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Yeni Genilik T eşkilah 
Ankara, 1 (TAN Muhabirinden) - Maarif Veklletl okuyan 

;ıcnçllOI geni§ bir tqkllAt içinde toplamak için tetkiklere glrlı· 
mittir. Anla9ıldıi:iına glSre, eaaa olarak lzclllk tcgkllltı kabul edll· 
ml§tlr. ilk mektebi bitiren kız ve erkek her TOrk çocuOu bu 
tcıklllta alınacak ve bir programa glSre yctlftlrllecckUr. Yeni tc~· 
klllt için bu acne bir kanun pro]cal hazırlanmaaı ve bir de 
-•""'""~1 v••ı...+1 .. ..,. ,..,.,..,..,._.m, .,.ı .. tt'"••' tfn,.o-nt .... lrl~r4tr. 
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ENi · BUTÇEMIZ 248 MiL YON LI 

unanlılarla 
Mu terek 

· Misafirlerimiz, Döndüler Maliye Vekilinin Beyanatı 

1 

Cephemiz 
Dost Devlet Mümessilleri Geçe~ Seneye Nazaran 

T h•• I U vı-' J· d I 17 Mılyon Fazlalık a 
-0-

1\nkara, 1 (Btlf'"ulıar
rirfmiden, telefonla) 

eza urat a 2ur a 1 ar 
2
1 Milli Müdafaa bütçesi 15 milyon lira arttı. 

'-"' Yeniden hiçbir vergi ihdas edilmiyecektir. 

B alkan millet~eri araamda 
görüş ve gidiş birliği çok 

güzel bir imtihan geçirdikten 
bir gün sonra, Türk - Yunan 
münasebetlerine ait yeni bir İn· 
kişaf adımı ile k8.J11lattık. 

Iki hükumet arasında 30 ilkteşrin 
1930 tarihinde imzalanan dostluk. 
bitaraflık, uzlaşma ve hakem mna
hedesine ve 14 eyhil 1932 tarihli sa
mimi anlaşma misakına ek olmak ü
zere yeni bir muahede parafe edil
miştir. Bu muahede, şwıları temin 
~yor: . 

Bir defa iki memleket biribirlne 
karşı hiç bir zaman düşman mevki
fne düşmiyeceklerdir. Taraflardan 
biri kendisi sebep olmadan hariçten 
tecavüze uğrarsa diğer tarafın en az 
yapacağı şey bitaraf kalmaktır. Bun
dan fazla olarak diğer tarafın ma
ruz kaldığı düşmanca tehdit ve teh
likeleri dağıtmaya bütün kuvvetile 
uğraşacaktır. Bunu başaramayıp ta 
harp koparsa müttefik tarafa türlü 
türlü yardımlarda bulunacaktır. 

Bunlardan birisi düşmanın, kendi a
razisinden mütteiık taraf aleyhinde 
kullanmak maksadile asker, silah, 
harp mühimmatı geçirmesine, mal
zeme tedarik etmesine, askeri keşif· 

bulunmak veya ricat Bl~ 
ki or ~aziden istifadeye kalkışma
ıruıa, icabında silahla. karşı durmak
tır. Haricl tecavüz neticesinde bir 
harp koptuğu takdirde diğer taraf. 
kendi yüksek menfaatlerine uygun 
olan yolu arayabilecektir. Bununla 
beraber vaziyetin diğer tarafın iyili· 
ğinJ ister bir zihniyetle ve itina ile 
yeniden tetkik edileceği §imdiden 
taahhüt edilmektedir. 

Harp ihtimaline taalluku olan 
bu esaslardan başka iki ta

rar biribirlerinin rejimlerine karşı 
olan her nevi hareket ve propagan
dalara kendi topraklarını sımsıkı ka
pıyorlar. Muhtelif müddetler için 
aktedilmi§ olan dostluk, bitaraflık. 

uzlaşma ve hakem muabedesile sa
mimi anlaşma misakının müddetle
rini de ek mukavelesinin imzası ta
rihinden başlamak üzere on seneye 
uzatıyorlar. 

Balkan Devletleri arasındaki u
nıurnt taahhütlere ilave olarak bu 
devletlerden ilcisi veya üçü arasın
da bu yolda anlaŞil}alara varılması 
misaka aykırı bir hareket değild!r. 
lki Balkan memleketi arasında ku
rulan her yeni bağ, Balkan Birliği
nin umumi bağlarını kuvvetlendire
cek bir amildir. 

Türkiye ile Yunanlstanın Akdeniz 
6zerinde müşterek cepheleri ve 1 ıu 
iştirakten doğan birtakım alaka ve 
menfaatleri vardır. Bu sebeple ara
daki yakınlık gündengüne adetı ta
bii bir neşvünema geçirmektedir. 
Parafe edilen ek mukavele, iki ne"Tl
lc-ket arasındaki askeri ve siyasi bir· 
takım müşterek meselelere dokun
duktan başka eski esas muahede ve 
mic:aklıırın müddetini on sene uzat
ınaktadır. 

Diğer taraftan Türkiye ifo Yu
nnnistan arasında iktısa ii ve 

içtimai birtakım yakınlık istidatları 
vrırdır ki bunlar gündengüne o'gun
luk kazanmaktadır. 

B. Stoyadinoviç, Sofyada Bu'gar Başvekilile Uzun 

Bir Mülakat Yaptı, Balkan Konseyinin Kararları 
Her Tarafta İyi Şekilde Karşılanıyor 

Yunan Bafveki:i General M etaksas, Taksim ab:desi nde del teri imzalarken 

Lost ve müttefik Yt1-nanistan Baş- lem müdürü B Refik Amir ve Yunan 
vekili General Metaksasla komşu ve ve Romen gazetecileri de şehrimize 
dost Romanya Hariciye Nezareti müs gelmişlerdir. Misafirleri getiren hu
teşan B. Comnene, dün sabah Anka- susi tren, saat 11 de Haydarpaşaya 
radan şehrimize gelmişler ve akşam varmıştır. Dost devlet adamları istas
memlcketlerine dönmek üzere Istan- yonda, İstanbul valisi B. Muhittin tls 
buldan aynlmışlardır. tündağ, İstanbul Merkez Kumandn-

Dost devlet mümessillerinin refa- nı General İhsan hgaz, Emniyet Mü
katlerindekl zevatla birlikte Atina el dürü Salih Kılıç, Yunan ve Romen 
çimiz Ruşen Eşref, Bükreş elçimiz B. , elçililc ve konsolosluklan erkanı, Ro 
Hamdullah Suphi, Hariciye hususi ka (Devamı 7 incide) 

Avam Kamarasında Nümayişler 
• 
ltalya, Akdenizde Tam 

• 
Bir Müsavat istiyor 

Resmi Görüşmeler 15 Gün Sonra 
Başlıyaca·I<, F al(at Müzakereler 

Filen Başlamış Sayılıyor 

Cebelüitarık 
Korsan/a,.ın 
Elinde imiş! 

General Dcllano 
[Yazuı 8 inci sayfamızda] 

Genç ir Ana 
Te if Edildi 

Londra, 1 (Hususi) - İngiltere hü 
kumetinin harici siyaseti Kanadada 
olduğu gibi Avustralyada da bahis 
mevzuu olmuş, ve Avustralya hükü
meti de, Kanada hükumeti gibi Mis
ter Chamberlain'in siyasetini tasvip 

----0-
ettiğ ini bildirmi~tir. Avustralya Baş 
vekili B. Lyons, muhalefetin bir tak- Ortağı ile Bir Olup 
ririne karşı İngilterenin harici siya- Çocuğunu Sokağp AtmıJ ! 
setinde hiçbir esaslı tahavvül vuku Polis, dun müddeiumumiliğe he
bulmadığını, harici siyasetin İmpara nüz 16 yaşında ve dokuz günlük lo
torluk konferansında kararlaştırılan hosa bir genç kadın getirdi: Bartınlı 
esnslar dairesinde devam ettiğini Hatice, Bir haftalık çocuğu sokağa 
söylemiştir. bırakmaktan suçlu bulunuyordu. Şe 

Mister Eden'in istifası dolayısiyle binkarahisarlı 34 yaşlarında Ayşe 
İngiltercde başlıyan münakaşa hôltı isminde bir kadın da suç ortağı ola
devam etmektedir. Mister Eden'in is rak adliyeye getirilmişti. 

Mesela Türk ve Yunan iktısadi 
sistemlerini. biribirini tamamiıy~
cak şekilde planlaştırmak. çoktan-· ' 
beri zihinlerde yer tutan bir düşün
cedir. Sonra, iki memleket ara.sınd<\
ki ticaret münasebetlerini çoğaltm$ 
yalnız ittifak ve dostluğµn değil, Sf.1. 

{Devamı 8 ~} ( 

tifası sırasında ftalyanın İspanyadan Müddeiumumilik, tahkikatını yap 
gönüllüleri çekmiye ait olan İngiliz tıktan sonra polis. suçlulan Sultan· 
formülünü kabul ettiğine dair Başve ahmet birinci ceza hiıkıminin önüne 
kile verilen malumatın kimin tara- çıkardı. 

fındnn verildiği, ve bu malitmat İn- Bir çocuk denecek kadar küçük o
giltcre hariciyesine niçin bildirilme- lan 9 günlük ana Hticenin dudakla
diği meselesi dün de Avam Kamara- nnda, lohosalığm kansızlığı ve sarı
sında bahis mevuu olmuş, fakat me- lığı seçiliyordu. Ustünde rengini at-

{Devamı 8 ~] (Devamı 8 incide) 
"'. 

l Bazı vergilerde tenzilat yapllacaktır. 
4 Hayat ucuzluğu i~in bir kısım iptidai 

maddelerin vergileri azalt.laca hr. 
Ankara, 1 (TAN Muhabirinden)-

1938 mali yıh bütçe layihasının ha
zırlıkları bitirilmiş :ve bugün bir tez
kere ile BaşvekB.letten Büyük Millet 
Meclisi Riyasetine gönderilmiştir. 

Bütçe hazırlıklarının sonuna gel
mesiyle ve bütçenin Meclise verilme 
siyle Vekillerimizin bir iki haftadan 
beri geçirdikleri çetin imtihan hitam 
bulmuştur. İmtihanda Başvekille Ma 
liye Vekili adeta mümeyyiz vazifesi 
görüyorlardı. Vekillerimizin her bi
ri Atatürkün son nutkunda ilham e
dilen işlere ait hazırlıkları yapmışlar 
ve bunlara göre bütçe tekliflerini 
meydana çıkarmışlardır. Bu teklifle
ri birer birer Başvekil ve Maliye Ve
kiline izah etmişler ve kendilerile mü 
nakaşalarda bulunmuşlardır. Umu
mi bütçe imkanlarına göre, en mü
himmi tercih etmek suretiyle bütçe 
projesi vücut bulmuştur. Bugün öğ-
leden sonra Başvekil ve Maliye V & 

I Devamı 8 ıncıcte J B. Fuat !lğralı 

Et ucuzluğundan son 
Dağ~ıç Yerine Karamanın Sürülme
mesi için Etlerin Muhte!if Yerlerine 

Damga Vurulması isteniyor 
Dün sabahtanberi İstanbulda et, 

tesbit edilen ucuz fiyat üzerinden sa
tılıyor. Sabahın erken saatinden iti
baren Belediye bütün şehir dahilin
de sıkı kontroller yapmıştır. İstan
bulda mevcut 750 kadar kasap dük
kanı birer birer gezilmiş ve karar
laştırılan hususlara riayet edilip e-

dilmediği tetkik edilmiştir. Dün hiç 
bir kas~p. konan narhtan fazlaya et 
satmak teşebbüsünde bulunmamıştır. 
Dükkanlarda büyuk etiketler üzerin
de etlerin fiyatı yazılıydı. 

Dün piyasada en fazla dağlıç, ka
raman, kuzu ve sığır vardı. Keçi eti 

(Devamı 8 incide) 

1- Türk Casusu M. SIFIR'ın ...... ____________________________________ ___ 

Mütareke Hatıraları 
l şgalde salgıncılara casusluk ve kılavuz-

luk yapan karayüz · üler kimlerdi? Bun
lar hangi kapıların kölesiydi, nerelerde ve na
sıl çalışırlardı? Bunların salgıncılara verdik
leri haberler, jurnallar, doEyalar, g=rilmesi 
mümkün o'mıyan kapılardan nasıl çıkardı? 
Hangi gizli eJler çıkarırdı? 

Yeni tefrikamızda bu e rarlı işlerin içyüzlcrini, bu 
gizli ellerin kimler olduklanm, bu elleri işleten ha
tırat sahibinin lisanından dinliyecek ve hayret içinde 
knlacaksınız. 

Türk casus teşkilatı içi1:"de en canlı rol oy
nıyanlardan biri olan "MIM SIFIR,, bütün 
bunların meraklı içyüzlerini size birer birer 
anlatacaktır. 

2-Seh Sa mil 
Bu Tiirk kahramanının mcnıklı hovnt hik5ve-

sini, muharrir arkadaşımız Ziya Snkirin ka· 
leminden zevkle okuyacaksınız. Sizi baştan sonuna 
kadar heyecan içinde bırakacak olan hu yeni tefrika
mız hakkında yakında daha geni~ tafsilat verttcğiz. 
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Yazan ııı 

Ali Haydar Midiat 

No. 87 

On dört vagon teker mesele
si hakkındaki yazalar ve mü 

ııak8§8lar kabineyi epeyce samı. 
iaşe komisyonu reisi Fethi Bey ve 
istinaf müddeiumumisi CeWettin 
Bey beıUm ifademi alchlar. J.l'abt 
Amme haklan namına hiçbir tür 
lü takibata girlfilmedl. Yalnız OD 

dört vagon teker hükWnete geç
ti. Bu i§i çevirenler, hallan bola
zmdan ve sağhjıııdan temin etme
yi düşündükleri yüz binlerce lira
hk khdan mahrum kaldılar. 

Mebuslar arasında kabineyi dü
§Ürmek fikri çoktanberi yayılmı
ya ba§lamıftı. Sulhtl aktedebilecek 
ve vaziyete haJdm olacak iktidarlı 
bir zat aranıyordu. 

Kabineyi düfÜl'IDek cereyanmm 
bapnda bu1unanlar bir takrir ha
sırladılar. Beji imtiyazı ve Onnan
h Bankam meseleleri ortaya atılı
yordu. HWt6met bunlara cevap 
vermek üzere mecli8e çalmldı. Ka 
bine bu meseleler lrarpmıda çok 
zayiftı. Kendini müdafaa edemiy&. 
cejine kanaat vardı. Sadrazam b8f 
ta olmak üzere bütün nazırlar mec 
li8e geldiler. 

Verilen vazifeyi memnunyiet
le kabul ettim. Derhal bir 

U'&baya binip Baltalbnamna git
tim. Damat J.l'erit pap haremde 
idi. Bir hayli beklettikten 80Dl'a 

pJdi. İlk suali 1U oldu: 
- İttihatçılardan korkmadan ba 

raya nasıl geldiniz? 
- Hareketlerimde Mkadar .,.._ 

best bir adam old1Jiumu bmr.tmz. 
Benim gözümde bu gibi işlerde kor 
ku yoktur. Sizi ziyaretten ınaba -
dun, memleketin hali hakkında fi 
kirlerinizi almaktır. İngllizler De
deataca çıkmak üzeredir. Vatanuı 
tehlikelere maruz bulunduju bir 
mrada sizin ne dÜ§Ündüğünüzü an
lamayı faydah görüyorum. 

Damat Ferit,' tkt elini, önün
deki masaya koydu. Uzun 

tırnaklarlle masayı kazayacak gi· 
bi bir tavırla parmaklannı bir dii 
ztye oynatıyordu. Nihayet, dedi 
ki: 

- Bu devlette nekadar hayat 
blpıfbr, bilir misiniz? Ancak 1n
lilfzleı1n Dedeağaçtan İstanbula 
,orümek içla l&J'fedeceklerl za
man War- 8'ma da 18beo İttihat 

çilardır. Benfnı anlayışıma, 

halk w millet fikirleri giremez. 
Bir tek iimldim vardır: o da padi
phımımı ilhamıdır. Tutulacak yol, 
bu maceracılann elinden hükfune
ti kurtarmak ve padifaba te.ıim 
etmektir. o zaman İngj)fzlerle an
laşmak kabil olur. 

Y üzOme baktı. Fazla l>ir şey 
aöylemedi. Benim de veda 

edip ayrılmaktan başka yapacak 
bir feYim kalmedı. Damat Ferit, i
çini dolduraa bütün kirli hırslan 
ortaya koypştu. 

Meclise geldim. Talıi.t Paşa beni 
bekliyordu. Ferit Papnm sözleri
ni tekrar ettim. Talit Pqa hidd• 
tinden çıldırmıf hale geldi. Hidde
tini ifade için gayet alır kelime, 
ler kullandı. Ertesi akşam klübe 
geldi. Yanında Mithat Şükrü Bey 
vardı. Bent çağırttı. Gideceğini du 
yurmamat için veda etmedi. Yal
nız İzzet Paşanın sadareti kabul 
ettiğini bildirdi. 
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2 - 3 - 938 

Ankaradan l 
1 Telefon ve T elgrafJa __J · -

Limanımızda 
Feribot 

1 Qadl ar. 
Arabı:'ıaııa 
ZUhlcce: 29 
G11nee: 1 
İkindi: 1 
Ya1m: 

:ıtaann: lH 
Buml: llM 

Şubat: 17 
12.p 
13li°I 
4,M 
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SAHTEKARLIK: 

Senetle Tahrif at Yapıp 
Haciz Kararı Almışlar 
Dört Suçlusu Bulunan Bu Davada 

Dün Şahitler Dinlendi 

TAN 2 - 3 - 938 

bütün lstanbul'un VICTOR FRANCEN 
methettiği nefiı film ve BLANCHE MONTEL MACERA ADAMITilr 

YARIN AKŞAM 

1 p E K Sinemasında 

1 7 
~~ J ..! 'iL;; ]V .;;;.) '/ 

HAYATINIZDA 
GULMEDIGINIZ KADAR GOLECEKSINIZ 

EGLENMEDlCINlZ KADAR ECLENECEKSINlZ 
KAHKAHADAN KATILACAKSINIZ. 

LODIL- .i 

Sinemasında 

. . " . ' -~ .. ~ ... -~ ~ ...,: . d ·. _., .. )• . - .. ~o R a .,. y,~·C 
Bugünkü program: 
İstanbul radyosu: 

ÖGLE NEŞRIVATI: 

Saat 12,30 PIAkln Türk musfklsl 12,50 Ha 
vad~ 13,05 PlAkla Türk musikisı 13,30 Mub 
tcllf plAk neşriyatı 14 SON ''\~'ıı": ~,t]: ~ \, 1 l 

"\! ~ .......__,,, Saat 18,30 PlO.kla dans mustldsi 19 Nihal 

A~OAM NEŞRiYAT!: BASMAZ FAKA 
Dün Ağır ceza mahkemesinde bir 

sahtekarlık davasına devam edilml§

tir. Hadisenin birisi kadın olmak ü
zere dört suçlusu vardır: Ferik.il, Fa
tine, Yorgi, Anesti. İddia şudur. 

~~ ~ J'/ ~/ 

1 ve arkadaşları tarafından Türk musikisi ve 
Dün mahkemede şahit olarak Onok Bugüne kadar TORKÇE ye çevrilen filmlerin halk prkılıın. 19,30 Şişli Halkevi gösterlt 

@ l EN GtJZELI • EN GtJLUNÇLUStJ • EN NEŞELiSi • EN koıu tarafından bir tcmsn <Mete> 19,55 Bor yanın çırağı Davit ve tüccardan Gri- \ \ ım haberleri. 20 Neaneddin Rıza ve arkn-
gor Papazoğlu dinlenmişlerdir. Da- ~ ' SEViMLiSi ve EN NEFISIDIR. daşlnrı tarııfından Türk musikisi ve halle 

vit şunları söylemiştir: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• şarkıları 20,30 Hava raporu 20,33 ömer Rı 
- Bir gün burada gördüğüm ve !!!il•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-~ za tarafından aropça söylev 20,45 Nezihe 

İki sene evvel Perikli çantacılık 
yapan cmfö cmföy p cmföyp mföy 
bir çanta almıştır. Parasını verdikten 
sonra bir de fatura yaptırmıştır. Son 
ra bu fatura kAğıdının üstündeki ma 

isminin Perikli olduğunu sonradan 1 . 1 1 ve arkada5ları tarafından Türk musikisi 
öğrendig~im adam dükkana geldi. Us- ISTANBUL BELEDIYES ŞEHiR T Y ATROLARI ive halk şarkıları (Saat ayan) 21,15 Fasıl 

1 snz heyet!: Okuyanlar, İbrahim Ali; küçük 
tamdan bir çanta aldı. Fatura istedi. • A A M Safi K M Kl t H dl 
Ben de beş kuruşluk pul getirdim. T E p E B A Ş 1 N O A B 1 R D ut Je~det~~:ırı, u;:~:· Se=~tin, ~~ 
Altına yapıştırdılar. Hadiseden altı man CevdeL 21,50 Orkestra 1 - Rossinl: 

ğaza etiketini kesmişler ve 100 kuru
şu 3 bin lira yapmışlardır. Pulla yazı 

ay sonra bu adamla bir polis ve icra D R A M K 1 S M 1 La Pie voleuse, Ouverture 2 - Donizettl: 
memuru dükkana hacize geldiler. Us A T.'MA K La fille du RcgJmcnt 3 - Sarnsate: Ro-

arasındaki boşluğa da makine ile bir 
satır ilave ederek bir bono haline .ge-

tirmişler ve icraya müracaat ederek 
haciz karan almışlardır. 

tam yoktu. Çağırdım sonra ustamın ~rm~ YAR :a:~ ~dalu~~~0~:;i ~v~~e~ 
verdiği faturanın bono haline kondu- · 22,45 Ajans hn~leri 23 PlAkla sololar, o-

ğunu öğrendim. ~'ınııııuıı mıı s o N H A F T A pcra ve operet pnrçalan 23,20 Son habcr-
Muhakeme gelrniyen şahitlerin fü ~~ ler ve ertesi gfinün progrnmı 23,30 SON. 

çağırılması için tnlik edilmiştir. Ankara Radyosu: 

HIRSIZLIK: MiİDDEİUMUMİLİKTE: 

Dokuz Defa Mevkuf Çolak 
Mahkôm Olmuş, Hayri Tehdit 
Uslanmamış Ediliyormuş 
1932 senesindenberi dokuz defa hır Çolak Hayri ile Şerüe isminde ak-

sızlıktan mahk1lm olarak hapishane- rabasından bir kadın üç gün evvel zor 
ye giren 1340 doğumlu Salih oğlu Tev la ırza geçmek, aracılık yapmak, ve 
fik, son iki aylık mahkCımiyetini ev- tehdit suçlarile tevkü edilmişlerdir. 
velki gün bitirmiş ve hapishaneden Hadisede Meliha isminde bir kadının 
çıkmıştır. Mehmet, bir gece dışarıda zina suçiyle ismi geçiyordu. Tevkil 
kaldıktan sonra dün sabah Kapalıçar- kararını veren Sultanahmet Sulh Bi
şıya gitmiş ve camiin şadırvanında rinci Ceza mahkemesi, Melihanın mu
abdest almak için çeketini duvara a- hakemesinin gayri mevkuf olarak ya
san Şükrünün, içinde 194 lirası bulu- pılmasına karar vermiştir. 
nan çantasını çalmış, kaçarken yaka- Mevkuf Çolak Hayri, dün Müddei-
lanmıştır. umumiliğe tevkifhaneden bir istida 

Mehmet, dün Meşhut Suçlar Müd: göndererek Melihanın kocası ile er
deiumumiliğine getirilmiş, suçunu te- kek kardeşleri tarafından Adliyeye 
villl bir şekilde iilraf etınşitir. Şun- getirilirken kendisinin öldürillece~ini 

lan söylemiştir: söylemiş ve haklarında takibat yapıl-
- Ben çantayı çalinadım. Yerde ka masını istemiştir. Müddeiumumilik, 

bank bir çanta buldum. Kapıp kaç- tahkikat yapmaktadır. 
tım. Arkamdan koştular, beni yaka- Şüpheli Görülen Ölüm 
!adılar. 

Sultanahmet Sulh üçüncü ceza ha
kimi, Mehmedi tevkif etmiştir. 

Çam Hırsızı Yakalandı 
Son zamanlarda Üniversite rneyda

nıdnnki çamlara meÇhul eller dadan
mış, körpe dalları kırıyorlarmış. Dün, 
Vefada Kovacılarda 107 numaralı ev
de oturan sabıkalının 340 doğumlu 
Mustafa oğlu Mehmet yine Univer
site bahçesine girmiş, çamları ke
serken cürmü meşhut halinde yaka
lanmıştır. Meşhut suçlar müddeiumu
misi tahkikata elkoymuştur. Suçlu 
Mehmet: 

- Ben arasıra girer, çamlan kı
rardım. Kış şiddetli olduğu için bu 
dallan evde yakardık. demiştir. 

Sultanahmet sulh 3 üncü ceza ha
kimi suçluyu tevkif etmiştir. 

Hortum Hll'aızı Mahkemede 
Pazar günü Şehzadcbaşındaki Milli 

Sinemaya giren Hayrettin, sinema
dan çıkarken sinemanın iki yangın 
hortumunu çalmıştır. Dün birisini sa 
tarken cürmü meşhut halinde yaka-

Şubatın 28 inci günü Kemerbur
gazda Hatice isminde bir kadın öl
müştür. Nahiyenin dispanser tabibi 
ölümü şüpheli bulmuş ve Müddeiumu 
miliği haberdar etmiştir. Tabibi adil 
Enver Karan dosyayı tetkik ettikten 
sonra cesedin Morga kaldırılmasına 

lüzum ~östcrmiştir. Ceset, dün Mor
ga getirilmiştir. Verilecek rapora g~ 
re tahkikata devam edilecektir. 

Çocuklu Hakimlere Y ardun 
Meclisin yeni kabul ettiği çocuklu 

hakimlere yardım kanununa göre 
dün tatbik mevkiine girmiş ve bütün 
Adliye memurlarının Mart maaşların 
dan bir senelik istihkakının binde bi-
ri nisbetinde para kesilmiştir. Kesilen 
para bir seneliktir. Gelecek sene Mart 
ayında yine kesilecektir. 

1 

lanmıştır. Meşhutsuçlar Müddeiumu
miliğine getirilen Hayrettin suçunu 
itiraf etmiştir. Sultanahmet Sulh Ce
za hfıkimi sorgusunu yapmıştır. Kara
n bugün tefhim edilecekt~ 

DALGA 
istiklal caddesinde 

Komedi Tiyatrosunda 

BU AKŞAM 

MELEK 
Sinemasında 

"ROMA ATEŞLER iÇiNDE,, "lKl YOZLO ADAM,, gihi yalnız 
fa'heserler yaratan dünyanın en meş.hur erkek sinema yıldızı 

FREDERİC MARCH 
VE 

JEANETTE GAYNOR 
ta.rafından Fransızca sözlü olarak yaratılan 

TALİH GUNESI 
ls1ml1, sinema hayatı ve Holivud artistleri arasında g •4jen aık ve maceraları 

gösteren ·ı AISll ~ .. , "'' .., .. ,..... ~-n'"..-. .. n 

Ayrıca: Paramount Dünya Haberleri. 
---Dl KKAT : Numaralı koltuklann erkenden aldırılması rica olunur. Tel. 40868 

Şoförler Dün, Gürültülü 
Bir KQngre Yaptılar 

Şoförler Cemiyeti yıllık kongresi 
dün Eminönü halkevinde toplandı. 

Hesap tetkik raporu ve yıllık idare 
heyeti raporu okundu. Raporda bu 
yıl varidatın 5 bin lirayı bulduğu, 

halbuki Istanbulda otobüs, kamyo • 
net ve otomobillerin sayısının 1400, 
şoförlerin de 3 bin kişi olduğunu, 

bunların verecekleri aidatla varida
tın 10 bin liraya çıkarılması lazım 
geldiği yazılıyordu. Plaka meselesi 
de mevzuubahsedildi. Plaka resmi -
nin -şoför esnafını zarara soktuğu i
leri sürülüyor, buna mukabil benzi
ne zam yapılması için yapılan mü-

racaatların Dahiliye ve Maliye Ve
kaletlerinde bulunduğu bildiriliyor

du. Raporda, belediyenin yaptığı va

atten bahsediliyor ve yalnız karne 

ay mühlet verildiği halde otomobil
lere niçin bir ay verilmiştir? Oto
mobillerin esas muayeneleri haziran 
da yapılırken niçin cam muayenJ.i 

vesilesile tekrar bir muayene yapı -
lıyor. Idare heyeti çalışmamıştır. 

Çalışmış olsaydı otomobillerimiz 
hurda mezarlığına taşınmazdı. Idare 

heyetinin 12 azasından yedisi mey -
danda yoktur. Şimdi soruyorum. 1 -
dare heyeti adıyla meydanda bir şey 

var mıdır? 
Bu sözler, üzerine salon karışmış 

ve şiddetli münakaşalar olmuştur. 

Netice idare heyeti ibra edilmiş ve 

yeni seçimin de 15 gün sonra yapıl
masına karar verilmiştir. 

Otelciler Heyet Gönderiyorlar 

ARKADAŞ HABERİN • 
VAR MI? 

1 O yaşından 70 yaşına 
kadar bütün halk 

BU G ON 
matinelerden itibaren 

ALKAZAR 
Sinemasına koşacak. Çün
kü orada bu senenin yega
ne hadisesini teşkil edecek 
olan: 

BAY TEKİN 
AV cı· 

ÖGLE NEŞRIVATI: 
Saat 12,30 Muhtelif pl4k neşriyatı !2,50 

PlAk: Türk musikisi ve halk şarkıları 13,15 
13,30 DahiU ve harlcl haberler. 

AKŞAM NEŞRiYAT!: 

Saat 13,30 Muhtelif p14k neşriyatı 19 
Türk musikisi ve halle şarkılan (Hikmet 
Rıuı ve arkndaşlan) 19,30 Saat ayan ve 
nnıpça neşriyat 19,45 Türk musikisi ve 
halk şarkılan (Mahmut Karındaş ve ar
kadaşları) 20,15 İktısndl konuşma: Şevket 
Süreyya Aydemir 20,30 PlAkla dans musi 
kisi 21 Ajans haberleri 21,15 Stüdyo salon 

orkestrası 1 - Luls Anccl Karmen çita 
2 - Şebek Serenade İtalyan 3 - Vlttorya 
Ate Sola 4 - Bcthoven Adagyo Sostenote 
5 - Çaykovski Russlschcrtanz 8 - Mos
kovskl Spanlschetanze 7 - Gonö Dle hyd· 
ropathen 8 - Drige Pnsdl BohemyC' 
21.55-22 Yarınki program ve İstiklfıl m8111 

SENFOMİLER 
16,30 Parls Kolonyal: Senfonik kon

ser (Piyanist Maillard - Vergcr'in işti

rakile Liszt, Schumann). 21,45 Viyana: 
Bilyük Senfonik konser (Os-.·ald Kabas 
tanın idaresinde). 

H AJ!'İf KONSERI...F.R 
Berlln kısa dalgası: Saba1ı . T,10 
Devamı. 9,30 Paris Kolonyal: Plfık. 9~0 
Bcrlin ktsa dalgası: Büyük sanntklirlı:ı

nn küçük eserlerinden. 13 Parls Kolon
yal: Pl4k konseri. 13: Berlin kısn dalga
sı: Hafif musiki (14,15: Devamı) 14,15 
Parls Kolonyal: Konser nakli. 15: Keza. 
14,30 Bükre1: Mandolin orkestrası. 15,15 
Berlln kısa dalgası: Mizah! ,neşriyat. 16. 
15: Brüno: Radyo orkestrası {Schubert, 
Strnuss, Vcbcr), 16,45 BcrUn kısa dal
gası: Orkestra konsrel. 17,15 Varşova : 
Karışık musiki. 17,10 Ostrova: Hafif mu 
slki,17,10 Brüno: Orkestra. 17,45 Berlin 
kısa dalgası: Halk konseri. 18,50: Deva
mı. 18,05 Bükreş: Sandu Marku orkes
trası. 19,10 Varşova: Koro havaları. 19, 
30 Peşte: Pltık konseri. 22,45 Bilkret : 
Lokantadan konser nakli. 

OPERALAR, OPERETLER 
13,15 Bükreş: Seçme opcreUerden plalc 

lor. 12 Bcrlln kısa dalgası: Sevilen ope
retlerden parçalar. 20 Prag: "Bohemya
da Brandenburglu" isimli opera. 20,30 
Peşte: Peşte opcrnsında verilecek piye 
si nakil. 

ODA MUSİKİSİ 
11 Berlln kısa dalgası: Yayh sazlar 

kuartctile serenadlnr. 18,25 Peşte: Yayll 
kuartet konseri (İtalyan ve Macar eser
lerinden) 

RESİTALLER 

bulunmadığı veya fren bozuk oldu
ğu takdirde plakanın söküleceği tas 

lll~-D•e•n•~-L•e•v•a-~.m-•S•a•~•n•a-lm_a_K•o•m~i•s•y•o•n•u-l.ı&•n•l•a•r•ı-~1~~rmeyocdu. Rapmrm ~~an • sonraki kısmının hülasası şudur: 

Otelciler Cemiyeti yıllık kongresi 

dün Eminönü halkevinde yapılmış

tır. Hesap ve idare heyeti raporları 
okunduktan sonra otelcilerin kazanç 

vergisi mevzuubahsolmuş ve netice
de yeni idare heyetine bu işin tah
kiki için Ankaraya bir heyet gönde
rebilme saltıhiyeti verilmiştir. 

25 kısım tekmili birden 
Büyük romancı Alex Ray
mound'un iki senedenberi 
bütün dünya gazete ve mec
mualarında tefrika halinde 
çıkan ve Türkiyede dahi 3 
mecmuada birden neşredi
len bu büyük roman ... 

BUGÜN BAŞLIYOR 

10,15 Bcrlin kısa dalgası: Z!mbal solo 
16,15 Prag: iyano resitali (Chopln, Bra
hms). 18,15 Varşova: Org, viyolonsel 
solo. 18,30 Bcrlin kısa dalgaSJ: Roman
tik piynno musikisi. 17 ,40 Brüno: Sop
ran ve piyano. 18,45 Ostrova: Akorde
on solo. 20,20 Varşovn: Muhtelif Leh 
şarkıları. 22 Varşovn: Chopin'den piya
no solo. 22 Bükreş: Bcethovenden piya
no sonatları. 22,15 Berlln kısa ,dalgası: 1 - Tahmin edilen bedeli 800 lira olan 10 a~et Elektrik hava motörü 

12 Mart 938 tarihine rastlayan Cumartesi günü saat 11 de açık eksiltme 
usuhyle alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı 60 lira olup, şartnamesi komisyonda her gün 
görülebilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte ve belli 
gün ve satte Kasımpaşada bulunan Komisyona müracaatlar.ı. 

1

(1002) 

lstanbul Jandarma Sahn Alma ·Komisyonundan: 

Miktarı 

Kilo Cinsi 

Tahmin İlk 
bedeli 
L. K. 

Teminab 
L. K. 

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

kilo yün kar başlığı ipliği açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - Eksilt!'le Gedikpaşadaki Jandarma Satınalma Komisyonunda 11-

3-1938 Cuma günü saat 15 te yapılacaktır. 

3 - Evsaf, nümune ve şartname her gün adı geçen komisyonda görü
lebilir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı evrak: ve vesaik ve ilk temi
natlarlle belli 2Ün ve saatte Komisyona ~elmeleri. (974J 

"Cemiyet, müşteri ile şofgr arasın
daki lüzumsuz cam perdeyi kaldırt

mıştır. Şoförlerin birikmiş plaka 
borçlan korkunç rakamlardır. Bele
diyeye bazı şoförlerin plakadan 3001i 
ra kadar borçları vardır. Yaptığımız 

teşebüsle muayene sırasında bu sa
bıka borçlarının nazara alınmama -
sını temin ettilt. Eski otomobillerin 
yeni arabalar yanında iş yapabilme
si için sıra usulünün konmasına mü
saade aldık. Sırayı tanzim edecek 
memurlara maaş temin ettiğimiz 

gün bunu tatbike geçebileceğiz. 
Dağılmaz cam için bir ay müsaade 

aldık. Geçen gün otomobillerin mua
yenelerine başlanmıştır. Tamiratı ka 
bul cde11t arabaların plakaları tekrar 
kendilerine verilecektir.,, 

Rapordan sonra cemiyetin eski 
reisi Omer şunları söylemiştir: 

Otobüsçülere kırılmaz cam için 1,5 

* Sıvacılar ve marangozlar esna
fı yıllık kongrelerini buıriin yaoacak 
lardır. 

Y umacılar Kooperatifi 
Hiç Ki.r Etmemitler 

Yazma dokuma kooperatüi dün yıl 
lık kongresini yapmıştır. Kongrede 
bir yıllık işler görüşülmüş ve 1938 
yılı bütçesi kabul edilnıiştir. Koope-
ratüin geçen yıl kar etmediği tes -
pit edilmiştir. Bundan sonra, idare 
heyeti intihabıha geçilmiş ve netice
de Yahya Yılmaztürk, Yusuf Aydın. 
Cemal Başhelvacı, Abdullah Dokur
öder, Ismall Usküdar, Rasim Ateş -
türk. Ismail MalJZir ka:zanmıslardır. 

Nazan dikkate: 
Matineler: 1,30-4-6,30. süvare 9 

Ertuğrul Sadi Tek Tiyatrosu bu 
gece, Usküdar Hale sinemasında: 

SEFiLLER 

Keman ve orkestra {Brahms) 22,30 Bük 
reş: Ermeni korosu {Bay Artunyanın ida 
resinde). 

DANS MUSİKİSİ 
22 Bükreş: Kabare musikisi. 23,25: 

Peşte, 

•Yarın akşam SARAY sinemasında •• , . 
J E N N Y J U G O 'nun 

RlCHARD ROMANOWSKY : KONGRE EGLENIYOR 
filminin bütün ihtifamını ve zengin dekorlarını hatırlatan 

NA.POLEON'un 
ÇAPKINLIKLARI 

Zengin ve muhtetem filminin sevimli kahramanlan ~lacaktır. 



2 - 3 - 938 

G .. Gazete 
-0-

" rnn nedefl: Haberde, flkfrde, her• 
feyde temiz, dürO&t, aamlmf olmak, 
karlln gazetesi olmıya çalı§maktır. 

---0-

A BONE BEDELİ 
Tiırkiye Ecnebi 

1400 Kr, 1 Sene 2300 Kr, 
150 > 6 Ay 1500 > 
400 > 3 Ay 800 > 
150 > l Ay 300 > 

Milletlerarası posta 1tHhadma dahil ot
mıyan memleketler için 30, 16, 9, 3,5 lira 
dır. Abone bedeli pesindir: Adres defriş 
tırmek 25 kurustur. Cevap için mektup 
lara 10 kuruşluk pul ilavesi Uizımdrr. 

GONON MESELELERi 1 

irz - ltalyan 
·· zakerelerinin 

lçyü Ü 
[Yazan: M. Zekeriya] 

fngilterenin itnlya ile müzakereye 
girmek için llnriciye Nazınnı feda 
edecek kndnr ileri gitmesi her taraf-
ta hayret uyandırdı. Chamberlain 

niçin bu müzakerelere bu derece lü
zum görüyor ve neden buna bu ka
dar ehemmiyet veriyor. 

İngiliz Başvekilinin ötedenberi bu 
siynseti takip ettiğini biliyoruz. Fa
kat şimdi de bu siyaseti icap ettiren 
gizli saikleri öğreniyoruz. Bu gizli 
sebepler bizi esrarengiz bir takım 
hadiselerle karşılaştırıyor, ve dün
yanın iki defa büyük bir harp tehli-
kesi geçirdiğini öğretiyor. 
İngilterede kumnndnn Kenneth iı;-

minde bir İngiliz zabiti Daily 
Skectcb gazetesinde, İtnlyanın Ak.
denizde İngiliz donanmasını imha 
için hnzırlndığı suikastleri ifşa edi
yor. Bu zatın anlattığına göre vaka 
İtalyan - Habeş harbinde Milletler 
Cemiyetinin karariyle tatbika başla
nan zecri tedbirler zaınanmdan baş
lar. 

Zecri tedbirler İtalyayı çok rahat
mz ediyor. O vakit lUussolini hava 
kuvvetlerinin ve denizaltı gemileri
nin yardımiyle İngiltereye büyük 
bir darbe '\'urmıya karar veriyor. 
Vaziyet te böyle bir darbeye fevka
l &d müsait göriinüyor. ÇünkQ, .!lis-
tinde ~··! d ki b'' ük' h .. -cnız c en uy ava us-
sü olan 1\falta İtalya sahillerinden 
tayyare ile 20 dnkikahk mesafede
dir. Gnrbi Akdenizin yegane yolu o
lan l\lalta kanalı denizaltı gemilerile 
kolaylık1n kapanabilir. Portsait İ

talyanların iyice tahkim ettikleri Ra 
dostan çok U7Jlk değildir. Süveyş 
Kanalını elinde bulunduran Mısır

da ise milli isyanlar vnrdır. 
İşte bu sırada hemen de bütün İn

giliz donanması lUaltoda bulunuyor. 
İtalyanlar bir taraftnn donanmayı 
denizaltı gemilerile çevirecek, son-
ra da havndan şiddetli bir bombar· 
dımana tabi tutacaklardı. Gemiler 
biribirlerine o kadar yakın vaziyet 
almışlardı ki, bu kapandan kurtul
nıaları mümkün değildi. Burada İn
giliz donanmasını mahvederken, di-
ğer İtnlyan tayyare ve gemileri de 
Süveyşe ve Mısıra hücum edecek· 
lerdi. 
Bu pli'in Napolyonca düşünülmüş 

bir suikatti. Fakat İngiliz entelli
cens servis teşkilatı bunu vaktiyle 
haber almış, ve hükumeti haberdar 
etnıi.,ti. Bunun üzerine İngiltere der
h l tertibat aldı. Akdeniz donanma
sını kuvvetlendirdi ve plfın tatbik e-ı 
edilemedi. 

Bununla beraber ital:va ikinci bir 
harp plUnı hazırladı. İ;kenderiyede 1 

bulunan bir İngiliz gemisinde bir 
gün ani bir yangın çıktı. O vakit İn
giliz donanmasının mühim bir kısmı 
liman içinde idi. Bu gemi ya limanın 
ağzında batıp donanmayı içerde 

hapsedecek, veyahut birnı ilerisinde 
bulunan mühimmat dolu bir vnpura 
çarparak müthiş bir infilüka sebebi
yet verecekti, bu sırada İtalyan tay
yareleri de Malta üzerinde uçarak o
radaki İngiliz donanmasını mahve
decekti. 

Ji'akat bu pllln da 24 saat evı:cl ha
ber alındı. Yanan gemi kurtnrıldı, ve 
İtalyan planı bu defa da akim kaldı. 

Fakat bu iki tecrübe İngiltercye 
Şunu öğretti ki l\lussolini s,kışırsa 

bir harp ihdasından çekinmiycceli 
kadar cesurdur. Bö:\ le bir tehlike İn
giltereyi harbe sürükliyebilir. İngil
tere ise ne olursa olsun harp tarafta
rı değildir. 

~te İngiliz Bnşvekılinl, İtalyanın 

TAN 

General Hüsnü Emir, Çin - Japon harbi • harekatım, dün bu sütun-

larda salahiyetle ve bütün etraf ile tetkik etmiye başladı. Bugün 

bu . 
tetkik ikinci kısmım koyuyoruz. gemş yazısmm 

a 

Japon ordusu h_arbin bundan 
-........onraki safhasında müşküle 

Ç indeki Japon ordulan Baş
kumandanlığı, Çin milli li

derinin, yeni karargtı.hı ve hiikıi
)Det merkezi Hankow'da, Çin or
dusunu yeni baştan teşkil, teslih ve 
teçhiz için fevkalade mesai sarfet
tiğini, her seferde birkaç düzüne 
uçak kullanabilecek kudrette hava 
kuvveti yarattığını ve Orta ve Şi
mali Çinde milli Çin çete ve müf
rezelerinin, aralan büyük mesafe
lerle açık ve dağınık, Japon kıta
lanna her yerde ve her taraftan 
taarruza geçtiklerini ve muvaffak 
olamadıktan yerlerde, hiç olmaz
sa, Japon harekf.ıtını son derece 
güçlcştirebildiklerini görüyordu. 
Mareşal Şang - Kay - Şck'in birin
ci maksadı, mümkün mertebe çok 
zaman kazanmak ve memleketin 
her karış toprağını Japonlara son 
derece pahalıya maletmcktir. Bu 
sebeple Şimali Çindeki Japon or
dusu tali hedefleri ve gayriaske-
ri mnksatlan şimdilk bir tarafa bı
rakarak dağınık kuvvetlerini topla 
mak ve Tsinan'dan, demiryolu bo
yunca, Cenuba, Suchow iizer:ine, 
hiç vakit geçirmeden yürümek ve 
bu mühim sevkülceyş noktasını, 

ne bahasına olursa olsun, aldıktan 
sonra derhal kuvvetli bir kol ile, 
yine demiryolu boyunca, Cenuba, 
Pengpu'ya doğru, taarruza devam 
suretile, Orta Çindeki Japon or
dusuna el uzatmak ve mütebaki 
bütün kuvvetile ve yine toplu ola
rak Suchow'dan, Lunghai demir
yolu boyunca, Garbe, Kaüeng ve 
Chenghow'a ilerlemek lazımgeli
yordu. 

1 ynni Birincikanun ortala
nnda başlaması icap eden bu ha
reketin bir buçuk ayda, yani 1938 
İkincikanun nihayetinde, sona ere
bileceğini hesap ve kabul etmek 
mümkündü. Halbuki Şimali Çinde
ki Japon ordusu Birincikanunun 
sonunda, Tsinan'dan Cenuba kuv
vet ve şiddetle hareket edemiye
cek surette, dağınık vaziyetini ha
la muhafaza ediyordu ve yarım ay 
kaybetmiş vaziyetteydi. Bununla 
beraber, İkincikanun bidayetinde 
de, ona tavsiye olunacak yegane 
hareket, yine bu idi. Çünkü iki or
du arasında emniyetli bir irtibat 
ve muvasala tesis ve tehlikeli ay-
nnığın izalesi ancak bu hareketle 
mümkün olabilirdi. Bundan başka 
Lunghai hattını zaptetmek için, 
San irmağl, bir Çin müdafaa sis
temi karşısında telefat vererek, 
geçmek külfeti yine ancak bu ha
reketle kalkabilirdi. Şimali Çinde
ki Japon ordusu, Kaifeng - Cheng
how - Hsuchof mıntakasmda top
lanmakla, iki ordu arasındaki bü
yük mesafe, ehemmiyetli surette 
n7.almıyordu; fakat Pukow - Su
chov ve Lunghai demiryollan, icap 
eden kuvvetlerin bir taraftan di-
ğerine süratle naklini temin ede
ceklerinden, her iki orduyu, sım-
sıkı bağlayacaktı. Bundan başka, 
Çinin yeni merkezi ve bütün as
keri teşkilat ve faaliyetinin mih
rakı olan Hankow'a ve bu havali
de tahaşşüt etmekte olan Çin or
dusunun büyük kısmına müsavi 
mesafelerde bulunmuş olacaklar
dı. Bundan sonra, yani 1938 Şubat 
iptidalarında, her iki Japon ordu
sunun Nanking ve Wuhu'dan Yan
gtze irmağl kıyılar,ından ve Hsu-

vaitlerini tutmamasına, söziinde dur 
mamasına, tehditknr vaziyet alma
sına rağmen, İtalya ile anlaşma ak
dine se\'kcden gizli sebepler bunlar
dır. 

Demek ki Mussolini iki sene evvel 
İngiltereye karşı tehdit edici vazi
yetle varmak istediği gayeyi temin 
etmiştir. 

Şimdi iki memleketin devlet a· 
dnmlan karşı karşıya anlaşma şa.rt
lannı konuşmaktadır. 

Düşebilir! 
~ "'~ 
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Yazıyı bf.(. krokiden merakla takip edebiliriz 

chow havalisinden Hankow - Chen
gchow demiryolu boyunca Han
kow genel istikametinde, gittikçe 
biribirine yaklaşacak ve bir Han
kow meydan muharebesinde Çin 
ordusunu saracak surette ilerile-

ınn\e~lıYı~1Wlf~ft1l~8b&~J0müID-
kün olurdu. 

Japon ordulan Başkuman
danlığı, gerçi her iki ordu 

arasında demiryolu irtibatını bir 
an evvel tesis için, Orta Çin Japon 
ordusundan bir kolu Pukovdan Şi
male ve Şimali Çin Japon ordusun
dan diğer bir kolu Orta Çindeki Ja 
pon ordusundan bir bir kolu Tsi
nan 'dan Cenuba sürmüş ve müte
addit çetin muharebeler neticesi 
bu Japon Cenup kolu nihayet 
Pengpu'yu zaptederek Şubat ipti
dalarında Hovai innağlnın şimaline 

Kanun Karıısında: 

geçmiye muvaffak olmuştur. Şimal 

kolu da büyük Çin mukavemetleri 
karşısında hayli bocaladıktan son
ra Tsinnn'dan bir mikdar Cenuba 
inebilmiştir. Fnknt, bu iki kol bu
güne kadar birleşmek ve Tsinan -
v •• 1,.,...v rt1>mirv.01ıınu _ acm~)k sövla 
dursun, ]enup Kaıtr, .ı-ıovaı ırmagı 

şimalinde Çinlilerin çok şiddetli 
bir savletnie uğrayarak büyük nis
bette bir telefat vererek tekrar 
ncilrin gerisine atılmış, şimal kolu 
da Çinlilerin garpten ve bilhassa 
Tsining üzerinden yaptıkları mü
kerrer, şiddetli ve muvaffakıyetli 
taarruzlar neticesinde ilerileyeme
mişti. 

Şimali Çindeki Japon ordusunun 
ayni zamanda, Tsinan'dan Tsing
tau'a ve Hopei'de Chengting'den, 
demiryolu boyunca Cenuba, Kai
feng ile bunun batısındaki demir-

Tec •• z u Namusa 
TAN gazetesinin okuyucusundan 

"X" imzasile bir mektup aldım. 
Cevabını mnkale şeklinde verme
yi tercih ediyorum. 

Mektubu yazan diyor ki: "Ben 
38 yaşındayım. Bundan yedi ay ev
vel 14 yaşında bir kızla tnnıştım. 
Sık sık kendisine tesadüf ettim. 
Birçok defa da sinemaya beraber 
gittik. O da beni ilk zamanlan sev
di. Kız 14 yaşında gibi değildi. 
Dolgundu. Muhakkak ki 17 yaşın
da gösteriyordu. Bir gün randevu 
verdiği halde, buluşacağımız yere 
gelmedi. Ben çılgın bir vaziyette i
dim. Ertesi günü köşebaşında bek
ledim ve onu yolundan çevirdim. 
Beni artık sevmediğini söyledi. Son 
bir defa olmak üzere kendisile ko
nuşmam icap ettiğini israrln tekrar 
ettim, ve bir taksiye bindik. Kızı 
evime götürdüm. Bir kahve ver
dim; fakat kahvenin içine çok az 
mikdarda uyutucu bir madde koy
dum._ 

O gündenheri kızı görmüyorum. 
Köşe başında yine bekledim. Fakat 
artık işe gitmiyor gnliba. Bu iş be
nim başıma bir dert açar mı? Kı
zın yaşından bliyük görünüşü be
nim vaziyetimi kurtarmaz ını? Çok 
merak ediyorum? 

Dert açar mı suali fevkalade .. 
Türk Ceza Kanununun 414 üncü 
maddesi açık bir lisan ile bu sualin 
eevabmı •erb'or. Bu maddeyi hep 

beraber okuyalım: "Her kim, on 
beş yaşını hitirmiyen bir kilçilğün 
ırzına geçerse üç seneden on sene
ye kadar ağır hapis cezasına mah· 
kum olur. Eğer bu fiil cebir ve şid
det veya tehdit kullamlmak sure
tiyle veya akıl '\'e beden hastalı
ğından \•eya failin fiilinden baş
ka bir sebepten dolayı veya failin 
kullandığı hileli \'asıtalarla fiile 
mukavemet cdeıniyecck bir halde 
bulunan bir kUçiiğe karşı islenmiş 
olursa ağır hapis cezası yedi sene
den on beş seneye kadardır." 

Kızın yaşından bilyUk görünme

si hiç bir suretle cezaya tesir et

mez. Htıkim kmn yüzüne değil, nü 

fus tezkeresine baknr. 

Kız on beş yaşını bitirmediği i

çin, suçun faili ceza görür; fakat 

ceza kanununun 414 üncü madde
sinin 2 nci fıkrasına göre kıza ce
bir ve şiddet istimal edildiğinden 
ve hileli vasıtalarla fiile mukave
met edemiyccek bir hole konuldu
ğundan, failin ce7.osı yedi seneden 
on beş seneye kadardır. 

Temenniim, bu feci suçun eczasız 
kalmamasıdır. Kiiçük yaştan genç 
kızlık he\'esine düşen ve bu hare
ketleri teşvik değilse bile müsama
ha ile karşıhyan ana ve babalara 
bu hakiki hadise bir ders olsun. 

Imıail Kemal ElbiT 
(htanbul Bmwunda Avukat) 

yolu telaki noktasına, keza Shansi
nin merkezi Tai-Yuan havalisinden 
yine dcmiryolu boyunca_ Cenuba, 
Hanan ve batısına doğru mütead
dit kollardan, San irmağın cenu
bunda, doğu - batı istikametindeki 
Lunghai demiryoluna, doğru ge
niş bir taarruza geçtiğini ve bura
larda dahi Çinlilerin şiddetli mu
kabelesi karşısında mütemadi mu
vaffakıyetsizliklere uğı:adığını gö-
rüyoruz. 

F ilvaki, son günlerde Pengpu 
havalisindeHovai irmağının 

gerisine teleiatla atıldığını bildir
diğimiz Japon kolunun, kendine 
gelerek nehri tekrar şimale geçti
ği ve Tsinan'dan cenuba yürüyne 
kolun Suchow istikametindeki Çin 
çete ve müfrezelerini tazyika baş-... 
ladığı hakkında bazı vuzuhsuz ha
berler alınmıştır.Fakat her ne de ol 
sa, Nanking'in sukutundan beri, 
her iki Japon ordusunun, teşebbüs 
etmiş oldukları Tsinan - Pukow ve 
Lunghai demiryolunun zaptına, ild 
buçuk aydır, mütemadi kanlı mu
harebeler vererek uğraştıktan hal
de, muvaffak olamamalarının baş
lıca iki sebebi vardır: 

a) Japonların kuvvetlerile hiç 
te mütenasip olmı)•acak bir de
recede geniş cephelerde dağıl
maları ve binbir işi birden yap
mıya kalkışmaları; b) Çinlilerin 
takdir ve hayretlere değer bir 
çeviklik, azim ve şiddetle har
betmeleri. 
Şimali Çindcki Japon ordusunun 

bugünkü vaziyetini tetkik edersek, 
Okyanustan Shensi yilayetinin içe-

--nıenne xnaar, ıaal bir duşman kar 
şısında, 700 km. ye yakın bir cep
hede muhtelif kol ve parçalara ay
nlmış olduğunu görürüz, ki, rnü
kaycse için, bunun bizim Rusya 

hududundan Boğaziçine kadar u
zanan bir mesafeye muadil oldu
ğunu söyliyelim. Orta Çindeki Ja
pon orduı?una gelince, bunun da 
cephesi, Şanghay cenubunda Hang
chow'dan başlıynrak Wuhu üzerin
den Peking'in şimaline ve oradan 
şarka doğru gider, ki bu da 300 kın. 
~adar tutmaktadır. 

Japon kuvvetlerinin her tür
lü silah, :fenni vasıta ve ka

fi bir malzeme ile mücehhez ol
duklarına ve bol denecek kadar tay 
yare ve tanklardan ve motörlü ve
saitteıı istüade ettiklerine şüphe 
yoktur. Bundan başka, kuvvetli ve 
denizde haklın bir donanma, Çin 
illerinde çok güç hareketler başar
mıya kalkışan, Nipon or9u1annı 
anavatanı emin surette bağlamak
ta ve Okyanus kıyılanndan Çin 
topraklarına giren ve Çini doğu -
batl ve şimal - cenup istikametle
rinde kateden epey geniş bir de
miryolu şebek,.~\ bu orduların bes
lenme ve her türlü ikmal işlerini 
kolaylaştırmaktadır. Bütün bu fay 
dalara rağmen Japonlar iki aydan 
fazla bir zamandan, yani N ankin
gin zaptından, beri asıl hedef ve 
maksada doğru mühiın bir adım a
tamamışlardır. Japon ordularının 
ilk hedefi, Hankow'da yeniden vü
cut bulmakta olan asıl Çin ordusu
dur. Bu ordu, tamam olmadan ve 
büyümeden imha edilemezse. Ja
ponlar Çinde daha birçok seneler 
uğraşmıya ve çok büyük fedakar
lıklar yapmıya mecbur olacaklar
dır. Japonlann kudret ve kuvvet
lerinden aşın bir mikyasta işlere 
girişmeleri ve fazla dağılmalan yü 
zündcn düşmüş olduklan çok çe
tin vaziyeti takdir etmekte olduk
larına şüphe edilemez. Cinliler Ja
ponları Şanghay, Nanking ve bil
hassa Pengpu muharebelerinde şid 
detli hayal inkisarlanna uğratmış
lardı. Şimdi de Japonların Lunghai 
demiryolunu, bunca fedakarlıklara 
rttğmcn, alamamalan onlar için ye
ni bir inkisar hayali olmuştur. Ja
oonlar. Cinlfnin vata& miidafaa.. 

Medeni Şehir ve 

Belediyen~n Ba kall r"' ~ 
'2..~·..>0 

Talimatnamesi 
[Yazan: Sabiha Zekeriya] 

İstanbulun imarı günün, hususiyle 
İstanbulluların en çok ali'ıkadar ol
duğu bir meseledir. İstnnbulun imar 
plônı Çizilirken şehrin hususiyetleri
ni, orijinal güzelliklerini, tarihi ya
digarlarını bozmadan 1stanbulu 
imnr, bu şehrin bedii güzelliği bakı
mından çok itina edilecek bir noktn
dır. Fakat şehir imar edilirken şehrin 
bir de sıhhi bakımdan, ikbsndi ve 
içtimai bakımdan medenileşmesi 

meselesi vardır ki, pliinda bu iki nok
tayı birle tirmek, biribriini nakzet
miyecek şekilde uzlaştırmak lazım· 
dır. 

Medent ehirlcr, galiba sıhhi, ikti
sadi, içtimai bakıma daha fazla e· 
hemmiyet verdikleri için güzelliği, 

şehrin orijinalitcsini ikinci plfına bı
rakmışlar. Bu ebeple medeni ~ehir
ler arasında medeni imar noktasında 
biribirlerl arasındaki farklar çok az 
olmuştur. Avrupa şehirleri, aşağı 

yukarı, bu bakundan hepsi biribiri
ne benzerler. Asfnlt caddeler, geniş 

meydanlar, temiz, muntazam dük
kanlar, nakil vasıtalnnnın bolluğu. 

köprüler, limanlar, hepsinde aşağı 
yukan müşterek vasıfları taşır. 
Şark şehirlerile, garp şehirlerini 

biribirinden ayıran bariz farklar da, 
şarkın hususi, orijinal görüşünü, 

garbin müşterek vasıflan taşıyan bu 
medeni görifniişiidür. 

fstanbuhı imar ederken biz ikisini 
birleştirmek istiyoruz. Geniş, asfalt 
bir caddenin kenarına pis, içinde bin 
bir türlü hırdavatı gelişi güzel yer
leştirmiş, hıfzıssıhha kanunlarım hi· 
çe sayan mahlut, bozuk gıdalnn apa
çık asfaltın önüne sermiş dükkanlar, 
herhalde bir medeni şehir manzarası 
arzetmez. 

Belediye bir de bakknllar talimat
namesi hazırlamıştır. Bu talimatna
meye göre, bnkkal dükkiinlarmın 

her tarafı ki'igir olacak, içinde kim
se yatmıyacak, okak tarafları baş
tan başa camekünla çe\'rilecek, zc
-ı .. ı .. ..a .... B s-...-.rur :nınddodcn ynpıln

cak, hiç bir taraflarında en küçUk 
bir delik dahi bulunmıyacak, hertn
raf bol gündüz ışığı ile aydınlanmış 
olacak, pişirilmeden, yıkanmadan, 
soyulmadan, yenilen biitün gıdn 

maddeleri ayrı ayrı camekiinh hüc
relerde bulundurulacak, her madde
nin üzerine mutlaka bir fiyat etike
ti konulacak, ,.e bilhassa mahlUt ,.e 
mağşuş maddeler sahlmı~·acakbr. 
Diikknnlarda her nevi böcek bulun
maması için icnp eden fenni tedbir
ler alınacaktır. 

Medeni şehrin va ıflannı taşıyan 
bu talimatnamenin tatbiki için İs· 
tanbulun imarını, geniş asfalt cadde
lerin açılmasını beklemiye lüzum 
yoktur. Bu, şimdiye kadar dahi tat
biki mümkün olan birşeydi. Geç ol
sun da gliç olmn ın .. Bu karar alkışa 
değer .. Yalnız şimdiye kadar da şeh
rin sıhhatini koruyacak birçok tali
mıatnnmeler Şehir Meclisinden geç
miş, fakat medeni şehrin \'asıflarını 
tnşıyan bu talimatnamelerin tatbi
katına geçilmemişti. Acaba şehrin 
iman ve medenile mesi yakına gel
diği bu günlerde hu talimatnameyi 
senet olarak kabul edebilir miyiz?. 

daki azim, çeviklik ve müthiş ki
nini hiçe saydıkça daha birçok bek
lenmiyen htıdiseler karşısında ka
lacak tardır. 

Ç in milli lideri ve Başku~an
danı Şang - Kay - Şek, mil

letine vatan s~vgisi ve ölümü istih
kar hissini aşılamıya ve Çini derin 
uykusundan uyandırmıya muvaf
fak olmuş görünüyor. Milli Çin çe
te ve müfrezeleri, bu yağmurlu ve 
karlı don aylarında yalınayak ve 
ekseriya yüz kişiye yalnız 50 tüfek 
isabet ederek ve birer kuru ekmek
le şayanı hayret ve takdir akınlar 
yapıyor ve Japon kollarının, bol 
vesaitle mücehhez bulunmalanna 
rağmen, dağınık ve zayı:f olmala
nndan !cvkalfıde 'bir maharetle is
tifade ederek bunlara yanlardan 
pek şiddetli hücumlar yapıyorlar. 
İşte, iki buçuk aydan beri bütün Ja
pon ileri harekatını akamete uğra
tan şey, bu, harika nev'indcn, milli 
Çin uyanması ve milli Çin savleti 
oluyor. Çinde harp hareketlerini ta 
kip eden Avrupalı ve Amerikalı 

(Devamı 10 uncuda) 
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Ingiliz F utbolcülerine· 1 

Şırınga Yapma işi 
Tahakkuk Sahasında 

Antrenör 
Seyahate 
Çıkıyormış 

Ankara, 1 (Hususi) - (Admi· 
ra ismindeki Viyana klilbünün 
eski antrenörii olup Avusturya 
Federasyonunun tavsiyesile fut. 
bol federasyonunca başantrenör 
olarak angaje edilen adamın. 

Türk futbolü hakkında bir fikir I 
edinmek üzere memleket dahi
linde bir tetkik seyahatine çıka· 
rılacağını ve program mucibin· 
ce ilkönce İzmire gittiğini haber 
aldım.,, 

Mektupları i 
! . 
: ............ ------= 

Tramvaylann Temizliği 

Bir okuyucumuz yazıyor: 

"Fatih ve Aksarayn gelen lldnd mevki 
tramvay arabaları, getirdikleri yokulan. 
indirir indirmez. içerisine, şirketin ihtıyar 
bir işclsi giriyor ve elindeki kuru süpürge 

Arsenal Klübünün senelerdenberi 
devam eden şöhretini sarsan, dünya
nın en usta oyuncularından mürek
kep takımını tahttan indiren Wol
verhampton klübünün meneceri ile 
görüşen bir Fransız muharriri pek 
şayanı dikkat malumat vermektedir. 
Karilerimiz pek iyi hatırlarlar, geçen 

sene İngilterede oyunculara gençlik 
ve mukavemet aşısı tatbik edildiğini 
haber aldığımız vakit bir anket aç
mıştık. O anketimizde eski oyuncu
larımıza "aşılandıkları takdirde 
gençleri yenip yenemiyeceklerini" 
sormuştuk. İhtiyar oyuncularımızın 
cevaplanJU ve onlara gençlerin mu
kabelelerini neşretmiştik. 

İngilterede bile sır halinde muha
faza edildiğinden mukavemet şınn
gasının hakiki mahiyetini öğrenmek 
mümkün olamamıştı. 

Geçen gün meşhur Arsenal Klü
bünü lig maçlannda mağlubiyete uğ 
ratan Wolverhampton Klübünün 
merkezini ziyaret eden Fransız mu
habirinin aşağıya aldığımız yazısı bu 
hususta bize sarih bir fikir vermekte 
dir. 

F rannzın İntıba'an : 
Koca Arsenal Klübünü devtren 

Wolverhampton takımını yakından 

tetkik etmek merakına ben de ka
pıldım. İskoçyanın sisli semaları al
tında uzun bir seyahatten sonra klü-

bün olduğu yere geldim. 
Wolverhampton'u ihya eden, bu

günlere kavuşturan ve hakikaten bü 
yük bir teknik adamı olduğunu ispat 
eden binbaşı Buckley'le konuşmak 
fırsatını buldum. 

Binbaşı Buckley bana çalışma 

prensipini şöyle hulasa etti: İngilte
redeki birçok takımların teşkili tar
zına muhalü olarak bir kanaatim 

vardır. 
Bence bugünkü futbolde, ani as

rf ve süratli futb ide muayyen me.. 
haretteki bir oyuncunun mutlak bir 
mevkii yoktur. Top muavin hattının 
r;ağ tarafında mı seyrediyor, merkez 
muavinle, sol muavin topun ve rakip 
oyuncunun üstünde mi olmalıdır? 
Takımınız hücumJa mıdır? Beş mu
hacim birden topu kapıp içeri sok -
mak için canlarını sarfetmelidirler. 
Ancak bu suretle yeni futbol oyna
nır. 

Arscnalin lzalecisi 

1 
Ankaradan ahp yukarıya dercetti

ğlmlz haber (Yerli antrenlSr yetiştir
' mek ve Türk futbolüne çe$nl ver- , 

mek) maksadiylc geUrilmiş olan A
vusturyalının mıntakalarda boşuna 

bir seyahat yapacağını gösteriyor. 
Çünkü memleketimizde biraz fenni 
~ilde futbol oynıynbilen üç mınta
ka vardır. İstanbul. Ankara. tzmir 
Bunların da en iyi sekiz klübü milli 
küme fikstürü mucibince bu aylarda 
blrlblrfyle çarpışmaktadır. Blnaeıuı

leyh antrenörü bu gayrlmQsalt mev
simde mıntakalıırda doln~tlrarak hem 
kendisine, hem de yanında rehberlik 
etmesi tabii olan federasyon mümes
ııillne kucak dolusu seyahat masrafı 
ve yevmiye vermektense ona milli 
küme mııçlıırını göstermek kAfıdlr. 

Futbol: 

Yugoslav 
Futbol ünün 
Bir Şansı 
Viyana, 28 (A.A) - Avusturya 

milli takımı ile Yugoslavyanın Grad 
yanski takımı arasında 10,000 seyir
ci önünde yapılan maç büyük bir 
sürpriz ile neticelenmiştir. 

Yugoslavya takımı. Avusturyalı

ların her iki devredeki üstün oyun
lanna rağınen 2 - 1 galip gelın r 

TAN Anadolu Ajansının verdi· 
ği bu haber spor ölçülerile ölçüldüğü 
zaman lnanılmıyacak kadar gariptir. 
Ancak Ajansımızın istihbanndan e
min olduğumuz için hadiseyi Yugos
lav sporunun lehine bir puvan ol
maktan ziyade, Avusturya takımının 
fena bir gününde uğradığı ansız bir 
muvaffakıyetsizlik olarak kaydedi
yoruz. 

Ankara, Hukuk Fakültesi 1929 11lı me
~unlarından ve Kütahya Ağırceza Mahke
mesi Aznsı Ziya Göknlpten bir mektup al
dık. Bu uzun mektupta ezcümle deniyor 
ki: 

"'Geçen Ağustos ayında. gazetelerde. 
Kültür Bakanlığının Avrupaya tahsile ta
lebe g/Sndereceğlnl okudum. Bu hususta 
her türlü şartı hnlzdlm. Ankara Hukuk 
Fakültesi de beni namzet gösterdi. Müsa
baka imtihanına girdim. HattA. Mall:ve 
Vekfılctl hesabına açılan maliye ve iktisat 
tahslll için gideceklere mahsus müsabaka
ya da girdim. Netice şu oldu: Maliye imti
hanında kazanamadığım ve Hukuk imti
hanında ise. namzetlik vesikam bulunma
dığından. imtihana girmemi$ addolundu
ğum bana bildirildi. Bu cevapta bir tezat 
vardır. CünkO, her iki imtihanda da nam
zetlik şarttır. Tekrar Fakülteye sordum. 
Namzetliğimln konulduğunu bir kere daha 
anladım. Ben, vekAlete mdracantıe. me!'e
lenln fnkOlteden 'SOrulmasını istedim. Çün 
kil tamnmen haklıyım. HAdlselerln vesika 
lan vardır. Devlet sarasına da müracaat 
edeceğim." 

* Fatih -Yangın Yeri 

Fatihte oturan bir okuyucumuz yazı
yor: 

"Büyük Fatih y:-ngını olalı aradan yir

mi sene geçti . O büyük yangında bizim e
\imlz de yanmıştı. Arsamıza yeni bir ev 
yaptırdık. Fakat. sonradan pişman da ol
""" 'Rfzlmlc b bcr, yangın ıyerine .son
radan ev yaptıran herk P'8"' n vazı et-
tedir. CUnkO. burada ne yol vardır ne e
lektrik. Yangın olunca, yanan ailelere yar 
dım için milhim bir iane toplanmıştı. Bu 
iane ne oldu?. Bilmiyoruz. Galiba bu para 
ile LAieli apartımanları yapıldı. Fatih yan 
gın yerlerinde evi olanları da düşünseler 

çok iyi olur.,, 

* Şahadetname vermtyorlar mı?. 

Emin Sendll imzalı okuyucumuz yazı

yor: 

Ben düşündüm, evvelce takımı

mızda mevcut meşhur oyunculardan 
böyle bir futbol bekliyemezdim. On-

Mcş.•!ut lııgi1"z Futl o'cülc:tiııden: 
Holanda - Belç "ka Maçk 

Pazar günü Rotterdam'da Feije
noord stadında 45 bini aşan muaz
zam bir seyirci kalabalığı önünde 
Belçika ve Holanda milli futbol ta
kımlan karşılaşmışlardır. 

"Ben Güzel Sanatıer Akademisinin 
1338 - 1339 ders yılı mezunlarındanım O 
vakit bu müessesenJn ismi Sanayii Nefise 
Mektebi Atisi idi. Ben resim şubesinden 
ve birincilikle mezun oldum. Aradan yıl
lar geçti. Harpler oldu. Mektepten eeha
detnamemi alamadım. Şimdi almak için 
müracaat cttlın. Vermiyorlar. Şimdi mües 
sese başkadır, diyorlar. Halbuki &ehadet
name almak benim hakkım değil midir?
Allıkadarların nazarı dikkatine arzede
rim.,, 

lann şöhretleri ve oyun hakkındaki 
ana'levi düşünceleri iki kırk beş da-
kika top kovalamıya mani oluyordu. 
Meşhur oyuncuları yavaş yavaş sat-
tım. Onlann yerlerine en genç isti
datlan aldım. Ve gördüğünüz gibi şu 
§ehirden uzak oteli kiraladım. Bura
da oyuncularım mütemadi temiz ha
va alırlar ve idman vaziyetlerini mu 
hafaza ederler. 

Eğlence ve sefahet olarak bilardo
ları vardır. Sıcak odalarında uyur
lar. Sabahlan ve akşamlan arkadaş
larile idman ederler. Bır futbolcü 
bundan daha başka ne istiyebilir. Bi
zim takımda eskilerden bir merkez 
muavin Gul:ls'i muhafaza ettim. O 
genç takımımızın kaptanıdır. Maçın 
cereyanına nazaran takımda istediği 
tadilatı yapar. 

Oyun sistemimiz. daima yerden v<: 
gözle takibi müşkül olacak kadar se-

Crayston 

• 

f.1arton 

ri paslı futboldür. Böyle futbolü her,
takım oynamak ister. fakat eleman- Tebliğler: 
ların yaşlan ve idmanları kafi gel- -----

mez. Kır Koşusu Şampiyonluğu 
Ben bu şekli şehirden uzak tuttu-

ğum şu otel ve oyuncularımın genç
liği sayesinde hallettim. 

T. S. K. İstanbul Bölgesi Başkanlı
ğından: 

Türkiye Kır Koşusu Şampiyonlu
ğuna itşirak edecek olan takımlar 
6-3- 1938 de yapılacak Bölge bi
rinciliğinde derece alan atletlerden 
teşkil edilecektir. 

Keyfiyet bütün atletlerimize teb
liğ olunur. 

Sulc.) maniye Klübü Başkanlığın. 
dan: 

5-3 1938 Cumartesi günü saat 
14 de Klup bınnsında umurni bir top
lantı yapılacaktır. 

Eskidenberi futbolde çok kuvvetli 
tanınan ve 924 olimpiyadında meş

hur Uruguvay takımına ancak bir 
gol farkiyle mağlüp olan Holandalı
lar bu maçta da harikulade bir oyun 
göstermişler ve kuvvetli rakipleri 
Belçikalıları 7 - 2 gibi kahkari bir 
hezimete uğratarak galip gelmişler
dir. 

Gollerin altısını ikinci devrede 
yapan Holandalılann biraz daha dik 
katli oynadıkları takdirde hiç bir 
milli takımın yapamadığı bir gol re
koru tesis edeceklerini Avrupa gaze
teleri yazmaktadır. 

Hamburg Muhteliti Yenildi 

Macar milli takımı ile Hamburg 
muhteliti arasındaki maç Hambur
gun şehir stadında 20.000 kişilik mu
azzam bir seyirci kalabalığı önünde 
yapılmış ve baştan aşağı Macarlann 
hakimiyeti altında devam ederek 
3 - 1 Hamburgluların mağlubiyeti 
ile nihayetlenmiştir. 

----o----
Kış Sporları: 

1 
Buz Ostünde Hokey 1 

Oyuncularımıza mukavemet aşısı 

yaptırdığımızi soruyorsunuz. Evet O· 

yuncularımıza mukavemet şmngası 

yaptınyoruz. Yalnız bu aşı değildir. 
Şırınga halinde ökilz guddelerinin 
vücude verilmesidir. Yalnız bunda 
dikkat edilecek birşcy vardır. Şmn· 
ganın h e r O;\ uncuya göre miktarını 

d<'ği ştirmek lfızımdır. Miitehassıs hir 
doktor bir takımın hütiin oyunculan 
nı ırınga tccrıihelerine tnbi tutup 
herkese mm nfık gelen miktarı bu· 
lur. Şırınga mukavemeti artırmakta 
ve hiç bir mahZ1Jl'U da eötülmemek
tedir. 

· Bütiın klüp üyelerinin bu t.oplan
tıya gelmeleri lüzumu ehemmiyetle 
rica olunur. 

Pragda yapılan buz üstünde hokey 1 
karşılaşmalarında her sene olduğu 

gibi bu sene de şampiyonluğu kolay
lıkla elde eden Kanadalılar memle
ketlerine avdet ederken Almanya 
buz üstünde hokey şampiyonu Ries
serce klübünün davetini kabul ede
rek Gannich'deki olimpiyat buz pa
tiqaj sahasında hususi bir karşılaş

ma yapmışlar ve hikim bir oyundan 
sonra Almanya pmpiyonunu 8 - O 
mağlOp etmiflerdir. 

Yeni Şapka!ar 

llkbahm için en 7eni ftlplıa 
modellerinden biri 

A dı Halildi. Fakat hiç kimse 
onu bu isimle tanımazdı. 

Herkes ona Topal derdi. "Topal,, 
sözü ona bile hakiki adını unuttur
muştu. Babası. anası var mıydı? Ner 
de otunırdu? Onu da bilen yok
tu. O , şu dünyadaki uğursuz dilen 
cilerden birisiydi; o sanki yere fır
latılmış bir paçavra gibiydi. 

On yaşındaydı. Yüzü yıllanmış 
bir kirle kaplıydı. Bütün gününü 
ve gecenin büyük bir kısmını eğri 
bacağını oradan oraya sürüklemek 
le geçirirdi. Bu sağ bacağı diz ka
pağından arkaya doğru bükülmü~ 
tü. Ve bu eğri bacağile yere sade 
dokunurdu. O kadar .. Yoksa ona ha 
samazdı. Hıila, bacağının bükümü 
arasında geçen kışın çamurundan 
parçalar sıvalı duruyordu. 

Sokaktan sokağa. caddeden cad 
deye, dükkandan dükkana yürür; 
erkeklere, kadınlara ağlıyan bir te-
bessümle avuç uzatırdı .. Diğer di
lenci arkadaşları avuç uzattıkları 

bu insanlara Allahtan uzun ömür, 
sıhhat. zenginlik. genç kızlara iyi 
bir koca, kadınlara çocuk dilerler 
di.. Fakat topal bunu yapmaz bir 
.. mit ve dilaiz gibi durur ve o ağ-

•--1...---::-·• _ .. .. .. 
kardı. 

İnsanlar dalkavukluğu ve ricayı 
severler. Muayyen dua ve yalvarış 
fiyatını almadan sadakayı vermez
ler. Topapl dudaklarını oynatmaz-
dı. Bununla beraber kırk para yir
mi para ssınsıka topladığı olmaz 
değildi 

Ş ehrin kenar bir mahallesin· 
de. gaz sandıklarından ya

pılmış bir kulübenin içinde oturur 
du. Kulübenin tavanı gaz tenekele
rinden yapılmıştı. Yağmur bura
dan kolayca akar ve rüzgar tahta
lann arasından mukavemet görme 
den geçerdi. Onun için kışın taban 
dalına ~amurlu olurdu. 

Kulübenin içinde topalı hima
yesine almış olan İbrahim amca da 
vardı. İbrahim amca altmış yaşla
rında bir dilenci idi. Beli 
bükük çenesi sola kaymış dişleri 
çıkmış bir adamdı. Kemikten bir 
kütle gibi bütün gün kulübenin bir 
köşesinde büzülür otururdu. 

İbrahim amca insafsız ve mer
hametsiz bir adamdı. Topal muay
yen miktardan aşağı para getirdi 
miydi mutlaka o akşam bir dayak 
ziyafetine hak kazanmış olurdu. 

Bu akşam topal hem bacağını 
sürüklüyor hem de cebindeki para
lan hesaplıyordu Yirmi yedi ku
ruş vardı. Korkudan titredi Kulü
belerıne gidecek sokağın başına 

geldiği vakit elektrik lambasının 
altında durdu ve tekrar paralan 
ısaydı. 27 kuruş .. Ne fazla ne eksik .. 
O zaman gözlerinden yaşlar akmı· 
ya başladı. 

Kulübeye ldrdi. İbrahim amca e-
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lini uzatıp paraları aldı; saydı. Son 
ra gürledi: 

- Seni uğursuz topal seni .. Bü
tün gün oynuyorsun .. Yirmi üç so
pa yiyeceksin.. O vakit hesap ta
mamlanır. 

Bir .. iki.. üç .. yedi .. Topal avazı 
çıktığı kadar bağırıyor ve yaşlar 
sel gibi yanaklsırından aşağı yuvar
lanıvordu. 

O gün topal ters yüzü kulübe. 
ye dönmüştü. Bir polis ka

fasına bir kırbaç indirerek dilen
ciliğin yasak edilmiş olduğunu bil· 
dirmişti. 

Yasak .. Yasak .. Topal. Halil bu 
ısuali kendi kendine birçok defalar 
sordu ve cevap bulamadı. Eli boş 
dönmek demek elli sopa yemek de. 
ınekti. Ancak .iki kuruş dilenmiştL 
İbrahim amca kırk sekiz sopayı 

- :::-f!Üh8iiW lınfr~1~8~ .. ~~: 
.._, .,,..A .. -

Sln •• Hükumetin istediği gibL. ae:. 
di. 

Sonra bir kahkaha attı: 
Bu sefer Halil tüccar oldu. Elin

de bir tabla .. Üstünde de kırk se
kiz kurabiye .. Tanesini altmış pa
raya alıyor ve iki kuruşa satıyor -
du. 

Artık boynuna bağlı olan tablay-
la dolaşıyor ve: 

- Kurabiye verelim! •• Kurabi· 
ye! diye bağırıyordu. 

İbrahim amca mutlaka kırk se
kiz kurabiyeyi satmasını şart ko~ 
muştu. 

Artık akşamlan hesabın tamam
lanması için k&h yirmi, kah otuz 
kah on sopa yiyordu. 
Kış gelmişti. Beyrut'un kışına li

net olsun!.. Saatlerce durmadan 
yağmur yağar. Sanki semanın ka
pıları açılır ve açılan kapıların ki
lidi kaybolurdu .. B öyle bir kış gecesiydi. To-

pal. şehitler meydanında 
bir dükkanın altına büzülmüş. açı
lan gök kapılannın kapanmasını 
bekliyordu. Durduğu yerden geçen 
otomobilleri seyrediyor ve üstüne 
sıçnyan çamurlara aldırmıyordu. 

Şimdi yüzü ve kurabiyelerin üstü 
çamura bulanmıştı. Hey gidi zen -
ginlik.. Bu zenginler ona badece 
çamur gönderiyordular. 

Beklemekten usanmıştı . Tram -
vaya binmeyi düşündü. Doğruldu. 
fakat bu anda İbrahim amcayı dü
şündü. Hesabı tamam vermek la
zımdı. Pa;asının eksik olduğunu gö
rünce amca ne yapardı.. Tramvaya 
bindiğini ona söyliyebilir miydi 
hiç? 

Gülümsedi. Bir tramvay gelip 
bir tramvay gidiyordu. Topal müt 
hiş üşüyordu. Her tarafı zangırdı
yordu. Yalınayaklan donmuştu. 

Yağmur anlan bol bol yıkamıştı. 
Nihayet kendi kendine karar ver
di. Ne olursa olsun tramvaya bine-
cekti. 

Fakat biletçi karşısında çamura 
belenmiş her tarafı ıslanmış ve boy 
nunda tablası asılı olan topalı gö
rünce sahanlıktan onu aşağı yu -
varlayıverdi. Tam bu sırada bir oto 

mobil geçti. Bu sefer caddenin o
lanca çamuru zavallıcığın tabla-

(Devcımı 1 O uncuda) 
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Dost Devlet 
Mümessilleri 

Döndüler 

Tezahir~laUg~~andd~~t-~.E~~-~~~~ - . ·-----iilill bulunduau- bir parlAmento listemi vardır. 

Romanyaialıi .Wi~er 
•

1 

Bel&rat. 1 (AA) - Yan resmi 
Vreme gueteslnln Bapeldle bütila 

• 
..eyabatlerlnde refakat eden bWIUlll 
muhabiri Svetovaki. Balkan Antan
tı konleyinin kararlan baklnnda p 

• nu JUIJOI': 
Ba11gan Antantı devletleri Millet-

• lfir Cemlyetlnln d6rt azası olarak kal 
mat amzlndedlrl~ Bununla beraber 
Milletler Cemiyetinin RolDUlya ... 

.. "lill lflerlDe - ekalliyetler mesele .. 
si - bnflD8k lstemlf olmumı ten-

• ldt erlemek mecburlyetiiıde ka'!D1f -
lanbr. 

Binaenaleyh BaJ:kan Antantı Mil -
• letler Cemiyetine d1&er devletlerin 

ıfyul latfkWlerlne riayet etmek 
• mecburiyetinde oldutunu hatırlat • 

mü bere açık ve aar1h bir lilan 

• 'mllanmıftD""" 

1 

Balkan Antantı koDleJlnln tebllll 
halrJanda tefsirlerde bulunan Vreme 

• guetell auretl mabauaada Anbrap 
gönderdlll muhabirinin yazısına at-

• 
fen Iapanya baklanda Balkan Antan 
tmm pmdtye kadar oldula Pbl tam 
bir bltaraflıkla hareket ettlllnl ,.. 

• maktachr. 
1 Habeflatan meae1eahıe gellnee. Ro 

• manyanm da Yuplavy.-ım yaptılı 

1 
gibi pek yakında "ltalya kralı ve 
Habeflatan imparatoru" nezdtne bil' 

• elçi göndermesine intizar edilebilir. 
Dller clbetten b6tiln pzeteler Ta. 

• ~anı Kemal Atatlr • 
idin BaJbn matbuat mflmel8IDerlne 
Balkanı Antantı de91etlerlntn lttlha-

- eh halrJnnda yapblt beyanatı o1duJa 
lfbl nepıetmektedirler. 

• Salla idealine ~ .,.,. 
6iiJiii hOIW 

• Atim. 1 (AA.) - Atma aj ... 
blldirlJOr. Anbnda ,...,. .... 
TOrk - Ymum aumam nnvWe. 

anten ft ttil 
rlld mesaisini kuvvetlendirmelde kal 

ı mayıp ayni zamanda tevsi de ettlll-

• 
ol ve iki millet tarafmdan f"kle im 

1 
bul ve tasvip ecHlınft olan bu antant 
ve tefrUd merlnla, Balkan Antma-

• tmm temsil ett1ll bmnt blnumm .
j natemellerlnden birini tef1dl ..... 

• te oldutunu mOphede ve tesbit • • 

t 
mektedirler. 

• 
Balkan Antantı kanleJlnln tebllll 

uwJue uzun tomuterler ...-
paeteler, teblllln her noktamm ~ 

• •Jft tahlil ederek alman bnrlana 
l"bemmtyetlni tebuilz ettirmekte w 
taınamU. Ballmnlara alt m..ı.1ılr 

barlclnde, komeJln. -~ 
1 me11lelerl de, Balkan clevJet1erinla 

• menfutlerlle aJ6Jr.alan nlsbetlnct.. 
tetlrlk 911edlliJıf de ~ 

• mektedlr. Guıeteler Ankara kem 
f ... Dl'DID bam ftSlflumı, ba
tün' kararlann mutlak bir ma-

• badenet bavaaa içinde ahpm!f 
olmuı keyflyetintn tefkS ettlllne de 

• 
a,nca lpret .,.ı.a.ttedlr. G.-. 
ler, Alr.denls politlbal baklnw diflıt 
devletin noktal naraz1annm. b870k 

• devletlert birlbtriDden ayıran -
mazlıJrJar kaqlllnda baJrlmaM • 

• mutedil bir bitaraflık o1dutun1I ..,,_ 
lemektedlr. GueWer cllJOl'lar ki: 
Bal1ran Antantı. An'bra brarlm 

• ile auUı idealine •m•mt bir auıett.e 
ballı b6Jik bir kuvvet okluluma 
I~ blm.tmq. falrat .,m 
zamanda bu ldeaJe baldld ve kı)aıd 
U yUdımJarda Nhman bir lm"9& 

• teşld1 91lecllllnl de lılpat etmiftlı'. 

·-- 46 ,,.,,,, A..-...ı. 
• lapuı,yamn ..ad Bükret ..ıtri .. 

l'nnco bOkftmeti taraftan lılarld dl 

• 
Prat, Ballran Antantınm ... -
o.nne 'l'Oıti7e ile Pranco hflk6mldl 
.,..... mtlnuebet *-'al için mOa 

• brıJerde bal•mmaJr 6mıe ........... 
dm ~ Ankara,.. gltmlftlr-

8. Prat, A.nkaraya Franeo'aa ajla 
aeJmeal için bükftmettm•z'e tem
t.t1amwp. 
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Avam Kamarasında Nümayişler Et On a Maliye V ekilanin 
• 
1 

alya, Akde iz. e Tam nuş,yamalıbir,,,::::y:::bir 
B • •• • mektepli ayakkabısı vardı. • 

ır usa vat stıyor Hiıkim, adresini sordu, o, yanında-
ki suç ortağının yüzüne baktı. ve 

muvasala hürriyetini temin için kuv "sen söyle,, dedi, sonra da ilave etti: 
vetler gönderdiği gibi Akdenizde on - Şişli :!\ieşrutiyet mahallesi orta 
iki adaya o mevkilerile mütenasip çüte sokak 34 numarada oturuyo
kuvvetler göndermiştir. rum. Vatman Nailin metresiyim. Bu 

[B~ 1 incide] 

ı;cle tenvir edilmemiştir. Çünkü Baş
vekil, bu malumatı kendisine veren 
adamın hüviyetini ifşa etmek isteme 
miş ve sorulan her suale menfi ce
vap vermiştir. 

Dcyli Telegraf gazetesi, Almanya kadın da benim ortağım.. ,, 
ile de hemen müzakerelere girişile- Hiıkiin Reşit, Ayşeye sordu: 
ceğini söylüyorsa da salahiyettar - Bu senin ortağın mı? 
mahfeller bu haberi tekzip ediyor- - O, hiçbir kıskançlık eseri gös-
lar. ' etrmeden, ~aübali bir dille cevap ver 
/ngiltere, Fransanın vaziyetini dl: 

İtalyanın Süveyş Kanalını müda
faaya iştirak etmek isteyip istemedi
ği hakkında sorulan suale cevaben 
İngiltere Başvekili, İngilterenin böy
le birşeyden haberi olmadığını ve 
2 - 27 tarihli İtalyan tekzibine de 
müracaat edilmesi gerekleştiğini söy 

nasıl görüyor? - Evet benim ortağımdir. .k l 
Sonra, sorgu şu şeklide devam Bir kasap dükkanında yeni liyatları gösteren et, et er 

Londra, 1 (A.A) - Finansil Niyuz etti: (Başi ı ıncideJ gelirse, o, kesilir. İyi kıvırcık nadir 
!emiştir. gazetesi, başmakalesinde, Fransız po ~Kızım sen bekar bir erkek bu- hiç yoktu. Bir haftadanberi mezba- gelir. Dağlıç ta öyledir. Mesela, kara 

litikası hakkında tefsiratta buluna- d ğl k d "d d ğ Deyli Meylin istihbanna 
Lort Halüax hariciyede bir 
değişiklikler yapacaktır. 

lamadın mı? haya bu cins hayvan gelmediğinden a ıç, gıncı enen nevı en a -
göre, rak diyor ki: f _ Ben bekar sandım da aldandım. keçi kesilmemiştir. Kıvırcık pek az, lıç vardır ki, karamandan çok ~-takım - B. Chautemps'in elde ettiği ev k d h ı 

Bay hiıkim. manda mahduttu. Dana da hemen ğıdır. Fakat, araman an pa a ıya sa ~alfıde ekseriyetler çok nadirdir ve d N h ·· t lı Eti · b · lerini yalnız ka Avam Kamarasında nümayiş 
Avam Kamarasında 180 teşekküle 

mensup 200 kadın ve erkek nümayiş 

- İşte kansı, ve hem de beş çocu- yok denecek kadar ı. ar a gore, ı yor. erm u cıns 
bu çok gerçek bir milli tesanüdün ~. varmıcı. kıvırcık 50, dağlıç 47, karaman 40, saplar anlıyabiliyorlar. Evvelki gün-
mevcudiyetine delildir. İç politikada 6

"" ... • ı d k"" k · d b h d çok az kıvır 
_ Ben onunla birle..+iğim zaman sığır 35 kuruşa satı ıyor u. u esım e mez a a an vahim ihtilaflar mevcuttur. Fakat, i' b d b- h kik 

yaparak Edcn'in istüasını protesto 
etmişler ve mensup oldukları inti
hap daireleri mebuslarından Millet
ler Cemiyetine sadakat, umumi inti
habatı yenilemek, ve İtalyaya mad
deten yardımdan imtina edilmesini 
istemişlerdir. 

karısı burada değildi. O geleli daha Belediye bugün de ve un an oy- cık ve dağlıç geçtiği halde, a a-
Fransa, dışicılerden bir tek sesle ko- . f" 1 k t 1 ed kt" b" k k ı rd h b""t·· 

... dört ay oldu. Yine beraber yaşıyor- le daıma ıyat an on ro ece ır. ten ırço asap a a emen u un 
nuşmaktadır. Bu, itiraz götürmez bir duk. Nihayet, hastanede doğurdum. Görülecek lüzum üzerine piyasa göz etler dağlıç damgasını taşıyorlardı. Vakıadır. Ve İngiltere bunu gözönün ·· - 1 k haft d on becı Knramnn pek azdı. - Peki, çoeuğu neye babasına gö- onune a ınara • a a, on, ... 
de tutmakla iyi hareket etmiş olur. - b" f" ı "d t b"t 

türmedin de sokağa bıraktın. Darüla gunde ır ıyat ar yem en es ı e- p hal" d İş projesi kanun halini aldığı takdir- cezeye vereydin olmaz mı? fııc;an ka- dilecektir. ar~a ın e et salıfl 
de, sosyal meselenin halline doğru y ln d- t t b 1 k 1 d menedı"ldı.kten sonra 

Muhalefet Lideri Atlee Avam Ka-
marasında Lord Halifax'ın şahsına 

hurmet ettiğini anlattıktan sonra Ha 
riciye Nazırının Avam Kamarasına 

mensup olması liızım geldiğini söyle
miş, daha sonra Mister Churchil hü
kumetin siyasetini tenkit etmekle be 
raber İtalya ile mukarenet siyaseti-

nından, canından ayrılan yavnısunu a ız, un s an u asap ann a 
çok mühim bir adım atılmış olacak- b ğukta k ğ b akır ., az et vardı. Çünkü, evvelki gün, mez 

1. bi h.:!1_.. t" ik u so so a a ır mı. tır. Fakat kuvvet ı r UAume ın ğun .. - ·· .. bahada az koyun kesilmişti. Günde 
tidar mevkiinde kalacağı iş piyasa- - Babası ç~u •v ~uzunu gorme- vasati iki bin kadar koyun kesilirken 

d l 1 ·1 - t · edil di. Çocuk benım cıgerım.. Onu soka- • 
sı~ın greğ'v a gal~n ı ~ ~~ ~:ır ed: ğn bırakırken yüreğim koptu. Fakat evvelki gün 1300 kadar koyun kesil
mıye7e ı ve ma y~ tay~hıt·are ı- ne yapabilirdim, Bay hfıkim. Allah- di. Dolayısile, dün piyasaya az et çık 
leceğı hakkında temına ı ıyaç var b .,t,. ki · k K d" b" tı. Knsaplann iddiasına göre, bunun . . • . tikb li tan a~a msem yo . en ını ır 
dır. Fransız ekonomısının ıs a • t . bir 1 km ekmeğe muhta- müsebbipleri celeplerdir. Evvelki 
şimdiki hükfunetin veya bunun ye- me resım, 0 

a gün mezbahada fiyat meselesi yüzün-
rine geçecek hükumetin bu teminatı cımH. ti _ğ _ _ kı dıı den münakaşa çıkmış, mal sahipleri 

a cc arasıra go sunu sı yor . 
nin müşküllere uğramasını istemedi- vermesine bağlıdır. İç zorluklar bu- Belki de yavrusuna emziremediği ayakta 20 - 21 kuruşa koyun eti ve-
ğini anlatmıştır. Chamberlain, Lord na karşı koyabilir fakat dış işler hak sütü ona sancı veriyordu. Beraber remiyeceklerini ileri sürmüşler, yi
Hnlifax'ın yalnız Lordlar Kamarası- kındaki müzakereden sonra bu zor- yaşadığı ve yanına sığındığı Ayşeyi ne eskisi gibi 23 - 24 kuruş istemiş
na mensubiyeti yüzünden memleke- lukların bidayette zannedildiği ka- rtak akt kork bır" !erdir. Komisyoncular ve toptancılar 

k d - ·· ek hak suçuna o yapın an an ti hizmetlerinden mahrum etmeme d r vahim olmadığını uşunm ed .
1 

. ise 20 - 21 kuruş fiyattan satışa ta-
lfızım geldiğini söylemiştir. kımızdır. a J eB. 

1 
h" b" . . . - h raftar olmuşlardır. Celepler iddiala-

- un nnn ıç ırısının guna ı .. 
Londradaki görüşmeler k d" rd 0 .. 1• aklı 1 nnda ısrar gostererek bir kısım hay-

BAŞMAl{ALEDEN :MABAT yo , ıyo u, anı aceze ma ge -İngiltere - İtalya münasebetleri- • ' · ed" z t ls d" d B h"k" vanlannı satmamışlardır. 

Bir de kasapların lüks et dedikle
ri ve sığırdan çıkan fileto vardır. Fi
leto iyi sığınn belinden çıkar. Bunun 
bir iç ve bir de dış kısmı vardır. İç 
kısmına bonfile, dış kısmına kontr 
file tabir ederler. Bonfile daha mak-
buldür. Evvelce bonfilenin kilosu 
semte göre muhtelif kasaplarda 80 -
110 kuruş nrasında satılıyordu. Çün
kü bu iyi et, 20 - 25 kiloluk bir sığır 
parçasından ancak bir buçuk kilo ka
dar çıkıyordu. Sığınn bu tarafı, mez
bahadan ayrıca parça halinde alını
yordu. Şimdi, parça halinde et sat
mak yasak olduğundan, 110 kuruşa 
kilosu bonfile satmak ta kalkmıştır. 
Sığırın her tarafı 35 kuruşa satılmak
tadır. Faknt, bir kilo bonfile almak 1 1 1 

ı. a en ge ey ı e ay a ım, .. • v 

ni idareye memur edilecek olan Ro- Yu a n a r a analı çocuğu almazmış. Ben de gnu Karamanın uzenne daglıç 
ma sefiri Lord Perth bu sabah Başve sokağın ortasına bırakmadım. Ak- etiketi mi koydular? 
kil tarafından kabul edilmiştir. Lord şam hava kararınca Ayşe ile beraber Diğer taraftan kasaplar, evvelce çanın verilmesi imkanı yoktur. Bir 
Perth'in haftaya Romaya dôniıp mü- e re Süleymaniyeye gittik. Onu arka so- kendilerine vadedilen kann temin e- buçuk kilo bonfile almak için, kasap 

istiyenlere kemiksiz olan bu iyi par-

zakereye başlaması bekleniyor. Lon- kakta 16 numaralı bir evin kapısının dilmediğinden şiknyet ediyorlar. Ka- dükkfuıından 
20 

kiloluk bir sığır par-
drada, müzakerelerin bilfiil başla- eşiğine koyduk. Ben yavrumun so- saplar kilo başına 8 kuruş fark iste- asını satın ıuu.._"""_,.,,..,.r.~~=~ 
nuş olduğu kanaati hüküm sürüyor. an ö esine dayanamadıgım t' e tr. a z e 

Lord Perth, Kont Ciano ile uzun için uzaktan gözetledim. Nihayet e- sattıklan eti şu fiyatlardan toptancı-
mülükatlar yaptıktan sonra Londra- (B~ 1 incide) vin kapısı açıldı. Çocuğu içeriye al- hırdan almışlardır: Dağlıç 43, kara-
ya gelmiş olduğu için bir hayli ha- ni zamanda coğrafi vaziyetin ve dıklannı görünce artık ölmiycceği- man 37, kıvırcık 45. Kasaplar nark
zırlıklı idi ve bu hnzırlığa dayanarak karşılıklı menfaatlerin icap ettirdi- ne kanaat getirdim. Ortağımla bera- tan evvel ayni cins etleri 46, 44 ve 56 yanın orta elçisi doktor Robert Scid-
hükumet adamlarile temas etmiştir. ği bir harekettir. Aradaki ticari an- her bir tramvaya atladık, oradan ay- kuruşa alıyorlardı. seher, bu sabah Ankaraya gelmiştir. 

Yeni Çekoslovak Elc;isi 
Ankara, 1 (A.A.) - Çekoslovak -

İtalya herşeyden evvel Hnbeşis- !aşmayı bugünün icaplarına ve iki rıldık. Bir kasap diyor ki: Ankarnya Çinden gelen yeni elçi, 
tan ilhakının tanınmasını istemek- memleketin menfaatlerine uygun bir Hakim, bundan sonra Ayşenin sor - 43 kuruşa 'aldığımız dağlıcı 47 ku senelerce Istanbulda konsolosluk 
tedir. Çünkü ancak bu sayede Lon- hale getirmek rnaksadile birkaç hafc.. gusunu yaptı. O da: ruşa satmak mecburiyetindeyiz. Ve yapmıştır ve memleketimizi tanımak 
dra piyasalarında kredi temin ede- İ"Y" kadar Anknrada mühim müza- . böyle yapıyoruz. Arada 4 kuruş fark 

.. .. - Hatice ortağımdır. Benim de fl tadır. cektir. Anlaşılan İtalya, Akdenizde kereler ba.::lıyacaktır. vardır. Et fire verir, sair masra a-
t ... beş çocuğum var. Sokağa beraber 1 B f" tl ed · ngiltere He tam miısavat istemekte- iki memleket arasında demiryolu rımız o ur. u ıya a zarar erız. Elçi bugün doktor Rüştü Aras ta-

eyanatı 
(Başı 1 ıncide) 

kili dört saat kadar beraber çalışmış 
lar ve butçeyi son defa gözden geçir
mişlerdir. Bir aralık Nafia Vekili B. 
Ali Çetinkaya da Başvekalete davet 
olunmuş ve bütçenin nafıaya taal
luk eden bazı maddeleri hakkında 

kendisinden izahat alınmıştır. 
B. Fuat Ağralının beyanatı 
Maliye Vekilimiz saat on dokuza 

doğru makamına dönmüştür. Bay Fu 
at Ağralı, bütçe layihası hakkında 

gazetemize şu beyanatta bulunmuş
tur: 

- 1938 mali yılı biitçesi hiikftmet
çe denk bütçe prensipinc bağlı ola
rak ha:ıırlanmış ve Biil·lik Millet 
Meclisine takdim edilmiştir. Bütçe 
248.300.000 lira olarak tespit olun-
muştur. 

1937 mali y1h biitçcsi 231.000,000 
lira olarak tasdik edilmiş oldtrjuna 
göre, 1938 mnli yılı bütçesi geçen yı
la nazaran 17 milyon lira fazla bu
lunmaktadır. 

Bu bütçede memleketin mü
dafaa vasıtası olan orduya 15 
ve diğer kültür, sağlık ve ziraat 
gibi faydalı işler için de geçen 
yıl bütçesine nazaran 6,5 mil
yon lira kadar fazla tahsisat 
konmuştur. Programlara bağ
lanmış olan demiryoTiarı inşaa
tı ve sanayileşme için icap eden 
karşılıklar da aynca tamamen 
temin edilmiştir. 

1938 mali yılı içinde yeni bir ''er
gi iltdas edilmiyeceği gibi, buhran ve 
müvazene vergilerinde ve hayvanlar 
vergisinde talıfifler derpiş edilmiş

tir. 
Hayal ucuzluğu içir. 

Maliye Vekilimiz bu sene içinde 
hayatı ucuzlatmak için bütçede te
min edilen imkanlar hakkında da 
şunlatı söylemiştir: 

- Bundan başka hayati uculat
mak için vergiler ilerinde tetkikler 
yapılarak mamul maddelerin mali
yet fiyntlnrına miicssir bazı iptidnl 
maddeler üzerindeki vergilerin de 
tahfifi cihetine gidilecektir. 

Devlet varidatı, .memleketin c1<0· 
nomik bün~·«>sinde yıl gcı;tikçe nrt
mnktn olan e'·anılı inkisafı tı:kip 
eylemektedir. Bütçemizdeki fazlnlık 

ta bu artışların bir mahsulüdür. 
l\fcmleketimizdc biitün vatandaş

larıma inşirah vermekte olan bu in
kişafın geçen yıllarda olduğu gibi, 
önümüzdeki yıldn da devam edece
ğinde şüphe edilmemek lazımdır. Va 
tandaşlarımın önümüzdeki yıl zarfın 
da devlete karşı olan mali rnükell~ 

fiyetlerini ödemek hususunda kolay
lıklar göreceklerinden kuvvetle emi-t Çıktık. Süleymaniyeye gittik. Ben o- T t 1 d h f la fed k • l k af d k b 1 d"l ktir dir. ngiliz kuvvetlerinin tahdidini münasebetlerini yoluna koymak için op ancı ar a a az a arı r m an a u e ı ece . 

na çocuğunu atmamasını tavsiye et- 1 d z t t t f ı· b" ÖM~rmek~nmaksatb~u~&ma ~·mdı"lı"knemü~ünse yaptl~ştı~ ~ ~pmaı~ nen ~M~ ınuı u ~==============~====~========~ tim. J'akat kandıramadım, 'kaldırdı, ı da hali hazırda Nyon karakol gemile Şimdi düşünülecek meseleler ara- mutavassıttır. Mal sahibi ce eptir. 

nim.,, 

attı. Ben geride bekledim. Sonra ev- a· d k · rd ri sisteminde bir muvazene sistemi sında .
1 

Türk _ Yunan deniz ve ha- ır c onun omısyoncusu va ır. 
den bir çocuk çıktı. İsmi Necati imiş. T tan 1 ? T ta la dtişiınmektcdir. Bu müvazene saye- va muvasala hatları vücude getir- op cıya ne o uyor. .. op ncı r 

· d s· ·ı ş k ak da Babasına şöyle seslendiğini duyduk- hr.1· k k k · t• 1 E l sın e ıcı yanın ar mınt asın mek, turizmi ayrı bir takas halinde u a ço azanına ıs ıyor ar. vve -
İtalyan hakimiyeti teessüs edecek ve inkişaf ettirmek, ayni nevi limon- -:- Baba bizim eşikte bir bebek ce koyun başına 230 kuruş mezbaha 
esaslı bir sevkulceyş noktası olan larımızı dünya piyasasında müşte- var.. resmi veriyorlardı. Şimdi bu para ya 
Bon bumu ile Sicilya arasındaki bo- rck prensiplere ve usullere göre sat- Ondan sonra çocul,.tu içeriye aldı- rıdan da aşağı inmiştir. Böyle ziyanı 
ğazı kontrol kabil olacaktır. mak gibi esaslı noktalar vardır. lar. Biz de tramvaya atladık, oradan göze almıyan kasaplar hile yapıyor-

İtalya, klıfi mil:tarda aksiyon ala- Bunlara birer birer çare bulunduk- ayrıldık. lar. Bugün, bazı kasaplar, maalesef, 
rak Süveyş Kanalının idaresine işti- ça gözümüz önünde çok sıkı bir Hıikim, dosyayı tetkik ettikten karamanın üzerine dağlıç etiketi koy 
rak etmeyi istemekle beraber kana- Türk - Yunan menfaat cephesinin sonra son bir sual daha sordu: dular. Birkaç defa memurlar gelip 
h · d f · t" k t · · t ·· ğ" baktılar. Fakat, haklı olarak etin cin-n mu a ansına ış ıra e meyı ıs e- şekil aldığını gorece ız. _ Bak çocuğu orada bekçi görmüş 
memektcdir. Her ıki taraf, harici tesirlere ve 

1 
sinden anlıyamadılar. Yalnız etiket-

Bu noktalardan başka Mısır - Su 
dnn hududunun tashihi ve Habeş ka
bilelerinin İngiliz SQ.malisi ile Ken
ycden geçmek hakkından istüadeleri 
tetkik olunmaktadır. 

Aleyhteki propagandalar 
Bugün Avam Kamarasında Mis

ter Chamberlaine İtalya tarafından 

İngiltere aleyhinde yapılan propa
gandaya son verilip verilmediği so
rulmuş, Mister Chamberlain, propa
gandanın kesildiğine inandığını söy
lemiştir. İngiliz mehafiline göre, 3, 
4, 5 Martta toplanacak yüksek faşist 
divanı bu mesele ile Libyadan ve İs
pnnyndan İtalyan kıtalnrını çekmek, 
ve Merkezi Avrupada teşriki mesai 
meseleleri hakkında Kont Grandinin 
raporu ile meşgul olacaktır. 

İngiliz - İtalyan müZB;kereleri 
resmen on gün sonra başlıyacaktır. 
Fakat Londra mahfellerinde hüküm 
süren kanaate göre, İtalya ile anlaş
mak mümkün olmadığı takdirde İtal 
yanlar Chamberlain tarafından ta
kip edilen siyasetin muvaffakıyet
sizliğini tebarüz ettirmemek için psi 
kolojik tesiri haiz ve sarahatten u
ı:ak bir anlaşma akdini tercih edecek 
tir. 

Bugün neşrolunan bir muhtıraya 

göre, İtalya Libyaya, Akdenizdeki 

te o haber vermiş, siz evden aldı ar 1 b k ı E 1 · k 1 i · dar fikirlere esir kalarak bu hakika- ere a ıyor ar. t er:ı ontro çın 
diyorsunuz. mütehassıs memurlar olmalıdır.Sonra ti görmekte çok gecikmişlerdir. Bu 

Suçlular, eski ifadelerinde ısrar et Belediye mezbahada etin muhtelif hatnlarından dolayı da çok zarar tiler. Bundan sonra hakim karanru 
görmüşlerdir. işte bunun için müş- yerlerine damga vurmalıdır. Kıvır-
terek menfaat cephesindeki inkişaf- verdi: cık, dağlıç, karaman ne ise herkes o-
ta hiç şüphesiz artıcı bir sürat gö- - Kızım Hatice seni serbest hıra- kuyup anlamalıdır. Müşteri de kasap 
receğiz. Mazinin ihmallerini tamJ.r ltamıyorum, tevkü ettim. Yarın ev- olmadığından, etin yüzüne. bakınca, 
hususunda böyle bir sürat gösterme- rakını müstantikliğe vereceğiz. Ay- ne eti olduğunu anlıyamaz. Damga 
yi her iki memleket istikbale karşı şe, sen şimdilik serbestsin. Muhake- vurulmayınca, hile devam edebilir. 
borçlu bulunmaktadırlar. mene gayrimevkuf olarak devam e- Ve bunun önüne geçilemez." 

Ahmet Emin YALMAN dilecek dedi.. Mezbahada kesim hergün 

Cebelüit arık 
Korsan/arın 

• 
Elinde imiş/ 
Londra, 1 (Hususi) - Eski amele 

hükumetinde bahriye nazırlığını ya
pan B. Aleksandr bugün Avam Ka
marasında Franco Ispanyası gene -
rollerinden Dellano'nun geçen pazar 
günü bir geçit resminde söylediği 
bir nutka hükıimetin nazarı dik -
katini celbetmiştir. General Della -
no, bugün Cebelüttankın korsanlar 
elinde olduğunu, fakat yakında bu 
ispanya parçasının anavatana avdet 
edeceğini anlatmıştı. lngiliz mebusu 
biikıimetin bu yüzden Franco nez-

Haticenin esasen sararmış olan yapılmalı 

benz.i bir mum rengini aldı. Jandar- Diğer taraftan, kasaplar, mezbaha-
ma kolundan çekti ve onu tevküane- da kesimin her gün yapılmasını is
ye götürdü. tiyorlnr. Şimdi kesim pazartesi, çar· 

dinde teşebbüste bulunup bulunma
dığını sormuş, Başvekil Chamber -
lain bu suale cevap vererek bu çeşit 
gazete haberlerinden, şüphe etme -
mekle beraber verilen haberleri tev
sik için bir rapor istediğini söyle -
miştir. Başvekil, raporu alır almaz 
bu sözlere ne yolda ehemmiyet ve
rilmesi lazım geldiğini tetkik ede -
ccğini ilave etmiştir. 

Bugün Barselonada Katalonya 
parlamentosu açılm~ ve Katalonya 
hükumet şefi söylediği nutukta Mad 
rit hükumetinin Barselonaya gelme 
sinin bir zaruret teşkil ettiğini an
latmıştır. 

şamba, cuma ve cumartesi günleri ya 
pılıyor. Kasaplara nazaran, her gün 
kesim olursa, piyasaya fazla mal gele 
cek ve fiyatlar daha ziyade ucuzlaya
bilecektir. 

Evvelki gün mezbahada kesilen eti 
İstanbullular dün yediler ve bugün yi 
yeceklerdir. Yann, bu"gün kesilen hay 
vanlar yenecektir. Evvelki gün kesi
len hayvanlar arasındaki kıvırcık iyi ' 
cins, yani karnabat tabir edilen nevi-

den değildi. Karayaka cinsi idi. Bi
naenaleyh İstanbullular iki gündür 
fena kıvırcık yemektedirler. 

Yaptığımız tetkiklere göre, kıvır
cık, dağlıç ve karamanın muhtelü 
cinsleri vardır. Pivasava han,ei nev'i 

H~, dif, nezle, grip, romatizma, Nevralji, kırıklık ve bütün 
ağrılarınızı derhal keser. icabında günde üç kaşe alınabilir. 

ö URU 
En muannit öksürüklerle 

bronşit, asbn, ve boğmaca 

öksürüğünün kat'i ilacı

dır. Göğüsleri zayıf olanla-

ra vikaye edici tesiri taya-

ru dikkattir. 

Dütün eczanelerde 

bulunur. 

lngiliz Kanzuk Eczanesi 

Beyoğlu, lıstanbul 

.\'. ~. :. '·.~·~,· .. : . '~""-f.tıı}.tf.(~~. 

u UBU 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan : 
Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere TOR

NACI alınacaktır. Istcklilerin dilekçe ve bonservisleriyle birlikte Gölcük.. 
te mezkıir müdürlüğe müracaatliırı. {1043) 
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Dün Gelen İ GUNLUK 1 
Buğdaylardan301 PJY ASA İ 

~ü cüneli stanhuldan 

01$ TiCARET: 

lta~ya ve 
Almanya ya 
ihracatımız S ı d ! 

Karadeniz ha valisine gönderilmek t vagon at 1 . 1 üzere sarı mısır alıCJlan artmıştır. • 
Yirmi beş bin kiloluk çuvalb bir par l 

Zahire borsasına evvelkt gün ve u kilosu beş kuruştan ve lhracnt için İtalyan tüccnrlan piyasalanmızla 
dün gelen buğdaylardan otuz vagon otuz bin kiloluk Bandırma malı be- yakından alakalı olmıya başlamışlar-
kadar satılmıştır. Piyasa durgunlu- yaz mısır kilosu 4•35 kuruştan satü- dır. Şehrimizde bulunan birkaç fir-

u Hazırlanıyor 
ğunu muhafaza etmekle beraber yu- mışt.ır. * S manın mümessilleri ltalyada beğeni-
muşaklar 5,28 - 5,33 kuruştan sert Karab!gn mnllnnndan kırk bin k!- ı lcn mallarımız etrafında tetkikler 
buğdaylar 5.17 .5 - 5,27 kuruştan sa- lo yulaf çuvallı olarak kilosu 4.25 yapmaktadırlar. Son hafta içinde İ-
tılmıştır. Ziraat Bankası yüz ton yu- kuruştan ve altmış bin kiloluk bir par talyayn piyasamızdan sekiz bin balya 
musak ve yüz ton sert buğdayı kilo- ti Amıdolu arpası kilosu 4.o5 kuruş- yapak ve 1500 balya tütik gönderil-

H akikate gelince ... Anadolu ta Dedirten dedikoduların mahiye-
rafından inen bir yıldırım ti, bundan ibaretti. 

darbesile Damat Ferit Paşanın sa- H er ne şekilde olursa olsu~; 
daret mevkiinden yuvarlanıp git- Gümülcineli İsmail Beyın 
?nesi; ve yerine Rıza Paşa kabine- ortadan kalkmnsı, (Hürriyet ve iti-
Sinin gelmesi, Gümülcüneli İsmail laf fırkası) nın (hocalar partisi) ni 
Beyin kalbine büyük bir korku çok sevindirmişti. Çünkü; intihap 
\'ermişti. Çünkü bu v~ziyet, Anado esnasında, İsmail Beyin büyük mile 
luıu, (milliyetperverler) in galebe- yasta entrikalar çevirerek kendi iş-
si demekti. lerini altüst edeceği şüphesizdi. 
Rıza Paşa sadaret mevkiine ge- Bunların hissettikleri memnuni-

lir gelmez; vicdanlarından şüphe- yete mukabil, miralay Sadık Bey 
si olanlar ve yaptıklarından, dai- de acı bir teessür içinde idi. Çünkü 
:ına korku içinde yaşıyanlar büyük Gümülcineli İsmail Bey, ona birçok 
bir telaşa kapılmışlar: şeyler vadetmiş, en kati bir lisan 

- Eyvah! .. İttihatçılar; kabine- ile: 
l'} devirecek kadar kuvvetlendiler. - Mirim, Sadık Bey!. Hiç telaş 
liiç şüphesiz ki; birkaç güne kadar etme ... Onlann, bütün zayif nok-
lstanbulda da harekete geçecek- talannı çok iyi bilirim ... Hele, dur, 
ler .. Bizi birer birer Bekirağa bö- onlara öyle bir oyun oyniyayım ki, 
lüğüne tıkarak derilerimizi yüze- sen de beğen .. Cihan da beğensin ... 
<:ekler. Eğer bizim taraftarlarımızı, telle -

Diye, büyük bir endişeye kapılı- yip pullıyarak onlara birer birer 
\>ermişlerdi. Gümülcüneli İsmail B. yutturmazsam, bana da (Gümülci-
ise, bunlann en başında idi. neli) demesinler. 

İşte bu zat; bu endişe ve telaş i- Diye, teminat vermiştL 
Çinde, geceleri uykusu kaçarak, Sadık Bey çok iyi biliyordu ki; 
gündüzleri ortaya çıkamıyarak. bu Hocalar PVtisi ile başa çıkabilecek 
Vaziyet karşısında kendisini muh- kudret ve kabiliyette değildi. Mu-
temel hadiselerden koruyacak bir hitinde bulunan bazı cebbar, cütet 
Yol arayıp dururken; (Bursa) dan kar, becerikli kimseler sayesinde 
l:>ahiliye Nezaretine mühim bir şi- birkaç muvaffakıyet elde etmiş .. 
kayetname gelmişti. Şöyle böyle birtakım hareketler 

Bu şikayetnamenin mündereca- göstermiş ise de; bunlar ona, mat-
tı da; Gumülcineli İsmail Beyin, itip olan nüfuz. ve iktidarı temin 
\'ililiği esnasında, tamamile kanun- edememişti. 
suz olnrak bir takım zevatı şuraya (Merkezi umumi saltanatı), tck-
buraya sürgün etmesi, hattiı bun- rar eline geçmekle beraber, vila-
ları gizlice oldürtmek teşebbüsüne yet idare heyetleri kendisine (biat) 
girişmesinden dolayı, bu haksız te etmemi ti. Bunlar daha hala, (ze-
-_,....~ ~-- :ıımttrm, rı~v....--~ ...... u-n m aenllen rıocaıarrın ta 
adalet talep etmelerinden ibaretti. büyetlerini iddia etmektelerdi. 

Dahiliye Nezareti bu mühim şi- Nitekim, merkezi umumideki 
kiıyete ço!~ ehemmiyet vermiş; Gü- vaziyet te yavaş yavaş gevşemişti. 
lllülcineli aleyhindeki diğer şika- (Temkin ve itidal) ile hareket e-
Yet dosyalarını da meydana çıkar- del\ (Zevatı hamse), takip ettikleri 
tarak - kısa bir zamanda, Bursa - mfıhirnne siyaset sayesinde işlere 
nın altını üstüne getiren - bu ga- ve idareye yine (vaziyet) etmişler-
:rip vali hakkında derhal kanuni ta di. 
kibta başlanmnsı için emir ver .. Bir aralık Konyaya giden Zeyne-
lllişti. labidin Hoca, memnun ve mesrur 

Kanuni hükümleri çok iyi bilen; bir halde avdet etmiş; 
sanki, bir (adalet devri) gelmiye - - (Milliciler), her tarafa du -
<:ekmiş gibi, alabildiğine yaptığı man attırıyorlar .. Amma ve lnkin, 
cürümlerin neticesin ancak şimdi (İhvan) ın ümit ve imanı yerinde. 
idrfık eden Gümülcineli, hakkında İnşallahü Taala .. Avni hakla .. İn-
lahkikat başlar başlamaz tevkif e- tihapta galebemiz muhakkak ... 
dileceğini anlamış .. Bir gece yarısı Diye, arkadaşlarının - şüphe a-
:Sursadan kaçtığı gibi, şimdi de İs- teşlerl içinde yanan - kalplerine se 
tanbuldan firara karar vermişti. rince sular serpmişti. 

F akat, mısıl firar edecC>kti.. 
Ve nereye iltica edecekti? 

'l'abiidir ki, en evvel aklına, eski 
dostlanna müracaat etmek gelmiş 
ti. Ve o tarihte İstanbulda bulunan 
:Bursa Metropolit vekiline müraca
at ederek, vaziyeti anlatmış; 

- Ben, size iyilik edebilmek için 
bu hallere giriftar oldum. Beni hi
maye ediniz ... Burnda beni yakalı
l'acaklar, ve hiç şüphesiz ki. köprü 
başına asacaklar. Bari, memleketim 
deki Yunan kumandanına bir tav
siye veriniz. Kimseye görünmeden, 
oraya giderek bir köşeye gizlene
~·im. İzimi kaybedeyim.. 

Demişti. 

Metropolit, hakikaten çok iyili

ğini gördüğü Gümülcineli İsmail 
l3eyin bu ricasını reddetmemişti. 

İsmail Bey, kurnazlığını biraz 

daha ileri götürerek, İstanbuldaki 
birkaç dostuna da başvurarak: 

- Aman.. Vaziyet, böyle .• 
Ben, bir müddet adımın ortadan 
kalkmnsına lüzum görüyorum. Ben 
Ortadan kaybolduktan sonra siz bir 
§nyia çıkarın. Benim, Yunanlılar ta 
:rafından <şehit) edildiğime dair ga-
etelere bir şeyler yazdırın. 

Diye rica etmişti. 

İ~te.. Ortalığı velveleye verdi
ren .. ve birçoklarına da: 

-Ne kendi eyledi rahat, ne ver
di halka huzur .. yıkıldı gitti cihan-
dan. daYansın ehli kubtır _ 

B ugünlerin muhim hadisele -
rinden biri de, (askeri ni

geh ban cemiyeti) nin resmen feshe

dilmesi idi. .. Bu cemiyeti teşkil e
denler, Damat Ferit Paşanın (tahsi
satı mesture) sinden vurduklan 
vurgunlara rağmen, matlup olan 
neticeden hiçbir eser göstereme -
yince .. Ve, entrikalarına başka bir 
mecra vermek için hürriyet ve iti-

laf fırkasile birleşmek isteyipte bu 
da beceremeyince; bu sefer de biz
zat padişah Vahdettinden para çek 

.,.mek için talilerini son defa olarak 
tecrübeye girişmişlerdi. Ve, Beyoğ
lundaki bir ermeninin matbaasın
da veresiye birtakım beyanname
ler bastırarnk, yine veresiye tutul
muş serserilerle, bunlan İstnbul
daki asker kıtalarınn tevzi ettir -
mişlerdi. 

Bu müfsidane harekete; en ev
vel fstanbuldaki süvari kıtalannın 
zabitleri muhalefet göstermişler; 
mukabil bir beyanname neşrede
rek, (vatanın ve milletin büyük teh 
ilkelerle muhat olduğu bir zaman 
da, ordu arasına nifak sokan) bu 
cemiyeti tel'in ettikten sonra, der
hal bu teşekkülün feshini ve bu 
feshin de iliı.nını talep eylemişler
di. 

Süvari zabitlerinin bu talebine, 
uıyyarcci zabitlerde daha şiddetli 

bir lisanla lstirak ederek. <eğer bu 
cemiyet, kendi kendini fesih ve bunu 1 

da iliın etmezse, kendilerine yaban
cı düşmandan daha fazla husumet 
ıröstereceğiz.) d~erdi 

Ayni zamanda bu protestolara; 
piyade, topçu ve bahriye zabitleri 
de i~tirak edince; artık (nigehban-
cılar) ellerindeki düdüğü öttürem,i
yeceklerini anlamışlar; cemiyetin 
feshine karar vermişler.Bunu da i-
lana mecburiyet hisseylemişlerdi. 

Fakat bu mecburiyet, bunlara 
kafi derecede ibret dersi vermemiş 
ti. İleride başka şekilde mevcudi
yet göstermek için, derhal birer iki 
şer, hürriyet ve itilaf fırkasile sulh 
ve selamet fırkasına girmişlerdi. 

Ve böylece onlar da yakında başlı-
yacak olan intihap meselestnde mü 
him birer rol almayı deruhte et -
mişlerdi. 

1 ntihap günleri yaklaştık~a. 
İstanbuldaki vaziyet te ger-

ginleşmekte idi. 
Hürriyet ve itilaf fırkasmın bü -

tün düşünce ve tasavvurlan, bir -
denbire suya düşüvermişti. Çün
kü, fırkanın karşısına bütün hey
ı>et ve azameti ile (milli kongre) 
dikilivermişti. 

İstanbulun en güzide münevver
lerinden tşeekkül eden bu kongre 
hem (fırkacılık ihtirnslan) nın önü
ne geçmek; hem de Anadoluda sila 
hına sarılarak büyük ve milli bir 
mücadeleye girişmiş ohın milletin 
ihtiyaçlarını tatmin etmek için mü 
him bir vazüe deruhte etmiş .. İn
tihap işelrini benimsemişti. 

tArkası var) 

su S 20 - 5 28 lturuştan satmıştır. tan, on beş bin kilo çavdar 4 '38 ku- t mi..tir. İtalyanlar daha ziyade kıvır-
• · ru~tnn milşterl bulmuştur. • 'i~ • 

Türkborcu Muameleleri ı e i cık ve Trakya yapaklarını tercih edi-
Dün 'Onitürk Paris borsasında 353 S İhracat için piyasaya getirilen Uf- yarlar. Fakat bu cins mallar bitmek 

1 B d t tiklerden oğlak cinsi 131 - 135. mal üzere oldug"undan sıra. Anadolunun frank olarak açı mıştır. orsnmız a f cinsi 120 - 123 kuruş arasında ve 
· 19 20 1° d 1 ak 19 25 l' l toklu cinsler arasında Karahisar ve ıse . ıra an açı ar · ıra- yepaklardan Trakya mallan kilosu 
da kapanmıştır. Merkez Bankası his- 69 kuruştan satılmıştır. ince yapaklanna gelmiştir Hatta bu 
seleri yüz liradır. Sivas - Erzurum . • 

1

. Eskişehir ncvi!e~inin kilosu 64 - ~~ k~ 
95,25. Ergani tahvilleri 99. Anadolu 1 Muhtcllf mıntakalarda bulunan ruşa yükselmıştır İtalyanlar ıkıncı 
tahvili 41.10, Anadolu mümessili ı ı buzhanelerden piyasamıza beyaz kırkım yıkanmış yünleri ve yapakla-

40,20, Aslan çimentosu 13 .. ~ay~"?_Ü· ! İki giindenberi gelen peynirler ora- t n da a ma ta ır ar. r ya ma nn-1 
ve kaşer peynirleri getirilmektedir. • ı 1 k d l T ak 11 

badil 23. liradan muamele gormuştur. I: sında plyns::ımıza diln ilk defa olnrek S nı 85 - 82 kuruştan ve Anadolu mal
Londra borsasında bir isterlin 153,50 1; taze beyaz peynir getirilmiş ve kilo- : ı ıan 75 - 80 kuruştan almışlardır Şu
frank, 5,0197 dolardır. • ; su 31,30 kuruşa verilmiştir. Kaşerlcr i batın son günlerinde İtalyaya gön-

Hayvan Borsasında Satı~lar S 59 kuruıtan satılmışbr. t derdiğimiz mallann arasında 56.800 
•••••••• •••••••• ••••••••-• lira kıymetinde koyun derisi. taze ba Et fiyatlarının ucuzlatılması kara

n üzerine bir haftadanberi Hayvan 
Borsasına kıvırcık koyunu getirilme
miştir. Piyasada ve kasaplarda bulu
nan hayvanların kara yaka olduğu 
görülmüştür. Evvelki günkü satışlar
da 702 beyaz karaman. 700 kızıl ka
raman. 196 dağlıç 34 kıvırcık ile 247 
karayaka koyunu. 563 süt kuzusu ile 
40 öküz ve iki manda satılmıştır. Fi
yatlarda değişme olmamıştır. 

Sovyet'erin Bloke Paralan 

Kalmadı 

Sovyetlerin bloke paralan kalma
mış gibidir. Bundan dolayı Ruslar 
mal ithali mukabilinde ihracat yap
tıklarından henüz piyasalarımızdan 
mal almıya başlamamışlardır. Fakat. 
piyasalarımızı yakından takip ederek 

satış fiyatlarını tesbit etmektedirler. 

DÜNYA PİY P. c:;ALARI: 

Afganls~anda Şeker 

Fabrika~• Kuruluyor 
Afganistan senede otuz bin ton 

şeker istihlak etmektedir. Hariçten 
şeker ithalini azaltmak için bir şe

ker fabrikası kurulmasına karar ve-
rilmiştir. 

• 
935 senesinde İrlandaya ithal1 tah 

dit edilmiş olan portakalların yeni 
bir kararla bl\ndan böyle miktarsız 
olarak ithali serbest bırakılmıştır. 

• 
Romanya hububat bürosu, bir va-

gon undan alınan 9330 ve bir vagon 
buğdaydan alınan 7000 ley ihracat 
priminin Martın onuna kadar kaldı
rılmasına karar vermiştir. 

lık. böğrülce, fasulye. kitre, gibi 
maddeler bulunmaktadır Son günler 
de Italyanlar hava kurusu koyun de-

rilerinden de almıya başlamışlardır. 
Bu derilerin fiyatları 57 - 58 kun,ış a
rasındadır. Keçi kılları stoku bitmiş 
gibidir. Kırkım cinsleri 56 - 58 kuruş 
arasındn, Yedikule debbağ mallan 
34-35 kuruştan sntılmıstır. 

Almanyaya Gönderilen Mallar 

lj%=@·"-"''''i'ı===<.=nımm~ı~ M E .:ı:~re 
~~~~:\~::gpııL ER i mmmı:mımım:nm: 

ONYEDE: 

Odun Buhranı BB'i'l 

Almanyanın piyasalarımızdan al
makta olduğu malların mikdan son 
ay içinde nisbeten °azalmıştı. Bunun 
sebebi bankalann satış evrakı muka
bilinde tüccarlanmıza yüzde 70 - 80 
nisbetinde ve 12 faizle para vermele
ridir. Son günlerde bankalar faiz mile 
darını yüzde dokuza indirdikleri gibi 
tüccarlarımız.a da diğer bazı kolay
lıklar göstenniye başladıklanndan 

ihracat işleri esYi canlılığını kazan
mıştır. Şubat ayının son günlerinde 
Almanyaya gönderdiğimiz mallann 
mikdarı bir haftada yüz on bin lirayı 
bulmu ur. Bu m Uar arasında ı 6668 

liralık portakal. 21220 liralık koyun 
ve keçi derileri, 321000 liralık ceviz 

Ünye, <TAN) - Kasabamızda mah kütüğü. 6836 lira pestil. 1737 lira acı 
rukat buhranı kalmamış. fiyatlar da çekirdek, 12000 liralık yün parçalan 

Karakter Bakımand n ••• 
Et ve ot - y:ıhut sebze - yemenin 

karakter bakımından da fıırklan 
vardır ... Sade ot yiyen zavallı ku
zuyu, sade et yiyen ııslanın bir lok 
mada yutuverdiği eski hikayedir. 

İnsanların çoğu aslan gibi yırtıcı 
değilse bile onun gibi şıınh ve kuv 
vetli olmayı severlerse de kuzu gi
bi yumu;?ak başlı olmak istiyenler 
de vardır. Onun için yalnız sebze 
yemekle geçinen insanlar tnrihin 
her de\ rinde göriilmii tür. Bu za
manda et yeml'klerine tö\'bc ede
rek yalnız sebze yiyenlere vejeta -
riyen derler. Onların piri sayılan 
Fisagur feylczof vaktile sndece 
sebzeyle beslenmeyi bir felsefe 
doktrini haline getirmişti. 

Fnknt tarih kitapları okuyanlar 

dikkat etmişlerdir ki, cenklerde mu 

l'affak olan, Cihagir denilen adam 

lar, sebze bulamadıkları için da

ha ziyade et yemekle beslenen dağ 

lık yerler halkından çıkmıştır. Va
kıa, vejetariyenlerin piri feylezo
fun dediği gibi, bir memlekette eş
kıya olanlar, katiller de çok et yi
yenler arasında çıkar ama, halk a
rnsında yükselenler hatta, eski za
manlarda, kendilerini kral diye ta 
nıtanlar, sonradan zalim olanlar da 
yine çok et yiyenlerdir. Demek o
luyor ki, et yemek insana iyi huy 
vermez, fakat et yiyen cesur, gö
zü pek olur. Cihangir olmak, ha~ 
kalarının memleketlerini ellerin
den almak yahut bir halka hfıkim 
olarak onun başına geçmek ahlak 
bakımından iyi veya fena olobilir 
se de karakter bakımından cesur 
ve cüret sahihi olmak demektir. 

Feylezof Senek te Fisagur'un yo 
luna giderek hir aralık et yemiye 
tö\•he etmiş. Bir yıl sonra huyunun 
değiştiğini, daha yumuşak hnşlı ol 
duğmıu, hem de fikrinin daha iyi 
açıldığını yazıyor. Bir insanın. fey 
lezof ta olsa, fikrinin daha ziyade 
açıldığını kendi kendine anlıyabil
mesi bir mesele olmakla beraber. 

o kadar yüksek bir fikir sahihinin 
'kendi kendini anlıynbileceği kabul 
edilebilir. Sade sebze yemekle bel 
ki f kir açılar, insan etin toksinle
rinden kurtulnrak belki daha par
lak dilşiinür. Fukat fikirleri ira
deye gelince, sade sebze \'e yumur
ta yiyerek üzerine sade su içen bir 
muharririn u:slUbu pirzola ~:iycrck 
üzerine şarap içen bir muharririn 
üsliıbu kadar keskin olmaz. 

Et yemekleri sinirleri tenhih e
der, insana dalın ziyade çe\'ikliğin 
\•erir. Bunun doğruluğu - aksine 
yoldan - tecrübeyle de ispat edil
miştir. Amerikadn, dağl:ırda ve or
manlarda sade etle geçinen yabani 
kurtlarla, yabani kediler laboratu
varlarda sade otla beslenmişler ve 
o yırtıcı hayvanlar kısa bir miiddet 
içinde kuzu gibi yumuşak başlı ol
muşlardır. 

Et ve sebze yemenin işçiler iize
rindcki tesiri de hekimler tarafm
dan tetkik edilmiştir. Sebzeyle ge
çinen işçiler fabrikalarda yumuşak 
başlı oluyorlar, fakat iyi çahşamı
yorlnr, tembellik ediyorlar. Daha 
ziyade et yiyenler hırçın oluyorlar, 
grev çıkarken onlar elebaşı oluyor
lar, fakat iş üzerinde daha işlek ça 
lışarak dalıa çok iş çıkarıyorlar. 

Daha çok sebze yiyenlerin iş ba 
şındn neden ağır olduklarını. ta
bii, kolayca izah edebilirsiniz: Seb
ze yemekleri vücut içerisinde et gi

bi toksin bırakmazlar, fakat seb

zelerin çoğu etten daha ıeç hazme

dilir; hnzim cihazını daha çok iş

gal ederler, sinirleri hadmle daha 

çok uğraştırırlar. Sebze fazla yeni-

lince irade ya\•aşlar. 

Medeni insan, ne aslan l!İhi - ya
h'l{t Amerikalıların buldukları ya
bani kurt gibi - yırtıcı, ne de kuzu 
gibi fa71ara yumuşak başlı olmak 
ister. İkisinin ortasını - hnkikat da
ima iki ucun arasındadır - bulmak 
için hem sebze, hem de mutedil de 
recede et yemek lizımdır. 

düşmüştür. Bir beygir yükü kömür 8716 liralık iç fındık. 6030 lira yaş 
125 - 150 kuruşa, bir beygir yükü o- barsak. 1346 lira fındık küsbesı gön-
dun 35-40 kuruşa veriliyor. derilmşitir. Alman ithaliıt bürolarının 

Elektrik Tesisatı Bitiyor mart ayı için yeni permiler vermi-

Ünye, (TAN) - Yeni yapılan elek- ye başlıyacağı haber verilmiştir. Al
trik tesisatı çok ilerlemiştir Santral manyanın keçi kıllan, yapak almak 
binasının inşası bitmiştir. 250 elek- isteyeceği de söyleniyor. Piyasalan
trik direği dikilmiştir. Makinelerde mızda keçi kılı stoku bitmiş gibidir. 
gelmiştir. Mart sonuna doğru elek -
triklerin yanacağı umuluyor. ~İRAAT : 

B OR SA 
l - 3 - !138 

PAfiALA& 

Alq Satı~ 
Frank 78.- 83.-

Dolar 123.- 126.-
Liret 96,- 105,-

ı>cıcıkıı Fr, 81.ı- ~4.-

Drahmı 18- 22.-
lsviçre Fr, 17S,- 582.-
t.cva 20.- 23.-
Florın 6S.- 70.-
Kron Çek 78.- 82.-
Sıhn Avıumırya 2ı.- 23.-
Mark 22.- 25.-
Zloti 20.- 22.-
Pengo 21.- 25.-
Ley 12.- 14.-
Dınar 48.- 52.-
Kron lsvec: SO.- 52.-
Sterlin 627.~ 632.-

ÇEitLER 

Acıhş Kapan11 

Parft. 24.33 24 365 
New-york 0.7960 0.7950 
Mildno 15.1440 15.1412 
Brüksel 4.6932 4.6910 
Atına 86.78 86.7460 
Cenevre 3.43 3.4920 
Sotya 153.5175 63.4920 
Amstcrd. 1.4240 l.42SS 
Prag 22.67 22.6775 
Viyana 4.2080 4.2063 
Madrlt 12.3858 12.3810 
Berlin 1.9694 1.9588 
Varıova 4.1970 4.1950 
Buda peş~ s 0888 3 9R7~ 
Bil kreş 106 0738 lOti 0317 
Belgrad 34.2993 34 2857 
Yokohnma 2.7280 2 7268 
Stokholm 3.0825 3 0815 
Ur.ıd.ra 629.75 630.-
Moskovı 23.665 23.675 

Tütün RekoHesi 67 

Milyon Kiroyu Bu~aca!< 
Yapılan son tahminlere göre, 1937 

senesi tütün rekoltesi 67.333.158 kilo 
yu bulmaktadır. Bu mikdann 35 mil
yon 584 bin 625 kilosu Ege mıntaka
sın\n. 12.250.000 kilosu Marmara hav 
zasının, 17 .502.000 kilosu Karadeniz 
mıntakasının, 2,060.000 kilosu da 
Şark mıntakasının mahsulüdür. Ev
velki senenin stoku kamilen satılmış
tır. Geçen senenin stoku da azalmış
tır. Şubat ayının son günlerinde tü
tünlerimizden yapılan ihracat mikda 
n yapılmış sigara Qlarak Hayfaya 
607865 kilo. Finlandiyaya yaprak tü
tün olarak 37544 liralık. Norveçe 
1627 liralık ve Avusturyaya iki yüz 

bin iki doksan beş liralık yaprak tü
tün satılarak ihrac olunmuştur. 

Ta~ovada Tütün Satışlan 
Erbaa fT AN) - Taşova tütün piya

sası açıldı. Şimdiye kadar deranbar 
edilen yirmi iki kap mahsulün heye-

ti umumiyesi altı kuruştan doksanbeş 
kuruşa kadar İnhisarlar idaresince 
mübayaa edildi. Gelen mahsullerin 
nev'i, verilen fiyatlara uygundur. 

Yakında Austro - Türk. Türk Tü
tün Limited, Şevki Önder, Osman 
Mirza oğlu müesseselerinin de müba
yaava iştirakleri öeklenmektedir. 

!Ilk fiyatın inhisarlar tarafından a
cılmış olması. eli darda olan ekkilerl 
memnun etmic:tir Mahsulün m b va
ası T'Okat ve Nıksar mıntaknl rında 
henuz başlamamı tır İnh rlar ida
resi. geçen seneden Erbna. Niksar To 
kat anbarlannda satılmayıp kalan 
stok mahsulleri de mubayaa etmiye 
başlamıştır. Bu üç nuntakadaki mev 
cut stok ild yüz bin kiloya valondır 



ı•==============;;ı:;====================================== 
(Hlıl:r•• M=hemt) 

TOPAL 
BULMACA 

DUNKU BULMACüOZIN HAI.t.t: 
1 2 1 • • • 7 • • 10 

* SOLDA!I SACA: 
ı - ar mv1 lı:undura c1er11L 
ı - J:rful - Yumru. 
1 - Bakıra cill WWWDA 
t-G..w-~..-ı ...... 
1 - ııa.. - Omurda .... 
•-11111~~oatt.. 
' - "l'Grk llllrl - Çvpık. 
• - Bir ,... vaedtlen clçıek ...... 
• - ltendenb ~ bir k-bala. 
10 - bf .._ - lsanm m11heffefJ. * YUKABDAN &ŞAGI: 
ı - Oobl - BOJu iDiL 
1 - Be.1llk (Arapea) - 'l'lrpCI. 
• - Sert maden - Bqm bJM. 
t - Am b1n1aDü <Arapca> - 11u11-

111c1e bJrlbJrfne ununJuk. 
• - 1'tıft7 •ta - J>en•wl• Cllwı q.. 

1Mt1ltq. 

• - Bacak laldt. 
T - BD U79111D butabll - lfalllr. 
l-He'l9lılloıur---.-. 

·-~--....-.. 10 - 1>enlz derfnlltlıdn atçGiG. 

..... ... 1 11.000, 12.000, 10.000 Lll'ldill 

-·-~--•> Od adet mlklfat ftdıllaı~ • 
nN• ~ıRNK binlerce kitivi zengin eden 

• ·ak ediniz... 

... -~ 

Türk Maacln 
Şirketinden: 

Şll'Utl~zln htuedarlar umaml 
heyeti Uartuı 23 üncü çarpmba ,O.
nü aat 15 te flrlreWDl*ı idare mer-

GUVEN 
ANITI 

e11reDU9l•ıtm•· 
1 - Mahlül hisle üçten fazla olduğu takdirde ..,.ame ylrnil" 
2 - Mahlill hille dörtte lttden d6rtte .. ır.lar -iç clabB- .. ,, IO" 
3-lılahltil ht.e cl6rtte birdm ~ DdJ9 bür -lld ....... • .. 
4-Mahlill hille d6rtte bir " daha ..... olanlaidlD .. ,, .. 
s-tık t.b\U ı..ı anmc1a ftrilmek o....~ w falla u. w 

1er fabıils olmak fU'll1le • tablttıe c1e ..m1ar. 
1-Bedeli pefla vel'IMk ..,.... .... ,. 10 tengUM JllPlhr• 

Alaat mahl1etlnde olan -11k ldwlerbıde. 
ı - Akar oJanlaıdan meö:enMırde oldulu gibi htw alil ıtlıM1e t111ı11• 

yapdmu, ancak muh•.,,., ki)mell .-ım- w ....,... d 
hllledarlara latlbr. 

2 - J111ha1DJMD kı)meti blf ,. Unıdllll ... olanlar bblad 
p1111n ehnmalr 6- btıw w ,_.ile dlft-W etki m11nt tllılılllll 
•tıllr. 

a-JWeltnt pefln ftJ8 ftldt ıelnwntt taM*1erl tameme tlllialll 
.,.... aınca ..,_.. - tenzllW' ,...-• 
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Devlet Demiryolları ve Limanları lıletme U. idaresi ilanları 

Ameliyenin cinsi Dökme, Cevher, Maden Kömürü Kok Kömürü ve Briket Malzem e ve muhtelif efY& 
Ton Muham- Tutan Ton Mu-

1 - Vapur dahilinde vinçle supalan 
yapmak bu ameliyede nhtıın 

veya vapur güvertesine vermek 
bırakmakta dahildir. 

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

3 - Vinç iftidki olmaksızın nhtım 
veya sila iskelesine veya güver-
teden vagona tahmil etmek ve-
ya mütekabilen. 

4 - Supalandan alımp açık araziye· 
nakil ve istif etmek müteka-
bilen. 

S - Silo iskelesine yanaŞ!Dl§ vapur 
güvertesinden veya silo iskele-
ilinden nakil ve yerleştirmek. 

8 - Vinç iştirlki olmaksızın vagon-· 
dan açık araziye mağazalara na-
kil ve istif ve mütekabilen. 

47 - Vagondan idare vlnçl ile açık 

mut.ye ve istif ve mütekabilen. 

8-Vinçm meraldbl bahriyeden 
küfelerle veya arkalı veya el 
ile çıkarılarak vagona tahmil 
açık araziye matazalara nakil 
w istif ve mütekabilen. 

9-Vagondan olukla tah1iJ9 

10 - Saatle müteahhitten alınacak 
amele. 

l1 = Yevmiye ile alınacak amele. 

men kurut bam-
Mıd.ıııl men Tutan Ton Muhammen Tutan 

64991 12 

72919 8 

34514 22 

34511 24 

158623 H 

8 

G6'7 24 

8 

284125 

67 20 
753 140 

779892 

583352 

759308 

828264 

792722 

13808 

3757146 

1340 
105420 

106760 

bedelkurut bedeli kUl'Uf 

4418 30 

3340 12 

510 25 

- 24 

- 10 -

- 25 -
3084 10 

341 28 

10 

11693 

TON 

264125 
11893 
62662 

132540 

"°°80 

12750 

30840 

9548 

225758 

4100 

13888 

12417 

8844 

2930 

19883 

62662 

KURUŞ 

3757146 
225758 

1060838 

30 123000 

10 136880 

20 248340 

20 

l8 

248100 

11 

24 '70320 

12 236196 

1060836 

1 J 

• 

A.~. 
. 

lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
D. No. Sem.ti ve mahalleal Sokalı EmlAk No. Cimi \'e lliues1 Hisseye clre 

-~~UD1~1111Laıı1rlıı.ııw.. ......... -:~~~~=-..... ~~~~~~---------..... ...,rs-""11ft!-.,(l;llPl""t!ll""lll ____ ... "'!l;;:l;:ı;t;'ıflla::-:-'---·~ ~-----···· -~NlllRllLi& __..,,___ _ ye c- .Arsa 610 Açık 

5150500 

idaremizin Derince Llmanma bir aene zarfında gelecek olan maden, kok, Briket kömürlen1e muhtelif eş
ya ve malzemenin 11 ameliyeden ibaret tahmil ve tahliye işi bir sene müddetle yukanda takribi tonaj miktari-
1e her ameliyenin hU.alarında yazılı tahmin· bedelleri üzerinden 9-3-938 tarihine mn.adlf çarpmba günü saat 
11 de Haydarpaşada Gar binası dahilindeki birinci işletme komisyonu tarafından kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. Yukanda her ameliyenin hizaauıda yazılı Tonaj mlktan takribldir ve umum mllttar 338480 ton olarak 
tahmin edilmiştir. Bu miktar ihaleyi müteakip &kit ve imza edilecek mukaveleye esas teşkil etmiyecek ve müte
ahhit bir sene zarfında Derince Limanına gelecek olan maden, kok, BrlketkOmürlerile muhtelif en• ve malze
menin tahmil ve tahliyesini taahhüt edecektir. Bu işe girmek isteyenlerin (3825) Ura (25) kuruşluk mu,vakkat 
teminatla 2490 sayılı kanunun tayin ettiği vesaik ve reaml gazetenin 7-5-936 tarih ve 3257 numaralı nüshasın
da intipr etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve teklifierini ayni günde saat 10 a kadar komis
~on reisliğine vermeleri lizımdır. Teklif mektuplannda yukandaki listede gösterilen ameliyelerin vahidi kiya-
81 flatlarının her birinde yapılan tenzilat ayrı gösterilecektir.Bu şekilde verilmemiı mektuplar kabul edilmiye
rek iade edilecektir. Bu ite ait şartnameler ve mukavele projeleri Haydarpaşa Liman baş müfettişliğinde para 
aız olarak dağıtılmaktadır. (954) 

--, *** _ I Sıvasta Cer Atölyeleri Müdürlük, Kapıcı ve Kantfn blnalan elektr:ik, 

nede, grip ve 
bütün •in
lar için 
en iyi 
iliçtır. 

Istanbul Asliye Iklnci Ticaret Mah 
kemesinden: Türkiye it Bankası İs
tanbul fUbesi tarafından Sirkecide 
Sanasaryan hanında Andonyadis a
leyhine ikame olunan lf1As davasın
da: Miıddaaleyh Andonyadise ilAnen 

Yapılan tebliğata rağmen muhake -
• !neye gelmediğinden hakkında usu -

liın 401 ncf maddesine tevfikan itti
h z olunan gıyap kararmın ilanen 
tebligıne muhakemenin efe 4 Mayıs 
938 tarih saat 14 de talikine karar 

'\'erilmi tir. Keyfiyet tebliğ maka -

muıa kaim olmak üzere ilin olunur. 

saat ve telefon tesisatının yapılmuı kapalı zarf uauliyle eksiltmeye kon
muştur. 

ı - Bu lşlerin keşif bedeli 7300 liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname vesair evrakı Devlet Demiryollannın 
Ankara, Haydarpaşa ve Sirkeci veznelerinden 37 kurut mukabilinde ala· 
bilirler. 
3- ll!biltme 18/3/938'tarihlnde Cuma gftntl saat 15 te Anbrada Dev

let Demiryollan Yol Dairesinde Merkez Birinci Komisyonca yapılacakbr. 
4 - Ebiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektubiyle birlikte 

aşalıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gQn ve saat 14 e bdar Komisyon 
Reisliğine tevdi etmiş olmalan lizımdır. 

A - 2490 sayılı kanun ahkimıu uygun 547.GO llralıt muvakkat te
minat. 

B - Bu kanunun tayin ettiği vesfltalar. 

C - Bu gibi işleri baprmıf olduğuna dair Nafıa Veklletlnden musad
dak ehliyet vesikası. "516" "105~,, 

• • • 
Avrupa Hattında Yedikule İstasyonunda yıkama ve yemekhane binası 

ile tahtani geçit inşası ve Yeni mahalle istasyonunda ild bekleme mahal
li yapılması ,işleri kapalı zarf mullyle ebiltmeye konm\lfhD'. 

. 1 - Bu işlerin keşif bedeli 50.000 lindır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname ve aalr evrakı Devlet Demhyollan
nın Ankara, Haydarpaşa ve Sirkeci vemeJerlnden 2.50 lira mukabilinde 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 23.3.938 tarlhlnde Çarpmba gQnG IUt 15 de Anbrada 
Devlet Demiryollan Yol Dairesinde Merkez Blrlncl Koamyonca yapıla
caktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin qalıda yazılı teminatı ve 
vesaiki ayni gün saat 14 de kadar Komisyona tevdi etmiı olmalan Ji
zımdır. 

A - 2490 sayılı kanun ahklmına UYl'fl 3750 liralık muvakkat temi
nat, 

B - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C - Nafıa Vekiletinden musaddak ehliyet vesikası. ,.514., "514n 

• • • 10/ 3/1938 tarihinden itıöaren: 
Vezin ücretleri, dolu vagonlarda •ıor bot nplarda -,5" kunqa w 

Baklalı Kemaleddin carı Cad. Artırma 

4115 Kuzguncuk 

4942 Beyoğlu Yenişehir 

6551 Beyoğlu Büyük 
Pangaltı 

6153 Yeşilköy Şevketiye 
7449 Burgazada 
7811 Bakırköy Sakız ağacı 

7818 Büyükada Karanfil 

8254 Samatf Mirahor 
Dyas . 

8602 Be§iktaş Köyiçl 

E. Hacı Kaymak 
Y. Menteı 
E. Kilise 
Y. Hacı Elbey 

E. Çayır 
Y. Harbiye Çayır. 

Niglr 
iBahçe 
Firenk Kilisesi 
.Fişekhane 

Mahallen 
Çarkıfelek 

E. Hacı Manol 
Y. Hacı Manav 
E. Karanfil ve 
Meydan 
Y. Rum Mektebi 
Şimdi: Köyiçl 
Mektep Sokajı 

E. 12 

E. 28 

E. ve Y. 
2 4 6 

E. G Y. 7-9 
11 Mü. 

E. ve Y. 81 
E. 4 Mü . 
Ada: 204 
Panel: 9 

J!:. 56 Y. 54 

E.2-2-8 
Y.11 

Arsanın 1/2 His. 230 • 

Arsa 260 .. 
Arsanın 3/15 300 • 

His. 

A1'8anın 1/3 His. 1'70 • 
Arsa 200 .. 
Arsa 320 " 
Arsanın 1/2 200 • 

His. 

Bahçeli ahşap 1050 kapalı 
Hane Zarf 

Klgir hane ve 1000 • 
Dükanın 4/16 

His. 

Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. !haleleri 9-3-938 tarllıinc 

iü~n Çarşamba günü saat 14 dedir. Satış münhasıran gayrhnübadil bonosiledir. 

• 
lıtanbul Jandarma Sahnalma Komisyonunda• : 

Tahmin İlk Te-
Miktan 
Kilo 

Cinsi Bedeli 
Lira K. 

minatı 

Lira K. 

il Levamn Amirliği lıinlan 1 
132 
36 

Zahma Kayışı 
Tartı Kayl§l 

554.40 
151.20 

705.60 52.92 

Piyade Atıf ve suvari binıcilik o
kulları için 13800 kilo yataklık ku
ru ot 4-3-938 cuma günü saat 
15,30da Tophanede Levazım imirliği 
satınalma komisyonunda pazarlıkla 
alınacaktır. ihale güniı teslim şarti-

1 - Cinsi, miktan, tahmin bedeli ve ilk teminat miktarı yukanda ya- le alınacak olan kuru ot için ıstekli
zılı iki kalem ejer malzemesi 17-3-1 938 tarihinde Perpmbe günü saat lerin belli saatte komisyona gelme
lG de Gedikpqadaki Jandarma SatJnalma Komisyonunda açık eksiltme ile :ıerı, (439) (1139) 
aatın alınacaktır. 

2 - Şartname ve evsaf her gün Komisyonda görillebillr. 
3 - İsteklilerin yazılı gün ve saatte 2490 sayılı kanuna göre tbnm 

lhım gelen evrak ve ilk teminat mektup veya makbuzlariyle Komisyou 
gelmeleri. (1121) 

• Dildmevi için 157 bin adet tahta 
düğmenin müteahhit nam ve hesabı
na pazarlığı7Mart 938 pazartesi günü 
saat 14,30 da Tophanede Levazım 

amirlijl aat10alma komisyonunda 

Yikı.. lkhsat ve Ticaret M .. tebl yapılacaktır. Tahmin bedeli 392 bu-
Dl ktö Hl ... i d çu1t Ura ilk teminatı 58 lira 88 ku-

ra r CJ n en: nıştur. Şartname ve nümunesi ko -
Mektebtmlztn tasfiyeli talebelerinden geçen yıllar tmtihanlannda yal- misyonda görülebilir. lsteklilerin 

nız bir dersten muvaffak olamıyan talebelerin 1938 yılı Haziran devresin-
de son bir kerre daha muvaffak olamadıklan bu bir dersin lmtihamna ka- belli saatte komisyona gelmelerL 
bul edilecekleri ve bu münasebetle 1 Mayıs 1938 tarihinden 15 Mayıs 1938 ____ .._ ___ <_44_0_>_0_1_40_>_ 
tarihine kadar idaremize müracaatlan lüzumu ilAn olunur. "968" 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN 

muşamba ücretleri, vagonlara örtülmek üzere verilenler için "250", istas Umum! Neşryiatı İdare Eden: 
yonlarda eşya istiflerine örtülmek üzere verilenler için "100" kuruşa ve S. SALIM 
ciestek, zincir, halat, ip vesair müteharrik eçhlze ücretleri de "100" kuru- Gazetecilik ve Netrtyat Türk Ltmltet 
p nidirilmiş ve iç bfak ücretleri kaldınlmıştır. Samsun - Sivas losmına ı Şirketi. Bemldıaı yer TAN matbaası 
ait 8 numarah vezin ve teçhbrat tarifesi. JAtvedilmlttlr. \'5S()'t ••1133" 
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Sigara da • • 
ıçsenız 

Diı macunu kullanıyorsanız, dişlerinizin 

daima temiz, daima beyaz, d .:ıima sağlam 

kalacağına emin o9abilirsiniz. 

R 
A 
D 
y 
o 
L 
1 

R 
A 
D 
y 
o 
L 
1 
N 

DİJ macunlarınrn en tesirli ve en nefisidir. 

Daima Radyolin 

Kat'iyyen 

( htiy ar 1 f m ıya n 
Kadının Sırn 

45 yaşında olduğu halde yüzünde 
hiç 'hir çizgi, hiç bir buruşuk yoktur. 

Cildi açık. yumuşak ve bir genç 
kızınki gibi kusursuzdu. Adeta bir 

harika! Fakat, bunun da fenni bir 
izahı vardır: O da; Viyana Üniver

sitesi profesörü doktor Stejskal'in 
şayanı hayret keşfi olan "Biocel" 
nam cevherin sihramiz tesiridir. 
"Biocel", yumuşak ve buruşuksuz 

bir cild için gayet elzem gençliğin 
tabii ve kıymetli bir unsurudur. Bu 
cevher, şimdi pembe rengindeki To

kalon kremi terkibinde mevcuttur. 
Siz uyurken o cildinizi besler ve 

gençleştirir. Bu suretle her sabah 

daha genç olarak uyanır ve yüzünüz
deki çizgi ve buruşukluklarm kay

bolduğunu görürsünüz. Gündüz için 
beyaz rengindeki (yağsız) Tokalon 

kremi kullanınız. Bütün siyah ben-

- teriniz erimiş ve cildiniii beyazlatıp 
yumuşatmış ve on yaş gençleşmiş o-

' 
1 ıursunuz. 

MODA AL BUMU
• • Çirkin tenden kurtulmak. daha 

genç görünmek, taze ve nermln bir 
yüze malik olmak için mutlaka ha-

24 ncü sayısı ilkbahar ve yaz modellerile 

yarın çıkıyor. 

kiki. cilt unsuru olan Tokalon krem
lerini kullanınız 

y 

Nazarı dikkatine: 
Şdi ve zarif giyinmek isteyen her Bayan mevsimin 

ilk ve c:n sesme modllerini bu sayısında bulacaktır. 
Moda Albümü Türkiyede modayı yanhş·ız veren yegane 

gazetedir. Bayiinizden yalnız Moda Albümü isteyiniz. 
Satın aldığınız T okalon kremi 

vazolarının büyük bir kıymeti .................................. 
vardır. Onlan bayiinize iade et. 

,. p R o F i L A K s İ N tiğinizde beheri için S kuru, & · 

· , 'acak, ayni zamanda kıymettar 

1 v ki .,.. •d k wml mükafatlan bulunan T okalon 8elsor1u ugu ve Frengı en orur. .. . . t'rak h-'-'-- ve ':t • pıyangoıuna ış ı 11.KKinı -

ren bir bilet takdim edecektir. 
Gelecek nü~halarımızda ilan e.. 

deceğimi.z T okafbn piyangosu 

ikramiyelerini okuyunuz. 

lstanbul 3 üncü icra memurluğun 
dan: Dairemizin 937 / 4286 sayılı dos 
yas1na bir bordan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmesine karar verilen 
bin <1000) adet Kahraman piyesi 
4-3-938 tarihıne müsadif Cuma 
günü saat 10 da açık artırma ile sa
tılaca ıtından talip olanların yevmi 
mezkürda satış mahalli bulunan An
kara cadesinde Cumhuriyet kütüpha 
nesinde hazır bulunacak memuruna 
müracaatlan ilan olunur. 

Bütün dünyanın en nefis yağı Türkiyede Ayvalıkta çıkar. 

A yvahğın en leziz ve en sıhhi yağı da şüphesiz 

Şerbet gibi tatlı olduğundan tebabette içmek auretile müstameldir. Kum, böbrek ve bilhassn ka
raciğer, safra, ıarı ık hastalıklarında, zaafı umum:de inkıbazda. Tereyağ yerine yemeklerde, aa.
lata.larda, tatlılarda, pilavda, HASAN ZEYTiN YACI kullanınız. 

1~4 şişe ~O • 1 ~.2 şişe ~O • 1 litre şişe 80 • 2 litre şişe 155 kr. 

1 enekelerde 1 kilo 70 • 3 kilo 190 • 5 kilo 3CO • 7 kilo 400 kr. 
Mulaka Hasan markasına dikkat. Hasan Deposu. 

nkara Memurlar Koo;perat;f Şirketi tarafından getirtilen en iyi 
ALMAN KOKLARININ . satışına başlandı . 

1<urşun mühürlü çuvallar içir~d~ evlere kadar da tesl:m edilir. 

DEPODA TESLiM 
TONU 

26 LiRA 
Müracaat Yeri: 

A .M. Kooperatif Şirketi lstanbul irtibat bürosu: Sirkecide Y alıköşkü 

caddesinde Mühürdar zade hanmd~ numara 32 Telefon : 23074 

r:leposu: K~ruçeşme Altın Çapa 2 numaralı Kooperatif Kömür de~)s• · 


