Vekilimiz Dr. 
Kendisine Refakat Ed 

Ankara. 28 <Tan muha
birinden) - Çok kıymet
li dostlarımız ve misafir
lerimiz, müttefik Yuna
nistanın yüksek Başvekih 
General Metaksas ile kar
deş Romanyanın konsey-

deki sayın mümessili B. 
Comnene bugün şehrimiz
de bazı gezintiler yaptılar, 
akşam 20,20 de kalkan 

hususi bir katarla, mem· 
leketlerine dönmek üzere 

şehrimizden hareket et
tiler. 

Dost ve müttefik dev
letlerin muhterem mümes 
silleri. istasyonda Başba
kan Celal Bayar. Dışişle

ri Bakanı Tevfik Rüştü A· 

Dr. Stoyadinouiç Be'eJiye Sular idaresini tlün 
ziyaret eclerken (Buraaının Yugoalavya lıon

aoloahaneai olman çalı muhtemeldir) 

ras, içişleri Bakanı ve 
Parti Genel Sakreteri .Şük 
ri.ı Kaya, vekiller. Riyase
ticümhur başyaveri Celil 
Uner ve hususi kalem di
rektörü Süreyya Anderi
man, Başvekalet müste-

şan, Ankara vali ve bele. 
diye reisi Nevzat Tando-

ğan. Ankara garnizon ku
mandam General Kemal 
Gökçe. kordiplomatik Dış 
işleri Bakanlığı ve Elen, 
Romen elçilikleri erkanı 
Ankara Merkez kumanda

nı. emniyet müdürü tara

fından selamlanmış ve 

mutat mesarimle uğurlan· 
mışlardır. 

(Devamı 7 incide) 

Son Ankara temaalaruulan: Dr. Araı ue B. Comnene ' 
[Yazısı 10 uncu sayfamızda] 

Et Ucuzluğu Basladı 
' 

Troçki Yine Sahnede mi ? 
Franco'nun 
Balkan Aianı 

Mdhtekir Kasaplar 
Ağır Ceza Görecekler Rusyada Yirmi İki Kişi 

Muhakeme Ediliyor Fiyatlan Tekrar Yazıyoruz: Kciraman 40. 
Dağhç 47, KIYırcık 50, Kuzu 47, Sığır 35, 

Ma1tdm 25, Keçi 25 ve Dana 40 Kuru1-

Anlcere, 28 (Terı nıuheblrlrı· 

den )-lıp•nyenın eakl BOkret Mflrl 
Merkl d6 Pret leyenden eonre "r•rı· 
oo tarefırıe ı~mlftl. Frenco'nun 
Belk•nlere •it nıUphldl eıf•tlle ve 
ı•yrl reaml olerek BOlcrefte bu· 
lurıuyordu. B•lken korıHylrılrı le•· 
rerınd•n aonre, 'r•nco'nun Ank•· 
r .. ISOkr8f ve Atlrı• •J•nı aıfetlle iki ay kadar önce Ankarada, Bat- üzerine ne eti olduğu yazılını' ol• 
vezlfe g6recektlr. vekilimiz B. Celil Bayann reisliğinde caktır. Kasap dükkanlarında ne oldu 

Merıcı dö Pred'ırı b•b••• velctlle to ı nmış olan hususi komisyonun ğu belirsiz parça parça etler artık bu 
Moskova, 28 (A.A.) Röyter: İki lıp•nyenın lstanbul MflrllOlnde bu· p a verdiği karar mucibince, şehrimizde lunmıyacaktır. Et cinslerini değiştir-

martta ask.eri mahkeme önünde mü- lurınıuftu. Annnl &erezll bir Runı 1 et fı'yatlan bu sabahtan itı''---- her h' b' hak b 
1 

kt •lleye meneuptur. uan::1"1 mek istiyen veya bazı cinsleri bililtl-
ım ır mu eme aş ıyaca ır. l~ii!i!ıiiiiiiiiiiiiiiiiiii!i!iii!!!i!iii!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!il~~ cins üzerinden on kuruş ucuza satıl- zam bulundurmıyanlar şiddetle ceza· 

Maznunlar tethişçilik, Sovyetler bir- maya başlanmıştır. landınlacaklardır. Bütün kaza ve na-
liğini tahrip ve bilhassa Ukraynayı, } • } d - k ak 1 hiyelerin zabıta ve beledı"ye •-'lrilatı 

t e Belediye bütun aym amlık ara """""" 
Gürcüstanı, Azerbaycanı, Ennenista- Dgl ere seferber halde kasap dükklnlannı da 
nı ve Vladivostoku Sovyetler Bı'rll- ve nahiyelere bu hususta icap eden 

C 
imi bir kontrol altında bulunduracak 

ğinden ayırmak teşebbüsü ile itham hamberlain 'e sıkı emirleri vermiştir. Kasap dük. lardır. 
edilyorlar. Maznunlar 22 kişidir. Bun kanlan sıkı bir şekilde kontrol edile- TenzilAt karan üzerine ve piyasa 
ların arasında Buharin, Rikof. Yago- N .. m iş' er' cektir. Başvekilin riyasetindeki komis vaziyetine göre belediyenin tespit et-
da. Krestinski. R11kovski, Rosenholtz U 3 Y • ••• yonun verdiği karar hilafına harekete tiği yeni et fiyatlannı tekrar yazı. 
ve Ivanof ta vardır. --o- teşebbüs eden muhtekir kasaplar o- yoruz: 

Dört doktor, profesör Levin. Plet- lngiliz komünirtlen ltalyan lursa. ağır surette cezalandınlacak • Karamanın kilon 40 ku-
nef, Kasakof ve Maksimof ta suikast- tır. Asgari ceza ı50l lira para cezası-

Balkan birli~ne bağlı devletler baş 
ka memleketlerin dahili siyasetleri
ile h iç kanşmazlar. fakat başkalan -
llın da ne suretlerle olursa olsun ken
di dahiU işlerirJe ~anpnalanna kati- Son laôJiıenin meznunlanmlan 

' 

çilik ve Maksim Gorkiyi. Gepu reisli· Sefaretine biT mektup bıraktılar dır. Ayni suçu tekrara cüret eden ka. r'llf, dağlıç 41, lnuırcık 50, ka-
ğine Yagodadan sonra gelen Mej - Londra. 28 (Hususi) - lngiltere- sap dükklnlan derhal kapatılacak - zu 41, nğır 35, manda 25, lı• 
linski'yi devlet planlan dairesi reisi İtalya arasında başlıyacak müzakere- tır. Kasaplar tespit edilen et fiyatla- çİ 25, dana 40. . 
Kuybişefi zehirleyip öldürmekle it- leri idareye edecek olan Roma sefiri nnı halkın görebileceği şekilde bü - Bu fiyailardan. ne sebeple olursa ol 
ham edilmektedir. Lort Pertb bugun Hariciye Nazın yük emaye etiketler üzerine iri harf- mn, dal111,,1[dk-* 
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j INGILTERE: 
lngiltere ile 
İtalya Neler 

Konuşacaklar ? 
ômer Rıza DOG.RUL 

1 ngiltere ile ltalya arasın
da mi.izakerelerin açılması· 

lla karar verildiği sıralarda İtalya 
da, ispanyadaki yabancı gönüllüleri 
geri almıya, ait İngiliz formiilünü 
kabul ettiğini bildirmiş ve bunun 
üzerine İspanya meselesinin yeni 
bir şekil alması beklenmişti. 

250,000 Çin Askeri 
Japonlar Tarafından 
Tuzağa mı Düşürüldü? 

Esrarengiz 
Bir Hava 
Faciası 
Londra, 28 <A.A.) - Muazzı\m bir 

bombardıman tayyaresi. iki gündenbe 
ri esrarengiz bir takım ahval ve şera
it dahilinde ortadan kaybolmuştur. 

İspanya meı;elesinin harici mü • 
dahale bakımından yerinde say • 
bıasının bir sebebi, meselenin İn· 
gillere - İtalya konuşmaları mev· 
zularından biri olmamasıdır. Çün
kii İtalya, bu meselenin ademi mü 
dahale komitesinde konuşulmasanı 
istemekte ve kendisi ile Almanya
ııın İspanyadan gönülli.ilcri çekmi
)'e ait İngiliz formülünü kahu1 et· 
ıneyi, bu komitenin çalışmalarına 

de\'am etmesini temin edecek ma· 
h.iyettc saymaktadır. 

İspanyadaki )'ahancı gönlilllileri 
ecri çekmiye ait lngiliz formiitünü 
kabul etmenin manası. ispanyaya 
iki komisyon göndermek ve her 
feyden evvel, orada dövüşen iki 
~raf nezdindeki yabancıların sa
)'ısını teshil etmektir. Bu hayli ka 
?ışık olan iş yapıldıktan sonra ya
bancı gönülliilerin memleketlerine 
gönderilmesi için lazım olan mas· 
raf meselesi konuşulacak, karar • 
laştırılacak, ondan sonra gönüllü· 
leri geri alma işi başlıyacaktır. 

E n nikbin müşahitlerin anla· 
yışınn göre, hiitiin· bu mu· 

•nıeleler ancak gelecek temmuzun 
Ortalarına kadar tesvive edilebi • 
lir. 11,albuki İngiliz •. İtalyan ko· 
huşmalnrı haftaya bıışlıyacaktır. 

ilaha şimdiden anlaşıldığına giire, 
iki taraf Sü\'eyş kanalı, Akdeniz, 
kızıldeniz, Libya, Mısır ve Kıbrıs 
llıeseleleri hahis mezvzuu olacak 
\'c bir İngiliz diplomatik muharri
rine göre İngiltere 1 - ltalyanın 
Libyadaki ku\'vetlerinden miihim 
bir kısmını çekmesini, 2 - Sicilya 
lle Tunus arasında Pantcllaria A
dasında yapılan tahkimatın yıkıl· 
rnasını, 3 - Akdcnizdc ve Kızıl

deni:ıin cenubundaki diğer İtalyan 
adalarının tahkim edilmemesini ve 
4 - Yakın şarkta İngiltere aley • 
binde propagandadan vazgeçilme• 
aini istiyecektir. Ayni siyasi mu -
harrire göre, "bütiin bunlar öyle 
§eylerdir ki. tnthiki zorlanamaz, 
\'c herhangi bahane ile tam aksi 
)'npılır. 

İngiliz muharririnin bu mülaha
tası hu esaslar üzerinde iki taraf a
tasında anl:ısmanın miimkün olsa 
da, hunun pek t<" esash bir netice 
\rerıniycccğini gösteriyor. 

Londra gazetelerinden biri son 
Ctinlcrdc sık sık bahis mevzuu o
lan dörtler misakının yenilenme· 
•inden neler doğacağını anlntır • 
iten şunları da söyliiyor: 

''Dörtler arasında yapılacak, bir 
ltıisak. Rusyayı yalnız bırakmak ve 
Çekoslovakyayı tek başına tcrket
hıiye sebep olur. 

Fransanın Sovyet Rusya ile yap 
tığı paktı, hiç olmazsa unutması İ· 
~in tazyikin her tiirliisüne ba!;VU• 
tulacaktır. Bu pakt, ortadan kal
kınca Çckoslol'ak~·a, nıızilerin ta
•rruzuna uğrıyacak ve A vustur· 
)'anın nazile~ınesi, l\lacaristana a· 
ta:zi vadedilmesi buna ynrdım ede
~ektir. Rusyayı yalnız bırakmayı 
istihdaf eden bir siyaset, onu ye· 

ili dostlar araınıya sevkedcct"k ve 
tok geçmeden onları Berlinde bu
labilecektir. Hulasa dört devlet 

~ak~ı demokrasi cephesini ve kol-
cktır emniyet sistemini yıktıktan 
başka Ruslarla Almanların anlaş
ll'ıasını intaç ile kalmıyacak. Rus· 
lar]a İtalyanların anlaşmalarına 
da ıniincer olacakhr. Acaba o za· 
ltıarı İngiltere ile Fransa ne yapa
~akıardır?,, 

~======================== 

Londra, 28 <Hususi) - News Chro
nicle gazetesi Uzak Şarka gönderdiği 
muharriri Vernon Bartlet'in Mareşal 
Şank • Kay - Şek ile müliı.katını neş
retmektedir. 

Mareşal, bilhassa Çin gibi geniş bir 
memlekette süratle seferberlik icra 
edilerniyeceğini, ancak Çinin Japon-

lar tarafından istihfaf edilen bir ta
kım sevkülceyş faikiyetlere nail ol-

duğunu söylemiştir. 

Bugün Çinden gelen haberlere gö
re Sanşi de dört gün devam eden bir 
muharebe neticesinde buradaki Çin 
mukavemeti kırılmış ve Japonlar 
Lingşiyi işgal ederek cenuba doğru 

ilerlemiye başlamışlardır. Japonlar • 
dan bir kuvvetin sarı nehri geçmiye 
muvaffak olduğu da haber verilmekte 
dir.Japonlar 250 bin Çinliyi tehlikeli 

bir tuzağa düşürdüklerini bildiriyor 
lar. Çinliler vaziyetin tehlikeli oldu
ğunu. fakat Japon kuvvetlerine karşı 

Çin tayyarelerinin hareket etmiş ol
duğunu ilave ediyorlar. Diğer taraf
tan Tiençin - Pukov demiryolunun 

cenubunda kayıklara sığmıyan 4 bin 
Çin askerinin Japon topçusu tarafın-

AVUSTURYA: 

Naziler 
Tedbirlerle 
Uslandılar 
Viyana. 28 (Hususi) - Graz şeh

rindeki Avusturya nazistleri 60.000 
kişinin iştirakile büyük bir nümayiş 
yapmak istemişlerse de askeri kuv
vetlerin müdahalesi üzerine çekil • 
mişlerdir. Viyanada nazistler, bir 
darbei hükumet teşebbüsü hak-
kında yayılan şayiaları ka • 
tiyetle tekzip ediyor. Da -
hiliye nazırı doktor Inquart dün bü
tün gece nümayişler yapmak istiyen 
lerle görüşmüş ve neticede noktaina
zarını kabul ettirmiştir. Dün Graz
da devriyeler dolaşmış, tayyare • 
ler şehrin ufuklarında uçmuş. neti • 
.::ede bütün nazi bayrakları kaldırıl· 
mış ve bu suretle Grazi Avusturya
nın Münihi yapmak istiyen müfrit • 
lerin teşebbüsü akamete uğramıştır. 
Vatanperver cephe reis muavini, 
Zernatio bu vilayetteki cephe işlerı
m bizzat deruhte etmiştir. 

Berlin gazeteleri Graz hadiselerin 
den bahsetmemekte ve Avusturya 
hadiseleri hakkında ihtiyatlı davran
maktadır. Buna Şuşnig'in nutku se
bebiyet verdiği anlaşılıyor. 

AMERJl<A: 

Faşizm ile 

Mücadele Başllror 
Vaşingotn, 28 <A.A.) - Rooseveltin 

müşavirleri arasında cenutıi Amerika 
daki faııist propagandası ile mücadele 
etmek .üzere bu memleketlerde yapı
lacak telsiz propagandasına mi.iteal
lik usuller hakkında ihtilaf vardır. 

Reisicümhurun oğlu James Roose
velt tarafından sevk ve idare edilmek 
te olan müşavirlerden mürekkep bir 
grup, mevcut ticari istasyonların ce
nubi Amerikaya mahsus muntazam 
programlar neşr,etmeleri lazım gel -
mekte olduğu noktai nazarını ileri sil 
mektedir. 

Ordu, donanma ve hariciye nezare
ti mümessilleri bir devlet istasyonu
nun inşasına taraftardırlar. Mesele 

kongrede konuşulacaktır. 

rüldüğü zaman bu mecburi hizmet ifa edi
lecektir. 

D:r Alman Askeri * Nazi ordusundnn kaçan bir Alman askeri 
~ evvelki gün Metz civarında, Fransa hudu-
ıı .. ransaya l!aç.;oı duna geçmiştir. Fitari asker mitralyfö:lü 

dan batırlıldığı Domei ajansı tara • 
(ından bildirilmektedir. 

Japonlar, Çinlilerin Formoza adası 
nı tayyare bombardımanına tutmala
n mukabilinde dün ve evvelki gün Çi 
nin hemen her tarafına akınlar yap· 
mışlar ve pek cüzi mukavemetle kar 
şılaşmışlardır. 

Japonlar. Hong Kongun cenubun
da ateşe tutulan İngiliz yolcu tayyare 
sini Çin tayyaresi sandıklarını anlat
mışlardır. Tayyare bu tecavüz üzeri
ne 3700 metreye yükselmiş ve kurşun 
lar kendisine yeti~cmez olmuştur. 

* Japonya hariciyesinin mümessili 
bugün Hong Kongdan gelen barış ha
berlerinden bahsetmiş ve bunlan te
yit edecek bir emare bulunmadığını 
söylemiştir. 

* Tokyodan verilen bir habere göre 
Sovyet askerlerinin bir kısmı Mançu
ko topraklarına girmişler sonra geri 
dönmüşlerdir. 

Berlin. 28 ( A.A.) - Almanyanın 

Tokyo sefiri Von Dirksen'in Romaya 
tayin edileceğine dair bir şayia dolaş 
maktadır. 

ROMANYA: 

Yeni Anayasanın 
ilk Muhafızı 
Kral Karol ! 

Bükreş. 28 (A.A. l - Yeni Romen 
kanunuesasisi hükumet erkanının, 

yüksek di\·an azasının. ordu rüesa
sının ve teşrii meclis azasının huzu
rlle dün taht salonunda ilan edilmit
tir. 

Patrik Miron Cristea. plebisit ne
ticesini gösteren erkamı zikretmiş, 

kral da bir nutuk söyliyerek yeni ka
nunuesasisinin milli zaruretlerden 
doğmuş olduğunu beyan etmiştir. 

Kral şöyle demiştir: 
"Bu kanun ile birinci bağlı olan 

benim ve onun birinci muhaiızı ola
cağını.,, 

SURiYE: 

Alhn Karşılığı için 
Paris, 28 (A.A.) - Şamdan bildiri

yor: Suriye hükumeti ile Şam ban
kası, altın karşı lığını yüzde ondan 
yüzde otuza çıkaran bir anlaşma im
za etmişlerdir. 

iSPANYA: 

Kara Sularında 
Taarruz 
Hadiseleri 
Londra. 28 (Hususi) İspanya Asi

lerinin İngiliz vapurlarına vuku bu
lan taarruzlan hakkındaki İngiliz 
protestosuna verdikleri cevap. Lon
drada iyi karşılanmamıştır. Asiler, 
hadisenin İspanya kara sulannda vu
kubulduğunu ve geminin Nyon yo
lunu takip etmediğini söylemekte
dirler. Mister Chamberlain. bugü11 a
vam kamarasında Alcire adlı İngiliz 
gemisinin İspanya sahillerinden 20 
mil mesafede taarruza uğradığını ve 
t&arruzu haklı gösterecek uiç bir se
bep bulunamadığını anlatmıştır ve 
ziyandan mesul tutulacağını ilave et
miştir. 

.y. 
Anday'daki enternasyonal köprü. 

lspanyollar tarafından tekrar kapan· 
mıştır. Asilerin maksadı, Ispanyaya 
girmek hakkının yalmz kendilerine 
ait olduğunu göstemektedir. 

* 
Cümhuriyetçi İspanya Başvekili 

Negrin. bugün radyo ile söylediği bir 
nutukta şu sözleri söylemiştir: 

"Bir hafta içinde cümhuriyetçiler 
binlerce esir almışlar. mühim mev
zileri elde etmişler ve di.ışmanı plan 
larını terke mecbur eylemişlerdir. 

Düşmanlar, ancak çok büyük mik
tarda takviye kıtalannın vürudu ü
zerine. kaybettikleri mevzileri geri a· 
labilmişlerdir. Bur.unla beraber. bu 
hususta hedefimize vasıl olmuş bulu-

nuyoruz ve nihai zafere. Teruel eli
mizde iken ve yahut değil iken de 
imanımız vardır. 

---<>---

BULGARIST AN: 

Bir Para Sahte!uirhijı 
Sofya, 28 (TAN) - Bulgaristanda 

piyasaya sahte Amerikan dolarlan sü 
rülmüştür. Bunlardan 50 dolarlık bir 
banknot Rusçuk bankası tarafından 
yakalanmıştır. Bu sebeple Bulgar mil 
li bankası. bankalara tedbir alınması 
nı bildirmiştir. 

SON AVUSTURYA HADiSELERi : 

Tayyarenin içinde bulunmakta o
lan üç kişinin telef olmuş oldukların 
dan korkulmaktadır. Cumartesi günü 
yapılım araştırmalara yüz tayyare iş
tirak etmiştir. Bu araştırmalara dün 
de devam edilmiştir. 

Conghlom açıklarında bir takım en 
kaz müşahede edilmiş olduğuna dair 
bir haber alınmıştır. 

Tayyarecilik mahafili, bu kaybu -

betten dolayı endişe içindedir. 
Ayni mahafil. inşası tarzı pek ziya

de karışık olan bu bombardıman tay 
yaresinin esrarına hiçbir memleketin 
vakıf olmadığını ehemmiyetle kaydet 
mektedir. 

ı=RANSA: 

Yeni Bir Grev 

ve 30 Mevkuf! 
Lo Havane. 28 <A.A.) - Komünist 

lerin tertip etmiş olduktan umumi 
bir grev. hükumet tarafından ittihaz 
edilen acil tedbirler neticesinde akim 
kalmıştır. Maamafih vaziyetin ciddi
yet peyda etmesinden endişe edilmek 
tedir. 

Otuz kişi tevkif edilmiştir. Fakat 
tevkif edilmeleri hakkında emir ve
rilmiş olan 500 kişi henüz serbest bu
lunmaktadırlar. 

FiLiSTİN: 

Taksim Proiesi 
Tetkik Edilecek 

Londra. 28 (Hususi) Filistine gi· 
decek ve taksim projesinin tatbikinin 

mümkün olup olmadığını tetkik ede
cek heyetin reisliğine M. Voodhead 
tayin olundu. Heyet dört kişiden te
şekkül edecektir. Yalnız dördüncü a
zası henüz tayin olunmamıştır. 

-(}---

KISA HABERLER 
* Belçika Başvekili, Belcikanın halya 

ile normal münasebetlere ilk rırsatt.a baş

lıyacağını söylemiştir. * itafya donanmasına mensup iki yeni 
harp gemisi dün denize indirilmiştir. * Geçenlerde olen İngilterenln eski Bas 
vekili Makdonaldın kızı lshbel, lnglltere
de bir genc;le evlenmiştir. * Vaşington, 28 "Uçak Kaleler., deni· 
len altı parçadan mürekkep filo Buenos 
Alres'den avdet seyııh:ıtini ikmal ederek 
Vlrjinyada Kan Longleyricld'e vAsıl ol-

Avusturyanın istiklalini, her ne bahaaına olursa olsun koruyacağına dair tezahürler yaptıran 
Dr. Şuşnig son bir tezahürde taraftarlarını, Avusturya zabiti ün ilormaaile selamlıyor. Sağdaki 
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Mütekabil Hürmet 
[Yazan: 8. FELEK] 

Sa'.\'gJ diye pek güzel tiirkçesinı 

bulduğumuz hürmet. snde hirihirimi• 
zi ~ördtigümüz zaman şapkamınn içi
ni hava~·a \'e tep<'mizi gö~e arzt>tınelr 
dem<'k değildir. Saygı medt>nİ insan· 
farın hiribirini sayması, hirihirinin 
sıhhatine. şerefine, ve kanaatin<' kar 
şı en kiiçiik tcca\'ii7.kiır han•kclt<' bu· 
lunmaması demt>ktir. Bu iş. medeni
yet denilen insanlık t<'kamiiliiniin ea 
şaşmaz ölçüsiidür Bu ne kadar ile
riye giderse, mcdl•niyet o mertebe ile 
ri gitmiş demektir. 

Gt>rçi hu hir kiilfottir. Fakat tahl
ati itiharile maalesef hirliktt' ya,amı
ya me<'hur olan insanlar. yckdiğ'crini 
tedirgin etmemek için hirtakım kiil· 
fctler<' katlanırlar. "Yaşamasını hilen 
ler .. diye terciime cdcceğimİ7 (o;nvoir 

vi\'rc) i tnkip <'denlcr bu kiilreti 7.evk 
le )'apmayı itiyat edinirler. ve ö,\·lece 
tcrhiye ve kıu~phkh saygı yapılma • 
sı \'e yapılırken görülmesi büyük bir 
ze,·k olur. 

1 

Bu nrnkaddt'meden sonra. esene 
,\"87.mı,\'n medrnrum ki; icimi7.ıfr hazı
lormuz. helki de dalgınlık ve yorl{un
hık gibi arızi seheplcrle hu Sa,\·gıyı 

ihmal ctmt'kte ve hcm')<'rilcrinin sıh. 
hat V<" istirahatlerini fütursuzca boz
maktadırlar. 

Tramvay kapılarını a~ıp !'lonro ka
pamı:vanlar. \'apur kamaralarının ka· 
pılarını liizumhı liizumsuz açık hıra. 
kanlar. kalahalık yerlerdt' yanındaki 
ni itip kakanlar. hil<"I gişclcrincl<' her 
kesin öniine gec<'nlcr. etrafındakile
rin 7.e\kini diişiinmcden çeliİt ~eşit 

midevi ifrazat yapanlar şu sö\'lcdi • 
ğiın medeniyet icabına uymıyanlıır
dır. 

Bunlar arnsında. bu sö~·lcdiğ'imiz 

noktaların cahili olduklarına şliphe 

edilcmi:recek olan hazılan herhangi 
n)·kırı bir .harekete karşı ses çıkaran
lara; 

- Pek rahatsız oluyorsan otomobl 
le hin! gihi hastan \'e hadden aşın 

ce\•ap \'eri~·orlar. Oiinyanın hi~hir ye 
rinde uınumi vasıtalar rahntsı7lık ve 
hastalık vasıtnları değ-ildir. Umuml 
sıhhat ve istirahat kaidclrrine hiir
mec efmi~·cnrcrdfr ki: hmmsi vasıta· 
lara hinmi:ve m<'churdurlar. 

Onun ic,-in bir kere daha aziz hem
şeril<'rimi:l.İn. böyle unrnmi yer.terde 
hirihirinin sıhhat ve rahatına hiir
met etmelt>rini miiscllem olan terbi· 
ye ve nezaketlerinden beklerim. 

Türk • Yunan 
Ticareti için 
Yeni Bir Anlaşma 
Ankara, 28 (Tan muhabirınden)~ 

Memleketimizle Yunanistan arasın

da 1935 eylülünde imza edilen tica
ret anlaşması bugünün şartlarına uy 
mamaktadır. Bunu tadil maksadile 
mart sonlarında Ankarada mlizake -
relere başlanmasına karar verilmiş
tir. Ankarada vuku bulacak Balkan 
iktısadi konferansına gönderilecek 
Yunan murahhasları ayni zamanda 
yeni ticaret anlaşma$ının müzakere
sine memur edilecektir. 

llTALYA: 

Hitler Mayıs·ta 

Romaya G:decek 
Berlin, 28 (Hmmsi) - Alnrnn~·a-

nın devlet \'C hiik(ımet Şdi Her 
lliller gelec<'k mayı$ &,\'ının ortasın 
da Romayı ziyaret<' karar vl•rmiş· 
tir. Zh·aretin pro~ramı h<•nii7 neş
ro1unmamakla heraher. Hitlcrin t. 
tal,\·ada hir '1afta kadar kahıcağ'ı 

bildirilmekte \"e bu sırada hii,·iik 
askeri gecitlerin yapılacağı ilave 
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olunma_k_t_a_d_ır_.--c:ı------

ı C EN EVRE: 

Cenubi Amer:kaya 
Göçmenlik için 

Cenevre. 28 (A.A.) - Cenuhi A
merikaya mutıacir celhinin inkısafı 

1 htı$USU ile meşgul olacak olan lrnnfe-
1 rans bugün m<'s:ıisınE' ba-:lıvnC'aktır. 

.Japonya ile Brezılya. Milletler ce-
miyeti azasından olmamakla beraber, 
kendlierini bilhassa alakadar eden 
bu konferansta mümessil bulundura-

bir otomobil içinde idi. Fransız zabıtası as
lar llQrlJn, 28 l llususl} - Yeni Alman ordu kerl tevkif etmiş ve zırhlı otomobili or
>ı,· 1 başkumandanı bugün neşrettiği bir e- du servisine teslim olunmuştur. Alman as
~/tde, biıtün mütekait zabitlerin mecburi kerinin silfıh ve te<;hizatı ile kaçmasını ln
cı:ete bilı1 mUddet tlbi olacaklarını bil- taç eden sebep henüz anlaşılmamış bulu-

iUr. fıkiınud tar'Ahnd....._..liLrun.....,oL..l-,..--. ........................ ~~~~~~------------~~~~-----_.,..,.._..._.A.,-. ... _......._ __ ,.J. ____ ..._ ...... ~~--.;.&.!-~~~.......IL---~~~~-------------......1.~~~~--------------------~~~~~~ 



TAN 

bUtün htanbul'un 

methettiği nefis film 

VICTOR • FRANCEN 
ve BLANCHE MONT L 1 Sinemasında 

Aleyhi e 
al r Birleşt · r 

uçlu, "Resen Tanzim E ilen 
enet eri Hatırlamıyorum,, Diyor 

Beyoğlu birinci noteri Salahaddin 
aleyhinde açılan davaya, dün asliye 
üçtincü ceza mahkemesinde bakılmış
tır. Sntô.haddin ilfım mahiyetini haiz 
senetlerin asıiiannı imza etmemek su 
rdile vaziİE!slnde İakaytiık göster
mek, mülkiyeti bayi uhdesinde kal

mak üzere yapılan akitlerin defteri 
mahsusa kaydetmemek suretile noter 
kanununa muhalif hareket etmek ve 
bazı muamelelerde kefilin mali ,itiba
nnı tasdik için memur gönderilme
diği haİde gönderilmiş gibi göstere
rek ücret almaktan suçludur. 

zere üçüncü asliye cezaya sevkedil
hiiştlr. 

DUnkü celsede, not~ Salfilıattin 
Şill11an s6ylemişUr: 

DUNltU BULMACAMIZIN HALLI: 
1 2 s 4 6 6 7 8 9 10 

6 7 8 9 10 

1 ın 
2 

3 
4 

5 

6 
7 

8 

Bir aenedenberi filmlerini görmediğimiz, beyaz 
perdenin en parlak yıldızı 

F RE DE R 1 C M A RC H ve JEANETTE 
GAYNOR. 

tarafındaft f fansızca olarak emsalsiz bir surette yaratılan 

tamamile tabii renkli, nefis aşk ve güzelJik şaheseri 
• 

YARIN AKSAM 1 

NU111ara1ı lfö)tultlartfı bugtıııden aldırılmMI. Tel. 40868 

C•mmll'Jlll .. -KI• 
Yaran akşam 

BO 1 • 
nın 

YEGANE PiYANO RESIT LI 

BugUHkil program: 

İstanbul rad~·osli: 
ö le neşrlynb: 12.30 PHlkln Türk musi

kisi, 12.50 Havadis, 13.05 Pltıkla Türk mu
lıikisi, 13.aô Muhtelif p1Ak neşrıyab, 14 Son. 

~am ncŞtiyah 17 JnkıIAp dersi On1-
versiteden tınklcli MıUurlUt Esat BotkUrt 
tararındrtn. 18.30 Ulusal ekonomi ve arttt
rnıı kurumu namına konferans: Ziraat Ban-

kası müdür muavini Reşat, 19 Nebil oğlta 
lsmall Hakkı: İki rcfnkaUle Türk musikisi 
ve halk şarloİnn, l b.30 Konfer ns: Beyoğlu 
halkevt nrumna, mtılırtttit Nılcl s:ıttuııaB, 
(Hayvıih Sevgi.si), lll.55 Borsa haberletl, 
20. Klltsik Türk musikisi: Okuyan Nuri 

Noter hakkında, yalnız son suçtan 
dolayı ademi takip karan verilmiş, 
fakat diğer suçlar noter kanununun 
21 inci maddesine uygun görülerek 
bu madde ile muhakeme oluntnak ü-

u_ Rl!si!h tiıntlnt etlilen senet
leri Hnhtlhııu~·ofum. Diğer stlçfı ge 
lince, bu doğrutltin Oöğrılya başkll
liiHtt vntlfeslt:il yaprlifiina!ııh8an 
ffbğıııuşfut. Esnsen zabıt \·arakası 
yapılırken ben nıevkuf bulunuyor
aurh. Diğer bir yolsuzluk iiliİinsı 
ü:ııcritt aioylıime açılmış ve mah
kcml!nize verilmiş oinn ikinci aa
va ile lHrlcştirilmcsifıc karar veril
mesini isUyoruın.,, 
Neticede malikeme, Her iki dava

nın birleştirilmesine ve duruşmanın 
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Hıılil. kemdn Reşat; kemcnl;e Kemal Nl
yatl, tnnbur Dürrü Turan. kanun Vecihe 
Tevfik, ney, nısfiye Snlfthaddın Candan, 
ut Sooht, 21J.3o Hava nıporu, 20,33 Ömer 
Rttii trtrıı!ihtinn arapça Söyle , 20,45 Vetiüa 
Rıza v arkadaştan tnrııfındn Türk mtJdoo 
kisi ve bnlk earkılan (Saat ayan), 21111 
'rnhsln ve arkadaşlnn t:ırafından Türk m• 
sikisi ve hnlk şarkılun, 21,'50 Orkestra: 1 • 
Relfilhger: Rns.se tempS, Ouvt!rhıre, i • 
Tschnlkovsky: Piqı.le Dntiie, B - Grek: Viıllll 

1 
m.rsterleuse, 4 - Schtimrutn: Abendlied; ~ 

-....;...--..~-----...... _,_..;..ı......., ...... ..oı.ı.;;:..;.~.;..,;;;~......_ı.ı....;...._._.;.;:...ı~..:....-..::;....;,.,... Vetzel: Cente İndienne, 22.45 Ajans hnber-

lcii, 23 Pl6kla sololar, opera ve operet par 
çnlan, 2s,2o Sort hnberihr vti e.tlbSi güiiut 
prögrtırtU, 23,30 Sod. 

Y etlerinizi evvelden aldmnız. Telefon: 41656 

BU akşam başka bir güne bırakılmasına karar 
vermiştir. 

ttNAYET. 1 MÜDDEİUMUMİLİKTE: 

'atil Güliizar 
!astane e 

T eda~i Altında 
Kardeşinin katili Hasanın yolunu 

keserek onu tabanca ile öldürmekten 
suçlu Gülüzar hakkındaki karar, dün 
ağır ceza mahkemesinde verilecektl 
Fakat mevkuf bulunan Gülüzar mah 
kemeye getirilmemiş, tevkifane mü
dürlüğünden bir tezkere gön8etilmiş 
ti. Tezkerede Gülüzarın tevküanede 
delilik asan gösterdiği, bu ~men a
kıl hastanesine kaldırıldığı bildirili
yordu. 

Mahkeme heyeti, Gülür.arın hasta-
lığının mahiyetini sormıya ve gele
bilecek halde ise, mahkemeye gön
derilttıe!Ji için tez.kere azılmasına ka 
rar vermiş ve muhakeme, başka gü
ne talik edilmiıtir. 

HIRSIZLIK: 

·· ç Suçlu d Haps 

MahkGm Oldu 
Asllye birinci ceza malikemesi, bir 

hırsızlık davasını neticelendirmiş, 

suçlularını mahkum ebniştir. İddia 
şudur: 

Gazlıçeşmede bir mensucat fabri
kasında çalışan Tayyar, Mustafa ve 
diğer Ziya isimlerinde üç arkadaş, 

söz birliği etmişler, dokuduklan lm
maşlartlan birer parça ayırıyor ve 
her· gfin bUnlnn evlerihe taşcyorlar
mış. 

Fabrika idare5l bufıun farkına var
mış ve aşırılafı ktimaŞ1arı heliililH 
pcnceresifiaen baliçeye ah1klarım, 
sonra oradan alarak evlerine gölüt-

Mahkumlar 
Ha is ane ere 
Dağıtılıyor 
fs'lanbul hapisanesinin yıkılması 

yaklaşbğı için mahküm1arın civar 
hapisanelcre nakledilmesine devam 
ediliyor. Dün ~5 mahkum İzınil ha
pisanesine gönderilmiştir. 25 mah
kıim ela yarın 'reklrdağı hapisanesi
ne nakledilecektir. 

Istanbul tevkifhanesinin alt katı-
na ancak 250 kadar mahkilm kohalii
lecektir. Diğer mahkiımlar, peyder
pey komşu vilayetler hapisanelcrine 
dağıtılncaittır. 

Yemekten mi Zehirlendi? 
Müddeiumumilik, bir şüpheli ölüm 

tahkikatına el koymuştur: 
re1ünet oğlU Aslihp isminde füfl, 

ev\relki ğün Yalovaya gitmiş, tiraBa 
yemek yefükten stınrö İstatıliula 8ôti
milştüt. Fakat Ashabın vapuraa san
cısı lutirluş ve İslanbula gelir gtfünez 
hastaneye kaldırılınıştır. 

Bütün tedaviye rağmen, dün öl" 
müştUr. T!lbibiadıi Salih Haşihı, ce
sedi muayene etmiş ve ölümü şüphe-
11 g6tefck cesedirl mbrga lfaldırtlnia
sıfia lüzum göslermişHr. Morgun ra
poru vaziyeti aydınlatacaktır. 

düklerini ve müşterisini bulunca sat
tıklarını tesbit ettlrrniştfr. Nihayet, 
üç arkaclaş, blr akşam bnhçede ku- ı 
maşlarla berabef cürmü meşhut ha
linde yakalanmışlar v~ adliyeye ve
rilmişlerdir. 

Mahkeme, şahltieri ainlemiş, suç
liittfü sabıt g8rereıt :Musthlayı 2, di
iferlefini efe birer ay hapse mahıtüm 
elmtşlit. 

ehir Klübü 

Açdacal 
Sındırgı, (TAN} - Yeni binada 

ııalkevi açıldığı gibi, Dir ~hlr klübü 
tesisi de karnrlaştırılmı~ır. Ifüı.re lit! 
yeti ve aza seçilmiş, klUp ttitafnna _ Ada~nzan, (TAN) - Halkımızın 
mesi de tasdik edilmiş bulunuyor. ve Maarif V~ka1ellnin yardımları ile 

* SOLDAN SACA: 

ı - Şerbetçi 
2 - Su iıkmı:rn mnhsus - Ahrette ce-

uıyı mucip hareket 
3 - Bir nevi çalgı - Eğri. 
4 - Ka<lıfi aaı - ceüiıiin yan-
5 - Şcy1er (tırapça) - Yemin 
6 - Erkek nilı - Etiılr slgası 
7 - Tı:ıyyare konıın yer. 
8 - Kurum - Ehli bir hayvan. 
9 - Münasebet - Erkek adı 

10 - !inan eden - Kısa zaman 

* YUKARDAN AŞACiI: 
1 - Bir nevi peynir 
2 - Bcrnbcr - Şl)hreı 
3 - Sntin nlıtıa - Babanm yansı 
4 - O rttınLvdn - Blçnk liabı 
S - Blr Hendese ı!Waiiı - Et.f&lmi çe

lrmek 
ı - Balık tutnııys ma.h!ıu - Hatfen-

daz.lık eden 
'1 - 1rnn akçası - Kağnının sonu 
8 - Viilldc - Pn81şah imznhl 
9 - Olnblllr - Hnyrfü &ırıtı - Nota 

10 - Gilzel kokulu çiçek - Doğ kovuğu 

ur Zir at 
Mektebi 
Ge işletilecek 
Bursa, TAN) - Ziraat mektebi -

mizde bugün 120 talebe var. VilCi -
yette zirni knlkıhma programının lfı
yikile tatbik etlilcbllmesi içirt Ziratıt 
mektebi mezunu gençl~e fazla ihti
yaç olduğu görülerek talebe adedi
nin üç yüze çıltarılmasıfia karar v~ 
rilmiştir. Bunun için hazırlıklara da 
başlanmıştır. Mekleple fennin son 
icap1arına göre yeni t~isat ve Uıbo-
ratuvhr da vücude getlriletektli. 

Ovalaf Sulihacak 
Bursa (TAN) - M.. Kemalpaşa ve 

Katacabey ovalarının ıslaliı için bil
yUk su ptojesinln tatbikatınli yakın
da bii~ltthattiktlr. Bunun için cvveHI 
M. Kemalpaşa kazasında büyük bir 
sulama bendi yapılacaktır. Bursa, 
M. Kemalpaşa ve Karacabey ovala
rında nafie şu işleri mühendisleri ta
rafından etütler yapılmaktadır. 

Bursa, tTAN) - Acar ldinan Yur-
8u tarafından hazırlanan maskf;!li ve 
kostümlü balo beş martta belediye 
snlbnunda verilecektir. llbay Şefik 
Refik Soyerln himayesine aldığı ba
lo çok cazip programile halk arasın
tla büyük alô.ka uyandırmıştır. 

Bursalılaı:a Hediye Edilen Köşk 
Bursa, (TAN) - Atatürkiin bele-

1 dlyeye he<llye ettikleri Çekirgedeki 
köşkleHne ait kanuni muamelelerin 
bltirilinesl lçltı bir Komisyon kurul
muştur. Vilayet meclisi azasından Hu 
ınsı Köymen ile Cieflerdarlık muha
sebe mUdütü Şevki, tapu sicil amiri 
İhsan, belediye azasından Muhlar 
Bilge ve Cemalden mürekkep 
olan komlSyon, k6şkün kıymetini tes
bit edecek, eşya listclılni ve ferağ mu
amelesine girişecektir. 

* 
Sndırgı, (TAN) _ Ba1ılfosirle yapılmakta olan ortaokul blhaslliın 

inŞaİıtı bitmek Uzeredir: y d ı• G Sındırgı yolundaki Büyük Bostancı G IH G . lr eOÇ 
deresinin üzerine bir ahşap köpni ya İnhisara Giden Muallimler lzmit, (TAN) _ Geyvenln Epçe _ 
pılmış, açılına resmi de' icra edilmiş- A8apnuın (TAN) - Bura mu - l r köyünde Hm.•ı Ahmet isminde 121 
tir. nll\mlerln en Ct>Ull Oznydın Mnn\sa ynşmcln b\r ihUynr yaşıyor. Hncı Ah-* Sındırgı, (TAN) - lnhisarlar lnlU!föfl.R~ yU\3ril.K tU_lUh Ve ~nüt m~ ~ca\tt u:ınymı\ tı ıt slitılnffi ve 8\Ş\~ 

.. d. 1. P.irnnt memlını Nnci Ge- hnscbclığine, Necatı Balıkcsır lnhı- n·incl gıbt muntar.nmdır. Hi~ sigara 
n:'u ur ~~~ Akhisar inhisarlar tlrne.t iınr1dr 2\radl mUhd!ılpltğine, Kemal ve içki içmediğini söyliycn Hncı Ah-
lık tcr'f tayin edilmiştir. Yerl- ac Eskişehir InhlSnrlnr muhaseoo mc mel, k6yUndch Gcyveyc kndar olan 
memurlu una h·yesi in}ıistlr ır:lt1l- murluf.runa tayin cdilxni§lcr ve ~lt - 16 kilom t.rollli. }"blu jilf:Uyc.rclt gı _ 
ne. Hamdıbcy ~a ı . mişlerdir. dip g lınclrtcdir. 
at D).{'Illunı N un 

İR i 

a iZ • 
ıy 

Biletler tiyat.fö!' gişesinde satılmaktadır. 

matinelerden itibaren ııt1cısm:ııaıllı!ıır;. 

Ankara Rntlyosb: 
· Öğle fıl!şfiyatı: 1!.311 - 12.50 MuHtmt 

plAk nt-şrıyntı; ız.5o - ıs.ııı Plak: T1.lfk 
musikisi ve hnlk entktlnn 13115 - 18.80 
Dahill ve hnricl haberler. 
Akşnm neşrlyntı 18.30 - 19 MuhteUf 

p15k ncşrlyalı, Hl - 19.SO Türk mu.sildJI 
ve halk şarkiları tLcman ve arkad:işlllti) 
19.30 - l!l.45 Saat nyan •e nrapçn nett't
ynt, 19.45 - 20.15 Türk musikisi ve halk 
şnrkılnn (Hikmet Rıza ve nrkadaşlan), 

Z slnemastnda 

2 büyük film birden 

1 - LU KA 1 
1

20.15 - 20.so Milli İktısat •e truıarrul mev• 
zuunda konuşma, 20.30 - 21 PlAkla tiard 
musUdst,.21 - 2i 15 Aıailiı haberİeri, 21.15-
U.5!; Stüdyo salon tırk~lrusı: ı - :ı..w-a 
;a sdsln St:livlpsdmrhein, 2 - Fhıtız: Battla 

Baş rollerde: Meg Lemonnier • Henl'y Gurat .. 

2 • H AL ve I < 
dA NINGS 

Türkiye iş Ba.tıka.Sı Ahbnim Şir1ceti lclare Meclisinden : 
Esas mukavelcnamemizin 44 üncü maddesine tevfikan hissedarlar umu

mi heyeti 31 mart 1938 tarihine tesadüİ eden Perşembe günü saat onbeşde 
bankanın merkezinde alelade olarak toplanacağından mezkur gün ve sa
atte muhterem hissedarlarımızın toplanhda hazır bulunmaları rica olunur. 

Bankamızın statüsünün 49 uncu maddesi mucibince gerek asaleten ge
rek vekaieten elll hisseye sahip olan hissedarlar umumi heyetine iştirak 
edeliilirler. Ancak vekillerin de şahsen hisscdaf ve rey sahibi olmaları 
Utzımdır. 

Bizzat iştirak edecekler malik olduklnn hisse senetlerinin :ifı.iktar ve 
numaralarını, vekil göndennek istiycnler ae ayrıca şubelerimizden alabi
lecekleri formüle uyguti olarak tanzim edecel{1eH vekaletnameyi içtima 
gününden en az beş gün evvel Ankarada idarei merkeziye müd.ii~1üğü~e 
ve üiğet mahb.lletdeki şubc!leflıfüze ibraz ve tcvcH ederek mukabılınae bır 
duhuliye varakası almaları icap eder. 

Müiakere ruznamesi berveçlii etidir: 
1 - İdare meclisi ve mürakipler raporunun okunması; 
2 - 1937 Billlliçosile kfır ve zarar hesaplarının üısdiki \'e meclisi idare 

niiı ibraS1. ' 
a - Kurın paylaşması ve dağıtılması gününün teslJlti 
4 - 1938 yılında meclisi idare azalarına verilecek ücretin layinl 
5 - 1938 yılı mürakiplerinin seçilmesi. 
6 - 1937 senesi mürakiplerine verilecek ücretin tayinl 

Yıl ırım Köyünd~ 

Bir Çömlek Altın 
Kayseri, (TAN) - Bünyan kaza

sının Sa11oğlan nahiyesine bağlı Yıl 
dırım köyünde, bir ev yapılması için 
temel knızılırken fıir çömlek altın bu 

lunduğu ve bunların saklandığı an
laşılmıştır. Ele geçen dört altının Ro 

malılar devrine ait ve iki yüzü ka -
bnrtmalı meskukuttan olduğu görül 
müştür. 

Altınların meydana çıkarılmasını 
temin etmek üzere Bünyan kayma
kamı, Yililirım köytine gönderilmiş 
tir. 

Oyun Kağıtları Kaldırıhyor 
Htfüti k, (TAN) - Bt:Hctllyc, bi

rer mikrop yttvdsı addettiği iskaın
bi1 kliğıllnrile her nevi oyunu mene 
karar vermlşUr Du knrnr, tasdik c
i:lilm k U7krc vllüyc1. cncunıen.inc gön 
dcrllmişUr. 

TQPLANTILAR. 

DAVETLER • 
llaftö içinde : 

Sanntktır A. Bablkyan tarafından beş 

mart cumarlesi cUnU saat 17 de Beyoğlun
da FraHsız tiyntrbsundn bir şan konseri 
veHlccekUr. Baynn Bnblkydn öu kanseri:le 
birçok tanınmış bcstektırlann cserlerlnt!en 
parçalar söyllyccckUr. 

Bugün: 

* Viltıyet mekhıçusu Osman Ergin saat 
20,30 da Emln6nil halkevltide "Fethinden 
sonra lstanbulda lskftn ve linar harckct
ıerı,. mevzulu bir konferans v~ecekili. 

lstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları 

DRAM KISMI ;~lllllrffil~ 
Saat 20,80 da · ıUUI' · 

DIR ADAM YARATMAK 'ıf11~b1111· 
s perde uııı~~ 

Ertu(,Tul Sadi Tek Tiyatrosu bu 
gece Bakırkoy Miltiyo.di sinemasında 

SEFZLLER 

role, B - KdlseHn, 4 - Galavannl: Died tt* 
vclımut slng, sine, slng, Vögclcyn, 21.51 • 
22 Yarınki pragrnm ve istikldl marşı. 

* SENFÖ İLER 
20145 :ınlkreş: St>nfotiki İtotiSer (1\-inıad 

nl). 2lı<J5 Varşovn: Fltclberg'ln itiarcl!HI 
de senfonik konser. 

HAFİF l\:ONSERLER 
6,45 Pnrls Kolonyul: PJl\k. 'I ıo 

kısa dalgası: Neşeli musıkı 8,15: DcvQIDIO 
S,30 katnavııl fic Hy b. lb,30 Parls 1to 
loHyal. Ptıik. 11,80: Keza. ıs Beriln idil 
da}fıısı: Hallf mlıi!lki. 14,30 Devamı. iL 
15 BUkrcş: Predcsku cırkcstnısı 14,Ba : 
Devamı. 14,15 Porls Kolonyal: Konser 
rltıltli. 15: ke%a. 17,llS Bcrlin kısa d:ılı::a• 
sı: Hnlk orkeslrası l8,51J: tle\tatnL 18,16 
Vnrşdva: PoliS bnndosu. 19,30 Peste: Kat 
navnl neşriyatı. 20,15 Prng: KnrtıııTW 

programı. 20,30 Vnrşova: Leh musiklsL 
2ı,2s Prajf: Eğlenceli konser. 21,35 Bre
tlslnvn: Rbrttnvnl ncştiyrth. 22,20 Praıf 
Radyo orkestrası. 22 S9 PcŞte: Çlgnn mti 
sikin 23.30 Peşte: Çigan musikisi. 

ODA 1\1USiı\:İSİ 
18,30 Ostrovıı: Gitar kuarteti. 18,SO 

:Pi-ııg: Yaylı tııcUcr kuartctl 

REsh·Al.ı.ım 
lB,19 Viyana, Ghit: Kemlirt teSttıdl. 

19,20 BOkrcş: BaCh, Beethoven, Bralı!M 
ın plftklnrından. 20,25 Bükr~ F~ 
şarkı lan. 

DANS IUUSİKiSt 
20,15: Bratlslnva. 22: Varşova. 22,llll 

Bcrlln kısa Bnlgnsı. 
F 

erdi 
Hendek, (TAN) Kazamız içinde ml 

temadiycn kar yağıtıaktathr. PiyU.
da ddun yokltlr. Fakir halk, odunsdS 
luk yüzüb6en sıkırth çcldnektedlt. 
Hususi otni.an sahipleri, mOşkilİÜ 
göfaükleri için odun gelirleined.lit • 
leiini Söylüyorlar. 

Ekmekler iyi Değil 
Hendek, (TAN) Burada birinci~ 

ikinci nevi ekmek çıkarılmakta, fr 
kat, halkın çoğu ikinci nevi ~kmek al 
maktadır. Bu ekmekler ise siyahtır. 
Ağır kokuludur ve hazan içinden taf, 
toprak çıkmaktadır. Usteİik kilo taJll 
deeııtııt. ve 7,5 kuruşa verilmektedif. 

Halk, belediyenin ekmek işini dü
zel tmesini beklemektedir. 

Hendek Civarında J3ir TecaViis 
Hendekı (TAN) - Tatarlar koyilll 

den Cafer knt1Sl Emine, bura • 
dan köyüne giderken, Adttpaz:nrı ..,.. 
sesi üzerinde bir taarruza uğramıştıl'I 
Ild meçhul şahıs, kadını tarlalar için" 
de 400 metre knd!lr sürUklemişlet ,,. 
kirletmek istemişlerdir. Karakol k1Y 
mnndanı Ali Yıldırımın yetişmesi 0-
zerine, maksatlarına erişemeden kaf" 
mışlnrdır. 

Hendeğin Kemaliye mahallesind 
Hüseyin oğlu Ihsan ve Başpınar 
Halim oğlu İbrahim, Şüphe üz 
tevkif olunmuşlardır. 
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TAN 
Günderk Gazete 
~ 

TAN'ın hedefi: Haberde, fikirde, her• 
ıeyde temlı, dUrUst, Hmlml olmalt, 
karlln gaıeteal olmıya c•lıımaktır • 

.-...0--

ABONE BEDELİ 
TUrltiye Ecnebi 

1400 Kr, 1 Sene 280Ö Kr. 
750 :t 6 Ay 1500 • 
400 • 3 A1 800 :t 

150 • 1 A1 SOO • 
Mılletlerarası posta 1ttfhac1in4 dahil 01-
mıyan memleketler lçln 30, 16, 9, 3,5 lira 
ôır. Abone bedelı peşindir: Adr~ deflı 
tinnck 25 kttrustut Cevap için mektup 
lara 10 kuruşluk ~ul llhesi Uıundır. 

1 GUNUN MESELELERi 

Bir Demolırasi 

TecrUbes1 
[Yc:rı:tını M. Zekeriya] 

Baş,·ekil B. Celal Bayar, halkın si
gortalara kar§ı emniyetini artırmak 
için yeni bir kanun htltırlıyor. Kanun 
yapılmadan evvel bu hususta sigorta 
qlerinden anlıyanlatın likir1crini de 
anlamak ;stedi. Kanuna esas teşktl e
decek olan ana düş{inceleri matbuat 
ile neşrettt. Ve bu mesele etrafında 
bir anket yapılmasını teklif etti. 
Halkı alakadar eden mühim mese

le1erde halkın ~e miltehassıslarının 
fikirlerini sorm4k demokratra blr ha
reket ML Kanun çıktıktan sonra mah 
zurları üzerinde durmaktansa, muh
temel nıahzurların önüne geçmek için 
bunlan evvelden tespit etmek daha 
faydalı olurdu. 

Bu işte gazetelere dtişcn vazife bu 
nıesele etrafında alakadarların fiktr. 
lerini toplayıp neşretmekti. Fakat ki
ıne müracaat edilse daima ret cevabı 
ile karşılaştık. Kimse fikrini söyle· 
nıek istemiyordu. Bu .uretle bu do
ınokrasi tecrübesi akim kaldı, Başve
kil &nketle varmak istediği gayeyi te
nıin edemedi. 

Bizde halk ve ııalahiyettarlar mü
talea beyanına a1ışmadıkları için bu 
tecrühenin böyle menfi bir neti
ce verme ini hoı görmek lizımdu. Fa 
kat bu tarzda anketle.re devam edilir
se herkes serbestçe fikir söylemenin 
vatani bir borç oldujunu anlar •• 7a
va, 7•v•t vatandaşın aiya•i terbiyesi 
Yük elir ve olgunla ır. Onun için biz, 
bu dclaki tecrübenin fena netice ver
mesine rağmen, hükumetin bu yoldan 
caymamasını temenni ederiz. 

* Bir Bürokrasi 

Hikayesi 
Geçen giln bir okııyuc11 anlattı. 

Mütalea ilave etmeksizin naklediyo-
ruın: 

..... Evimdeki telefonun zillnl bulun 
dutu 7erdcn kaldırtıp koridora nak
le\tirmek istiyordum. Telefon idareııi 
nıOracHt bürosuna telefonla malfı

nıat verdim. Bir istida ile müracaat 
etmekllğım lizımgeldiğini bildirdiler. 

İstida ile ınnracaat ettim ve odamda
ki telelön tilinin koridora naklini rica 
ettim. Erte•I giln telefon idaresinden 
bana telefonla ~u teva_bı verdtler: 

- MUrauatınıza vakıf olduk. Fa
kat ziU telefonun bulunduğu yerden 
başka bir yere koymak usulllittUı de
ğtldtr. 

- O halde, deatm, koridora ayrı 

bit zil :koyuııuz. 
- Bu olur, fakat ayrı~• blr attuhal 

nrmenlt lb.un, dediler. 
- İstidamın altına hu mulde bir 

derkenar yapsanız olmaz mı? 
- Olatnaz, dediler. 
Şlınd1 yeA!den bir arzuhal gönder· 

dlm.,. 
Bu hikAye, telefon idaresinde hft -

ktlın sitren Bürokrasiyi anlatmıya ka
fidir sanının. 

* Fransanın Vaziyeti 

TAN 

Uzak Şarkta altı aydanberi çok kanlı bir silahh ihtilaf devam 
Japon, 400 milyonluk 

gun bir vaziyettedir. 
koca Çini istila için ordular gönderiyor. 

ediyor. 90 milyon 
Harp bugün dur-

Bundan istifade ederek altı aylak har$kata 
atmak herhalde faydalı olacaktır. 

otraflı bir göz 

a a 

Uzak ____.. arktaki Harekata 
Umumi 

Bir Bakış 

U zak Şarkın iki büyük 
sarı milletinin, Çin top 

raklarmda sekiz aydır, çetin 
düvüştük1crini, ve 90 milyon
luk Japonyunın, kendinden 

etrafında üç ay harbctmek netice
sinde, İkinciteşrin ortalarına doğ
ruı Çin ordusunu u~urnt ricate 
mt!Cbut edebildiler. 

dört kattan fazla nüfu&u ve 
çok daha f'uıla toprak sahibi, ee 
ki Çin İmptıratorluğunu, yedi 
senedir, alabildiğine yıkmıya 
ve parçalarını birer birer hUk
mü altına almıya çalıştığını 

görü:roruz; fakat Japon devle 
tinin, Pa ifik Okyanusun batı 
kıyılarında ve Çin toprakların 
da beslediği ihtiraslı emeller 
bu kadar yeni değildir. 

Bundan sonra, herkesin bildiğt 
gibi Çin ordusu, Şanghay - Chin
kiang demiryolu boyunca, Nankin
ge doğru, takip edilmi~ ve Ortıı Çi· 
nin idare merkeıt ve Mateşal 
Şang - Kay - Şek'in umumi kararga-

Japon ordularının Şimtılf Çirıde ve Şanghay mıntaktııındaki 
iıtiM ve lf gcıl ıahaları 

Daha 1894 de, Kore'deki nüfuz 
rekabeti, onu Çin ile, Ruslürın 

Mançurlyl i§gallerl \re Kore'ye de 
el uzııtmalan 1904 te Rusya ile har 
be ıUti.iklemiş, her ikisinde de pllr 
Ilık zaferlerle galip goldiği halde, 
ucundA Porı • ArthUr müstahkmn 
limanı bulurtt1n, Kwantung ve K<>
re yarımadıılorındnn başks, emel
lerine tamam ulaşamamıştı. 

J aponlnr, şimdiki askeri ha
rekfıta, geçen tcrnmuı orta· 

lnnndn, bit mUCreıelefinin Peklng 
civarındıı bir Çih kıtasının baskı
nına uğramasıttı bahane ederek, 
bıı§lamış ve Peking dolaylannd., 
ki kıtalarile Çin scddinin cenubun
dan ne Mançutiden getirttikleri 
Mançuko kuvvetletlle bu sed· 
din §imalinden ilertleyerek Şi~ 

mal Çininin Hopel vilayeti • 
nltı bütününü, Shansi vi4 

liyettnin ş1mallni ve, zaten Jehol 
viliyetlnl 1932 de Mançurl Ue blr· 
ilkte almış olcluklan, İç Moğoll&o 
tanın mütebaki Chahar ve Sulyu. 
ım vilAyetıerilil ve Shantung vili· 
yetinin San ırmağın batısındaki 
takriben dörtte bir parçasını ifgal 
etmiştiler. 

Bundan sonra sıra Orta Çine gel 
rnlştl. Orta ve Cenup Çinini temsil 
eden diktatör Mareşal Şan .. Kay -
Şek'itı kurtnu§ olduğti Nankln hil
kQmotı Çinin en kuvvetli bir ida
resi olduktan baıka, oldukça kuv
vetli ve muntazam blr de orduya 
malik olduğu için, bu kıamı ele ge-
çihnek ve Mareşalin ordusunu, ya
ni Çinin te4kllltlı yegAne askeri 
kuwetlnl bozmak, biltün ÇlııJ Y• 
re sermek demek olacaktı. 

Japon tar geçen Ağustoi orta 
lannda, Şanghay kıyılarına 

asker çıkardılar ve buralarını, şi-

hı olan burası da nihayet, Şangh~y 
dan takriben bir ay sonra, kanlı 

bir savaş neticesinde, dü§müı ve 
Jııpan ordusunun öncUlerl, Ynngt
ze ırmağı boyunca, Nanklng'itı 90 
km. Cenup batısında mühim bir şe 
hir ve bir nehir limanı olan Wuhu 
ya kadar ilerllemi§lerdl. 

H er ne kadar, bu esnada, Or
ta Çinde Japon ordusunun 

takviyesi dolayısile Şimal Çininde 
zayıflayan Japonlar Shansi vi!iıye
tinde, Çin kH.alarının tazyiki önün
de birçok noktalardan çckilmiye 
mecbur olmu lar ve Şanghayın ba 
tısındııki Tai gölünün cenup hava· 
Hainde henilz birçok Çin kıtalan 
bulunduğundan oralarını temlzli
yere.k Hangchow şehrini zapt ve 
burası ile Wuhu arasında Cenuba 
karşı kuvvetli bir emniyet hattı te 
sis etmek gibi yapılacak bazı işler 
kalmış ise de, Nanking ve Wuhu
nutı zaptı ve Çin ordusunun Şang
hay ve Nanklng'te mağlfıp edil
mesi He Japonlar Çin asker1 hare
kfitının ik1ncl safhasını da bitirmiş 
oluyorlardı. 

J aponların şimdiye kadarki 
muvaff akıyHlerl yalnız Şl

rnal Çi.tıinin bUyük kısmı ile Orta 
Çinin 350 km. kadar bir derinlik
te, Çinin en bUyilk limanını ve 
büyük bir şehrini ele gcçitnlekten 
ibaret olmay1p, ayni zamanda, çok 
mühim bir hadise olmak üzere Çi
nin yeni te~kUAtlı lırkalanndan 

mürekkep yegiı.ne ordusunu bozma 
lan olmuştur. Çin ordusunun, ve
rilen haberlere göre, yalnız Nan
king savaş meydanında 73,874 ce
set ile 127 hava ve dağ topu, 19 o
büs, 279 piyade havanı, 37 hava 

nıOdııfaa topu, 418 ağır ve 956 ha• 
fif makineli tilfek bıraktığı doğru 
l!U!, Çinin muntazam ordugunun 
hiç olmazsa u:ııunca bir müddet i
çm, attık kalkınatnıyıacağına bük~ 
molunabilirdi. Japonların intan za 
yiatı, Çinlilerden Çök az oltnlflına 
rağmen, yine harekAtın başından 
beri, Jepôn Harbiye Nazırının as
gari bir tahmin ile vaıci if adeııine 
göre, 30 bin ölü ve 150 bin yatalı 
imi§. Fakat Çin muharebelerini ta 
kip eden mUhblrler, Nazırın asga
ri olarak tasrih ettiği bu 50 bin ö
IU rakamında, Japon deniz sillihen 
daılarının ihraçlarda vermiş ol· 
dukları eJ:>eyce kabarık öıtı kayıp
ları ile yaralılardım ölenlerin <da. 
hil olmadığını ve bunlarla berabet' 
Japonların şimdiye kadarki zayia· 
tının yüz bine çıkacağını ve Çin in 
san kaYibının da bunun laakal 34 
misli olacagını beyan ediyorlar. 

B u sıralarda Şanghayda, ln-
gillı sefirlttln ve Yangtıa 

nehrinde bazı Jngiliz harp gemile-o 
rinin Japon harp uçaklarına hedef 
olması ve bit de içinde Amerikan 
muhbirleri bulunan bit Amerikan 
gambotunun yine bu tayyareler ta· 
rafından batırılması gibi v&ki olıın 
beyneltnilel hadiseler, Amerikada 
epey şiddetli ve lngiltetede mute-
dll fAkat kindarane heyecanlar hu-
sulüne ve şiddetli notalar teatisi· 
ne sebep olmuş ve Passiflkte bir 
İngillt - Amerikan işbitllğinden 
sözlt!r olmıya başlamıştı. 

Japonya, Nanklng'ten sonraki 
yeni umumi vaziyet karşısında ye 
n1 ve çetin bil' karar vermek van· 
yetinde kalmıftı. ÇUnkü Çin, Şang 
hay Ve Nanking'ln sukutuna ve ar 
dusunun ınliğlup olmasına rağ
men teslim olmuyor ve Mareşal 

BiZE SORUNUZ 
CEVAP VERELiM 

mal Çininde olduğu gibi, kolayca k 
alacaklarını umdular; fakat yeni (TAN) anlkatı 0 uyuculanmımı 1 Ba7 Ahmet Nipntapııdaı 
Çin ordusu burada idi ve gösterdiği suallerine fU cevaplan vermektedir. BofAnhla dansı ikame etmeden tt• 

Şang - Kay. - Şek aman dilemiyor
du. O, tersine, hlikılmet merkezi 
ile karargA.hını, Nanklng'ln hava-
dtm, 454 km. cenup batısında, Hwa 
dttğları gerisinde ve Yangtze i:rma
~ kenarında Hupen vilA.yctinin 
merke.ti, Hangchow'a taşıyarak har 
be devam edeceğini, ve ilkbaharda 
elli fırkadan mürekkep yeni bil' or 
du çıkaracağını s8y1Uyor. M fır

ka Ftartsanın bir harpte çıkarabi
leceği seferi ordunun takriben ya 
rısı demektit. 

Ç ln diktatörü, bntün Çin li
manlarının abluka edilme

sine rağmen, yeni bir ordu teıkil, 
teslih ve teçhiz edeceğini .öyler 
kt!n hiç f(lphesiz Sovyet Rusyadaıı 
Doğu Türkistan yolu ile ve Avru
padan, Fttmsanın Çin Hindi üze
rinden, istediği kadar uçak, top, 
tank vesaire her türlü silah, mal
zeme ve mühimmat alacağını he
saplamı~. Bir İngiliz müstemleke 
si olan Hong - Kong yoliyle de 
ne alabilirse kiır olacaktL Japon-

ya karar vermek için Mare~alin 
bu hesaplarını ve bilhassa, onun 
en çok dayandığı, Sovyet Rusyayı 
gözönünde tutmalıydı. Japonya 
nihayet, Çini denizden abluka e
debilirdi; fakat bunu yapabilmek 
için harp ilan etmesi, harp ilan e
dince de birçok beynelmilel ihti
lAtlan göze alınası lhımclı. 

G crçt, bugiln İngiltere, Akde 
nlıle :SilyUk Okyanusta, ay 

ni ıamanda, hakimiyet tesis edebi
lecek derecede kuvvetli bir do
nanmaya sahip değildir. O; bun
lardan birisini diğerine :feda et
mek gibi elim bir vaziyettedir. Şi
mali Arnerllta Birleşik Cümhuri
yetleri devletine gelincej bu da ha 
yatı bir mecburiyet olmadıkça, Ja-
ponyaya karşı, İngilteresiz, bir 
harp teşebbüsOne girişemezdi. F&
kat eğer Çin harbi, göründüğüne 

göre, daha birkaç seneler uzanua?f 
İngiltere, Fransa, Amerika ve Rus 
yanın yeni deniz yapılan Japon
ya, İtalya ve Almanyanın yeni de 

niz yapılarından üstün olacağı ko
lay tahmin olunabtleeeğinden va
ziyet &ittikçe Japonya aleyhine dö 
ne bilecek tir. 

ciddi mukavemetle Japonları inki- 8 •1 M. B. ye. Danca: vel sulh teşebbllsUnde bulunmamı 
san hayale uğrattı. Hakkına var. Müddet ıldn dediği icap eder. Beyoğlu sulh hukuk ınab· B undan başka, İngı1terenin, 
Şanghay kıyılarında, yan ve ~ nl• gibidir. Vaziyeti olduiu gibi yann kemeaine bir iıtida ile nıilr•e&at ~din. Çini kurtarmak için, ital-

Fransa bili müşkül vaziyettedir. rilertnde, her tabii ve suru arıza ve bana blldirdltiniz kanun maddele Sulh teşebbilıilniln aklnı kaldıtma ya ile uyuşmak isteği, Japonyayı 
Ne yardan geçebiliyor, ne de serden. ve maniadan istifade etmesini ve tini de btidanıza ll&ve edin. Yapıla· dair bir vesika aldıktan 10nra İıtan· kolayca heyecana getirebilecek e
lııgiıtereye sadık. kalacak ve İngilte- silahını iyice kullanmasını bilen cak baıka hiçbir muamele J'oktur. bul asliye ilçilncil hulrnk mahkemem· hemmiyetll bir nokta idi. Japon-
!' "hl d t t ·ı 1 k kl Yalnı& evrakınııu takip edin. ne müracaat -.ııı... ya '-•- d" Uzak Ş kta t hli e gı o a ta ya ı e an aşaca am- Çin kıtalannın, hiç beklemedi e- - - ıuır oe, ar , en e -
ına, ayni zamanda Milletler Cemiyeti- ri, şiddetli mukavemet ve müda- * lf. keli rakibi, Sovyet Rusyayı, her u 
ııe bağlı olmakta devam edecek, Sov- faalan karşısında bidayette zayıf M. F. B. ye. EmirgAnda: Bayan Fa~ma F. ye: ınan ve her işte, büyük bir ehem-
Yetlerle ittifakını bozmıyacak, orta ve aciz kalan Japonlar ancak ye- Vakit kaybetmeden dava ediniz. Şahltlerlniı yoksa, davanın kaza- miyet ve dikkatle hazan dikkate 
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GONU~a 
'iSLERi 
Karcleı Evlatları 

EvlenmeH midirler ? 
[Ya.zan: Gönül Doktoru] 

Bu sualin Uç cephesi vardır: 
Biti fenntdir. Fen adamları ötden 

beri yakın akrabaların biribirile ev· 
lenmeletlni döğru görmezler. t ·i bir 
neslin yetişmesi için kanın karı ma
sı lbımgeldiğlni söYlerlet. Birihirile 
evleneh dar kast)arda ekseri:va kanua 
boıulduğunu, neslin inkıraza uğradı
ğını iddia ederler. 

Fakat son zamanlarda Blologi Alim
lt!rlnln ~·aptılı tct'rUbclcr bu iddianın 
pek doğru olmadığını göstermiştir. 
Yüz nesil ayni hayvanlar üzerinde 
7apıla11 teullbtler bu dd\iAyı hatlt'!t• 
tttl lir. Ana ve babliu veyahut ailece 
sağlattt \'t! ı~ ı karııkterı olıH ~öettklıt, 

onların bütün meziyetlerini iki ıtıisll 
olarak kaıanırlar. Fakat ailelulhin 
sıhhat ve karakterleri böıtük91l, ~o

cukların bundan mütessir olmaları ta 
biidir, 

Fakat bu 1 iti bir de içtimai safbıı.
sı \'btdır. bdtiin cemiyetlerde öteden 
beri kardeş çocuklarının biribirlerile 
e\'lenmelefli iyi göriilıHemiştir, Af1ıi 
ailenin çocukları olduğu ve bir arada 
yaşamaya mecbur bulundukları için 
biribirlerine karşı daha ziyade sami-
mi se\•gi \le Hygı dıJygularile bağh 
olnıalan beklenir. Kardeş çocukları
nın sevişmeleri, evlenmeleri pek na
diren tecviz edilmi9tir, 

Cemiyetin bu görüşü bir an'aneden 
ibarettir. Fakat pek te fena değildir. 
İnsan yeienine kardq nazarile baka
bilirse aile nizamı bakımından da
ha iyi olur. 

Bunun bir de ahlak cephesi TU'

dır. Bir genç, yakın akrabasının evi
ne tek1itsizce girer. ÇfinkU ona em
niyet edilir. Bu emniyet, kardeş ço
cuklan arasındaki münasebetin hu
dudunu tayin etmiştir. liu hududUll 
haricine çıkmak ahltakan hoş göriiJ. 
mez. 

Fakat gôn{il ferman dinlemez de11o 
Jer. Cemiy~tin bütün kayıtlarına raio 
men hazan kardeş çocukları binbi~ 
lerini -vebilirler. Bu takdİrde de •• 
lenmelerine mani olmamalıdır. 

mal etmek için çok esaslı ve geniı 
tedbirler almış ve almaktadır. (1) 
Bütün bunların en mUhihüni öla
rak kaybedilecek her bir saatin, 
kalkınmaya azmetmiş olan Çin için 
ve onun direktöru için, bir kazanç 

olacağını ve bitip tukenmez insan 
malzemesine malik olan Çinin za-

man ile dış illerden her türlı.i le
vazım, ve hatta Avrupalı muallim 
zabitler bile tedarik ederek yeni 
bir ordu vücude geti,rebtleceğinin 
bir masal olmadığını, Japonya, he
saba katacaktı. Tabiidir ki bütün 
İmparatorluğun mali ve iktısadl 
kudreti \'e efkarı umutnlyesi, ve
rilecek kararda amil olacaklardı. 

•• 
uıtelik, Şang • K~y .. Şek ke.n 

dine bilvasıta tebliğ olu
nan, birkaç maddelik, sulh prtı .. 
nnı sadece (bunlar kabul edile
mez) diyerek reddetmişti. Butün 

bu hal ve hadiseler Japonyada h•1 
li büyük bir hassaıiyet uyandırdı 
ve Çinde zecri harekete taraftar 

I 

genç ve müfrit, zabitlerle, Çin sed 
dinin cenubunda fütuhata girl§me-
nln tehlikeli olacağını ifade eden 
ya§lı ve ihtiyatlı dipjomatlar ara
sındaJd derin fildt iht11Afını taze. 
ledi. Nipon diyetinin iç ve dışın-
da hayli ehemmiyetli müzakere ve 
münakaşalar olduğu gibi, 1904 se
nesindenberi ilk defa olarak İmpa
ratorluk meclisi kuruldu ve niha
yet aralarında mebuslar bulunan 
mUhaleletln azılı azası hapsedile
rek Çittcle sonuna kadar harbe ka
rar verildi. Bu suretle, bütün mA
nulle, geniş bir mllitarizmih ha
kim bulunduğu Japonyada, ifrat ve 
ihtirasın, itidal ve aklı seliml yen
diği bir daha görilldil. Tecrübeli w 
uzak görüşlü bazı Avrupa dipl~ 
mallan Japonyanın, eski kuvvetli 
ve iyi görüşlü siyasetinin tedennl 

halinde olduğunu söylüyorlar. 

Avrupndaki taahhlitlerini tutacak. ni kuvvetler getirmek, Şanghay ÇUnkU alacatınwn müruru 18JDBDa namauuııa. almak mecburiyetindedir. Bu Ko-
li k m::.-ı .. devl t ~... şar ... Si- yukarıda söyledik, ki her ild atta italya ile anlaşabilmek için de, ulrama tehll ul var. ,. ~· e v4 ... ve ıu 
l\ •- bıry" da b-yük b' h k taraf, Nanldngden sonra da lussolininin önce ispanyadaki as - yeni bir istikamet almaktadır. Cham- Ba1' Vey-u Da• Cemal K. •aı a u ır ava ve ara 
k t ·ı· k · • • b d Ş"' D ı t: "A •-t"d J J rd _, l hi, harbe devama karar vermişler--erlerini geri Çl'kmesini şart koşacak. berlain nsı ız abınoııının aJln a .. rayı ev e yn •:rrı .. ı a Dostunuzun slSzüne itimat etmekle o t.asu tutmakta oldufu s•b ' Ja- di. Demek iş yine askerlere intJ-

lngiliz Sİ'-"asetlnin sarahati karşı- bulunduj'u mUddetçe bu yeni siyaset eönderin.,. demiı. Neden bwnuamele kendinize fenalık etmi• olursunuz. f- ponya lle bir harpte, bu orduyu 
"' ddilt devam edecektir. Fransa da bu siya- yi yapmadanız7 Herhalde evvel"' bu " ye fnd .__1 _... h•rnte _.__. kal etznfştfr. BlrfncJkanun ayının 

•tnda Fransız siyasetinin hu tere - a tin halll için muhakeme7e milJ'acaat r e ..,_,em- ve -r _. ... 
lu vaz.lyctlerl Par1ste yeniden blr ka- sete uypn blr 701 tutmıya m~bur- husuau ikmal edin. Me•ele .. ı. haklua etmeals ıa-da. ı.c.ır olan Jnsan, .nMı, mWıfmmat -unda Japon ordulann.uı va&Iye 
ı.ı W ••· Buailnkil luablnenba b-• 7apıp ela kad bir ee•ap YM"ttbll- ~la • f....a --..ı mi* cı.-. ve her türlü leYallUD .. ••ıtı-ta U takrihea -67.llr71Ul 

ne buhranına .ebep olab ~~ .. ·aaı~~!_~~~'.!'.aaılı:=!::t!~pla~•=IWU.==---........:..._.:.-~··~·~'=a&~H~A~t~W9DIMl~~~-~-~lc~·!•~-~....,~-~..a...-"""""1ıı1ı1111 .... .ı-!:!W~~~lıııııM•~.ııl=~~~-·l..····lllllli1ıı1•lılli•ll•lııll (;Gaka A..-._. 8',7 ... d te·•=-
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F enerbalıçenin birinci takım kadrolarından biri 

HADiSELER, FiKiRLER: 

Ansızın Başlayan 
Kar Fırtınasından 
Doğan· ihtilaf 

( YAZAN : EŞREF ŞEFiK ) 
Bir şeyi kırk kere söylersen haki- l klim meselesi : 

kat olur. diye bir söz vardır. Memle
ketimizde, mıntakaların mevkilerine 
ve ihtiyacımıza göre futbol mevsimi
nin başlangıcını bir türlü tesbit ede
mediğimizi, galiba otuz dokuz kere 
yazmıştım. Bununla kırkıncı olsun .• 
Belki hakikat oluverir! 

Lig mnçlarına geç kaldığtmıZl yaz
dığım vakit bazı sporcu arkadaşlar 

§Öyle cevap vermişlerdi: 
- Adam ne çıkar, bir hcıfta, dört 

hafta sonra .•. 
İşi, rasathanenin insarına sığın

mak surctile devam etmekte idik. 
Milli kümenin en heyecanlı karŞllnş
malan fena havalara çatıyordu. Fa
kat futbolculara çok insaflı davranan 
kar ve yağmur bulutları meraklıları 
güneş dunsına çıkartmadan dağılı -
yordu. O sayede sıkı maçlann bazı
larını, o harap stadyomda hastalan
madan scyredcbildikti. 

Fakat Fırtına : 

Fakat İzmlrin Uçoku geleceğt gün 
lerde kar bulutlarının sabn sona er
mişti. İstanbulun bir gecede baştan
başa beyazla örtüldüğünü sabahleyin 
gözlerimizi açınca gördük ve ve ken
di kendimize sorduk: 

- Bu kar fırtınası durmazsa. U
çokun maçları ne olacak? İzmirli ar
kadaşlar havanın açılmasını bckliye
cek vaziyette midirler? Fırtına şid

detlenir ve maçın hafla ortasına ve
ya gelecek haftaya tehiri mevzuuba
his olursa, hasılat ve milli küme fiks
türü ne vaziyete girecektir? 

Milli kümeye dahil olan dört mın· 
takımın iklimini na1.arı itibara ala • 
rak vasnti bir başlangıç tayin eder
sek. komşularımızın tatil haftalanna 
bizimkileri denk düşürebiliriz. Yılba· 
şına girerken biribirl peşine yortular 
gelir. O sıralarda frenkler hariçte 
maç ararlar. Memleketimizin iklimi 

bakımından kanunusani, şubat ayla
rı bizde epey serttir. Balkan komşu
larımızın ekserisi o i.ıylarda maçları
nın birinci devresini bitirmişlerdir. 

Merkezi Avrupa takımlan da bilhas
sa kanunus~nide daha kolaylıkla se
yahat yapabilirler. 

Aylara göre : 

Mesela lig maçlanmm behemehal 
eylülün birinci pazarında başlasak. 

her mıntnkanın bir devrelik Hg maçı 
tcşrinisaninin ikinci haftası tamam
lanmış olur. 

Tcşrinisaninin ikinci haftasmdan 
kanunusaninin ilk haftasına kadar 
milli kümenin birinci devresi bitiril
mşi olur. 

Kiınunusanl. şubat. mart aylan ta
tile ve klüplerin ecnebi temaslarına 
bırakılır. 

1 Marttan itibaren milli kümenin 
ikinci devresine b~şlanır. Nisanın son 
haftasma kadar milli kiline de neti· 
celendirilmiş olur. 

Mayıs, haziran, temmuz. ağustos. 
aylan tatil ve deniz mevsimi olarak 
kalır. Arada milli temaslar ve ecnebi 

Güneş • Oçok maçı günü hava na- maçları da rahat rahat çıkar. Ayni za 
11lsa bir parçacık müsaade etti. Fe- manda imtihanlara hazırlanacak o
nerbahçenin oynıyncağı pazar sabahı yunculra çalışma haftalan açık ka
da kar yağmıştı. Fakat kar fırtınasın lırdı. 

dan evvel Fener • Teşkilat ihtilifı Her taraftan akla yakın gelen bu 
knpmuştu. 

1 
tarihler, birer, ikişer hafta geri, ile-

T eıhiUita göre : ri alınabilir, herkes rahat etmiş, maç

Rivnyete bakılırsa, teşkilatçılar Fe 
ııerbahçenin kendi sahasında oyna -
mak ısrarına verdikleri cevapta, o 
havada maçın Fener stadında oynan
dığı takdirde hasılatın çok düşük o
lacağını söylüyorlarmış ... 

Bugün mevsim meselesi Fenerbah
çe ile teşkilat arasında bir ihtiliıf baş 
)angıcı oldu. Yarın, ayni sebeplerle 
daha başka ihtiliıflar doğabilir. 

Bu müşküllerin halli için başlan
mızı yoracağımıza. herhang~ bir se
beple değişmiyecek bir tarih tesbit 
edilse fena mı olur? 

Mademki, teşkilatın, haklı zanne
derek ileri sürdüğü sebep, nihayet 
mevsim meselesine dayanıyor. Mev
sime muvafık başlanmış olsaydı, bu 
vaziyet te hasıl olmazdı. Milli küme 
mac;lannın her bakımdan faydası el
de edilmiş, olurdu. Ayrıca klüpler de, 
oyuncular da ne yapacaklannı. nasıl 
hazırlnnacaklarını bilirlerdi Bu ara· 
da boş knlacak haftalar için. hari\ten 
ecnebi tnkımı getırtmck imkanı bu· 
]unurdu Boylcce maçlar devam eder 
ken, ecnebi temasları dolayısile fiks
türün ikide bir ileri sürülmesi, tez
kereler yazılıp, müsaadeler alınma
sı gibi lüzumsuz kırtasiyecilikten de 
kurtulmU$ olurduk. 

lar da programlanmış olurdu. 
Bu rahat işi zannedersem otuz do

kuz kere yazdım. Bu kırkıncı ... Allah 
verede hakikat olsa._ 

Hariçte: 

lngiHc.-o, 1940 

Olimpiyad:na 

Girmiyecek mi ? 
Son gelen Avrupa gazeteleri, İn

giltere sporcularının 1940 Tokyo o
limpiyadına iştirak etmelerinin şüp
heye girdiğine dair ortada şayialar 
dolaştığından bahsetmektedirler. 

Bugünlerde bu iş için Jngilterc 
spor birlikleri federasyonu mutat top 
hıntısını yapacak ve Ingillz sporcu • 

tarının Tokyo olimpiyatlarına iştirak 
edip ctmiyeceğint' dair kati kararını 

vererek aUıkndarlura tebliğ edecek • 
1tir. 

Böyle bir knrnr verildiği takdfrde 
dominyonların da ayni karara uyma 
hm ihtimaline mebni 1940 Tokyo o
limpiyatları kati bir şekilde tehlike-
7e girmiı olacaktu. 

Klüpler: 

TAN 
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.M e k t u p 1 a r ı f . . . ...--..-... ---·-·--= --F enerbahçe Ortamektep § 
Mi.li Kümeden Muallimliği ~ 

Blrknç imza ile şu mektubu aldık: 1: 
Çek.ılmedı• "Bu ders senesi baı;ında lstanb .. ul_da ve :_ 

Anadoludıı birçok orta mektep ve lıselcr- ı: 
Milli Küme maçlarının oynanaca· de hııyli ders aylıırca bos geçti. ÇunkO mu ı: 

. ııllim bulunıımodı. Nihayet kadrolar tn- : 
ğı saha hakkında. u~un:ıı_ m~rke_zle mrunlondı. Biz de bir vll!.yette orta bir E 
arasında çıkan bır ıhtıliıf uzerıne mektebe yıırdımcı muallim olmak için mil : : 
Fenerbahçenin geçen pazar Izmirin 1 racaal ettik. Bütün şnrllon haiz bulunu- ı E 
Uçok takımile maç yapmak üzere yorduk. Tayin olunduk. Fııkaı emrimiz ve- 1: 

Taksim stadına gelmediğini sebeple- kfılctcn gC!ldl. Arııd~n ~ylar geçti. ı:ı1ı1A E 
yardımcı öğrctmenlığmlız asalete çevnlme -

rile birlikte ynzmıştık. di. Tabii bu vaziyette esasen ıız olan ile- : 
Bir sabah gazetesi dünkü nüsha· rctin ancak Oçte ikisini alabiliyoruz. Ver- ; 

sında, bu klübün ~iilli Küme maçla- gllcr de kesilince elimizde <:Ok az bir ~ey E 
rında iyi netice almadığı için Milli kalıyor. Bu cOzl Or~ete rat:men vazifemi· : 

. .. ze bağlıyız. Fakat. sonra ne olııca~ımı:ıı : 
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Çocuk ve Kümeden çekılmek uzere saha mesc bilmiyoruz. Vekil olduğumuza göre. yarın. = 
lesini bahane yaptığını yazmakta ve yenml:ı:e bir bnşkası gelebilir. Bundan bas : -F encrin kümeden çekildiğini de ha- ka. karıunıı göre vekil ancak ııllı ay hizmet : Piyero 
ber vermektedir. görebilir. Alt.ı oy bilince blum vazifemiz E: 

Fenerin Milli Kümeden çekilmesi kendıliğirıdcn nlhayeı bulacak. Tam imti- = Yazan : Violet 9uirk - Çeviren : c. Kabaağaçb 
. hanlar başlıyncağı zaman mektepten ayrı- , ~ 

mevzuubahsolmadığını bılmekle be- lııcak mıyız? Zaten az olıın ücreti yazın • .1111111111111111111111 111 
raber tamamen emin olmak için klü da alamıyııcnğız. Vcklılet acaba, hangi dO 
bün salahiyettar bir rüknü ile dün şünce ile asaletimizi tasdik etmiyor? Nl
görüstük. Lüzumu halinde ismini ya hııyet vıızlfe ııynıdir. Asil de. yardımcı da, 

• 

~ · . b b 1 ·· vekil de ayni mühim lş kıırşısınd::ıdır: Or-
uıbilcceğuruz u zat ıze şun arı soy ta mektep çocuğunu okutmak ... Bu işi ya-

ledi: pıımıyorsak vekil olmnkUın da bizi çıkar
"- Bir kere her şeyden evvel ga· mnsı 16zım dctij midir? Böyle vekil olan

yet kati ve açık olarak yazabilirsi - lıınn vazıfcsl nihayet bulunca önümüzde-
. k"· b. M.lli Kümeden çekilmiş ki ders yılı başındıı yeniden muallim buh

nız .. ı. 1~ • 
1 

•• rıını ve dnhn şiddetli olarak başgöstcrecek. 
değılız. Hadıse sadece spor kluple · Çunkü, yeni birçok mekteple açılacak. Bir 
rinin hak ve menfaatlerini korumak silrü de kırtıısi muıımele yeniden görüle
v~ aralarında çıkan ihtilafları hallet- cek. Vekfılet bu cihetleri bizlerden daha 
mek maksadile yine bizlerin kur· iyi düşOnmcldc beraber bir kere nazarı dik 

katini celbetmeyl fnydalı bulduk._ 
nıuş olduğu Tü~k spor kurumu umu- * 
mi merkezinin son günlerde muhte • 
lif vesilelerle hakkımızda tatbik et· 
mek istediği nizam ve anlaşmalara 
aykm kararlarını kabul etmediği · 
mizi göstermek için ynpılmış bir hn
rcketlen ibarettir. 

Kısaca anlatayım~ 

Bizim yetiştirdiğimiz oyuncular -
·dan Yaşar Ankaraya gitmişti. Milli 
Küme mnçları başlayınca bu çocuğu 
tekrar takımımıza almak istedik. U
mumi merkez. tesçil talimatnamesin 
deki sarahat hilafına olarak "Yaşar 
Ankarada yerleşmiştir.bir daha Istan 
bula dönemez ... diye karar verdi. Bu 
karar talimatnameye tamamen zıt · 
tır ve ındidir. Biz buna razı olur · 
duk. Eğer ayni umumi merkez. Is -
bmbul Maltepe lisesi talebesinden bi 
nnin Ankara Harbiye takımında Mil 
li Küme maçlarına iştirakine müsa
ade etmeseydi. Maltepe lise~inde ta· 
lebe olan bir o:vuncunun ı~tanbuldıı 
yerleşmemiş olduğu da iddia edile • 
mczdi ya! 

ikinci haksızlık. geçen sene fut • 
bol federasyonile Milli Kümeye da
hil klüpler arasında geçen uzun mü· 
zakerelerden sonra Istanbul klüpleri· 
nin burada ynpacakları deplasman 
maçlarındnn pazar müsabakalnrını 

kendi sahalarında oynamaları kabul 
edilmiş ve böyle bir talimatname 
yapılnrak saha ve lokallerinin büyük 
mnsraflarını müşki.ıliıt içinde karşı -
tayan bu klüplere Milli Küme fiks· 
türü mucibince yapacağı 8 deplas · 
man maçından yalnız ikisini kendi sn 
hasında yaparak hasılattan ufak bir 
hisse almnsı fırsatı verilmişti. Umu· 
mi merkez yeni bir talimatname yap 
m.adan bu işin nlfıkadarlarile görüş· 
nıeden fazla hasılat yapmak gayesi
lc> maçların hepsini Taksim stadyo· 
muna çekmiş ve bizi gerek hasılat -
tan, gerek kendi sahamızda oyun yap 
mak avantnjından mahrum etmiştir 
Buna mukabil Taksim stadyomuna 
schip olan klüplere de diğer stadyom 
~hibi klüpler zararına m:m!aat bah 
şctmiştir. 

işte bu noktalara bakarak. umumi 
merkezin klı.ibümüz hakkında garip 
ve menfi bir niyeti olduğu kanaati
ne vardık. Ynpmakta olduğumuz 

spor ve güttüğümiiz spor ahlfıkiyatı 
bize hak ve vazifelerimizi unutma -
mayı emretmektedir. O sebeple mü
essesemizin hakkını ve haklı iddiası· 
nı takip için her türlü nizami vesaite 
müracaat etmekle beraber bu haksız 
kararı da kabul etmiyerek maçı yap 
mak için Taksim sahasına gitmedik. 
Mesele budur.,, 

lngiltere Kupası Maçları 
Ingiıtere kupası maçlarında iki 

karşılnşmada gnlibiyeti bir türlü pay 
laşamıyan Aston Villa ile Chnrlton 
uçüncü kere olarak 60.000 kişi önün
de hnfta içinde karşılasmıştır. Bun • 
dan evvelki maçta temditlere rağmen 
( 1-1) ve 12-21 beraber kalan iki 
çetin rakipten Aston Villa rakıbine 

göre takımında ve tabiyesinde yap
tığı mühim tadilatla 4-1 gibi bir 
farkla ıalibiyeti kurtarabilmi§tir. 

Vapurlardaki satıcılar 
Haydarpıışnda oturan okuyucularımız

d:ın SabnhattJn Bornn, bize gönderdiği bir 
mektupUı dıyor ki: , 

.. _ Son gliıılerdc Kadıkliy ve Haydar-
paşa vnpurlarırıdıı satıcıların miktan gün
den gune çoğıılmıştır. Vapurun kalkmasına 
on dııklka knla yıınılıp ta vapura girenler 
gürültüden son derece nıhatsız oluyorlar. 
Üstelik, saucılnrın yolları knpaltıkları da 
görülüyor. Uır Itırı açar, derler, yıızmışken 
şu dllesiınl de yazııyım, belki Akay mO
dürlüğiıııOn gözüne ilişir. Vapura Haydar
paşa ve Kadıköy için ekscrlyıı sandık, ba
vul ve saire kabilinden yük te alınıyor. Bu 
yılklcri lnşıynn hıımnllıır, vapurun methal 
kısmında sıığn sola çıırpnrnk yolculan l:ı:aç 
ediyorlar. Halbuki, hnmııllar vapurun bu
run t.-ırafırıdaki melhalırıden yOklerile pek 
6llı gc~cbıllrler. Esasen ikinci mevki yol
cuları da birinci mvcki methallnden geç

Uklcrl için orası bu işe pek müsaittir. A-
kay idnre!'inin vapur kamaralarına - gnzete 
mOvenilcrl mustesna - satıcılardan kurtar 
masını rlcıı ederiz." 

Futbol: 

Stadlara Girmek için 
Futbol federasyonu tara1ınuan An 

kara, Izmir ve lstanbulda Milli Kü-
me maçlarına iştira keden oyuncula
ra fotoğraflı serbest duhuliye kart -
!arı verilmeğe başlanmıştır. 

Bu kartların verilmesi tamamlan-
dıktan sonra oyunculara verilen da· 
vetiyeler liığvediJecck ve bu kartla
rı göstermiyen oyuncular stadlara 
µiremiyeccklerdir. Bu vesile i1e bü · 
yük bir dedikodu mevzuu olan dave
tiye işlerinin öniine geçileceği talı -
min edilmektedir. 

[ SINEMt ALE~l~E i 
[d4ih FeUows 

Anı<'riknnın heniiz ;\'C(İ ·tirdii':i E
dith Fcllovs. yeni yıldızlar arasında 
en çok hcğcnilcnlerden hiridir. Ar
kadaşları bu güzel kıza "Çiçek &Üze
li.. eliyorlar. 

O on iki yaşında bir kızdı. Ba
bası Hong Kong'daydı. Yaz 

tatilini anasile beraber deniz ke
narında geçiriyordu. Deniz banyo
sundan maada en büyük eğlence
si Piyero'ları dinlemekti. 

Bir bariton, bir tenor. iki palya
ço vardı. Hiç birisi işinin erbabı 
değildi. Bundan dolayı seyirciler 
hep çoluk çocuktan ibaretti. Cicely 
nin anası da bir gün seyirciler ara
sında idi. Yanıbaşında oturan ka
dına "amma da berbat oynuyorlar 
ha! kışın ne yaparlar acnba'.' hiç bir 
varyete tiyatrosu buncağızları ka
bul edemez ki" demişti. 

Cicely'nin asıl Piyero hoşuna gİ· 
diyordu. Aktörler sahnede biribiri 
ni sahici adlarile çağırdıkları için, 
adının Fred olduğunu öğrendi. 

Fred hem şarkı söyler hem de dan
sederdi. Şarkısı Baritonunki gibi 
ciddi. somurtkan. disiplinli. ve ağır 
başlı değildi.Tenorunki gibi de ipin-
ce. terelellim, titrek ve mızmız de
ğildi. İşi palyaçolar gibi de soytan
lığa döktüğü yoktu. Şen şakrak bir 
şarkı söyler. sonunda zıp zıp hop
lar. bir danscdiverirdi. işte o ka
dar. Ci.cely buna bayılırdı, ~t. 

F redin kansı parsayı topla
mıya gelince Cicely sabah

tan beri bir yana sakladığı bakır 
Pennysini tiring diye tenekenin i
çine salıverirdi. Ufacık tefecik bir 
kadıncağızdı. Yıpranmış bir şeyde 

en sağlam yeri çenesi idi. Onu bir 
kapıp koyuverdi miydi, cırcır böce 
ğine taş çıkatırdı. Uç çocuğu var-
dı. En büyüğü beş. Oratncası üç 
yaşındaydı. Üçünciisü ise daha mi
niminicik idi. Memedeydi. Onu bir 
külüstür el arabasına korlardı. Fa-
kat minder üzerine değil. Babası
nın yırtık pırtık bir faniliısını üzeri 
ne, faniHinın kollarını hiç olmazsa, 
arabanın içine devşirselerdi bari. 
Amma ne gezer! Bırakırlardı sark-
sın. Kolların uçları da gider gider 
tekerleğe sıkışırdı. Bu hali gören 
Cicely'nin yüreği kıyılırdı. 

Cicely'nin gözünde Fred hem i
deal insan. hem de daha berbadı i
deal babaydı. Tatil bitince Ciccly 
yaşları ilerlemiş olanlar gibi tatil 
yerini terketmekle mükedder olup 
tasalanmazdı. Fred aklında idi Ha 
yalindeydi. ondan ayrıldığı yoktu. 
Onu küçücük başının i~inde can
landırmıştı. Onu beraberinde götü
recekti. Ertesi sene yine ayni yere 
dönünce. onu sahneye koyacak, sah 
nede görecekti. 

Mektepler açıldı. Çocuk me
suttu. Dersleri. arkadaşları 

vardı. üstelik bir de hayalinde Fre
d i vardı. Edebiyat dersinde eski şö
valyeler mevzuubahsoluyordu. 
Fred bu okuduğu şövalyelerin çer
çeveleri içine tıpatıp uyuyordu. 
Şövalyelerin adlan ona öyle güzel 
yakışıp yaraşıyordu ki.. Mesela 
Kral Arthur. Al sana bir ad ki tam 
Fred için biçilmiş kaftandır. Başın
da miğfer, tüyler rüzgarda uçuyor, 
tepeden tırnağa kadar pırıldayan 

zırhlarla. donanmış, çiçeklerle be
zenmiş şövalye Lancelot. İşte bu 
Frcd değilse. siz Allah icin sövle
yin. kim olabilirdi? Peki. Fred böy 
le olunca Cicely de kraliçe Guinc
vere. yahut Enid olmazdı da ne o
lurdu? Cicely balkonun kennrına 
eğilir. kirpikleri tatlı bir titreyişle 
gözlerinin üzerine kayıp kapanırdı. 
işte toplar bulutlara konuşuyorlar. 
Borular, borozanlar ötüşlerile u
~ arayıp tarayorlar. Tambur-
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lar gürül gürül gürler. Karşılıkh 
şövalyeler. dört nala kalkarak mı& 
raklarile çifler gibi biribirinin üze. 
rine saldırırlar. Muzaffer şovalye.. 
Kim o? .. Kim olacak Fredin ta ken 
di. işte gelip balkonda süzülen es.. 
celynin önünde eğilir. Cicely de da
ha yerlere değmemiş karlar gibi 
beyazlara bürünmüş, yüreği pat 
pat çarparak. eğildiği yerden kal
kar. dinelir. Şanlı şövalyenin alm
na çiçek çelengini dolar. 

G ülünç diyeceksiniz değil mlT 
Öyleyse yaşınız şımdi ne o

tursa olsun. doğdudoğalı hiç 
on iki yaşında bir kız olmadınız. 
ondan tuhafınıza gider. 

Bir gün. donuk kasvetli. insanna 
başını kurşun kubbe gibi ezici, il 
zücü bir gün. Cicely tramvayla eve 
dönüyordu. Bakışı uçlandı. uçlan
dı, uuıklara dnldı. buğulandı. lpt 
o buğulu yerde. Fred kıpkırmızı el 
biseler giyinmiş. yanında pınl pı-
rıl parlıyan gümüş kılıcını takın

mış. duruyordu. Cicely de yanı ba
şında idi. Amma kapkaraya ekiz o, 

lan koyu lacivert mektep elbisesi
le değil. Hem on sekiz. on dokuz ya 
şındaydı Açık sarı elbise~n. 

dan kavisleniyor. ve öteki ucu. yer 

de tiı uzaklarda yayılıyordu Altın 

gibi çakan saçları. upuzun iki ı'1k 
akıntısı olmuş. örgülene örgüleae 
yerlere uzanıyordu. ' 

T ramvay biletcisi catla~ ~ 
na gibi. ta kulağının dibin

de "bilet!" diye haykırdı. Çocuk 
yerinde hopladı . Başını kaldırdı. O. 
nünde kimi görsün istersiniz? Fre
di! Pek o kadar temiz olmıyan bi
letçi kıyafetini takınmıştı. Yüzü ar 
gın. dargın, sıkkın, ve bezgindL 
Cicely galiba mektepli elbiselerim
den dolayı beni tanımadı" diye di
şünd ü. 

Fred: "Sağır mısın be! Sana di
yorum! Bilet!" diye bağırdı. Cice
lynin karşısında baştan aşağı kÜ'

lere biirünmüş pasnkh ve çapakb .. 
ki cadaloz oturuyordu. Cicely'ye 
doğru işaret ederek biri öteklnl 
dürttü. Frcd gördü. Çocuğa "sura
tıma öyle ne bakıp duruyorsun. De 
dik a! Bileti" diye bağırdı. Cice
ly çantasının içinde ufaklığını an. 
yordu. Buldu. Eli titredi. Para ye. 

re düştü. Eğilip aramıya koyuldu. 
Fred cadalozlara gösteriş olsun cQ,. 
ye tepiniyor, dik dik "bütün gün 
keyfini bekliyeceğim mi sanıyOl"
~un?" diye homurdanıyordu. 

1 ki rnrla1nz takırdavan bOf 
bir sandık gibi kof kof gül-

düler. Onların bu gevrek gülü'4 
Fredi çok yerimle bir nükte yerle.,. 
tirmek sevdasına düşürdü. "Orada 
Saba Melikesi gibi süziilüp büzü. 
lüyorsun. Bilet parnsını toka et ba
kalım" diye avnz avaz söylüyordu. 
Kendisince taşı hep gediğine 1coyu.. 
yordu.Cadalozların ağızlarında tek 
tük kazma dişleri büsbiitün ~ 
şckleşen yılışık bir gülüşle çabrdacb. 

Kız parayı bulamamıştı. Ayaf. fıl'
layınea dışarı ~ıktı. Yolun ötesini 
yaya olarak yürüdü. Onu annesi g6 
rünce: 

- Ne o? Hasta mısın yoksa? de
di. 

- Evet! 
- Nen var yavnım? 
Nesi var. nesi yok pek iyice 

bilemiyordu. İlk inkisan hayal tek 
mesine uğramıştı. Çocukluk? ~ 
tık o arkada kalmıştı. ÖnÜDılleJ9e 
iıwanlann dünvası vard.L 
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MiSAFiRLERiMiZ SEHRIMIZDE 1 

G. Metaksas Ankarada 
Yeni Beyanatta Bulundu 

(Ba!t 1 incide) 
Ayni trenle Elen ve Romen mat

bual mumessillerı de lstanbula ha
reket etmişler ve istasyonda Türk 
meslekdaşları tarafından uğurlanmı~ 

lardır. 

Konsey Reisinin kıymetli 
beyanatları 

G. Metaksns. lstanbula hareketin
den evvel Balkan matbuatı mümes
sillerinı kabul ederek kendilenne a
Fğıdaki beyanatta bulunmuştur: 

"- Mesaimizin sonunda Balkan 
Antantı matbuatı mümessillerine hi
tap ederek gösterdikleri işbirliklenrı 
den dolayı kendilerine teşekkür et • 
mek ve elde edilen neticelerden derin 
memnuniyetimı bildirmekle bahtiya 
rım. 

Balkan Antantı azalan arasmdakı 
tesanüdi..ın. değil yalnız hassaten Bal 
kanları alakadar eden bütün me~ -
leler üzerinde - ki bu gayet tabii
dir - fakat ayni zamanda umumi 
politika meseleleri üzerinde de ne de 
rece tam olduğu bir derece d.a!ut sa
bit olmuştur. 

Bu sahada müteaddit nazik mese
lelere temas ettik, ve müttefik suret 
tt> ve sarih olarak gerek memleket • 
}erimizin. gerek umumi sulh davası
ıun meniaatlerıne mutabık kararlar 

Türk - Yunan 
Endüstri 
Temasları 

Ankara, 28 (Tan '"uhablrlftdenl 
Vunan Baıveklll General Metakaaa. bu 
defa Ankaraya gelirken beraberinde bir 
sanayi '"Utehanıaı getlrmlttir. Bu '"U· 
tehanıa. Balkanların en bUyOk t<l'"ya 
fabrlkaaına aahlı:> olan kl'"ya doktoru 
Nevroa'tur. Vunan mOtehı .. ıaı bugDn 
Memleketlmlzde mevcut olan ve yırı" 

için kurulmaaı dOtOnOlen unaylden 
bıtka ziraat programımız ve madenle· 
rlmlz hakkında malOmat toplımııtır. Bu 
makutla evveUı lktıaat Veklll Şakir Ke· 

deki münasebetler üzerinde ne gibi 
tesir yapacağını sormuştur. 

B. Sloyadinoviçin bu suale verdiği 
cevaptan anlaşıldığına göre. bu ha
dise. Balkanlarla İtalya arasındaki 
münasebetlerin iyi bir şekilde inki
şafına yardım edecektir. 

Türk göçmenler 
Dost Yugoslavya Başvekili Anka

rada müzakereler esnasında. Türk ve 
Yugoslav murahhaslan arasında. Yu 
goslavyadaki Türk göçmenler işi i
çin görüşmiye vakit kalmadığını ve 
esasen mali ekonomik ve teknik te
rerrüata dayanan bu işin diplomatik 
yollarla halline çalışıldığını söylemiş 
tir. 

Aziz misafirimiz, en son olarak. aeblrle gl!rDımUt ve sonra da ziraat mO· 
tehanısı ve mebus Bay Tahslnle. •eker Balkan Antantının her zamankinden 
fabrlkaları tlrketl dlrektlSrD Bay Klzım daha kuvvetli olduğunu. bütün mÜ· 
Tatkent ile ve SDmerbank aanayl tefi ı zakere ve görüşmelerin sulh için ya
Bay Adnınla temaslarda bulunmu,tur. pıldığını ve herkese açık oldu~unu 

Doktor Nevros glSrOttUOO bOtUn TUrk .. . . d 1 · 
mDtehaMıaluı hakkındı bUyUk bir tak· ı soylemış ve dığer Balkan ev etlerı 
dlr ve hıyrınlık g!lstermlttlr. Bu temaa· nin de her istedikleri anda pakta da· 
lırdan mıkaat. iki memleket arasında · hil olabilmeleri imkanının her zaman 
daha aıkı bir çalıımı blrllOI kurmak ve mevcut nlrlu~ınu hilciinnİ$tlr. 
sanıyı ınıcı,afında ıkı taratın bırıbırını Takı.im abicleainJe 
tamamlaması tekl:nde hareket edllmeal
nl temin etmektir. 

Ankarada yapılın tetkiklere TDrk -
Yunan ofisindeki Vunan delegesi Fofaa 
ta lıtlrak etmlttlr. B. Fofaa. memleket!· 
mlzl iyi tanır ve iki memleket arasında· 
ki lktıaadl mDnasebetlerln lnklpfında 

Kadıköy vapuru saat 15.25 te Topa 
ne yolcu salonu nhtımına yanaşmış. 
tır. Misafirimiz. buradan otomobille 
doğruca. Mis sokağındaki Yugoslav 
konsolosanesine gitmiş ve bir müd -
det istirahatten sonra saat 17 de Tnk aldık. çok canlı bir rol oynamıftır. 

Bu kadar hararetli surette misafir- · · t k k B .............,~~ sim abidesıne ('e en oymustur. u 
perver olan bu guzel hükumet mer -· merasimde vali B Muhiddin Ostün . 
kezinden gönderdiğimiz samimi se day. kumandanlar ve diğer mutat ze 
lamları Balkan Antantı memlPketle- vat bulunmuş ve meydanı dolduran 
ri okuyucularınıza iletmenizi rica. e- çok kalabalık halk kıymetli misafiri 
derim. Müşterek hattı hareketimızin candan alkışlamıştır Bu sırada mey-
daima, bugün selamladığımız iyilik dandaki höparlörden şu ibare duyul-
verici neticelerin aynini vermekte muştur. 

devam edeceğine kati kanaatim var - "Ya!IB~tn do~t Vnırn~fRvva Ra~· 
dır.,. vekili, yaşasın Türk-Yugoslav dost

Türk matbuatına 
G Mctaksas, Tiırk matbuatına da 

aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 
"- T.ürk matbuatının güzide mü

messilleri vasıtasile Yunanista.un 
dostu ve müttefiki asil Türk mllle
tine hararetli selamlarımı gönderi -
yorum. 

luğu! .. " 

Sular lclarai bineutnJa 
Or. Sloyadinoviç bundan sonra. 

yanında Vali ve Belediye reisfJe dl
~er zevat olduğu halde Taksimde be

lediye sular idaresine giderek bütün 

binayı gezmiştir. 

1 

HADİSELER VE RESİMLERİ 

Uzak Şarkta lngilterenin en kuvvetli cleniz ü.,ü olan Singapca'la 
açılan dünyanın en büyük deniz. hauıaıı 

Asil Türk milletinin yüksel ztmam 
darları ile her yeni temas, iinyonu
ınuzun derinliğini gittikçe c.Jaha ba
riz bir surette göstermektedir. 

Bu bina vaktile Yu~oslavya sefa- Çindehi Japon kuuvetlerinin ye. 
retanesi idi. Vugoslavyanın o zaman- ni Başkumandanı General Hatt. 

Büyük memleketinizden. bu ~ere
eede misafirperver. güzel hük(ımet 
n1crkczinizden ve Ulu Şefiniz ile ve 
ayni zamanda Başvekil Celal Bayar, 
Hariciye Vekili Dr. Aras ve hükume
tin diğer azalarile yaptığım göriış • j 
ınelerden unutulmaz hatıralar götü
:ruyorum . ., 

Dr. StoyaJinoviç 
fehrimizden ayrılırken 

Dost ve müttefik Yugoslavyamn 
kıymetli Başvekili Dr. Milan Stoya
dinoviç refakatinde, Yugoslavyanın 

Ankara elçisi B. Acemoviç. Belgrat el 
çimiz B. Ali Haydar Aktay. maiyeti 
erkanı, Yugoslavya gazetecileri oldu
ğu halde dün öğleden sonra hususi 
bir trenle Ankaradan şehrimıze gel
miştir. 

Dost memleket başvekili, bütün 
tren yolu boyunca köylüler ve halk 
tarafından çok candan tezahüratla se 
liımlnnmıştır. Misafirimizin lstanbu
la gelişi münasebetile dün şehir. baş 
tanbaşa bayraklarla süslenmiştir. 

Haydarpaşa garı da Türk ve Yu
goslav bayraklarile donatılmıştı. Bü
yük misafiri getiren tren saat tam 
14.40 da Haydarpaşaya varmıştı.Bura 
da vali ve belediye reisi B. Muhiddin 

Üstündağ. İstanbul kumandan vekili 
Tumgeneral Cemil Cahit Toydemir, 
İstanbul merkez kumandanı Tuğgene 
ral İhsan Ilgaz. Emniyet direktörü B. 
Salih Kılıç, Balkan memleketleri ve 
Çekoslovakya elçilik ve konsolosluk
ları erkanı. İstanbul Yugoslav kolo
nisi kıymetli misafiri büyük bir sa
mimiyetle karşılamışlardır. Binlerce 
halk ta istasyonun içini ve dışını ta
mamen doldurmuşlardı. 

Haydarpaşa garında 

B Stoyadınovıç. kendilerini karşı
lıyanların ellerini sıkarak teşekkür 

etmiştir. Bu sırada bando. evvela Yu· 
goslav, sonra da Türk milli marşla
rını çalmıştır. Marşlar ihtiramla din
lendikten sonra Yugoslavya Başve
kili ihtiram resmi Ua eden askerimi-

Dr. StoyaJinouiç 

zi teftiş ederek gardan çıkmıştır. 

ki sefiri B. Çiçeviç le ayni binada ve

fat etmişti. Bu münasebetle Yugoslav 

ya hükümeti bu binayı satın alarak 

konsoloshane yapmıya karar vermiş

:lir. İşte B. Stoyadinoviç dün binayı 
bu maksatla gezmiştir. 

Birkaç gündenberi memleketimizin 

Ç"Ok kıymetli misafiri bulunan. dos -
tumuz ve müttefikimiz Yugoslavya-

nın büyük devlet adamı. Taksimdeki 

merasimden sonra bir müddet Yugos

lavya konsoloshanesinde meşgul o) -

Aziz misafirimiz, refakatindeki ze
vatla birlikte Akay idaresinin Ka
dıköy vapurile Tophanedeki yolcu sa 
lonuna çıkmıştır. muş ve gece saat 22 de kalkan semp-

B. Stoyadinovlç, vapurda. İstanbul lon ekspresinin arkasına bağlanan 
.. .11 • · - ~ k h hususi bir vagonla Belgrada hareket gazete mumessı erının goruşme u-
. .. ti .. k b 1 ed 1 etmiştir. Misafirimiz. Sirkeci gannda 

susundakı muracaa erını a u e-

rek kendilerile çok samimi bir hasbi

hal yapmıştır. 
Dr. Stoyadinoviç. Türk gazetecili

ğinin çok inkişaf ettiğinden bahset -

miş ve Ankaradan fevkalade intıba

larla döndüğünü. bütün müzakerele

rin tam bir samimiyet içinde geçti

ğini, bütün meseleler üzerinde. Bal

kanlı devlet adamlarının tam bir Ci-

kir birliğine sahip bulunduklarının 

yine büyük ve askeri merasimle uğur 

lanmıştır. Bu arada İstanbul yüksek 

tahsil talebesinden çok kalabalık bir 

kafile de istasyona gelmişti. Dost 
memleket Başvekiline Türk tahsil 
gençliğinin temiz duygularını bildir
mişlerdir. Münevver gençlik tren ha
reket ederken B Stoyadinoviçi sü -
rckli şekilde alkışlamış ve "yaşa, va
rol., diye bağırmıştır. 

Doat gazetecilere Ajansın 
dünkü ziyaleti 

Ankara. 28 ıTan muhabirinden) -
bir kere daha tezahür ettiğini söyle

miş. kendisinin fevkalade meşgul ol
masına rağmen, Balkan konseyinde Anadolu Ajansı direktörü Bay Mu-

vaffak Menemencioğlu bugün Kar· 
bulunmayı ihmal etmediğini. bu se- piçte müttefik gazetecilere bir öğle 
yahat sayesinde. aradaki dostlukların 

bir kat daha kuvvetlendiğini ilave et
miştir. 

Sevimli misafirimiz. bundan sonra 

Belgratta başlamak üzere bulunan 

bütçe müzakerelerine iştirak etmek 

için Ankaradan diğer murahha~lar

dan bir gün evvel hareket etmek mec 
buriyetinde kaldığını gazetecilere te
essürle hildirmiştir. 

Balkanlar ve ltalya 

yemeği vermiştir. Yemek çok samimi 
bir hava içinde geçmiştir. Yemeğin so 
nunda Romanya matbuat müdürü B. 
Anastasyu gösterilen iyi kabulden 
dolayı teşekkürlerini bildirmiş ve bu 
sırada mihver kelimesinin çok geçti
ğini. Balkanlılar için mevzuu bahso-
lacak mihverin barış mihveri oldu -
ğunu söylemiştir. Muvaffak Mene -
mencioğlu. Ercüment Ekrem Talu. 
Yunan gazetecilerinden Zarifi muka 
belede bulunmuşlar. ve misafir gaze-

Büyük mısafirimıze muharririmfz. tecilerin mihmandan Bayan Nazlı. 
Balkan antantJ devletlerinin, Habe- Romanya matbuat müdürünün nut -
şistanın İtalyaya ilhakını tanımalan, kunda kendisi için sarfedilen iltifat
Balkan memleketlerile Jtaıya arsın- 1ı .c>zlere tefek.kür etmi§tlr. 

ln~iltere hOklımeti hava hOcumuna n gu har1ıhıe 
ka111 sivil halkı korumak için tiddetle faaliyet halin· 
dedir. Bugiine kadar %6,000,000 gaz maskesi yapıbwt-

tu. Ostte ve altta soldaki resimlere bakmn. 

j,. 

ltalya, HabeıistanJaki kuvvetlerine erzak yetiıtirmek için tay. 
yare/erden i•tilade çaresine düımiiftür. lıte .. Bir tayyareden ClfCl

fıya parafiitle bir imza atılıyor. V • ~- TeMae 6dına.-

Avusturyanın yeni Dahiliye Na
zın /nquart ve Emniyet Müdürü 

Skubl karp karııyo 



Yeni E ektri t 
Tesisatı 
T amarnlanıyor 
Gerede (TAN) - Kasabamız bele.o: 

diyesi iyi çalışıyor. Elektrik tesisatı 
bibnek üzeredir. Geredenln elektriğe 
kavuşması bir gün meselesidir. 

SafninbOlllt (TAN) - Zong\ıtaağil 
bağlı olan kazamızda 64581 ittsan ya
şıyor. Kasabamızın nüfusu ise 5359 Belediye reiSi 1hsaıi Yalçın, saati 

halita haber vermek üiere bir cana- dan ibarettir. Safranbolu, kışlik ve 
var düdüğü alınmasına da kar yazlık olarak iki kısımi:lan mürek
tiıişiir. ar ver-. keptir. Kışlik Sa!rnnbollı bir dere et 

Y eniçağa'da Çalıtmalaı 
Gerede (TAN) - Yeniçağa nahlye

td C. H. Partisinde semereli bir lrufet

te çalışılmaktadır. Her Pazartesi ge
eesi medent l>Ilgiler, liayVnıicılık, ze... 

birli gazlerden kbrufıma ççareleri 
bakında konferanslar verilmektedir. 

riifına yapılıiııştir.' 1183 evi ve 600 
dükkfıı:u vartlır. Halkın yazın taşın8i

ğl Silfrnnbolti, 3 kilömetfe ötede bal! 

tar arasında kunılmuştür. 1075 v-
den teşekkül etmiştir. 
Kasab~z, mamur bir yer addo

luiinöllli. Cfıd8filefl dar olmakla be-

Hıbei muntaı.am Şekilde kalfİifiiiılııii 
Cuıiıartest ve ÇB.fşambe ğühlerl de 

kadililera biçhl ve aikij dersleri ve- mıştır. 
rilııicktedit. Bu dets1e.re 57 Bayan il" SafranbölutJan Karabük'e 
tfrak etıfıektewr. . ~h~ô.kam :thsanöan aldığiiıi mi-

~• baliı gore; Safrnttbolunün liafitası 
Bu sene 'lçliıde Yefilçaftaya datrrıı. 

bir be tirül ktir. A 1 yapünlfuiŞ ve Üisfült ettlfilffiiştir. Fa 
,.J.;. he ge ece Y_,!1 ktzaın~ kat, bugün Safranbolu kasabasının 
ua er ayın bli gününde ao or \."l!.l-

baş1fa yere nakil mevzt.iullahıstir. 
bedillp halk meccanen muayene olu-
nacaktır. Çüfilfü kışlık Safranbolu çukurda-

Salrti.nbolu Kaymaktıfflı 
B. Ihsan 

HENtlEKTE: 

Köy Eğitmenleri 
Heh ek köyle İfi
de vazife aldılar 

Hendek, (TAN - Afl!iye k6yU ~ 
ğitme:ttleti yctiŞtlfriie lHfrSuntin ge
çen te~ritıie\tvel Sdtii.ttıtia vetHiği ilk 
meıunlattlan sekiz lU.şilik bir grup1 

başöğretmenleri Enver GUnçerin i
daresi altında iki öydanbefi kenBi 
köylerinde çalışrnıyn öaşlamışlardır. 
Bu kısa müddet ımrfında eğitmenle
rin köylerde iyi tesirleri g0rülmüş
tür. Eğitmenler, yalnız büyükı kü
çük köylüleri okutmakla kalmamak
ta, tarla işleri, hayvancılık, sebzeci
lik, sütçülük, fidancılık ve arıcılık 

gibi köylülerin geri kaldıkları işler
de kendilerine rehber olmaktadırlar. 

· Yine eğitmenler, köy kuyularını ve 
lağınılarını fenni şekilde kapattırmı
fa, yollan ağaçlandırınıya ve çamur
dan kurtarmıFa başlamışlardır. 

Gece derslerinde de köylülere iç
timai telkinlerde bulunmaktadırlar. 
Her eğitmene, İmıit vilnyet fidanlı
ğından beşer yüz adet dut !idam ve-
rilıniştir. Bu fidanlar kısmen okul 
bahçesine dikilmiı, kısmen de köylü
ye dağıtılmıştır. Böylece Hendek ve 

masınaan dolayı ffietnntin btilurıuyor havalisinde ipekböcekçiliğine doğru 
lar. Her güii Safrnnbölu - KarabUk da ilk adım atılmış oluyor. 

arasında ötobllsler bn ktı6ar sefer ya-

Uz Sarktaki 
(Başı 5 mcide) 

Orta Çin Japon ordusu (0. C. Y. 
0.), yeni hadise olarak, Hangchowu 
muharebe ile zapttı!fiiiş, y atigt~c! 
irmn~iiın Şangbay - Chirlkiang 
munsap kısmının şimal kıyıların-
da birkaç yer almış ve Nanking 
şimalinde Ptikow"Ban, 6emifytfüi 
boyunca şimale Suchow istikame-
tinde yürüyen bir kol da Çinliler
le müsndemeler yaparak yalnız 40 
km. kadar iferileyebilmişti. Mute 
baki kuvvetler başlıca Nnnking -
Wuhu - Hangchow cephesinde bu
lunuyorlar. 

Bu ordunun karşısında Çin ordu 
sunun . asıl büyük kısmı Wuhu'nun 
cenup batısıfiaa ve Hangchow liava
lisindedir. Hangchow cenubunda 
(Chel<iafig viUtyetihde) ve Pükow -
Tsinan demiryolu üzerinde ayn 
gruplar halinde, Çin kıtalnn faali-
~ettedir. • 

Ş itttali Çin, Japon brdusu (Ş. 
Ç. Y. 0.), başlıca kuvvetle

ri ile Peking - Tientsin San irmak 
batısı - Centing dolaylannda bu
lunmakta ve Shansi ve Suiyuan'tla 
bazı tnUfrczelet buli.ınBurtnakla 
i6i. NanlHhg'in znptıHdtln sonra lıu 
orduda yeni hadise, Snnırmak ge 
çilerek, 40 gündenberi Japon tdp 
ateşi ile harap ôlan Tsitian'ıfi, 12 -
26 da, şiddetli muharebeler netice 
si ve birçok tcietat mukabili zaph 
ve buradan itibaren Tsingtao isti
kametinde bir kolun yütümesi ol
muştur. Bu hareket, Bittnclkanu-
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arek ata ir Bakış 
atın ıs veya 19 unda, Tsing'de bu
lunan Japon iplik ve kumaş fabri
kalarının Çinliler tarafından yn
lölrnası üzerine ihtiyar olunmuştu. 

Ç üıliler derhal Tsinnn'ıtı ce
nubunda bulunan Taian'ın 

şimallfiôe kuVVetli bir mcvzı tuta 
fak topçuları ile Japonları durd ur 
muşlar ve Ttingtao demfryolu ü-

zerinde Weiksien'in batısında Ja
pon kolunun ilerilemesine şiddetle 
mfüii oimuşlardı. Bundan başka 
Shansi ve Hopei vilayetleri cenup 
kısımlarında bulunan bazı Çin 
müfrezeleri, orta ve şimali Çin a
rasır.da, Passilik Kıyısında Hai
chow'dan başlıyarak Suchow ve 
Chenğ how'da Tsinan - Pulfow ve 
Peking - Hangchow demiryollarını 
keserek Shansi vilayetinin merke
zi Şian'a giden ve Lunghai demir
yolu adiyle maM.ır olan, hıtttı muha 
faztı ediyorlarai. Bunlardan başka 
Pekirlg-Hangchow demiryolunun bii 
hassa San ırmak civantida ve da
ha cenubunflaki kısıttılarında dahi 
Çin kıtaları tahaşŞüt ediyordu. 

GöiUlilyor ki. Şlihal ve Otta Çiii, 
Japön dtdulan, Çin kitalımnın iş
gali altında, 500 km. kibi büyük 
bif mesafe ile aynlmı~ iBiler. Her 
iki mUhafip taraf harbe sontınfi 

:Kadar devam karan verfükten son 
ra, hrti:ıt Jafjijn ve Çin öa kumair 
aanhklafinifi ne yolda ve hanği 
hetıe!l@r peşinde hareket eaecek-' 
lerl rtıev2uu liaHsolur lil lfürlu tla 
yarın okursunuz. 

Yeniçağnnm bütün so1taklanna ya
kında kaldırım taşı döşenecektir. 

Müdürünün çruıŞIDfiları sayesinde Ye 

niçağa nahiyesi nümune bit nhlilye 
§eklini almaktafür. 

dır, sıhhat bakımlilrihaan iyl bir tnev 

kide değildlf. Buna mtikabil 'yazliıt 
Sa!rnnbolunun havası teiriiı:ôir, su-

yu boldur, mevkii bnğlilHır. Diğer ta 

raftan, 13 kilometre uzaktaki Kara

bük demir ve çelik. fabrlkalariritiı ltu 

Hilfiiıya bşalama~ile bUyuk bif ehem 
mlyet almıştır. Ekonomi bakımların
dan Safranboli.itiun KarabUKe taşıfi-

pıyorlar ve Karabfi1Ue çalı§iınlahn RİZİLG:.AHMfAMDA: 
h~p§l, SaffanbolU ile mOttasebette bu 

lunuyor. 
Safranboluhtin ihracaiı ştm8iljk ke 

Gece, Bir Avukatın 
vini T aıl dalar 

Baf, diş, nezle, grip, romatizma, Nevralji, kırıklık ve bütün 

* Gerede (TAN) ~ulh hukuk hli· 
kimi ve Halkevi köycUlilk şubesi haş 

kanı Salın Biselmanın Kirş~lili Sut~ 

hukuk hflkimliğine tayliii mlinas be
tile Halkevlııde bir çay zi.ya!eU ve
rihnlşfu. 

ması iyi olacaktır ve bu, zamanla 

k6ndl kendlhe ae ergcç olııcaktır. 

festeye, ffiamtil 6t!tiye, tiftiğe, Sale

be, ba,lmunıuya ve av detlleflfie inhi

ar eciiyor giöidif. ıi!O blfı hektar 

\>üsatıtıaeki ormanlahfilfi başlıcalan 

ünlafdıf: 

Kiı:ılcaHö.mfim (TA"i'i) - Buraaiı 

für hwkahn eviHBe kimse buluhrfın
dığı bir zamafitia bUtün pencere carrr 
ları töŞla kırılmıştit. Hlıdt.Se Efecey
lin vukubulmUştur. Bunun bif httsu
met veya sarhoşluk eseri olduğu sa
ıiJllyor. TahlHlfot yapilrftalHadır. 

derhal keser. İcabında günde üç kaşe alınabilir. 

* Gerede (TAN) - HalkeVififü! 
intiuimlı çalışılıyor. Temsil kolu bir 
müsamere hazırlamaktathr. K.rui ba -
lıya ve köyl~ye, Zehlili gailer8en lt6 
runma çnre1eri öğretmek üzere kon
feranslar verllınektefür. 

Bugün, Karabükteki lnŞaal dolayı
sile,. Salranbolunun ekon6inik vad
yeti blfdenbire ifıkiŞaf etfniştir, alış 
.veriş EiyaôeleŞfriişUr. İki yıl evvel iş
sidlld.en fstanbula gitmekte alan Zru 
ranboltilulnr, Şlmaı ticaretin bollar 

Büyük Düz ormanı, Turna, Belge

me, 6ıu. ~ayla ... Buralarôa, ltereste 

itfial ~aefi fabrlkalar vardır. Kı2ılcaliamamlar 
· f{•• K lk I . Tamir Edilecek 

oy a mması çın l KmlcaHa.rHhfu {TAN) - Kızılca-
K6y. ltalkınmn ı pro remının CSb.s- hamam kaynnk.lnrındnltl nsırtiide to-

e H v i 
LK T AMVAYLARI TÜRK ANONiM ŞiRKETi 

Hissetlarlar umumi heyeti 31 Maft 1938 Perşembe günü ögle
den 6nce saat on l:itlçukt.a Şirketin Uskü8ar'Btıki Metkezintle adi 
surette toplanacaktır. Esu mukavelenameye göre en az beş his-AFRANDOLU: 

Bu ilk gideceğini balo içlh iıiyali satenden oif elbi
se yaptırmıştım; Hasan, ben iyi giyinetnezsem diyt 
yine üzülüp durdu. Kaç kere, işi gücü, elbise, modı 
düşünmek olan İsmet Hanıma sorilu: 

- AcalJa Yıldız nasıl bir elblSe yapbrsın? diye. 
Beni tanıdığı gün, giyinişiml, dUşUriüşümü her tür 

1U zevkimi, herkeslııklnden ilstUn bUliıfi .Hasaii, şitndi 
beni giyint1irmek için başkalarının zevkllie ınüfaf:aat 
ediyordu. 

O akşam siyah saten, dümdüz, yakasında yalnız 
bir çiçek olan elbisemi giydlliı; başıma siyahı urun 
bir tUl sadnm. Yüıü.ıne füifif Ult pudra gezdirdim; 
dudnklnnrn, fan.aklarım kendinden refıklenmişlL 
Hasan sağıma geçiyor, soluma geçiyôr, utaklaşıp 
karşımda duruyorı elbiseye1 bana bakıvordu ... 
Anlıyordum, o hep öenlm glyinemediğimde11v korku
yordu; dtirtip durup "acöba başka bir renkte mi yap
tırsaydın bu elbi.Seyi?" diye ·iltUhlülerlni gösteriyor
du. Bense kendimi pek beğenmişlim; siyah elbise ile 
yüzilm hem solgun, hem de renkli görGnOyotôu. 
VOcudüm, biçimli, inceydi..: tlzerimde güze ~nrpan 
bitşey yoktu; o kaBar sade idlıti. 

Jsmet Hanımla Namik Bey bin alfiııya geldiler; -
Jsmet Hanımın lizerinae yine Kfılürüslaen alınmış 
renk renk boncuklu, pu1lu bir tuvalet vardı; Hasan 
hemen ona sordu: 

- Nasıl Yıldızıfi elbisesi?' Sizinki g1bl bir şey 
alsın. diye o kadar söyledim, dinlemedi Bu, pek 
kara, pek sade, değil ini?. 
İsmet Hanım: 
_ Eh, dedi; mademki kendlleH beğenmişler.-
Bu cUmlede birçok mana giiliyw: "Bir şeye benze 

mlyor, amma, anütmıyor, ne denir?" gibL 
Namık Bey: 
_ Çok sade, çok kibar elbi.Sefilz, Yıldız Hanım; 

dedi. Renkten, boncüktan usandım ~ 
İsmet Hanımı göstererek: · 
_ 1smeto de o kadar sövlüvorum. dinlcmivor.:: 

Iarına göre, Safranbolu kazasında sisatın tamir ve tevsii hükumetçe ka· 

muzır hayvanlarla ınUcaael~ eaile- rarlaştırıİmıştır. Yapılan keşif bunun 
cek

1 
dafuiilOOar alifülcak, köy okuma 3 bin liradan fazlaya çıkacağını gös-

termiştir. Hatnam ifıevsiffiinCien ev
odalan yaptırılması için malzeme te-; 

sesi bulunanların hisse senetlerini içtima gününden bir hafta ev
veline kadar. Şirket yeznesine yatırmalan ve dühuliye varakası 
almaları ilan olunur. 

vel tamirata başlanılacalHır. 
min edilecek köylerde kiremit, kireç, Kızılcahi.ffiam Ağaçlanacak 
taş ocakları kurulacaktır. Kızılcahamam (TAN) - Blfı lkl 

Görüşülecek i,ler : 
1 - ltlare Mecli i ve Murakıp raporlaiinifı oklııiması, 
2 - Bilançonun tasdiki ve İdafe Meclisinin ibrcuı, 

Kazamızda kültür vaziyeti de yo
lundadır. Sa!ranboluda a, kaı:a dahi-

linae 45 ilk oktil vöffiır. Bunlöfıii yir 

mlsi yenidir, asn şeklltle inşa olun
muştur. İki yerde de köy yelılı okulu 

yaptırılacaktır. 

Snfranbblu çucuklarıtun yfüôe 41 i 
okuyor. Tııleöe sayısı, 8878 lhz 't1e 

9384 erkektir. Bu adetler, bir orta 
mektep eçıli:hası lüzumunu göster -
ihekledir. 

:fiıA mevslffilri en pahlili, e§i culunmıyan mooelliii 
gfyecek._ 
Perapalüın döner kttpl.§ınlian lçeflye akın akın, 

renk refik insan dalıyor .. Biz ae ğii"ciık; manlöları 
vestiyere bıraktık; salona ayak basar Basmaz Jtatşı
mrta ilil tombul genç kız çilttı; HüSöha doğfü sı
rılaralt yaitlaştilar: 

- Bu kadar zamandır ne oldunuz ki? Hiç bif yer-
. de size rastgelrfiemişiz ... Hastaydınız, ne vardı?. 

Selfünlaşlilarj Hasan kızlarla beni tanıştırdi: 
- Matmazel Dora; Matmazel Silifili 
- Karım Yıldız ... 
K.izlarm ağzı açık Jtalôı: 
- He .. Sa eviisiniz? Bizse sizi DeltAfsmız: san

mışız; hiç bize söylemeBllilz ki ... 
- Evet, evliyim. 
Hasantn bu rastlayıştan canı sıkılmış gibiydi; ça

buk aynlınaıt istiyordu; kızın biri Hasıiha: 
- Ne vakit ki gelirsiniz, bize hanımınızı da ge-

tiriniz; olmaz mı? diye beni evine davet etti; 
Hasana sordum: 
-- Bu yeni dostlarınız kimler?. 
- Hiç canım, fkJ Erinefıl leü:f, fsmafi lJeyin dak-

dlolan ..• 
- Ne samimi dostlar peyda elmişsiİı, maşallah 

lfün görmiyelL 
Hasan sikıldı, sustu: 
f\llı, güllü giyinmi.§, başlahnn refilf renk çiçekler 

sene evvel Ankara ziraat mildUrlü -
ğünden buraya getirilip şosenin etra
fına aikilen fidanlar, ziraat memuru 
olma8ığı için gayri fenni dikildiği ve 
liatültnadıği cihetle kurumuş bulunu
~or. Yefii milat m@ffiurumuz Salt Ka 
raca, Ankaradan tekrar fidanlat g~ 
tirtip diktirmiyc karar vermiştir. 

J - Es8.i mtikavelenamenin otuz dördüncü maddesine göre 
idare Meclisi azalığı için intihap icrası ve otuz beşinci maddesin 
göre vaki intihabın tasdiki. 

4 - Murakıp seçilmesi ve ücretinin lta:rarlqtın.Ima!f. 
o 

* Kızılcahamam (TAN) - Hükll
doklofumuz lbrahim Alp, muntazam 
mesaisinden dolayı vekaletçe bir tak
tli.Hifiltie ile titlU/ edilirliŞtir. 

. tör üğün en : 
'tıp Fakültesi Anatomi laboratuvarına alınacak üç kalem tıbbt ~zanm 

açık ekslltıfıesine verilen fiat yükSek görüldüğünden ayni şerait ile 
7-3-938.pazartesi günü saat 15 de Universitc Rektörlüğünde tekrar ihale 
edilmek üzere açık eksiltmeye konul muştur. {1li3) 

taJdnmıı; yüzleH Kay§eri gü11erl gibi 10zıl ve Şlş1r,in 
Ermeni kızlan biz yüiü.rken 6lriliirlerlıii 6Uttetek 
bir§eyler fısıldaştılar, gülüştüler._ 

Balo ayni !amanaa güzel, kibar; gülOnç ve bayağı 
idi İstanbulda gefi, mutaassıp, görgüsüz aileler ya
nında ~phe yok ki evlerinde intizam bulunan, bir 
Avrupalı gibi yaşamasını, giyinmesini bilen aileler 
de az değildi; balo halkının büyük bir ıtısmı bu tri
ltiffülafidı; gfizel giytnrnişlertil; vakur ve kibarfülar. 
Gülünç tarafı; elbl.Seler dekolte olduğu halde başlar 
h&lıi aÇilmamışlı; 8açlar uzunlu, kısallj renk renk 
tüllefle örHHmUŞ, alarlls sarılmıŞtL 

Kenar kanapelerde genç, yaşlı, daha kapalı, daha 
alattitkıl; bir manlten gibi kımıldamadan oturan ka 
dınlar. Hatia bunların ~rasında belki yalnız (balo) 
görmek merakile gelmiş çarşaflılar vlirlH ... 

Salonlan dolaştık; bir aralik İsmet Hanım Hasa
na: 

- İşte sizinki geİiyor -
Diye karşıdan gelen çok boyalı, tombulca bir genç 

kadını gösterdL 

Hasallj böyle ulu orta konuşan İsmet Hnnıma yi
ne kızdı: 

- Neden benimki öluyor, Hanlılıefeııdl, nöa @dl}. 
ri.m. 

Tomlfül, bbyall kaaın öhümüze gelmşiti... Hasan 
elini uztıtti~ tCkllfstz Ulf ta\ffrl.li; ll6etil tUkürilltlerliil 

üstünde bırakarak uzun uzun kadının e1inl öptü: 
- Nasılsınız, Hanımefendi? 

- Ya siz, nasılsınız? Sizi kaybettik, canım! Do~ 
luğunuz bu kadar mı? 

Ve bir kırıtkan kahkaha.- Lüzumsuz, bir bel ve 
bo)ttitı Jhrış •. • 

Hiilian l:>eni gösteraı: 
- Yıldız biraz rahatsızdı da ..• Tanışmazsınız, de-

ğil mi?. Karım; Yıldiz.
Bana döndü: 
- Raife Hanım. 
Anladım; Kadıköylü Raife dedikleri, hastayken 

gece günduı dedi kodusunu dihl~diğim; seninki, o
nunki diye kimin üzerihde kaldığı, kalacağı mühaka
şa edilen ıne~ur kadırt; demek bu kadımnı~t 

Ayrıldıktan sonra İsmet Hanım Hasana: 
- Şu koket kiyafetli, bayağı kadınların da nere-' 

sitıi beğenirsiniz? diye yine hilcum etti. 
Orta salonda bit masaya oturduk; İsmet Hanımla 

Hasan bir iki 8ansettilcr; lakin İsırlet Hnnım çabUk 
yoruldu; döndü. Hasan KaBıltöylü Raife ile, Ermeni 
kızlarile dansetti; soluk soluğa o da aantlU: 

- BeceremiyorUm, vesselam... Hepslnlıı ayakla
nna, eteklerine öastım; kadınlara ayıp oldu; bari ar
tik oturayım ... dedi. 

İsmet Hanımın gözleri etrafta Hli; Namık Bey ba
loya gir8iklen sdnra bir daha görünmemişti; Hasan, 
onu dansederken gördüğünü söyledi; İsmet Hanım 
şimdi Hasanı sorguya çekmiye bnsladı ; kocasının kım 

lerle dansettiğini öğrenmek istiyordu 
Nihayet Namık Bey uzaktan göriinrhı vu n m ı lli 

gelince İsmet Hanım fena halde ağzını açtı 
- Her zaman beni böyİe bırakır, gidersın A lf · "l ın 

kanlarını eğlendireceğine biraz benim )'anımda o
lur; sende hiç utanma yok mu? 
Namık Bey bu iltifata aldırış etmedi; olurdu. Kaş

larını çatti, uzaklara baktı; beş dakika sonra ayağa 
kalktı, btililih 6niin:1de eğildi· 

(Devamı t1CIT J 
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DIŞ TİCARETİMiZ : ZiRAAT: 

Sanayicilerin 
Dilekleri 

daki Münakaşa Uzun 
Müddet Devam Etti 

Romanya ile 
9 Aylık 
Ticaretimiz f mlş olan kelenlohumlanndan Oç bin t 

Romanya ile aramızdaki ticaret ruşuın &aUlmışur. 

i
t kiloluk bir parti kilosu on ~ ku- ı• 

muamelelerine ait son dokuz aylık e 
bir istatistiğe göre. Romanyadan yur 1 Sıvas dnst merclmeklerdcn bir par i 
dumuza ihraç olunan malların yekü- ti kilosu on dört kuru$tan. evvelce pi- t 

nu 162,725.000 leydir. Türkiyeden f yasamıza getirilen otuz altı bin bes t 
f yüz kiloluk kuşyemlerinden bir par- f 

Romanyaya ihraç olunnn malların f ti kilosu 7134 • 7137 kurustmı saW- • 
kıymeti ise 25,143,000 leydir.Aradaki S mıştır. S 

T es bit Edildi 
Ziraat kongresi münasebetile bir 

toplantı yapan pamuk sanayicileri. 

yerli pamuklarımızın ıslahı ve uzun 
lifli, yumuşak pamuk yetıştirilmcsi l· 
çin tedbirler alınmasını istiyorlar. 
iane cınslcrindcn memnun ol
mıyan sannyi erbabı, bu cinslerin 

zaten dejenere olduğunu ve yerine a
kala ve dnha ziyade klcvland cinsle
rinin ikame edilmesini ileri sürmüş
lerdir. Yerli tip pamuk ziraatinin tah 
didi ve melez cinslerle klevlondın ge 
niş ölçüde ekilmesi ileri sürülmüş

tür. Senede 15 - 20 bin balye arasın
da olan uzun lifli cinslerin ihtiynca 
kafi olmadığı görülmüştür. Pamuk is 
tihsalatımızın üçte birini yerli rab
rikalanmız kullanmaktadır. Üçte iki
si ihraç edild iğine gore, ihraç olunan 
bu pnmukların memleketimize getir
diği menfaat pamuk cinsleri ıslah e
dildikten sonra birkaç misli artacak
tır. Pamuklu mensucat sanayii crba· 
bının bu mütaleaları bir rapor ha -
linde İktısat Vekaletine bildirilmiş
tir. 

- Sizi bozdurnnı, Allnh bozsun .• 
Diye, ahdetmiş .. V c ellerini sema 

yn kaldırarnk: 
- Çok şukür clhamdülillaaaıı_ 

Artık züğürtlüğc tövbe ettim. 
Diye, kendisine bir hayat prog

ramı çizmişti. 

Fakat aklı fikri, geri kalan yir
mi beş bin lirada idi. Onları da 
alıp. yine beşi' bir yerde altınlara 
tahvil ederek çömleği doldurursn, 
artık içi büsbütün rahat edecek .. 
Bu defa tövbesini daha kdtiyctle 
tecdit edecekti. (1) 

L akin, bu yirmi beş btn lira
nın alınması, muhtelif se

beplerle gecikmişti. Bu gecikmenin 
başlıca sebebi ise. (teceddüt fırka
sı) nın, (ittihatçıların metrükiıtına 

Veraset iddia etmesi) meselesi idL 
(Teceddüt fırkası) erkanı: 
- Biz: İttihat ve Terakki fırka

mnın. memleket işlerinde muvaf
fak olamadığını gördük~ intibah 
hasıl ettik. Fırkayı, aramızda fes
hcyledik. Ve sabık fırkanın anka
zile. yeni bir fırka teşkil eyledik. 
Çok tabiidir ki; İttihat ve Terakki 
iırknsının nesi varsa, bizimdir. 

Diye iddia ediyorlar .. Hüküme. 
tin (vaz'ıyetl ettiği menkul ve gay
rimenkul emvali geri almak istiyor 
lardı. 

Fırka ile hükümet arasındaki bu 
iddia ve münakaşa uzunca devam 
etmişti. Ortada. para da mevcut 
değildi Mustafa Sabri Efendi. hü
'tiımetin hak kazanarak Ittihatçıla
rın mallarını satmalarını beklemiş 

ti Bu rnallar satıldığı anda, ken
disi de <Vukellı Meclisi kararlle) 
hakettiği paralan çekip alıverecek 
ti. 

İşte bu son günlerde hükumetin 
hak kazandığınıı ve cemiy,etin mal
larının satılacağına kanaat gelmiş
ti. Mustafa Sabri Efendi; bu mü-

. him menfnat bayramının arifesin
de, düşmanlannın eline bir hücum 

Vesilesi vermemek için, aşağıdan 

almayı tercih etmiş; suyun batımı 
na gitmek istemişti. 

Bu işlerin içyüzüne vakıf o
lanlar; Mustafa Sabri Efen

diyi. Sadık Bey ile mütarekeye sev 
kcden başka bir sebepten de bahse 
diyorlar. 

Dunlann rivayetlerine nazaran, 
Sabık Dahiliye Nazın Adil Bey; 
günün birinde hükümete ait bir i
şin görülmesi için, ismini söyle
lneye mezun olmadığımız - bir zat

tan otuz bin lira alıyor. Fakat öy
le bir vaziyette alıyor ki, bu me
sele derhal meydana çıkıyor; ve, 
dillere destan olmak istidadı göste
riyor. 

Adil Bey fena holde bozuluyor: 
- Düşmanlarım, beni sukut et

'1rmek istediler. Ben görmeden, ce 
ketimin cebine, otuz adet biner lira 
lık banknot yerleştirdiler. Bu para 
nın sahibıni bilsen, derhal iade e
deceğim. 

Diyor. Böylece meseleyi kapat
tnak istiyor. 

Adil Beyin Dahiliye Nazırlığı 
Zamanında uyutulmıya çalışılan 
bu iş, kabinenin değişmesinden, ve 
Adil Beyin de tekerlenmesinden 
sonra yine tıızelenmişli. 

Pek yakın olan intihapta me
bus olmayı kuran Adil Bey. fena 
halde telC.ş ederek Mustafa Sab
t'i Efendiye gelmiş: 

- Aman hocam .. Çok fena vazt
Yettcyim. Bunlar bizi didik didik 

edecekler Ne yapalım. yapalım. a
şağıdan alalım İntihap bitinceye 
kadnr, şunların ağızlarını kapata-
lıın.. 

Demişti... işte. Mustafa Sabri E
fendinin aşağıdan almasına, biraz 
da bu mesele sebebiyet vermiştL 

Bunlnra: ücüncü bir rlvavet da-

ha ilave etmek Uızımgelirse, şu

nu da ilave edelim: 
Damat Ferit Paşanın doğduğu 

günün devriye senesi şerefine, Bal
ta limanı yalısında, <yaran ve mu
hibban) a bir ziyafet tertip edil
mişti. Bu ziyafete iştirak eden ze
vat, (zevatı hamse) denilen beş ho
ca ile bunların birinci sınıf taraf
tarlarından, Damat Ferit Paşanın 
yüksek dereceli dalkavuklarından, 
İtiliıf devletlerinin (gizli siyaset) iş 
!erile alakadar olnn eşhasından, ve 
bir de Papas Frudan mürekkep -
ti. 

Ecnebi misafirler için ayn bir sa 
londa, fevkaJade mükellef bir sof
ra tertip olunmuştu. Onlar orada, 
şampanyalara viskilere garkolarak; 
gürbüz vücutlü ve pençe pençe ya
naklı uşaklara mest ve mahmur 
gözler süzüyorlardı. 

Diğer salonda. hindi dolmaları i
le bol tereyağlı tatar böreğine yan 
gelen (zevatı hamse) ile bunların 
çömezleri de. enfes bulcfukları ta
amın zevk ve şevkiyle (Damat Pa
şa Hazretleri) nin siyasetinden dem 
vuruyorlardı. 

Sadık Bey partisinin, (velinimet, 
Damat Paşa Hazretlerine) dil u
zatmalan, şiddet ve nefretle tak
bih ediliyordu. Yapılan son hare
ketlere. <barbarlık ı nıiınası verili
yordu. Nihayet bahis, intihaba inti
kal etmişti. Başta Damat Ferit Pa
şa olmak üzere. partinin muvaffa
kıyet kazanabilmesi için ne suret
le hareket olunmasının müzakere
sine girişilmişti. Yemekten sonra. 
saatlerce devam eden bu mübahase 
ve münakaşaların neticesinde: 

- Hele, hayırlısı ile şu intiha
bı atlatalım ... Köprüden geçinceye 
kadar şu adamlara dayı diyelim ... 
Ekseriyeti ele geçirdikten sonra, 
Allnh kerim. 

Diye karar verilmişti 

Q günlerde en mühim hadi
selerden biri de, Gümiilcü

ne1i İsmail Beyin, birdenbire orta
dan kayboluvermcsi idi. 

Bu ani gaybubet; lstanbulun he
men her köşesinde, muhtelif şekli
lerde dedikodulara sebebiyet ver
mişti. 

(Mebus) olmak için o günlerde 
türlü manevralar çeviren GümiH
cüneli İsmnil Beyni; tam intihabın 
başlıyacağı bir znmanda, böyle es
rarengiz bir şekilde ortadan kay
boluvermesi. çok tııbii olarak her
keste derin bir hayret husule getir
mişti. 

Bu haris adamın, böyle mühim 
günlerde herhangi bir sebeple - si
yaset merkezi olnn - fstanbulu ter 
kedip gitmesi mümkün değildi 

- Şu halde? .• 

Herkes, bu meraklı muammanın 
halli ile meşgul iken, bir kısım ga
zetelerde, şu garip havadis intişar 
etmişti: 

<Giimiikiineli, şehit edilmiş) 
(Bnzı hususi işlerinin tesviyesi 

zımnında memleketi olan Gümülcü 
neye giden İsmail Bey. Yunan ce
teleri tarafından !eci bir şekilde şe-
hit edilmiştir. 

(Fırkacılık ve siyaset hayatında 
büyük ve velveleli bir şöhret ka
zanmış olan İsmail Beyin, ne su
retle şehit edildiğine dair henüz e
saslı bir mallımat alınamamıştır. 

Ancak. bu meşhur siyaset adamı
nın feci akıbeti hakkında başlıca 
iki şayia deveran etmektedir. Bu 
şayiaların biri. Gümülcüncli İsma
il Beyin. memleketine gitmesi. Yu 
n,an komitecilerini şüphelendirmiş, 
orı:ıya propnganda yapmak için git 
tiği zannedilerek şehit edilmiştir. 

Diğer rivayete nazaran da, İs
mail Beyin yanında külliyetli mik 
darda para bulunuyormuş. bu pa
raya tama edilerek bir pusuya dü-

'şürülmüş .. Böylece kurban gitmiş
tir. 

önemli fark. Romanyadan yurdumu- ı • S 
za ithal olunan kutuluk kereste bede S Anadolu mıılı yııpıığılıırdan bfr par 

Alakadar makamların bu husus

ta bir ketumiyet ve ademi malU

mat beyan etmelerine rağmen, bir 

iki güne kadar bu feci hadisenin 

bütün mahiyet ve esran öğrenile
cektir.) 

lidir Son zamanlarda Romanyadan : ti kilosu elll beş kurustnn ve Trııkya 
ithalat azalmış olmakla beraber Ro- S cinsi yapaf:ılıırından diğer bir parti f kilosu 71,20 kuruştan yerli fnbrlkn
manyaya ihractımızda inkişaf olduğu f hırımıza saUlıl\1$Ur. 
görülmüştür. Romanyaya yeniden f e 
gönderdiğimiz mallar arasında su - S Knrndcnlz mınt:ıknstna c~nderll • • 
sam. rındık, incir diğer kuru yemiş- t mck üzere plyns:ımızdnn Bandırma t 

• ve Adapnuırın sarı mısırlanndan top ; 
t lanmaktndır. Snn mısırın kilosu beş t 

Gazetelerin bu neşriyatına. şu a

ğız havadisi de inzimam etmişit: 

ler vardır. 

Fin'andiyaya lhracahmı:ı: 
Yurdumuzdnn Finlandiyaya yapıl-

: kuruşa çıkmıştır. S 
; . ....................................... 

- Evet- Gümülcüneli. katledil

miştir. Fakat bunun sebebi. gazete 

lerin yazdığı gibi değildir: Bu en

trikacı adam, Bulgarlarla anlaşmış 

tır. Gümülcüne ve havalisi halkı
nı, Yunanlılar aleyhine isyan ettir-

mış ve ynpılmakta olan ihracat 18-20 ı . 
milyon markı bulmaktadır. İhraç o- SANA YI : 
lunan mnddelerin başında Türk tü-

tünleri gelmektedir. Finlandiya tüc

carlan Türk pamuklarından, deri, 

buğday, çavdar gibi mallarımızdan 

mek için onlardan büyük bir para 

almıştır. Fakat Yunanlılar, bunu 

haber almakta gecikmemişler .. Ne 

ticeyi beklemişler... Gümülcüneli 

oraya gidip le işe başlar başlamaz, 

da satın almak arzusundadırlar. 

bir köşede sıkıştırıp gebertlvermlş
ler •.• 

* Geçen 1937 senesinin on bir ayı 

içinde Almnnyonın Türkiyeden itha

latı 91,7 milyon mark ve Almanya

nın Türkiyeye ihracatı da 93,6 mil

yon mark tutmuştur. 

Paris Borsası Yalandı .. Gerek gazetelerin neş
riyatı. ve gerek bu gibi ağız hava
disleri kıimilen yalandı. Ve bunla
rın hepsi de. bizzat Gümülcüneli ls 
mail Bey tarafından tertip edilmiş 
oaln mahirane birer plandı. 

(Arkası var) 

Londra 153,60, Nevyork 30.51. Bertin 
l238.-, Brüksel 519.50, Amsterdam 1713.50 
Roma 161.10, Cenevre 7ll.-. kursun 
15 10.7 l/2, Bakır 44.50.- 45.50. Kalay 
t!J0.16.-, Altın 139.-, Güm~ 20. 3/16, 
Çinko l4.15.18 

Şimdil.ik Zarar Vermez 
1\tart iptidasında et ttcm:lıya· 

cak diyorlardı. Herkes birdenhire 
·Cn:T.lıı et yenıi)·c düşecek. karaci~er 
leri, höbrckleri bozulanlar çoğala
cak, diye tasa çekenler de vardL 

Vakıa, mnnda etinin, keçi etinin 
kilosu yirmi beş kuruşa kadar in
miş. Bu do haylice ucuzluk demek 
tir. Et lokmasına hasret çekenlere 
tescili verir. Ancak manda etini, 
keçi etini bile bile alncaklar pek 
az bulunur sanıyorum. İnce kemik 
li pin.olayı sevenler elli kuruşa kı 
\'ırcık almakta yine lıaylkc tercd
diit edecekler. Bu mevsimde bir· 
çok kimselerin aradığı kuzu ile dağ 
lıç bile, eti ucuzlatmak için bu 1rn
dnr fcdakarlıklnrdan sonra. lınla 

kırk yediye. Kırk kuru ·a karaman, 
kırka dana. otuz he c sığır eti de 
\'ar ama, lstanbululların pekçoğu 
o etleri sevmezler. 

Belki ha\•olor dilzelir de, yotl:ır 

açılır dn, İstnnhuln daha fazla ku
snP,lık ha~·,·an gelir de. et gerçek
ten ucuzlarsa ve herkes fnzla f!t 
yerse, çok et yemekten gelerek 7.3 

Lar o \'akit di.işiiniilür. Şinınıki ııul 
de, bu fiyatlarla da et kuru Cıısulye 

nin içinde - bir gnrnitiir gibi ol
mnk bile d-.'ğil - sadece bir çe!?nl 
vermekte, yahut liıhnna yaprakla
rının içinde kıyma şeklinde yenil
mekte dc\'am edecek. 

Onun i~in. şimdilik fazln et ye
mekten zarar gelir diye tasa çek
miye de hn<"ct yoktur. 

Avrupalı hekimlerin et karaci
ğeri bozar, böbrekleri yorar. da· 
marlardaki tansiyonu artırır, in
sanın kanını koyu yapar, şöyle za· 
rar verir, böyle dokunur demeleri • 
çok et yiyen memleketler kindir. 
Meseli f ngiltcrede • Almanyanın 
da bolluk zamanında ö::\'lc idi - bir 
knp ~·emek deyince in~~nın hnt ın
na ko<"nınnn hir pnr~a kanlı kanlı 
hiftek ~·nhut rozhif ~<'lir. Sebze o
nıın ynııındn siis kahilinde bir t!'ar
nitür olur. Yalnız sebze yemeği an 
cak, et yemekleri yasak edilen. has 
talara mahsu tur. Her giin öğle ve 
akşam, yahut sabah kahvaltısında 

yumurtaları bile yaf lı jambon üs-

tüne kırdırarak günde Uç d<'fa bol 
et yiyen adamların etten znrar gö
rcc<'kleri şüphesizdir. 

Fnkat bizde pek çok cv1crdc et 
yemeği giindc iki üç defa del:il. 
haftada bir iki defa yenilir. Bu ka
darından, hattiı hiraz daha ziyodc
sinden. hastn olmı~·an normal a
damlara zarar gelemez. 

insan oğlu, yapılışı bakımından, 
hem et. hem schze yi~·cccktir. Ön 
dişlerinin kcsi<'İ \'C sivri o1maları 
insanın et yiyici olduğunu göste
rir. Hazım cihazı do yalnız otla 
ged nen hay,· on !arınkinden 7.İvade 
yalnız eele gednen hay\•anlarınki
ne yakındır. Yalnız ~chze;\·le geçin
mesine in"'anın barsaklarının uzun 
Juğu da y<'tişm<':t. 

Vikudiinii işletm<'k kin yağ ve 
şeker yemesi lôzımdır. fnkrıt \'Üt'U· 

düniin binn"\ını muhafaza için al· 
bümin ~·emcye mcchurdur. Gerçi 
albiiminli gıdaları sebzelerde de, az 

çok. hulur. Fakat vikudiinc lİİ7:um 
lu nlhiimin şekillerinden bazıları

m sebzelerde hulnmodığ1 ı:ihi, on
ları kendi vücudi.i efe hasıl edemez. 
Onları insana mutlaka et yemekle· 
ri temin edecektir. 

Rh·ayct ederler ki. hugiln1erdc 
hırçın sesi yine \'iiksden eski tn. 
giliı Ba~vekili Loid Corc bliyiik 
harp sonlarında Frans11. Raş,·ekili 
olon Klt'manso ile hir gün yemek 
yerlerken Fran:;ızın sade sehze ye
mesine itirnz ederek sığırın kuvvet 
li bir hayvan olduğunu sö,•lemcsİ· 
ne karşılık Fransız Başvekili : 

- Ben de sıtrır gibi sade ot yi
yerek kuvveti kendim yaparım .•• 

Demiş. Klemanso hekim olmakla 
beraber, o söziinde. öldiikten sonra. 
haksız çıkmıştır. Şimdi hilini)·or 
ki. insan vfinıdünc liizumlu olan 
alhiinıin ş<'killcrinin hepsini . ınğu 
gibi · k<'nrlisi ~·opnnınz. Sade "'eh7C 
yeııwklC' kıı\'n•tli olur. nt"rır yiiklcr 
kaldırabilir. Frıkat viİ<'lııliinlin ı:ii· 

zcl ve endamlı olmıısı. adalelerinin 
daha cnnlı \'e miitenasip göriinme 
si i~in· ifrnta gitmeden, mutedil 
derecede yiiz gram kadar et yeme
si lüzumludur. 

iş Cetveli 
Vermiyen 
Müesseseler 

Hazırlanan Raporlaı 
Büyük zıraat kongrcsı için İstan

bul iktısadi mahafilinde pazırlanan 
Teşviki sanayi kanununun 30 ve raporların bir kısmı Ankaraya gon-

35 inci maddeleri hükümlerine göre, ı derilmiştir. Ziraat kongresi için İs-
sanayi müesseselerinin mali senenin tanbul mıntnkasında hazırlanan ra • 
ilk 2 ayı içinde işcctvellerini hüküme porlar şunlardır: 

te vermeleri liızımgelir. Kanunun bu lthalıit ve ihracata. iç piyasalara, 
maddeleri değiştirilmiştir. Yeni vazi- dış piyasalara. dericilk. pamukçuluk, 

yüncülük. keten ve kenevir. kontr
pliık. balıkçılık. konservecilik. paıa. 
tes. tiftik. tütün meyvıı ihracat ve 
kontroliı ve umumi ziraate ait olmak 
üzere on beş tanedir Bu raporlardnn 
başka alakalı dairelerden gidecek 

yete göre. mali sene yerine ticari se

ne yani ikincikiınun ve şubat ayları 

kabul edilmiş ve bu müddet le bu-

gün bitmiştir. Bugünden itibaren hü 

kümetçe herhnngi bir şekilde yapı

lacak iliın veya tebliğ tarihinden i-

tibarcn iki ay zarfında iş cetvellerini 

aliıkadnr makamlara vermiyen sana-

yi müesscselerinın ruhsatnameleri 

3 sene müddetle muvakkaten istir-
dat edilecektir. 

Yerli Çoraplar İyileşecek 

Çorap standardında bazı maddele-

murahhaslara da ayrıca notlar veri· 
lecektir. 

Konservecilik İçin 
Konscrvccilığin inkışafı için tica

ret odasınca yapılan tetkıkler bır ra
por halinde toplanmıştır. Yurdumu?.
da konserve istihliıkini artırmak için 

ilmi esaslarla propaganda yapılması 
lüzumlu gorülmektedir. Konservele. 
rın dnha ucuza mal edilmesi için ip-

rin tadili kararlaştınlmıştır. Stan - tidai maddelerin ucuzlatılması için 
dart nizamnamesine aykırı olan vazı de çareler tespit edilmiştir Oda bu 

yetler düzeltilmiş ve yerli çoraplan- raporu ziraat kongresıne gönderccek

mızın hariçten gelenlerin evsafına uy tir. 
Müstakil Sayılan Ambarlar gun olması temin edilmiştir. Son ka

rara göre, çoraplarda kullanılan tak-
viye ipliğinin ayni cinsten olması ve 

kırk beş denyelik floşun çorap ma

kinelerinde kullanılması İktısat Ve

kaletince kabul edilmiştir. 

Devlet demıryolları umum mudür
lüğü muhtelif işletme istasyonlanna 
bağlı ve muhasiple idare olunan am
barların müstakil ambarlar gibi mu
amele yapmalarını ve cumnrtesi gün
lerinin ardiye hesabında tam tatil 

-================== "günlerı gibi sayılmasını temin etmiş, ...... 

B o R SA 
28-2-038 

PARALAR 

Alış Satıı. 
Frank 78.- 83.-

Dolar 123.- 126.-
ureı il~.- IUb.-
Bel çıka Pr, 80.- 84.-
Drahmı 18.- 22.-
lsvıçre Fr, 57~.- S82,-
t.eva 20.- 23.-
Flornı 6S.- 70.-
Kron Çek 78.- 82.-
Sıhn Avusturya 21.- 23.-
Mark 22.- 2~.-

Zloti 20.- 22.-
Pengo 21.- 2~.-
t.e1 12.- 14.-
Dınar 48.- S2.-
Kron lsveç SO.- 32.-
Sterlin 627,- 632.-

Ç E it LE R 

Atı1q Kaııanıs 

Parls 24.3~ 24.385 
Nevyork 0.7959 0.7959 
Mlllıno 15.1425 15.1380 
Briikscl 4.6925 4.6924" 
Cene\Te 3.4272 3.4275 
Sorya 63.4920 63.4920 
Amstcrdnm 1.4233 1.42 33 
Prag 22.R682 22 66112 
Viyana 4.2063 4..20fi3 
Mndrlt 12.3810 12.3RIO 
Bcrlin 1.0686 l.9118A 
Vnrş()V8 4. Ul:I 4.19!1 
Burlııpcşte 3 !1875 3 !lR7!ı 
Biikreş ıor. l!I IO'l 19 
8f'l2rnt 34 2R57 34 2R!'ı7 
Voknhnrna 2.721l8 2 721l~ 
Stokholnı 3.0817 3 .0815 
Londra d30.- 630.-
Moskova 24.12 24.12 

"- .J 

tir. Müstakil ambarlar arasına katı
lan istasyonlar şunlardır: Balıkesir, 

Sıvns, Bnsmahane ve Alsancak istas
yonlarının başlıbaşına emri altında 

olmakln beraber ambar işleri muha
siplef'le gördürülen tcnzilli tarifelerin 
t'tbik şart1arını haiz olan diğer is
tasyonlarda muayyen mesaı saatleri
le tatil günlerinde müstakil ambar 
gibi muamele yapacaklardır. 

o 
BORSALARDA : 

Dün Paris en H:ç 
Fiyat Gelmedi 

Dün Poris borsasından açılış ve ka
panış telgrafı gelmemiştir. Onitürk 
19,25 liradan açılmış, 19.20 lirada ka 
panmıştır. Merkez bankası hisseleri 
100 liradır. Ergani tahvilleri 99. Sı
vas - Erzurum tahvilleri 95.50 lira
dan muamele görmüştür Aslan çi -
mentosu 13 lirada kapanmıştı.Anado 

lu tahvillerinde değışiklik olmamış
tır. Bir sterlin 627 - 630 kuruştur. 

Gayri mübadil bonoları 23.25 liradır. 
Zahire Borsasında 

Dün znhirc borsasına iki günlük 
mevn.idat olarak yirmi dört vngon 
buğday. on altı vagon arpa ile ü~ va
gon çavdar, 3 bin kilo nohut. 5 bin ki 
lo tiftik ile on bin beş yılz kilo ya
pağı gelmiştir. 

Dtın gelen buğday ve arp:ılnrdan 
ancak bir kısım satılahilmıştir Pıva

sn gevşek olıırak açılmış ve kapan
mıştır . Yumuş.ık bu~dnylar 5 32 -
5.35. sert buğdaylar 5.15 • 5.20 A
nadolu arpaları 4 05. çavdar 4.30 • 
4.32 kuruştan sarı mısırlar beş ve be
yaz mısırlar 4,35 kuruştan, yulaf 4,20 
kuruştan müşterisıne verilmi$tir. 
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Ucuzluğu 
I .. 

ekir· saplar 
Ceza Görec kler 

lngilterede 
Chamber ain'e 
Nümayiş er 

• 
(Başı 1 mctde) 

Lort Halifnx ile görüştü. Lort Perth 
in, hariciye nazı.r.ndan müzakerelere 
ait talimat almakta olduğu anlaşılı-
yor. 

Bugün İtalyanın Londra sefiri 
Kont Grandi de Sinyor Mussolini ile 
görüşmek üzere Romaya hareket et-' 
miştir. Lort Halifax bugün Kral tara 
fından kabul edilmiş ve hariciyeye 
ait mühürleri almıştır. 

fngiltere hükumeti bugün Mısır hü 

(Başı 1 Uıci8e) 

dOkktmlan hemen ceza görecektir. 
Eiı pahalı et, natba göre kıviteıktır 
ve kilosu 50 kuruştur. Şehrin her 
semtinde en iyi kıvırcık bu fiyata sa
tılacakt~r. Şu veya bu kıvırcık cinsi 
ileri sürülerek daha fazla bir fiyat 
fStiyen kasaplar hakkında da derhal 
kanuni muamele yapılacaktır. 

Etin ucuzlatılması kararına Türk 
Hava Kurumu da iştirak etmektedir. 
Hava Kurumu hayvan borsasından 
\re knsaplardıın et fiyatları üzeribe 
tesir edecek herhangi bir para o.lma
mıya karar vermiştir. 

- kumetine İtalya ile yapılacak müza
kereler hakkında Mısıra tam mah'.'ı
mat verileceğine ve 1936 tarihli itti
fak muahedesi icaplarına tam riayet 
gösterileceğini teminat "vermiştir. 

İtalyanın Süveyş kanalını kontrole 
iştirak etmek istediği haberlerinin 
tekzibi Mısırda memnuniyetle karşı
lanmıştır. Fakat İtalyanın Libyadaki 
kuvvetlerini çekmek istemediği hak
londaki liııbetler bu memnuniyeti bir 
hayli azaltmıştır. Mısır mahnfilinin 
hepsi de, İngiliz - İtalyan müzakere
leri ne netice verirse versin Mısırın 
milli müdafaasını kuvvetlendinnesi 
l{izımgelfüğlne kanidir. 

Her yerde ayni fiyat 

Et fiyatları dün akşama kadar bu 
günkü gibi muayyen değildi. Fiyatlar 
{}zerinde naf"h olmadığından şehrin 
her tarafındn fiyatlar baŞka başlCa 1-
aı. Bu fiyat farkı birçok semtlerde ili 
tikaf dereeesine çıltanlmışti. Mesela 
l>ugün 50 kuruşa olan kıvırcık eti 
Maçka, Şişli gibi semtlerde 70 kuru 
Şii satılıyordu. Ayni kıvırcık İstanbul 
tarafında 60 kuruşa idi. Dağlıç şeh
rin muhtelU semtlefiride 50, 55 ve 60 
kuruştu. Kuzu 601 70 kuruştu. Sığır 
60, 60, mapda 301 40, dana 50, 60 ku
ruŞtu. Keçi eti diye bir et yoktu. Keçi 
etleri de karaman diye satılıyordu ve Bir kasap dükkanı 
kilosu 50 kuruşa fdl. Daha zayi! hay llardır. Bu :rolda alınan tedbirler hOlttlm~ 
Vanlar 45 kuruşa satılıyordu. tin. belediyenin, kasaplık hayVan ticareti 

Kuzu ve kıvırcığı 70 kuruşa satan ile alflka6ar bOUln tnccnrla'.1n :1 tllrllğl ve 
Maçka Şlsll ve bazı Beyoğlu kasapla tJkfr beraberliği De dOşOnülrtıuş, götOşOl-

~ ~ • mOs ve gönül nzasilc et f.iyaUarının 10 ku-
n bugunaen itibaren aiük ihtikAr ya nış aoşor0ımesı nctlc~slne varumıştır. Ev-
pmnıyacöklnfdır. Bu civar htılkı da e.. velkJ beyanatımda yanlış telAkJHlertn nee
ti 10 ıturuş değil, 20 kur~ daha ucuza rfyat sahasına girmek :fırsatını bulduğunu 
yemiş olacalfüıtdır. esctle g6rllyonım. Yendz ve hakikate ay-

kın !adlnlnr karşısındıı yüksek hOlfO.mc-
7 a rf ı mesele 1 timlzce yapılan büyiik fcdnkllrlığı vatandaş 

B6yle ihtikar yapagelen kasaplar
dan bir kısmı da, eti pahalıya ver
dikleri kô.fi gelnilyotmuş gibi, ayni 
zamanda çok kalın ve mukavva cin
ı;inden amöaltıj kdğıtlan JtuJlanıyor
lardL Halk, öted nb rl bundan 6 
fikayctçidir. Bu CJhet te sw bit şe--
kilde kontrol cdileceltti1'. 

Et fiyatlnruım ucuzlaması üzerl -

!anma bir kere daha izah etmek isterim. 
Ankarada lttıhıız olunlifi karnfdnn ııon

ra (İstanbulda et flyntıan kasaplar tarafın 
dnn yavaş ypvnş yQksellllmlş ve bu kere 
yaptl.'i.n tciıZflftt esas fJyat G.zMinde hiÇblr 
tcJıır yapmayıp fiyatlnn Ahenk eski sevl
yclcrfne ln:n etmiştir.) yolunda ötede bcrl 
de dedikodu dönmektedlr. Bu lddlalann 
hiçbir esasa dnyarunadığıru ve hakikat
ten trunıımen uzak olduğunu rakamlarla 
g&ıtcrmek istertm. 15 DdnclkAnunda ls
lanbu1da karn.mıın 50 - 55, Clal!lıe 60, kı-

ne, lokantalarda da et yemekleri u- nrcık 05 - 70, ıttıt kunıru 80 - 90, sığir 40-

cuzJ.ayacaktır. Çünkü şehrimizdeki 50, tıana GO lfufüatu. Şubatıtı 60Tl haftrunn
lokantalann ekserisi beyaz karaman da ke karaman 50 - 55, dağlıç 55 - 60, kı
kullanmakta ve bu etin kilosunu top vırcık 60 - 70, kuzu 55 - 65, dann 50 ku
tan 47 kuruşa almaktadırlar. Yaz fuştu. Şu halde lktnclktınun 15 indeki et 

mevsiminde de 40 kuruşa alıyorlar

dı. Bugün lokantacılar bu eti 35 ku

ruşa alacaklardit. Nisan girerken et 

fiyatları mevsim dolayıslte de bit 

miktar ucuzlayaca.K ve o zaman da 

30 kuruşa alacaklardır. Et için ucuz 

mevsim ise ikincikimunda ba~lamak
tadır. 

Bugünden itibaren et ucuzluğunun 
başlnmnsı dolayısile, belediye, hazi

rana kadar olan Oç nylik m()zbnHa 
restrtınden 150 llln lira zarar etmek

tedir. Belediye dllh Dahiliye Vektı -
letine müracaat ederek bu paranın 
kendisine göndenlrncsini istemiştir. 

Valinin yeni beyanatı 

Vali ve belediye reisi Muhiddin 
"Ostlindağ dUn ak am et mesele l hak
kında şu beyanatta bulunmuştur: 

.. _ l:lükdmeUn h1t7atı ucıttlatmak teşeb 
büsü yarından itibaren semeresini veriyor. 
İstanbuı halkı yarından itibaren eU on ku 

fi1ntliıtllo subalın son haftasındaki et :tf

yatlannı knrŞılnştfracak olursak blliııarfüı 

bir yükselme kaydetnUye lmkAn yoktur. 
BllJUds dağlıç eU De sOt kurusunun l5 1-

klndktınun tarihindeki fiyatlanna naza
ran şubabn son haftasındaki f.iyatlnn da
ha d0$0kttır. 

rus dô.ha aşağı hliıcak ve hiçbir kasapta 
belMlyettlrt tayin ctUgı azamt fiyattan 
tüksek bir para taleblle karş1İh$1111y11enk- nın ucuzlıyacağını tahmin ediyorum.,, 

Df'ğer taraftan murakabe komlsyonun
ca tcsbit ve lltın edilen fJyaUann, son haf
taların piyasa fiyatına na7Jlnın pek cOzl 
bir d0$0klük g1isterdlğinl söyllycnler de vn 
zlyetl göremlycnlcrdlr. Şubatın son hafüı
sındald fiyaUarıı nauırnn tenezzm mlktan 
htıllon en r;olt l!ıtllılılk ettiği knrnman etin
de vasati olarak ı2,S, istihllıktitımız nrasın
dn knramnn sonra gelen kuzu etinde vıısaU 
olnrnk on kuruı, kıvırcıkta vasati 12,5, ın

ğırd:ı vıısaU 10 kunı~ur. Bu kadar büy(lk 
nlsb tıer önünde tenzilfıtın nzhğındtırt bah 
setfück için mantık ve hesapla alAkndnr ol
mamak, lnsnfı da elden bırakmamak lfızım 
gelir ki ben bunu hakikaU daima iyi gö

ren iırtnnbul hemserlsinden bekllyemcm. 
Tayin ve Jltın o1unan fiyatlar tekrar eyli

yeylm kJ, azami tlyntı:ırdır. Rcltnbet do
lrıyıslle bu hadlerden aşağı et s:ıtmnk ta 
mQmkUn olabfllr. Hususile içinde btılun

duğumuz mevsim ftlbnrlle kuzu fiyatları-

Hafta sonunda birçok yerlerde top 
lantılar ve nümayşller yapılmış. ame 
le liderlerinden Atlee ile Greenvood 
birçok yerlerde nutuklar söylemi§ler 
ve hükumeti şiddetle tenkit etmişler 
dir.Haytparktaki nümayişlerde hüku 
met aleyhinde nutuklar söylenmiş ve 
onun Milletler Cemiyetine ihanet et
tiği ve kollektü emniyeti bozduğu 
söylenmiştir. Londrada 10 bin komü
nist bir nümayiş yapmışlar ve 
Sonra İtalyan sefaretine doğru yürü
müşler, fakat zabıta tarafından dur
durulmuşlardır. İçlerinden bir heyet 
sefarete giderek nümayişçilerin his
lerini B. Mussoliniye bildirmek için 
bir mektup bıraltmışlar ve mektup
ta Chamberlafn'lii siyasetim re<Jdet
tiklerini bildirmişlerdir. İngiliz faşist 
leri hükumetin siyasetini beğeniyor
lar. 

* Londra rcsmt mahafili M. Delbo-
sun nutku htıkliınôa tefsirlerde bu
lurunuyorsa dn İngiliz - Fransız do 
luğunun sağlamlığı hakkındaki Beya
natı iyi karşılamakta ve harbin önü-
ne geçilmesinin mümkün olduğuna 
dair Delbosun fikrini teyit etmekte
dir. 

, Pati!; gazeteleri, bugün Fransız ve 
İngfliz siyasetleri bakımından vazi

yeti tetkik etmektedirler. Echo de 

Parls, İngilterenin Holanda, Belçika 

ve Manş sahili işlerlne alfıka göster

diği gibi Tuna İşlerile de alakadar ol
duğunu söylüyor ve ilaveten ispanya 

ya gelince şnyet yalnız bir tarafa si

lfıh vermek mukabilinde gönüllüler 

geri alınırsa yapılan iş bit hileden 

başka bir şey oltnıyacaktır. 

Figato, daha nikbinfür. M. Leôn 

Blum, Populaire gazetesinde diyor 
ki: 

"Meclis, Fransanın da İngiliz hüku 

metinin yolunu tnklp1 kollcktif em
niyetin iflusını ilan, pratik bakımın

dan milletler cemiyeti paktı ile ora

da aktedilen diğer htisusi paktlardan 

sarfınazar etmesi ve bundan böyle 

Totaliter devletlerle her ne pahasına 

olursa olsun bir anlaşma içinde ken

di emniyeti çarelerini araması 15.z.ım 

gelip gelmiyeceği hakkında bir ltarar 

vermek mecbtttiyeü karşısında idi. 

Meclis bu suallere açık bir surette 
"hnyır,, cevabını vcnniŞtir. 
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BAŞMAKALEDEN MABAT 

B ikan 
Görus 

I 

Zaviyesi 
(Başı 1 incide) 

yen tahammül göstermemek azmin
dedirler. 

Balkan memleketleri Akdeniz 
memleketleridir. İngiltere, 

Fransa ve İtalya gibi Akdenizle ala
kası olan memleketlerin hepsi ile iyi 
dostlı.ik münasebetlerine ve barış yo
lunda iş birliğine erişmek ihtiyacını 
duyarlar. Kendi aralarında tam bir a
hengi muhafaza etmek şartile, diğer 
Akdeniz memleketlcH ile olan müna
sebetlerini daha mkı bir hale koymıya 
gayret etmşiler ve iyi neticeler almış 
lardır. 

Bu siyasetin bir icabı olarak Habeş 
meselesinin yok sayılması ve İtalya 
Kralının "Habeş imparatoru,, sıfatı
nin tanınması dünya yüzünde umumi 
aJakalar uyandırac!lk ve muhtelif 
memleketlerde hakim olan cereyan
lara göre türlü türlü tefsirlere yol nça 
cnktır. 1spanyanın büyiik bir kısmını 
fiilen elinde tutan Franko hükume
tile olan iktisadi münasebetleri idare 
için Balkan memleketlerinin mümes
sil göndermek ve kabul etmekte biri 
birini serbest saymnlan da bu tefsir 
lerde rol oynıyacaktır. 

Fakat, bu yapılan işin, dünyadaki 
iki cereyandan bırine veya diğerine 
meyil gostermek manasına geldiği yo 
!undaki tefsirler tamamile esassızdır. 
Böyle tefsirlerde bulunanlar kendi 
kendilerini aldatmaktan başka bir 
şey yapmıyacaklardır Balkan Birli
ğinin görüş ve gidiş istikametinde bu 
gibi meyillerin yeri yoktur. Balkan 
hükumetleri Akdenizde fiilen mevcut 
olan ve hiçbir hakim irade tarafın
dan değiştirHmesine imkan görülmi -
yen bir durumu olduğu gibi kabulden 
başka bir şey yapmanuşlardır. 

Meselii cenubi Amerikanın bir kö
~eslnde oturan bir hükumet bu me
selelere Milletler Cemiyeti nazari -
yelcrine ait çok sıkı ve dar ölçüler
le baknbllir. Fakat diğer Akdeniz 
devletleri ile dirsek dirseğe yaşıyan 
devletlerin kendi hesaplarına ve u
mumi barış hesabına hiçbir ameli 

faydasının karşılığı olmaksızın Ak
denizde bit .küskünlük ve gerginlik 
havasının devamına lımil olmaları 
beklenemez. Akdenizde alakası olan 
diğer memleketler, bu meseleleri 
kendi bakımlarından hususi bir mü
zakere mevzuu sayabildiklerine gö
re, Balkan devletlerinin de kendi 
mustakil Akdeniz siyasetlerinin bir 
icabını yerine getirmeleri tabii gö
rUlmeliclir. 

obeş meselesile Montreux mu-
kavelesi arasında bir tnkas 

yöluna gitmek akla gelebilirdi. Fa
kat, dar bir ticari ölçü ile en doğru 
görünen yolun, milletlerin siyasi mii 
nasebctlerinde en verimli yol olma
sı lazım gelmez, bir takas, bir pa
zarlık şeklidir, hüsnüniyetin üadC'Si 
değildir. Hfıdisclerin yarattığı değiş

mez bir hakikati kabul etmekle biz 
hüsnüniyetimizi samimi bir şekilde 
gosterdık. Şimdi ltalyadan da buna 
karşılık bir 'hüsnüniyet göstermesi
ni bekliyoruz. Balkan müttelikleri -
mb; de bu dilek ve intizarda biziml"! 
beraberdirler. 

B alkan konsey!nin sonunda neş 
redHen tebliğ, bugünkü mü 

nascbetlerfn ç~rçevesi içinde mevcuf 
ahengin ve görüş birliğinin bir ifa. 
dcsldir. Atatotk, müttefik memle-

1-3-938 

Celal Bayarın Atina Ziyareti 

Ba veki i • 

tinaya 
Hariciye Vekilimiz Dr. Aras 
Kendisine Refakat E ecek 

Ankara, 28 (Tan muhabirinden) -
Başvekilimiz B. Celal Bayar, dost ve 
miittcfik Yunan Başvekilinin Ankara 
ziyaretini inde için önlimüzdcki ni
san içinde Atinayn bir seyahat yapa
caktır. Bu seyahatte Başvckilimize 

Hariciye vekilimiz B. Rüştü Aras ta 
refakat edecektir. Bu miinasebetle 
buglin Ankarada parafe edilen Türk
Yunan samimi anlaşmasının temdidi 
muahedesi orada imza cdHeccktir. 

Ankara 28 (A.A.) - 30 teşriniev-l 
vcl 1930 tarihli Türk-Yunan dostluk, 
bitaraflık, uzlaşma ve hakem mua
hedcna~esiyle 14 eylül 1933 tarihli 
Türk - Yunan samımı anlaş -
ma misakına munzam muahede -
name bugün saat 19 da harici
ye vekaletinde Yunan Başvekili ve 
hariciye nazın ekseliıns Metaksas ile 
Türkiye Hariciye Vekili doktor Tev
fik Rüştü Aras tarafından parafe edil 
miştir. 

İşbu muahede nisan ayı zarfında 
başbakanımız 13. Celfıl Bayarın Yu -
nan Başvekifinin ziyaretini iade et -
mek üzere hariciye vekilimizle bera 
her Yunanistanı ziyareti esnasında 

Başbakanımız tarafından Atinada im 
za edilecektir. 

Parafe edilen muahedenin metnini 
aynen neşrediyoruz: 

30 teşrinievvel 1930 tarihli 
Tiirk - Yunan dostluk. hitnrafhk, 
uzlaşma ve hakem muahedename 
si ile 14 cylUI 1933 tarihli samimi 
anlaşma mlsnkına munzam ınua
hcdcrınme. 

TOrklye ile Yunanistan kendilerini tc
ycmmünen blrleıtiren bnğları daha r.iyo
de tekAmOI ettirmek arzusu ile mOtehos
sls oldukları ve kendilerini mütekabllcn 
taahhüt altında bulunduran iki taraflı ve 
çok t:ıra!J.ı muahede, anlaşma ve uzlaş
malati herhnnğl bir surette ıhtıll clmiyecck 
munzam bir muahcdcnnttıe akatni at%u et
tikleri clheU aşa 16 k1 hOkOtnıerJ knrat"
laştımııŞ!nrdır: 

Bil'inci madde 
İki y{lksck Akit tnrnlından biri, bir ve-

Troçki Yine 
(Başı 1 incide) 

Muhakeme aleni olacaktır. 
Moskova, 28 (A.A. - Tass) - Sov

yetler Birliği iç komiserliği "sağ ce
nah ve Troçkistler bloku,, ismi ve
rilen suikastçi grup hakkındaki tah
kikatı bitirmiştir. Tahkikat, bu gru
pun Sovyetler Birliğine düşman olan 
bazı ynbnncı devletlerin casus teşki
JUtları tnrafından tertip edildiğini 
göstermiştir. 

~ 

kellerin gru:etecilcrini kabul ettikleri 
sırada kendilerine daha geniş, daha 
olgun bir istikbalin ufuklarını gBs
termişlcrdir. Balkan Birliğinin ku
ruluşunda en niühlm rolü oynıyan 
Atatlirkün, istikbal için Balkan mll-
l~Ucrine işaret ettikleri idealler, 
hepsi için daha süratli ve yüksek bir 
inkişaf, daha zengin ve kudretli bir 
varlık, daha fazla emniyet ve istik
rar vadeden müjdelerdir. Balkan 
milletleri bu ideallere yaklaşmak için 
lazım gelen hızı almış ve birliğin ilk 
güzel mahsullerini tamamile tatmış 
bulunuyorlar. Idenllere gittikçe faz
la bir süratle yaklaşacaklarını ümit 
ettirecek her sebep vardır. 

Ahmet Emin YALMAN 

ya birkaç devlet tnrn!.ından sebebiyet vo
rilmlyen bir taarruza uğradığı takdlrd .. 
diğer yüksek Akit taraf, mczkür devlet ve
ya dcvleUcrln askerlerini, siUlhlarını. harp 
mUhlınmaUaruu geçirmek veye erzak, haf 
vanat ve saire tedarik etmek ve nihayet 
ricat halindeki ordulannı geçirmek ve ya• 
hı.it askeri keşi!lerde bUlurunnk üzere kcn• 
dl toprnklnrindnn lsU!ntle etmesine icabın• 
da siUlhla milmancat ederek bit.'ll"nflığıfil 

muhnfrum etmeyi tn:ıhhüt eder. 

İkinci madde 
İki yüksek dkit tarafından biri ü!:flncll 

bir veya birkaç devlet tnrnfından hasma• 
ne bir harekete uğradığı takdirde dığer 
tık1t tarar vaziyete r;are bulmak üz<!rc btl 
tün gayrctl rini :ırfcyllyeccktir. Bu gay• 
rcUere rağmen muharebe bir cmrh•(ıkl oln• 
cak olursa, her iki Akit taraf, kendi yük• 
sek mcnfnnUcrinc uygun bir hal suretin• 
vtısıl olınıık maksadlle vaziyeti hayır• 
ha.hane bir zihniyet "ve !Una ile tekrar tcı. 
kik etmeyi taahhüt ederler. 

Üçiincü madde 
İki yüksek dkit Uirnf, ken6i toprnkl:ırt 

üzerinde diğer memleketin huzur ve em• 
niyetini bozmak veya hiikümcUni deği.ııtir• 
mck maksadını güden tcşckkill ve teccm• 
m1.1J:ırın vücut bulmasına ve ikamcUne ve 
yine diğer tnemlekete karşı propaganda ve 
yahut herhangi bir başka vasıla ile milca• 
dele tasavvurunda bulunan şahıs veya te
ceınmuların ikamctıne aslfı meydan ver .. 
memeyi Uinhhüt ederler. 

Dördüncü madde 
YOksck tıkıt üırafiıır ka?1iılıklı, İki veya 

birçok taraflı olmak lir.ere akdettikleri hn• 
len mert tıınhhOtlerlnin işbu muahedenO"' 
mc hükümlerinden ayn oltırak tesirlerin! 
tamamilc iernyn devam edeceğini knrarlaş
tırm1.Elnrdir. 

Hcşinci madde 
Tasdlkıinmclcrln tenlisi tarihinden itı'b:ı

rcn mcrJ,Ycte girecek olan Jşbu munh~C"' 
nnme, on sene müddetle nkdolunmtıştur. 
İnkızasınd:ın bir sene evvel yüksek tıklt ta 
rafiard<ın hiçbiri canibinden feshcdllme
dfğl halde ayni müddetle mcrl kı:ılacak v• 
hep bu surrUe <levı:ım eyllyecektir. 

Yuksck fıkJt tarııtıar 30 teşnruevvel 93t 
tarihli Turk - Yunan dostluk, bltararuk, 
uzlaşma ve hnkcm muahedenamesi lle lf 
eylOl 1933 tarihli samimi anla a mlaakl" 
nın mezv t mlldiictine müteallik hilktfmı• 
rine ra!mıen IŞbu muııhede gibi ayni rnild• 
det zarfında mcrl olncağını knrarla,tır--
mışlardır. 

Sahnede mi? 
Suikastin bir çok idarecileri, bll" 

çok yıllar bu casus hizmetleri için ça 
hşmışlardır. Suikast fikrinin başın• 
da millet düşmanı Troçki bulunmak 
tadır. Troçkinin 1921 denberi yaban 
cı bir casus teşkilatiyle, 1926 danbe
ri de diğer bir yabancı casus teşkilft.. 
tile alakadar olduğu sabit olmuştur. 
Blok şeflerinin ekserisi, sabotaj, ifil• 
rak, tethiş icraatlarına Troçki, Bu• 
harin ve Rikof'un emirleriyle ve ba• 
zı yabancı devletler erkanıharbiye "' 

}erinin hnzırladıklan geniş mikyas ... 

ta planlar dairesinde devam ediyor
lardı. 

Müttt!himler1 Kuybişef, Mcjlinskl 
ve Gorki'nin öldUrülmcletl tertibn .. 

tını idare etnüşlcrdir. Bu işte mah "' 

kemeye sevkedilecek olanlar şunlar
dır: 

Buharin, Rikof, Yagoda, Kresting. 

ki, Rakovski, Rosenholtz, Feyzullah 

Hocaefı Şarangoviç1 Zubarcf, Bula "' 

nof, Levin, Pletnef, Kakakof, Mak• 
simof ve Kriuçkof . 

Muhakemeye 2 mart 1038 de Sov• 

yeller Birliği temyiz mahkemesinin 

askeri kollegi ÖhÜnde başlanacakhr. 



•• en us Venüs 
' 

Kremi Pudrası 
Terkibindeki hususi maddeyi 

hayatiye dolnyısiyle cildi besler, 

teravctini artırır. Yeni bir ten ya

ratır. Vcniis Kremi asri kadın gü

ielllğintn bir hlsınııdır. 

Terkibi altın kremli 

24 saat havalandırılmış fevkala

de ince ve hafif Venüs pudrasile 
tuvalet gören bir cilt diin~·anın ~ıi 
larnetli gUielllğlnl ifade eder. 

SAL 1 H NECAT l'nin KES Ki N 
• 

Kıymeti Pey parası 
k K. :U. K. 

170 52 12 79 Yeni DdyahiituH fnahallt:tslHin l\fa1Hiitil 11PaŞa., caa
desinde Kürkçü Haht ü§j ki1ha 37 Nd. lu Kargi.F oda
nın tamamı. 

220 52 

620 52 

338 43 

401 68 

403 50 

bo 26 

ıM 28 

1G 64 

89 4 

25 39 

ao 1a 

30 26 

6 77 

7 Ö2 

Yefii Dayahatun mahallesinin Mahmut nPaşa,, cad-
6esinde Kürkçü hahı üst katta 38 Nd. lu kagir oda
nın tamamı. 

Çarşıöa ÇaBıretlar caaaeslnde 19ıtı 4e yenı §! Na. 
lu üstünde odası bulunan kAgir dükkanın tamamı. 
Ycdikule Imrahor mahallesinin Ifhralior caades~ 
de eski 101 yeni 107 No. lu lll met.re ffii..ıFabbaı.fi-
81ikl öf§öfilfi tamamı. 
Yenibaliçe KE!çeci Karabaş mahallesi eski 47 yE!hl 
77 ve halen 99 No. yı.i taşıyah Uti oda \re blf rtıutfak
tafl ibatet bahçeli ahşap evin tamamı. 
Cibali Haraççı kara Mehmet mahallesi Üsküplü 
Çakırafta camii hatl@ni~lrl~ rli irulahane erlku Ve 
arsasının tamamı. 

Yelli Beyazıtmııttııll@§lftlfi ESIOEll@f §8ıtiftUUta ! 
No. lu dükkilnih tamamı. 

Yeni Beyazıt :rfıahaiıesinlfi tbcı Meffiij soıta!inaa 
11 No. lu dUkkaniH laffiiittU. 

.r:ıao 00 81 45 Langaôa Kiltlp kasım mahaUesmde yangın yerm
de 862 melre murabbaında bulunan Şeyh Ferhat 
Vakfından arsanın tamamı. 

Yukarda yazılı emlfik satılmak Ü2ere 15 gün müddetle arttırmaya çıka
fılınıştir. İhalesi 18 Mart 938 Cuma günü saat 15 de icra edileceğinden 
Lıtekliletlh ÇenberlHaşta Vakıflar Başmüdürlüğü Mahliılat idaresine 
lhUracaaUan. (1106} 

imtihanla Muhakemat Amir VI 

Memuru Alınacaktır • 

. İnhisarlar Umum Müdürlüğünden ı 
A - Taşra teşkilatımızda açık ve açılacak olan muhakemat şubeleri 

İinir ve nicmurlltklan icin imtihanla inemur alınacağından aşağıdalH ev
saf ve şeraiti haiz olanların b:"'"~ı müsbiteleriyle ve üç adet fotoğraflariy
İe birlikte 5-3-938 tarihine kadar Ldaremiz memurin şubesine müracaat et
meleri. 

1 - Laakal Orta tahsilini bitirmiş olmak, 
2 - Yirmi bir yaşından aşağı olmamak. 
3 - Askerliğini "Fili veya kısa hizmetli,, yapmış olmak veya müeccel 

bulunmak. 
4 - Siya!ll hıiklatti sahip ve hüshü s.hlAk esliabıfıdan blmak, liayslyelı 

fnuhil bir cürüfiı ve alelitlak ağır hapis veya o tlt!fecede cezayl müstelzim 
bir fiille mahktlm bulunmhmak. 

5 - Sıhhııtll olmak, sari hastalıklara ve bedent ve aım ariı:alafa mfip
teıa olmamak. 

6 - Hukuk mezuhu olup hakimlik yapmış olanlar. 
7 - Adliye meslek mekteplerinden mezun olmakla icfa ffiemutiuğU, 

fuüslanilklik veya zabıt kiitıoliği gibi vazifelerde tatbikat görmüş bu
iunanlaf. 

8 - Adliye meslek tnelfüfül füezbhu obtiıldlğı hıılae birinci rliliBtİMe 
k6slefllen tahsili jyapfhış billlıntfiıildli edllYerlih muhtelif Hlı:meUerihde 
hniddeiumumilik kalemlerinde zabıt katipliğinfle ve fora iJİetihHe tatbi
kat görenler. 

B - ıtlıkuk Fakilİl<!sinden mezun blup, ta öilfiil hBkimlik yaphiış o
lanlar imtihana tabi tutulmıyarak bu gibilerin müracaattan aynca tetkik 
edilecektir. 

C - İmtihan 7-3-938 pazartesi günü saat 13 te Sirkecide İnhisarlar 
hieffiuflfi kursu blnasıhtia yapıiacaltlıf. 

D - İmtihanda kazananlar ehliyet ve muvaffakıyet derecelerine göre 
sı!'aslle ı>ev derpey muhakemal Amir ve ffiemurh.iklarına layin edilerek 
keyfiyet adreslerine tebliğ olunataktır. 

imtihan Mmuu : 
İmtihan mevzuu şunlardır. 

i - Kafa ve deniz Ticarel kanunlarının nak1lyat, avacya ve hasarat 
\+e Ucaret lcabfüitİeri. 

2 - Borçlar kanununun umumi hükümleri 11 İcar teminat ve hizmet 
akitleri,, 

3 - Ceza kanununun esaslafı: Oevlet Mallan aleyhinde irtikap olu
!lan suçlar. 

4 - Ceza muhakemeleri usulü, memurifi fhUhakemat ve tahsili emval 
\1e icra ve iflas kanunları. (1033) 

Galatasaray Liseil Ahm Satlfti Komisyonu 
Baıkanhğından .: 
Muhammen bedeli hıc teminatı 

Lira K. Lira K. 

l!JÔO 80 i4a 56 Kalörilcr kazafil 

Galatasaray Lisesine alınıp yerine konacak olan muhammen mikdar ,.l' ılk teminatı yukarıda yazılı kalörifet kazanınıfi 16-8-938 Çarşamba 
8Utıu saat 15 de İstattbul KilltUt Direktörlüğü bina§ında .IJiseler :hıuha-
11ebeclliğinde tdplanııh kl:fmlsytJn8a a~Ht eıtslltttiesi yapilaEaJi:tlf. Bil i~ 
gıreceklcrin şartnameyi görmek üzere Okul İdtitl?slne Vt! Tlcef@t dtia~ıfilii 
Yeni sene vesikasile en aşağı bin liralık bu gibi kalörifer ve mümasili in
§aat ve tamiralını yaptığına dair resmi müesseselerden alınmıı vesika ve 
teminat makbuzlarile belli gün ve saatte komiqona 9elmeleri. (1099> 

TAN 

Venüs 
Allığı 

Het clHlln rengine g6re çeşffle

ri mevcilhur. YUze sUrUlilllltınile 

cilile fevkallde tabii bir renk ve

rir; teni bozmaz; Jfizellcştirlr. 

Venüs 
Ruju 

Son mo8a ve gayet uzlp tenk

lerile kullananları haytete 8UşU

ttir. Dudaklar8a 24 saat sabit ka
lır. Şık ve kibar fatfiilyalatıh kul

lan8ıkları yeglne rujtlur. 

Venüs 
Surmesi 

Asla yayılmaz ve gözlere zarar 

vermez. Venüs sünnesile tuvalet 

gören kirpikler büyür ve güzelle

şerek kalplere ok gibi saplanır. 

ıı=== 

Venüs 
Kolonyası 

Çam ve limon çiçeği kolonyalan 

hususi bir tiptir. o kadar ki; en 
büyük zevk ehlini ve müşkülpe

sent olmakla tanınmış kimseleri 

bile hayrette bırakır. 

K A Ş E L E R 1 üsütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. 1 lik ve 10 luk 
kutuları vardır • 

HAYATiMiN 

En büyük 

HELLA 
PITT 

YEN/ !/NEMA 
YILDIZI 

HEYECANI 
Uç mehUilm günUıide idi bit pudra 

İiilllanifülk mecburlyetifıde :itaıdıfn. 
PUtlfi; cııatmde parça pa.fça yapıtı
yur ve yütilm ".makyajlı,, bit gelril 
gösteriyordu. Bu pudradan tamamen 
sarfı nazar ettim. Ve havalandırılmış 
ve krema köpüğü ile kar:ıştınlmış ye
ni ve tamamen görllnınez bir pudra 
lrulla.nmağa başladım. Beni görenler 
şaşıyordu. Cilnkü ben artık ayni de. 
ğildim. 

Ptidfa lleminde keşfedllmli en bU
yUıt sırdir. Bu yeni plidranm formWU 
ve lstiıiifıl hakkı bUyUk malt fedakAr. 
lıltla.rla befnen ı'okaJon niUessesesl 
tara.rmaan satın alınmıştır. Şiriidi ro. 
kilon pudrası natriile ve her gUn da.: 
ha taze, da.ha nermlfi, aıı.ha ğlli.el gö. 
rUnUnUz. 

BAYANLARIN 
Naıar• dikke1tlne: 
Satın aldtğmız T oltalon ltteöil 

vizolarınm büyük l>if kıymeti 

vüdır. Onlan bayiinlze iade et
tifinizde beheri için S küMif a
Jatalt, ayni zamanda kiymettaı

nıUklf atlan buİuııaii Tôltalaıı 

piyanıosuna iftİhılt hakkını •~ 
ren l>ir bilet talli:liıb etleceldif. 
Gelecek nUıhalanmızda illn e;; 

decefiıhiz Tokaloıı piyanpsü 
ilmıinlyeleHtii ôltuyunuzo 

al8ığun f&hadetnameyi .kaybeitınt 

Yenisini alacağımdan hükmü yoktur. 

929 No. hi Ytisuf iuet ÇalUildğlü. 
1C ' nrc' ™ r S:Y M'' y=g•zr 

KAYIP: 3900 No. lu ltamyoneti -
min tek plakasını düJiirdüm. Hük -
mü yoktur. Hasan Hayri Kayadelen. 

NA'llEf!iH 
ÇİZii( 

"Seri ateıli topların irca im-
18sı için tertibat" hakkında 2 
Mart 1932 de tesçil edilen 1361 
sayılı ihtira beratı bu 8efa 
mevkii fiile konmak üzere ahe
re devrüferaj veya icar edile-
ceğinden talip olanlann Gala
tada, 1ktısat Hanında, Robert 
Ferri'ye müracaatları ilim olu

nur. 

Beşiktaş icra dairesinden: Bir 
borçtan cloiayı mahcuz olup ve para
ya ç~vthmesi mukarrer bulunan ka
dife koltuk, üç kdİtuk sandalye, çini 
s8ba tiorU ve tabiası, ceviz renkli a
yÜ:lı aYnft, duvar saati, kohsol ve 
dfesuiir, büll!, j:)6rtnilıfi.tO ve sairenin 
1=3-9§8 saU gtlHO saat 10 dan 1~ 
#e itadar GalatıH:la Küle an:Jlnde füor 
ya apattiliuifiında 2 Nö. cıa satılaca
ğından Uillpleii.n tt!iiAllye Ve sairesi 
mUş:t~rly@ aH o1rfüı.it üzere ffifilialllfi
de bülunacıilt atan tti@rtıuHıHi 

996/967 D. ~o. Ue müracaaUöfı ilAH 
olun ut. 

Tilk~ek Miihendls Melltibi Artırma ve Eksiltme 
Kon\iıy6niindbn : 
EltsilUfieye konan Miktarı Tihırlin Pey 

eŞ}'ahırl Cinsi FJatı Akçesi 
EksıHttt@ 
Tafilii 

GUh ve saati 

Palto 50 Ta. : 
Elbise 50 Ta. : 26.20 98.25 9/3/938 Çarşamba 14 

Mektebin 997 mali senesi ihtiyacınairi ölüp yuıtan8a elnS, ttilkutf mtl
hammltlı bedel v~ ilk ltrltinaU yhllı paltti •@ ell:iiSelef açlk eksiltmeye Jfö:: 
nulırluştlır. l!lksiltrtı8! hltasıtifut yaZilı ,UH •@ ınUiH~ yapilaEilUir. Şarifıi -
mesinl görmek istiyenlefln Her IJ{ltt ~ ebil~ye ğttt!tek~rlfi b@lli gını ve 
saatte Oı.imüpuyuntlikl meıd@ı' lfüı.dı 8ihl.linaeJd li6Düijoiii ftiüficiit: 
laii ilin oltmur. (909) 

lıtanbul Jandarma Sa+ınalma Komisyo-_ 
nund•hı 
Mntdan tliliil Tahmin beden İlk teminatı 

Lira Ku. Lira Ku. 

Ö0775d Adet KapSW 242 32 18 17 
120840 Adet Sustalı ka pstil 193 34 14 50 

•ö1 Kilo ÇirlŞ 62 ıb 4 68 
H'7 Kilo 9. Katlı keten ipliği 732 95 54 97 
450 Kilo 3. Katlı keten ipliği 263! 5Ô 197 44 
797 Kilo Ökçe perçin çivisi 223 16 16 74 un Kilo Ökçe takviye çiviSI S3 48 4 Ol 
fiso Kangal Ağaç çlYisi 442 00 sa ıs 
93 Melre Zimpafa 1t Üıilı 55 bo 4 ı9 . 

90ÔÖ-12000 Kilo Kösele 10!80 öo 1521 00 
7240 Kilo Vake~ 18027 bO 188! 07 

42945 2s §!~o 90 
1 - Vekiller heyeti kararlyle parası 938 mall st!neslri8e nrilmek u~ 

re cinsi mi.ktan, tahmin bedeli "e ilk teminatı yukarıda 7azılı (11) kalem 
kundura malzemesi 2/ 3/ 938 çarşamba günü saat (15) de Gedikpaşadaki 
Jandarma Satmalftıa Kottıisybnlint:a kapall zaff eksillmesiyle satın alına
caktır. 

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

S ~ Şilrtname her gün Gedikpaşadaki Jandarma satınalma komisyonun
da görüiebillr. Veya (215) kuruş mukabilinde aldırılabilir. 

4 - İsteklilerin eksiltme günü saat (14) de kadar kanun ve şartnamesine 
g6re haz.ırlıyacaklan teklif mektuplarını komisyona vermeleri lbımdır. 

(763) 

. lstanbulda !t Fiyı.tlatını \ 
Ucutldtntdk için : 

Hükumetin ğlrlş!lll jjaHalıllltli ffi\lth8@1 Çillşırlfiİafıfla bit yardım ol
mak iiııere, Türk HaYI KlifllfHU, 1 Mlft 998 8@ii iUbiiff!ll :tsfaiibul mez

i>ahüından, hayvan borsasından n kasaplardan et fiatı Ozerlne tesir ya
,... hitbif iWlf.a ıı•tnib kaN1-~. Uiıl> 



l2 ==============================================-======~ TAN ı. 3. 938 

istihzar usulünde bizzat Eczacı HASAN 'ın 

Londrcd :1 elde ettiği sır ve püf 

noktalarile tertib edllen 

• • • • 
zu 

3 yerine 1 gibi müthiş ve ezici rekabetle 

Avrupa Meyva Tuzlarını şaşırtmıştır. 

Dnsftl'I Mcyva Özü çok sal meyva1ann usareJerinden istihsal ve istihzar 
edilmiş olup ntideyi ve barsaklan ıslah eder. temizler. Ekşı. Jik, ş~kinJik, 
ağrı ve inkiba.zı defeder. lştibayı tezyid. hazmi kolaylaştınr. 

Her yemekten bir saat sonra yarım ili bir çorba kaşığını yanm bardak 
BU içine karıştırarak ve köpürterek içenler. ot.de rahatsızlıkları ((ekmezler. 
Her sabah aç karnına bir çorba kaşığı müleyyin ve ikisi müshildir. Çocuk. 
lar yanm tertip almalıdır. 

GAZOZ ,.. .. 
ozu 

Limon, Portakal, Mandalina, Vişne, Şefta&, 

Frenk üzümü, Muz ve Çilek nevileri çıkmıştır. 

Hasan Meyva Özünün evsafında olmakla 
• 

beraber çok lezzetli şampanya ve sodalı 

gazoz gibi ayni safiyet halisiyeti ve 

kat'iyeti şifaiyeyi haizdir. 

A 

aynı 

Ra.<m11 Gazoz ÖZü şekerli ve meyvalı olup kolaylığı ve temizliği ve ucuz.. 
luğu sebebile A vrupada kazinolarda i~ki ve şampanya ve gazoz yerine ıs
thnaJ edilmektedir. Büyük aileler kahve ve çay ve gazoz yerine mısa.firle. 
rine JlatJllııı Gazoz C~ü il.ı am ed~yorlar. 

25-40-60kr. 
,r ..... ----------------~.-----------------~ 

POLiS KATiLi HRISANTOS DiRiLDi 
Bu sırrı anlamak için bugün çıkan 

Modern 
Mecmuasını 

okuyunuz. 
Bundan batka yine bu mecmua.da: Hüseyin Cahid: Sümer Tarihi, Mu

harrem Feyzi: Siyasi muhasebe, Peyami Safa: Modern Türk kızı, Salih Mu
rad: Zehirli guler, Basim Ko~ay: Frakli smokinli sporcular, Doktor A
sım: Sıhhi tavsiyeler, Orhan Mi.that: 1922, Abidin Daver: Denizlerde silah
lanma hazrrhğı, Suad Derviş: Saç ve kadın, Celal Ergun: Mimar Sinan, 
Aka Gündüz: Küçüle hikaye, Faik Sabri: Dünyanın en küçük devleti ••. Gün
delik gaz.elelerdeki gü~el yazılar, bilmeceler, fotoğraf mü&a.bakaaı ve müsa· 

bakaya kazanan·ar •••• 

~~~~ G R i P 1 N : ·~~~· Bu bir fenni hakikattir ki: 

1 
Nezle, Grip, Bronşitle Tekmil Ağrdarın 

Yegane ve En Kuvvetli ilacı 1 
~~~~ • 

KREM PERTEV 
Cildi temizler. pürüzsüz ve 

gergin tutar. · 
Burusuklukları .ı?iderir. tabil 

güzelliği muhafaza eder. 
Harareti ıüratle düşürür, 

ütütmeden ileri gelen rahat

aızhklan önler, mideyi boz-

maz, kalbi yormaz, böbrek

lere zahmet vermez,. 

G R 1P1 
Romatizma ve mafsal ağnla.

nnı durdurmakta kat'i tesiri 

haizdir. 

1 ...n..uı...eruıoen aa.Kınmız ve her yt!roe ısrarla \.&tUt'IN ııteymiz. 

icabında günde 3 kaıe ahnabilir. 

•· . ~ . . 

S• • • E, b.Vk _ ikNı k 
•nır agrı arı, asa ı o suru er; uy u-

suzluk, baş ve yarım baş ağrısı, baş dön. 

ileri 

Harici Askeri Kıtaat ' 
''""',.,., ----Kor merkez bırlıkJerı hayvanatı ıh 

1 

tiyacı için 100 ton yulafın münaka
;;ası intaç edilmediğinden yeniden ka 
pah zarf usulü ile alınacaktır. İhalesi 1 

14 Mart 938 pazartesi gtinü saat 16 
dadır. Ilk pey parası 375 lira olup 
:;;artname ve evsafını görmek istıyen
ler lstanbul levazım amirliği satına). 
ma komisyonunda görebilirler. Talip 

!er kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin- j 
deki belgelerile birlikte belli gün ve ı 
saatten bir saat evvel teklif mektup-' 
)arını Çorluda kor satınalma komis
yonuna verilmiş bulunmaları. 

(748) (1110) 

* 

pazartesi günü saat 15 tedir. Şartna
mesi 1125 kuruş mukahilinde M M. 
Vekaleti Satınalma komisyonundan 

Sigara içtiği halde ne 
bembeyaz dişleri var! 

-0--

Çünkü sabah, akşam RADYOLIN kullamyor 

Hayran edıcı bır lebessum ı.emız ve parlak dtş!er, sağlam dtş etlerı 

•ath, rayihalı bir nefes.. . işte Radyolin bütün bunlan temin 
•ttiği içindir ki. bu kadar çok seviJiyor ve bu kadar çok kullamlıyor 

Dişlerin abıhayatxdır. 

Oh! FEMIL ve BAGI sa· 
yesinde ne büyük rahata 

kavuştuk. 

MAMA 
Or R Şinasi 

Güçlü. kuvvetli to. 
sun mama çocuk
tan hele diş ayla· 
nnda babalarını~ 
ler yüzle karşılar 

,. 
PASTİL 

So9uk algınhgı, nezle ve teneffüs 
yollarile geçen hastahklardan ko· 
rur, grip ve boğaz rahatsızhkla• 
rında, ses kısıkhğ1nda pek faydahdır 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
BEYOCLU - IST ANBUL 

....................... , .................. . 
.. 

lstanbul '--~.Belediye~i :, ll~n,~rı 
ı - ı;;etırın ner ı.aralında satılacak muhlelif et nevılerı ıçin daımi en

cümenin 28-2-9~8 tarihli toplantısında, aşağıda gösterilen azami fiatlar 
tayin ve tespit. olunmuştur 

Karaman 40 kuruş 
Dağlıç 47 kuruş 

Kıvırcık 50 kuruş 

Kuzu 47 kuruş 

Sığır 35 kuruı 
Manda 25 kı.ıruş 
Keçi 25 kuruş 

-Oa na 40 kuruş 

2 - Bu fiatlar 1 Mart 1938 tarihinden itibaren ikinci ilana kadar 
muteberdir. 

3 - Her kasap azami fiatlan dükkanında büyük harflerle ilan edecek 

ve her nevi et üzerinde bunlann nev'i ve fiat1arıru gösterir çınko veya 

emaye etiketler bulunduracaktır. 

mesi: baygınldt, çarpıntı ve sinirden 

qelen bütün rahatsızlıkları giderir. ılınabilir Eksiltmiye gircccklerın KAYIP · Resimli askeri sakat ve--
2490 sayılı kanunun 2. 3 üncü madde- sikam ile tramvay pasom kaybol • 
!erinde istenilen belgelerle ihale gü- muştur. Bunları yeniden alacağım-

lnü ve saatinde Ankarada M. M. Ve- dan hükmü yoktur. Jandarma su· 
Sahibi: Ahmı·t Emin VAL~IAN. Umumi Neşriyatı idare Eden: S. SALl1'1 kaleti Satınalma komisyonunda ha- baylarından emekli önyüzb~ Nüz· 

4 - Herhangi bir el nev' ini azami fiattan yukan satmak istiyerı ve 
etikette gerek etin nev'ini ve gerek fi<ıtını doğru gostt•rmıven kasap der· 
hal en yakın zabıta merkezine veya nahıye müdürlüğüne, yahut kayma· 
kamhğa haber verilecektir. 

S - Azami fiattan yukan et satanlartn umuru belediveve miitPallik 
ahkamı cezaiye kanununa tevfikan cezalandınlmaları daimi encümenin 
28-2-938 tarihli karan iktizasından olduğu alikadar1arca malüm olmak 

Gazetecilik ve Neoriy&t Türk (JmitAt ,Şirketi. Basıldığı yer TAN M.athaaaı zır bulıınmalan (!43) lllll} het A&. üzre iWı olunur. (B.) (1114) 
I 


